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  شكر و تقدير و عرفانشكر و تقدير و عرفان
ل املتواضع راجيا منه اإلفادة ل املتواضع راجيا منه اإلفادة ذي بدء احلمد هللا الذي وفقين إىل إجناز هذا العمذي بدء احلمد هللا الذي وفقين إىل إجناز هذا العم   

..الرضاالرضا  ددلك احلمد حىت ترضى ولك احلمد بعلك احلمد حىت ترضى ولك احلمد بع  واالستفادة، فيا ريبواالستفادة، فيا ريب   
  ال يسعين يف هذا املقام العلمي إال أن أتقدم خبالص شكري ال يسعين يف هذا املقام العلمي إال أن أتقدم خبالص شكري 

  واليت كانت نعم واليت كانت نعم   عبادة شهرزادعبادة شهرزاد  للدكتورةللدكتورةوعرفاين وعرفاين 
  املوجه والقائد طيلة مراحل إجناز هذا البحث والذي املوجه والقائد طيلة مراحل إجناز هذا البحث والذي 

  ثري يف سبيل إرشادناثري يف سبيل إرشادنابذلت من وقتها الكبذلت من وقتها الك
  وتنويرنا بعلمها الفياض الذي ال ينضب وتنويرنا بعلمها الفياض الذي ال ينضب   

  رغم كثرة التزاماا البحثية والعلميةرغم كثرة التزاماا البحثية والعلمية
  إال أا كانت دائما تدفعنا وحتثنا علىإال أا كانت دائما تدفعنا وحتثنا على

  العمل الدؤوب ومهما استرسلنا العمل الدؤوب ومهما استرسلنا   
  يف الكالم فلن نوفيها حقها فجزاها يف الكالم فلن نوفيها حقها فجزاها 

  ..اهللا عنا كل اخلري إنشاء اهللاهللا عنا كل اخلري إنشاء اهللا
  لكل من بذل ولو مثقال ذرة لكل من بذل ولو مثقال ذرة كما ال يفوتين أن أتقدم بشكري كما ال يفوتين أن أتقدم بشكري 

  يف سبيل إجناح هذا العمل منذ أن كان فكرة يف سبيل إجناح هذا العمل منذ أن كان فكرة 
  حىت خروجه إىل النور على هذه احللة خاصة حىت خروجه إىل النور على هذه احللة خاصة 

  املراكز الوالئية لألرشيفاملراكز الوالئية لألرشيف  و موظفيو موظفي  رؤساءرؤساء
  ) ) قسنطينة، سطيف، باتنةقسنطينة، سطيف، باتنة( (     

    من الدفعةمن الدفعة  وباقي الزمالءوباقي الزمالء
  الذين ساعدوا الذين ساعدوا 
  ولو بكلمة ولو بكلمة 
  ..أو فكرة أو توجيهأو فكرة أو توجيه
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ا من الدول العربية ودول العامل األخرى، عكس اتعيش اجلزائر عدة تغريات على غرار نظري
مية تتماشى يهذه التغريات سوق العمل، هذا الذي بدأ يفرز احتياجات جديدة تستدعي طرق تعل

  .جتاه التكوين وفق الفرص املتاحة حمددة  عاة للجوانبوهذه االحتياجات، انطالقا من مرا
ك تتمينا للدور ة يف عملية التنمية والبناء، وذلإن ضرورة أن يصبح التكوين والتعليم، أداة فعال

الفعال الذي يلعبه العنصر البشري يف هذه العملية، صار يشكل حتدي للمؤسسات الساهرة، على 
ولعل قطاع األرشيف من أهم القطاعات احلساسة القطاعات،  ات والكفاءات يف شىتإعداد اإلطار

املؤسسات، ولعل هذا القطاع هو األخر مل ذاكرة اليت تقوم على حفظ الذاكرة الرمسية، وكذا 
يسلم من التغريات اليت مشلت خمتلف القطاعات، بات ضروريا التفكري يف تقصي واقع املهنة 

اليت تكون األرشيفيني،  األكادمييةقسام األ لى مستوىاألرشيفية ومدى استفادا من التكوين ع
  . وتعد هذه الدارسة مسامهة يف هذا االجتاه 

ويعترب تلقني املتكونني الطرق واألساليب النظرية والعلمية من األهداف األساسية للتكوين، هذه 
خصائص اليت تساعدهم على التحكم يف وظائفهم املستقبلية، وتتجه هذه الدراسة حنو معرفة 

مدى فعاليته يف ممارسام اليومية للمهنة خالل سنوات تكوينهم، و التكوين الذي يتلقاه األرشيفيني
ي إىل حتديد الصعوبات اليت تعاين منها هذه املهنة من خالل املمارسة ومن سعاألرشيفية، كما ست
  : مث رمبا يطرح السؤال

تكوينية وفق املستجدات على ضوء الدراسات أال ينبغي للمؤسسات التكوينية أن تغري براجمها ال 
اليت تنجز يف هذا الشق أي أن ضرورة مسايرة الربامج للمتطلبات هو ما يفرض أن تكون هذه 
األخرية على درجة من املرونة وقابلة للتغيري لتحقيق اهلدف من العملية التكوينية، ومن مث إعطاء 

على التفاعل مع بيئته املعرفية وقادر على التفاعل  الفرد حقه وتثمني  حضوره العملي ما جيعله قادر
  . مع خمتلف املواقف

  :أمهيـــــة الدراســـــة.1
يرتبط موضوع الدراسة مباشرة جبانب مهم من اجلوانب اليت حتظى باهتمام كبري من طرف   

  .األرشيف عملية تأهيل وتكوين املختصني يف املختصني يف ميدان املكتبات واملعلومات واملتمثل يف
جناح أي مؤسسة ، هو توفرها على سياسة كفؤة تساعدها على إإن من العناصر املهمة يف عملية 

القيام مبهامها وتأدية رسالتها على أحسن وجه ولعل من الثوابت اليت متكنها من بلوغ أهدافها 



ن تأدية هو توفرها على  العنصر البشري املناسب والذي من خالل مكاسبه يف امليدان متكنه م
الوظائف املنوط القيام ا ومنه تربز أمهية دراسة مدى أمهية التكوين يف عملية اإلنتاج    

  .وتأثريات التكوين غري الكايف وغري اهلادف على مسار املؤسسة يف حتقيق أهدافها
الدراسة تأيت يف مرحلة هامة تعيشها مؤسسات التكوين األكادميية يف امليدان، أال كما أن هذه 

ومنه ) .ل م د(وهي االنتقال من التكوين الكالسيكي إىل آلية جديدة يف التكوين أال وهي نظام 
  .إمكانية التعرف على حماسن هدا النظام أو دالك وكل هجا يصب يف خدمة املهنة األرشيفية

 :الدراســـةإشكالية . 2  
هو تعليم الطرق  كما هو متعارف عليه فإن اهلدف املنوط من التكوين يف جمال األرشيف

      واألساليب النظرية والعملية اليت تساعد األرشيفي على التحكم يف الوثائق وبالسرعة املطلوبة 
. بتكاليف مدروسة من خالل إجياد التوافق بني برامج التكوين األكادميي واملمارسة امليدانية للمهنةو

عميقة يف وظائفها وطرق تسيريها، ومراكز األرشيف اليوم تواجه أكثر من أي وقت مضى تغريات 
وهلذا فهي حباجة إىل إطارات بشرية مؤهلة ذات مستويات عالية من التكوين من أجل الوقوف يف 

تكوين األرشيفيني تسعى مدراس ، وهلذا جند تأقلم مع املتغريات  وجه هذه التغريات وردعها
  .جاهدة للتوفيق بني التكوين النظري والعمل امليداين

الوقت ومن جانب آخر فان التحدي األخر الذي ميكن من حتقيق التوازن املطلوب  ويف نفس
على مستوى املمارسة فإنه البد من توافر جو ووعي مناسبني ألجل السماح بتطبيق املعارف 
النظرية واملعايري املطلوبة أثناء املمارسة امليدانية للمهنة األرشيفية ، وهذا ما يربز الصعوبات  

اليت حتول دون تأدية الوظائف كما هو مأمول لدى املسؤولني عن تلك واملشاكل 
  .املؤسسات

يقوم على تأدية  ورغم كثرة اآلراء يف هدا اجلانب وحتميل املسؤولية أحيانا لألرشيفي ،بأنه ال
وظائفه على أحسن وجه، وأحيانا أخرى توجه أصابع االام لربامج التكوين بأا تعيش 

اليت تعيشها املهنة األرشيفية ،  ةال تساير التحديات واملتطلبات الالزمقصورا غري مربرا و
وهناك جانب آخر يتدرع  به األرشيفيني وينصب يف عدم توفر اجلو وقلة اإلمكانيات ونقص 
الدعم من طرف املسؤوولني وعدم إيالء أمهية هلداه املهنة األمر الذي خيلق صعوبة لدى 

  .األرشيفيني يف تأدية وظائفهم 



وهلذا حنن يف دراستنا سنحاول معرفة واقع التكوين يف جمال األرشيف وعالقته باملمارسة 
وعليه، تنصب .امليدانية من خالل دراسة ميدانية ملراكز األرشيف الوالئية بالشرق اجلزائري

 هلذه الدراسة يف معرفة ةاإلشكالية الرئيسي
  ." " املهنة أثناء املمارسة يف امليدان؟ املهنة أثناء املمارسة يف امليدان؟   ما مدى تواءم التكوين للمهنة األرشيفية مع واقعما مدى تواءم التكوين للمهنة األرشيفية مع واقع" "  

  :تســـاؤالت الدراســـة. 3
  : وبناءا على ما سبق ، ميكننا طرح السؤال األساسي لإلشكالية املركزية على النحو التايل       

  ما مدى تواؤم التكوين للمهنة ؟ "
  : ومنه ، ميكن طرح تساؤالت ثانوية ، تتمثل يف مايلي 

  ف لدى األرشيفني عند تقلدهم لوظيفتهم بعد التخرج؟ ف لدى األرشيفني عند تقلدهم لوظيفتهم بعد التخرج؟ ما هي مواطن الضعما هي مواطن الضع    --
  ما هي املشكالت اليت يالقوا أثناء تأدية وظائفهم ؟ ما هي املشكالت اليت يالقوا أثناء تأدية وظائفهم ؟       --
  ما هي دراجات االهتمام بتكوين األرشيفني ، العاملني، من طرف مرؤوسيهم؟ ما هي دراجات االهتمام بتكوين األرشيفني ، العاملني، من طرف مرؤوسيهم؟   --
  علم املكتبات بقسنطينة؟علم املكتبات بقسنطينة؟قسم قسم ما مدى فعالية املقررات املقترحة للتكوين األرشيفني يف ما مدى فعالية املقررات املقترحة للتكوين األرشيفني يف   --

  
  : أسبــــاب اختيـــار املوضـــوع  -4    

       مني الرأس مال البشري يف ميدان األرشيف بني التكوين تث" على موضوع  لقد وقع االختيار
  : لألسباب التالية  " املمارسة يف امليدانو

      البحث أكثر حول برامج امليل الشخصي ال األرشيف واحلاجة إىل اإلطالع و -
  .األرشيفني مقررات تكوينو

مقررات تكوين األرشيفني من أجل ختريج إطارات مناهج وحتسني  ضرورة حتديث و -
 .مؤهلة ملواجهة كل حتديات العصر اجلديد 

النقص امللحوظ للبحوث اليت تناولت موضوع تكوين األرشيفني يف مستويات البحوث  -
 .األكادميية

متمكنني و مؤهلني كما جيب  يفنيتزايد أمهية مهنة األرشيفني و زيادة احلاجة إىل أرش  -
 .ملواجهة حتديات املهنة يف امليدان



االهتمام ا من طرف الدعوة إىل مل اجلهود حنو التحسيس بأمهية مهنة األرشيفني و  -
 . األكادمييني من جهة ثانيةاملسؤولني و

  

  :فرضيــــات الدراســــة. 5
 الفرضية مة وجيزة ميكن أن تعرفتعد الفرضية أكثر أدوات البحث العلمي فعالية، وبكل 
ونستخلص أن الفرضية متثل  ، 1"البحثو تفسري مؤقت أو حمتمل ملشكلة ختضع للدراسة"  اأ على

 ةفرضيات هذه الدراسو.يف ذهن الباحث احتماالً وإمكانية حلل املشكلة اليت هي موضوع البحث
  :كاآليت

  
  

  : الفرضية األوىل  
عدم كفاية احلجم الساعي للجانب التطبيقي يف عدم كفاية احلجم الساعي للجانب التطبيقي يف يف التكوين ، ويف التكوين ، و  األساليب النظريةاألساليب النظرية  االعتماد علىاالعتماد على

اليت جتنبهم الوقوع اليت جتنبهم الوقوع ,,هي من العوامل اليت تساهم يف افتقار األرشيفني للمؤهالت الكافية هي من العوامل اليت تساهم يف افتقار األرشيفني للمؤهالت الكافية ، ، التكوين التكوين 
  ..يف الصعوبات أتناء تأدية وظائفهم يف الصعوبات أتناء تأدية وظائفهم 

  :الفرضية الثانية  
األمر األمر ..ننم اليت يكلف ا عادة األرشيفيوم اليت يكلف ا عادة األرشيفيوهاهااملاملطبيعة التكوين ال تأخذ بعني االعتبار نوعية الوظائف وطبيعة التكوين ال تأخذ بعني االعتبار نوعية الوظائف و

  ..ه الفئة يف حميط عملهاه الفئة يف حميط عملهاال يسهل عملية االندماج هلذال يسهل عملية االندماج هلذ  الذيالذي
  : الفرضية الثالثة  

نقص الدورات التدريبية وضعف الوعي لدى املسؤولني بأمهية التكوين املستمر لدى األرشيفيني نقص الدورات التدريبية وضعف الوعي لدى املسؤولني بأمهية التكوين املستمر لدى األرشيفيني 
  ..العمل األرشيفي لدى األرشيفينيالعمل األرشيفي لدى األرشيفيني  ةةهو عامل وراء ضعف مرد وديهو عامل وراء ضعف مرد ودي

  :ـــــداف الدراســـــةأه.6
  : من خالل هذه الدراسة دف إىل 
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 .إبراز جوانب النقص يف الربامج التكوينية لألرشيفيني 
نسبة لألرشيفني العاملني وماهية اجلوانب املفقودة يف الإدراك مواطن الضعف ب  

 .تكوينهم
من كافة اجلوانب   ، قطاع االرشيف التعرف على واقع املوارد البشرية ىف  

 )إخل ...املشكالت الرضا الوظيفى –الوظيفية   - التكوين(
 .حماولة الوصول إىل إجياد وتبني برامج أكثر ليونة يف التكوين 
 فهم طبيعة العالقة القائمة فيما بني اهليئة املكونة واملؤسسات املشغلة لألرشيفني 

 .)سوق العمل( 
        وماهية خمرجاتهالتعرف على إمكانيات التكوين اجليد يف ميدان املمارسة  

 .)تأثريه على وثرية العمل باملؤسسة ( 
واهليئات املشرفة عليها بتطوير وتنمية  املؤسسات االرشيفية  معرفة مدى اهتمام 

 . االرشيفيني مهارات 
) مؤسسات التكوين وسوق العمل ( من االتصال فيما بني األطراف  خلق جو  

 .دم هذا املسارت املناسبة اليت ختعن طريق خلق الفضاءا
مؤسسة    أيالتركيز على العنصر البشري وجعله يف قلب أهداف وسياسات  

وال سيما املؤسسات اليت حتفظ التراث اإلنساين واليت تلعب دورا هاما يف عملية 
البناء والتواصل فيما بني األجيال ولعل هداه من الرسائل األوىل با التبليغ واليت 

 .داه الدراسةتقع على عاتقنا من خالل ه
التنبيه إىل حقيقة الواقع املهين األرشيفي، والصعوبات اليت تواجه املتخرجني من  

األقسام األكادميية املعنية يف التكوين ومن مثة حماولة خلق تقارب فيما بني 
من خالل الوصاية من جهة ، ومن جهة ثانية حماولة تبيني أمهية  ةالربامج التكويني

 .لمهنة وحماولة ربطه بيوميات األرشيفي امليدانيةالتكوين األكادميي ل
 .التعرف على حتوالت التكوين للمهنة األرشيفية من خالل تتبع تطور الربامج  
معرفة مدى جناح وعدم جناح برامج ومقررات التكوين للمهنة األرشيفية  

 .  نبالتعريج على واقع املهنة على أرضية امليدا



ة لالعاماالرشيفية ة بناًء على واقع املوارد البشرية اقتراح خطة مستقبليالسعي اىل  
املهنة االرشيفية و تكوينها من أجل تطوير أداء عملهم ، واالرتقاء مبستوى ،

 .و الوصول اىل تكوين يتالءم و متطلبات الوظيفة االرشيفية.األكادميي

  :الدراســـــات السابقـــــة. 7
ف يعترب من املواضيع اليت مل مليدان يف قطاع األرشيإن موضوع التكوين وعالقته بالعمل يف ا  

رمبا انطالق لكون هذا التخصص مدمج مع ختصص القسط الكايف من االهتمام، وهذا ب حتض
املكتبيني وذالك ما  يربره البحوث واملذكرات اليت تشكل نسبة مئوية عالية يف ميدان املكتبات 

م أنه عند اية التكوين يتبني بأن قطاع على حساب نظام املعلومات األرشيف ، على الرغ
ولعل البحوث القدمية اليت أهتم ا الباحثني يف . األرشيف ميتص نسبة عالية من خرجي هذا القسم

هذا امليدان تنص أساسا يف تقصي حاالت مصاحل األرشيف لدى املؤسسات،  عرب خمتلف 
ا لعدم املمارسة امليدانية هلذه املهنة مل الواليات، وال تبحث يف اإلشكاليات املطروحة حقيقة أو رمب

  : يتطرق هلذا املوضوع وما جيدر بنا اإلشارة إليه كدراسات سابقة يف هذا املوضوع هنا نذكر
تسيري األرشيف يف / يف علم املكتبات بعنوان  رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري 

ق أهراس مقدمة من دراسة ميدانية بوالية سو/ املؤسسات واإلدارات العمومية 
 .إنتصار دهلوم / الطالبة 

انطلقت الدراسة من حماولة معرفة واقع تسيري األرشيف يف خمتلف اإلدارات 
وعليه، فقد هدفت الدراسة إىل حماولة التعرف على واقع تسيري األرشيف . العمومية

رية باإلدارات العمومية وإظهار مدى مسايرته للنصوص التشريعية الصادرة عن املدي
العامة لألرشيف الوطين، وكذا اإلملام بدور اجلهات الوصية عن تلك املؤسسات 

وقد خلصت الدراسة إىل أن املسريين غري .فيما يتعلق بتحسني وضعية األرشيف فيها
واعني باملستوى الكايف بأمهية دور تسيري األرشيف على كل األصعدة، ويعتربون أن 

شرية املتخصصة سبب حيول دون التسيري والتنظيم النقص يف اإلمكانيات املادية والب
  .اجليد لألرشيف

 



"  1999 - 1995املخطط التنموي اخلاص باألرشيف الوطين " عبد الكرمي جباجة  
انطلقت الدراسة من حماولة وضع برنامج لتكوين  وقد. 18.ع  ،جملة الوثائق العربية 

خالل وضع عدة نقاط  األرشيفيني إلدارة األرشيف الوسيط واجلاري، وذلك من
 :للتكوين، هي

التجربة الدولية يف جمال تكوين األرشيفيني، التسيري العلمي لألرشيف، التقنيات 
  املواد اإلضافية، والتكنولوجيات املستخدمة يف األرشيف، األرشيف االلكتروين،

التكوين امليداين، طريقة التشخيص يف األرشيف، تعديل الربنامج حسب نوع  
التكوين األرشيفي، تقييم مستوى التكوين، احتياجات دولة اإلمارات العربية ومستوى  

  .املتحدة
: املواءمة بني التكوين والتوظيف يف علم املكتبات. بلخريي، بسمة، جتوري،شامة 

انطلقت وقد .دراسة ميدانية جبامعة منتوري قسنطينة واألمري عبد القادر قسنطينة
بني التكوين والتوظيف يف علم املكتبات، ومدى  الدراسة من حماولة مدى التالؤم

مسايرة برامج التكوين يف أقسام علم املكتبات للتغريات احلاصلة يف اال، وما مدى 
وقد سعى هذا البحث إىل .انسجام الكفاءات العلمية يف علم املكتبات يف أداء املهنة؟

م علم املكتبات حاليا معرفة مدى التالؤم بني التكوين األكادميي املعتمد يف أقسا
 .باجلزائر وبني املمارسة امليدانية للمهنة

وعليه، فقد توصلت الدراسة إىل ضرورة حتسني وتطوير حمتويات الربامج التكوينية 
ملا للتكوين من دور فعال يف إعداد املهنيني القادرين على تأدية املهام بدرجة عالية 

 .من الكفاءة
ملهنة املكتبية ومدى استفادا من التكوين ا. حيوال، وردة، سعدي، مسرية 

انطلقت الدراسة من إشكالية وقد  .دراسة حالة جامعة منتوري قسنطينة: األكادميي 
وضعية املهنة املكتبية يف املكتبات اجلامعية جبامعة منتوري قسنطينة وكذلك عن 
ات الكيفيات الالزمة لتحديث املهنة وفق التطورات احلاصلة يف جمال املكتب

  .واملعلومات



وقد هدفت هذه الدراسة إىل معرفة فعالية التكوين األكادميي يف مساعدة املكتبيني 
وقد خلصت الدراسة إىل أن التعليم األكادميي مل ينجح يف . على تأدية مهامهم

 .الوصول إىل اهلدف املرجو منه يف إعداد خمتصني مؤهلني مهنيا

بني  دراسة مقارنة: علم املكتبات واملعلومات  برامج األرشيف يف مدارس.غرارمي، وهيبة 
جاءت هذه الدراسة كمحاولة  للكشف والتعرف على كيفية و. اجلزائر وبعض الدول العربية

تدريس األرشيف يف املعهد اجلامعي للجزائر العاصمة، من خالل الربامج املتعلقة باألرشيف 
سمياا، وأخذ على وجه التحديد برنامج يف ت" أرشيف"باالعتماد على الوحدات اليت حتمل عبارة 

قسم علم املكتبات والتوثيق جبامعة اجلزائر ومقارنته بثالثة مناذج عربية، فيها من األمهية ما يدعو 
  :ملثل هذه املقارنة، وذلك ألسباب موضوعية، ومتثلت هذه التجارب يف

قسم على املستوى باعتباره أول وأقدم :قسم املكتبات والوثائق واملعلومات بالقاهرة 
العريب، مر على إنشائه أكثر من نصف قرن،وبذلك يصلح أن يكون منوذجا جديرا 

  .باملقارنة

فهو كما تدل عليه التسمية معهد  عال وليس : املعهد األعلى للتوثيق بتونس            
ع قسما أو معهدا ملحقا بكلية من كليات اجلامعة مثلما جنده يف الغالب، فهو بذلك يتمت

باالستقاللية املدنية واملالية اليت تؤهله للقيام مبهام املعهد على أحسن وجه بعيدا عن قيود 
التبعية اليت تفرضها الكليات، ومثل هذه اخلاصية حتتاج ألن تكون لوحدها منوذجا 

  .للمقارنة بغرض االقتداء

يارها باالعتماد يف قد مت اخت: أقسام علم املكتبات واملعلومات بدول اخلليج العريب        
ذلك على دراسة سابقة عن التكوين يف علم املكتبات واملعلومات بشكل عام يف عدد من 

   .دول هذه املنطقة، مما جيعل مثل هذه املقارنة جديرة بالذكر يف مثل هذه الدراسة

بداية التكوين يف : وحاولت الباحثة اثر ذلك إجراء الدراسة املقارنة من أوجه متعددة
شيف، أمساء املعاهد واألقسام،ختصصاا، تسميات املقررات املتعلقة باألرشيف، األر

معامالا، حجمها الساعي، نسبة مواد األرشيف إىل باقي مواد التكوين يف الربنامج،طبيعة 



التكوين، سنوات تدريس مواد األرشيف يف كافة املستويات وال سيما على مستوى 
وعلى أساس هذه املقارنة توصلت إىل نتائج يف . الدكتوراهالدراسات العليا، كاملاجستري و

غاية األمهية، وضعت على أساسها مجلة من االقتراحات اليت خناهلا تفيد كل املهتمني من 
  :ونذكر منها ما يلي. الدول العربية بالتكوين يف األرشيف

ن الناحية املالية التفكري اجلدي مستقبال لتحويل أقسام علوم املكتبات إىل كيانات مستقلة م
واملدنية، لالرتقاء ا إىل مستوى املدارس أو املعاهد العالية، وملا ال التفكري يف معاهد 
خاصة للتكوين يف علوم األرشيف فقط على غرار بعض البلدان املتقدمة، باإلضافة إىل 
وضع سياسة واضحة للتخصص، حبيث يكون األرشيف فرعا من فروع التكوين يف أقسام 

م املكتبات، إذا تعذر إحداث قسم مستقل لألرشيف، حتدد مواده وأهدافه مبا يتوافق علو
ومتطلبات اتمع، وعلى مستويات عليا من الدراسة كاملاجستري والدكتوراه، وأخريا 
ضرورة االهتمام باجلانب العملي أثناء عملية التكوين بتوفري املخابر واألجهزة واملعدات 

انيات الالزمة للتدريب العملي يف األرشيف، باعتباره علما تطبيقيا والربجميات وكل اإلمك
  .كما صنفه املتخصصون

  :ةضبــط مفاهيــم ومصطلحــات الدراســـ.8

  1:يــــاألرشيف .1.8

والذي يتوىل حفظ وتنظيم وترتيب الوثائق املختلفة   ، هو الشخص املؤهل التأهيل املناسب
  :أمرينوالباحثني ولديه كفاءة يف  وتيسريها لإلفادة من قبل اإلدارة

  .والبحثية كفاءته يف اختيار املواد والوثائق ألمهيتها وقيمتها اإلدارية: أوال

  .خربته وقدرته على استرجاع املعلومات اليت حتويها الوثائق خلدمة اإلدارة والبحث العلمي: ثانيا

  :التكويـــــن.  2.8
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املهارات التطبيقية ، املعارف واإلمكانيات اليت متكن جمموعة النشاطات األساسية اليت تؤمن   
  .الشخص من شغل منصب معني

وهو عبارة عن فعل بيداغوجي يكتسب وليس جمرد تسجيل للمعلومات أو  جمرد تعليم 
لعادات معينة ، فالتكوين ينبغي أن يسعى إىل البناء  وإىل حتليل املواقف البيداغوجية وإىل توضيح 

   1.وامتالك املهارات والكفاءات مع إمكانية استثمارها من جديداملكتسب املعريف 

  :مراكز األرشيف الوالئية. 4.8
الوثائق املنتجة أو احملصل عليها، مهما كانت الدعامة  االيت جتمع فيهيا األمكنة كز األرشيف هامر 

.نةأو احلامل الذي عليه حممولة، مث حتفظ و تعاجل حىت تصل املستفيدين حسب شروط معي  

  : خطة البحث . 9
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  .86 .ص.1،2009.،ع 3.،مجالمكتبات والمعلومات



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 : املشاكل والصعوبات .10

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



تعترب كلمة أرشيف من الكلمات اليت ولدت مع اإلنسان، حبيث أا سايرت تطورا لسري من  
طلح يرجع إىل عصور خلت أما البدايات جذوره األوىل، إذ جند بأن اجلذور احلقيقية هلذا املص

األوىل له فكانت مند ظهور الكتابة ما يفسر ارتباط األرشيف بتاريخ الكتابة، ولعل أصل هذه 
  .الكلمة قد أشتق منها علم األرشيف

  : أساسية حول األرشيف مفاهيــم -1
مث انتقلت إىل الالتينية  )ARCHكلمة (تشري بعض اآلراء إىل أن أصل هذه الكلمة مشتق من اليونانية    

أرشيفه  –واللغات األوروبية واستعملت كذلك يف اللغة العربية، مت اشتقت منها فيما بعد األفعال الثالثة 
أرشيف ويف جانب أخر تقول بعض اآلراء بأن هلا جذور عربية قدمية، تلتقي بأخواا من  –يؤرشف  -

وما يثبت دلك أن أغلب الكلمات أرك . ، السريانية وأخرىاللغات األكادية، السامية، البابلية، األشورية
ARCH  واليت تعطي خاصية ) تأرخيا -أرخ(اليت توجد يف أغلب الكلمات األجنبية تنحدر عن كلمة

  1القدم عندما تدخل على كثري من الكلمات 
ألجنبية، ومن جهة أخرى من يقول أن كلمة أرشيف قد دخلت اللغة العربية كسائر األلفاظ ا        

اليت تفشت يف لغتنا العربية بسبب تفشفي املصطلحات العلمية واحلضارية يف عصرنا، وهذا أمر ضعيف 
واعتبارا أن كلمة أرشيف هلا معنا مشترك يف جممل . آدا أقرينا بفكرة أن األرشيف ولد مع اإلنسان

لدى العامل العريب فإن فإنه . اللغات وهو تعبري على مكان حفظ الوثائق والسجالت على مر العصور
ومجعها ) مستودع(مدلوله مثال دار الوثائق، دار احملفوظات وتوجد كذلك كلمة مربد أو مضربة  

: اإليطالية، يف أرشيف ARCHIVES:الفرنسيةيف : ونوجز هنا بعض املرادفات لكلمة أرشيف 2أضابرة
ARCHIVA  اهلولندية أرشيف ويف:ARCHEIF  3أرشيف.  

 التعاريف العلمية موعة من املختصني فإم جيمعون بأنه جمموعة الوثائق الناجتة عن أما يف          
نشاط األفراد واملصاحل اإلدارية للمؤسسات وهي حتفض لالستدالل والرجوع إليها عندما تكون هناك 

  .حاجة إىل ذلك
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   :االصطالحــيو التعريـف اللغــوي- 1-1
ووجهات النظر أو باألحرى تعار يف اصطالحية لكلمة أرشيف،  لقد وردت هناك مجلة من الرؤى      

أكسفورد على أنه جمموعة من الوثائق اليت انتهت األمهية اليومية هلا ،كما تطلق على "فقد عرفها معجم 
  1األمكنة اليت حيفظ فيها األرشيف، كما أطلق معجم أكسفورد الكلمة على اهليئة القائمة بعملية احلفظ 

ظ فقد حصر مفهوم األرشيف هنا يف جمموعة الوثائق اليت فقدت أمهيتها اإلدارية اليومية كما هو مالح
إضافة إىل احملالت اليت توضع فيها ،لكن معجم البنهاوي أضاف صفة أخرى يف تعريفه لألرشيف بأنه 

  2ت جمموعة منظمة من السجالت وامللفات اليت ختص وتتعلق بإحدى املنضمات أو املؤسسات أو اهليئا(
إال أن اجلمعية األرشيفية األمريكية يف تعريفيها لألرشيف بأنه جمموعة الوثائق املكتوبة اجلارية 

  3والرسومات اليت أنتجتها أي مؤسسة أو منظمة حفظت قصد الرجوع إليها وقت احلاجة 
  .قد أعطته بعد أخر خيتلف عن التعاريف األخرى يف حمتواه

  :ند هذا بل كانت هناك تعار يف لـومل تتوقف التعاريف االصطالحية ع
الوثائق اليت أنشئت أثناء تأدية عمل من " حبيث عرفه بأنه ":هيالري جينكسون " اإلجنليزي- 1-2

  األعمال وكانت جزءا منه ، لذلك حفظت للرجوع إليها وهي ال تقتصر على األعمال احلكومية
وهو ال خيتلف عن التعاريف السابقة  "بل قد تكون وثائق مجعيات أو أشخاص أو هيئات غري حكومية  

  .من حيث طبيعته وجوده وفائدته
يعرف األرشيف بأنه التجمع املنظم للوثائق الناجتة عن ) اإليطايلYOUGINO (تعريف يوقينو - 1-3

فعاليات الدوائر أو املؤسسات أو األشخاص اليت تقرر حفظها ألمهيتها السياسية أو الشرعية لتلك الدوائر 
، وهو ال خيتلف عن تعريف دائرة املعارف الربيطانية هذه اليت تعرفه بأنه الكيان املنظم 4شخصأو ذلك ال

من الوثائق اليت أنتجتها أو تسلمتها هيئة عامة أو هيئة خاصة يف أثناء قيامها بأدائها عملها وحفظت 
                                                 

دار املريخ  :الرياض. اجنليزي ، عريب: املعجم البنهاوي املوسوعي يف مصطلحات املكتبات واملعلومات.أمحد الشامي ، أمحد   1 
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وكال التعريفان  ،1 أو يف املستودعات املخول هلا سلطة احلفظواسطة خلفائها الشرعنيبواسطتها أو ب
يركزان على عصر التنظيم ويتضمن كذلك الوثائق الصادرة من اهليئات على اختالفها، وهذان التعريفان 

  .ال يتطرقان لعنصر الغرض منه حفظ الوثائق األرشيفية
ويف تعريف الدكتور حممد إبراهيم السيد جاء أن األرشيف هو كل أشكال املواد الوثائقية القيمة، - 1-4

ف أوجه البحث و املراجعة اليت أنتجتها أو تلقتها أو استعملتها هيئة رمسية أو شخص معنوي أو ملختل
مادي إلجناز أعماهلم بصفة رمسية و حفظت هذه املواد منظمة للرجوع إىل املعلومات  اليت حتتويها بعد 

   2الشرعيون إمتام األعمال اليت من أجلها أنشأت حتت وصاية هذه اهليئة أو الشخص أو خالفائهم
ولعل هذا التعريف  يف نظر عدة اختصاصني األقرب إىل الدقة من الناحية  العلمية نظرا لدرجة تعبريه 

ه على العناصر األساسية اليت حتتوي مفهوم األرشيف صفة رمسية، حتديد ائالعالية ملعىن األرشيف الحتو
ج من أجله احلفظ، اهليئة الوصية على جمموعة الوثائق، حتديد اهليئة، عنصر التنظيم الغرض الذي أنت

  .احلفظ
الوارد يف امللتقى الوطين   CHARL SAMAREN" سامران شارل"تعريف - 1-5

األول حول تنظيم وتسيري أرشيف اإلدارة التعليمية ،وهو كل الوثائق املكتوبة الناجتة 
عن نشاط اجتماعي أو فردي بشرط أن تكون قد نظمت ليسهل الرجوع إليها عند 

اجة وبشرط أن تكون قد أحسن حفظها داخل هيئة واحدة حيث جند هذا التعريف احل
قد احتوى على عنصر هام وهو التنظيم حيث أن فقدان هذا العنصر جيعل من عملية 

 إسترجاع املعلومات اليت حتتويها وشائق األرشيف ضربا من املستحيل 
لوثائق املكتوبة اجلارية والرسومات اليت هو جمموعة ا:" تعريف اجلمعية األرشيفية األمريكية - 1-6

  .أنتجتها أي مؤسسة أو منظمة وحفظت قصد الرجوع إليها وقت احلاجة 
املوافق  1408مجادى الثاين  09املؤرخ يف  09 88قانون :( تعريف التشريع اجلزائري - 1-7
  .1988يناير/26ل

  :مايلييف بابه األول ضمن األحكام العامة حيث تنص املادة األوىل على 
  >>حيدد هذا القانون القواعد اليت حتكم سري األرشيف الوطين وتنظيمه"

                                                 
  1  قبيس، حممد . مرجع سابق.ص.ص. 14-13.

  .15.ص.1993دار الثقافة للنشر والتوزيع ، : القاهرة .مقدمة يف تاريخ األرشيف ووحداته  .حممد إبراهيم ، السيد    2



إن الوثائق األرشيفية مبقتضى هذا القانون : " يف تعريفها لألرشيف على مايلي ) 02(وتنص املادة الثانية
أي هي عبارة وثائق تتضمن أخبارا مهما يكن تارخيها أوشكلها  أوسدا املادي ، أنتجها أو سلمها 

شخص طبيعيا كان أو معنويا أو أية مصلحة أو هيئة عمومية كانت أو خاصة أثناء ممارسة نشاطها 
  يتكون األرشيف مبقتضى هذا القانون من جمموعة "من نفس القانون ) 03(وتنصل املادة الثالثة

واء من القانون الوثائق املنتجة واملستلمة من احلزب والدولة واجلماعات واألشخاص الطبعني واملعنويني س
  .العام أو اخلاص أثناء ممارسة نشاطها 

ومن خالل هذا التعريف نالحظ بأن املشرع اجلزائري قد أمل مبجموع اخلصائص الواردة يف التعاريف 
األكادميية هلذا املصطلح واليت تشتمل على ماهية األرشيف ، شكله ، تارخيه ، فائدته ومصدره ، وأماكن 

لق سواء باملفهوم العلمي أو القانوين فإن له طبيعة واستعمال مزدوج هو من جهة حفظه ، ومن هذا املنط
خيلد ذكرى حقوق ونشاط اجلهة اليت أنشأته ومن جهة أخرى يقدم معلومات عن التطورات السياسية 

مل االجتماعية االقتصادية والثقافية للفترات اليت مضت واليت الميكن للباحثني والدارسني أن يفهموها إذا 
  يتيسر هلم الوصول إىل هذه املستودعات احلفلة باخلربة البشرية اليت ميتلكها األرشيف

  :التطـورات التارخييــة لألرشيــف -2
متت دراسات قام ا املؤرخون تدل على أن البدايات الويل لألرشيف كانت مصاحبة                 

وسائط خارجية الظروف نظرا إلدراك اإلنسان  لبدايات التدوين عند اإلنسان وذلك لضرورة استعمال
لضرورة استعمال وسائط خارجية تساعده يف ختزين كل ما ينتجه فكره وذلك مادعاه يف بدايات األمر 
إىل استخدام احلجارة والكتابة على جدران  الكهوف واملغارات، وكذلك استعماله األلواح الطينية، 

ب االجتماعية واالقتصادية حلياته وحىت الدينية وببعض حيث احتوت  ما هو مرتبط مبختلف اجلوان
العادات والتقاليد ومما عرف كذلك أن كل حضارة صخرته لنفسها طرق ووسائل ألجل حفظ وثائقها 
وتراثها وتشبه حلد بعيد ما يعرف يف يومنا بدور األرشيف وقد بىن الفراعنة قصورا واإلغريق معابد، 

املعلومات ونقصها يف ما خيص عدد كبري من األرشيفات لعديد من األمم  والبابليني والرومان، ولعل شح
هده بعض . هو من األسباب اليوم اليت أدت إىل عدم وجود دراسات علمية و تارخيية تم يهدا املوضوع

  :النقاط عن تطورات األرشيف عرب احلضارات
  :فـي مصــر القدميــة - 2-1



بريوقراطية واعية ألمهية "اد إبراهيم السيد بأنه من النادر أن جتد إن ما استدل به اإلست              
الوثائق كتلك وجدت يف مصر القدمية، باعتبار أا عملت على جعل الوعي الوثائقي جزء هام من حياة 
الناس ومل تكتفي باستعمال الوثائق كوسيلة لإلدارة فقط فقد كانت أوراق الربدي عند القدماء املصريني 

- 1354" (أمنيوفيش الرابع"األكثر استعماال، واستعملت مواد أخرى كاجللود وذلك يف عهد  املادة
  . الفخار كوسائل للمعلومات 1، ألواح)م1372.ق
  "ما مل يقيد يف وثيقة يعد غري موجود"وعموما املبدأ الذي كان سائدا يف حياة قدماء املصريني هو     

ما يبني بأن " أو حيفظ حىت ميكنه إن يستعمل يف املستقبل حتفظ يف األرشيف"ولعل وجود خيارات مثل 
الوثائق هلا قيمة قصوى بالنسبة لذلك النظام البريوقراطي، ولألفراد يف ميادين حيام، يف عالقام مع 

وقد وصل آنذاك حد اعتقادهم أن الوثائق تنفع حىت املوتى، . السلطة احلاكمة ويف ما بينهما البعض
  .ر ما قام به خالل حياته ضمن تقرير له ويوضع مع هذا امليت يف القربحيث أن امليت يرب

 وكان امللك له أرشيف يسمى األرشيف امللكي يضبط فيه كل ما يتعلق باألراضي والعقارات 
  مبوجب حق امتياز امللك على األرض حيث كان هذا األرشيف حيتوي علة خرائط تبني حدود 

ط هذه البيانات لكون األراضي الزراعية كانت تطمس حدودها األراضي ومساحاا ويرجع سبب ضب
كل سنة عند فيضان ر النيل، وينجم عن ذلك مشاكل وصراعات بني مالكي األراضي وغريهم، 
وبدون االعتماد على األرشيف امللكي ال ميكن حسم تلك الرتاعات، كما كانت هذه الوثائق األرشيفية 

  .2بية للمالك الكبار لألراضيتستعمل لتحديد االلتزامات الضري
أما يف مصر اإلغريقية الرومانية جتمع كل الدراسات التارخيية على نفس االستخدام املكتف والعناية 
امللحوظة بالوثائق املكتوبة، وذهب البعض إىل أن مصر اإلغريقية الرومانية مل حتافظ على نفس صفات 

 بل كثفت هذه الصفات إىل درجة أن بعض املؤرخني  ومميزات احلكومة املصرية يف ظل احلكم الفرعوين
قالوا بأا أكرب منظمة إدارة أعمال يف العامل القدمي السيما خالل عصر البطاملة، ويف األخري أثناء حكم 

  .3أباطرة الرومان
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  :فـي حضــارة ما بيــن النهريــن - 2-2
م احلضارات اليت اهتمت حبفظ الوثائق ، إذا كانت مصر القدمية وحضارة ر النيل من أقد             

فإن حضارة بالد الرافدين اهتمت هي األخرى بالوثائق وأبدت عناية كبرية حبفظها فكانت الوثائق 
عندهم عبارة عن ألواح صينية أو ألواح خشبية، فكانت الكتابة املسمارية تتناسب مع هذا النوع من 

مريون بعد هبوطهم يف بالد مابني النهرين من اجلبال الوعاء خاصة يف عهد النمرود، فاستعمله السو
الشرقية، حيث تكثر األخشاب وأستعمل الفخار أيضا كوعاء للكتابة، اعتمدت بعض اخلصائص حلفظ 
الوثائق اليت كانت يف شكل ألواح طينية فاستعملت صناديق طينية خاصة يف حفظ األلواح الطينية، مث 

ماهلا مستقبال وتثبت على هذه الصناديق بيانات حبيث يعرف وضعت يف أماكن خاصة، حتسبا الستع
حمتواها وكذا حجم جمموعة الوثائق وكانت الصناديق ختضع لترتيب موضوعي، كما وجدت يف عهد 

  .1البابليني مؤسسات أرشيفية معتربة هلا وظائف احتوت على قوائم معدة بدقة لكثري من املوضوعات
  ماريون واألشوريون، فقد كانت أكثر باألرشيفات والبابليون والسأما نوع الوثائق اليت أهتم ا 

  .اإلدارية ومت إمهال األرشيفات التارخيية وهذا إستنا ذا ألراء عدة مؤرخني
وعند احلديث عن األرشيف والعمل األرشيفي يف تلك احلقبة البد اإلشارة واحلديث عن البنية العضوية 

موجودة آن ذاك، ونعين بذلك من كانوا قائمني بالعمل  لتلك املؤسسات األرشيفية اليت كانت
األرشيفي، هؤالء كان هلم هبة بني أفراد جمتمعهم لعدة أسباب نذكر منها أنه جييد الكتابة اليت تعلم يف 
املدارس امللحقة باملعابد من جعل الكثري من الناس يطمحون للوصول إىل هذه املدارس للحصول على 

ا كثري ما كانت تقود إىل تقلد مناصب يف املسؤولية اإلداريةوظيفة أمني أرشيف أل.  
وحىت من مل يرتق إىل وظائف تنفيذية أو مناصب إدارية ظل جزء هام من اآللة اإلدارية حيضى مبرتبة 
عالية يف اتمع حبكم استعماله وحفظه للوثائق، عالوة على ذلك كان أغلب الكتاب ينتمون إىل 

تمع ، أبناء حكام رؤساء ضباط يف اجليش، موظفون ذوي درجات عالية وحىت الطبقات العليا يف ا
  2رجال الدين 
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وهذا االهتمام باألرشيف عند كل من البابليون وأشوريون واألرمن، وغريهم مل خيص فقط األرشيف 
ناس اإلداري والتارخيي بل أمتد حىت األرشيف اخلاص سواء تعلق بأشخاص أو سر أو طوائف معينة من ال

أو كالتجار فعثر على أرشيفات حتتوي معلومات هامة عن حياة أغنياء األشوريني وهذا يف النصف الثاين 
  1م.ق.من األلف الثاين 

  :فــي احلضــارة اليونانيـــة - 2-3
لعل أفضل شهادة عن أمهية األرشيف ودوره يف حياة احلضارة اليونانية القدمية هي تلك                 

  يف كتابة املدينة الفاضلة حيث جعل املؤسسات األرشيفية 2سها عند أرسطواليت نلم
فيلسوف يوناين من كبار مفكري البشرية تأثر بوابر التفكري العريب ) م384-322(أريسطوطاليس  

  .مبؤلفاته ، مابعد الطبيعية املدنية الفاظة 
ات مقبولة دوليا ملضمون وداللة عنصر ضروري يف مدينته الفاضلة، أعطت يف اللغة اليونانية مصطلح

  الوثائق فكانت حتفظ الوثائق يف املعابد أو مستودعات موجودة يف املدن كأرشيف 
وقبل أن يتوىل املوظفون الرمسيون العمل ألتوثيقي، كانت هذه الوظيفة مرتبطة برجل يسمى ) أتينا(مدينة

فيما خيص كل الصفقات  حيث كان يسجل بدهنه كل شؤون األعمال احلرة،) الرجل الذاكرة(
واإلجراءات وبدلك حتولت نشاطات الرجل إىل الذاكرة إىل وظيفة أرشيفية، والتسجيل الرمسي أصبح 

  .ميارس على نطاق واسع بسبب أمهيته
يقية خاصية أساسية من خصائص حكومة املدينة سات واملسؤوليات األرشيفية والتوثوأصبح ربط املؤس

  .ستعمرات اإلغريقية يف جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية وبعض مناطق أفريقيااليونانية، بل أمتد حىت امل
وأدى تدهور احلياة يف خمتلف ااالت يف القرون الوسطى بينما يف بدايتها بسبب الرتاعات احلروب إىل 
عدم استقرار أغلب دول أرويا ، وظهرت اضطرابات خطرية ويف ضل هذه الصراعات واحلروب قبل 

  .3رشيف باستثناء الوثائق السياسيةاالهتمام باأل

                                                 
1 Bonifacio ,Alain, Marechal, Pierre. Les Peuples et les civilisation de voient 
ancienne .Paris : classique Hachete, 1963. p.p.24-25.  
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ومل تظهرا لبوادر احلقيقية لتنظيم جدي ومنهجي إال يف القرن السابع والثامن عشر، ويرجع الفضل يف 
ذلك إىل الثورة الفرنسية حيث أصبحت املثل الذي أعتاده بعض القادة السياسيون يف أوروبا وحىت يف 

ة ملصر يف وقت حممد علي ، وجتد اإلشارة إىل أن نابليون بعض الدول العربية ، كما هو الشأن بالنسب
الذي كان متشبع مببادئ الثورة اهتم كثريا باألرشيف الفرنسي، بل أراد أن جيعل من دار الوثائق 

 –أرشيفا ألوروبا عامة، وضم هلذا الغرض وثائق من بعض الدول األوربية مثل أملانيا ) القومي(األرشيف
ومر األرشيف واملؤسسات األرشيفية يف فرنسا سواء منها دار الوثائق القومية . لجيكاب –إيطاليا  - إسبانيا

  1أم الوثائق احمللية بتنظيمات متعددة تبعا للسلطات واحلكومات املتعاقبة إىل يومنا هذا 
أما يف بريطانيا ففكرة مجع الوثائق واألرشيف ترجع إىل القرنني السادس والسابع عشر، فطيلة      
  رون الوسطى كانت جتمع الوثائق شأا شأن الكتب يف مكتبات الكنائس، حيث كانتالق

  تعترب املكان اآلمن، غري أا تشتت وأصاا الكثري من التلف بسبب الصراعات الدينية واحلروب
وكانت الوثائق احلكومية تعترب ملكا خاصا للوزير أو املسؤول السياسي يستحوذ عليها حني خيرج  

  مركزه وبدأ التفكري يف إنشاء مراكز حلفظ الوثائق يف احملافظات واملقاطعات بعد أن أحل بعضويغادر 
على السلطات ونوه بضرورة احملافظة على الوثائق من الضياع، كما قام " جون ديل"املفكرين مثل 

جان، الربملان بدراسات يف هذا الصدد، وتشكلت جلان مبجلس اللوردات وجملس العموم ومن هذه الل
جلنة مهمتها دراسة طرق تنظيم الوثائق يف اإلدارات وجلنة لبحث حالة الوثائق، وتوج عمل هذه اللجان 

  .باقتراحات حول املباين وطرق احلفظ والتخزين
  : احلضـــارة اإلسالميـــة- 2-4

رهون بعد ظهور لإلسالم عرف املسلمني تدوين وثائق املعامالت الشرعية من بيع وشراء و           
إجيار، ففي عصر اخللفاء الراشدين زاد االهتمام بتدوين أمور الدولة اليت اتسعت فكان اخللفاء يعينون 
كتابا للدواوين يدونون كل ما خيص كل، كما عرف املسلمني كتابة األوامر العالية والقرارات والرسائل 

لمون بتدوين القرآن الكرمي وملا كانت خالفة عثمان بن عفان قام املس. والسجالت وقوائم اجلنود
فزاد عدد احملفوظات والوثائق بشكل . واحلديث الشريف ونشاطات احلركة الفكرية والثقافية والعلمية
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ويف عصر بين أمية تنوعت الكتاب وزاد عددهم . كبري خاصة بعد أن طور العرب تقنيات صناعة الورق
  .تب الشرطةحبيث، وجد كاتب اجلند وكاتب الرسائل وكاتب اخلراج وكا

  
وقد أنشأ ديوان الرسائل الذي يتواله كاتب السر وكذلك أنشأ ديوان األختام وخيتص بتوثيق األوراق 

متهم ومؤسسام اإلدارية، ومت عباسي أخد العباسيون عن الفرس أنظالرمسية اخلاصة بالدولة، ويف العصر ال
نتهى العباسيون إىل تسميته بديوان اإلنشاء وا. ختصيص ديوان لصيانة الوثائق وإعدادها وهو ديوان الربيد

ومع قدوم العهد العثماين شهد األرشيف تطورا ملحوظا . وهو ديوان يشبه ديوان رئاسة اجلمهورية
وبالرجوع إىل التركيبة االجتماعية للعرب ذات السمة . وأصبح حفظ الوثائق واملستندات أمرا ضروريا

نقل الشفوي لتجارم ولو يهتموا كثريا بالوثائق رغم معرفتهم القبلية فقد اعتمدوا ملدة طويلة على ال
أما عن أهم مراحل األرشيفات يف عهد اخلالفة اإلسالمية فإن مرحلة خالفة عمر بن . للكتابة والقلم

اخلطاب تعترب املرحلة الرئيسية، حيث تبعا للتنظيم اإلداري الذي ساد يف عهده أنشأت سجالت لألعمال 
  1 .ضبط األعمال وتنفيذهااإلدارية وبدأ 

  
وهكذا وضعت األسس لصرح األرشفة والتوثيق وقد احتل األرشيف عرب تارخينا مكانة مرموقة       

فهو املؤمتن على تراثنا الزاخر بكنوز الفكر املعريف ، وكان حفظ الوثائق الرمسية لألجيال هو من اهلموم 
ن ذاك من خالل رجال األرشيف، وطبعا ذلك جنم على اليت أعطاها اهتماما بالغا لرجال الدولة العرب آ
 2.اخلوف من األخطار اليت أحاطت بأعظم رسالة
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  : أنـــواع األرشيـــف-3
اليت خيضع هلا األرشيف، حيث ميكن تقسيمه إىل أنواع  التصنيفات نقصد بأنواع األرشيف      

  .عديدة على أسس خمتلفة و من هذه التقسيمات الشائعة
  :فــات األرشيــف حســب النشــاط و شكل الوسيطتصني-3
  :The Historial Archivesاألرشيف التارخيي  -1-1- 3-1

  :ويضم كافة الوثائق املتعلقة بتاريخ القطر ويف كافة النواحي           
خرية مل السياسية ، االقتصادية ، االجتماعية ، الثقافية ، الفنية ، العسكرية ، وغري ذلك ، ويف اآلونة األ

تعد هناك أمهية لألرشيف التارخيي ، فقد توزعت وثائقه على األصناف األخرى من األرشيفات ، فكما 
  .هو معلوم أن كل علم من العلوم وكل نشاط من األنشطة له تاريخ 

  :The Judical Archivesاألرشيف القضائي -1-2- 3-1
التشريعية والقضائية، وكذالك القوانني واألنظمة  ويضم وثائق وزارات العدل و احملاكم واهليئات         

  .واحملاكم اخلاصة، وما يتصل برجال القانون والقضاة وما إىل ذلك
   The Archives of Littérature and Artsأرشيف اآلداب والفنون -1-3- 3-1

سسات األدبية ميكن أن يضم كافة الوثائق اليت تتصل باحلركة الثقافية يف البلد ونشاط اجلمعيات واملؤ
  1.والثقافية ووثائق الشخصيات البارزة يف ميادين الثقافة والشعر واألدب والصحافة األدبية

  أما األرشيف الفين فيحتوي على وثائق املؤسسات والدوائر واجلمعيات والنوادي الفنية ، وتشمل 
  تشكيلية كالرسم والنحت النشاطات الفنية ، كفنون السينما واملسرح ، واملوسيقى والغناء والفنون ال

  .وغري ذلك ، هذا باإلضافة إىل األرشيف الذي يضم فنون العمارة واهلندسة والبناء وما إىل ذلك 
  :The Political Archivesاألرشيف السياسي -1-4- 3-1

ويضم وثائق األحزاب واجلمعيات واهليئات السياسية والوثائق الشخصية للبارزين يف النشاطات          
سياسية ، وميكن أن يضم املعاهدات واالتفاقيات املعقودة مع الدول األجنبية ، وحماضر االجتماعات ال

  . السياسية املهمة 
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  :The Archives of Administrationاألرشيف اإلداري -1-5- 3-1
عاهد ويضم وثائق الوزارات واملؤسسات والدوائر احلكومية بأنواعها واجلامعات وامل                   

  .واهليئات املختلفة وكذالك الشركات واملصاحل اليت مارست أو متارس خمتلف األعمال واألنشطة اإلدارية
  :  The Millitary Archivesاألرشيف العسكري -1-6- 3-1

ويضم وثائق وزارة الدفاع والطريان والبحرية واحلروب ، واالختراعات احلربية ،                  
عها والتحصينات واألسرار العسكرية ، ووثائق احملاكم العسكرية وغري ذلك مما يدخل يف واألسلحة بأنوا

هذا اال ، ومن املالحظ أن اغلب األرشيفات العسكرية بقيت حتت إشراف السلطات العسكرية ملا 
  .حتتويه من أسرار مهمة 

  : أرشيف املؤسسات واهليئات الدينية -1-7- 3-1
ق وزارة األوقاف واملساجد والكنائس واجلمعيات واملدارس الدينية للطوائف ويضم وثائ             

 .  كافة وفتاوى علماء الدين وما إىل ذلك
  :األرشيف السري-1-8- 3-1

ويضم الوثائق السرية اليت تتصل بسالمة وأمن الدولة وسياستها وغالبا ما يكون هذا             
ويرتبط إما برئاسة اجلمهورية أو جملس الوزراء أو وزارة  األرشيف حتت إشراف شخصية كبرية مسؤولة

الداخلية ، وال يباح اإلطالع على وثائق هذا األرشيف إال يف احلاالت االستثنائية واملواقف السياسية اليت 
 .تستوجب ذلك 

  :أرشيف اخلرائط واألطالس -1-9- 3-1
اخلاصة بأراضيها ومقاطعاا ومدا وما ويضم هذا األرشيف خرائط الدولة واألطالس كافة             

  .له عالقة بالقطر من أمور سياسية واقتصادية و جغرافية وغري ذلك
  :أرشيف األختام والشعارات والنقود -3-1-1-9

ويضم األختام القدمية واحلديثة اليت استعماالا وكذالك والشعارات والرموز واألعالم             
 .ية منها واملعدنية والنقود بأنواعها الورق

:  حسب شكل الوسيط- 2-1- 3  
بدأ اإلنسان بتدوين املعلومات الناجتة عن نشاطه فيما توفر لديه من الطبيعة من            

وسائط تقليدية، و بظهور الورق اعتمدت الوثيقة املكتوبة أو املطبوعة حىت ظهرت و تطورت 



، إذ أن انتاج الورق و املستندات كان يتلخص تقنيات التصوير و وسائط تكنولوجيا املعلومات
خاصة يف األوعية الورقية سواء كانت نصية، أو صور أو خرائط، مث ظهرت األشرطة الفلمية و 

1.الفيديو و ها حنن اليوم نشاهد التطور املستمر و املتزايد للمنتوجات اإللكترونية  
: و ينقسم األرشيف حسب معيار الشكل إىل ما يلي  

: لوسائط التقليديةأرشيف ا  -1-2-1 -3 
استخدم العراقيون القدامى منذ فجر التاريخ الطني كمادة للكتابة يف شكل               

لوحات طينية، كما استخدم املصريون احلجر و أوراق الربدي و األخشاب و املعادن و استخدام 
ناطق اجلغرافية و احلدود و و عرفوا اخلرائط كوثائق لكشف امل) اجللود(العرب احلجارة و الورق 

.تبني النشاطات احليوية االقتصادية و السياسية للبالد  
: األرشيف الورقي -2-2-1-3 

و بظهور الورق و تطور الطباعة ظهرت الوثيقة الورقية املكتوبة أو املطبوعة و              
ر اليت تعترب نوعا متثلت يف املراسالت املختلفة، السجالت، النصوص القانونية و كذلك الصو

.مكمال و مساعدا للوثيقة الورقية  
: األرشيف املصور  -3-2-1-3 

و تعترب التسجيالت الصوتية مادة أرشيفية ألا متثل وثائق ناطقة نابعة من              
، كما أن األفالم الوثائقية تصور حوادث حية ذات أمهية …الواقع احلي للسياسيني و العلماء 

دورا فعاال و  ةية و خاصة، و هي ذات مقاسات خمتلفة، كما تلعب املصغرات الفيلميتارخيية علم
. شاهدا للحفاظ على الثورة األرشيفية و كذلك أفالم الفيديو  

: األرشيف اإللكتروين -4-2-1 -3 
و هو سلسلة من الرموز املسجلة على أوعية إلكترونية، و هو الوحدة األساسية           

امل املعلومات االلكترونية، ما يستلزم اللجوء إىل وسائل تكنولوجية لقراءا و للمعلومة يف ع
االستفادة منها، فهي ختتلف عن الوثائق الورقية اليت حتتوي معلومات قابلة لالستغالل فورا و دون 

                                                 
1Mimouni, Omar. La Chaine des opérations de traitement scientifique des archives. 
Séminaire régionale sur le traitement scientifique des archives. Constantine : Archive 
régionale ,1994. 



، و يتميز هذا النوع من الوثائق بالعملية و سرعة االستغالل و النسخ و التعديل و 1جتهيزات خاصة
التبادل، كما تقضي على مشكل احليز املكاين نتيجة لطاقة االستيعاب اهلائلة هلا، إال أا حبكم 

سهولة التعديل تفقد أصالتها األوىل و كذلك تتميز بالصعوبة و التعقيد بالنسبة للوصف األرشيفي 
: 1كما ال تتميز بعضها بالسرية يف ظل عدم وجود نظام صارم لالطالع عليها و هي أنواع  

األقراص الضوئية و الربيد اإللكتروين أو ملفات معاجلة النصوص و هي وثائق تتضمن  -1
. معلومات عن نشاط أو تفكري  

قواعد املعطيات و هي عبارة عن خمزن حيوي للمعلومات يستلزم التحديث و التجديد  -2
. اليومي  

تتكون من معلومات و عناصر منتجات املعلومات الرقمية و اليت تدمج النموذجني السابقني و  -3
.ثابتة أو حيوية، تتضمن روابطا مع مصادر خارجية كمواقع الويب  

  :التقسيم على أساس الغرض الذي يؤديه - 3-2
أي على أساس النشاط  املرتبط به األرشيف  ، كاألرشيفات اليت كانت موجودة يف           

العرب و هي  مرتبطة بنشاطهم ، و كذالك فترات  تارخيية  معينة ، كأرشيف الوالة و السالطني 
بالنسبة ألوروبا يف العصور الوسطى ، األرشيف البابوي أو أرشيفات األديرة ، أو أرشيفات 

اإلقطاع و امللوك ، و عرفت بعض الدول و املناطق هذا النوع  من التقسيم يف العصر احلديث 
الربملاين ، و هو مرتبط  بنشاط   وكان يسمى األرشيف  املركزي للدولة ،األرشيف القضائي ،

.كل هذه املؤسسات  
  :التقسيم عل أساس صلته بالتاريخ- 3-3
   : هو بدوره ينقسم إىل قسمني 

   :أرشيف جاري-1- 3-3
  هو األرشيف الذي ال يزال وو يسمى كذالك إدارة الوثائق والسجالت،       

يومية ، سواء يف  تصريف  الشؤون  يؤدي عمال ، و استمرار استعماله  و استخدامه يف احلياة ال
اليومية العادية لإلدارة أو غريها ، مثل األوراق  اليت تتسلمها أرشيفات خمتلف املصاحل احلكومية و 

اهليئات واملؤسسات، أو يف تشغيل املعلومات اليت تساعدها يف وضع القرار وحل املشكالت، و 
                                                 

، مجلة المكتبات و المعلومات .دور األرشيف في حفظ و معالجة األرشيف اإللكتروني .فتيحة ،شرقي 1
 .73 .ص .2003، 1، ع2مج 



)  Intermédiaireعلى األرشيف الوسيط   التخطيط للمستقبل، و حيتوي هذا النوع من األرشيف
و هي أوراق فقدت يف األصل صلتها باحلياة اليومية غري أا ال تزال تستعمل عند احلاجة لكن 
بدرجات متفاوتة األمهية، فنجد مثال أوراق يستعمل جزء كبري منها األغراض خمتلفة يف احلياة 

  اليومية، و اجلزء اآلخر 
  .ال يستعمل إال
، و صنف ¼. لألول¾ لبحث العلمي،  وعلى وجه التحديد التارخيي، و تكون النسبة ألغراض ا

آخر يستعمل نصفه يوميا باعتباره جاري و النصف اآلخر أصبح عدمي الصلة بالنشاط و احلياة 
اليومية، و الصنف األخري حيتوي على أرشيف جاري و ميثل جزء صغري،  و يستعمل يوميا لنفس 

  األغراض 
الذكر، بينما اجلزء األكرب مل تعد له صلة باحلياة العمومية و ال يستعمل إال يف البحث السابقة 

     1.بالنسبة لثاين 4/3بالنسبة لألول، ¼ التارخيي و تكون النسبة 
  : األرشيف التارخيي-2- 3-3

فهذا النوع من األرشيف أقيم أساسا لتقدمي  املعلومات  لصاحل الدارسني  و األجيال         
  القادمة  و تزويدهم  بالوثائق التارخيية  اليت  مل تعد تستعمل  من طرف اهليئات و 

املؤسسات ، حيث انتهى العمل  به و استخدامه يف النشاط  اليومي  و انعدمت  قيمته   بالنسبة 
  لإلدارة 

لذلك أو اهليئة، فيما خيص نشاطها، إال أنه يبقى حيتوي على معلومات ذات قيمة كبرية دائمة، 
  حيظى

، لكنه يف احلقيقة ليس مبيت . بعناية من حيث احلماية و الصيانة، و هو يسمى األرشيف امليت
  .على اإلطالق 

  ):امللكية(الوثائق ملكيةالتقسيم على أساس - 3-4
األرشيفية فهو يقوم على  طيعد و يعترب هذا التقسيم أكثر شيوعا و استعماال و تداول يف األوسا  

على أساس امللكية أو اجلهة املالكة للوثائق األرشيفية ،  وعلى هذا األساس يقسم إىل وجه التحديد 
  : نوعني 
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   :األرشيف العام-1- 3-4
  و هو األرشيف الذي يتكون من الودائع األرشيفية اليت متتلكها الدولة         

كثر احلديث و و تديرها و كذالك اإلدارات و املؤسسات العامة أو كل اجلهات الرمسية، و قد 
  النقاش 

و يف احلقيقة  هي تؤدي   Généralحول مصطلح األرشيف العام ، فكلمة عام تقابلها بالفرنسية  
املعىن الصحيح ، ففي اعتقادنا  من األحسن و األصح استعمال كلمة  أرشيف عمومي ، بدل 

  أرشيف  عام  و هذا 
  وظف عمومي، فمفهوم املوظف العام و األصح أن نقول م" موظف عام " ينطبق أيضا على كلمة 

Fonctionnaire   Général  ال يوجد إطالقا  يف القانون ، وجند علماء القانون  املختصني  يف
الدراسات القانونية يتحدثون  عن األوراق  العامة الصادرة  من املكاتب العامة  بصفتها عقود 

مرسل إليه  أو الطرف  الثاين ،  و من  صادرة  عن  السلطة العامة و تسمى كذلك  دون اعتبار لل
وجهة نظر  القانون ، فاألوراق  العامة هي  كل األوراق  الصادرة  عن موظف مسؤول يشغل  
وظيفة  عامة  رمسية ،  و من هذا املنطلق ميكن اعتبار بطاقة اهلوية و جواز السفر وثيقة عامة مع 

فاملفهوم احلقيقي للوثيقة العامة يعتمد  و تستعمل ألغراض خاصة) خاص (أا تعين شخص معني 
على عنصرين أساسيني، أن تكون صادرة منجهة رمسية عمومية ألغراض  عمومية أو خلدمة 

عمومية  باعتبار  أا تبقى يف متناوهلا  تستعملها مىت تشاء  أو تقوم حبفظها  أو تستغين  عنها  
  . حبذفها 

 : نوعني  من الوثائق  و ينقسم األرشيف  العام  هو  أيضا  إىل 
   :أوراق عامة بطبيعتها-2- 3-4

و هي وثائق تصدر من السلطة العامة بغرض حتقيق خدمة عامة، أو الوثائق املوجهة         
  ملوظفني العموميني حبكم وظيفتهم اليت تدرج يف اإلطار الوظيفي،

جرة  و يتمتع بسلطة  و تشمل كلمة  باإلضافة  إىل  املوظف   الذي يقوم بالعمل  مدفوع األ 
عامة ، كذالك األشخاص  اليت خولت  هلم سلطة عامة ، كرئيس الدولة ، الوزراء وأعضاء 

الربملان  بغرفتيه ، أي كل األشخاص  اخلاضعني للقانون  العلم ، أما األوراق العامة  فيقصد ا 
كرة الدولة  و سيادا ، تلك الصادرة عن الدولة  عموما أي كل األوراق  اليت ال ميكن  فصلها ف



مثل أوراق السيادة  و احلكم و األوراق اإلدارية  الصادرة  عن خمتلف  أجهزة  الدولة و خمتف  
  ) التنفيذية ، التشريعية ، القضائية ( السلطات  

وتتضمن هذه التقارير، التعليمات اإلدارية، املراسالت، املذكرات، حماضر االجتماعات،  
  . ) اخل...... قيات، القرارات، القواننياملسودات، االتفا

  : أوراق عامة باجتاهاا-3- 3-4
و ختتلف هذه األوراق عن  األوراق  العامة  بطبيعتها كوا تصدر  من جهات متعددة و          

  وجهت للسلطة  العامة أو استقرت  عند  مصاحل احلكومة أو عند موظف 
  : نذكر منهاعمومي و هذه األوراق عديدة و متنوعة  
  أوراق حتفظ بواسطة موظفني عموميني مثل األوراق اليت حتفظ يف احملاكم، أوراق قلم الكتاب  -
حماضر اجللسات ، حماضر اخلرباء ، األوراق املوجودة يف مكاتب  التوثيق و ) كتاب الضبط ( 

  .الشهر العقاري 
إطار عملية التأميم اليت متس األوراق اليت تستويل عليه الدولة بطرق شرعية و قانونية يف -

  . املؤسسات و الشركات و كذا نزع امللكية
األوراق  اليت تدخل  ضمن  األرشيف  العام  عن طريق  اهلبات و الوصايا  أو أرشيفات -

املؤسسات  الدينية  و أرشيفات  األفراد  و اخلواص  عن طريق  اإلستالء  عليها  باملصادرة  
وجود وارث شرعي هلا،  فكل هذه األوراق تأيت من مصادر -عدم أو   اليت ترجع للدولة ل

 .خاصة أو عامة و تستقر عند املؤسسات العمومية
  : األرشيف اخلاص-4- 3-4

و هو األرشيف الذي يتكون من الوثائق املستندات خلاصة  اليت تصدر عن األفراد أو         
 اأنواعها  و نشاطاا  ، و احتفظو العائالت أو املؤسسات الغري عمومية اجلامعات باختالف

ا مبحض  إرادم  كأفراد  و ليسوا  كموظفني  رمسيني  و األرشيف  اخلاص   يعترب ملكا 
لصاحبه  حىت  و إن  مت  تسليمه  ملركز األرشيف  أو  اهليئات  و املؤسسات  العمومية و 

به،  و من حيث املضمون خيتلف األرشيف اخلاص عن األرشيف العام، لكونه أوال ملك لصاح
أي طبيعة املعلومات اليت يتضمنها فهي خاصة بأصحاا حىت و لو كانوا  ميارسون نشاطات  

  . رمسية 



وب و اتمعات  بأرشيفها اخلاص  كما نبه  املؤرخون  عو قد اهتمت  خمتلف  الش         
كالية  اإلطالع  عليه إىل أمهية هذا  النوع  من  األرشيف  كمصدر تارخيي  ،  و لكن إش

  تبقى  مطروحة 
و عقدت يف هذا الصدد  عدة مؤمترات  لدراسة هذه القضية  منها املؤمتر الدويل  لألرشيف  

الذي حاول  إجياد  حلول لوضع األرشيف  ) ايطاليا (بفلورونسيا  1956املنعقد  سنة 
إىل ما قبل الثورة  اخلاص ،  فبعض الدول كفرنسا  مثال  توصلت بعد نقاش  طويل  يعود 

الفرنسية  إىل  إصدار قانون  خيول للدول  استرجاع  األرشيفات  اخلاصة ذات األمهية  
القومية ،  أو تلك  اليت  تشكل خطرا على أمن الدولة  كما نص هذا القانون  على إجبارية 

كان حيتفظ  و مت تسليم عددا كبريا  من الوثائق 1.تسليمها حلظة  وفات املالك الشرعي  هلا 
ا  أشخاص لعبو دورا بارزا  يف حياة بالدهم  ، بصفتهم موظفني هامني كالوزراء  و السفراء 

و رؤساء الدول  ، أو يف اال األديب  و الثقايف  كالشعراء  و األدباء  و غريهم  ، و رغم  
العامل   كلما قيل  حول  األرشيف  اخلاص  يبقى  يطرح إشكالية  الرقابة ففي أغلب دول

  .سيما دول الليربالية  فهو  ال  خيضع   لرقابة الدولة 
و بني األرشيف العام واخلاص توجد نقاط تشابه و نقاط اختالف، فأول نقطة هي أن كالمها  

يتوفرعلى قيمة علمية و تارخيية و كذلك إدارية بالرغم من اختالف املعلومات اليت تتضمنها ، 
يتعلق بقضايا عامة عكس الوثائق اخلاصة فهي ال ختص إال  فمضمون الوثيقة العامة عادة

أصحاا و مالكها ،فالوثيقة العامة نابعة من صميم جهات تابعة للدولة، يف حني أن الوثيقة 
اخلاصة تكون ملك للخواص حىت و لو كانوا ميارسون نشاطات رمسية و عالوة عن هذه 

  . ط التاليةاالختالفات نسجل نوع من التباين بالنسبة للنقا
فعملية دفع الوثائق أو ضمها إىل مستودع احلفظ العمومي بالنسبة بالنسبة للوثائق العامة        

  تكون إجبارية حىت و إن مل يستعمل هذا اللفظ صراحة يف بعض األحيان يف حني أن الوثائق 
، لكن وفق اخلاصة دفعها و دخوهلا للمستودع ال يكون إجباريا و إمنا يكون بإرادة املالك

معينة يف حالة اإليداع  و اهلبة  ، مع املالحظة  أن اإلجبارية  بالنسبة للوثائق العامة  أو  شروط
نص القانون ، حيث جيب العمومية ختتلف من دولة   ألخرى  ففي  اجلزائر اإلجبارية تطبق ب
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ا  يف بعض فع خالل  سنتني بعد انقضاء  األجل القانوين للحفظ املؤقت ، بينمأن يتم الد
  .الدول الدفع غري إجباري 

و النقطة الثانية تتعلق بالفرز و احلذف بالنسبة للوثائق العمومية عادة تتم هاتني العمليتني 
ذا كانت الوثيقة يف مرحلة  و مؤسسة احلفظ ، إال) اإلدارة ( بالتشاور و التنسيق بني املالك 

ع الستشارة و موافقة املالك  األصلي ، إال احلفظ املؤقت ، أما األرشيف اخلاص  فالعملية ختض
يف حالة البيع  و اإلهداء دون شرط  ، ففي هذه احلالة  املوافقة  غري إلزامية ، لكن تبقى 

نقطة أخرى هي جديرة بالذكر تتعلق باإلطالع على األرشيف العام ال  االستشارة  مستحسنة
لف باختالف طبيعة الوثيقة و وفقا للنظام يتم اإلطالع عليه إال بعد مرور مدة زمنية حمددة ختت

  .املعمول به يف خمتلف دول
  أما خصائص األرشيف العام و اخلاص فيبدو من الصعب حتديد هذه اخلصائص بصورة دقيقة 

و هذا يرجع  لكون األوضاع  السائدة يف كل  بلد  سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو 
ريعية  اليت تؤثر هي بدورها  على النصوص التشريعية اجتماعية هلا تأثري على السياسة  التش

املنظمة  للوثائق األرشيفية العامة و اخلاصة، حبيث جند كل دولة هلا سياسة و نظرة خاصة ا 
 .يف هذا اال

 
: للوثيقةحسب مدة احلياة  -5-3 

: العمر األول :  األرشيف اجلاري  -1-5-3 
كذلك باألرشيف النشط أو األرشيف احلي ، أو أرشيف العمر األول ، ويسمى  وهو      

املتحرك ، وتبدأ مرحلته منذ اللحظات األوىل مليالد امللف أو الوثيقة واستالمها من طرف 
املعاجل ، وعليه فإن هذه املرحلة من عمر الوثيقة نلمسها يف امللفات ذات اإلستعمال اليومي 

مادامت دارة وهذه الوضعية تبقى والفوري ، باعتبارها كدرج  من النشاط اليومي لإل
ا عن مخس سنوات ، إال أن وال قضايا قيد الدرس ، وهي عادة وثائق يقل عمره امللفات

ها ختتلف باختالف قيمة ونوعية الوثيقة ، فقد حتفظ لعدة أسابيع أو عدة سنوات فترة حفظ
صلحة املعنية ، كما ميكن أن حتفظ هذه الوثائق يف حمالت البد من أن تكون قريبة من امل

وميكن هلذه املدة أن  1سنوات  5وحدة حفظها يف تلك احملالت  أو املكاتب ال تتجاوز 
                                                 

  



تكون قابلة للتغيري حسب طبيعة امللفات ، وهلذه املرحلة جمموعة قابلة للتغيري حسب طبيعة 
  :امللفات ، وهلذه املرحلة جمموعة خصائص خاصة ا 

  الوثائق حتمل قيمة إدارية قصوى -
  كثرة استخدام الوثائق والتردد املستمر عليها -
  .مفتوحة وقابلة إلضافة وثائق جديدة أو معلومات مكملة امللفات-

:العمر الثاين : األرشيف الوسيط  -2-5-3 
ويطلق كذلك عليه أرشيف اجليل الثاين ، أو األرشيف اإلنتقايل ، حيث يف هذه املرحلة 

فقد الوثيقة أمهيتها اليومية وتتحول تدرجييا إىل أماكن ينقص االستقالل اإلداري للوثيقة ، فت
  . خمصصة للحفظ املؤقت 

سنوات إذ تعترب ) 05(أما فيما يتعلق بسن الوثائق قهي عادة تتجاوز عمرها اخلمس 
  .مرحلة حساسية يف حياة الوثيقة األرشيفية باعتبار أن مصريها يتقرر يف هذه املرحلة 

  : ائص حيملها يف أما هذه املرحلة فتتميز خبص
  

.مغلقة ، غري قابلة لإلضافة عن طرف  اجلهة املنتجة  امللفات-  
يف هذا العمر يف مصلحة احلفظ املؤقت  حتفظ امللفات -  
يف هذه املرحلة  تقلة التردد على هذه امللفا -  
القيمة انتقال قيمة الوثائق يف هذه املرحلة من القيمة األولية إىل الثانوية مها ينقص لديها  -

.اإلدارية   
: األرشيف التارخيي أو النهائي  -3-5-3 

دية ، وحتمل اليت تقرر حفظ ما نصفه ائية أب بأرشيف العمر الثالث ، ويشمل الوثائقأو ما يسمى 
هذه الوثائق اليت تقرر حفظها قيمة تارخيية ذات أبعاد علمية وثقافية ، حيث يرجع إليها على مر 

ذه الوثائق أمهيتها بالنسبة لإلدارة املنتجة هلا ، وعادة فإن حياة الوثائق اليت األزمنة فبعد أن تفقد ه
يس هلاد سنة فما فوق ، أما مدة استبقاء الوثائق يف هذا العمر فل 15تكون هذا األرشيف تفوق 
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ويتم حفظ األرشيف التارخيي حفظا أبدي يف ظروف  دية غري حمدودة مدة حمدودو ، وإمنا هي أب
خالل إذ  يستخدم للبث فيما بعد ،إذ مت معاجلته ووصفه وإعداد وسائل البحث من مالئمة حىت

  .رثا ثقافيا وحضاريا لألمةيعد إ
األوىل اليت تبدأ من ميالد الوثيقة إىل  ةاألرشيف مير بثالث أعمار فطبيعة إدارية يف املرحلأن نرى 

  .إاء اهلدف الذي انتحت ألجله 
خمتلطة وتسمى باملرحلة الوسيطة وأما املرحلة الثالثة فطبيعة تارخيية وتبدأ  أما املرحلة الثانية فطبيعة

 .من انتهاء القيمة اإلدارية للوثائق وظهور لدى بعض الوثائق قيمة تارخيية 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  نظریة األعمار الثالثة :01شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

  نظریة األعمار الثالثة

  أنواع األرشيف من حيث نشاطه

  العمر الثاني

  وثائق متوسطة النشاط
  

  العمر الثالث
  العمر التاریخي
 وثائق غير نشطة

  العمر األول

  وثائق نشطة

 أو جاریة

  عدیمة الفائدة
 منتهية

  دات الفائدة العلمية
  والتاریخية
مستدیمة فائدة



  :الوثيقة األرشيفية-4
 : ةـــف الوثيقيرــعت-1- 4

، على أا ما يعتمد عليه، "الوثيق" تعرف الوثيقة يف اللغة، وهي مؤنث           
، وتوثق من الشخص أو استوثق فيه يعين أخذ منه "اإلحكام يف األمر"والوثيق يعين 

 .الوثيقة

  .فالوثيقة إذن هي ما يعتمد عليها وما يرجع إليها إلحكام أمر والتثبت منه
  1:ن عناصر الوثيقة من عناصر ثالثةوتتكو

   source of informationأن تكون مصدرا للمعرفة مبا تتضمنه من معلومات  – 1
  Justifyingأن متتلك قوة اإلثبات  – 2
  .أن تكون معلوماا مصدرا النتفاع الباحث مهما كانت صفته – 3

  :وتنقسم الوثيقة من حيث الشكل إىل أنواع ثالثة هي
  written documentsاملكتوبة  الوثيقة -
  visual documentsالوثيقة املرئية  -
  sound documentsالوثيقة املسموعة  -
 numérique documentالوثيق الرقمية  -

وقد تتداخل هذه األشكال، فتجد الوثيقة املكتوبة واملرئية واملسموعة يف اآلن نفسه، 
أي اإللكترونية عرب األجهزة واألنظمة، وهناك الرسومات واخلرائط والوثائق احملوسبة 

وهناك الدعائم أو الوسائط ) شاملايكرو في/ امليكروفيلم(وهناك املايكروفورميات 
  CD / DVD / DISQUETTE / FLASH-DISK(اإللكترونية 

  
  

                                                 
وماذا ...  من الصلصال إلى الرق إلى الورق إلى اإللكتروني: الوثيقة األرشيفيـــة . المبروك ، التبيني 1

    :ى العنوان التالي متاحة عل]. على الخط.[بعد ؟
 http://www.alyaseer.net/vb/archive/index.php?t-9314.html )2008مارس  16تمت الزیارة یوم (   

  
 
 



:مفهوم الوثيقة اإلدارية - 2-  4 
معجم  ويعرف. سجالتورقة أو جمموعة أوراق أو جملداً أو  تعين لفظة وثيقة               

   1.للتجزئةالوثيقة بأا عبارة عن وحدة أرشيفية غري قابلة  املصطلحات األرشيفية
مجيع األنشطة اليت تقوم ا هيأة أو مؤسسة  ،سواء كانت مطبوعة أو خمطوطة ، متثل الوثيقةو 

 كتسيتو .حمددينيف زمان ومكان  الفعلينشاطها ة وجودها ومزاول رمسية أثناءرمسية أو غري 
، سواء االقتصادي والسياسيوللتاريخ االجتماعي تارخيية وأبعادا رمزية، فهي مصدر الوثائق قيمة 

أو خمطوطة أو قرصاً  رخصة سياقهصورة أو  كان هذا املصدر كتاباً أو جملة أو جريدة أو فيلماً أو
  ·ليزرياً أو قرصاً ممغنطاً

الرمسية وغري الرمسية احملفوظة يف مراكز حفظ الوثائق، تعين الوثائق فإا ، الوثيقة األرشيفية أما 
األفراد  متثل أساس املعامالت بنيواليت كانت يف يوم ما حتمل معلومات تارخيية وقانونية 

األرشيف نوع آخر هو   . ،أو األرشيف اإلداريالوثائق يتوفر، إىل جانب و. املؤسسات والدولو
املراجع والوثائق األخرى املكتوبة واملطبوعة أو الصحفية و القصاصات يشتمل الذي الصحفي

  .احملوسبة املسموعة واملرئية أو حىت
فظ قابليتها اآللية إىل  احل   2أمهية  الوثيقة اليت تنتجها اإلدارة خالل فترة عملها، عينت وال  
و أجلاري األرشيف شبه ا، األرشيف اجلاري( 3يف حياا واملطبوعات متر الوثائق  وإمنا،  نيتخزالو

ما إمراحل يتقرر بعدها مصريها  عدةب ، )التارخييالنهائي أو األرشيف ، واألرشيف الوسيط 
وتتمثل إدارة الوثائق يف اإلشراف على عمليات خلق الوثائق وتكوينها  .باحلفظ الدائم أو اإلتالف

  . لتلفوطرق تداوهلا يف األعمال الرمسية وطرق حفظها وصيانتها وختزينها ومحايتها من ا
وهلذه األسباب . وتعترب الوثيقة مصدرا مهما من مصادر تدوين التاريخ والكشف عن احلقائق

وتعد الوثائق  ".مرجع الذاكرة"و"  جممعات اخلربة"، و"خزائن التاريخ"تسمى مراكز الوثائق 
ة أو اإلدارية مهما كان نوعها، وبكل حماملها أوعية تتضمن معلومات يتوصل إليها اإلنسان مباشر

ويساعد تنظيمها والعناية ا على تسهيل أخذ القرار أو تنفيذه وإعالء صورة . عن طريق آلة
                                                 

الدار العربية : بيروت .إنجليزي،عربي: معجم المصطلحات األرشيفية .غسان منير. فالن، بيتر، تر  1 
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اإلدارة لدى الرأي العام حىت تصبح أداة تكريس للمفاهيم السياسية اليت تنبين عليها الدول العصرية 
  .وخاصة مفهوم دولة القانون واملؤسسات واحترام احلريات األساسية وحقوق اإلنسان

  :وميكن تقسيم إدارة الوثائق إىل ثالثة مراحل  
  . مرحلة التكوين وتتم داخل األجهزة احلكومية) أ(  -
مرحلة االستعمال يف األغراض اإلدارية وتتم بني األجهزة احلكومية ومؤسسات ودور ) ب( -

  .الوثائق واألرشيف املركزية
وتتم . تبعاد أو اإلتالف بعد عملية الفرزومرحلة التقييم للحفظ الدائم أو املؤقت أو االس) ج(  -

  1. هذه العملية بدور الوثائق املركزية
والوثيقة اإلدارية هي وثيقة مثل غريها من الوثائق، متكن اإلنسان من احلصول على املعلومة أو 

وقد تكون الوثيقة جمرد قطعة خشبية أو حجرية أو معدنية اكتشفت ضمن البحوث . الوصول إليها
وختتلف الوثيقة اإلدارية كوثيقة ورقية . وهلا قيمة فكرية ووجود مادي وحجم ووزن األثرية،

وهي اخلرب أو . مدونة عن غريها من الوثائق ألا تكون يف ذات الوقت الوعاء أو احلاوي واحملتوى
 وعادة ما نفرق بني الوثائق اإلدارية من جهة والوثائق باإلدارة. املعلومة والوعاء يف نفس الوقت

  . مثل املراجع من جهة أخرى
:خصائص الوثيقة اإلدارية - 3- 4 

  :جيب أن حتتوي كل وثيقة إدارية منتجة على
مستوى  ىمصدر الوثيقة ،مع حتديد املستوى اإلداري الذي يتواجد فيه هذا املصدر عل  •

  .السلم اإلداري للمؤسسة
ا،اسم منشئها ،و التعريف بطرق إنشاء هذه الوثائق على مستوى املصاحل ،سبب إنشائه •

  .تاريخ إنشائها
 :جيب على الوثائق املنتجة يف إطار نظام إدارة السجالت أن تستجيب للخصائص التالية   •

  :أصالـــة الوثيقـــة    -1- 4-3
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  :نقول عن وثيقة أا تتمتع بأصالة إذا و فقط إذا        
حمتوى الوثيقة جيب أن يكون كانت الوثيقة املنشاة هي فعال الوثيقة املراد إنشائها، أي أن  •

  .معربا عن خصوصيات النشاط الذي أدى إىل نشأا
كانت الوثيقة املنشاة قد أنشئت فعال من طرف الشخص املخول له قانونيا أن ميارس  •

 .النشاط اإلداري الذي أدى إىل إنشاء هذه الوثيقة
ل ممارسة النشاط و ال  بعد ايته أنشأت الوثيقة يف الوقت املراد إنشائها فيه،على أن ال تنشا ال قب

و لضمان أصالة الوثائق اإلدارية يشترط على اإلدارات املنتجة هلا أن تقيم نظام . ،إمنا أثناء حدوثه
و معايري حتديد املصري النهائي هلذه  ل، حتويلو منتظم لعملية إنشاء، استقبا رمراقبة فعال، مستم

  .الوثائق
  : مشوليـــة الوثيقـــة   -2- 4-3

نقول عن وثيقة إدارية أا شاملة إذا كانت املعلومات احملتواة فيها شاملة  لكل جوانب            
  .النشاط الذي أدى إىل إنشائها

  :املصداقيـــــــة   -3- 4-4
  :لتكون الوثيقة ذات مصداقية، جيب أن تتوفر على             

املصلحة اإلدارية (خل نظام التصنيفتكون مهيكلة بصفة منطقية تسمح بتسهيل إدماجها دا
  )اخل...املنتجة، موقعها على السلم اإلداري

  :قابلية استغالل الوثيقة اإلدارية   -3-4-  4-    
لتكون الوثيقة اإلدارية املنتجة قابلة لالستغالل ،يستوجب أن حتوي هذه األخرية على      

اإلدارية ،باإلضافة إىل مراحل اجناز  املعلومات الالزمة لفهم منطقي للخصوصيات القانونية و 
  . النشاط اإلداري املثمن داخل الوثيقة

  : أنواع الوثيقة اإلدارية4-4-

  :ميكن تقسيم الوثيقة اإلدارية حسب 
من األعمال اإلدارية ما يتكرر يف كافة املصاحل اإلدارية أو يف أغلبها على  :نوعية العمل-1- 4-4

ك أعمال خاصة بكل إدارة تقوم ا املصاحل الفنية لتلك وهنال. األقل ليصبح عمال مشتركا
ومبا أن . اإلدارات وتؤدي إىل تصنيف الوثيقة حسب اتساع جماالت إنتاجها وتداوهلا داخلها



الوثائق املستعملة جبميع اإلدارات (الوثائق نتيجة لألعمال فهي تقسم حينئذ إىل وثائق مشتركة 
مثال التصرف يف املوارد البشرية، التصرف يف املوارد : شاةبالنسبة للمصاحل اليت تعمل بصفة مت

ختص هياكل إدارة أو (ووثائق خصوصية ...) املالية، مكاتب العالقات مع املواطن، مكاتب الضبط
  ).كل مؤسسة أو كل مصلحة حسب املشموالت أو التنظيم واألهداف

يقة ومدى حاجتنا حسب عمر الوث :املتعلق باألرشيف 1988حسب قانون أوت  -2- 4-4
قيمة إدارية "هي  الوثائق اليت هلا (إليها وإسنادها قيمة خاصة، ميكن التفريق بني الوثائق النشيطة 

عند ميالدها، أو عند نشأا ألا الزالت يف املسار اإلداري، وتصادف فترة اإلنتاج وبعد " قصوى
هي الوثائق اليت تفقد مع مرور (، والوثائق شبه النشيطة )اإلنتاج بقليل، وتسمى وثائق نشيطة

الزمن بعضا من تلك القيمة، وحيتفظ ا، إما تلقائيا أو حسب نصوص قانونية وترتيبية ملدة حتددها 
النصوص مثل املوازنة  السنوية للمؤسسة، ووثائق احملاسبة، هذه الوثائق مل تفقد قيمتها اإلدارية بل 

هي الوثائق اليت متكث طويال وتفقد قيمتها (رشيف ، والوثائق املتلفة أو األ)تضعف تلك القيمة
اإلدارية متاما، وتؤول إىل الزوال واإلتالف بعد مرور زمن يقع حتديده بالقانون حسب نوعية 

له قيمته إما لندرته أو خلاصيته أو لقيمته يف  % 10و  %5وما تبقى منها ويعادل بني . الوثائق
به ويسمى أرشيفا، واألرشيف يعترب جزء من امللك البحث أو لقيمته التارخيية، حيث حيتفظ 

  ).املشاع بني أبناء الوطن الواحد وهو ذاكرة اتمع
هناك من الوثائق اليت ميكن حتريكها ونقلها من مصلحة إدارية  :حسب عنصر الثبات -3- 4-4

يف وثائق متحركة (إىل أخرى أو من إدارة إىل مستفيد من خدمة اإلدارة مثل وثائق االتصال 
الزمان واملكان ، ومنها على سبيل املثال الوثائق األكثر رواجا ألا متكن من ربط العالقة بني 

، ومنها ما ال ميكن حتريكه  أو نقله )اإلدارة وغريها من اهلياكل واإلدارات ومن هم خارج اإلدارة
  1). اجلذاذاتوثائق ثابتة ال تتحرك مثل السجالت والدفاتر و(إال نادرا أو بصفة استثنائية 

  
  

                                                 
وماذا ... من الصلصال إلى الرق إلى الورق إلى اإللكتروني : الوثيقة األرشيفيـــة . المبروك ، التبيني   1

    :متاحة على العنوان التالي ]. على الخط.[بعد ؟
 http://www.alyaseer.net/vb/archive/index.php?t-9314.html )2008مارس  16تمت الزیارة یوم (   

  



  : وظائف الوثيقة اإلدارية 5-4 

للوثيقة اإلدارية  وظائف متعددة حسب القيمة اإلدارية القصوى اليت تكون عليها أو           
الفترات الالحقة وحسب ما هي موجهة إىل  مصاحل إدارية وهياكل رمسية أو غري حكومية  أو هي 

لح الوثيقة اإلدارية إلعداد القرار، وإجراء البحث مبا وتص. مبعوثة  للمستفيدين من خدمة اإلدارة
والوثيقة اإلدارية متعددة األشكال واألغراض منها ما يقتصر على العمل . يف ذلك البحث العلمي

اإلداري الداخلي أي داخل املصلحة الواحدة أو بني املصاحل واإلدارات والوزارات ومنها ما 
سواء جلمع معلومات أو تقدمي خدمات إدارية ومنها ما يستعمل يستعمل يف عالقة اإلدارة باملواطن 

رخصة سياقه، بطاقة (كوثائق رمسية تسجل أحداثا أو تثبت حقوقا مثل الشهادات والرخص 
  ...).تعريف وطنية، جواز سفر

  :فاملطبوعات اإلدارية ثالثة أصناف
  املطبوعات ذات االستعمال الداخلي -أ
  مطبوعات االتصال واخلدمات - ب
  مطبوعات اإلثبات مثل الشهادات والرخص - ج
لسنة  1692ويتوافق هذا التصنيف تقريبا مع التعريف الوارد بالفصل الثالث من األمر عدد  

تعترب : "املتعلق باملطبوعات اإلدارية، حيث جاء فيه ما يلي 1994أوت  8املؤرخ يف  1994
خدمات أو تكوين وثيقة إدارية وبصفة مطبوعة إدارية كل أداة تستعمل جلمع معلومات أو تقدمي 

  ".عامة للقيام بعمل إداري
كما خلص الفصالن التاسع والعاشر من نفس األمر ما هو مطلوب للتصرف السليم يف املطبوعات  

  :مبختلف أشكاهلا وأصنافها مبا يف ذلك االستمارات اإلدارية على النحو التايل
دارية وفق حاجيات املصاحل املعنية مبا يضمن تضبط مطالب إنتاج املطبوعات اإل: "9الفصل 

  "تزويدها بصفة منتظمة مع مراعاة ظروف اخلزن
يتعني على الوزارات واجلماعات العمومية احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة : "10الفصل 

لى اإلدارية اختاذ اإلجراءات الالزمة إلعداد املطبوعات اإلدارية يف أحسن الظروف ولتوزيعها ع
وخيضع املخزون للمتابعة . املصاحل املعنية يف اإلبان وخلزا وتأمني سالمتها من خمتلف املخاطر

  ".املنتظمة حسب نسق االستهالك قصد برجمة الطبع من جديد يف الوقت املناسب



:خصائص الوثيقة اإلدارية  6-4 
للعمل اإلداري سواء يف إن الوظائف املرتبطة باملطبوعات اإلدارية باعتبارها أدوات          

املراسالت أو يف إسداء اخلدمات أو مجع املعلومات أو يف تكوين وثائق اإلثبات، تؤكد مجيعها 
ضرورة العناية بكيفية استنباط املطبوعات اإلدارية وبأسلوب صياغتها مبا يضمن أداء تلك الوظائف 

ملطبوعات اإلدارية ال تقف عند هذا على أن العناية با. بالنجاعة الالزمة وبأقل التكاليف املمكنة
احلد، بل تتجاوزه إىل ما بعد اإلنتاج لتشمل مراحل حياة املطبوعة من حيث الطباعة واخلزن 
والتوزيع واالستهالك وصوال إىل إعادة الطبع من جديد وهو املقصود بالتصرف يف املطبوعات 

  .اإلدارية
. وهي متتاز بأسلوب حترير خاص وبصيغ خاصة. يوتعد الوثيقة اإلدارية نتيجة حتمية للعمل اإلدار

كما تتميز بعناصر شكلية لكل عنصر قيمته، وميكن أن تكون جممعة يف نفس الوثيقة، كما ميكن 
  .عن البعض منها عند االقتضاء ءاالستغنا

  :للوثيقة العمرية الدورة نظريةتطور  - 7-4
، "تشيلنبارق"للوثيقة على يد العامل " الثةاألعمار الث"عندما ظهرت خالل الستينات نظرية          

غري أن التقنية . كانت الوثيقة آنذاك متر مبراحل ثالثة هي النشطة والشبه نشطة والتارخيية أو النهائية
احلديثة اليوم واليت خلقت الوثيقة اإللكترونية، جعلت اإلداري والتقين يشاركان يف إنشاء الوثيقة 

رحلة عمرية بأكملها قبل الفترة النشطة، وهو ما جعل الباحث الكندي قبل تداوهلا وبالتايل فهي م
للوثيقة من قبل التقين واإلداري " اإلنشاء"يستنبط عمرا رابع للوثيقة يسميه مبرحلة " فيليب بانتان"

لغايات عملية مشروعة ووفق أمناط عملية متداولة يف املؤسسة، مث متر الوثيقة إىل مرحلة التداول 
لتارخيية ليتم تقرير قيمتها العلمية وا ، بعد ذلك يتم تقييماملنخفض مرحلة التداول املكثف، مث
  .وإتالفهاهلا، عللعمر الراب أي النهائي للحفظ سواء مصريها

وحسب هذه النظرية اجلديدة، نظرية الدورة العمرية ذات األربع مراحل فإن الوثيقة خالل املرحلة 
اإلداري (   تكون حتت مسؤولية منشئها)التداول املكثف( انية ، واملرحلة الث)اإلنشاء( األوىل 
، وال يتدخل األرشيفي إال يف الناحية التنظيمية من حيث التصنيف والترتيب وذلك لغاية ) والتقين 

وتدخل مسؤولية األرشيفي بالكامل إثر تنقل . حسن حفظها وسهولة استرجاعها عند احلاجة
وهي املرحلة الثالثة، حيث يسهر على حفظها كما هو الشأن  نخفضاملالوثيقة إىل مرحلة التداول 



بالنسبة ملرحلة احلفظ الوسيط بالسبة لألرشفة الكالسيكية، أما املرحلة الرابعة واألخرية للوثيقة 
اإللكترونية واليت هي مرحلة احلفظ النهائي والتارخيي للوثيقة بعد تقييمها، فإن ذلك يقتصر على 

قد " بانتان"فقط وهو الداري بعلوم اّألرشفة النهائية والتارخيية ، وبالتايل فإن األرشيفي املختص 
  .حدد الفوارق املهنية بني أخصائيي الوثائق اإلدارية وأخصائيي الوثائق األرشيفية من جهة أخرى

  :نظرية التواصلية الوثائقية - 4-7-1
ألرشفة اإللكترونية اختصاصات مهنية فرضت التقنية احلديثة للمعلومات واليت أوجبت ا            

  الوسيطة، أووثائقية جديدة، وغريت من مفهوم األرشفة خاصة يف املرحلة الشبه نشطة 
حيث أصبح اإلداري والتقين مها أيضا شريكان لألرشيفي يف التصرف يف الوثيقة، بل سحبا منه 

بترك مكانه هلما ورمبا يف كل بعض اجلوانب التقنية يف املعاجلة للوثيقة، وبات األرشيفي مهددا 
املراحل، حيث ال يرى التقين موجبا لتحويل الوثيقة اإللكترونية من مكتب العمل إىل مكان 

للحفظ الوسيط، ويعترب أن الوثيقة ال جيب أن يعاجلها غريه يف كل املراحل إذ تبقى يف نفس املكان 
اجلديد " اإللكتروين"املفهوم الذي به نشأت وحفظت أثناء نشاطها األول، وبذلك يكون هذا 

  .القدمي املفهوم حسب الوسيط األرشيف إىل التحويل مفهوم ريغ قد لألرشفة
وإذا كان األرشيفي يف األرشفة التقليدية القدمية هو املؤهل الوحيد لتقييم الوثيقة األرشيفية وحتديد 

إلداري والتقين على اخلط عمرها الوسيط والنهائي حبفظها الدائم، فإنه اليوم قد دخل الثنائي ا
ليشاركاه هذه املهمة بل قد ينفردا ا وحدمها ويعفيا األرشيفي منها، وعلى أية حال فإن احلكم 

النهائي يف املسألة مازال مبكرا حيث مل تصل الوثيقة اإللكترونية بعد على مرحلتها العمرية النهائية 
الفضاء يف مكتبه لتحويل الوثيقة حبكم حداثتها أوال، كما أن اإلداري مل يشك من قلة 

أ يتم " بانتان"اخل، ومىت كانت هذه التغريات املفاهيمية لألرشفة، فإنه وحسب ..اإللكترونية
اإلداري والتقين واألرشيفي ليقوموا باملهام بتواصل وهو ما : التواصل بني خمتلف األطراف الثالثة

ضرورة أن يتواصل األرشيفي مع التقين ملعرفة  ، حيث يؤكد على"التواصلية الوثائقية"مساها بنظرية 
كل املراحل التقنية واإلدارية للوثيقة، وخمتلف مراحل النظام املعلومايت للمؤسسة و الشراكة 

املتوازية يف املسؤولية بني العناصر الثالثة املذكورة وذلك منذ حلظة إنشاء الوثيقة وقبل صياغة نظام 
  .واستخدامها كوثيقة أرشيفيةمعاجلتها وصوال إىل فترة خزا 

فالسبب الذي أظهر هذه النظرية إذن هو إقصاء األرشيفي من مراحل تصميم مناهج العمل يف 
الوثيقة اإللكترونية من فهرسة وتصنيف وتكشيف وكذلك عمال على دمج جماالت اختصاص 



صوص الوثيقة أو الوثائق اإلدارية اجلارية والوثائق األرشيفية من جهة أخرى، وعدم التجزئة خب
 .املسؤولية، وكذلك العمل على إشراك األرشيفي يف خمتلف مراحل معاجلة الوثيقة

 : النظم الرقمية يف األرشيفامهية -2- 4-7
 :فوائد يف استخدام النظم الرقمية يف جمال األرشيف ، نوجزها فيما يلي يرى املختصون عدة

 يعة العطب من دون حجب الوصول إليها مناملساعدة يف احلفاظ على الوثائق النادرة والسر -
الوحيدة ملخطوطة  الراغبني يف دراستها، فعلى سبيل املثال حتتفظ املكتبة الربيطانية يف لندن بالنسخة

القرون الوسطى، ومل يكن مسموحاً برؤيتها إال لقلة من  اليت تعود إىل Beowulf بيوولف
تكي األمريكية بتصويرها ، وكذلك قامت مكتبة كرينان من جامعة كن الباحثني املختصني حىت قام

نسخة رقمية ملطبوعات خشبية وملفوفات فنية تراثية لكي  1236طوكيو بإنشاء  دايت الوطنية يف
 .الباحثون تفحصها دون املساس بالنسخ األصلية يستطيع

طة بيوولف ميكن رؤيتها مباشرة على الوثيقة ، فمثالً إذا عدنا إىل مثال خمطو إظهار تفاصيل ال-
السيد كرينان من جامعة كنتكي قام بتصوير هذه املخطوطة بوساطة املاسح مستخدماً  نرى أن
الصور  مصادر خمتلفة للضوء، مبيناً بذلك تفاصيل ال ترى بالعني اردة ، وقد نشرت هذه ثالثة

والثانية العادي،  على اإلنترنت وهي ثالث صور ، األوىل مأخوذة بعملية مسح الوثائق بالضوء
الثالث تفاصيل ال تظهر  باإلنارة اخللفية والثالثة بالضوء فوق البنفسجي ، وتكشف هذه الصور

الباحثون تفحص املخطوطة على  على املخطوطة عندما ننظر إليها بالعني اردة، حيث يستطيع
 .الربيطانية يف لندن اإلنترنت بينما تبقى املخطوطة حمفوظة بأمان يف املكتبة

 :ولة االسترجاع وفقاً ملوضوع لوثيقةسه -
وبالتايل  الوثائق ورقياً وفقاً للجهة اليت وردت منها ووفقاً للتسلسل الزمين لظهورها، تصنف

فيمكن أن ترتب وفقاً  يصعب استرجاع مجيع الوثائق اليت تتعلق مبوضوع معني، أما النسخ الرقمية
وفقاً للموضوع أو للمنطقة  ا ميكن أن يكونلألسس املتبعة يف األرشيف الورقي، ولكن استرجاعه

صدرت عنها الوثيقة ، وبالتايل تتوافر  اجلغرافية أو للشخصية أو للتسلسل الزمين أو للجهة اليت
  .التصنيف اليدوية إمكانات لسهولة االسترجاع ال تتوفر يف طرق

 : سرعة االسترجاع وسهولة االستخدام  -
 قمي ميكن للمرء استرجاعها بثوان بدالً من عدة دقائق ،حتول الوثائق إىل الشكل الر عندما



نفسه ،  وكذلك ميكن لعدد من األشخاص قراءة الوثيقة نفسها أو رؤية الصورة نفسها يف الوقت
وسيتفرغون  كما أن القائمني على حفظ الوثائق سيسترحيون من عملية جلب وإعادة الوثائق ،

أخرى سيسمح  مح باسترجاعها بسهولة ، ومن ناحيةلعملية تصنيف الوثائق وفهرستها بدقة تس
أن يكونوا مضطرين  وجود النسخ الرقمية للوثائق للباحثني، باالطالع عليها عرب اإلنترنت دون

 .للحضور شخصياً إىل مقر دار الوثائق
 : يف مكان التخزين التوفري -

ت بسيطة من قرص مليمترا ال تشغل النسخ اإللكترونية سوى حيزاً بسيطاً ، حيث تستطيع
الوثائق تعاين من مشاكل مكان  التخزين أن حتفظ أمتاراً من الرفوف ، فإذا علمنا أن معظم دور

مناسباً ملشكلة ضيق مكان التخزين وخلفض كلفة  التخزين ، جند يف التحول إىل النظم الرقمية حالً
إللكترونية للباحثني ، يف مكان بعيد وتتاح النسخ ا التخزين، حيث ميكن حفظ الوثائق الورقية

الوثائق واملكتبات العامة يف ازدياد مستمر، فقد أنفقت جامعة  ذلك أن تكلفة توسيع أبنية مراكز
مليون  1.5مليون دوالر على بناء طابق حتت أرض مكتبتها لوضع  46كاليفورنيا يف بركلي 

ذه الكتب يف مكان دوالراً للكتاب الواحد ، وكان ميكن ختزين ه 30كتاب أي بتكلفة قدرها 
بنسخها اإللكترونية حيث اخنفضت تكلفة التخزين إىل دوالر لكل  بعيد، واستبدال الكتب

وتتابع هذه الكلفة اخنفاضها مما جيعل اإلفادة من هذه املزية أعلى يف  عشرة آالف صفحة 10000
 . املستقبل

 : اخليارات التقنية -
ة فال بد هلا من دراسة اخليارات التقنية ومزايا الرقمي عندما تقرر أية مؤسسة استخدام النظم

احلفاظ على الوثائق ـ التكلفة ـ : املوازنة بني ثالثة أمور  وعيوب كل منها ، والبد هلا من
 . سهولة االستخدام

استخدام نظام  املسح وحتويل الصفحة إىل صورة أو املسح مع: أما اخليارات التقنية املتاحة فهي 
أو إدخال الوثيقة من جديد عن طريق لوحة املفاتيح ، أو إدخال  ، COR التعرف على األحرف
ونورد فيما يلي جدوال للمقارنة بني امليزات  HTML النصوص الفائقة الوثيقة وفق معيار
 : طريقة والتكلفة لكل

  



الشكل  إىل عملية التحويل للشكل الرقمي ميزات املستخدمة تكلفة حتويل صفحة واحدة التقنية
 .يالرقم
 رخيصة - $ 0.10 – 0.05املسح وحتويل الوثيقة إىل صورة  .1
 صورة وليست حروف -
 سريعة -
 كبرية حتتاج اىل سعة ختزين -

 مكلفة اكثر -$ 0.3يدوياً  وتصحيح األخطاء OCR املسح واستخدام .2
 حروف قابلة للتحرير -
 متوسطة السرعة -
 حتتاج إىل سعة ختزين كبرية ال -

 مكلفة جداً - $1.8قة من جديد عن طريق لوحة املفاتيح إدخال الوثي .3
 حروف قابلة للتحرير -
 متوسطة السرعة -
 بطيئة -
 إىل سعة ختزين كبرية ال حتتاج -

 مكلفة للغاية - HTML 2.5$ إدخال الوثيقة وفق معيار النصوص الفائقة .4
 .حروف قابلة للتحرير -
 .جداً بطيئة -
 .بريةال حتتاج إىل سعة ختزين ك -

ق ، فهي حتافظ على شكل ئاألنسب بالنسبة ملراكز الوثا ومن الواضح إن الطريقة األوىل هي
مع األختام واألرقام ، واملالحظات املكتوبة على هوامش الوثيقة  الوثائق كما هو يف شكلها الورقي

 . دون شك باملقارنة مع الطرق الثالث األخرى ، وهي الطريقة األرخص
 مفتاحيهفهرسة دقيقة للوثيقة وحتديد واصفات وكلمات  ملسح جيب أن تترافق معغري أن عملية ا

موضوعياً، ذلك أن اإلجراءات الداخلة يف عملية األرشفة هي  دف استرجاعها بصورة مالئمة
 : كالتايل

 . احلصول على الوثيقة بشكلها القابل لألرشفة مث مسحها إلكترونيا ـ 



  . Indexing الوثيقة ـ فهرسة
 .  حيزاً كبرياً من القرص ال تأخذ حفظ الصورة حبيث(ـ ضغط املعلومات 

  حوامل مغنطيسية او ضوئية ـ اخلزن يف قاعدة معطيات أو يف ملفات على
 . ـ ضمان إمكانية االسترجاع اآليل للوثيقة
 . ـ التوزيع عرب الشبكات احلاسوبية املختلفة

 : الوسائط -
الشكل  ل النص أو الصورة أو الصوت إىل شكل رقمي، ويتألفتعتمد النظم الرقمية على حتوي

أما احلرف  0أو صفر  1هلا أن تأخذ إحدى قيمتني إما واحد  ميكن bit الرقمي من خانات ثنائية
 256 = 28فهو يتألف من مثاين خانات ثنائية وبالتايل يستطيع ترميز Byte احلاسويب أو البايت

الرقمي فيعتمد  غة املستخدمة ، أما نقل الصورة إىل الشكلحالة، وهو يستطيع ترميز حروف الل
حتتاج الصورة امللونة إىل  على ترميز كل نقطة يف الصورة بعدد يعرب عن درجة السواد ، وأخرياً

. األلوان األساسية الثالثة كل على حدة  ثالثة أضعاف سعة الصورة السوداء والبيضاء ألا ترمز
 : ل املعلومات الرقميونورد فيما يلي أنواع حام

 : وسائط مغناطيسية ـ
  Flopy disk ـ األقراص املغناطيسية اللينة
 Hard disk ـ األقراص املغناطيسية الصلبة

 Streamers ـ األشرطة املغناطيسية الرقمية 
 : وسائط ضوئيةـ 

 : األمحر ومؤخراً األزرق واألخضر ومن أنواعها وهي اليت يستخدم فيها الليزر
  : CD-ROM ص املتراصـ القر

(Compact Disk – Read Only Memory) 
بسطح غشاء رقيق من األملنيوم،وقد  سم مصنوع من مادة بالستيكية مطلية 12وهو قرص بقطر 

املعطيات ـ (بايت وله عدة أنواع  غيغا 20ظهرت مؤخراً عدة طبقات وميكن رفع سعته حىت 
 : Worm disk ـ قرص ( اعليةأفالم الفيديو ـ الصور الفوتوغرافية ـ التف

،  Write once - Read many من األحرف األوىل من كلمات Worm وتتالف كلمة
 . أي القراءة عدة مرات والكتابة مرة واحدة



 هو األنسب لألرشيف ألنه عندما تدخل صورة الوثيقة ال ميكن تغيريها وإعادة الكتابة وهذا النوع
 5000ميغابايت و  400(لسعات تتراوح بني ) بوصة 14-5.35(فوقها، ويكون حجمها 

  .تباي ميغا
 :القرص املغناطيسي الضوئي -

 128بوصة بسعة  3.5والقارئة ماليني املرات ويكون حجمها عادة  وهي أقراص قابلة للكتابة
 .ميغا بايت للوجه الواحد 500بوصة وسعة  5.35ميغا بايت ، وحبجم 

 :الضوئية األشرطة - 
الصور بكل سهولة، إذ  خم سعة وتعترب من التقانات الواعدة وتستطيع أن ختزنوهي الوسط األض
ميغا بايت ، وهذه  1000.000 تريابايت أو 1متراً، وسعتها تعادل  180أن طوهلا يصل إىل 

صورة وثيقة مؤلفة من صفحة واحدة،  مليون 40السعة ميكنها ختزين حنو مليار صفحة نصية أو 
 .األرشيف مةوميكن استخدامها يف أنظ

 :أبراج األقراص الضوئية -
أقراص ضوئية وإذا كانت سعة هذه األقراص كبرية فيمكن أن يصل  وهي نظم حتفظ فيها عدة
مليار صفحة على شكل  8-4تريابايت أي ما يتسع لتخزين  200-100 حجم ختزين الربج إىل

 8بري نسبياً ويتراوح بني األبراج أن زمن االنتقال من قرص إىل قرص، ك صورة، ولكن سلبية هذه
 .ثانية 30ثوان و

 :التجهيزات –
الوثائق والغرض املطلوب من نظام األرشفة، وميكن  ختتلف جتهيزات نظام األرشفة باختالف حجم

 :يلي إجياز مواصفات هذه التجهيزات فيما
يتألف من حاسوب  نظام استثمار أرشيف حمدود جاهز مبين حول حاسوب وحيد، ميكن أن - 
األقراص الليزرية اليت حتتوي صور األرشيف  مع جمموعة من CD-ROM خصي مزود بقارئش

 .آالف دوالرات قط اجلاهز، وتكون تكلفة مثل هذا النظام عدة
ووسائل ) املاسحات الضوئية(النصية  نظام إدخال واسترجاع مزود بوسائل إدخال الوثائق - 

واحمليطيات مربوطة على شبكة حملية حبيث  وهذه الوسائل) حمطات عمل حاسوبية(استرجاعها 
 .استعراض يتضمن النظام عدة حمطات إدخال وعدة حمطات



 :حمطات إدخال  -
 .وميكنها أن تعمل يف الوقت نفسه كمحطات استرجاع تستخدم إلدخال املاسحات الضوئية،

 أو A3 و A4 ملونة وبأحجام خمتلفة وميكن أن تكون ملونة أو غري Scaners ماسحات  - 
 .أكرب

 .أو ملونة) أبيض وأسود(طابعة ليزرية  -  
 حواسيب شخصية تستخدم الستعراض الوثائق املدخلة، وميكنها أن تطبع: حمطات استعراض -  

 .املناسب منها
نظاماً إلدارة الشبكة ونظاماً إلدارة الوثائق  خمدم إلدارة الوثائق ختزن فيه الوثائق ويتضمن - 

 .واسترجاعها
على  يكون مرتبطاً مع خمدم إدارة الوثائق ويتضمن األقراص الضوئية احملتوية: راص ضوئيةأق برج - 

 .صور الوثائق
 .مليون دوالر وتبلغ كلفة مثل هذا النظام من بضعة آالف الدوالرات إىل أكثر من

 :الربجميات - 
 :برجميات لتحقيق الغرض من نظام األرشفة وهي تستخدم األرشفة الضوئية عدة

 .واالتصاالت جميات إدارة الشبكةبر -
 .برجميات مسح الوثائق -
 .الوثائق نظام استرجاع-

 .برجميات أمتتة العمل - 
ميكن بواسطتها حتويل صورة الكلمات املدخلة عرب  OCR ضوئياً برجميات تعرف احلروف -

النص كما رموز احلروف املشكلة هلذه الكلمات، أي أن احلاسوب ميكن أن يتعامل مع  املاسح إىل
بينما ال  أنه مدخل بلوحة املفاتيح، وبالتايل ميكنه أن يبحث عن كلمة حمددة أو مجلة معينة، لو

 .يستطيع احلاسب أن يبحث عن كلمة معينة ضمن صورة الوثيقة
أن يستخدم هذه الربجميات كلها أو أن يستخدم بعضاً منها ويستبعد البعض اآلخر،  وميكن للنظام

  .لعملالحتياجات ا وفقاً
  



 :للعمل استخدام األرشفة الضوئية كنظام-3- 7- 4
والوسيطة والنهائية، وبالطبع  من أهم مهام مراكز الوثائق احلفاظ على الوثائق يف مراحلها النشطة

تستخدم اليوم نظماً رقمية متكاملة تتضمن  املقصود هنا الوثائق الورقية، ولكن كثري من املؤسسات
بأنظمة رقمية حيث تتضمن إمكانية أرشفة الوثائق  تعمل املصارفاألرشفة الضوئية، فمثالً 

إىل النظام بعد مسحها باملاسحات الضوئية وجيري  والصكوك والشيكات الورقية اليت تدخل
عرب مقارنته مع توقيع الزبون املخزن يف النظام، مث جيري  التحقق من التوقيع املوجود على الشيك

الذي ينظم سري العمل من موظف إىل آخر،  Work flow لالعم العمل باستخدام نظم تدفق
أخرى رمسية مثل الوزارات هذه األنظمة الرقمية، فنحن نعرف مثالً أن  كما تستخدم مؤسسات

وزارات الدفاع واخلارجية يف البلدان املتقدمة تستخدم األنظمة الرقمية، وال  وزارات هامة مثل
متوفرة بأكملها  داولة إلكترونياً، مما جيعل أصول الوثائق الرمسيةورقياً إال جزءاً من الوثائق املت تطبع

 .الوثائق بالشكل الرقمي، بينما ال تشكل الوثائق الورقية سوى جزءاً من جمموع
معقدة فهو مسؤول عن  إن هذا الواقع اجلديد جيعل من مهمة األرشيف الوطين يف كل بلد مهمة

املرحلة النشطة والوسيطة إلكترونياً،  للتعامل مع الوثائق يفالوثائق الورقية القدمية ، ولكنه مضطر 
املرحلة النهائية بشكلها اإللكتروين ،غري أن احلفاظ  وبالتايل سيقوم باحلفاظ عليها عندما تصل إىل

ليس عملية سهلة فالوثائق لكي تظهر على احلاسب تستخدم  على الوثائق بشكلها اإللكتروين
احلاسب، نظام إدارة الشبكة، نظام معاجلة الكلمات، وهذه األنظمة  نظام تشغيل: أنظمة متعددة

فإذا افترضنا أن إحدى اإلدارات حفظت وثائقها على حاسب معني يعمل وفق  متطورة باستمرار
 حمدد مث أرادت استرجاعها بعد مخسني سنة فإا ستواجه مشكلة إعادة إحياء البيئة نظام تشغيل

الوثيقة حباجة  لوثائق، فمع التبدل السريع لنظم التشغيل واملعاجلة تصبحاحلاسوبية اليت ولدت هذه ا
للحفاظ عليها بشكل قابل  إىل نقل معطياا من النظام القدمي إىل النظام األحدث باستمرار
متاماً كما كان يفعل النساخ يف  لالسترجاع والتخزين يف الوسائط احلديثة املتطورة باستمرار،

 .الزمن حفاظ على الكتب من عواملالعصور القدمية لل
املتداولة إىل النظم  ففي أرشيف املستقبل، إذا توانت إحدى املؤسسات عن نقل وثائقها غري
للبحث عن حجر رشيد  األحدث فإا ستجد نفسها بعد مخسني سنة أو أقل من ذلك،مضطرة

طرة دائماً إىل حتديث املؤسسات مض جديد لفك رموز هذه الوثائق املنسية ، وبالتايل ستكون هذه
وإحدى املشكالت اهلامة اليت يواجهها .القدمية خمزوا وذلك مبا يشابه عمل النساخ يف العصور



ميكن االطالع عليها ومشاهدا دون أي وسيط، بينما  األرشيف الرقمي هو أن الوثيقة الورقية
لت الشركات املنتجة على الوثيقة اإللكترونية ، وقد حاو حنتاج دائماً إىل جهاز لالطالع
املشكلة من خالل اختراع جهاز خمصص للقراءة، وقد مت اختراع  للتجهيزات املسامهة يف حل هذه

كيلو غرام  1غرام و  280كتاب اجليب الصغري ويتراوح وزنه بني  جهاز قراءة إلكتروين حبجم
عني كتاب صفحة حاوية صوراً وهذا ما يعادل أرب 100.000إىل  4000ويستطيع ختزين بني 

تتم القراءة باستخدام مفتاحني لقلب الصفحة إىل األمام وإىل اخللف أو  جيب وبعد ختزين الوثائق
 أيقونات ظاهرة على الشاشة وذلك تبعاً لنوع اجلهاز ويتراوح سعر هذه الكتب التأشري إىل

ميكن  دوالر،واملشكلة األكرب هنا أن بعض معايري التنضيد ال 500و  200اإللكترونية بني 
اهلوامش يف  حتويلها إىل غريها دون فقدان بعض املعلومات، على األقل التنسيق األصلي وشكل

األنظمة املختلفة للتغلب على  الوثيقة، ولذلك يسعى املختصون اليوم إىل توحيد معايري التنضيد بني
عاماً ويف  30الوثيقة الرقمية ال يتجاوز  هذه املشكلة ، كما تشري بعض الدراسات إىل أن عمر

وعلى العكس ميكن لألقراص أن تعمر أكثر من ذلك  احلقيقة ال يوجد ما يؤكد مثل هذه التوقعات
 .بكثري

املستقبل إلكترونياً سيسهل عمل مراكز الوثائق اليت ستستطيع بسهولة أن  ولعل العمل يف أرشيف
 .ا جبميع املؤسسات املعنية الرمسية يف مجيع مراحلها، طاملا أا على اتصال مستمر تتابع الوثائق

 :أرشيف اإلنترنت - 4- 4-7
التوسع يف استخدام اإلنترنت ونشر معلوماا األساسية  تتجه كثري من املؤسسات يف عصرنا إىل

بدأت أيضاً باستخدام اإلنترنت كوسيط للتخاطب مع املوظفني  عليها، غري أن بعض املؤسسات
رف والشركاء واملوزعني واملزودين واملعلنني، مما جيعل الزبائن واملصا ومع فروع املؤسسة ومع

املؤسسة الفعلي موجوداً بالفعل على اإلنترنت، وقد ساعدت الربجميات املكتبية  معظم نشاط
 على حتويل عمل املوظف يف املكتب إىل جزء من خمزون اإلنترنت، وال يقتصر ذلك على احلديثة

 تدخل املؤسسات الرمسية من أوسع األبواب، وال الشركات اخلاصة، فطريقة العمل هذه بدأت
 .األمريكية يستثين من ذلك بعض أهم الوزارات وأكثرها خوفاً على أسرارها مثل وزارة الدفاع

واإلذاعة إىل التلفزيون  ولقد انتقلت محلة االنتخابات الرئاسية األمريكية ألول مرة من الصحافة
اإلنترنت، إال أن عام  ثماراً جيداً لشبكةاست 1996، وشهدت انتخابات عام 1960عام 

الرئاسية األمريكية، ولقد ضاعت  سيشهد نقالً حياً بالصوت والصورة حلملة االنتخابات 2004



 .أن يسجلها أحد على اإلنترنت دون 1996بعض أجزاء هامة من محلة عام 
ة صغرية من جمموع واليوم نشاهد أول حماولة جادة إلنشاء أرشيف لإلنترنت من خالل عمل

تتبع الوثائق املوجودة  على 1998املختصني يف جامعة كاليفورنيا، حيث عملوا مع بداية عام 
 2واستطاعوا جتميع أكثر من  على اإلنترنت وأنشأوا نسخ عنها على حاسب جامعة كاليفورنيا،

اإلنترنت ،  أو من الصور املنشورة على من امللفات النصية أو الصوتية) تريليون حرف 2(تريابايت 
 .تريليون حرف 20من  وللمقارنة فإن مكتبة الكونغرس ال حتتوي أكثر

مماثلة يف بعض املؤسسات العربية خالل  وإن استخدام اإلنترنت يف البلدان العربية سيشهد تطورات
مهما كان بعيداً فإنه سيصل يف النهاية ، ذلك  مخس سنوات أو عشر سنوات، إال أن هذا التوجه

عمان ’كما يف ) احلكومة اإللكترونية ( بتطبيق مفهوم  لدول العربية بدأت منذ اليومأن بعض ا
األرشيف العربية أن حتضر من اآلن ملواجهة احتماالت املستقبل،  وديب والكويت ، وعلى دور

 أحباثاً جديدة حتدد فيها معايري األرشيف يف األلفية الثالثة ومعايري السرية وطرق وعليها أن تبين
 احة الوثيقة وحقوق استرجاعها، وإذا مل نفعل ذلك من اآلن نكون كمن جيلس مفكراً فوقإت

  .سكة احلديد مطمئناً إىل أن القطار ما يزال بعيداً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



: مبادئ األرشيف يف القانون الدويل- 5 
  : إن أهم املبادئ اليت حتكم سري األرشيف يف القانون الدويل هي             

  : بدأ توارث الدولم 1-5-
و هو إحالل دولة حمل دولة أخرى من حيث ممارسة السيادة يف إطار تصفية االستعمار و 
مبوجبه تلتزم الدولة املستعمرة تسليم األرشيف الذي أنتجته إىل الدولة املستعمرة، فمصري األرشيف 

   1.مرتبط مبصري اإلقليم، و عندما يسترجع اإلقليم يسترجع األرشيف معه
  :مبدأ إقليمية األرشيف  2-5- : 

و مفاده أن األرشيف يبقى يف اإلقليم أو البلد الذي أنتج فيه، و يتحكم بذلك             
حني قام ابن ملك  1352استرجاعه يف حالة ترحيله، و ظهر هذا املبدأ يف القرن الرابع عشر 

   2.بادال املقاطعاتبتبادل األرشيف عندما ت Comte de Savoieفرنسا و الكونت ديسافو 
يتفق املبدأ األول و الثاين حول بقاء األرشيف يف املكان الذي أنتج فيه و يعربان على أحقية 

 .الشعوب يف إنتاجها و تراثها الفكري و الفين
: مبدأ احترام الرصيد األرشيفي -3-5 

ملنتجة يف و ينص هذا املبدأ على احترام الرصيد األرشيفي كما استلم من املصلحة ا       
  . كل متكامل دون تغري أو إضافة، و ترتيب األرصدة حسب املصادر اليت أنتجتها

: الطرق الفنية يف معاجلة األرشيف -6 
متر الوثيقة منذ تشكلها مبجموعة من املراحل و العمليات قبل أن يتحدد مصريها إما             

  . باحلذف أو بالبقاء األبدي
: العمليات التمهيدية -1-6 

  : 3و هي العمليات اليت تسبق العمل األرشيفي و متهد لتسيريه احلسن وفق ما يلي           
  

Comprendre الفهم  - 
                                                 
1  DEHAUSSY, G .Les Travaux de la commission de droit international des nations 
unies. IN.AFDI, 1968. P. 451.  

 .127 .ص.مرجع سابق. ، آمالدرواز 2
3  Durand – Evard , François ,  Durand, Claude. Guide pratique à l’usage de l’archiviste 
documentaliste : Un exemple Concret les Commes.  Paris : Technique Documentation 
Voisier, 1990.p.p. 3-15.    



إلداري و دراسة دورها التارخيي و تطورها اي أوال فهم املؤسسة قيد العمل، وينبغ              
األرشيف و مصادر الرصيد  وى حملاالقتصادي مما سيساعد يف معرفة حمتمعرفة حميطها السياسي و

  . كذلك تارخيية، و يتم ذلك من خالل االطالع على القواننيو
Connaître :  املعرفة  - 

من خالل الفهم تأيت مرحلة املعرفة و االطالع امليداين حول سري العمل و تصور اهليكل و          
 ترمي املؤسسة أو التنظيمي و جماالت و اختصاصا كل مكتب، ال سيما األهداف العامة اليت

  . اإلدارة إىل حتقيقها
Agir- :التصرف  - 

  : قبل أن نبين أفكار ال بد من وجود الوسائل املخصصة هلا، و تم هذه اخلطوة مبا يلي     
  :التعريف بوظائف األرشيفي -
  : و ذلك يتم من خالل 

  . حتديد املعلومات املنتجة من طرف املؤسسة أو من خارجها
 .دين موظفني من داخل املؤسسة أو مواطنني و إعداد تصميم طرق االستقبالحتديد املستفي

  . ما هي وسائط احلفظ هل هي تقليدية ورقية أو مؤمتنة، و هل يوجد اشتراك يف قاعدة معلومات
من ميزانية، حمالت إضافية و موظفني إضافيني، و يتحكم يف ذلك : احلصول على الوسائل -

  . م الرصيد و نوع التسيري اإلداريبرنامج العمل املسطر و حج
و تشبه اخلطوات السابقة املقاربة التسويقية اليت متارسها أنظمة املعلومات املتطورة، إذ حتدد 

  . إستراتيجيتها من خالل التعرف على الواقع مث حتديد الوسائل للتصرف معه
: عمليات املعاجلة العلمية- 6 

Versement :عملية الدفع -1- 6  
يتكون رصيد أي مؤسسة أو إدارة من التجمع الطبيعي للوثائق الناجتة عن             

نشاطها، كما ميكن أن تنمي املؤسسة رصيدها من خالل استقبال دفع أرشيف خمتلف الداخلية و 
  : اخلارجية حسب نوع املؤسسة و اختصاصها و عرف الدفع كما يلي

حيول األرشيف من اهليئة اليت استعملته  و الدفع هو عملية مادية و إدارية اليت من خالهلا"
يف إطار مهامها احملددة و بعد انقضاء فائدته اإلدارية، إىل مصلحة األرشيف املخولة قانونا 



، هي العملية اليت من 1"الستقباله و حفظه و استثماره و هو جمموعة الوثائق احملولة دفعة واحدة
و حتول بطريقة قانونية إىل حمافظي اإليداع العمومي خالهلا حتفظ الوثائق األرشيفية هليئة عمومية 

  2.باالعتماد على جدول الدفع كوسيلة تضمن وصف و ترقيم الوحدات املدفوعة
يقصد بعملية الدفع حتويل كمية من األوراق األرشيفية من املصلحة اليت أنتجتها إىل "كما 

ميالدها إىل اهليئة املكلفة مصلحة حفظ األرشيف، و بعبارة أخرى حتويل األوراق من مكان 
باحلفظ، أي انتقال هذه املستندات من سلطة اإلدارة املنتجة إىل سلطة أخرى أي املؤسسة املكلفة 

   3.باحلفظ
فعملية الدفع أو حتويل األرشيف تتم بالنسبة لوثائق العمر الثاين و تدفع مصلحة احلفظ 

م يف العمر الثالث و تستقبلها إلزاميا املؤقت داخل أو خارج املؤسسة يف مستوى ثاين، كما تت
  . مراكز احلفظ النهائي

على أنه تدفع وجوبا الوثائق اليت  09- 88من القانون رقم  08و تنص يف هذا الشأن املادة * 
  .4حتتوي على فائدة أرشيفية للمؤسسة املكلفة باحلفظ

من  03ملذكورة يف املادة إن أرشيف اهليئات العمومية ا"من نفس القانون  09كما تضيف املادة * 
القانون يتم أمام املؤسسة املكلفة باألرشيف الوطين عندما تصبح الوثائق غري ضرورية للهيئة 

  : ، و حىت تتم عملية الدفع يف ظروف جيدة و بطرق قانونية وجب ما يلي5املعينة
املراسلة أو الزيارة يتصل األرشيفي باملصاحل اليت تزيد الدفع من خالل : التحضري املادي للعملية* 

امليدانية و حتديد حجم األرشيف و طبيعته و حتديد تاريخ أحدث و أقدم وثيقة و حتديد تاريخ 
 5إىل  4الدفع مع إعطاء تعليمات كتابية يف كيفية حتضري الرزم و تغليفها حيث ال يتعدى وزا 

 رقيمها تسلسليا،سم، مع عد احلزم و ت 10كغ حىت تكون قابلة للحمل أو العلب ذات مسك 

                                                 
منشورات مدیریة : ، الجزائر1نشریة داخلية تصدرها مؤسسة األرشيف الوطني، ع:  همزة الوصل 1

 .22، ص 2004طني، األرشيف الو
2  Durand, Evard – François .Op.cit. p.61. 
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جتمع الوثائق داخل الرزم حسب املكاتب أو املصاحل و توضع امللفات املتعلقة بنفس املوضوع معا 
   1.و تصنف حسب الطريقة األجبدية أو العددية أو األلفبائية أو اجلغرافية أو املنهجية

Le Bordereau de Versement :إعداد جدول الدفع- 6-2   
القائمة الوصفية اليت تصاحب و ترافق الوثائق األرشفية املدفوعة  جدول الدفع هو"         

أو احملولة إىل مصلحة األرشيف، يعد على ثالث نسخ من طرف املصلحة الدافعة مث تتم مراقبته و 
، من طرف حمالت األرشيف اليت ستستقبل 2"تصحيحه بعناية، و يكمل إذا اقتضت الضرورة

ربع صفحات حتتوي الصفحة األوىل على جزأين، اجلزء األول الدفع، و يتكون جدول الدفع من أ
خمصص السم املصلحة أو اجلهة الدافعة، تاريخ الدفع، اسم اهليئة املستقبلة لألرشيف و سنة الدفع 

و الصفحات الثانية و  2005يعين هذا الدفع هو الثالث يف سنة  3/2005و عدد الدفعات مثال 
   3.خانات 06الثالثة مقسمة إىل ستة 

  . الرقم التسلسلي للحزمات أو العلب •
 .حمتوى و طبيعة األرشيف حيث يكتب كل حزمة أو علبة على حدى •
 . التاريخ األدىن و األقصى حملتوى كل حزمة •
اخلانة الرابعة ختصص لتاريخ احلذف، إذ تقترح اجلهة الدافعة السنة اليت تصبح غري حمتاجة  •

 . لكل نوع من الوثائق
 ).خانات 06(مسة إلدارة مصلحة األرشيف لوضع الرموز و الترقيم ختصص اخلانة اخلا •
و خانة خاصة باملالحظات يكتب فيها لكل ما يكون ذا أمهية و مل يتم ذكره يف اخلانات  •

 .األخرى
و حيمل جدول الدفع توقيع اجلهة الدافعة و اجلهة املستلمة، و تستلم مصلحة األرشيف 

        من طرف املصلحة الدافعة، و بعد الضبط املراجعة  جدول الدفع على ثالث نسخ بعد ملئه
التوقيع عليه، تسلم نسخة إىل اجلهة الدافعة بينما النسختني املتبقيتني حتفظان لدى مصلحة و

ات املصاحل املختلفة و حتفظ يف األرشيف حيث ترتب واحدة بطريقة زمنية حسب تتابع دفوع
نهجية حسب الدفوعات كل على رى فترتب بطريقة م، أما النسخة األخ)كرونو(ابرة خاصة أض

                                                 
 .03.ص .بتسيير األرشيف اإلداريالخاص و 1995جانفي  24المؤرخ في  08-95منشور رقم ال 1
 .13 .ص .مرجع سایق. ، راجيالكبير  2
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جدول الدفع دليل مادي و وصل شهادة إلثبات عملية الدفع فضال عن كونه أداة حبث حدى و
كما أنه وسيلة قانونية لتسيري اموعات مساعدة على احلذف، و وسيلة -داخلية و أداة تسيري، 

إلنشاء عملية اجلرد للرصيد الذي حتتويه  حبث يستعملها اإلداري و الباحث معا و يعتمد عليها
  . كلما كان جدول الدفع حمرر بطريقة مفصلة و بعناية أكثر كان ذلك أفضل، و1املصلحة
   أول عمل يساعد األرشيفي يف مسار السلسلة األرشيفية هو التحكم يف عملية الدفع و

توجيهها إىل عات وتنظيم الدفوالسيطرة على املخالت من البداية حيث يساعده ذلك يف و
  . االنطالق يف باقي العمليات

:التشخيص   6-3 -  
أما إذا مل يصحب الدفع جبدول دفع فإن على األرشيفي البدء بعملية لتشخيص، و تدخل هذه 

مجع و حصر األرصدة و معرفة "العملية ضمن عمليات املعاجلة املادية للوثائق و اهلدف منها هو 
كما أن التشخيص ما ...  نفس الوقت تقدمي املعلومات للباحثني كل الوحدات املكونة هلا، و يف

  2.هو إال خطوة أولية حنو معاجلة فكرية و عملية هلذه األرصدة يف املستقبل
و دف بذلك عملية تشخيص األرصدة إىل إتاحة الوثائق خلدمة احتياجات املصاحل املنتجة 

حزمة مع موافاة املصاحل الدافعة مبا مت استقباله  هلذه الوثائق و إعداد بطاقة التشخيص لكل علبة أو
  . من خالل إعداد قائمة حىت يتسىن هلا الطلب عند احلاجة

Tri :الفرز - 6-4  
      نعين بعملية الفرز تفحص الوثائق إلعداد ما مت املوافقة و التصديق على عدم أمهيتها القانونية  
ما حفظا مؤقتا يف دور احلفظ املؤقتة و إما حفظا العلمية من بني تلك اليت تقرر بقاؤها للحفظ إو

  : دائما ألمهيتها التارخيية أو العلمية يف احلفظ النهائي، و عرف الفرز أيضا بأنه
   العملية اليت من خالهلا يتم اختبار الوثائق األرشيفية اليت حتفظ أو اليت هلا قابلية لإلقصاء 

لوثائق اليت هلا أمهية تارخيية دائمة، و اليت البد أن حتفظ هو العملية اليت تفرق من خالهلا جمموعة او
حفظا ائيا و اليت ليس لديها أي أمهية إدارية مؤقتة و ميكن أن حتذف بانتهاء مدة معينة ختتلف من 

  . 3حالة ألخرى كما يعترب العملية اليت ترخص انتقال الوثائق من احلفظ املؤقت إىل احلفظ النهائي
                                                 
1  Durand – Evard, François. Op.cit. p. 65. 

مجلة . في في األرشيف الوطنيلوصف األرشياق والمعالجة الفنية للوثائالتنظيم و. ، سهامآریكة  2
 .59-58.ص.، ص2003، 1.، ع2. ، مجالمكتبات والمعلومات

3Durand – Evard, François. Op.cit .p.136. 



إصالح الوثائق و األوراق األرشيفية أو أرشفتها حسب ئاا "الفرز على  كما ترتكز عملية
بطريقة مغايرة و تشمل حتديد ما ميكن أن حيذف فورا، و ما جيب أن حيفظ لفترة أقل أو أطول و 

  1".كذلك ما حيال على احلفظ النهائي
يت يتقرر بقاؤها إذ خالل عملية الفرز نقوم تلقائيا بعملية الترتيب بالنسبة لتلك الوثائق الو

ا لدى املصلحة املكلفة باحلفظ، يتم إحلاق لكل نوع من الوثائق بالرصيد التابعة له و احملفوظ مسبق
       يشترك يف اختاذ قرار احلفظ أو اإلتالف اإلداري الذي يعرف مدى حاجته لوثائقه املدفوعةو

 La Nomenclature desالواليات  يتم االعتماد على القائمة الشاملة لوثائقوكذلك األرشيفي، و

documents des Wilayasهي قائمة تعد من طرف املديرية العامة لألرشيف الوطين حتدد من ، و
مدة االحتفاظ ا يف طرف كل مؤسسة أو إدارة عمومية، وخالهلا نوع الوثائق املنتجة من 

كذلك إن تبقى لدى ملؤقت وة بقائها يف مركز احلفظ ااملكاتب املنتجة و يف خانة أخرى حتدد مد
وتعترب "بالتايل تعتمد كوسيلة قانونية للفرز يستعني ا األرشيفي، الوثيقة قيمة تارخيية أم ال، و

القائمة الشاملة للوثائق أداة لتسيري األرشيف ذلك أا حتدد مسار الوثيقة عرب خمتلف أطوارها 
  .2"الثالثة و مصريها النهائي

  : فرزمستويات عملية ال-1- 6-4
  :        تتم عملية الفرز على ثالثة مستويات و هي          

  : على مستوى املؤسسة املنتجة - أ
ذلك دف داخل املكاتب املنتجة للوثائق و ، إذ يتم أول فرز3بعد انتهاء العمر األول
ملعلومات حيتوي كل اات، بشرط أن يكون األصل موجودا والتخلص من كل أوراق املسود

كذلك يتم استبعاد النسخ املتكررة و يتم االحتفاظ باألصل إن وجد أو ة يف املسودة، واملوجود
الغياب تمارات الفارغة ودفاتر احلضور وبأحسن نسخة كما يتم استخراج األوراق البيضاء، االس

  . اخلاصة باملوظفني
  
  

                                                 
1  Mimouni, Omar. Op.cit.p.02.  

 .18 .ص .مرجع سابق. همزة الوصل 2
3  Ziani. Op.Cit.p.09.  



: على مستوى مصاحل احلفظ املؤقت - ب  
الوثائق الفرز هذه املرة وفقا للقائمة الشاملة اليت حتدد  بعد انتهاء العمر الثاين إذ تتم عمليةو

يقوم األرشيفي بإعداد كل الوثائق اليت انتهت قيمتها اإلدارية واليت مل تعد ذات القيمة التارخيية، و
صاحلة للتسيري اإلداري حسب ما تديل به أيضا املصاحل املنتجة من خالل االتصال باملصاحل املنتجة 

ذ القرار املشترك مع ن يف جدول الدفع أو من خالل االتصال باملصاحل املنتجة ألخمن خالل التدوي
احلاجة إىل تلك الوثائق يف سنتني لالحتياط بتوقع الطلب والقانون اجلزائري يضاألرشيفي، و

ملفات (ختص هذه العملية كل امللفات والوثائق املختلفة احملددة مسبقا، وباإلضافة إىل املدة 
فر، ملفات بطاقات التعريف، ملفات رخص السياقة، ملفات املستخدمني، ملفات جوازات الس

  ...).املرضى، ملفات الطلبة، و امللفات املتعلقة بقضايا أخرى 
  : يف مستوى ثالث -ج

التأكد من دقة قائيا كلما أمكن لتفحص امللفات وتتم عملية الفرز يف أوقات خمتلفة، دوريا أو تل
اجلهات املنتجة ألرشيفها إىل مصاحل احلفظ املؤقت أو بعد دفع هذه األخرية عملية الفرز بعد دفع 

  1.إىل مراكز احلفظ النهائي
  :طرق الفرز-4-2- 6-
  : تتم عملية الفرز بطرق متعددة كما يلي 

Tri pièce par pièce الفرز قطعة بقطعة - أ   
ما يتطلب األمر حفظ إال تستعمل هذه الطريقة خاصة عندما تكون الكتلة األرشيفية كبرية بين  

هذه الطريقة تستعمل أساسا عندما يكون الرصيد املعاجل ، و2بعض العينات ذات القيمة التارخيية
يتطلب فرز مدقق، إذ تتم عملية الفرز قطعة الرصيد املستقبل يف حالة فوضى و مهم أو عندما يكون

و عندما نكون بصدد فرز رصيد بقطعة يف حالة انتقاء العينات فقط للحفظ من بني رصيد كبري، أ
. مهم ذا قيمة عملية أو تارخيية  

Tri par dossier :الفرز بامللفات -ب   
يتم التخلص من النسخ  كل ملف يتم تفحصه بعد أننوع من الفرز هو األكثر عملية، وهذا الو 

. سالسلالد الوثائق املتكررة من امللفات والوثائق الغري مهمة، يتم الفرز الستبعااملتكررة و  

                                                 
1  Ziani. Op.cit. p.09. 
2 Mimouni, Omar. Op.cit.p.03.  



Tri par Masse الفرز بالكتلة -ج   
     هي العملية اليت تم أساسا بتنفيذ الفرز حسب أنواع و فئات امللفات مثل ملفات املوظفني و
  . ملفات قضية معينةو

Critère chronologique الطريقة الزمنية -د   
) 10(أو عشر ) 05(هنا أيضا بالنسبة للملفات املتكررة، حنفظ فقط بعض السنوات كل مخس و

يتم الفرز بالطريقة الكرونولوجية عندما يتقرر عدم احلاجة و .سنوات مثال بالنسبة مللفات الضرائب
  . إىل الوثائق على أساس زمين

Méthode  de l’organe presse 1طريقة الوسيلة املضغوطة  -هـ   
لطريقة على جمموعة تطبق هذه التلخيص املؤشرات اهلامة للحفظ، وتعتمد على إنشاء جدول و  

. من الوثائق ذات الطبيعة الواحدة  
Critère Topographique :الطريقة الطوبوغرافية - و   

، واليت ترتبط حبدث ) حي، طريق(يتم تقرير حفظ إال الوثائق املتعلقة مبنطقة معينة كشاهد مثال و
القيمة ظرا لألمهية وو تقرر استبقاؤها نما تزال عرضة للطلب من طرف اإلدارة املنتجة، أمعني و

  . التارخيية لتلك املنطقة
  :الوضعية العملية لقاعة الفرز-3- 6-4

ا تتطلبه العملية من يف مراكز احلفظ النهائي أو مصاحل احلفظ املؤقت البد من وجود قاعة للفرز مل
ذات مساحة كافية لضروري أن تكون ذات إضاءة جيدة ووسائل مساعدة، فمن اظروف عمل و

ية العملية اليت يتقرر خالهلا مصري الوثيقة إما باحلفظ النهائي أو املؤقت أو احلذف، كما نظرا ألمه
طاولة مناسبة وعملية، أدراج الفرز والترتيب، ووسائل التغليف، : الالزمة لذلك هيأن التجهيزات 

  . أجهزة إزالة الغبارو
 : l’élimination :احلذف -5- 6  
ملية اليت تأيت بعد عملية الفرز، إذ يتم مبوجبها التخلص من هو العويسمى احلذف باإلقصاء أيضا و

         الوثائق اليت مل تعد لديها أي قيمة إدارية، علمية أو تارخيية فضال عن النسخ املتكررة الزائد

                                                 
1 Mimouni, Omar. Op.cit.p.04 



عادة ما تقترن عملية ساسة، تتطلب الدقة يف التنفيذ، وأوراق األوساخ و هي عملية مادية و حو
  . ذا كان الفرز عمال فكريا فإن احلذف هو التنفيذ ملا مت استبعاده أثناء الفرزاحلذف بالفرز و إ

ز على ختريب الوثائق األرشيفية واليت خيمن عدم أمهيتها، عرف احلذف بأنه العملية اليت ترتكو
   ، 1األرشيفي اجليد هو من يتقن عملية احلذفو قضية رئيسية لألرشيف احلديث، واحلذف هو
ا التعريف فإن حذف الوثائق يعترب عملية هامة و بالتايل فإا ال ميكن أن تتم رد بالنسبة هلذو

يكون القرار  العدم األمهية فعال لتلك الوثائق وختمني بل نرى بأن احلذف ال يتم إال بالتأكد من 
غري  هو عملية التخلص من الوثائق"هناك من عرف أيضا احلذف على أنه من طرف واحد فقط، و

ال ميكن أن تتم هذه العملية إال باستوفاء جمموعة من الشروط، قرار فعة للتسيري أو للبحث والنا
األرشيفي النابع من جمموعة من اآلراء ختص اجلهة املنتجة، اجلهات القانونية، إذ أن قانون العقوبات 

ة أو اإلدارية يتشدد يف احلكم على األشخاص الذين خيربون الوثائق األرشيفية ذات القيمة التارخيي
هي اإلدارية العلمية، التارخيية فكرة تستلزم مواصفات االنتقاء و عملية احلذف، و"2أو أخرى مثبتة
   3.لإلثبات أو ثقافية

  : طرق و إجراءات احلذف-1- 5- 6
أي مرة بعد انتهاء العمر تتم عملية احلذف بطريقة موازية ملستويات الفرز اليت أشرنا فيما سبق 

  : ية األهم هي اليت تتم بعد انتهاء العمر الثاين، وفق ما يليالعملاألول و
  : إعالم املنتج - أ

إخباره بأن عملية احلذف ستتم يتم الرجوع إجباريا إىل املنتج وإعالمه كتابيا إلثبات املشورة و
عدد الرزم أو العلب وطبيعة األرشيف املعد على مستوى رصيده، مع حتديد تاريخ احلذف، و

يتم ىل الطريقة اليت ستستخدم للحذف واألدىن مع اإلشارة إديد التاريخ األقصى وللحذف، وحت
اإلقصاء حساسة كوا حتدد وعملية الفرز و"تلك املعطيات،  إعداد جدول احلذف من خالل

ألرشيفي بإمكانه اإلدالء برأيه مصري الوثيقة إما حبفظها أو إقصائها مع مراعاة قوانني اإلقصاء فإن ا
تسليمها للمنتج ، و4"بتحضري قائمة الوثائق القابلة لإلقصاء مصحوبة حبافظة اإلقصاءالقيام و

  . للموافقة عليها للترخيص باحلذف
                                                 
1Durand – Evard, François. Op.cit .p.136. 
2 Ziani. Op.cit. p.11. 
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  : االحتفاظ بنموذج عن كل نوع من الوثائق املعدة للحذف - ب
يصف نوع الوثائق يف  حيتفظ بعينة من امللفات كدليل كلما تتم عملية حذف يف املستوى الثاينو

حيتفظ ا بالرغم من عدم وجود أي قيمة تارخيية أو إدارية زمنية معينة وتستعمل لإلثبات، وفترة 
فيها بل لالستدالل على الطرق اليت كان معموال ا فيما خيص تشكيل ملفات معينة، أو طريقة 

اختيار ميثل عبارة عن صورة تصف الوثائق و"ا كما تعرف هذه العينات بأ، ومتابعة قضية ما
     1.هر الكل من خالل تلك العينةجو
:حظور اللجنة املنفذة -ج  
ملسؤول عن امن املسؤول عن الوحدة املنتجة و بعد الترخيص باحلذف جتتمع اللجنة املكونة 

يتم التجمع يف التاريخ ئي وعن مصلحة احلفظ، وممثلني عن األمن الوالمصلحة احلفظ املؤقت، و
  . احملدد حلضور العملية ميدانيا

  :تنفيذ احلذف -د
  2: يتم تنفيذ عملية احلذف بإحدى الطرق التالية 

إضرام النار حلرق كل ما مت إعداده للحذف و يتم احلريق يف مكان خمصص يتم حتديده  -
 .مسبقا يف حضور اللجنة املنفذة حىت إمتام العملية

نفذة ضور اللجنة املالبيع لوحدات الورق املقوى إلعادة إنتاجه يف أشكال أخرى، مع ح -
 . حتويل تلك الوثائق احملذوفةلعملية طحن و

   :الوثائق الغري قابلة للحذف -2- 6-5
الثقافية منها، مثال ات القيمة اإلدارية، التارخيية والعلمية أو ذات اإلثبات ويتم االحتفاظ بالوثائق ذ

تارخيية ألنه ذا قيمة  1962يعد األرشيف اجلزائري اخلاص باملرحلة االستعمارية املنتج قبل سنة 
فيما خيص أرشيف املرحلة "ينص القانون على االحتفاظ به، لق مبرحلة هامة من تاريخ الوطن ويتع

الصادر عن املديرية العامة " 26/06/2004املؤرخ يف  06االستعمارية فإن املنشور رقم 
ذلك اها ووثيقة كانت، مهما كان حمتو لألرشيف الوطين، فإنه مينع منعا باتا إقصاء أو حذف أي

    3.ألسباب موضوعية
                                                 
1 Durand – Evard, François. Op.cit .p.137. 
2 Couture, Carol. Les Principes et les fonctions archivistiques : analyse et évaluation du 
programme RAMP de l’UNESCO, 1994.p.491. 
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ملفات الشخصيات العينات اليت مت االحتفاظ ا، وحتفظ كل تلك الوثائق إىل جانب و
عن حماضر اجللسات واالجتماعات املهمة يف الدولة يف أي مستوى أو جمال وجدت فيه، فضال 

تتخذ القرارات اليت متيز  اليت تعد وثائق ذات قيمة دائمة ألن من خالهلاالرمسية احمللية واملركزية، و
       نوع التسيري املطبق، كما تعترب الوثائق اإلحصائية ساري يف فترة معينة من التاريخ والنظام ال

توى آخر حتفظ يف مسنشاطات والعالقات الوطنية والدولية والواالتفاقيات واملعاهدات السياسية، و
           الس الوطين ألا رموز السيادة دواوين الوزارات، وكل ما يتعلق برئيس اجلمهورية و

حىت بالنسبة ألرشيف املشاريع اهلامة فيتم حفظها الستخدامها يف التخطيط والشخصية الوطنية، و
د حقائق الوقوف عنيف فترات سابقة الستثمار الوقت واجلهد وللمشاريع املستقبلية وفقا ملا أجنز 

  . التجربةثابتة نابعة من اخلربة و
Classement :الترتيب - 5-3- 6  

ختتص واحد تطبق على كتلة من الوثائق ومادية يف وقت عملية الترتيب هي عملية فكرية و  
ملفات، حزم، علب ( بترتيب الرصيد أو السالسل داخل حمل احلفظ، كما تم بترتيب الوحدات 

عملية و 1"دةداخل الوح) أوراق، جمموعات األوراق(داخل الرصيد، أو ترتيب الوثائق ...) 
تتم من أصغر وحدة الوثيقة حىت يب األشياء حسب عالقتها ببعضها والترتيب هي عملية ترت

مؤسسة اليت الرصيد بأكمله، و ذلك باعتماد أسس معينة كاجلهة املنتجة، التاريخ اإلداري لل
هو عملية فكرية ختتلف عن الترتيب على الرفوف أو الترقيم أو أنتجت ذلك األرشيف، و

  . صنيفالت
    2:مستويات الترتيب -3-1- 6-5

  .يتم الترتيب يف املكاتب و املصاحل املنتجة، كما يتم يف أماكن احلفظ األخرى
  : الترتيب داخل املكاتب - أ

يهدف ذلك إىل ديد إطار ترتيب للوثائق واضح وحدد، وعلى املوظف اإلداري أو املختص حت
ية لتلك فوري كون القيمة اإلداردم بشكل يومي واليت تستخهيل الوصول للوثائق قيد العمل، وتس

  . األرشيف حيالوثائق ما تزال عالية و

                                                 
1  Couture , Carol. L’Organisation et  le traitement des archives intermédiaires. Paris : La 
Gazette des archives, 1996.p.p.337-355. 
2  Ibid. 



يتم ملنتجة و بنية املؤسسة املنتجة والطريقة أكثر اتباعا هي الترتيب العضوي حسب اجلهة او
  : الترتيب داخل هذا السياق وفق الطرق التالية أو باعتماد أكثر من طريقة من بني هذه الطرق

  : ترتيب األلفبائيال-ب 
و لنفس يتم ترتيب امللفات حسب الترتيب األلفبائي بالنسبة للملفات ذات الطبيعة الواحدة أو  

كل ملفات األجهزة اليت تتعامل مع املوضوع أو نفس اهليكل، ومثال على ذلك ملفات املوظفني و
ك، املؤسسات ة، البنواألشخاص كملفات رخص السياقة، جوازات السفر، البطاقات الرمادي

  . اإلدارات املكلفة بالتنظيم العامالتعليمية واملستشفيات و
  : الترتيب الزمين -ج
نية معينة ترتب بعض امللفات وفقا لتاريخ اإلنتاج و يتعلق األمر جبمع كل الوثائق اليت م فترة زمو

ة طبقا لتاريخ صدورها منية معينيتعلق األمر جبمع كل الوثائق اليت م فترة زطبقا لتاريخ اإلنتاج و
        يستخدم الترتيب الزمين خاصة بالنسبة ألنشطة الشؤون املالية يف أجهزة الدولة كامليزانية و
  . كل ما يعود استرجاعه حسب تاريخ الصدوراسبة، ترتيب املراسيم، األوامر والقرارات واحملو
  :  الترتيب الرقمي-د
  1...املناشري قما معينا كاملنشورات املختلفة وطبيعتها ريطبق يف حالة ما تكون الوثائق حتتمل بو
  : الدمج بني الترتيب األلفبائي و الزمين-ه
امللفات ألفبائيا حسب طبيعتها وكذلك يكون الترقيم  يتم هذا النوع من الترتيب عندما ترتبو

  . داللة بالنسبة لتلك الوثائق الزمين ذي
:الترتيب يف مصاحل األرشيف -4-5-6 

  : يتم الترتيب يف هذا املستوى بطريقتنيو    
: الترتيب العضوي- 1- 4-5-6 

   بنية املؤسسة املنتجة هلا، ل الفرعية بإتباع مصدر الوثائق والسالسالرصيد للسالسل ويتم ترتيب 
وم بتجميع األرصدة حسب يقتركز على مبدأ احترام األرصدة، ومبدأ الترتيب العضوي الذي يو

، 2الة جيب حجز مساحة كافية خاصة الستقبال دفع كل مصلحة على حدىيف هذه احلاملصاحل و
                                                 
1 Couture , Carol. La recherche en archivistique : un état de la question, vol.3-4, 
1999.p.p.11-38.  
2 Badjaja ,Abdelkrim. La formation des Archives et le pré archivage. Constantine : 
Publication de la direction des archives, 1980.p. 07.   



   إذ أن عملية الترتيب العضوي تطرح قضية توفر املساحة الكافية الستقبال أرشيف كل مصلحة 
  . إحلاقه بالرصيد احملفوظ سابقا لدى مصلحة احلفظ املؤقت املتعلق باملصلحة الدافعة نفسهاوترتيبه و

: املستمر الترتيب -4-2- 6-5  
يعتمد هذا النوع من الترتيب على الترتيب على الترتيب املستمر لألرصدة املستقبلة من اجلهات و

املختلفة، بشرط أن تنجز بطاقة منهجية حتدد مكان حفظ كل رصيد يف املخزن حىت يتمكن 
رصدة يف الترتيب املستمر يهتم بوضع األسهولة الوثائق اليت يبحث عنها، واألرشيفي من إجياد ب

مرا تتابع مستمر بغض النظر عن املصلحة األصلية يف هذه احلالة يعد وجود بطاقة طوبوغرافية أ
   1.يقصد مكانه على الرفضروريا ملعرفة موقع كل دفع و

Cotation :الترقيم -4-3- 6-5  
بق ينطرمزا مميزا ...) رصيد، سالسل، سالسل فرعية (يتضمن الترقيم إعطاء موعة من الوثائق   

: الترقيم أنواعو 2الوثائق املختارةعلى جمموعة الوحدات و  
  : أنواع الترقيم - 4-3-1- 6-5
  : الرموز أو احلروف - أ

ميكن أن حتمل األرصدة أو السالسل الفرعية و امللفات رموزا مكونة من حرف أو أكثر أو أرقاما 
  ... A1, A2, B1, B2: أو االثنني معا مثال

  :استعمال األرقام - ب
ميكن أيضا اختيار األرقام للترميز حبيث يوضع رقم أو أكثر لكل وحدة، إما أن تدل على الوحدة   

كذلك رقم الدفع، كما ميكن أو على نوع الوثيقة أو موضوعها ورقمها للعلبة أو احلزمة واملنتجة 
 تكنولوجيةورقية، مصورة، أشكال مصغرة، وسائط (استعمال رموزا للداللة على شكل الوثيقة 

  ".Rangement "  تسمى هذه العمليةالترقيم ترتب العلب على الرفوف وبعد عملية و...) 
La communication des archives -:االطالع أو االتصال األرشيفي-5- 5- 6 

إتاحتها لالطالع من طرف املصاحل ابقة هو وضع الوثائق األرشيفية وإن اهلدف من العمليات الس
ملؤقت أو من طرف اجلمهور على مستوى مراكز احلفظ النهائي فهل الدافعة على مستوى احلفظ ا

                                                 
1 Badjaja, Abdelkrim. Op.Cit.p.08 

 .117.ص.1999، 20.مجلة الوثائق العربية ، ع. التقنيات األرشيفية .  بجاجة ، عبد الكریم 2



اك إمكانية إطالع أطراف آخرين، املصاحل املنتجة لتلك الوثائق فقط حقها االطالع عليها أم أن هن
  .؟ وسائلهوما هي جماالت هذا االطالع و

ؤسسة املنتجة بإمكان املئق واملعلومات، ويف املؤسسات املستعملني هم املنتجني لتلك الوثاو
االطالع على الوثائق اخلاصة ا يف أي وقت، بينما إذا كان الطلب من خارج املؤسسة فإن 

فعملية االطالع . 1املؤسسة كفيلة بإعطاء ترخيص حول إمكانية االطالع على أي نوع من الوثائق
أو ألي مستفيد تعين حتقيق اجلهات الدافعة لالتصال بأرشيفها احملفوظ لدى مصاحل احلفظ املؤقت 

بعد أخذ إذن اجلهة الدافعة، كما يعرف االطالع بأنه جمموع األعمال املنجزة من أجل وضع 
  .2)"املستفيد(الوثائق األرشيفية حتت تصرف القارئ 

تتم عملية الواردة لديها يف هذا اال، و كل دولة تفرض شروطا لالطالع من خالل التشريعاتو
خمصصة لربط املستفيد  وضعت وسائلة املادية والفكرية لألرصدة وإذا استكملت املعاجل االطالع

  .هذه الوسائل تسمى بوسائل البحثبالرصيد، و
:  أنواع وسائل البحث-5-1- 6-5  
: تنقسم وسائل البحث إىل ثالث أنواع و هي   

):اإلدارية(وسائل البحث الداخلية  - 5-1-1- 5- 6 
Les Instruments de recherches internes6 

ليست دف خدمة عفوية للعمل اإلداري األرشيفي و هي جمموعة الوسائل اليت تنتج بصفةو
املعلومات اليت تتضمنها تستخدم لتلبية طلبات اجلهات تفيد، إال أا حبكم التفصيالت وطلبات املس

  . املعلوماتمعني من الوثائق و الدافعة على أرشيفها أو السترجاع نوع
Le bordereau de Versement جلدول الدفع -ا  

هو وسيلة حبث كونه يصحب دخول الوثائق ملصلحة احلفظ و حيمل املعلومات األساسية عن و
        اسم املصلحة الدافعة، تكيض حمتوى الدفع، التاريخ األرض (الرصيد اخلاص مبصلحة معينة 

ة ملصاحل هو يشكل وسيل، و 3)موقعها على الرفوفائق، رقم احلزم أو العب واألقصى للوثو
  . األرشيف املؤقت أو النهائي عندما يتم الدفع هلا

  
                                                 
1  Ziani. Op.cit. p.14. 
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Registre de versement سجل الدفع- ب    
متوقعها داخل خمزن لألرصدة احملفوظة حيدد حمتواها وحجمها ويعرف مبجموع الدفعات املكونة و  

ترقيم كل لواردة بتسلسل مع هو وسيلة إدارية يقوم األرشيفي بتسجيل كل الدفوع ا، و1األرشيف
.كتابة املعلومات اليت يتضمنها وفقا جلدول الدفع املرفقدفع و  

 
 Le procès verbal de Récolement حمضر اجلرد -ج  

والقاعات املكونة حملل احلفظ، وكذلك للرصيد بكل هو وثيقة حتمل وصف ملخص للمخازن و  
إحصائية ومات وصفية ووظيفه ألنه حيمل معلحيرره املسؤول عن األرشيف مبجرد تمستوياته، و

  .للوضعية اليت وجد عليها احملل
  :وسائل البحث املوجهة للجمهور5-1-2- 6-5

 Les Instruments de recherches Publics  
  : تتمثل يفمصلحة األرشيف أو مركز األرشيف وحيرر هذا النوع من الوثائق من طرف و

Le répertoire Numérique simple :الفهرس الرقمي البسيط - ا  
    ملخص موجز للمحتوى ويتم حتريره بطريقة بسيطة وسهلة تقتضي تسجيل رقم كل وحدة و  

  . األقصى هلاوالتاريخ األدىن و
Le répertoire Numérique détaillé :الفهرس الرقمي املفصل - ب  

  . هو يشبه الفهرس الرقمي أو املختصر إال أنه يتضمن توسع أكثر يف التعريف باحملتوىو
L’inventaire Analytique اجلرد التحليلي -ج   

حبيث يتعرض  هو خيص الرصيد التارخيي اهلامرد التحليلي مدة أطول إلجنازه، ويتطلب اجلو
دة يف البحث، ويصف قطعة بقطعة يتناوهلا بالتعريف ألهم العناصر املساعللتعريف بكل وثيقة و

    شيف الوسيط ألن حجمه كبري هذا النوع من الوسائل ال خيص األروبطريقة مفصلة وحتليله و
  .2ليس كله صاحل للبحثو

                                                 
1  Mimouni , Omar. Les Instruments des recherches : l’expérience des archives régionales 
de Constantine. Alger : Publication des Archives National, 1997.p.70.    
2  Mimouni, Omar. La chaîne des opération de traitement scientifique. Op.Cit.p.10.  



حتليل حمتوى صدر أو اجلهة الدافعة، تارخيها ويتعرض التحليلي بالوصف لكل ما يتعلق باملو
اليت حتتاج إىل نوع ن الوثائق ذات القيمة التارخيية و، إذ يوضع اجلرد التحليلي لنوع مهم م1الرصيد

تزويده بكل املعلومات واليت تشكل إلظهار القيمة للباحث و مضموا من التحليل املعمق حول
  . رصيدا صغريا نسبيا يف غاية األمهية

Le Guide d’archive :دليل األرشيف-د   
سلسلة بسلسلة مع تعليقات بسيطة حول حمتوى حمل األرشيف رصيد برصيد و يصف هذا الدليل  

حول األرشيف يف حد ذاته، ل احلفظ وث حول طريقة الدخول حملاملعلومات اليت تساعد على البح
إىل اختبار احث ولتوجيه الب... الترقيم املتبعة، إمكانية االطالع، تاريخ الرصيد وطرق الترتيب و

 . 2املصادر املهمة يف جمال موضوع حبثه
Les Catalogues spécifiques الفهارس النوعية -ه  

  3:هي أنواعة واليت لديها قيمة للبحث والوسائل بالوثائق الغري ورقي تعلق هذا النوع منوي
La Cartothèque فهرس البطاقات   

  .   اجلهات الدافعة هلايتضمن رموز البطاقات احملفوظة وعناوينها و هو فهرسو
 Le photothèqueفهرس الصور  

  . دقيقةف الصور احملفوظة بطريقة موجزة ويصوهو فهرس حيصي و
La Filmothèque فهرس األفالم    

.       باخلصوص املصغرات الفيلمية احملفوظةذا النوع لألفالم ويوضع ه  
Les index الكشافات  -و  

هي مستقلة أو ملحقة لوسيلة تخدم الكشاف لكل أنواع الوثائق وعادة الكشافات ألفبائية، ويس
  . 4أخرى من بني الوسائل السابقة، مثل أمساء األشخاص أو األماكن أو املواضيع

توفر شروط، أن يكون األرشيف معاجلا، واألرشيف وفق توفر جمموعة من ال يتم االطالع علىو
الرصيد، كما أن هذه العملية تتم وفق رها للتعريف على حمتوى الوثائق ووسائل البحث السابق ذك

                                                 
1  Mimouni, Omar. Les instruments des recherches : l’expérience des archives régionales 
des archives.Op.Cit.p.70. 
2  Ibid.p. 71. 
3  Mimouni, Omar. La chaîne des opération de traitement scientifique. Op.Cit.p.12. 
4Mimouni, Omar. La Chaîne des opération de traitement scientifique. Op.Cit.p.12. 



ة أمن الدولة مع إلزاميكاحلفاظ على املعلومات الشخصية وأسرار العائالت وما يسمح به القانون، 
يتم االطالع على األرشيف بوجود مؤسسات متخصصة تقوم ثائق من التلف واحلفاظ على الو

باشر بالوثائق اتصاله املرة بتقدمي ملف من طرف املستفيد وبإتاحة الوثائق لإلطالع إما بطريقة مباش
يكون الدور األهم على األرشيفي الذي من الضرورة أن يف عني املكان، وإما بطريقة غري مباشرة و

املناطق لعلمية ودعم املواقف واأليام وميكية أكثر من خالل املسامهة بدفع احلركة ايتميز بدينا
    التارخيية، من خالل إيصال الوثائق للجمهور بتنظيم املعارض، األيام الدراسية أو إنشاء املعارض

     مثلما هو متبعا يف األرشيف الوطين الفرنسي"أهدافه وتقدمي شروح حول موضوع املعرض و
ل العرض املالئمة ينبغي استخدام وسائ، و1"ليت تعرف بالربع ساعة الثقايف من يوم كل ثالثاءاو

  . تشديد احلراسة خوفا من فقدان أي شاهد تارخييألمن الوثائق و
  :  حفظ وصيانة األرشيف- 6-6 

:   احلفــظ1- 6-6 
ف الطرق وذلك د عبارة عن عملية يتم من خالهلا ترتيب الوثائق بأفضل"عرف احلفظ على أنه  

علمي يف خمتلف د الوثائقي ميدان استثمار فكري ويعترب الرصياستغالهلا يف الوقت املناسب، و
ااالت، فكل وثيقة ال توضع يف مكاا املنساب ميكن اعتبارها ضائعة كما أن فقداا أو فساد 

يعرف أيضا ، و2"األحيانوثيقة يعترب مبثابة فقدان جزء من احلقائق بدرجة يصعب عالجها يف بعض 
ذلك يف ترتيب يتناسب مع خطة احلفظ و احلفظ هو عملية وضع األوراق يف أمكنتها الصحيحة"
، فاحلفظ هو عملية 3"إن احلفظ املنسق يؤدي إىل سرعة العملقا لرقم الفهرس املوضوع عليها، ووف

يؤكد يف لترتيب املتبع، واعلى املكان املناسب مع مراعاة تم بوضع الوثائق يف أماكنها و مادية
        أمن الوثائق، ظروف جيدة للمحافظة على سالمة و التعريف األول على ضرورة احلفظ يف

  . للحفظ طرق كثريةو
  

                                                 
مجلة المكتبات      .الواقع الوطني: دورها في نشر المعلوماتمراآز األرشيف و. محمد الصالح ، نابتي 1

 .85.ص  .1ع ، 2، مج والمعلومات
المنظمة  .]:م.د.[مدخل عام آوني: علوم وتقنيات المعلومات والتوثيق . ميشال، آلير، مينو ، غينشيا  2

 .87 .ص .1987لعلوم، االعربية للتربية والثقافة و
 .184 .ص .مرجع سابق  .الشامي، أحمد محمد 3



  1:طــرق احلفــظ-1-1- 6-6
  : هيد املختلفة طرق مناسبة لكل نوع وتستخدم حلفظ الوثائق و املوا 
  : احلفظ األفقي - أ

أو اخلزائن الواسعة من الداخل  يف مكان مسطح كالرفوف أو املنضد حتفظ الوثائقو        
ستخدم هذا النظام حلفظ عادة يعا من تداخل الوثائق احملفوظة، واليت يوجد فواصل فيما بينها منو

  2.الوثائق كبرية احلجمامللفات و
  : احلفظ الرأسي - ب
موضوع امللف حتمل اسم وى أن يربز منها شرائح توضع امللفات جنبا إىل جنب يف وضع علو

  .املتضمن رأسي
  : احلفظ العمودي -ج
حيث  توضع الوثائق يف علب أو حاضنات حديدية أو كارتونية أو حزم مرتبة على الرفوفو

قد دون على كعبها الظاهر للعيان احملتوى املختصر للوثائق توضع بالعرض جنبا إىل جنب و
  .النوع األكثر استخداماهذا بداخلها، ويسمى احلفظ القائم و احملفوظة

  : بالنسبة للخرائط و الرسوم و التقنيات -د
ذات وجهات زجاجية أو يف خزائن أو أدراج قليلة العمق وفإا حتفظ عادة بالطريقة األفقية 

ا يف صناديق أو حافظات كرتونية مكشوفة، كما ميكن استخدام الطريقة الرأسية من خالل وضعه
  3.ىل جنبتنظيمها بشكل رأسي جنبا إو

  : بالنسبة للوثائق السرية -هـ
  .مفاتيح عن عوامل اإلتالفخزائن حديدية بعيدة ذات أقفال و فتحفظ بإحكام يف

  : األفــالم - و
لسلي للفيلم وفق تاريخ الورود، وعنوان الفيلم، يسجل الرقم التسحتفظ األفالم يف أدراج خمصصة و

وع الصورة مغناطيسية أو ضوئية، نومدة العرض ووضوع الرئيسي، الشركة املنتجة وعنواا، املو
  1.حتديد لغة العرض األصليةوهل الفيلم مترمجا، و
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  : بالنسبة لألشكال املصغرة - ز
    يتم حفظها باستخدام أوعية األفالم خمصصة خالية من احلموضة، فإن طبيعتها حساسة جدا، و
التعرض الدائم يت تتأثر بالشطف وص الضوئية والكذلك بالنسبة لألقراويتم حفظها يف خزائن و

  . للضوء
  : الصيـانــة2- 6-6
لبعض العوامل اليت تسبب التلف وتلحق الضرر ا،  إثر حفظ أي نوع من الوثائق تكون عرضةو 

البعض اآلخر ناتج عن سوء التحكم يف طرق احلفظ أو االستعمال الغري مناسب، بعضها طبيعي و
  .مث إىل طرق الصيانة املتخذة فنتطرق أوال إىل أهم عوامل التلف،

  : عوامل التلف-2-1- 6- 6
ديد سالمتها وامل تتسبب يف إحلاق الضرر ا وتتعرض الوثائق أثناء احلفظ إىل جمموعة من الع

  : أهم هذه العوامل
  .االخنفاض املستمر لدرجة احلرارة أو تسربات املياهالرطوبة الزائدة و -
  .الورق طفيلياتضرر احلشرات والقوارض  -
  . االفتقار لطرق التنظيف املناسبةوئة واليت سببها سوء التهالغبار و األتربة و -
  .الرياح -
  ).إضرام النار، احلروب، ارتفاع لدرجة احلرارة(احلرائق مهما كان سببها  -
  .خاصة يف املناطق الصناعيةاهلواء امللوث من دخان و -
  .يؤثر على تغيري لون الوثائق الذي مييل إىل اإلصفرار املستمر ألشعة الشمس ماالتعرض املباشر و -
  .خطر السرقة -
  : أنواع احلفظ-2-2- 6-6

- ا  :احلفظ التقليدي  
  : هي عملية تتم يف ثالثة مراحل وحفظ الوثائق يف شكلها الورقي و 

 . مرحلة ترتيب الوثائق داخل علب أو رزم أو يف سجالت ورقية أو ملفات •
 .تثبيتها على كعوب أو أجزاء احلافظات أو امللفاتالتعريفية ورحلة إعداد البطاقات م •
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مرحلة ترتيب العلب وامللفات على الرفوف وأحسن طريقة لتغليف الوثائق هي وضعها  •
روط اجلودة املطلوبة ، كما  يف علب األرشيف حىت إن وجدناها تتوافق يف أغلب مع ش

   ة أن ال يتعدى مسك احلزمة شريط)  papier kraft( استعمال الورق املقوى   ميكن
  هذا املقياس يسهل على املوظفني كيفية التعامل مع احلزم أثناء تركيبها و)  سم 15( 
 . 2نقلها باإلضافة إىل متزق احلزم و

  : احلفظ احلديث- ب
خدمة من بني التقنيات املستالتكنولوجيا احلديثة يف ختزين واسترجاع املعلومات و هو استخدام   
  تقنية املصغرات الفيلمية ص الضوئية واألقراقنية احلاسب اآليل وتقنية ت. هناك

: العمليات املادية يف مراكز األرشيف  -7 
: وسائل احلفظ -1-7 

من أجل حتقيق األهداف اليت تسعى إليها مراكز األرشيف من خالل احلفظ جيب توفر جمموعة  
يث جيب توفر املبىن الذي حيتوي بدوره من الوسائل املناسبة حلفظ الوثائق يف شروط جديدة ، ح

حتفظ الوثائق بكل سهولة و مالئمة وهذا يأيت عن طريق على جمموعة من الوسائل املادية حىت 
  .اختيار الوسائل وفقا ملقاسات عملية ثابتة مراعاة و

هو أعد خصيصا لتأدية هذا من أهم العناصر األساسية للحفظ اجليد للوثائق األرشيفية ، فو  
املالئمة حلفظ الوثائق لذلك جيب توفر عدة أجل توفري الظروف السلمية و ذلك منغرض وال

جتمع من قبل املصاحل اإلدارية و إطار فنجد أن الوثائق تنتج وتستعمل وشروط يف البناية األرشيفية 
ن صيانة الوثائق اليت ال ميكالتراكم مشكالت احليز املكاين و نشاطاا اليومية و تنجم عن هذا

    هذا ما يلزم إجياد يف حد اإلمكان حمالت سهلة املسلك فاظ ا ماديا يف املكاتب، واالحت
إمكانية االطالع عليها بسرعة كلما دعت الضرورة لذلك تضمن أحسن الظروف حلفظ الوثائق و

1 .  
: إجراءات الوقاية مبراكز األرشيف  -2-7 

.آنفا  يتطلب األخذ بعني االعتبار هذه النقاط الواردةو  

                                                 
2 العسكر، فهد إبراهيم.التوثيق اإلداري بالمملكة العربية السعودیة.الریاض : مكتبة الملك فهد،1995.    
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: غرف األرشيف   
 °  18جيب أال تتعدى احلرارة  •
 . % 55ال تعددى الرطوبة النسبة  •
وية مستمرة للغرف باعتبار أن الورق عبارة عن خاليا سيلولوزية سبه حية حتتاج إىل  •

 .وية 
نقصد ا إنبعاثات األشعة غري املنظورة و خفض اإلضاءة قدر اإلمكان مع السيطرة على •

 150( ت احلمراء و األشعة فوق البنفسجية و حبيث ال تتعدى شدة اإلضاءة األشعة حت
 . 1) لوكس 

 : الرفوف •
اعها وسرعة تعديلها تتميز بقدرة اتسعن حوامل للوثائق تكون معدنية و هي عبارةو        

       جيب أن تكون الرفوف ملساء حىت تتجنب متزق الوثائقباالرتفاع واالخنفاض يف األعمدة و
    ) سم  10( من السمك ) علب  10( امللفات احملمولة ، تبلغ  محولة رف طوله مترا واحد و
  . 2) سم  05( سجال من مسك  20كذلك و)  سم 15( حزمات من مسك  07هو يناسب و

   :خزائن احلفظ- •
هي خزائن معدنية ذات أربعة أدراج، حتفظ فيها امللفات وهي أنواع     

  :خزائن احلفظ الرئيسي-
  .هي دواليب معدنية مقسمة إىل وحدات من األرفف مزودة بقضبان تعلق عليها امللفات  

 : خزائن حفظ اخلرائط و الرسومات -
تكون موضوعة داخل ألواح مات ذات احلجم الصغري و الكبري والرسووحتفظ ا اخلرائط و

  . 3البالستيك الشفاف أو داخل علب بالستيكية 
  :خزائن احلفظ الكهربائية-

غلق أبواا هي دواليب معدنية حلفظ امللفات والوثائق اهلامة والسرية معلقة، حيث يتم فتح و
  .كهربائيا
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 :خزائن احلفظ االلكترونية -
يتم متحركة متصلة بعداد إليكتروين و معدنية مزودة بأذرعهي عبارة عن دواليب   

  .إدخال رقم امللف بواسطة العداداسترجاع امللفات ب
  :قل امللفات عربات ن -

ا صندوق مثل حجم الدرج لسهولة تعددة األحجام تتحرك على عجالت وهي عربات معدنية م
  .نقل امللفات من مكان آلخر بأمان

: الوقاية من احلريق  -2-7 
حيسن أن تكون كافة البوصالت من خارج اختبار الدوائر الكهربائية وعزهلا جيدا و •

 الغرف 
 .ارة احلردخان وتركيب كاشفات ال •
 .استخدام أبواب مقاومة للحرائق •
 .وجود أسلوب أمن احلرائق كفئ مع تدريب األفراد على استخدامه  •

  : احلشرات والقوارض 
 تنظيم إجراءات للقضاء على الفئران  •
 1.5( بتركيز ال يتعدى «  Lindane" رش غرف األرشيف كل ستة أشهر مبادة ليندان  •

 .غلق النوافذ  لكل متر مكعب من حجم الغرفة مع) غ 
الغرف مغلقة النوافد مع ساعات و 06ة أكسيد االثنني ملدة تطهري الغرف بعد الرش مباد •

 . 2ساعة للتهوية ) 20( السماح 
  : األوراق و األحبار  

جيب أن يستخدم النظام يف مجيع النماذج املقدمة له نوعا من الورق تكاد تنعدم نسبة  •
 األمحاض به 

مع ) كربون أسود ( نوعا من األحبار مقاوم للتالشي الضوئي  جيب أن يستخدم النظام •
 .منع استخدام أقالم احلرب منعا باتا 
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  :الكتابة على الوثائق  
 .منع استخدام الكتابة اليدوية جبميع أشكاهلا فيما عدا التوقيعات  •
عمل قاعدة بيانات للتوقيع مجيع موظفي النظام املتعاملني مع املواطنني مع ضرورة  •

 .سجيل الرقم مع كل توقيع ت
  : احلماية أثناء التخزين 

حلمايتها من "   Pipier kraft" توضع حزم األوراق داخل أغلفة من الورق كرافت  •
 .الضوء 

   1. احتفظ احلزم داخل صناديق الورق املقوى املتعادل كيميائي •
 7-3- :إجراءات الصيانة

توفري الوسائل لوثائق اختاذ مجلة من التدابري وا ملعرفة األضرار السابقة يتعني على القائم على  
وثائق الالزمة لوضع حد للضرر الناجم عن تلك العوامل ألن الوقاية أفضل، خاصة إذا تعلق األمر ب

ذلك باختاذ اإلجراءات يصبح يف بعض احلاالت غري جمدي و العالجذات أمهية تارخيية دائمة و
  : التالية
كذلك املطلوبة لكل نوع من الوثائق، و يف نسبة الرطوبةالتحكم أجهزة تكييف اهلواء و -

  . التحكم يف درجة احلرارة
 .الوقاية من أشعة الشمس بوضع ستائر للنوافذ أو استعمال زجاج مناسب -
       تكثيف أعوان النظافة،إزالة الغبار يوميا والصيانة املستمرة وتوفر وسائل شطف الغبار و -

 .زنالتحكم يف عملية وئة املخاو
وارض بعيدا عن متناول األشخاص، القتعقيم ووضع األدوية واملواد الكيميائية للحشرات و -

 . بإشراف خمتصنيالعملية دورية أو خالل كل فصل و تكون هذهو
وضع أجهزة تنبيه احلريق اليت تقوم بإصدار أصواتا منبهة عند وصول درجة احلرارة إىل  -

منع أي استخدام للنار داخل املخازن ة و، مع تفادي التجهيزات اخلشبيمستوى معني
 . كالتدخني مثال

 .غلق نوافذ خمازن األرشيف يف فصل الشتاءلتخلص من أي مصدر لتسرب املياه وا -
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إىل جمموعة  - يف حال عدم التنبه ا–استخدام املدرعات احلديدية لتجنب وصول احلرائق  -
ك إحكام الغلق لتفادي السرقة أو كذلق األكثر أمهية واحملفوظة يف خمازن مستقلة، والوثائ

االطالع على الوثائق السرية من طرف أشخاص غري خمول هلم ذلك، جبعلها خارج قاعة 
املطالعة، حيث يكلف موظف باستالم طلب خاص، أما إذا تعلق األمر بوثائق نادرة أو 

قات وحيدة النوع يصعب تعويضها إذا فقدت فإنه ينبغي أن توفر منها نسخا كما أن العال
  1.الطيبة مع املستفيدين حتد من اإلضرار بالوثائق

: إجراءات الترميم -4-7 
د يصعب عالجها يف بعض إفساد أو ختريب أي وثيقة مبثابة فقدان جزء من املعرفة بدرجة ق"يعترب 

يف حالة إحلاق الضرر ، و2"كل وثيقة ال توضع يف مكاا ميكن اعتبارها قد ضاعتاألحيان، و
طرق خاصة بكل نوع من التلف مبا يف ذلك احتراقها أو يتم ترميمها وفق تقنيات وقة ما فبوثي

  :صابة املصغرات الفيلمية بالبقع ويتم مراعاة جمموعة من العواملتبللها باملاء أو إ
  .طبيعة املادة املصنوعة -
 .درجة األضرار اليت حدثت -
 .درجة احلموضة -
 . تتابع الصفحاتترقيم و -

هري على فراغ وإعادة تستخدم تقنية التطثيقة املعنية بغسلها و تقويتها ولويتم بعد ذلك تنظيف او
جلات متخصصة للتخلص من احلموضة إذا كان الضرر على مستوى أكرب يتم إجراء معالصقها، و

ترميم واإلصالح موظفني تتطلب عملية الو أحيانا التجليدواستخدام تقنيات للصق والضغط و
 .ختضع إىل قوانني دف إىل مقاومة التزويرأدوات مناسبة كما مؤهلني و

  : امليزانية -5- 7-
وثيقة تبني املتوقع أو احملتمل من املوارد والنفقات ملؤسسة ما خالل فترة زمنية "امليزانية هي   

ومبوجب هذا الربنامج , حمددة هي عادة سنة ومتثل برناجما ماليا منطقيا ومفصال وذا طبيعة مستقبلة
، إذن فاملسؤول األول يف "3دد نشاطا وعمليات األقسام املختلفة يف هذه املؤسسةاملايل تنسق وحت
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املؤسسة من يقوم بتمديد املقترحات املتعلقة ببنود امليزانية يف شكل بيانات تقديرية نابعة عن 
احتياجات فعلية، يف جوانب معينة حسب األولويات و تعد سنويا و تناقش لتقدم سنويا من طرف 

صية، و الوحدات املختصة يف األرشيف مثلها مثل باقي اهلياكل تقوم باملشاركة يف اجلهة الو
االقتراح حول ما يلزمها وفقا لربامج و خمططات العمل على مستواها بطريقة واضحة و دقيقة و 
شاملة، و يتم التخطيط إلعداد امليزانية بصورة تعكس أهداف املؤسسة و وظائفها و هذا ما يتوقف 

  .ة التسيري و فعاليتهعلى جناع
و مصعد امليزانية املخصصة يكون الدولة من خالل متويل اجلهة الوصية و هي املصدر الثابت و 
الرئيسي، كما ميكن أن تساهم مصادر أخرى يف متويل املؤسسة من خالل املنح و اهلبات من 

سات األرشيفية على خمتلف اهليئات احمللية أو األجنبية أو من خالل الرسوم اليت تفرضها املؤس
املستفيدين عن طريق االشتراكات السنوية مثال، أو اليت تفرضها على خدمات معينة حسب نوع 
املؤسسة و يتم صرف هذه امليزانية يف أوجه خمتلفة هي اإلعتمادات و األجور، اقتناء الوسائل و 

  . أدوات العمل و التجهيزات املختلفة و الصيانة
  : د البشريةو املوار املوظفني - 7-6

يشرف على أداء الوظائف و العمليات املختلفة اليت ختص اجلانب العملي و اإلداري طقم   
و املوظف العام هو كل شخص "من املوظفني ذوي االختصاصات املختلفة و الدرجات املتفاوتة، 

يقوم بأداء عمل يتميز بصفة الدوام يف خدمة مرفق عام أو مصلحة أو مؤسسة عامة تديرها 
، و يصنف املوظفني حسب درجات السلم اإلداري وفق التنظيم املعمول به و النماذج 1"لدولةا

املتبعة يف كل من الدولة أو املؤسسة و يوزع املوظفون حسب التخصص ملمارسة وظائفهم، و 
بعدد كايف بتقسيم عادل للمهام، و تم املؤسسات بتحسني كفاءة موظفيها و ذلك فيما خيص 

ل، و بالنسبة للعاملني يف جمال األرشيف يتم التدريب و التكوين املستمر للمتخصصني، كافة اهلياك
أما إن مل تكن هناك تغطية ملناصب سلك األرشيفيني فإن املؤسسة مسؤولة عن إعادة رسكلة 
موظفيها و يف احلالتني على املوظف مسايرة أهم التطورات و التعرف على أحدث التقنيات يف 

ل دعم اإلدارة للعملية بتشجيع املشاركة يف الدورات التكوينية و املؤمترات و األيام اال من خال
الدراسية و التربصات، ألجل تبادل اخلربات و تنوع املهارات و التوجه حنو االختصاص الضيق، و 

  : من أهم املواصفات اليت يفضل أن يتمتع ا العامل يف جمال األرشيف هي
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ه على الفصل بني الدفوع املختلفة و الربط بني املوضوعات و قوة الذاكرة، ما يساعد •
 .االستمرار يف تطبيق الرموز و طرق الترتيب

 .مهارة يدوية تساعده على إتقان خمتلف عمليات املعاجلة •
 .سالمة البصر ملا يتطلبه العمل من قراءة و تصفح الوثائق و تركيز مستمر •
 . يف غياب نظام وئة مناسب القدرة على مقاومة الغبار و األتربة خاصة •
االنضباط و االلتزام مبواعيد العمل، ألن املستفيدين من املعلومات إدارة أو أفراد أحيانا  •

 . تكون حاجتهم للوثائق آنية و فورية
األمانة من حيث االطالع على كل ما هو سري و من حيث عدم إعارة الوثائق بطريقة  •

 .قانونية أو أخذها ألغراض شخصية
اإلبداع و التطلع لكل ما هو جديد يف جمال مسايرة التطور دون حواجز نفسية  روح •

 .السيما من خالل اعتماد وسائل تكنولوجيا املعلومات و التقنيات احلديثة
و من الصفات الشخصية أيضا القدرة على حتمل املسؤولية و التوافق و التواصل مع  •

ة خاصة بالنسبة للمسري يف جمال األرشيف إذ اآلخرين يف إطار العمل، السيما اخلربة الطويل
أن بعض العمليات ال تدرس يف اال األكادميي و إمنا يف احلقيقة تتميز باملرونة و تكيف 

 . حسب ما تقتضيه الظروف و املستجدات
الدقة و السرعة و النفس الطويل ألن عادة وضعية األرشيف تعاجل على مدى متوسط أو  •

يجة املرغوبة كما يتعني على املوظف إتباع تعليمات الرئيس يف بعيد للوصول إىل النت
العمل، و يلعب عامل السرعة دورا هاما ملا يتطلبه األمر أحيانا من سرعة احلصول على 

 .  املعلومات ألجل اختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب
 
  :التشريعات و النصوص القانونية املتعلقة با االرشيف –8

ل داخل حمالت و مؤسسات األرشيف إىل جمموعة من املناشري و القوانني اليت توجه خيضع العم
سري العمل و تقننه كما حتدد أيضا شروط االطالع على الوثائق و ظروف العمل و طرق تسيري 
األرشيف و حسب ما هو معموال به يف كل دولة، و تقوم املؤسسات الوطنية و االس املتخصصة 

سة معينة تم على مستوى كل دولة بتوجيه القرارات لكل حمالت األرشيف و فيها بإعداد سيا
املؤسسات املتخصصة على املستوى اإلقليمي و احمللي بغض النظر عن تبعيتها و الوصاية عليها، 



كما تعمد اجلهات الوصية أحيان إىل توجيه تعليمات و تشريع حملات األرشيف التابعة هلا بنفس 
اهلياكل األخرى داخل املؤسسة نفسها، و يهتم التشريع يف كل دولة يف جمال طريقة اهتمامها ب

القواعد اليت سنت يف صورة مكتوبة بواسطة "األرشيف بفرض احلماية القانونية عليه من خالل 
سلطة عامة خمتصة بذلك سواء كانت سلطة تشريعية أو من خيول له القانون ذلك كرئيس 

انون املتعلق حبماية األرشيف يف ثالثة أنواع، و هي النصوص اخلاصة اجلمهورية مثال، و ينحصر الق
حبماية األرشيف، القانون اجلنائي و املدين، و ميكن أن تضاف إىل هذه املصادر االتفاقيات الدولية 

  .1"بني خمتلف الدول و هي اليت نسميها احلماية الدولية لألرشيف
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علم األرشيف -8  
  :وم العلم مفه8-1
يعد مفهوم العلم من املفاهيم الرئيسية يف الدراسات املعاصرة؛ خاصة مع اجلدل املتزايد حول   

حصر مفهوم العلم يف اجلانب التجرييب، والتساؤل بشأن علمية البحوث االجتماعية، وإقصاء 
وقضاياها غيبية ال " ةما ورائي"الدراسات الدينية والشرعية من وصف العلمية باعتبار املعرفة الدينية 

  . ميكن اختبارها بالتجربة املعملية اليت هي مقياس ومعيار العلم التجرييب احلديث
ويالحظ أن هذا االجتاه هو وليد التطور التارخيي واخلربة الغربية حول هذا املفهوم، مما جيعله 

  . اإلسالمي واملفهوم اخلربة عن منفصالً
ويف  Scientiaإىل لفظة علم، ويقابلها يف الالتينية " Science"وتترجم الكلمة اإلجنليزية 

إىل اللغة اإلجنليزية حوايل " Scientist"، وقد دخلت كلمة عامل Scienceالفرنسية 
م لتميز أولئك الذين يبحثون عن قوانني جتريبية يف الطبيعة عن الفالسفة واملفكرين، 1840

اضيات على أم علماء، على الرغم من توقُّف اعتبار وعادة ما ينظر إىل الباحثني يف املنطق والري
م، واسم عامل يعطى أيضا 1910م إىل سنة 1890الرياضيات علما جتريبيا يف الفترة من سنة 

  .للمتخصصني يف العلوم االجتماعية تقريبا دون تقييد
لعلم بالبحث والعامل يف الغرب هو صاحب املعرفة العلمية الذي يضيف إىل ما هو معروف يف ا

  .ووضع االكتشافات أو تدريس العلم يف املؤسسات العليا للتربية
  : ، على سبيل املثال"علم"وقد وضعت املعاجم اإلجنليزية العديد من التعريفات لكلمة 

  . جمموعة متنوعة من فروع املعرفة أو جماالت فكرية تشترك يف جوانب معينة - 1
ائع وتصنف وتصاغ فيه القوانني الكمية، ويتم التثبت منها، فرع من الدراسة تالحظ فيه الوق - 2

  . ويستلزم تطبيق االستدالل الرياضي وحتليل املعطيات على الظواهر الطبيعية
املوضوع املنظم يف املعرفة املتحقق منها، ويتضمن املناهج اليت يتم ا تقدمي هذه املعرفة  - 3

  . رفةواملعايري اليت عن طريقها خيترب صدق املع
جمال واسع من املعرفة اإلنسانية، يكتسب بواسطة املالحظة والتجربة، ويتم توضيحه عن  - 4

  .طريق القواعد والقوانني واملبادئ والنظريات والفروض
، والعلوم )مثل الفيزياء، والكيمياء، علم الفلك(العلوم الفيزيائية : وفئات العلم الواسعة ثالث



مثل االقتصاد، واألنثربولوجيا، (، والعلوم االجتماعية )ت، وعلم احليوانمثل علم النبا(البيولوجية 
  .، باإلضافة إىل الرياضيات اليت إن مل تعترب علماً بذاا فإا تعترب أداة أساسية للعلم)والسياسة

  : واستنادا إىل التعريفات السابقة يتضح أن العلم يف التعريف الغريب مساته
  .كتطبيق و ريةكنظ العلم بني اجلمع- 1
  .اجلمع بني العلم كمنهج للبحث وكمضمون معريف - 2
  .التوكيد على العلم مبعناه الطبيعي؛ أي الذي يعتمد على التجربة واملالحظة - 3
  .أن العلم يتعلق مبجال أخص من املعرفة العامة - 4

م الوسيط الصادر عن وقد تأثرت بعض املعاجم العربية بالتعريف اإلجنليزي ملفهوم العلم؛ ففي املعج
يطلق العلم حديثًا على العلوم الطبيعية اليت حتتاج إىل جتربة : جممع اللغة املصري يف الستينيات

ومشاهدة واختبار؛ سواء أكانت أساسية كالكيمياء والطبيعة والفلك والرياضيات، أو تطبيقية 
  .كالطب واهلندسة والزراعة

لط بني مصطلحي العقل واحلس، فأصبح املقصود بالعقل وأبرز مواطن االلتباس يف التعريف هو اخل
هو التجريب احلسي، وعلى ذلك فاخلارج عن نطاق احلس خارج عن نطاق العقل والعلم مجيعا، 

  .مما يلزم إنكار املعجزات ومباحث الغيبيات يف الفلسفة
تاح نزول القرآن ويكتسب العلم مرتلة سامية يف اإلسالم؛ وقد جتلت هذه املرتلة الرفيعة يف افت

الَّذي علَّم * اقْرأْ وربك اَألكْرم * خلَق اِإلنسانَ من علَقٍ * اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق : "بآيات
ومرورا بالعديد من اآليات القرآنية يتضح مدى  ،]5-1:العلق[" علَّم اِإلنسانَ ما لَم يعلَم* بِالْقَلَمِ 
ؤها العلماء، واقتران العلم باإلميان مسواملكانة اليت يتبو .  

الكتاب والسنة، : ولذلك اهتم املسلمون مبصادر حتصيل العلم واليت متحورت حول النص بشقيه
فقد تكاثرت الشواهد من النص على اعتبار أحكام العقل واحلس مصدرين للعلم مع إيضاح حدود 

ويالحظ أن النص مل يعارض التجربة . وله للنتائج الصحيحةكل منهما وضوابطه اليت تكفل وص
  .ا يكتف ومل قومها للعلم،لكنه كمصدر العملية

  وقد صاغ العلماء املسلمون العديد من التعريفات ملفهوم العلم، أبرزها التعريف األصويل أنه 
هو "لصاحب العلم أنه ، ونذكر منها تعريف العلم نسبة "االعتقاد اجلازم املطابق للواقع عن دليل"

صفة ينكشف ا املطلوب : "، ويغلب االجتاه عند تعريفه أنه يعين"ما يوجب كون من قام به عاملًا



فالعلم ال يسبقه جهل، بينما قد يسبق : ويفرق الباحثون املسلمون بني العلم واملعرفة". انكشافًا تاما
وقد شاع أن العلم قد يستخدم يف . ليه عارفاملعرفة جهل، وعليه يطلق على اهللا عامل، وال يطلق ع

موضع املعرفة والعكس؛ فقد يستخدمان ويراد منهما مطلق اإلدراك الشامل للتصور والتصديق، 
  .وهذا االستخدام األخري هو املراد من العلم واملعرفة يف تعريفات العلوم املدونة

ومسائل؛ مثل علم الفقه وعلم الطب،  ويطلق أيضا العلم على الفرع من املعرفة الذي له موضوع
مث تطور مع بداية القرن العشرين حيث قصره األوروبيون فيما كان عن طريق احلس والتجربة 

وقد ارتبط مفهوم العلم بإشكالية تصنيف العلوم، ومن املالحظ أنه نتيجةً الختالف مصادر .فقط
د ظهرت تصنيفات متباينة ومتمايزة لدى ورؤية العلم يف الفكر الغريب عنها يف الفكر اإلسالمي فق

قسم أرسطو العلوم إىل علوم نظرية لالطالع مثل الرياضيات، وعلوم : فعلى سبيل املثال،الفريقني
كما صنف عامل غريب . شعرية لإلبداع مثل البالغة، وعلوم عقلية لالنتفاع مثل االقتصاد والسياسة

العلوم الكونية وموضوعها املادة، : اوهلا، وهي قسمانالعلوم طبقًا للموضوعات اليت تتن" أمرب"آخر 
  .والعلوم املعنوية وموضوعها الفكر وآثاره

  : صنف العلماء املسلمون العلوم العديد من التصنيفات؛ فعلى سبيل املثال: من ناحية أخرى
قدمي وحديث، : ينقسم العلم إىل قسمني: عدة تقسيمات للعلوم، فيقول - وحده-أورد اجلرجاين 

فالقدمي هو العلم القائم بذات اهللا تعاىل وال يشبه بالعلوم احملدثة للعباد، واحلديث ينقسم إىل ثالثة 
تقدمي مقدمة كالعلم بوجود ما ال حيتاج إىل : فالبدهــي ،بدهي وضروري واستداليل: أقسام
إىل تقدمي  ما حيتاج فيه: االستداللـي أما كالعلم احلاصل باحلواس اخلمس: والضروري ،الذات

  .مقدمات ودراسة حدوث األعراض والظواهر
كما قسم ابن سينا العلوم إىل نظرية وعملية، وكل قسم من هذين القسمني ينقسم إىل ثالثة 

  .العلم الرياضي، والعلم الطبيعي، والعلم اإلهلي: أقسام؛ فأقسام العلوم النظرية هي
  .رتل، وتدبري املدينةاألخالق، وتدبري امل :وأقسام العلوم العملية هي

شرعية، وغري شرعية؛ والشرعية ما استفيد من : أما اإلمام أبو حامد الغزايل فالعلوم عنده قسمان
  .األنبياء وال يرشد العقل إليه وال التجربة وال السماع

ويالحظ أن مفكري اإلسالم أعطَوا العلوم غري الشرعية أمهية العلوم الشرعية، فهي علوم البحثُ 
  .ا فرض كفاية جيب أن تقوم به األمة، وهو يف حق العلماء فرض عنيفيه

وذلك نابع من أمهية إدراك الكون ومعطياته لتحقيق االستخالف يف األرض، وبناًء على ذلك فإن 



  .العلم لدى العلماء املسلمني يعبر عن تزاوج بني علوم احلياة وعلوم اآلخرة
يرتبط باملنهج التجرييب الذي يرد كل األشياء إىل التجربة  وإذا كان مفهوم العلم يف العصر احلديث

وخيضعها للدراسة املعملية، كنتيجة لقصور اإلدراك البشري عن الوصول إىل بعض احلقائق دون 
جتربة، وترجع أصول هذا املنهج إىل العلماء األوروبيني يف مطلع القرن السابع عشر، وخاصة إىل 

ثني الغربيني يشهدون أن العرب كانوا أسبق من الغربيني إىل فرنسيس بيكون، فإن بعض الباح
ابتداع املنهج التجرييب التقليدي، وكان من رواد ذلك املنهج العلمي جابر بن حيان املتوىف عام 

هـ وإخوان الصفا يف القرن العاشر امليالدي واحلسن بن اهليثم املتوىف عام 200 -م813
يل التجربة العلمية ومعرفة دورها يف البحث العلمي، فلم ومل يفت العرب االهتداء إ. م1029

يكتفوا مبراقبة الظاهرة وتسجيل حالتها، بل تدخلوا يف سريها ليالحظوها يف ظروف هيأوها 
بأنفسهم وأعدوها بإرادم، وفطنوا فوق هذا وذاك إىل أن الغرض من هذه الدراسات التجريبية هو 

  .اهرتفسرياعلمياتفسرالظو العامة اليت القوانني وضع
ويف الواقع فإنه رغم وجود املنهج التجرييب لدى كلٍّ من العرب والغرب فإنه مل مينع ذلك من 
اختالف نتائجه على تعريف مفهوم العلم لدى كلٍّ منهما الختالف رؤية الكون والعامل لدى 

لعلوم الطبيعية والعلوم الفريقني؛ فعلى حني اشتمل مفهوم العلم لدى العرب على العلوم اإلنسانية وا
الشرعية اقتصر مفهوم العلم لدى الغرب على العلوم القابلة للدراسة باملنهج التجرييب؛ أي العلوم 

الطبيعية فقط، والحقًا حاول علماء العلوم اإلنسانية استخدام املنهج التجرييب لدراسة الظواهر 
  .إلحصائية يف الدراسةاالجتماعية أيضاً وتوظيف االقترابات واألدوات الكمية وا

أن اإلسالم أوجـد مشولية ملفهوم العلم على عدة مستويات؛ مستوى اجلمع بني  بدالك نستنتج
العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية، ومستوى اجلمع بني العلوم الشرعية والعلوم غـري الشرعية، 

  .ات البعـد الغيبـي ومستوى التكامل بني املنهج العلمـي التجرييب واملرجعية املطلقة ذ
: علم األرشيف تعريف  -2-8 

، واملتعلق بطبيعة وخاصية وممارسة تطبيقية ،ومنهجية، نظريةاملنتظم يف كيان املعرفة "      
  ".األرشيفات والعمليات األرشيفية

  فالنظرية األرشيفية هي مجيع أفكار األرشيفيني عن ماهية املواد األرشيفية؛
شري إىل مجيع أفكار األرشيفيني عن كيفية التعامل مع املواد األرشيفية واملنهجية األرشيفية ت

  واملمارسة؛ النظرية بني الوصل حلقة وهي



  .أما املمارسة األرشيفية فتشري إىل تطبيق النظرية األرشيفية واملنهجية األرشيفية يف الواقع الفعلي
 ,records: احملفوظات( ويف اللغتني اإلنكليزية واألملانية، نالحظ فرقا بني مصطلحي

Registraturgut ( و)األرشيف :archives, Archivgut.(   فمفهوم األرشيف يف اللغتني هو
ونظريا، يتكون . بعد استبعاد املواد عدمية القيمة   )احملفوظات(ما يتبقى من املواد احملفوظة 

  مثل  كتاب ،وذلك على الرغم من أن بعض ال. األرشيف من مواد جوهرية ذات قيمة دائمة
Luciana Duranti   يستخدمون أحيانا املصطلحات التالية يف سياقات معينة كألفاظ مرادفة:  
 archival، الوثائق األرشيفية archival material، املواد األرشيفية archivesاألرشيف 

documentsواحملفوظات ،  records1.  الذي سنتبعه هنا ، األمر  
فالفرق اجلوهري بينهما ينحصر يف أن . ني مفهوم األرشيف واملكتباتوجيدر كذلك التفريق ب

اهلدف الرئيسي للمكتبات هو الوصاية على النسخ املنشورة للمواد اليت يقصد ا التوزيع 
أما اهلدف . والوسائط السمعية والبصرية واملمغنطة، واملليزرة، اخل الواسع، مثل الكتب واجلرائد
. يفية فهو الوصاية على املواد الفريدة اليت مل ختلق للنشر والتوزيعالرئيسي للمؤسسات األرش

وذلك على الرغم من أن بعض املكتبات حتتوي على مواد فريدة ونادرة، كما أن بعض 
األرشيفات حتتوي على نسخ متعددة لبعض املواد، ولكن الطبيعة العامة للهدف الرئيسي لكل 

 .منهما يشكل الفرق اجلوهري بينهما
فالكتب أو املواد . فرق الثاين يتعلق باألسباب اليت دعت يف املقام األول إىل إنشاء تلك املوادال

أما الوثائق األرشيفية، احملفوظة على أي وسيط، . ذات النسخ املتعددة تستهدف اجلمهور عامة
ن قد يكو -ويستمر حفظها فقط طاملا أن الكيان . فهي تنشأ ألغراض إدارية أو قانونية، اخل

الذي أنشأها يرى أا تنجز ما يطلب منها من  -الكيان فردا أو هيئة عامة أو مؤسسة جتارية 
إن األوراق اليت  1876عام قال   Franz von Lohrer  كما أن األرشيفي األملاين. مهام يومية

  . تستخدم لتوثيق القرارات أو األفعال تتبع األرشيف أما الباقي فيتبع املكتبات
إن الفرق اجلوهري يتعلق بأنه بعد اكتمال   1926عام   Ivo Striedinge  ألملاينكما قال ا

باملعىن الواسع حىت " قانوين"جيب أن يكون هلا غرض أو مغزى الغرض اإلداري من الوثائق، 
كما . حيث مل جيد لفظا آخر أفضل منه" قانوين"وقال إنه استخدم اللفظ . تصبح وثائق أرشيفية

                                                 
1 Durnati, Luciana. Archival science. In: Encyclopedia of Library and Information 
Science , vol. 59, Suppl. 22.New York: Mercel Dekker, 1997 . pp. 1-19 



ت هي مستودعات للمواد اليت تنشأ يف مناطق جغرافية ذات حدود أو وحدات قال إن األرشيفا
  1.إدارية، كالدول أو الواليات أو احملافظات أو املدن أو ما شاها

اجلانب العلمي البحت واجلانب : هي كلمة مناسبة هنا ألن هلا جانبان  "علم"وكلمة  
واألفكار األساسية عن  theoreticalنظرية فاجلانب العلمي البحت، يتعلق بالناحية ال. التطبيقي

أما اجلانب التطبيقي، فهو يتعلق باملكونات العملية واملنهجية اليت يستخدمها . طبيعة هذا العلم
وهلذا فإن . وقد تتمخض املمارسة األرشيفية عن مكونات علمية هامة. أخصائي األرشيف

فاحلقل الدراسي، كما يستخدم . هاألرشيف يعترب حقال دراسيا كما يعترب مهنة يف حد ذات
ومثل هذا احلقل حيتوى . عامة، يشري إىل شكل دراسي له منهج مميز يهدف إىل التزويد باملعرفة

  :على أمرين
، )رائية اليت تنظم الدراسة والبحثجمموعة القواعد اإلج(طريقة الكتساب املعرفة  األول وهو

الدراسي األرشيفي هو العالقة بني املنهجية األرشيفية وما مييز احلقل  ذاا املعرفةأما الثاين فهو 
  .واألفكار النظرية لألرشيف

 archivalتأخذ عن النظرية األرشيفية   archival methodology  فاملنهجية األرشيفية 
theoryبينما الدراسة واملمارسة األرشيفية مها نتاج تطبيق تلك املنهجية ،.  

هجية والدراسة، توحي بأن املنهجية األرشيفية تساعد دارسي تلك العالقة بني النظرية واملن
. األرشيف على اكتساب املعرفة طبقا لألفكار النظرية عن طبيعة اجلانب الواقعي حمل الدراسة

متلي املنهجية األرشيفية اليت مثال، ، fonds   عن الوحدة األرشيفية املتكاملة فاألفكار النظرية
يستخدمها أخصائي األرشيف عند فحص تلك الوحدة، واليت بدورها حتدد الناتج الدراسي 

  .النهائي
وعلى الرغم من أن النظام الدراسي األرشيفي ينتج يف معظم احلاالت عن التطبيق العملي 

يت ليس هلا عالقة مباشرة للمفاهيم، فهو ينتج أيضا، يف حاالت كثرية، عن البحوث العملية ال
فدراسة عن كيفية استخدام املستفيد للموارد . بالنظرية أو املنهجية أو املمارسة التطبيقية

األرشيفية ليس له نفس العالقة املباشرة بالنظرية واملنهجية كما هو موجود يف بعض أجزاء تقرير 
دين، مثال، قد جتلب طرقا ودراسات املستفي. عن املخزون األرشيفي أو تقومي لذلك املخزون

                                                 
1 Kolsrud, Ole. Developments in Archival Theory. In: The Encyclopedia of Library and 
Information Science, Vol. 6,1988.p.p. 91-109. 



حمسنة من الدراسات االجتماعية، بينما الدراسات املتعلقة باألرشيفات القدمية قد تلجأ إىل 
  . النظام الدراسي للتاريخ

وعلى كل، فالظاهرة حمل الدراسة تدخلها مفاهيم أرشيفية، ألا ببساطة ناجتة عن املمارسة 
ومثل تلك الدراسات اليت جتلب أساليب من . األرشيفية األرشيفية املشتقة من النظرية واملنهجية

فعلم املكتبات، مثال، قد قدم استراتيجيات . العلوم األخرى تساهم يف إثراء حقل األرشيف
ساعدت على تطوير معايري الوصف األرشيفي، بينما وفر علم املعلومات األدوات اآللية لبناء 

  .رشيفيةنظم آلية للوصول إىل املواد واملعلومات األ
، diplomaticsفعلم الدبلوماتيقا . وهناك ميادين أخرى تساهم يف تطوير األعمال األرشيفية

) دراسة النشوء واملكونات الداخلية والنماذج والتجميعات الطبيعية للوثائق األرشيفية(مثال، 
بالقانون والتاريخ، يساعد أخصائيي األرشيف على حتديد العالقة بني السياق  املرتبط يف صميمه
  .واحملتوى والنماذج

كما أن القانون مثال، يوفر العناصر الضرورية لإلدارة الناجحة لعمليات الوصول إىل الوثائق 
أا وفهم تاريخ الوثائق ونش. وعمليات التزويد، وكذلك يف حتديد القيمة القانونية للوثائق

  .يساهم دن شك يف ثقافة أخصائي األرشيف
عن الوثائق األرشيفية يف العامل القدمي مهم يف هذه الناحية، حيث يلقي ضوءا  Posnerوكتاب 

حدة األرشيفية املتكاملة، فإن كتابة قائمة وافمثال، أثناء ترتيب  1.على األمور النظرية هلذا العلم
لى أخصائي األرشيف أن يضع يف حسابه البيئات جرد، أو تقومي سلسلة أرشيفية، حيتم ع

ويث أن الثائق . يتنشأت و فيها ال االجتماعية والثقافية والقانونية والسياسة واإلدارية اليت
نشأت على طول فترة زمنية، فإن بعدها التارخيي جيب أن يؤخذ يف احلسبان عند القيام 

  .بتحليلها
حقول املعرفة األخرى، ال يقترح الفصل بني والفكرة األساسية للعالقة بني األرشيف و

األرشيف وتلك احلقول، فاألمر حيتاج إىل حتديد تلك احلقول وحتديد األوجه العالقية بينها وبني 
والتحديد هنا ال يعين الفصل بل يعين التصنيف والتحديد يف فئات، كما يعىن . األرشيف

                                                 
1 Posner, Ernest. Archives in the Ancient World. Cambridge: Harvard University Press, 
1972.p.61. 



رشيفية ميكن متييزه عن كيان املعرفة عامة فكيان املعرفة األ. الترتيب من أجل اإليضاح والفهم
  .وعن حقول املعرفة املتخصصة كالتاريخ مثال الذي قد تبىن عليه األعمال األرشيفية

   :عن  تطور علم االرشيف  ةـــرة تارخييـــنظ 8-3
فقد وردت إشارات عامة عن طبيعة األرشيفات . وجذور هذا العلم متأصلة يف التاريخ 

وبعض بنود القانون . لني عن إنشائها ورعايتها يف القوانني الرومانية القدميةوالتزامات املسئو
  :األوغسطيين ال يزال تأثريها واضحا يف النظرية األرشيفية، كتعريف األرشيف بأنه

ال يصيبها الفساد وميكن اجيادها بسهولة لكل "، حىت "املكان الذي تودع فيه السجالت العامة"
  1".املتعلقة ا "األفعال" تبقى كذكريات دائمة ومصانة لـ" ن أن، وكذلك ميك"من يطلبها

واملفاهيم القضائية الرومانية هلا تأثري قوي يف أوربا على املفهوم األرشيفي، ومنها تسربت إىل 
وعلى ذلك فإن إيداع السجالت املوثقة يف مكان عام يضمن . بعض اتمعات العاملية األخرى
واهد على األحداث، وكذلك فإن الرعاية الدائمة اليت توفر موثوقية تلك السجالت كش

وهذا التعريف اليزال ساريا حىت . املوثوقية للسجالت قد أصبحت جزءا من املعرفة األرشيفية
ولكن املعرفة األرشيفية تطورت كثريا بعد أن . وقتنا هذا كما كان متاما يف القانون الروماين

بتداء من النصف الثاين من القرن السادس عشر، وبعد إنشاء تكونت الدول األوروبية احلديثة ا
فالسجالت اليت مجعت، استخدمتها . العديد من دور األرشيف بواسطة حكومات تلك الدول
أما الدارسون، فقد اعتربوها مصادر . السلطات احلاكمة كبينات وإثباتات حلقوقها وامتيازاا

لك فاملفاهيم األرشيفية اليت تكونت يف املناخ اإلداري وعلى ذ .لغوية وتارخيية وإثباتات قانونية
وهذا واضح من . والقانوين بدأت يف االنتعاش متأثرة باملفاهيم الىت تبلورت يف املناخ الثقايف

  : يف كتابات وأعمال 1684-1552 املفاهيم اليت كانت تصدر بانتظام فيما بني
Carlus Molineus, Jacob von Rammingen, Baldassarre Bonifacio, Alberto 
Barisone, Ahasver Fritsch, and Nicolaus Glassianus.  

املؤلفات اليت صدرت يف هذه الفترة مل متيز بني الوثائق احملفوظة يف املكاتب أثناء ويالحظ أن 
بل على العكس، فقد . إنشائها وتلك اليت جتمعت فيما بعد مبا يعرف باسم األرشيفات القومية

والسبب . األرشيفات القومية هي اهلدف املركزي ألي نشاط يف املكاتب األرشيفيةاعتربت 
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الرئيسي لذلك املنحى هو أن أهم الشئون يف أي زمان هي الشئون املتعلقة بالنواحي القانونية 
وهلذا فقد اعتربت الوثائق . والسياسية، وهي اليت ميكن العثور عليها يف املراحل التارخيية السابقة

قيمة عالية لتوثيق األفعال ومحاية املواريث وتعليم األجيال احلاضرة واملستقبلة وحفظ ذات 
كما هاجم الكتاب يف تلك الفترة الفوضى واالفتقار إىل التنظيم يف . األحداث التارخيية

. األرشيفات اإلدارية والقانونية، وكذلك األرشيفات اليت استخدمت فيما بعد لألهداف الثقافية
ترتيب اليت اقترحها هؤالء الكتاب كانت مبنية على الوظائف املتعلقة بإنشاء تلك وطرق ال

فمثال، اقترح . الوثائق، كما هي ممثلة يف البنية املطلقة للحكومة املركزية يف تلك الفترة
Glussianus التنظيم التايل : 

اليت تشري  classesل ، مث الفصوcorpusجمموعة القوانني الكاملة املتعلقة باملنطقة اجلغرافية 
كاإلدارة، واحلقوق (إىل الطبيعة القانونية لألفعال اليت سامهت يف تنفيذها تلك الوثائق 

  ، )والتنازالت،واالستشارات واالمتيازات
كجمع (اليت تشري إىل نوعية األنشطة اليت نفذا تلك الوثائق   series   تتبعها السلسلة

  ).الضرائب، ومنح األراضي
  :فقد اقترح إنشاء اموعات األرشيفية الرئيسية التالية Jacob von Rammingenأما 

املتعلقة بالسيادة اإلقليمية للحاكم، والوثائق املتعلقة بالشئون الداخلية،  recordsالوثائق 
  :مث تقسم كل جمموعة رئيسية إىل قسمني فرعيني .والوثائق املتعلقة بالشئون اخلارجية

 شئون العامة، والوثائق املتعلقة باألحوال اليت تتعلق باألفراد أو اهليئاتالوثائق املتعلقة بال
ومع اية القرن السابع عشر، أدى استخدام املواد األرشيفية إلثبات احلقوق واالمتيازات 

وكان ذلك هو  .اخلاصة إىل تطوير الطرق املنهجية الختبار موثوقية الوثائق حمل الدراسة
علم الوثائق التارخيية أو علم الدبلوماتيقا "عرف باسم بداية ظهور علم جديد، 

diplomatics " الذي يعين بدراسة الوثائق األرشيفية من ناحية شكلها وعمليات
وظهرت . يةوقد بين هذا العلم على جمموعة من األفكار املعنية باملواد األرشيف. تكوينها

 Dom Jeanأوائل التنظيمات املنهجية لتلك املعارف يف أعمال الراهب الفرنسي 

Mabillon  عمال مكونا من ستة أجزاء بعنوان  1681الذي نشر يفDe Re 
Diplomatica . ،ومنذ أن ظهر هذا العمل بدأ علم الدبلوماتيقا يتناول جمموعات الوثائق

ليت جيب أن تعامل ا بعد أن كانت الدراسات ودراسة مساا، ونشأا، والطرق ا



 Luciana Duranti كل ذلك أدى كما تقول. الدبلوماتيقية تتركز حول الوثائق املفردة
  .مشكل للوثائق وعالقاا املتداخلةإىل توسيع األسس النظرية لألرشيف ككيان حيوي 

  1املالمح األوىل لعلم األرشيف  8-4
يف الفترة بني القرن السادس عشر وحىت اية القرن التاسع عشر، ميكننا رؤية املالمح األوىل 

  :من كخليط األرشيف لعلم املنتظم للشكل
ائق، وأشكاهلا، ونشأها، األفكار النظرية لعلم الدبلوماتيقا الذي يهتم بدراسة مكونات الوث -

والعمليات التطبيقية املتعلقة بترتيب ، ونقلها، وآثارها، وموثوقيتها، واألفكار املنهجية األرشيفية
  .وتنظيم الوثائق ووصفها واستخدامها وحفظها وأمنها

كما أن املكونات األرشيفية لذلك اخلليط كانت هي األخرى نتاج التأثريات الثقافية 
ن ناحية، فهي تعكس النظرة املوسوعية للمعرفة خالل حركة التنوير والفلسفة فم . والسياسية

يف القرن الثامن عشر، ومن الناحية األخرى، فقد سدت احلاجات امللحة للحكام يف ذلك 
فالتطبيقات اجلماعية على ذلك املستوى الضخم للمناهج األرشيف املقترحة يف أوربا مل . الوقت

مثلما مت يف (السالالت اجلديدة احلاكمة ألنظمتها اإلدارية اجلديدة  حتدث مصادفة أثناء إناء
فقد استخدمت حركات اإلصالح االستبدادية بعض املقتنيات ). النمسا وميالن وتسكانيا

األرشيفية القدمية، بعد االعتراف ا ووصفها خلدمة أغراضها كقاعدة ملعرفتها إلحداث التغيري 
وهكذا مل يبدأ فقط الفصل . باقي الوثائق يف مبان خاصة للباحثنياملنشود، بينما حددت إقامة 

بني الوثائق اليت هلا فائدة للحكومة وتلك اليت هلا فائدة ثقافية، بل كان هناك اهتمام أيضا 
  . مبحتويات الوثائق علي مستوى املفردة األرشيفية

  : األرشيفعلم  تدريس 8-5
أنشئ كرسي للتدريس يف  1770ففي . امعاتبدأ يف ذلك الوق تعليم األرشيفني يف اجل

University of Bologna  أطلق عليه اسمDe chronologia et de diplomatica     يشغله
املسئول عن تنظيم مقتنيات األرشيف العام، والذي ينقل إىل تالميذه املعرفة األكادميية املنتظمة 

، أي تقسيم الزمن إىل فترات وتعيني chronologyالكرونولوجيا (للدراسات التارخيية لألزمنة 
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، وكذلك دراسة علم الدبلوماتيقا، )التواريخ الدقيقة لألحداث وترتيبها وفقا لتسلسلها الزمين
وهناك مقرر دراسي . كما ينقل إليهم املعرفة التجريبية التقنية لألساليب األرشيفية املنهجية

 Grandeرشيفيني العاملني يف لأل University of Naplesمشابه لتلك الدراسة تقدمه 
Archivio  1777منذ.  

أما أوىل املدارس املتخصصة لتدريس األرشيف كمجموعة من الربامج املتكاملة، فقد تأثرت  
بتلك الفكرة، وهي أن جمموع معارف أخصائي األرشيف تتألف من حقول فقه اللغة 

philological disciplines ألختام اليت تتضمن الكرونولوجيا، وعلم اsigillography وعلم ،
بينما يتألف . diplomatics، وعلم الدبلوماتيقا paleography) الكتابات القدمية(اخلطاطة 

وأول مدرسة أنشئت . جمموع املعرفة املهنية من األساليب املنهجية األرشيفية والتطبيقات العملية
عترب أقدم مدرسة وهي ت Muratأثناء حكم  1811عام  Naplesهلذا الغرض كانت يف 

  . األرشيف علم لتعليم متخصصة
فرباير  13يف  Munich, Bayernيف النمسا  Maximilian Iواملدرسة الثانية أنشأها امللك 

18211.  
بقرار من وزير الداخلية ومسيت  1821فرباير  22أما املدرسة الثالثة، فقد أنشئت يف باريس يف 

Ècole des chartes  رس قائمة، ولكن براجمها ناهلا الكثري من التغيري عربملداوال تزال تلك ا 
  .السنني

ويف الفترة الزمنية الواقعة بني إضافة برامج تعليم األرشيف يف اجلامعات وإنشاء معاهد 
متخصصة لتدريس هذا العلم، غريت أحداث الثورة الفرنسية االجتاه الذي كان يأخذه علم 

جلميع مؤسسات    Archives Nationale  لقوميةوكنتيجة ملركزية األرشيفات ا. األرشيف
يوليو  25أصبحت ملغية بسبب الثورة، وبالقانون الصادر يف الطبقة احلاكمة يف فرنسا، واليت 

، والذي أعلن أن وثائق الدولة الفرنسية هي ملك عام للشعب وهي مفتوحة للمواطنني 1794
نية تستعمل كمصادر تارخيية، كما تروج لالستشارة، أصبح ينظر إىل الوثائق على أا كنوز وط

وبذلك أخذت املعرفة األرشيفية الشكل األديب لتاريخ . ويعلن عنها جلميع الدارسني والباحثني
  .الوثائق
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للشعب ساعدت على تأسيس  ومن اجلدير بالذكر، أن النظرة إىل الوثائق على أا ملك عام
ويف نفس الوقت الذي تركزت فيه عدة  .نابوليونيةاهلويات الوطنية للدول التابعة لالمرباطورية ال

استخدام املستفيدين لتلك اموعات،  جمموعات أرشيفية مميزة يف مستودعات ضخمة، زاد
فقد نصت القوانني الصادرة بني . حلمايتها وأصبحت هناك حاجة ملحة لسن القوانني واللوائح

  :أنوفرنسا على  يف نابويل وبروسيا وهولندا 1857و  1812
الشخص أو اهليئة اليت أنشأت أو استلمت (معني  creator اموعة األرشيفية التابعة ملنشئ

منفصلة عن أرشيفات أي منشئ  جيب أن حتفظ) ن األرشيف أثناء نشاطهاتكو الوثائق اليت
 .عندما كان منشئها نشيطا كما أا حتفظ يف نفس الترتيب الذي كانت عليه آخر،

املعيار النموذجي القانوين من صميم تاريخ  ن التاليان اللذان يشكالن رمسياولقد أصبح املبدآ
 :علم األرشيف، ومها

 :واللفظ يف اإلنكليزية واإليطالية واألملانية واهلولندية والفرنسية على التوايل  مبدأ املنشأ،) 1
principle of provinance (English), princpio di provenienza (Italian), 
provenienzprinzip (German), herkomstbeginsel (Dutch), respect de fonds 
(French) 

  األويل مبدأ إعادة بناء اهليكل
principle of original order  (English), metodo storico (Italian), strukturprinzip 
or registraturprincip (German ( , structuurbeginsel (Dutch), respect des l'ordre 
primitif (French 

الطريق املنطقي الذي تطور عنه علم األرشيف يف النصف  ولقد مهد القانون وعلم التشريع
فنظرية طبيعة املادة األرشيفية اشتقت من حتليل عالقة املادة  .اين من القرن التاسع عشرالث

أنتجتها، وبوظائف تلك اهليئة وأنشطتها، وحبقوق وواجبات الناس  األرشيفية باهليئة اليت
النظرية أوجدت االرتباط العضوي واملنطقي بنظرية الدولة يف ذلك  هذه. املتفاعلني معها

املناهج األرشيفية قد بنيت يف عالقة مع الدولة، حيث صممت لتحقيق  ذا، فإنوهك. الوقت
 اعتربا الدولة ملكا هلا واليت زودا حبمايتها، وعلى أا ختلد القيم اليت متثلها األغراض اليت
وفرنسا الوسيط  ولقد شكل مفهوم الدولة وقوانينها، خاصة يف أملانيا، وإيطاليا،. الدولة وتنميها

هذا النظام إىل  ولقد دان تكامل. ذي أدى إىل تطور علم األرشيف يف نظام عضوي موحدال
  .إطارها متسكه املنطقي وإىل وجود هدف واح له حبيث صمم حدوده اليت يعمل يف

 



:  حنو علم األرشيف 8-6  
ن القرن العشرين، بدأت تتبلور فكرة أن علم األرشيف جيب أ وبنهاية القرن التاسع عشر وبداية

وكانت النظرية . بالكامل عن أي تيارات سياسية أو قضائية أو ثقافية يعمل كنظام ذايت مستقل
وكان التعبري األول عن هذا املفهوم اجلديد هو .األرشيفية هي حمور هذا العلم حول طبيعة املادة

 :1898يف   الدليل الذي وضعه ثالثة مؤرشفني هولنديني ذلك
Muller,J.A.Feith,andR.Fruin 
Handleiding voor het ordenen en bescrijven van Archiven, Groningen. It was 
translated into English, with the title Manual for the Arrangement and 
Description of Archives, New York, 1940. 

بشكل منظم للمفاهيم الدليل اجلهد احلقيقي األول للتوضيح  وتعترب القواعد اليت وردت يف هذا
يف األفكار النرة األرشيفية عن طريق املنطق واالتساق الدخلي،  واملناهج اليت اكتشفت صحتها

وعلى ذلك، فإن عمل هؤالء املؤرشفني يعترب . القانوين أو التارخيي، أو الثقايف بدال من السياق
 تعميم تطبيقها مكانيةإأطروحة أرشيفية علمية، أدرك املؤرشفون املعاصرون والالحقون  أول
 .عديدة لغات إىل ترمجتها مت وقد نطاق أوسع على

نشرت يف اجنلترا عن علم األرشيف باعتباره علما كامال قائما  املنهج ذاته أول معاجلة وقد تبنت
إال أن ما كتبه  11922 عام Hilary Jenkinson السري هيالري جينكسون بذاته، واليت نشرها
أكثر النصوص  ، الربيطانية باملوسوعة Archives ترب، كما ورد يف مادةيع  يوجينو كازانوفا

  .كماال حول املوضوع

 .للداللة على علم األرشيف اجلديد Archivistica   وكان كازانوفا أيضا أول من أطلق عبارة
 / archivologia  كما صكت عبارات مماثلة فيما بعد يف اللغات اإلسبانية والربتغالية

arquivologiaمث حلت حملهما عبارتا ، archivistica / arquivistica  
  archivistique وتقابالن يف الفرنسية

  archivestiek  ويف اهلولندية
  archivverwaltungslehre  ويف األملانية

 .archival science  وأخريا ظهرت يف اإلجنليزية عبارة

                                                 
1 Jenkinson . A Manual of Archive Administration. London :Humpries ,1965.p.55.  



واسع للكتابات وتطوير مناهج تدريس علم االنتشار ال وقد ساعد إنشاء مدارس األرشيف على 
كانت قد متت 1940وحبلول . األرشيف صياغة مجيع األفكار النظرية املتعلقة باملواد والوظائف  

وتبلورت املفاهيم األرشيفية على الصعيد العاملي يف . علم األرشيف األرشيفية اليت تشكل أساس
   التالية االعتبارات

  .متثل منشئها) universitas rerum(تعترب وحدة متكاملة ومترابطة أوال، الوثائق األرشيفية  
ثانيا، الوثائق األرشيفية تعترب مواد طبيعية ونزيهة وغري متحيزة وموثوق ا وتعتمد على بعضها 

  .بعضا، كما أا تعترب الوسائل الفريدة والبقايا واإلثباتات على أنشطة منشئها
ره الرابطة األصلية والضرورية بني الوثائق األرشيفية اليت حتددها ثالثا، التماسك األرشيفي باعتبا

  .الوظائف والقرارات والنشاطات اليت أنتجتها
  رابعا، العمل األرشيفي بصفته عمال يرتكز أوال

  على احترام ومحاية احلقائق املثبتة يف الوثائق،      
ذاا، وعلى احترام ومحاية منشئها  وعلى احترام ومحاية األمانة الفكرية واملادية للوثائق      

وعلى احترام ومحاية قدرا لكي تكون أدلة يعتمد عليها لضمان مسؤولياا اإلدارية  وترتيبها،
ومنذ  والشرعية والتارخيية، وعلى احترام صفتها باعتبارها مصادر عامة لكل استخدام ومصلحة

 :يسينيذلك احلني، تطورت الكتابات عن األرشيف وفق مسارين رئ
األول، املؤلفات املعقدة والشاملة اليت دف إىل تلخيص كل النظريات األرشيفية واألساليب 
  .واملمارسات العملية، واملقاالت الفكرية اليت تعاجل موضوعات نظرية ومنهجية حمددة

عا أو اليت تعاجل أنواواملقاالت البحثية   case studies  الدراسات اليت تتناول احلاالت   الثاين،
  .جمموعات حمددة من الوثائق

وهو األدلة املوجهة ) ظهر بكثرة يف الواليات املتحدة(كما أن هناك نوعا آخر من املنشورات 
  .للعاملني باحلقل لتسهيل العمليات وهي بالطبع ال تعترب أعماال تؤثر على علم األرشيف

  :  أساليب التأثري على علم األرشيف 8-7
ة إسهامات الدول املختلفة يف علم األرشيف، جيب أن نتعرف على من أجل دراس         

األساليب اليت تؤثر من خالهلا األفكار االجتماعية واألفكار املتولدة عن صنوف أخرى من 
  ).أو يف أي علم آخر(املعرفة يف علم األرشيف 

 



    :األسلوب األول-1- 7- 8
لعلم بأكمله من اخلارج حبيث متنح تلك األفكار هو ترك األفكار املعنية تؤثر يف نظام ا           

وقد . الثبات والترابط لعناصر ذلك النظام الذي يسعى للحفاظ على خاصته العضوية ووحدته
لوحظت هذه الظاهرة عندما استمدت األفكار األرشيفية روابطها املنطقية من نظرية الدولة، 

لوجية نظام األرشيف دون أن حترمه كما حدث يف بلدان أوروبا الشرقية حيث حكمت اإليديو
من الصرامة والثبات واملصداقية، وكذلك يف البلدان اآلسيوية حيث قامت الفلسفة والدين ذا 

  .الت تقوم بهزالدور وما
  :األسلوب الثاين- 2- 8-7

يعتمد على إدخال هذه األفكار يف عنصر واحد يتم فصله عن العناصر األصلية          
مث جعل هذه األفكار اهلدف اجلوهري للعنصر . ظرية اليت حتكم تلك العناصرللنظام وعن الن

املعين دون حماولة التوفيق بينه وبني أية فكرة أخرى يف النظام، ودون السعي إىل تغيري هذه 
األفكار يف ضوء تطور هذا العنصر احملدد، وهذه هي الطريقة اليت اختارها الكتاب 

  .ان للحفاظ على الرابطة بني املعرفة األرشيفية واتمعاألمريكيون وبعض الكتاب األمل
  :األسلوب الثالث-3- 8-7

هو إدخال هذه األفكار يف صميم النظام، ومقابلتها بالنظرية اليت حتكم النظام من       
الداخل، والسماح هلا بأن متتص وتدمج داخل النظام بأكمله حبيث ال يكتفي النظام مبجرد 

العضوية، ووحدته، بل يزداد ثروة وتطورا ويتجدد باستمرار، وهذا ما  احلفاظ على خاصته
  .فعله االستراليون والكنديون

 تطور علم األرشيف يف أوربا وأمريكا الشمالية واستراليا 8-8
   : وأملانيا أمريكا -1- 8-8

. كتباتأدى تأكيد دور املستفيد يف اختيار وسائل العمل األرشيفي إىل ظهور الرابطة مع علم امل 
ونتيجة هلذه الرابطة فقد دخلت أساليب الفهرسة والتكشيف اليت تطورت يف سياق علم املكتبات 
إىل صميم املعرفة األرشيفية، وأصبح علم األرشيف، ال سيما يف الواليات املتحدة، بالنسبة إىل 

حظ عدم ونال. الكثريين فرعا متخصصا من علوم املكتبات يدرس ضمن جمال املكتبات والتاريخ
أو عل األقل األجزاء املشتركة  -علم املكتبات اسقام وجود مناقشات يف الكتابات املنشورة عن 



وذلك فيما . إىل املعرفة األرشيفية قبل اخلمسينيات من القرن العشرين -بني املكتبات واألرشيف 
يين مع فرنسيسكو بونا   مدير مكتبة املتحف الربيطاين Antonio Bonizziعدا مراسالت 

 Francesco Bonaini  مسؤول األرشيف يف جراند دوتشي Grand Duchi  يف تسكانيا، اليت
مبدأ استخدام أساليب املكتبات يف جمال  Bonizzi، واليت رفض فيها 1867نشرت يف 
 1.األرشيف

ويالحظ من التجربة األمريكية واألملانية أن املؤثر اخلارجي الذي حيكم نظام األرشيف مل يكن 
ا من السياق الذي يولد السجالت ويكسبها خصائصها وعالقتها ببعضها بعضا، كاملفاهيم جزء

إذ عندما أصبحت البحوث والثقافة الشاغل الرئيسي . الشرعية والسياسية واإليديولوجية
. للمعرفة األرشيفية وبؤرة تركيزها وهدفها، تفتت تلك املعرفة يف جزئيات العمل األرشيفي

واضحا يف املؤلفات األمريكية واألملانية اليت ظهرت يف السبعينيات  ويبدو هذا التفتت
كيف أن األرشيفيني  1983يف  Bernerوقد وصف  2.والثمانينيات من القرن العشرين

األمريكيني حبثوا يف كل مكان عن أفكار تساعدهم يف أعماهلم ألم مل تكن عندهم معرفة بعلم 
  .األرشيف

دخلت املعرفة األرشيفية من علم االجتماع وعلم املكتبات وما شابه، هذه القيم واألفكار اليت 
طبقت على العناصر املنفردة يف النظام األرشيفي مما أدى إىل تفتيت املعرفة األرشيفية إىل مناطق 

وميكن مالحظة املنهج ذاته يف . منفصلة دون أن تكون هناك نظرية مترابطة جتمعها معا
تناقش  رجاع والوصف، حيث نرى أن الكتابات عن الوسائط اخلاصة ،الكتابات املتعلقة باالست

كل موضوع على انفراد كما لو كان هذا املوضوع يعرض مشكالت ال ميكن حلها ضمن 
وقد حدث هذا ألن الرابطة احليوية بني النظرية . حدود املعرفة األرشيفية وباستخدام وسائلها

، تقطعت practice، واملمارسة methodology، واملنهجية archival theoryاألرشيفية 
 concept ofعن مفهوم األرشيف  concept of recordبسبب انفصال مفهوم الوثيقة 

archives . ا جمموعة من األفكارفقد جرى استيعاب النظرية األرشيفية وصياغتها على أ
الوثائق واالحتفاظ ا  وعندما أصبح إنشاء. املتعلقة بطبيعة الوثائق وإنشائها وحفظها ومحايتها

                                                 
1 Durnati, Luciana. The archival body of knowledge: Archival theory, Method, and practice, 
and graduate and continuing education. Journal of Education for Library and Information 
Science, Vol. 34, n°1,1993 .p.p.8-24. 
2 Ham, Gerald. The archival edge. The American Archivist, vol. 38. p.p. 5-13. 



، انتزعت النظرية records managementاال الوحيد للممارسة اجلديدة إلدارة الوثائق 
فتركت  archival knowledgeمن صميم املعرفة األرشيفية  archival theoryاألرشيفية 

فكار وهكذا ظل األرشيف منهجا وممارسة بدون جوهر من األ. حالة من العجز يف هذا اال
النظرية تلهمه وترشده فبحث عن هذه األفكار يف العلوم التارخيية واالجتماعية ويف علم 

  .املعلومات يف اآلونة األخرية
وأثناء حدوث تلك التطورات يف أمريكا  1980حىت  1950من  ويالحظ أنه يف خالل الفترة

ضح على علم األرشيف، كانت الشمالية وأملانيا، وما لعلم املعلومات يف هذه الدول من تأثري وا
استجابة الدول األوربية، وخصوصا الدول اليت سامهت يف إنشاء هذا العلم بطيئة ويف الغالب 
  .سلبية من ناحية جتديد هذا العلم وتطوير البحوث يف هذا اال، وخصوصا يف فرنسا وإيطاليا

  :  أستراليا-2- 8-8
ولكن حياته املتجددة تدين إىل الكتاب مما ال شك فيه أن علم األرشيف علم أورويب،   

فقد استمر . األستراليني والكنديني الذين تبعوا األرشيفيني اهلولنديني بالعمل أكثر من القول
ويالحظ أن اتمع . األرشيفيون األوروبيون يف بناء جمموعة أفكارهم النظامية العضوية واملنفردة

ية الثانية، فيما يتعلق بالبىن البريوقراطية، واإلجراءات األورويب كان مستقرا نسبيا بعد احلرب العامل
إال أنه بسبب التطور املعقد للبىن واإلجراءات واهليكل، كان . اإلدارية، واهليكل التشريعي
إىل صميم عمل اتمع األرشيفي األورويب شديد البطء واحلذر  استقدام تكنولوجيا املعلومات

  .وشديد التحفظ يف أسلوبه ونتائجه
وعلى عكس اتمع األرشيفي األورويب، كان رد فعل اتمع األرشيفي األسترايل على التغيري 

فمعرفة األستراليني باألرشيف متشربة بالنظرة الربيطانية املتشبعة . اإلداري والتقين سريعا وفعاال
ع املؤثرات ولذلك فإن اتمع األرشيفي األسترايل أخض. بالصرامة والتماسك والثبات والوحدة

اخلارجية لعمليات فحص دقيقة واختبار وموالفة قبل دجمها يف نظام األرشيف وبعد التأكد من 
  .أا لن تزعزع هذا النظام، بل ستحفظ ترابطه وبؤرة اهتمامه وهدفه الذايت

. وجيب التنويه هنا بأن اختيار األفكار األرشيفية اجلديدة كان قد بين على حاجيات بعينها
دف من تلك األفكار غالبا هو تنشيط التطور الطبيعي لعناصر األرشيف من داخل وكان اهل
الذي أقلق احلكومة األسترالية يف السبعينيات من (فقد كان التغيري اإلداري بالدولة . النظام

هو الذي زاد من اهتمام األرشيفيني األستراليني بكل مكون من مكونات نظام ) القرن العشرين



يفي وجعلهم يتعمقون أكثر يف حتليل األفكار النظرية واملنهجية القادمة من أوروبا املعرفة األرش
ومن أمريكا الشمالية دون أن يرفضوا أيا منها، ولكنهم أخذوا املادة وحبثوا عن األرضية 
املشتركة فوجدوها واستعملوها أساسا لبناء جديد، واختربوا النتائج إزء كل عنصر من عناصر 

  .في مهما كان وضعه من قبل وعلى النحو الذي سيكون عليه فيما بعدالنظام األرشي
فنظام السلسلة األرشيفية، وهو املصطلح الذي أطلق على املنهج الوصفي الذي أوجده 
األرشيفيون األستراليون للسجالت الناجتة عن انتقال الوظائف واملهام باستمرار من هيئة إدارية 

يبني كيف يستطيع علم األرشيف أن ينمو ويعيد جتديد نفسه ما هو إال مثل واحد  -إىل أخرى 
ودون أن يتخلى عن استقالله  unityووحدته  organicityدون أن يفقد تناسقه العضوي 

  .اجلوهري
هو أحد اإلجنازات اليت أسهم ا األرشيفيون األستراليون يف  series systemفنظام السلسلة  

وحفظ " archival documentالوثيقة األرشيفية "مثل  وضع تعريف واضح للمفاهيم النظرية،
 " recordsتتابع السجالت و" accountable record keeping " السجالت املسؤول

continuum."  
وليس من املبالغة يف شيء قولنا إنه إذا كان احلفاظ على علم األرشيف عرب موجة من التغيري هو 

االدعاء بأم طوروا علم األرشيف إىل درجة ميكن استحقاق أورويب، فإن بوسع األستراليني 
  1.معها القول بأم أعادوا اكتشافه من جديد لبقية العامل

  :  كندا-3- 8-8 
فقد تبىن اتمع . وكندا هي بالتأكيد إحدى الدول اليت أعيد فيها اكتشاف علم األرشيف

. يف أواخر السبعينيات فقطاألرشيفي الكندي تفكريا منتظما مشتركا حول املعرفة األرشيفية 
وكان تطور املعرفة األرشيفية يف . فقد تطلع الكنديون حنو الواليات املتحدة حبثا عن اإلرشاد

ولكن يف أواخر ". مبنهج أمريكا الشمالية"كندا جزءا ال يتجزأ مما كان يدعى سابقا 
إال أن . عايري وصفيةالثمانينيات، تعاون اتمع األرشيفي الكندي يف جمهود قومي، على وضع م

املنهج الكندي خيتلف عن املنهج األسترايل، إن مل نقل يف أسلوب البحث، ففي األفكار اليت 
  .كانوا حياولون إدخاهلا يف نظام األرشيف

                                                 
1 McKemmish, S. Archival Documents. Melbourne : Ancora Press ,1993.p.56. 



فبينما كان األستراليون يتعاملون مع وضع يتعلق بإنشاء السجالت، وحفظها، واستخدامها، 
فكارا تتعلق بواقع جديد موع السجالت، كان الكنديون وكان عليهم أن يضمنوا يف النظام أ

وكانوا حياولون . يتعاملون مع موقف يتعلق باسترجاع الوثائق احملفوظة يف املؤسسات األرشيفية
وإلجناز هذا العمل حلل الكنديون معىن . إدخال أفكار مستمدة من علم املكتبات يف النظام

 concept ofمفهوم الوحدة األرشيفية املتكاملة : مثلومضمون املفاهيم واملبادئ األساسية، 

fondsاملنشأ ، ومبدأ principle of provinance ومبدأ الترتيب األصلي ،original order  
وحددوا جوهرها الذي ال جيب أن ميس حىت يستطيع النظام األرشيفي أن حيتفظ ويتمسك 

. يتالءم مع نظرية األرشيف وأساليبهكما عدلوا قواعد وصف الوثائق باملكاتب مبا . بأمانته
وبذلك أصبح نظام األرشيف ثريا جدا بفضل األفكار اليت دخلت إليه من اخلارج، ولكنها 

 .أصبحت أرشيفية بطبيعتها نظرا الندماجها يف املعرفة األرشيفية اليت امتصتها امتصاصا كامال
الوصف، أدى إىل ازدهار كبري يف  الواجب تطبيقها يف للمبادئوما بدأ يف كندا على أنه احترام 

كما ساعد يف تطوير برامج شاملة يف التعليم األرشيفي للمرة األوىل يف كندا . األفكار النظرية
  1.بشطريها، الفرنسي واإلجنليزي، وهو ما يشكل بؤرة اهتمام ملزيد من البحوث

   : الدول االسكندينافية وبريطانيا-4- 8-8
قد عرفوا احلدود املستقلة لعلم  االسكندينافيونكان األرشيفيون يف أواخر القرن التاسع عشر  

، عن ترتيب S. Muller, J. A. Feith, and R. Fruinوكان الكتاب الذي وضعه . األرشيف
األرشيف ووصفه  أول تعبري عن علم ناضج تنحدر مكوناته املنهجية والعلمية من نظريته اخلاصة 

اتمع األرشيفي اهلولندي جهدا خاصا للعودة إىل املفاهيم وبعد ذلك بقرن من الزمن، بذل . به
واملبادئ اليت قام عليها علم األرشيف يف األصل على أمل العثور فيها على املقومات الضرورية 

  .إلحيائه
إعادة "ما قام به األستراليون يف علم األرشيف، وبينما متيز عبارة " التجديد"وبينما متيز عبارة 

حدث لألرشيفيني الكنديني الذين كانوا يبحثون عن املعرفة األرشيفية، جند أن ما " االكتشاف
  .هي األكثر داللة على ما حيدث لعلم األرشيف يف اسكندينافيا" اإلحياء أو النهضة"عبارة 

                                                 
1 Duff, Wendy. The Reclamation of Archival Description: The Canadian Perspective. 
Archivaria, vol. 31,1991.p.p.26-36. 



تقنيات املعلومات اجلديدة إىل املكاتب اليت  إدخالفبسبب التأثريات املزعزعة اليت نتجت عن 
بسبب التغيريات التنظيمية، بدأ األرشيفيون االسكندينافيون يف اختبار املفاهيم تنشئ الوثائق، و

وهم يفعلون هذا عن طريق . واملبادئ القدمية إزاء الواقع االجتماعي والقانوين والوثائقي اجلديد
  .تنظيم اجتماعات دولية وتشجيع اتمع الدويل على التعاون يف هذا اال

لثمانينيات من القرن العشرين تبىن األرشيفيون اهلولنديون مال ضخما من ويف النصف الثاين من ا
. البحث يف أشكال السجالت كما أنشأها واستعملتها اهليئات املخلفة منذ القرن التاسع عشر

وجاءت نتيجة هذه الدراسة على شكل سلسلة من الكتب حتتوي على مناذج من مجيع أنواع 
  .جمموعة أرشيفيةاألشكال اليت عثر عليها يف كل 

إال أن اجلهود اهلولندية ليست كما يبدو عودة إىل املاضي وليست كذلك عودة إىل منهجية 
الوثائق التارخيية إلعادة دمج تلك األفكار اليت كانت قد فصمت عن جسم املعرفة األرشيفية 

ظرية خالل النصف األول من القرن التاسع عشر حني انضم علم األرشيف باعتباره خاضعا لن
الدولة إىل العلوم اإلدارية والقضائية، وحني أصبحت الوثائق التارخيية علما مندرجا حتت 

تشبه تلك العالقة اليت  فالعالقة اجلديدة بني دراسة الوثائق التارخيية وعلم األرشيف ال. التاريخ
  .كانت قائمة حني كانت النظرية األرشيفية تعترب جمموعة متميزة من األفكار

علم الوثائق التارخيية تطور بشكل مستقل، إال أنه ظل متوافقا مع هدفه األويل، أال وهو  ومع أن
حتديد طبيعة الوثائق األرشيفية واملميزات اليت جتعلها موثوقة ميكن االعتماد عليها ضمن السياق 

 وليس من قبيل املصادفة أن يكون األرشيفيون اهلولنديون هم الوحيدون بني. الذي أنشئت فيه
جمتمعات األرشيفيني األوربيني الذين يواجهون التحدي القادم من نظم السجالت اإللكترونية 

  .بكل قوة وتصميم
  خمتلف يف جوهره عن املنهج الربيطاين، حيث يقول مايكل كوك  االسكندينايفواملنهج 

ئ ال حيتل األرشيفيون الربيطانيون مكان الصدارة بني من يروجون لتبديل صياغة املباد"
  ".األرشيفية، ولكنهم إىل حد ما يستجيبون إىل التحديات ذاا

وهم يفعلون هذا من خالل إعطاء بنية وصرامة للممارسات القدمية القائمة على مفاهيم 
. حتليل هذه املفاهيم أو مضامينها يف ضوء الواقع اجلديد اختبار أو إعادةأرشيفية جوهرية دون 

إيطاليا وأملانيا وفرنسا مستعدة لفعله، وهي الدول اليت تطورت وهذا أكثر مما جند أن إسبانيا و
  .فيها املعرفة األرشيفية إىل علم



   : أفريقيا وأمريكا اجلنوبية وآسيا- 5- 8-8
أما الدول األفريقية ودول أمريكا اجلنوبية فهي تسري على ج الدول األوروبية يف مراعاة   

  .مبادئ األرشيف األساسية
ولكن يالحظ . يوية فقد كانت أكثر مقاومة من الدول األوروبية ألي تغيريأما الدول اآلس

  .بسبب عالقاا بشمال أمريكا، أا بدأت تتحرر أكثر الستكشاف أفكار جديدة يف هذا اال
وعموما، فإن علم األرشيف حيتاج إىل الدعم من مصدرين كانا على مر القرون عناصر حيوية 

وكذلك فإن إقامة املعايري يف . ا القانون ونظام تعليم علم األرشيفمن عناصر تطوره، أال ومه
 .القطاع العام ستؤدي إىل دعم السلوك وااللتزام يف القطاع اخلاص

ولكن إصدار . فالفكر القانوين يتحكم يف شكل األرشيف وتشكيله، كما أنه خيضع له بدوره
ميكن أن حيقق أثرا مستمرا وفعاال ما مل شابه، ال  القوانني والسياسات والقرارات التشريعية وما

حيث  إىلرشيفي ال ميكن أن يتطور وينمو والفكر األ. يصحبه نظام تعليم مهين مستقل ومنظم
  .تزدهر البحوث ومتارس أساليب العلوم املتداخلة يف اجلامعات

ت عرب ويستطيع املرء أن يستشف مما سقناه أن العالقة بني القانون واملعرفة األرشيفية اتبع
واملعرفة ) الدبلوماتيقا(القرون اخلطوط ذاا اليت اتبعتها العالقة بني علم الوثائق التارخيية 

وميكن للمرء أن يتوقع رؤية علم األرشيف كعلم قادر على التعرف على أسسه . األرشيفية
م القانونية اخلاصة يف القانون ويف علم الوثائق التارخيية على حد سواء، وأن ينفتح لتقبل املفاهي

كما أن على هذا العلم أن ينفتح . ال كمجرد قبول سليب، ولكن كعملية دمج دقيقة ومتعمقة
على النظريات والعلوم األخرى، كنظرية التنظيم ونظرية االتصاالت، وعلم املكتبات 
واملعلومات ويتبىن عناصر مفيدة من تلك العلوم اليت ميكن أن تتوافق مع النظرية واملنهجية 

وعليه أيضا أن يتبىن مناهج البحث العلمي اليت تساعد الباحثني يف هذا امليدان على . رشيفيةاأل
  .تقومي األحباث وربط النظريات باألنشطة العملية

كما أن على هذا العلم أن يعيد ارتباطه بأنواع املعرفة اليت كان هلا دور يف تطوره، مثل القانون، 
وملناقشة . والعلوم السياسية كما حدث يف القرنني املاضيني وتاريخ اللغة، والتاريخ اإلداري،

متوسعة عن عالقة علم ونظم األرشيف بالتاريخ واالقتصاد، وقدرة هذه العملية على أن تتكرر 
دون انقطاع هو أمر حيوي ملصلحة اتمع للمحافظة على حقوقه وتراثه والتزاماته حاضرا 

  .ومستقبال



  :فحتديات وآفاق علم األرشي-9

عليها ،  يتعرض علم األرشيف اليوم إىل عدد من املخاطر اليت دد املبادئ واألسس اليت قام
واضحا بعد غزو  واستقر عليها علماء األرشيف بعد احلرب العاملية الثانية ، وبدأ هذا التهديد

اوهلا وختزينها يف إنشائها وتد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بيئة الوثائق الرمسية وتدخلها السافر
  . والتخزين واالسترجاع ، وظهور الربامج اآللية اليت تتعامل مع طرق احلفظ

الوثائق الرمسية قد أحدث هزة كربى يف  وال شك أن تدخل تقنيات املعلومات واالتصاالت يف بيئة
لك ننظر بشكل خمتلف إليها ، فلم تعد الوثائق ذ مبادئ وإجراءات التعامل مع الوثائق ، وجعلنا

متدرجة تتكون منها جمموعات الوثائق اليت تعكس أنشطة  الكيان الثابت الذي يأخذ أشكاال
بل أصبحت الوثائق تتخذ أشكاال خمتلفة ديناميكية غري ثابتة ال  ووظائف اإلدارات اليت أنتجتها ،

فضال عن صعوبة التأكد من صحتها واالعتماد عليها كمصدر موثوق به  ميكن التحكم فيها ،
  .للتاريخ دارة أو كمصدرلإل

، وختتلف هذه  Doc ، PDF وأصبحت الوثائق االلكترونية تتخذ أشكاال وصيغا متعددة مثل
 Acrobat Reader ، أو Word Processor الصيغ تبعا للربنامج املستخدم يف إنشائها مثل برنامج
ص الفائقة اليت تالءم الدولية من وثائق النصو وغريها، أضف إىل ذلك ما أضافته شبكة املعلومات

  . HTML  ،XML التعامل مع بيئة الويب مثل وثائق

املشاكل أثناء حفظ  ويواجه اإلداريون موظفي تكنولوجيا املعلومات واألرشيفيون عددا من
  :يلي وأرشفة الوثائق االلكترونية ، وتتمثل هذه املشاكل والقضايا فيما

 ترونية هي نتاج للتكنولوجيا الرقمية يف األصلا كانت الوثائق االلكمل :التقادم التكنولوجي -
الوثائق  ، لذا فان هناك حاجة مستمرة لتهيئة وجتهيز األجهزة والربامج املستخدمة يف إنشاء

 . ، حىت ميكن الوصول إليها استخدامها
من اخطر املشاكل اليت تواجه املنظمات اإلدارية  وتعد مشكلة التقادم التكنولوجي

متلك من القيم ما يؤهلها للمحافظة عليها بشكل  فية ، وبعض الوثائقواملؤسسات األرشي
إىل  5األساسية لتكنولوجيا املعلومات يتراوح ما بني  دائم ، يف حني أن متوسط عمر البنية

التخزين مثل االسطوانات املمغنطة واألقراص الصلبة  سنوات فقط ، كما أن وسائط 10



وعلى . 1شغيل من الوسيط الورقي أو من امليكروفيلمالت واملضغوطة ، تكون اقصر عمرا يف
اختاذ التدابري اليت تضمن استمرار التعامل مع الوثائق االلكترونية  واألرشيفاتاملنظمات 

أجهزة احلاسب اآليل ويئتها للتعامل مع ما تنتجه شركات احلاسب من  وذلك بتحديث
رة ، من أجل أن تظل الوثائق ومع إصدارات الربامج اليت تصدر كل فت وسائط التخزين
 .الوصول إليها مقروءة وميكن

 تستفيد املنظمات من التسهيالت اليت تقدمها تكنولوجيا :االلكترونية تزايد كميات الوثائق -
، وعلى  املعلومات يف إنشاء وتبادل الوثائق ، وعليه فان الوثائق الرقمية تزداد يوما بعد يوم

الوثائق أو  د يف تطبيق شروط اجلودة سواء عند إنشاءاملنظمات أن تبذل مزيدا من اجله
الوثائق الرمسية منها املعيار  الوطنية على األرشيفاتوهناك معايري دولية تطبقها .استخدامها

، واملعيار الذي يطبقه  (AS ISO) 15489 – 2002 الذي يطبقه األرشيف االسترايل
حتديد ماهية الوثائق  ستخدم يفوهناك معايري آخري ت (BS 7799) األرشيف الربيطاين

االلكترونية ، وتطبيق مثل  الرمسية وتضع شروطا لضمان جودة إنشاء واستخدام الوثائق
 .إنشائها هذه املعايري ضروري للتحكم يف كميات الوثائق املراد

وبالتايل يتساءل  ال تتطلب الوثائق حيزا ماديا كبريا لتخزينها ، :التقومي واالختيار -
واالختيار يف العصر  يف علم األرشيف عن مدى أمهية إجراء عملية التقومياملتخصصون 

وعلى .2ال تشغل حيزا كبريا الرقمي ، وملاذا ال يتم أرشفة الوثائق االلكترونية طاملا أا
وقت مضى ، إال أن عملية التقومي ما  الرغم من أن عملية التخزين أصبحت أرخص من أي

اجليدة تعتمد على اإلبقاء على الوثائق  الوثائق االلكترونيةزالت ضرورية ، حيث أن إدارة 
معىن لتخزين وثائق ليست هلا قيمة أرشيفية  وال يوجد. ذات القيمة األرشيفية دون تدمري 

أو ال حيتاج إليها نظام املعلومات ، وعندها ال  ، أو يكون عليها طلب من قبل املستفيدين ،
 . يوجد حاجة إلنتاجها من األصل

 :دورا يف عد تقومي الوثائق االلكترونية هو مفتاح عملية األرشفة الرقمية ، حيث يلعبوي
 .  Doc  ،Tiff ،PDF تاختيار أشكال وصيغ امللفا -1

                                                 
1 Boudrez, Filip, Hannelore, Dekeyser. Digital archiving: Image Recognition Integrated 
Systems Group S.A.on line Available at : http:// www.irislink.com (visited  April 30,2008) 
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 . من الوثائق الرقمية عدمية القيمة األرشيفية التخلص -2
  الوثائق ذات القيمة األرشيفية يزيد من إمكانية الوصول إىل -3

   .البنية األساسية لنظام إدارة الوثائق االلكترونية مي واستبعاد الوثائق يعد مبثابةوأخريا فان تقو

وتتلقى داخل املنظمة تكون على درجة  الوثائق الرقمية اليت تنتج: تنوع الوثائق الرقمية -
، جداول  مثل وثائق الربيد االلكتروين كبرية من التنوع ، وتتخذ الوثائق أشكاال متعددة

، نظم املعلومات اجلغرافية ،  ، قواعد البيانات صفحات الويب ، لكترونيةاحلسابات اال
هذا التنوع على شكل الوثائق  وال يقتصر .ة، وثائق النصوص الفائق النصوص النصية وثائق

تستخدم يف إنتاج واستخدام هذه  الرقمية فقط ، بل امتد ليشمل األجهزة والربامج اليت
الوثائق االلكترونية ، حيث يتم  إىل صعوبة التعامل معوهذا التنوع يؤدى . األشكال 

إذا أخذنا يف االعتبار التنوع  التعامل مع كل وثيقة على حدة ، وهذا أمر صعب ، خاصة
 . الكبري يف نظم التشغيل والتطبيقات

 الوثائق الرقمية بصفة إضافية هي أا تتغري بعد إنشائها تتصف1:صحة وموثوقية الوثائق الرقمية   
كبرية ، ويف كثري من األحيان يصعب كشف هذا التغيري ، وهذه  ، كما ميكن تعديلها بسرعة

يكون احملتوى ثابت وغري قابل للتغيري ، وإال أثريت الشكوك حول  أن الضروريمشكلة ألنه من 
 ثائقالرقمية ، وهذا جيعلنا نفكر يف أن نضع املعايري واملقاييس اليت تضبط صحة الو مصداقية الوثيقة

اجلهة املنشئة ،  وعلى األرشيفيني أن يتأكدوا من عدم تغيري الوثائق الرقمية دون إذن مسبق من.
التقنيات املستخدمة يف  كما جيب منع اى تالعب قد حيدث على الوثيقة ، وذلك باستخدام احدث

فة اخلاصة بكل ، واالحتفاظ بالبيانات الواص  هذا الشأن مثل تقنية التشفري ، والتوقيع االلكتروين
  .سجل

للمستفيد أن يستخدم الوثائق الرقمية إال إذا استطاع  ال ميكن :حفظ سياق الوثيقة الرقمية -
، لذا فمن حق املستفيد أن يعرف السياق والظروف اليت  أن يفهمها ويفسرها يف املستقبل
وعلى . وكيف مت تدوينها وما هي وظيفتها والغرض منها ؟  نشأت فيها الوثيقة الرقمية ،
العمليات اإلدارية اليت أتت ذه الوثائق إىل الوجود، وما هو  األقل عليه أن يعرف ما هي
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 .عالقاا بالوثائق األخرى موضوع الوثيقة وما هي
وسهلة حىت نتمكن من االستفادة منها ،  وجيب أن ختزن الوثائق االلكترونية بطرية منظمة

السياق الذي أتى ا إىل الوجود ، وكجزء  نطقي يفلذا جيب أن يتم حفظها طبقا لبنائها امل
أنشئت فيه الوثيقة الرقمية لنستطيع أن  من هذا جيب أن نعطى معلومات عن الساق الذي

 يبعضهاويف البيئة الورقية تكون الوثائق أكثر ارتباطا  . نفهم طبيعتها ونفسرها يف املستقبل
فألمر خيتلف ، فليس هناك كيان مادي  حمسوس ، أما البيئة الرقمية الن هلا كيان مادي
،   يصعب التحكم فيه إال من خالل تدوين ما وراء البيانات الواصفة للوثائق ، وبالتايل

 من خالهلا تدوين كافة املعلومات اليت ال تظهر يف الوثيقة ، مثل عنوان اإلدارة حيث يتم
 ن البيانات الالزمة لفهماملنشئة وامسها وتاريخ ووقت إنشائها أو استالمها ، وغريها م

 . 1الوثيقة وتفسريها

 

:خالصة الفصل  
اليا هو مدى  االهتمام الذي ما فتئت كل مؤسسة حلعل األمر اكتر أمهية يف ميدان األرشيف 

كانت إنتاجية آو خدماتية تعطيه من اهتمامها مبحاولة توظيف الكادر البشري املتخصص ،و 
،من خالل التكوين املستمر و املتابعة الدائمة ،و هدا الهتمام  توفري االهتمام و الرعاية الكافيتني

م يهدا اإمنا هو نتيجة لتاتري أيت من املؤسسات األكادميية اليت أصبحت اكتر احتكاك و اهتم
   .القطاع اكتر من ذي قبل
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  :مقدمــــة 

أغلبية القطاعات ،على  هامل تسلم منمن خالل التطورات احلاصلة يف جماالت املعرفة ،و اليت 
غرار التكوين العايل مبختلف ختصصاته ،فان ميدان األرشيف هو كدالك و من خالل التحـديات  
اليت رفعها املتخصصون و االكادميييون ،قد شهد هو األخر مجلة من التغيريات ،مشلت عدة مناحي 

اكتر التجاوب نظرا ألمهيتها يف عمليـة  لعل آلية التكوين األكادميي كانت من اجلوانب اليت مسها 
،و هدا يـا خـد بعـني    البناء من  خالل تبيت برامج تتكيف مع متطلبات سوق العمل و جمارا 

االعتبار التحديات املرفوعة من طرف املهنيني يف امليدان و يف نفس الوقت حماولة أقلمة التكوين مع 
  .متطلبات اجتماعية و أخالقية و تنموية 

   :األرشيفيتعريف -
حملترف الدارس مبهنة األرشيف ، وهو املسؤول القـيم علـى   هو الشخص املتخصص ا ياألرشيف

يكـون  لب ، كما يقدم خدمات املعلومـات و الوثائق اليت يوفرها للباحثني عند الطالسجالت و
وعليه االلتزام مبجموعة مـن الضـوابط   :  1مسؤول على نشاط أو أكثر من األنشطة األرشيفية 

  . اليت حتددها املواثيق تخالقياواأل
 :ميثاق شرف مهنة األرشيف-1- 1-5-

حيترمها أصحاب املهنة وقد تعددت  تتضح أمهية املواثيق يف حتديد ضوابط وأخالقيات املهنة
مجعية  CIAكالس الدويل لألرشيف فينيياألرش اجلمعيات واهليئات املهتمة مبواثيق الشرف ملهنة

القائم على  واليت سعت إىل التحسيس بضرورة حتلي األرشيفي باعتباره ALA املكتبات األمريكية
األرشيفية خالل  مع الوثائق تعامله حفظ ذاكرة اتمع تارخييا وإداريا وقانونيا بأخالقيات تضبط

األشخاص املذكورين  مراحل معاجلتها منذ دخوهلا مراكز األرشيف، وكذا سلوك األرشيفي حيال
 وأيضا احلياد أمام اإلحداث املوجودة بالوثائق عند التعليق.لسرية واخلصوصيةيف الوثائق حفظا ل

وتشمل نصوص هذه املواثيق مجلة من املبادئ .عليها ومنح مستعمليها الثقة، وذلك رقيا باملهنة
 1:وهي
 . ماضي اتمع األرشيفي يضمن مصداقية الوثائق وصحتها لتشكل شاهد على•
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مجع الوثائق األرشيفية حمترما ألصوهلا، ومعاجلتها، وتسيريها حىت بدوره يف  يقوم األرشيفي•
 .عند الطلب وسريتها وخصوصيتها وحيادها استرجاعها

  .يسمح حبركة الوثائق يف حدود الضوابط وحدود اتصال الوثائق•
 اتصال الوثائق ألكرب عدد من اجلمهور دون استثناء وتوفري وسائل البحث للرصيد يسهل عملية•
 شيفي مع مراعاة تشريعات االطالع عليه وكذا احترام مراحل عمر الوثيقة ومدة حفظهااألر

 .وحذفها
 باحترام اإلطار التشريعي يف حق االطالع واحترام احلياة اخلاصة لألفراد ، وسرية يلتزم األرشيفي•

 . من الدولةأالوثائق، و
ئق األرشيفية مع جتنب املواقف اليت باملوضوعية واملصداقية خالل معاجلته للوثا يتحلى األرشيفي•

 مصلحته الشخصية يف تسيري الوثائق وعدم استعمال املعلومات املوجودة يف األرشيف تعكس
 .والتسريح ا

 أن يطور مداركه ومعارفه يف األرشيف واستغالل أحباثه يف حسن تسيري الرصيد ميكن لألرشيفي•
 .الوثائقي

 .الزمالء ام املبادئ اخلاصة باملساواة يف العالقات معالتحلي بالصرب والتز على األرشيفي•
 وفلسفته الشخصية وتلك املتعلقة بالوثائق األرشيفية عند التعليق فيياألرشمعتقدات  التمييز بني•

 .عليها
وبالنسبة للوطن العريب فال يوجد ميثاق مهين ميكن أن يلتزم به  . ا على املستوى العامليذه

به العديد من  جسستاملاسة إىل ميثاق أخالقي ملهنة األرشيف واليت  رغم احلاجة فيونياألرش
 إن أخالقيات مهنة األرشيف أمر ضروري للرقي مبهنة األرشيفي.امللتقيات اجلمعيات خالل

االلتزام  وحتسني خدمة حفظ ذاكرة جمتمع املعلومات والبد أن تكون أخالق األرشيفي تقوم على
إىل تضافر اجلهود من  لومات بصفة عامة واألرشيف بصفة خاصة حتتاجومهنة املع. والرقابة الذاتية
تطبيقه وفق متطلبات العصر اجلديد مع  لوضع ميثاق ألخالق املهنة ميكن ينيمياألكادو فبل املهنيني

العاملني فيها وحسب رأيي فإا اخلطوة األوىل حنو  محاية املهنة من الدخالء واشتراط التخصص يف
  . القي للمهنةإرساء دستور أخ

  :مفهوم األخالقيات واألخالق -2-



وعالقته مع الناس، وعالقته مع نفسـه،   وضع الدين أساسا شامال لتنظيم حياة اإلنسان مع خالقه
فمنذ القدم تسعى . حسب خصوصية كل دولة ومن مجلة هذه العالقات تتكون األخالق والقيم،
مل على اسـتمرارها، وتعديلـها مبـا يوافـق     كل أمة ألن تكون هلا قيما، ومبادئ تعتز ا،وتع

وتعليمها، وينبغي عرفيـا، وقانونيـا عـدم جتاوزهـا، أو      املستجدات، ويتم تلقينها وتدريسها،
القواعد األخالقية اليت تضـع   واألخالق هي دراسة، وتقيم السلوك اإلنساين على ضوء.اختراقها

 .مات وواجبات تـتم بداخلـها أعمالـه   التزا معايري للسلوك، يضعها اإلنسان لنفسه أو يعتربها
عنصرا مكيفا، أي أن األخالق هـي   وهي حماولة إلزالة البعد املعنوي لعلم األخالق، وجعلهال أ"

 1".يديرها علم األخالق بصـفة نظريـة، وجمـردة    حماولة التطبيق العلمي، والواقعي للمعاين اليت
 وتكون األخالق. واليت تعين خلق ،Ethos مستخلصة من اجلدار اليوناين ETHIC وكلمة أخالق

ETHIC  طقما من املعتقدات، أو املثاليات املوجهة، واليت تتخلل الفرد أو جمموعة من النـاس يف 
، حيث مت اشتقاق هـذا  Déontologie لفظ عن ETHIC وباللغة األجنبية فيتخلف لفظ.اتمع

وتعين .العلم واليت تعين Logos .والذي يعين ما جيب فعله DEONTOSاليوناين األخري من اجلدر
 أا مرادف لألخالق « la Déontologie » كما تعرف.يدرس الواجبات اللفظتني معا العلم الذي

والسلوكية املهنية املطلوب  األخالقية املعايري وثيقة حتدد ":أخالقيات تعين وكلمة.املهنية ملهنة معينة
 أواملعايري املثالية ملهنة من املهن تتبناه مجاعة مهنية  بأا بيان وتعرف. يتبعها أفراد مجعية مهنية  أن

ولكل مهنة أخالقيات و آداب عامة حددا ".أعضائها لتحمل مسؤوليام املهنية مؤسسة لتوجيه
اخلاصة ا ، ويقصد بآداب وأخالقيات املهنة جمموعة من القواعـد واألصـول    القوانني واللوائح

  . نة الواحدة ، حبيث تكون مراعاا حمافظة على املهنة وشرفهاعليها عند أصحاب امله املتعارف

  :واملسؤولية القانونية املسؤولية األخالقية-1-3

القانونية تتحدد  املسؤولية القانونية على املسؤولية األخالقية باختالف أبعادمها، فاملسؤولية ختتلف
أوسع وامشل مـن دائـرة    فهي بتشريعات تكون أمام شخص أو قانون، لكن املسؤولية األخالقية

. فهي مسؤولية ذاتية أمام اهللا والضمري  القانون ألا تتعلق بعالقة اإلنسان خبالقه وبنفسه وبغريه ،
حنو غريه وتتغري حسب القانون املعمـول بـه يف    أما دائرة القانون فمقصورة على سلوك اإلنسان

أما املسؤولية األخالقيـة  . بة ، وسجون رجال امن ونيا اتمع وتنفذها سلطة خارجية من قضاة،
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هنا ميكن . قوة ذاتية تتعلق بضمري اإلنسان الذي هو سلطته األوىل فهي ثابتة وال تتغري ، ومتارسها
 بقوا الذاتية ال تكون بديال عن القانون ولكن كال من املسؤولية األخالقيـة  القول أن األخالق

ـ    .كانـت  ن الفصـل بينـهما يف أي مهنـة مهمـا    واملسؤولية القانونية متكاملتـان وال ميك
  :هنةامل ياتميثاق أخالق أمهية - 1-4

مهنة ما لالرتقـاء مبثالياـا وتـدعيم     امليثاق األخالقي ألي مهنة يضم القواعد املرشدة ملمارسة
واألولويات داخل مهنة معينة إال أننـا ال ميكـن أن    رسالتها، ورغم أمهيته يف حتديد املمارسات

للحكم على مهنة معينة هو سلوك أعضـاء   وان الطريقة الوحيدة.بااللتزام إلكراه ولكننفرضه با
وجيب أن يتميز امليثـاق  . واالحترام والكفاءة والكرامة تلك املهنة إزاءها، واحلفاظ على قيم الثقة

،  شـاملة ، ومقبولة عمليـا  تكون معقولة،  والوضوح السهولة،  االختصار:ب األخالقي للمهنة
املهنة نفسها، املؤسسات التابعني  توضح مجيع االلتزامات املهنية أمام زمالء املهنة الواحدة،، يةاجياب

  .اتمع هلا ، املستفيدين منها،الدولة ،

  :ملهنةا اتخصائص ميثاق أخالقي-1-5-

 . محاية املهنة واجلمهور العام بقواعد أخالقية تسهل التعامل
 . سلوكية أخالقية تشمل معايري تقدمي قواعد-
 . أمام املواقف واألزمات اجلديدة مرونة القواعد-
 .إنشاء جلنة تقصي املخالفات-

  :مهام ووظائف األرشيــفي  -2-1
اجلة املادية للوثائق، تكمن مهمته يف املعهام يف مؤسسة األرشيف، و يقوم األرشيفي بدور -

فة إىل ذلك يقوم ث، إضاكذلك املعاجلة الفكرية املتمثلة يف إجناز وسائل البحالتشخيص و
  .التخلص منهاتقييم الوثائق و :ثقافية أبرزهابنشاطات علمية و

 .الصيانـةزويـد، التنظيـم، الوصـف والت -
 .اخلدمات املرجعيـة  -
 ).ملن ال تصلهم اخلدمات بالطرق التقليدية ( اخلدمات املمتدة  -
 .إقـامة املعارض -



  .رف الباحث القارئ البحث يف األرصدة عن املواضيع املطلوبة من ط 
 .كيفية العمل يف مراكز األرشيف املؤسسات واهليئات يف التنظيم ومساعدة  -
 .كيفي العمل يف مراكز األرشيفت واهليئات يف التنظيم والقيام مبساعدة املؤسسا -
 .األيام الوطنية املسامهة يف إحياء املناسبات و -
 .إجناز معارض حول دور الوثيقة يف كتابة التاريخ -
  . يد املعلومات املنتجة من طرف املؤسسة أو من خارجهاحتد -
  . حتديد املستفيدين موظفني من داخل املؤسسة أو مواطنني و إعداد تصميم طرق االستقبال -
هل يوجد اشـتراك يف قاعـدة   ل هي تقليدية ورقية أو مؤمتنة، وما هي وسائط احلفظ ه -

  . معلومات
كم يف ذلـك  يتحفية وموظفني إضافيني، وسائل من ميزانية، حمالت إضااحلصول على الو -

  . نوع التسيري اإلداريبرنامج العمل املسطر وحجم الرصيد و
وتشبه اخلطوات السابقة املقاربة التسويقية اليت متارسها أنظمة املعلومات املتطـورة، إذ حتـدد   

كمـا إن  . إستراتيجيتها من خالل التعرف على الواقع مث حتديد الوسـائل للتصـرف معـه   
وليات الوظيفة األرشيفية تفرض على األرشيفي مواصلة حماوالته املسـتدمية يف احلصـول   مسؤ

على الوثائق من الواهبني أو املودعني الذين يرغبون يف إيداع أو حفـظ وثـائقهم يف مركـز    
األرشيف حبيث جتعل مراكز إيداع الوثائق الرمسية تعمل بصفة متواصلة حلفظ الوثائق وتيسـري  

من خالل تبين أساليب حديثة متكن األرشيفي من مواجهة حتديات ازدياد حجم الوصول إليها 
ـ  يفومن مث فإن األرشي. الوثائق املعاصرة املتعددة األشكال النمطية وغري النمطية س ارليسوا ح

ومرشد للمستفيدين كما يقوم بتخطـيط وضـع سياسـة     ثباح وبوابات للمعلومات بل ه
معارض للوثائق أو الصور والقيام بتعليم املستفيدين بـل   الستخدام األرشيف من خالل إقامة

ومساعدم يف احلصول إىل الوثائق باإلضافة إىل القيام ببقية العمليات الفنية األخرى إضافة إىل 
عمليات فرز وتقييم وترحيل الوثائق إىل مراكز األرشيف الوسطى مع حتديد مدد االستبقاء أو 

الفها فاألرشيفي عليه التنبؤ باحتياجـات البحـث العلمـي يف    ترحيلها للحفظ املستدمي أو إت
 .املستقبل

هلا  إن هذه اإلجراءات اليت يقوم ا األرشيفي تسهم بال شك يف احملافظة على الوثائق بل توفر
األمن أيضا من خالل تدبري البنية املالئمة هلا كما تساهم يف جعل مؤسسات األرشيف من بني 



اتمع املتغري حيث أصبحت املعلومات األرشيفية تلعب دورا هامـا يف   املؤسسات الثقافية يف
احلياة االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية بفضل استخدام تكنولوجيا املعلومـات يف  

و لعل من املميزات الواجب توفرها لدى  األرشيفي يف حميط .جماالت االستفادة من املعلومات
  :ل اجلديدالعمل يف ظل بيئة العم

وعدم  ذلك يعين عدم التخوف من كل ما هو جديدو: بسرعة مع املتطلبات اجلديدة التأقلم -
لالستجابة إىل كل املتطلبات، والشك أنـه  اإلقبال لفهم الوضعيات اجلديدة والتردد على 

 .بفضل تغري الذهنيات ملسايرة التطورات تتغري السلوكات للتأقلم مع املستجدات
كل املفاهيم التربوية احلديثة حتث الفرد على اكتساب االسـتقاللية يف  : لذايتروح التعلم ا -

التعليم وعدم االعتماد على أشخاص آخرين لتلقينه املعرفة والقدرات، فاالعتماد على النفس يف 
كسب املعارف وحتسني األداء أصبح جوهريا حىت ينجح الفرد يف عمله وجيعل من هذا املفهوم 

 .سع لدى كل شرائح اتمع مبن فيها مستفيدو أنظمة املعلوماتأمرا جيب أن يتو
لقد أصبح العمل التعاوين والتشاوري مسة من مسـات  : القدرة على العمل يف إطار التشاور-

كتشاف، فال ميكن اآلن ألحد أن يلم وحده بكل ما ينجز يف واإلالنجاحات يف جمال البحث 
جنازات هـي الـيت   مث إن أحسن اإل وتعددها، جمال املعرفة، وذلك بسبب تشعب التخصصات

تنسيقي من طرف فرق املتخصصـني ذوي  تشاوري و تأخذ طابع املشروعات املسرية يف إطار
 .اخلربات املختلفة واملتنوعة

هذه القدرة اليت يتطلبها اتمع اجلديد ما هي يف احلقيقـة إال  : القدرة على حل املشكالت-
-تجربة يف بالفرد إىل حماولة الفهم املستمر ملشكالته لكسب الذكاء مرفق بفضولية قوية تدفع 

اختيار احلل املناسب ملواجهتها، وذلك من بني جمموعة من حلـول  معرفة أنواع الصعوبات و-
 .يضعها اإلنسان بفضل التفكري الدائم وروح التحدي جتاه املشكالت

التغيري و التجديد وكلما كانـت  كلما كان الفرد مرنا كانت لديه القدرة على تقبل : املرونة-
لديه القابلية للتأقلم مع املواقف اجلديدة، حىت ولو كانت هذه املواقـف عفويـة ويف بعـض    

جل الـرفض دون الـتمعن يف   من أاألحيان غريبة، فاملرونة عند الفرد جتعله ال يرفض األشياء 
 .ييم، احلكم واختاذ القرارالتعمق يف التفكري قبل التقبل متكنه من التحليل والتبصر و األمور،



الصعوبة لالندماج فيه ن اتمع احلايل يتسم بالتشعب وإذا كا: القدرة على حتمل الصعوبات-
فذلك يدفع بالفرد إىل التسلح بالقدرة على حتمل املشكالت وعدم اخلضوع إىل ثقـل هـذه   

ا، عليـه  الصعوبات حىت ال يفشل أمامها، فمهما كان نوعها ومهما كانت درجة صـعوبته 
التطور للبقاء يف ويتممكن بذلك من التغيري و التحمل ملواجهتها حىت يتغلب عليها،والتصدي 

 .العزلةافسة املستمرة ولتجنب التهميش واملن
على قدرة التفكري لإلبداع فذلك يساعده علـى  إذا حتصل األرشيفي : القدرة على االبتكار-

بدون أي استثناء حىت يتمكنوا من الوصول تفيدين جمتمع املستوفري وسائل البحث اليت حيتاجها 
 .الثروة الثمينة اليت ال ميكن االستغناء عنها أبدا حاليا ومستقبال ما يريدونه،إىل 

  :تلبية االحتياجاتي واألرشيف- 2-2
واعد التـــي القاالحتياجات اجلديدة لإلداريني والباحثني ألن املناهج و بإمكان األرشيفي تلبية

   .حفظ األرشيف التقليدي  معاجلة ويتبعها يف
  . مع األخذ بعني االعتبار خصوصية األرشيف اإللكتروين  ةميكن تطبيقها على الوثائق اإللكترونيو

         لكن على األرشيفي أن يبذل مزيدا من اجلهد لتعريف كافة اجلهات الـيت هلـا عالقـة بإنتـاج     
حتليل نظم املعلومـات باإلضـافة إىل   اته يف إنتاج ومبؤهالته وقدر ةاستخدام األوعية اإللكترونيو

اإلعـالم اآليل ، ممـا يسـاعد يف    ملصطلحات املستخدمة يف األرشيف والسعي من أجل توضيح ا
  1تقريب وجهات النظر بني املختصني 

  :البحث العلمي األرشيفي و - 3 - 2
هيل عملية البحث، بل تعدت اإلرشاد إليها لتسرشيفي منحصرة يف تنظيم الوثائق ومل يبق مهنة األ

  : نشر األعمال العلمية منهااجليدة و الفعالة يف إعداد وإىل املسامهة 
 .إجناز حبوث علمية تتعلق باألرصدة األرشيفية ذات القيمة العلمية  -
 .القانويناألرشيف التارخيي واالقتصادي و حترير مقاالت محل -
 .  2مساعدة الباحثني يف إجياد الوثائق األرشيفية  -
تقدمي املعلومات وهذا باستخراجها من الوثائق وتقدميها للباحثني والرد على االستفسارات  -

 .املطلوبة ومساعدم على البحت عليها
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اجناز وسائل البحث املختلفة كالفهارس والبيبليوغرافيـات واألدلـة وجـداول الـدفع             -
 .وعريها

ري كل املعلومات الضرورية خاصة تلـك  مساعدة املسؤولني على اختاذ القرارات وهذا بتوف -
 .اليت ختص عملية التخطيط الطويل أو القصري املدى

االستنساخ والتصوير حيث تساعد تكنولوجيا املعلومات يف إتاحة نصوص الوثائق علـى   -
أوسع نطاق ويسرت مهمة األرشيفي والباحث مما تتميز به من سهولة االستخدام واحلمل 

 .والتخزين
للباحثني حسب ما تسمح به القوانني واللوائح اخلاصة حبقوق االطالع على  إعارة الوثائق -

 .األرشيف
إقامة املعارض بغية تعريف الباحثني بالكنوز املوجودة يف مراكز األرشيف وهي جزء مـن   -

الدعاية واإلعالم والتسويق وربط اجلمهور بـبالدهم و تـارخيهم واألحـداث الكـبرية           
 .والتارخيية به

الترمجة وهدا لتسهيل على املستفيدين الدين ال جييدون اللغة األجنبيـة املعتمـدة يف   خدمة  -
 .الوثيقة لفهمها

خدمة اإلحاطة اجلارية والبت االنتقائي للمعلومات وهدا بإخطار الباحثني املسـجلني يف   -
مراكز األرشيف مبا ورد إليها من جمموعات جديدة من الوثائق مع وصـف وتلخـيص   

  1.حمتواها
  :يف اجلزائرالتشريعات األرشيفية -2-4

   باألدوات القانونية الضرورية لضمان التسيري األمثل لألرشيف الـوطين ،   دمل تتأخر اجلزائر بالتزو
فاألرشيف الـوطين قـد   . كما هو معروف لدى اجلميع أن األرشيف أسبق وجودا من التشريع و

مع ذلك فهو مـرتبط ارتباطـا وثيقـا    و يستند على أي تشريع أو قانون ،تأسس تلقائيا دون أن 
        اإلدارات ئق الناجتـة عـن نشـاطات احلكومـات و    ألرشيف هو جممل الوثاباعتبار ابالقوانني ، 
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هذا ما جعل الدولة ذلك تأكدت ضرورة احملافظة عليه وذلك ألغراض مرجعية ، واملؤسسات ، لو
  .االسترجاع حية التسيري ، احملافظة وف من ناباألرشي ةنني خاصاتق عدة  اجلزائرية تقوم بوضع

  :راحل التشريع األرشيفي باجلزائر  م-2-5
  ) : 1976إىل  – 1962من : ( املرحلة األوىل  -     

متيزت بعـدم  و)  1965 – 1962( هذه املرحلة ميكن تقسيمها إىل فترتني أساسيتني ، األوىل 
 – 1965( أما الفتـرة الثانيـة مـن    . ر هذا نتيجة  آلثار االستعمايف املؤسسات ، واالستقرار 

إعطاء األولوية للصناعة الثقيلة على حسـاب  التركيز على تقوية سلطة الدولة ومت فيها )  1976
اجلانب التشريعي يف خمتلف ااالت منها جمال األرشيف الوطين مما ترتب على الفـراغ يف هاتـه   

ك فإن اجلزائر قد اسـتدركت األمـر   مع ذلأثرت سلبيا على األرشيف الوطين ومشاكل عديدة 
الذي أكد ملكية الشعب  1971جوان  03الصادر يف  71 – 36خالل هذه املرحلة عرب إصدار أمر 

أنه ملك عام كما أنه أقـر   األرشيف بتقرير عدم التصرف فيه بالبيع أو الشراء أو اهلبة بالنظر إىل
الضرورية املعمول ا خمتلف بلـدان   جمانية االطالع على األرشيف مع بعض االستثناءاتحرية و

              العامل مثل الوثائق اليت هلا عالقة بالنظام العـام أو السـيادة الوطنيـة أو متـس كرامـة النـاس       
خصوصيام كما أن األمر املذكور قد توىل تأسيس املركز الوطين لألرشيف مع إسناد الوصـايا  و

  . ة على األرشيف الوطين إىل رئاسة اجلمهوري
: لوسائل التنظيمية منها حدد بعض او 1971 نوفمرب 08أما يف املنشور الرئاسي الذي صدر بتاريخ 

   1 .التارخيية مع تقسيم الوثائق إىل ثالث أقسامشيف ، وفوائد األرشيف العلمية وتسيري األرتنظيم و
  )  1988 – 1977( املرحلة الثانية    -

املتضمن تنظيم األرشيف  1977مارس  08يف  77 – 67ملرسوم يف هذه املرحلة ميكن اإلشادة إىل ا
سياسة الوطين حيث عاجل األرشيف مع مجيع جوانبه ، مع وضع األسس األساسية من أجل إرساء 

هذا هـو  شيف الوطين للدراسات التارخيية وأسس األر 1978يف سنة وطنية يف جمال األرشيف ، و
م املذكور أعاله مما أدى إىل جتميع تطبيق هذا املرسوم اخلطأ اخلطري الذي حدث بعد صدور  املرسو

2 .  
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  ...)  1988ما بعد ( املرحلة الثالثة     -
الذي حدد القواعد  1988جانفي  26 يف الصادر 88 – 09تتميز هذه املرحلة بصدور القانون رقم 

   يف العـام أبواب كما أعطى لألرش) 6(لقد تضمن اليت حتكم  سري األرشيف الوطين وتنظيمه ، و
  . 3مسألة اإلطالع على األرشيف وحدد الطابع العام لألرشيف و

  : هالتكوين يف علم األرشيف وتقنيات-3
  :مفهوم التكوين-3-1

جمموعة النشاطات األساسية اليت تؤمن املهارات التطبيقية ، املعارف واإلمكانيات اليت متكن   
  .الشخص من شغل منصب معني

غوجي يكتسب وليس جمرد تسجيل للمعلومات أو  جمرد تعليم وهو عبارة عن فعل بيدا
لعادات معينة ، فالتكوين ينبغي أن يسعى إىل البناء  وإىل حتليل املواقف البيداغوجية وإىل توضيح 

   1.املكتسب املعريف وامتالك املهارات والكفاءات مع إمكانية استثمارها من جديد
ليت مبقدورها تزويد املترشح ألي مهنة بالقدرات املعرفية يعد التكوين من الشروط الالزمة ا و    

.واملهارات األدائية ملزاولة املهنة  
ولغات أخرى وحسب ما جاء يف جمموعة       Formation وكلمة تكوين وما يقابلها باللغة  

  الفرنسية
 Formatle هي كلمة مشتقة من   gendre ولوجندر   Mialaret وميالريه   Foulkier 

يهمنها فولك  
2ومها يعنيان بصفة عامة إعطاء شكل معني لشخص ما أو لشيء ما   Forma الالتينية أو كلمة    

.فإذا تعلق األمر بشخص معني فإن التكوين يعين تنمية ملكاته اخلاصة كالذكاء واإلرادة   
التكوين معناه هيكلة ، بناء وحتضري طرف معني من قبل خمتصني " أن   Quillet وقد جاء يف  

كيليهقاموس    
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ويعرفه  1للقيام بعمل ما ، مثال تكوين املسلحني يعين حتضريهم ، جتهيزهم وكذا تعليمهم يف اال 
التكوين مشتق من الفعل كون معناه شكل أو شخصا معينا وعمل على تطويره : " أنه    قاموس 

larousse  الروس 
  2"مستعمال يف ذلك طريقة معينة تتضمن جمموعة من املقاييس 

وما يرادفها يف مصطلحات متقاربة مثل تعليم " تكوين" د جاء يف املفهوم الألصطالحي لكلمة وق
: ، تدريب ،  تأهيل وغريها من املصطلحات املرادفة   أن   

التكوين هو جممل املعارف والقدرات والسلوكات حبيث تكون هذه الكفاءة تؤهله  للعمل / 1 
مهين الناجح وقابل للتوظيف الفوري يف إطار   

عملية حمددة مسبقا تطمح إىل احلساب املكون جمموعة من األمناط الفكرية  واملهارات " وهو / 2 
  3السلوكية اليت متكنه من القيام بوظيفته 

التكوين فعل بيداغوجي يكتسب وليس جمرد تسجيل للمعلومات أو جمرد تعليم لعادات معينة ، / 3
ىل حتليل املواقف البيداغوجية وإىل التوضيح املكتسب املعريف فالتكوين ينبغي أن يسعى إىل البناء وإ

  4وإمتالك املهارات والكفاءات مع إمكانية اسنثمارها من جديد 
فالتكوين يوفر لنا مستوى من الثقة يف العاملني باملهنة وذلك ارتكازا على التحصيل العلمي وهو ما 

املصطلحات اليت تتفق على تأهيل الفرد وإعداده أو غريها من .... يسمى تكوينا ، تعليما ، تأهيال 
، وإكسابه جمموعة من األمناط الفكرية واملهارية السلوكية اليت متكنه من القيام بوظيفة معينة 

5...مستخدمة يف ذلك طرق شىت تنبثق منها أنواع عدة من التكوين   
: شروط نوردها يف مايلي مع العلم أن هذا التكوين وحىت يتحقق  جيب أن يكون متوفرا على عدة   

أن يكون التكوين قصديا وهادفا يتحصل منه املتكون على املعرفة والتمكن من التحكم يف أداء  -
.مهارات معينة    
الغرض من هذه املعرفة واملهارات هو اإلعداد مهنة أو حرفة ، أو حتسني أو جتديد كيفية القيام  -

.ا   
. الذي يتم فيه لتكوين حمدد من حيث اال الزمينا-  

                                                 
1 Dictionnaire quillet de la langue française paris : librairie aristide quillet , 1975. 
2 Le petit la rousse . paris : le rouse 1995. 
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يستعمل التكوين عموما عند احلديث عن فئة عمرية جتاوزت السن املدرسي ويتجاوز جمرد تعلم  -
.املهارات األساسية كالقراءة واحلساب   

وهذه تعد خصائص أساسية لتكوين و مناهجه اليت ميتثل ا للوصول إىل غاياته ونظرا ألن التكوين 
ستغين عن استخدامه أي فرع  من فروع  املعرفة وهذا التنوع يف مفهوم واسع جدا حيث يكاد ال ي

جماالت اإلستخدام يتولد عنه تغري اجتاه املفهوم من جمال إىل آلخر وهلذا ، ولتقصري الطريق علينا 
وعدم التيهان يف تلك ااالت والتقيد باملوضوع املدروس فقد ربطنا التكوين ويعلم املكتبات  

.وذلك بيت القصيد   
 :أنواع التكوين-3-2
  :التكوين الذايت-3-2-1

من املعروف أن العملية التعليمية جيب أن تستمر مدى احلياة، وهذه حقيقة عامة، أمـا يف جمـال   
املكتبات واملعلومات فالعاملون ا عليهم أن يتذكروا أن تعليمهم املهين ال يتوقف مبجرد حصوهلم 

بق على كل املهن وكل جماالت التخصص، فهي أكثر ما على املؤهل،  وإذا كانت هذه احلقيقة تنط
تكون انطباقا على العاملني يف جمال املعلومات فاملنخرط يف هذا اال ترتبط مهنته ارتباطا وثيقـا  
باجلمهور، مما يستدعي أن يضع برناجما خاصا لتطوره املهين البعيد املدى حبيث جيعله مدركا أمهية 

التقنية املتصل اتصاال مباشرا بعلوم املكتبات واملعلومات حبيث يكتسب  العامة باملستجدات يف عامل
اخلربة والقدرة على تطوير مهاراته يف جمتمع يتميز بالتغري والتطور السريع، وتعريف هذا اتمـع  

  .بأمهية عمله كأخصائي معلومات
  :بع هلا على التايلالذايت سواء قام به الفرد بنفسه أو مبساعدة املؤسسة التا التكوينويشتمل 

  .حضور املؤمترات العملية على املستويني احمللي والدويل
  .االشتراك يف اجلمعيات العلمية املتخصصة وذات العالقة

  .زيارة معارض الكتب
  .زيارة معارض التقنية اليت تم بالتعريف باألجهزة احلديثة

  
  
  



  :التكوين املنظم -3-2-2
الرمسي املنظم ، فإن معظم مدارس املكتبات وأقسام  التكوين تمثل يفأما فيما يتعلق ذا اجلانب امل

املكتبات واملعلومات باجلامعات ومراكز املعلومات تقوم بإعداد برامج مهنية تدريبيـة تتمثـل يف   
اخل علـى أن  ...صورة حلقات دراسية لعدة أسابيع أو دورات تدريبية يف مراكز تعليمية متقدمة 

ء الربامج على مستوى املعرفة احلالية للمتدرب وعلـى أن يتـزود مبهـارات    يؤخذ يف االعتبار بنا
جديدة وحديثة، كما على اجلهة املسولة عن التدريب أن توفر التسهيالت واملولد الالزمة لتقـدمي  

  :الربنامج مثل
بليوغرايف يتدرب فيه الطالب على الفهرسة والتصنيف وغريمها من العمليات فضال عن يمعمل ب_
  .الع على مناذج من املراجع واملصادر األساسية وتعلم كيفية استخدامهااالط

معمل أجهزة مسعية و بصرية يتدرب فيه الطالب على استخدام األجهزة واالطالع على النماذج _
  .واملواد املتعددة

معمل حواسيب مصغرة يتدرب فيه الطالب على استخدام احلواسيب وكيفية تشغيله وكيفيـة  _
  .واعد وبنوك املعلوماتاالتصال بق

مكتبة متخصصة تشتمل على جمموعة قوية ومتكاملة من الكتب والدوريات والرسائل والتقارير _
  .وغريها من املواد اليت تساند الربامج الدراسية وختدم البحث

  .مركز أرشيف حيتوي على املقاييس و املعايري املطلوبة و املتناسبة مع أداء املهنة األرشيفية-
أن من أهم القضايا املتعلقة بتطور تعليم املكتبات واملعلومات و األرشـيفات يف السـنوات   كما 

األخرية قضية مواءمة الربامج واملقررات املوجودة حاليا مع متطلبات سوق العمل، ممـا يقتضـي   
ة ضرورة وضع مقررات عن العالقات اإلنسانية والدعاية والتسويق والعالقات العامة واإلدارة املالي

  .ضمن برامج مدارس املكتبات واملعلومات
الدور الذي ينبغي أن تقوم به مدارس املكتبات واملعلومـات يف اسـتمرارية    على أن يتم توضيح

التعليم ووضع سياسة قوية يف هذا الشأن مع جعل استمرارية التعليم كأحـد غايـات مـدارس    
  .املكتبات واملعلومات

يم بتقدمي مقـررات منتظمـة، وكـذلك تقـدمي دورات     وضع برنامج شامل الستمرارية التعل_
  .متخصصة قصرية يف استمرارية التعليم يف أماكن وأوقات مناسبة الحتياجات اجلمهور املستهدف

  .تويل مسؤولية التنسيق بني أنشطة استمرارية التعليم املختلفة_



  توفري مصادر بشرية ومالية كافية لضمان نوعية عالية من األداء_
ن يركز احملتوى الفكري لربامج تأهيل املكتبيني على أسس تصميم نظم املعلومات ال على وينبغي أ

  :يلي  جمرد تشغيل نظم املعلومات، وعلى مططي مكتبات الغد أن يكونوا على دراية مبا
  .احتياجات وأهداف وسلوكيات ومتطلبني املستفيدين من املكتبات وخدمات املعلومات_
ويف ذلك . ينبغي أن تضطلع ا املكتبات، واليت تتجاوز الوظائف احلالية الوظائف واخلدمات اليت_

  .دعوة لالبتكار
  .التطور التارخيي للمكتبات والدور الذي لعبته يف اتمع

أساليب التحليل العلمي يف املكتبات املعتمدة على صياغة النماذج الرياضـية اخلاصـة بـنظم    _
  .املعلومات

كتبات بالنسبة لألنواع األخرى من خـدمات املعلومـات ومراكـز    الدور الذي تضطلع به امل_
  .املعلومات، وأسس إنتاج املعلومات املسجلة واإلفادة منها 

انعكاسات تقنيات املستقبل على املكتبات، مبا يف ذلك استخدام احلواسيب واختزان املصـغرات  _
  .ةالفيلمي

  .النظم ووضع خرائط التدقيق والربجمةاإلملام املفضل نسبيا باستخدامات احلواسيب، وحتليل _
تنظيم أوعية املعلومات واإلفادة منها، وتقييم مقتنيات املكتبات، والنظريات األساسية وأسـاليب  

  .بليوغرايفيوطرق التكثيف والفهرسة والتصنيف، واسترجاع املعلومات، والتجمع الب
  .كتبات واملعلوماتعناصر تقنيات االتصال ووجه اإلفادة منها ، وختطيط شبكات امل_
  .وظائف مكتبات البحث ودورها يف إطار النظام الوطين للمعلومات_
  .نتائج البحوث املتخصصة يف علم املكتبات وعلم االتصال وعلم املعلومات، وأوجه استثمارها_

ومن القضايا البارزة ، قضية كيفية مواصلة التعليم والتأهيل واإلعداد للخرجيني القـدامى بسـبب   
بليوغرايف من جهة واستحداث أنظمة وبرامج وأجهزة تقنيـة  يتطور قواعد تقنيات العمل الب سرعة

  .متطورة باستمرار من جهة أخرى
ومعرفة ما إذا كان هذا أحد األدوار اليت ينبغي أن تلعبها مدارس وكليات املكتبـات أم عليهـا   

  .أكادميية معروفةاالكتفاء برباجمها التقليدية اليت تؤدي إىل احلصول على شهادات 



إذ يربط تطوير مناهج علوم املكتبات واملعلومات بطموحـات وتغـريات   ) كلسون(وكما يؤكد 
اتمع اليت يهدف من خالهلا إىل حتقيق نشاطات تربوية وتعليمية لتهيئة الدارسني للتفاعل مع البيئة 

  .لسوق العمل حاضرا ومستقبال دواالستعدا
  :ا أثر مباشر على املكتبات ويدرجها كلسون يف اآليت وهذه التغريات متليها شروط هل

  .الوضع االجتماعي للمكتبة_
  .عمل املكتبيني_ 

  .نوعية وخصوصيات مدارس علوم املكتبات واملعلومات_
  .تقنية املعلومات _

وتتقاسم مسؤولية التأهل يف املكتبات وعلم املعلومات أنواع عدة مـن اهليئـات باإلضـافة إىل    
ملعاهد األكادميية فهناك اجلمعيات العلمية واالحتادات املهنيـة ومرافـق املعلومـات،    اجلمعيات وا

  . وشريكات املعلومات، واملؤسسات االستشارية، واملنظمات اإلقليمية والدولية
  :يلي وللتغلب على مشاكل القوة العاملة بقطاع املكتبات واملعلومات علينا أن نضع يف االعتبار ما

القرار يف جمال الثقافة واملكتبات بأمهية التدريب أو التعليم املسـتمر للعـاملني    اقتناع أصحاب_ أ
  .باال
  .احلرص على ختصيص بند مايل للتدريب عند إعداد امليزانية العامة ال الثقافة واملكتبات_ ب
ي حتديد االحتياجات بدقة مما ينتج عنه حتديد األهداف وبالتايل حتديد نوع التـدريب الـذ  _ ج

مع احلرص على إتباع أساليب علمية حديثة .حيتاجه املتدربون كل حسب نوع املكتبة اليت يعمل ا
  .إذا كان التدريب حمليا أو التشديد على توجيه برنامج التدريب إذا كان خارجيا

إعداد برامج متقدمة وحديثة للتدريب من قبل فئة متخصصة ذات كفاءات علمية عاليـة يف  _ د
  .مات واملكتباتجمال املعلو

يستحسن متابعة املتدربني بعد االنتهاء من التدريب وقضاء فترة زمنية يف العمل لتقييم مـدى  _ ه
  .فاعلية الربنامج التدرييب

احلرص على وضع برامج تدريبية قصرية املدى على أن تكون متواصلة حىت يستطيع العاملون _ و
  .قين الذي يقتحم جمال املكتبات واملعلوماتباملكتبات ومراكز املعلومات مواكبة التقدم الت

  



  : األرشيفية املمارسة امليدانية للمهنة -4
  : الوثائقـــــي-1- 4

عمليـات  يعرف أخصائي الوثائق بأنه الشخص القائم على حفظ الوثائق من خالل              
  . إدارية يهدف من خالهلا إىل تيسري استعمال الوثيقة لغرض ماتقنية و
حيقق يف جوهرها ليقرر صالحيتها للبحث العلمي ائقي اخلبري الذي يدرس الوثيقة وعترب الوثكما ي

   ألن ليس كل ما يكتب يعترب وثيقة هلذا فإن العمل الذي يقوم به الوثائقي خيضع خلطة مرسـومة  
 دعت احلاجة يصنفها ليقوم حبفظها بعد ذلك ويسترجعها كلماهو يقوم بفهرسة الوثيقة وهادفة فو

الباحث أو حىت املؤسسـة  و 1هنا تصبح الوثيقة ذات قيمة علمية تفيد الطالبإىل االطالع عليها و
  .اليت تريد االطالع عليها يف إطار عمل معني

إن اهلدف من عمل الوثائقي هو تيسري استعمال املعلومات اليت توجد يف الوثيقة الـيت أصـبحت   
ريات والنشرات والتقارير واملواصفات وبراءات علمية مثل الدو وعاء، حيمل معلومات ذات قيمة

   2.ما كان مماثال هلا من املدونات اخلطيةاالختراع و
عمل الـذي  أهداف الهناك من يفرق بني عمل املكتيب وعمل الوثائقي من خالل طبيعة ومقاييس و

ومات املعلمعجمه اخلاص مبصطلحات املكتبات ويف هذا اإلطار يرى أمحد الشامي يف يقومان به و
ي يهـتم  ضابط املعلومات أو ضابط االستخبارات الذ"مبثابة  Le Documentalisteأن الوثائقي 

توفريهـا  و هو عكس املكتيب الذي يهتم بأساليب تداول سجالت املعرفةبتجميع وتوزيع املعرفة و
األخرى  كذلك البيانات من املصادراملعلومات اليت حتويها الوثائق وللمستفيدين، فهو يهتم بتجميع 
  ".ليكون جتميعا جديدا للمعلومات

ومـات وتضـعها يف   األكيد هو أن عمل الوثائقي يدخل ضمن اخلدمات العلمية اليت تعاجل املعلو
عاملني يف ميدان علم املكتبات، ويتقاسـم معهـم   هو يف ذلك يلتقي مع مجيع الخدمة املستعمل و
من يبحث عن املعلومات سـواء كـان   نفس الوسائل اليت تؤدي مجيعا إىل خدمة نفس املناهج و
  . شخصا أو هيئة

مهما تضاربت اآلراء حول املهنة اليت يقوم ا الوثائقي أهي مرتبطة بعلم املكتبات أم وباحلقيقة و"
      منفصلة عنه فهي تؤكد على أن التوثيق ما هو إال جانب من علم املكتبات إال أن لـه خاصـيته   
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ة اليت جيب أن تنطبق عليه أكثر من النظم املكتبية، هذه الطبيعحية ووطبيعته ودراساته اخلاصة من نا
خاصة إذا نظرنا إىل املفاهيم اجلديدة و املعطيات الـيت متيـز    1يعمل يف ضوئهايدركها الوثائقي و
  . العمل يف التوثيق

  : األرشيفـــــي-4-2
ة مرتبطة حبفـظ خمتلـف   هنهذه املفا هو الشخص العامل يف األرشيف واألرشيفي تعري           
ما حتويه من معلومات قصد اإلفادة العلمية منها، أو للقيمة التارخيية الـيت متيـز تلـك    األوعية و
  . احملفوظات

  : املفهوم اجلديد-4-3
أو –الشخص املسؤول الذي يعمل يف أحد األنشـطة  " يعرف األرشيفي كذلك بأنه و            

        الصـيانة، الترتيـب   والتنظيم، اإلضافة والقيد، احلفـظ و  من أنشطة األرشيف مثل الفرز -رأكث
  2."نشر الوثائقدمي اخلدمات املرجعية للباحثني واملعارض والوصف، تقو

    كما توجد بعض التعريفات مبنية على املهام اليت يقوم ا األرشيفي سواء كانت فنية أو إداريـة، 
هو الذي يوفرها القيم على السجالت والوثائق و" نهمن هذه التعريفات من يقدم األرشيفي على أو

قوميها، والتخلص منها وحفظهـا وصـيانتها وترتيبـها           للباحثني عند الطلب كما يشرف على ت
    3.كذلك نشرهااملعارض وخدمات املعلومات وووصفها، و

ي مكتبات أو هحث العلمية يف خدمة املستعملني ولقد أصبح من مهام األرشيفيني وضع وسائل الب
هي دف التارخيي وقوائم مرجعية خلدمة البحث العلمي وز حبث قائمة بذاا حتوي فهارس ومراك

توفريها، هلذا جند أن األرشيفي يف البلدان املتقدمة صار يعـرف  يف جمملها إىل إيصال املعلومات و
  :اسيتنيمهمته ترتكز على وظيفتني أسوConseiller de la Recherche مبستشار البحث 

  . يف خدمة الباحثني Intellectuellesالعلمية وMatérielles وضع الوسائل املادية : األوىل
مـا حتملـه    بكل Conseiller Scientifiqueأن يلعب دور املستشار العلمي أو البحثي : الثانية

  .الكلمة أو التسمية من معاين
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العاملني يف املؤسسات التوثيقية األخرى  ميكننا تلخيص االجتاهات األساسية للمهنة األرشيفية معو
ذلك باستعمال الطرق العلمية احلديثـة الـيت   هو توفري املعلومات للمستعملني وحيث أن اهلدف 

تبـادل  يل وشـبكات االتصـال و  تعتمد على الوسائل التكنولوجية املتطورة كنظم اإلعـالم اآل 
  .املعلومات

  : )املفهوم اجلديد :(أخصائي املعلومات-4-4
لقد تطورت وظائف العاملني يف املؤسسات التوثيقية مبختلف أنواعها كما ظهرت أنشطة          

موظفـو احملفوظـات كأعمـال    لقدمية اليت ميارسها املكتبيـون و جديدة تفرعت عن الوظائف ا
هي مهام نوعية أصبحت تقدم يف خمتلـف املصـاحل   والتحليل الوثائقي والتكشيف والبيبليوغرافيا 

       التسـيري ن من خالل توفر برامج املعاجلـة و لقد ساعد اإلعالم اآليل على تطور هذه املهوالتقنية 
  . تبادل املعلوماتوجتدد نظم االتصال و

      لقد أصبحت املعلومات تشكل العملة األساسية املتداولة بني خمتلف املؤسسـات التوثيقيـة  
إىل ظهور اخلدمات املقدمة، وهذا بدوره أدى  كفاءةهلا التأثري الكبري على طبيعة ونوعية و أصبحو

املمارسني يف جمال املعلومات فنجد اليوم أخصائي املعلومات أو خـبري  جيل جديد من العاملني و
معايشة ذلك أن العمل يف ميدان املعلومات هو قبل وظيفة اتصال و"لذي تعترب وظيفته املعلومات ا

منتجي املعلومات ت الشخصية مع املستفيدين ولعالقاكل شيء عمل مجاعي، زد على ذلك فإن ا
على حتقيـق االتصـال مـع    البد أن يكون قادرا اسم فيما يتعلق بكفاءة اخلدمات وهلا التأثري احل
عبري الواضح و املتناسق كتابيا قدرة على التهذا اجلانب األخري مهارة لغوية ويستوجب اآلخرين، و

لفنية البحثة اليت يقوم ا أخصائي املعلومات البد أن كما أن املهارات ا 1"شفاهيا على حد سواءو
علومات حيث تدرس نظم املعلومات أكادميي يف علوم املكون مكتسبة من خالل تكوين علمي وت
ـ   و ال تطبيـق  شبكات املعلومات ومبا أن دول العامل املتقدم قد مضت خبطـوات كـبرية يف جم

تأينا أن نفرد هذا الفصل للحديث عـن واقـع   منها جمال األرشيف فقد ارالتكنولوجيا احلديثة و
ن األرشيفيني يف الدول العربية وذلك ألنه جتمع بينها عدة خصائص وهي تعيش واقعا متماثال تكوي
  .مشتركاو
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ضمار هي مصر، تونس، دول قد خصصنا دراسة أربع مناذج من الدول العربية يف هذا املو
قارنة مع الـدول  اقع تكوين األرشيفيني يف اجلزائر باملاجلزائر، كما أننا أسهبنا يف دراسة واخلليج و

     ذلك لتسليط الضوء على خمتلف اجلوانب اليت تصف واقع تكـوين األرشـيفيني  العربية األخرى و
  ذلك متهيدا لدراستنا امليدانية اليت سنقوم من خالهلا بتحليل الـربامج  ومهنة األرشيفيني يف اجلزائر و

  . م املكتبات جبامعة منتوري بقسنطينةعملية تطبيقها بقسم علو
  :و عالقته با التكوين  يف الدول العربية ي واقع األرشيفال-5

يتسم واقع األرشيف يف الدول العربية بالتردي وباإلمهال رغم قيمته وخيتلف من دولة إىل أخرى، 
ونس، إال ورغم سعي العديد من الدول إىل سن برامج وتشريعات دف إىل تنظيم القطاع مثل ت

أن القطاع ظل حيكمه اإلمهال والتردي والنظرة الدونية من قبل اتمع اليت حاولت وسائل اإلعالم 
والسينما العربية على مر القرون املاضية على تسويقه على أنه مصدر للفكاهة وقـرب للمغضـوب   

ى سبيل الـذكر ال  ومن مظاهر التردي اليت يعيشها القطاع يف الدول العربية نذكر عل.عنهم إداريا
  .احلصر، فالتطرق إىل الواقع علميا يتطلب دراسة ميدانية

جهل لقيمة ومفهوم األرشيف من قبل املؤسسات احلكومية واخلاصة،و إن كانت املؤسسات  -
حلكومية يشفع هلا إمهاهلا اخلاصة تنظر دائما إىل القيمة الرحبية فإن ال املؤسسات اخلاصة أو ا

  .للقطاع
بني قطاع املكتبات واألرشيف يف كل الدول العربية، ورغم انتمائهما لعلوم خلط كبري  -

  .املعلومات فإن لكل قطاع أدواته ورؤيته وبراجمه
غياب تشريعات وقوانني أو عدم تطرقها جبدية إىل القطاع يف الدول العربية، وعدم صرامتها  -

  .اليت حتتويهاوردعها للمخالفني واملتقاعسني عن تطبيق الربامج والسياسات 
غياب برامج وسياسة أرشيفية واضحة يف أغلب الدول العربية وما زال األرشيف حيول عندما  -

تكتظ مكاتب العمل، ويتلف يف كثري من األحيان عشوائيا، وتضيع الكثري من الوثائق املهمة 
  .وحتفظ الوثائق التارخيية يف ظروف أقل ما ميكن أن يقال عنها أا سيئة

ادر فين وأخصائيني لتنظيم األرشيف، بل يلقى دائما باملغضوب عنهم إداريا يف قطاع غياب ك -
  .األرشيف وال يهم املدراء إملامهم باال وقدرم على معاجلته أم ال

  .غياب مدارس خمتصة مثل الدول الغربية اليت تدرس املهنة يف مدارس خمتصة -
حتاد العريب للمكتبات واملعلومات يتطرق إىل غياب مجعيات مهنية واحتادات على شاكلة اال -



مشاكل املهنة، وان وجدت مثل الفرع العريب اإلقليمي للمجلس الدويل لألرشيف فإا مل تستطع 
معاجلة املشاكل والنهوض بالقطاع يف ظل غياب إرادة سياسية يف الدول العربية للنهوض  -

  .بالقطاع 
  :ات التكوينية األكادميية العربية يف األرشيف املؤسس التكوينمشاكل -5-1 .

تعاين معاهد املكتبات العربية مجلة من النواقص واملشكالت يف األهداف واملناهج ،والطرائق والوسائل اليت 
  .املؤطرين ،والتجهيزات الالزمة لذالك  األساتذةتستخدمها يف التكوين ، كذا يف مستويات 

  :فيا يليوميكن إمجال أهم هذه النواقص 
إذ  تركيزهـا، وضـعف   نقصها، الدراسية، أودم وضوح أهداف التكوين كما ينبغي يف املخططات ع -

  .التكوينمبا ال حيق النتائج املرجوة من  الدراسية،غالبا ما تتجه حنو املناهج فقط وضرورة استيعاب الربامج 
 بـرامج، نشود مبا فيه من هي اليت جتعل هذا التكوين يف املستوى امل املركزة، الواضحة،فاألهداف الشاملة 

وأم ينتقلـون   جديدة،ووسائل وطرائق جتعل الطلبة يشعرون أم دائما أمام موضوعات مفيدة  ومناهج،
  .وخرباممن سنة إىل أخرى وهم يتقدمون يف معارفهم 

  .ضعف التعاون بني املعاهد ، واملكتبات املختارة للتطبيق والتدريب  -
فعالة يف حتديد األهداف ، ووضع املناهج ، والتأطري ،والتطوير ، كما ينبغي ، فاملكتبات ال تشارك بصورة 

فهي ال تشارك بصورة منتظمة يف مجيع االجتماعات اخلاصة بذالك ، وليس هلا موظف اتصال يف املعهد، 
 .وال املعاهد تتواجد يف مجيع خمططات املكتبات املعنية ، ونشاطاا املتنوعة 

لنظرية والتطبيقية يف تكوين املتخصصني ، هي دروس تبادلية ، ال ميكن لـألوىل أن  ومعروف أن الدروس ا
تكون كافية دون الثانية ، والعكس صحيح ، كما أن اإلعالم واالتصال هي مصطلحات قيادية يف هـذا  

نـه ،  اال ، وأن العمل املشترك ، والتعاون الدائم والتشاور املتواصل بني الطرفني ،مطلوب ، وال غىن ع
  .وال يكون التكوين ناجحا يف حالة وجود أي قصور فيه

قصور املناهج الدراسية عن تلبية احلاجات اآلنية واملستقبلة وعن مواكبة التطورات املتالحقـة يف هـذا    -
  .امليدان ، وخباصة منها ما يتصل باملعاجلة اآللية للمعلومات ، وتوفريها على اخلط وخارجه 

والوسائل التربوية والتكنولوجية احلديثة يف إعطاء الدروس ، وتقدمي املعلومـات   ضعف اعتماد الطرائق -
  .للدارسني ، يف اجلانبني ، النظري والتطبيقي 

التقليدية يف التـدريس ، األمـر    بلألسف مازالت تعتمد يف غالب األحيان تتبع األسالي ه املعاهد إن هد
  .، والتحكم يف العمل امليداين بعد التخرج الذي ال يسمح بتأهيل الدارسني ملواكبة العصر 



منح فرص أوسع للمناقشة واحلوار والتفكري يف حل املشكالت، واالسـتخدام   واجباللذالك يكون من 
  1.الفعلي للتجهيزات، والوسائل، واملعدات، أثناء الدروس التطبيقية

بية واألجنبية ، وخباصة منها تلك نقص املصادر واملراجع يف مكتباتنا حول هذا التخصيص، باللغتني العر -
ليست يف متناول مجيع الدارسني يف  –على قلتها  –اليت تغطي  املواد اجلديدة ، حىت إن املؤلفات العربية 

اجلامعات العربية على حد سواء ، فهي إن وجدت هنا ، فهي ليست موجودة هناك ، وهذا بسبب عـدم  
  .لبالد العربية متكن الكتاب العريب من التنقل حبرية بني ا

نقص الكوادر التدريسية صاحبة املؤهالت العليا يف املكتبات والتوثيق واملعلومات ، وخباصة منها املعاجلة  -
اآللية للمعلومات وما يتفرع عنها ، مع أنه يف هذا احلقل بالذات ، تتوقع املكتبات أن تثبـت أقـدامها ،   

  .جزءا هاما منه ،حىت ال تصبح فائضة عن احلاجة  وتدخل القرن لقادم بكل ثقة وجدارة ، وأن تبقى
وهذا يقودنا للحديث عن نقص املؤهلني لإلشراف على طلبة الدراسات العليا يف املاجستري والدكتوراه ، 
وهؤالء إذا كانوا متوفرين يف بعض املعاهد ، كقسم املكتبات يف جامعة القاهرة مـثال ، فهـم ليسـوا    

د قليلة جدا يف معاهد أخرى األمر الذي حيتم ضـرورة االسـتفادة مـن    موجودين ، أو موجودين بأعدا
إمكانات بعض اجلامعات ، يف اإلشراف على أمثال هؤالء الطلبة يف اجلامعات األخرى اليت مازالت تفتقر 

  .إىل األساتذة يف هذا املستوى الرفيع 
ين يف الدول املتقدمة ، وبراجمها ، غياب املكتبات ومراكز املعلومات الكبرية اليت توازي مكتبات للتكو -

وأساليبها ، وأنظمتها السابقة مبا جيعل التدريب العلمي ناقصا ، وحىت إن وجدت فهي قليلـة ال تغطـي   
أعداد الطلبة الدارسني ، اليت تعد باملئات يف بعض املعاهد ، فكثريا ما جند هذه اإلمكانيـات املخربيـة ،   

  .عما هو مطلوب يف معاهد التكوين وأجهزا ، ومعداا ، تقل كثريا 
ضعف الترابط والتالحم بني الدروس النظرية والدروس التطبيقية و العلمية ، وجدير بالذكر أنه مل يعد  -

يكفي اليوم حىت الربط القوي بني هذين اجلانبني ، بل أصبح من الواجب ختفيف األول من أجل الثـاين ،  
ي علمي أكثر منه نظري ، واملكتيب هو وسيط بني منتجي املعلومات ألن علم املكتبات اليوم هو علم تطبيق
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إن التبادل املتواصل، بني النظري والتطبيقي، من خالل اعتماد الواحد منهما على األخر بصورة مستقرة، 
واملشكلة هنـا تكمـن يف حسـن التنظـيم     . ومستمرة، هو من األمور اهلامة، للوصول إىل تكوين جيد

تشاور، إذ كلما كان ذلك معتمدا بني املعاهد ومكتبات التكوين، بـل وبـني األسـاتذة املنظـرين،     وال
  .واألساتذة املطبقني، كلما كانت النتائج أفضل

غياب التربصات أو التدريبات العملية طويلة األمد داخل املكتبات ومراكز املعلومات ، بالشكل الالزم  -
قررة يف املناهج الدراسية ملثل هذه التدريبات عن ستة شهور متواصلة ، تبدأ ، إذا ال جيوز أن تنقص املدة امل

مع بداية الفصل الدراسي األخري الثاين وقد تستمر حىت منتصف العطلة الصيفية إن أمكن ذلك ، لتصل إىل 
  .1ستة شهور ، يتدرب الطلبة فيها على مجيع أعمال املكتبة التقليدية واآللية وخباصة الثانية

  .اختالف تسميات معاهد علوم املكتبات يف اجلامعات العربية  -
فهذه تسميتها معهد علم املكتبات ، وتلك تسميتها معهد علوم اإلعالم ، وثالثة معهد اقتصاد املكتبات ، 

مدرسة علوم املكتبات ، وجلها ال حيمل مصطلح املعلومات وهو األهـم   أو قسم املكتبات والتوثيق ، أو
عاصر ، هذا فضال عن تأرجح موقعه بني العاهد العلمية يف اجلامعة ، واملعاهد األدبية ، يف حني يف عاملنا امل

علم املكتبات واملعلومات هو يف جوهره علم تطبيقي ، والعلوم التطبيقية هي علوم جتريبيـة هـدفها   "أن 
علمـي معـني،    اكتساب معارف جديدة، وهذه العلوم ترمي يف املقام األول إىل حتقيق غرض أو هدف

وجمال علم املكتبات واملعلومات هو أهم ااالت العلمية احلديثة للقرن العشرين ، وهو فن اختيار املـواد  
، بأفضل صورة وأسـرع وقـت   2املسجلة ، وتنظيمها واالستفادة منها ، ووضعها يف خدمة املستفيدين

على وضوح الشهادات اليت متنحهـا  والتسمية تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على حمتوى التكوين، و.
هذه املعاهد هده املعاهد، عند االنتقال للعمل يف دول أخرى، ناهيك عن معادالا، وخباصة منها الدبلوم 

  ).دراسة سنة بعد الليسانس(املتوسط، والدبلوم العايل 
بعـد ثـالث    إذ هناك جامعات متنح درجة الدبلوم املتوسط بعد سنتني من الدراسة اجلامعية، وبعضـها 

سنة دراسية واحدة وبعدها كتابـة حبـث   (سنوات، وهناك جامعات أخرى متنح شهادات الدبلوم العايل 
مث تسمح حلامليها بكتابة حبث للحصول على شهادة املاجستري، إىل غـري ذلـك مـن    ) معمق ومناقشته

  .االختالفات يف هذا الصدد

                                                 
  .مرجع سابق.واملعلومات جملة املكتبات.التكوين العايل يف علوم املكتبات واملعلومات.صويف ، عبد اللطيف  1

  .35. ص.مرجع سابق.االجتاهات احلديثة يف تطوير مناهج علوم املكتبات واملعلومات.بومعرايف، جة  2



هد املكتبات على أساسـها، أو اخلاصـة بتعـيني    ضعف التشريعات القانونية،سواء تلك اليت تقوم معا -
اخلرجيني بعد انتهاء حتصيلهم، األمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على إقبال الطلبة للدراسة يف هذه املعاهد، 

وهناك الكثري من طلبـة  . شعورا منهم بأن هذه املهمة مازالت حباجة إىل مزيد من التقدير املعنوي واملادي
قبلوا على هذه الدراسة طواعية، بل فرضت عليهم بسبب تدين معـادالم يف شـهادة   هذه املعاهد مل ي
مث إن عدم إقبال الطلبة املتفوقني للتخصص يف املكتبات واملعلومات يقلل من فرص خترج . الدراسة الثانوية

  .كوادر المعة، قادرة على اإلبداع والعطاء األفضل يف هذا امليدان العلمي اهلام
نظام التعليمي الذي يركز أساسا على االمتحانات اخلطية منها، دون الشفوية، بـل إن أسـئلة   رتابة ال -

األول منها كثريا ما تكون متجهة حنو االستظهار واحلفظ، أكثر من أي شيء آخر، لسرب معارف الطلبة، 
هـتمني  ومدى استيعام، وفهمهم للموضوعات اليت عوجلت يف هذه املادة أوتلك، مبا جيعلـهم غـري م  

  .باملطالعة احلرة، واإلطالع، واستخدام املصادر، واملراجع، لتوسيع معلومام 
كما أن غياب االمتحانات الشفوية عن الدروس النظرية ، واالكتفاء باخلطية فقط ال جيعل عملية التقيـيم  

األوىل، وهذه جتري  دقيقة، ومنصفة، بينما جند معاهد املكتبات يف الدول الغربية تركز على الثانية أكثر من
  . 1لديها أمام جلان من األساتذة متثل املواد الدراسية يف كل موضوع مشترك

  :تكوين األرشيفيني يف مصر و تونس و دول اخلليج- 5-2
  :العربية االرشيفي يف املؤسسات االكادميية  التكوينمبادئ - 2-1- 5

            ختصـص املكتبـات  بدهي جدا أن أي مؤسسة أكادميية تكوينية يف أي ختصـص كـان و يف  
لـيس  واهلدف من وجودها، تكون على دراية تامة برسالتها ورؤيتها و األرشيف إنواملعلومات و

   :التالية املبادى هذا القطاع  غريبا إن تشترك عدة مؤسسات يف

  :الرؤية-

 يف موضوعات وفروع ختصص املكتبات واملعلومات ومناهجه وإتقـان وابتكـار   يفتنوع خالق  
  .خدمة اتمع والثقافة والبحث يففعال  وإسهامالتعليم والبحث 

  

                                                 
  .مرجع سابق.جملة املكتبات واملعلومات.التكوين العايل يف علوم املكتبات واملعلومات.صويف ، عبد اللطيف  1



  :الرسالة-

  .والنقدي العلميالتركيز على اكتساب املعرفة وتنمية مهارات التفكري  -

  اتمع  يفالتنمية الشاملة  يفاملعلومات ودورة تأكيد أمهية ختصص املكتبات و -
  .املناهجؤى واالجتهادات ومتعدد الر العلميالتعليم والبحث  يفتشجيع االبتكار  -
 ألخصائياملمارسات املهنية التعليم والبحث وخدمة اتمع و يفدعم احترام القيم األخالقية  -

   .املعلوماتت واألرشيف والوثائق واملكتبا

  : اهلدف-

مرحلة الليسانس تؤدى إىل نواتج تعليمية تتوافـق مـع    يفتقدمي برامج دراسية عالية اجلودة  -
   .لديهم القدرة على إدارة املعرفة املعلوماتيةجات سوق العمل واحتيا

 راقـي تؤهل الباحثني ملستوى و املعريفو البحثيالرصيد  يفتقدمي برامج دراسات عليا تسهم  -
  .األخالقية العملية واملهنة و النواحيمن 

  .اتمع  يفتقدمي اخلدمات االستشارية لسائر املؤسسات  -
املسـتمر و   الذايتمتعاقبة من أعضاء هيئة التدريس لديهم القدرة على التطوير  لأجياعداد إ -

  .متميزاً  يقدمون أداء جامعياً

معاهد املكتبات يف الوطن العريب هي مؤسسات علمية جامعيـة ، ـتم   و من هدا املنطلق فان 
املكتبات بأنواعها  بتكوين الكوادر املختصة يف علوم املكتبات واملعلومات ، وتأهيلها للعمل يف

املختلفة ،ومبراكز التوثيق ،واألرشيف ، وأقسام احملفوظات يف اإلدارات واملؤسسات العامـة ،  
حيث تتوىل فيها أعمال التنظيم ، وتوفري املعلومات للباحثني واملستفيدين والـرواد ، مبختلـف   

  .مشارم
الليسانس (مرورا باإلجازة اجلامعية األوىل  املتوسط، الدبلومبدءا من  التكوين،وهناك عدة أشكال من هذا 

  .والدكتوراه باملاجستريوانتهاء )  البكالوريوسأو 



اجلزائر ، العراق ، السعودية ، السودان  تونس، مصر، :فهيأما الدول العربية اليت توجد فيها هذه املعاهد 
  .1، ليبيا ، املغرب ، وسوريا

بينما ميـنح بعضـها    املتوسط، الدبلوموس وبعض مينح شهادة معظمها مينح شهادة الليسانس أو البكالوري
  .املاجستري والدكتوراهاألخر شهادة 

وتضع هذه املعاهد مناهجها ، وبراجمها التدريسية ، بصورة مستقلة عن األخرى ، األمر الـذي يعكـس   
ـ  ور التعـاون  اختالفات جوهرية بني هذه املناهج ،،بل وابتعاد أحيانا عن اخلط العلمي ، ناهيك عن قص

والتشاور بني املسؤولني عن هذا التكوين يف البالد العربية ، وهو تعاون من شأنه حتديث هذه الـربامج ،  
  .وختليصها من املواد غري ضرورية ، وجعلها مواكبة ملطالب العصر ، والتقدم العلمي املضطرد 

ع ازدياد الشعور بأمهية املعلومات يف وتزداد حاجة البالد العربية إىل متخصصني يف املكتبات واملعلومات م
ترقية معارف اإلنسان العريب ، وخرباته ، يف عصر يتسم بالتطور والتغري املستمرين من جهـة ، وازديـاد   
أعداد املكتبات ، ومراكز املعلومات وبنوكها ، وحاجاا املتواصلة للمتخصصني يف هذا اال من جهـة  

ا املنشودة ، وفق أفضل السبل ، وأحسن الوسائل ، الن السـيطرة  أخرى ، حىت تستطيع أن تقوم مبهامه
على املعلومات يف جمتمعنا املعاصر ، حتتاج إىل إجراءات فنية ، توثيقية دقيقة يف جماالت التزويد ، والتنظيم 
، والتخزين ، وذلك يضع املختصني يف املكتبات واملعلومات أمام مهام إدارية وتنظيمية صعبة ، ومتجددة 
،ويضع بالتايل املعاهد واملكتبات أمام مسؤوليات كبرية ، ومهام جليلة ،ينبغي إعطائها كـل اهتمـام ،   

  .ورعاية ، ودعم مادي ،ومعنوي
  : تكوين األرشيفيني مبصر -5-2-2

يف  1945لقد ظهرت أوىل حماوالت إنشاء علم املكتبات يف مصر يف أواخر األربعينـات    
وم امللكـي  صدر املرس 1951يف عام معية املصرية للمكتبات، ومها اجلشكل دورات تدريبية تنظ
فـن  لقاهرة ويهتم بدراسات الوثـائق و الوثائق الذي يتبع كلية اآلداب اإلنشاء قسم املكتبات و

ليت حتمل رصيد ضخم هذا لبعث حركة الكتب و املكتبات يف مصر ااملكتبات إعداد املتخصصني و
قدم قسم على املستوى العريب ما جيعله يصلح أن يكون منوذجـا  باعتبار هذا القسم أيف امليدان، و
    2.جديرا باملقارنة

                                                 
  . 2002،جملة املكتبات واملعلومات.لوم املكتبات واملعلوماتالتكوين العايل يف ع.صويف ، عبد اللطيف  1
، 1995، القاهرة املكتبة األكادميية، دراسات يف تعليم املكتبات و املعلوماتعبد اهلادي حممد فتحي، حممود أسامة السيد،  2

 .32ص 



تدريس مواد األرشيف للسنوات األربع يف كل من ختصصـات علـوم   :   01اجلدول رقم  
  : املكتبات و املعلومات و التوثيق

  املقرر  الغرفة التخصص املستوى
الساعات 
  النظرية

الساعات 
  العملية

عـــــدد 
الســـاعات 

  إلمجايلا
  45  -  4  تاريخ األرشيف 2-ر/األوىل  عام  
اموعة األرشـيفية   1-ر/ الثانية    

  املصرية
4  2  27  

  29  -  4  علم األرشيف 2-ر/الثانية    
  29        الثالثة  مكتبات  
  46        الرابعة    
خدمات الوثـائق و   1-ر/ الثالثة  وثائق  

  األرشيف
4  2  33  

استخدام احلاسـب    الثالثة    ليسانس
يل يف جمال الوثائق اآل

  و األرشيف

2  1  51  

         1-ر/الرابعة    
-ر/ الرابعة    

1 
        

         2-ر/الرابعة    
         2-ر/الرابعة    
          الثالثة    
          الرابعة    

  
  )4كل السنوات (نسبة مقررات األرشيف إىل الربنامج العام : 02اجلدول رقم  



  التخصص مستوى التكوين
عدد سـاعات

  األرشيف
لعــدد الكلــي ا

  للساعات
  النسبة

  % 13.36  101 14  عام  
  % 00  104 0  مكتبات  

  % 27.43  113 31  وثائق  ليسانس
 % 00  102 0  معلومات  
  

تدريس األرشيف للدراسات العليا يف كل ختصصات علـوم املكتبـات و   : 03اجلدول رقم  
  .املعلومات و التوثيق مبصر

مســـتوى 
  التكوين

  املقرر  التخصص
الساعات 
  النظرية

إمجـــايل 
 الساعات

  النسبة

مكتبـــات   
  معلومات

/  0  
0  

9  
9  

00 %  
00 % 

مناهج البحث يف علوم   وثائق  ماجستري
  الوثائق و األرشيف

03  9    

      04      
% 77.77    07   اموع  

  ):دكتوراه(تدريس األرشيف للدراسات العليا :   04اجلدول رقم 

  ــرراملقـــــــ جمال الدراسة التخصص  املستوى
  /  الديبلوماتيفا  الـوثائق  
  إدارة الوثائق  الوثائق اجلارية    
ــة و        ــيفات املتخصص إدارة األرش

  النوعية
  األرشيفات الوطنية  علم األرشيف    



  )األرشيفيسيقا(
  املعاجلة الفنية للوثائق األرشيفية      دكتوراه

  التشريعات األرشيفية      
ــال        ــاين يف جم ــزات و املب التجهي

  رشيفاأل
  األرشيفات و الوثائق التركية  موضوعات بينية    
  /  /  مكتبات   
  /  /  معلومات   

  : تدريس األرشيف لنيل الدبلوم العايل للمكتبيني:  05اجلدول رقم  

  املقرر  السنة التخصص املستوى
ــاعات  السـ

  النظرية
إمجــــايل 

  الساعات
  النسبة

  
مكتبــات 
 % 00  24  0  0  / معلومات

ــة   الثانية  وثائق   خدمـ
ــائق و  الوث
  األرشيف

2     

ــم   الثانية     علــ
  األرشيف

2     

اموعات   الثانية    
األرشــيفية 

  املصرية

2     

األرشيفات   الثانية    
  املتخصصة

2     

% 33.33 24 8  اموع      
  



  : تكوين األرشيفيني يف تونس-5-2-3
ـ     ونس حسـب  سنتعرض فيما يلي إىل تدريس مواد األرشيف باملعهد األعلى للتوثيـق بت

التخصصات املوجودة، فهو كما تدل عليه التسمية معهد عال و ليس قسما أو معهدا ملحقا بكلية 
من كليات اجلامعة مثلما جنده يف الغالب فهو بذلك يتمتع باالستقاللية املدنية و املالية اليت تؤهلـه  

لكليات، و مثـل هـذه   للقيام مبهام املعهد على أحسن وجه بعيدا عن قيود التبعية اليت تفرضها ا
  . اخلاصية حتتاج ألن تكون لوحدها منوذجا للمقارنة بفرض االقتداء

تدريس مواد األرشيف للسنوات األربع يف ختصص علوم املكتبات و التوثيق : 06اجلدول رقم 
  : بتونس

 املعامل  املادة  السنة التخصص
ــة  طبيعـ

  الدرس

ــدد  عـ
ــاعات  س
ــواد  مـ
  األرشيف

إمجـــايل 
 الساعات

ــبة  نسـ
 شيفاألر

ثيق
التو

 و 
ات
كتب
م امل
علو

  

  األوىل
مدخل إىل 
ــم  علـ
 األرشيف

1  
100 %  

 5.12  507  26  ع.د
% 

 % 00  609  /  /  /  /  الثانية
ــة  الثالث
 األستاذية

/  /  /  /  416  00 % 

ــة  الرابع
 األستاذية

/  /  /  /  570  00 % 

  درس نظري عام : ع.د
  أشغال مسرية : م.أ
  سداسي: س
  



د األرشيف للسنوات األربع يف ختصـص علـوم املعلومـات    تدريس موا:   07جدول رقم 
  : بتونس

 املعامل  املادة  السنة التخصص
ــة  طبيعـ

  الدرس
ــدد  عـ
  الساعات

 و  
ات
بـ
ملكت
م ا
علو ثيق
التو

  

  /  /  /  /  األوىل
ــدخل   الثانية م

إىل علم 
 األرشيف

  س/  26 % 100 1

ص املعد لذلك و هـو  من هذين اجلدولني أن األرشيف يتم تدريسه ليس فقط يف التخص بالحظ
الوثائق و األرشيف مثلما سيأيت تفصيله، و إمنا حىت يف التخصصات األخرى و لو كان ذلـك يف  

  . مادة واحدة لكنه يظل موجودا
و فيما يلي عرض بالتفصيل ملواد األرشيف للسنوات األربع يف ختصص الوثائق و األرشيف باملعهد 

  .العايل للتوثيق بتونس
  : دريس مواد األرشيف للسنوات األربع يف ختصص وثائق و أرشيف تونست:  08جدول رقم  

 املعامل  املادة السنة التخصص
طبيعــة 
  الدرس

ــدد  عـ
 الساعات

ــايل  إمج
 الساعات

نســـبة 
  األرشيف

ثيق
التو

 و 
ات
كتب
م امل
علو

  
  األوىل
  1س

ــم  ــس عل أس
 % 100  1  األرشيف

 % 5.55  234  13  ع.د

  األوىل
  2س

إدارة األرشيف 
ــريع  و التشـ

  ألرشيفيا

1 100% 
  ع.د

26     

التصــرف يف   
األرشـــيف 

  اجلاري

  دع 1/3 2
 م.أ 2/3

39     

الو  %41.17  221  26دع  2جمــــالت   ثا



األرشــيف و 
ــه و  حفظــ

  صيانته

50% 
م .أ

50% 

 91مج 

 الثانية 
 1س 

وصف الوثائق 
  األرشيفية

  دع 1/3 2
  م.أ 2/3
  

      س 26

التصــرف يف   
األرشـــيف 

  ئيالنها

  1/3دع  2
  2/3أم 

      س 26

جداول مـدد    
االســـتبقاء و 
التصــرف يف 
األرشـــيف 

  االنتقايل 

  دع 1/3 2
  أم 2/3

      س 26

التصرف اآليل   
 1يف األرشيف 

  دع 1/3 2
  أم 2/3

      س 26

التكنولوجيــا   
ــة يف  املطبقـ

  األرشيف

  دع 1/3 2
  أم 2/3

  س 26
 130مج 

260  50 %  

السنة 
الثانية  

 2س 

وثائق تكشيف ال
  األرشيفي

  دع 1/3 2
  أم 2/3

      س 16

التصــرف يف   
األرشـــيف 

  2النهائي

  دع 1/3 2
  أم 2/3

      س 16



جداول مـدد    
ــتقبال يف  االس
األرشـــيف 

  النهائي

  دع 1/3 2
  أم 2/3

      س16

التصرف اآليل   
 2يف األرشيف 

  دع 1/3 2
 م.أ 2/3

      س16

يف
رش
 األ
ق و
وثائ
ال

  

التكنولوجيــا   
ــة يف  املطبقـ

  2ف األرشي

  دع 1/3  
 م.أ 2/3

      س 16
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1 100% 
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      ش 13
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  األرشيفي

1 100%
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  : املقررات الدراسية ألقسام املكتبات و املعلومات بدول اخلليج-5-2-4-1 
اشتملت املقررات الدراسية يف أقسام املكتبات و املعلومات املتـوافرة بـدول جملـس                

فئات رئيسية تبعا خلطة تقسيم  07مقررا دراسيا مت تقسيمها إىل سبع  160التعاون اخلليجي على 
  : ة اليت أوردها الدكتور سعد حممد اهلجرسي على النحو التايلاملقررات الدراسي

       هي املقررات اليت ال تتعمق يف أي جزئيـة مـن علـوم املكتبـات     و :املقررات اإلطارية -1
  . لكنها متتد بشكل أفقي للتخصص كلهواملعلومات و

يهـا أخصـائي   ة اليت يؤدتم هذه املقررات بتناول الوظائف األساسيو :املقررات الوظيفية -2
 . املعلوماتاملكتبات و

يقصد ا تلك املقررات اليت تتناول بعض أنواع أوعية املعلومات مـن  و :مقررات األوعية -3
 .حيث الشكل أو مجهور املستفيدين أو احملتويات أو االستخدامات

هي املقررات اليت تتناول نوعا واحدا أو أنواعا حمددة من املكتبات أو و :مقررات املؤسسات -4
 . مراكز املعلومات

مراكـز املعلومـات   اليت تتوىل العناية باملكتبات و هي املقرراتو :مقررات النظم و التقنية -5
 . يكنظام معلومات متكامل سواء يف شكله اليدوي أو اإللكتروين أو امليكروفيلم

 هي املقررات اليت تتناول الظواهر اجلديدة من حيث األساليب أو :مقررات القضايا اجلارية -6
هي مقررات ممتدة باستمرار لطبيعتها وغالبـا بعـد   ظريات أو األجهزة يف مقرر حمدد والن

 . استقرار هذه القضية بأركاا كافة فإا تنتقل إىل إحدى الفئات األخرى
هي املقررات اليت تتناول موضوعات أخرى ذات عالقـة بتخصـص    :املقررات الشقيقة -7

 . املكتبات
  : املعلومات بدول اخلليج العريبأقسام املكتبات و-5-2-4-2

جامعة امللك عبـد العزيـز    -العلوم اإلنسانيةكلية اآلداب و–املعلومات قسم املكتبات و -1
 .جبدة

جامعة اإلمام حممد بـن سـعود    -كلية العلوم االجتماعية–املعلومات قسم املكتبات و -2
 .اإلسالمية

 .يم البنات بالرياضالرئاسة العامة لتعل -كلية اآلداب للبنات–قسم املعلومات  -3



 .جامعة امللك سعود بالرياض -كلية اآلداب–املعلومات قسم علوم املكتبات و -4
 . جامعة أم القرى مبكة املكرمة -كلية العلوم االجتماعية–املعلومات قسم املكتبات و -5
اهليئة العامة للتدريب والتعلـيم   -كلية التربية األساسية–املعلومات كتبات وقسم علوم امل -6

 .يقي بالكويتالتطب
جامعـة قطـر    -العلوم االجتماعيةكلية اإلنسانيات و–املعلومات قسم علوم املكتبات و -7

 . الدوحة
 .جامعة السلطان قابوسي مبسقط سلطنة عمان -كلية اآلداب–الوثائق قسم املكتبات و -8

 .جامعة البحرين باملنامة -كلية التربية–قسم مصادر التعليم واملعلومات 
  : تدريس مواد األرشيف بدول اخلليج العريب:  09جدول رقم  

 الرقم
نوع املقرر 
  الدراسي

9 345678 2 1  املادة
ــدد  عـ
التكرارا

  ت

ــدد  عـ
 املقررات

  النسبة

ــررات  01 مق
  إطارية

مناهج البحـث  
ــائق  يف وثــ

  األرشيف
    X       1  22  4.54% 

ــررات  02 مق
  وظيفية

إدارة 
ــيفات و  األرش
ــز  مراكـــ
ــات و  املعلوم

  الوثائق

    X       1  40  2.50% 

ــررات  03 مق
  طبيعية

/  
            0  21  00 % 

ــررات  04 مق
  األوعية

/              0  9  00 % 

 % 00  17 0              /املؤسسات  05



ــنظم  و ال
  التقنية

ــايا  06 القض
  اجلارية

اســــتخدام 
احلاســب اآليل 

  يف األرشيف
    X       1  28  5.88% 

ــادئ علــم   الشقيقة 07 مب
الوثــــائق و 

  فوظاتاحمل
XX  X  X 4  28  14.28

% 

صيانة و حفظ    08
 X        1  28  3.57%    احملفوظات

ــررات  09 مق
  طبيعية

ــيفات  األرشـ
 X       1  28  3.57%      املتخصصة

 X          1 28  3.57%  علم األرشيف   10
األرشـــيف    11

X  X   X   3  28  10.71  اجلاري
%  

48.62  271  13                اموع
% 

 
الفهرسة الوصفية، الفهرسة املوضـوعية  (تضح من اجلدول أنه ما عدا املقررات األربعة الوظيفية يو

االستخدام اآليل للمكتبـات،  (فضال عن مقرر القضايا اجلارية ) تنمية اموعاتيف، بناء والتصن
نسـبة   مراكز املعلومات اليت توافرت يف برامج األقسام فإن بقية املقررات الدراسية قـد تباينـت  

وجودها يف برامج األقسام العلمية بدول جملس التعاون، مما يعين تباينا مماثال بالطبع يف املنتج النهائي 
هل هذا ما يدفع بالباحث إىل القول بأن عـدم توحيـد   سام ونقصد باملنتج هنا اخلليج وهلذه األق

ختالف وتباين مسـتوى  ليجي قد يؤدي حتما إىل ابرامج أقسام املكتبات بدول جملس التعاون اخل
و على مستوى تبـادل أو  اخلربات أقد يؤثر على أية دعوة مستقبلية وبالتايل خرجيي هذه األقسام و

  .تشاطر املعلوماتربات أو على مستوى تبادل أوعية ومصادر اإلنتاج الفكري واخلالكفاءات و



سـية لـدول   أكثر املقررات املتخصصة والشقيقة وجودا يف الـربامج الدرا : 10جدول رقم
  1.اخلليج

ــرات   املقرر الدراسي ــدد م ع
  التكرار

  البلدان

  احملفوظات مبادئ علم الوثائق و
  األرشيف اجلاري

  الوثائقإدارة األرشيف ومراكز املعلومات و
  استخدام احلاسب اآليل يف األرشيف

  حفظ املعلومات صيانة و
  األرشيفات املتخصصة 

  األرشيف مناهج البحث يف الوثائق و
  ألرشيف علم ا

4 
3  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

  عمان 3السعودية 
  عمان 2السعودية 
  السعودية
  السعودية
  السعودية
  السعودية
  السعودية
  السعودية

  :األرشيفي يف الوطن العريب  نا لتكويأفاق تطوير-6
وفق االجتاهات احلديثة، من احلاجات الـيت   أنظمة املعلومات الوثائقية  ينطلق التكوين يف علوم املكتبات

تتطلبها برامج التنمية الوطنية، ومنها بالتحديد حاجات املكتبات ومراكز التوثيـق واملعلومـات، وإن أي   
تطوير يف هذا االجتاه، البد، أن يعكس الواقع وآفاق املستقبل، مع السعي إلحداث تغـيريات يف نوعيـة   

برامج التنميـة الوطنيـة   ولتحقيق ذلك، البد من وضع . املعلومات املتاحة، وإضافة معارف جديدة أيضا
وأهدافها، مبا يتصل مبخططات تطوير املكتبات على املستويني الوطين واحمللي يف عني االعتبار، من خـالل  
العمل اليومي املشترك بني معاهد التكوين، ومكتبات التكوين، دون أن يقلل أحدمها من أمهية اآلخر، بدءا 

طاته مرورا بالتدريب، والتدريس، والتطبيق، واملتابعـة،  من مرحلة وضع أهداف التكوين، وغاياته، وخمط
إن التعاون والتشاور املتبادل بينهما هو شرط أساسي لنجـاح هـذا   . وانتهاء بتخريج الدارسني وتقوميهم

التكوين، ومتابعة تطويره، وهذا األمر يستدعي عقد االجتماعات الدورية املشتركة، وتواجـد أسـاتذة   
بات التكوين، حلضور بعض الدروس التطبيقية، والعكس صحيح، ليكون التشاور الدروس النظرية يف مكت

                                                 
          الواقع: املعلومات يف الوطن العريب مناهج علم املكتبات ودراسات و.إميان فاضل،  يالسامرائ عامر إبراهيم ،، قندليجي   1
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متواصال بني األساتذة املنظرين واألساتذة املطبقني، حىت يواكب تطبيق هذا األمر على الدروس التبادليـة  
، وليكون الطالب على علم مبا هـو  )أسبوع نظري يتبعه أسبوع تطبيقي وهكذا(أيضا يف حالة وجودها 

  .1ل على تنفيذه علميامقب
ويف املناهج احلديثة، جتري عملية إضافة مواد جديدة، أو إلغاء أخرى، أو دجمها بعد نقلها من حمور آلخر، 

  .مبا يتناسب مع احلاجات املطلوبة
وهنا تطرح أسئلة متعددة بني حني وآخر، مثل السؤال حول ما إذا كان من الضروري فصل موضوع عن 

ادة الواحدة ، كفصل موضوع الوسائل اإلعالمية عن اخلدمات اإلعالمية وجعـل  موضوع آخر داخل امل
كل منها يف مادة مستقلة ، أو إدماج التسيري ليصبح جزءا من علم املؤسسة، ويتم تدريسه يف إطار املعاجلة 

هـذه  ويف . كذالك دمج البيبليوغرافيات واملصادر العامة مع املعلومات على احلـظ  . اآللية للمعلومات 
احلاالت جيب أيضا إعادة النظر يف التوزيع الساعي للمواد الدراسية وفق التوزيع اجلديد، أو زيادة عـدد  

  .الدروس التطبيقية على حساب الدروس النظرية، أو إنقاصها
وتعطي اجلامعات الغربية أمهية كربى للتشاور، وتبادل اخلربات بني األساتذة املشاركني يف التكوين لعلوم 

ففي أملانيا مثال حتتم األنظمة فيها ضرورة وجود اجتماعات سنوية بني أساتذة املادة الواحدة، أو . تباتاملك
  .احملور الواحد

اإلدارة والتسـيري، واملعاجلـة اآلليـة للمعلومـات،     : ولديهم اجتماع سنوي إلزامي يف احملاور التاليـة  
تماعات لإلثراء وختـرج هـذه االجتماعـات    وميكن قبول أساتذة ضيوف يف هذه االج. والبيبليوغرافيا

وقد عاجل امللتقى الواحد والعشرين اخلاص باملعاجلة اآللية للمعلومات هـذا  . باقتراحات وتوصيات ملزمة 
، ودروس 1996املوضوع حبضور مندوبني عن تسعة معاهد والذي انعقد يف مدينة برلني يف شهر مـارس  

لحاسوب، وبراجمه، وموضـوع حتسـني االرتبـاط يف شـبكات     فروعا هامة منه مثل املكونات املادية ل
املعلومات العامة، مع ضرورة متكني الطلبة الدارسني من الوصول احلر ملختربات املعاجلة اآللية للمعلومات، 

  .2وخرج بتوصيات لتحسني مستوى التدريس يف هذا احملور الذي يتعرض للحديث املستمر 
البيبليوغرافيا، فقد عقد يف معهد املكتبات جبامعة ميـونيخ ، حبضـور   أما االجتماع اخلاص بتدريس مادة 

ممثلني عن أساتذة هذه املادة يف املعاهد السابقة الذكر، وذلك يف شهر جويلية من العام نفسـه، ودروس  
مستجداا، وخباصة منها نتائج ومتطلبات االندماج املتنامي بني أنظمة التحقق، والطلب، والتوريد اآللية، 
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وانعكاساا على الدروس النظرية والتطبيقية ، مع دراسة جدوى أو عدم جدوى االسـتمرار يف تقـدمي   
مجعوا يف اخلتام على ضرورة إصدار كتاب جامعي جديد أكما .افيةرالدروس التقليدية يف التمارين البيبليوغ

حدى دور النشر على طباعته حول البيبليوغرافيا  يف ضوء هذه املستجدات ، وحددوا مؤلفيه، واتفقوا مع إ
 .فور انتهاء تأليفه، ليوضع يف مطلع العام الدراسي كمرجع بني أيدي الدارسني 

  1.وقد عقدت يف العام نفسه أيضا اجتماعات مشاة حول حماور أخرى
وليست الغاية من هذه االجتماعات توحيد املناهج، والطرائق، والوسائل، بل التشاور حوهلا، مت يطبق كل 

هد منها ما يناسب حاجات بيئته احمللية، ألنه ليس املطلوب أصال أن تكون هذه املناهج واحدة يف مجيع مع
موادها وخباصة الفرعية منها، وعدد الساعات الدراسية املخصصة هلا، بل املطلوب أن تكون واحـدة يف  

رتباطا قويا بطموحات كل ويرتبط تطوير مناهج علوم املكتبات واملعلومات ا قيمتها وجدواها، ومردودها،
وهذه التغريات متليها جمموعة . جمتمع، والتغريات اليت حتدث فيه، استعدادا لسوق العمل حاضرا ومستقبل

املوضوع االجتماعي للمكتبة، وعمـل املكتبـيني   : "بأربعة هي عوامل حيددها املكتيب الربيطاين كلسون
وقد نشر جملس خـدمات املكتبـات   ، 2"ملعلوماتونوعية معاهد املكتبات وخصوصيتها، مت تكنولوجيا ا
الـتغريات اهلامـة السـريعة يف    "أكد فيه،أن  1986واملعلومات الربيطاين تقريرا حول هذا املوضوع عام 

ااالت االقتصادية، االجتماعية، واليت متارس أثرا على تنظيم خدمات املعلومات واالجتاهات احلديثـة يف  
تأيت نتيجة العوامل االقتصادية، والجتماعية، والتعليمية التكنولوجية السـابقة  تعليم املكتبات املعلومات، 

  .الذكر
، والتوثيق واألرشيف ومن جهة أخرى ترى االجتاهات احلديثة يف تدريس املكتبات واملعلومات

وينسحب هذا الرأي أيضا حىت . ضرورة وجود مواد إلزامية، وأخرى اختيارية يف مناهج الدراسة
ويكون االختيار تبعا مليول الطلبة، واجتاهام الوظيفية تحانات اخلطية، دون الشفوية االمعلى 

وتركز االجتاهات احلديثة أيضا على التوسع يف تدريب الدارسني على استخدام تقنيات . املستقبلية
  .املعلومات ومبتكراا، ملواكبة حتديات السوق، ومنتجاا اجلديدة 

  
  
  

                                                 
  .35. ص.مرجع سابق.تطوير مناهج علوم املكتبات واملعلوماتاالجتاهات احلديثة يف .بومعرايف، جة 1 
  .المرجع نفسه 2 



  )قسم قسنطينة:(علم املكتبات با اجلزائر التكوين يف معهد  -7
  :التعريـــف با القسم -7-1
هو املعهد الوحيد املتواجد يف الشـرق  ، و1982تبات جبامعة قسنطينة عام علم املك قسمأنشأ   

  .وهران لعلم املكتباتالعاصمة و اجلزائري إضافة إىل معهدي اجلزائر
  توفر على مقر خاص به، فكانت تعطى الـدروس  مل يكن ية مبعهد علم املكتبات وإنطلقت الدراس

بعد مرور سنة واحدة أي كتبة املركزية جلامعة قسنطينة، واحملاضرات يف بعض القاعات التابعة للمو
مت حتويل مقر املعهد إىل املدرسة املتواجد حبي العريب بن مهيـدي   83/84يف بداية املوسم اجلامعي 
  .بوسط مدينة قسنطينة

مت تغيري مقر املعهد من جديد إىل جممع كوحيل خلضر اجلامعي املتواجد بنهج  1990نوفمرب  30يف 
الذي يضم باإلضافة إىل معهد علم املكتبات، معهد العلـوم االجتماعيـة   ، و-قسنطينة–الدلب 
  ).التاريخ، الفلسفة(بفرعيه 

هـذه  اص به ونشائه مل يتحصل على مقر خمنذ إعلم املكتبات و املالحظ للوهلة األوىل أن معهد
     ميزة تنطبق على أغلبية املعاهد اجلامعية املتواجدة خارج اجلامعة املركزية نظرا لعدم تـوفر مرافـق  

 مبختلف ارتفاع عدد الطلبة اجلدد املسجلنيبالنظر إىل زيادة عدد املعاهد و هذاومقرات جديدة و
ـ معاهد جامعة قسنطينة، و نطينة تكوينـا يف ثالثـة   يوفر معهد علم املكتبات جلامعة جلامعة قس

  :مستويات
  .وحتضر فيه شهادة دبلوم الدراسات اجلامعية التطبيقية :التكوين قصري املدى -
 .وحتضر فيه شهادة الليسانس :التكوين طويل املدى -
 :و تتكون من ثالثة مستويات حتضر فيها الشهادات العليا التالية :الدراسات العليا -
ــيني   • ــايل للمكتب ــدبلوم الع  D.S.B : Diplôme Supérieur des)– .......ال

Bibliothécaires)  
  (Magister En Bibliothéconomie)– ......................…املاجستري يف علم املكتبات  •

 ...................الدكتوراه يف علم املكتبات  •
•  –(Doctorat En Bibliothéconomie)  

  :مصاحل القسم وجمالسه -7-1-1
  :كتبات املصاحل واالس التاليةيضم معهد علم امل



  .إدارة املعهد -1
 .نيابة املديرية املكلفة بالبيداغوجيا -2
 .نيابة املديرية املكلفة بالدراسات العليا -3
 .اإلدارة العامة -4
 .مكتبة املعهد -5

  .الس العلمي -1
  .الس البيداغوجي -2
  .جملس اإلدارة -3
  :للقسمالطاقم اإلداري -7-1-2

موظفا يعمل يف خمتلف املصاحل وذلك  20علم املكتبات من  قسماري العامل بيتكون الطاقم اإلد
  :حسب ما يلي

  . القسمطاقم اإلداري العامل بال رتب-11 -جدول بياين رقم 
  

  متصرف إداري رئيسي -
  متصرف إداري -
  مساعد إداري رئيسي -
  مساعد إداري -
  معاون إداري -
  عون إداري -
  ة الراقنةكاتب ضارب على اآلل -
  ضارب على اآللة الراقنة -
  عامل مهين -

  :ة التدريـــســــهيئ -7-1-3
ال يزال نقص األساتذة املتخصصني يف خمتلف املستويات التدريسية  1982سنة  القسم مند افتتاح 

  .نها القسم من أهم النقائص اليت يعاين م



حداثة االختصاص يف جامعة قسنطينة مث ونظرا لصعوبة االنطالقة و 1982القسم سنة عند افتتاح و 
ـ  ن استقدام العديد من األساتذة األجانب يف إطار العقود اليت أبرمتها وزارة التعليم العايل فمنهم م

آلونة منهم من يأيت لتقدمي ملتقيات يف دورات ينظمها املعهد، يف اكان يدرس ملدة حيددها العقد، و
بقى نقص األساتذة من أهـم  رات يف اجلامعة اجلزائرية ياإلطا جزأرةرغم اعتماد سياسة األخرية و
  .علم املكتبات جلامعة قسنطينة قسمعوائق مشاكل و

  :القسميئة التدريس يف ه -12 -جدول رقم-7-1-4
  

  الصنـــــف
  أستاذ -

  أستاذ حماضر -
  مكلف بالدروس -

  أستاذ مساعد -
  معيد -
  مؤقت -

  حمافظ مكتبة منتدب للتدريس -
  :علم املكتبات قسممكتبة  -7-1-5
اليت سنتطرق إليها يف اجلانـب  اليت تعاين منها مكتبة القسم و بغض النظر عن النقائص واملشاكل  

يف مسـاعدة  علم املكتبات تلعب دورا هاما  قسمالتقييمي من هذا البحث ميكننا القول أن مكتبة 
ليها أساتذة املعهد لالطالع على خمتلـف  إجناز البحوث املختلفة كما يتردد عالطلبة على املطالعة و

  .العناوين املتوفرة
  :كيفيات التكوين ومستوياته -8

يستدعي من املترشـح   املكتبيني و األرشيفيني كان التكوين اخلاص  1982املعهد سنة مع بدايات 
ـ  انس أن يكون حاصال على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أما بالنسبة للتسجيل يف الليس

  .فإن هذا املستوى من الدراسة اجلامعية يستوجب حصول املترشح على شهادة الباكالوريا



يف الوقت احلايل أصبح احلصول على شهادة الباكالوريا إجباريا على كل مترشـح للتسـجيل يف   
اليـا يف  حى أو التكوين طويل املدى،سابقا ومعهد علم املكتبات سواء بالنسبة للتكوين قصري املد

 51نالحظ ذلك يف املعايري اجلديدة للتسجيل اليت حيددها املنشـور رقـم   و" ل م د"ظام اجلديد الن
البحث العلمي لتسـجيل حـاملي   العايل و الصادر عن وزارة التعليم 1997مارس  25املؤرخ يف 

  1.التكوين العايلريا يف مؤسسات التعليم اجلامعي وشهادة الباكالو
ط الكفيلة بتحديد وجهة الطالب يف ختصصه اجلامعي انطالق من حيدد هذا املنشور بوضوح الشرو

شعبة الباكالوريا املتحصل عليها، هلذا حددت الشعب اخلاصـة بشـهادة الباكالوريـا حسـب     
التسـجيل يف التكـوين   األولويات على مستويني اثنني سنتطرق هلما يف التفصيل اخلاص بشروط 

  .التكوين طويل املدىقصري املدى و
جتـدر  لبيداغوجية تأخذ بعـني االعتبـار و  سبة للدراسات العليا فهناك مجلة من الشروط اأما بالن

بقة الـيت تنظمهـا إدارة   اإلشارة إىل أن الدخول إىل هذا املستوى من الدراسة يتم عن طريق املسا
  :تتكون الدراسات العليا من ثالثة مستويات دراسية حتضر فيها الدرجات العلمية التاليةاملعهد، و

  .الدبلوم العايل للمكتبيني -
 .املاجستري يف علم املكتبات -
 .الدكتوراه يف علم املكتبات -
 1املاستر -
 .لنسبة للنظام اجلديدبا 2املاستر -

  : التكويــن قصيــر املــدى*
  :مقاييس التسجيل يف التكوين قصري املدى          

القرار الوزاري املتضمن إنشاء سنوات، صدر  5بعد توقف التكوين اخلاص بالتقنيني السامني ملدة 
يف الوقـت   19902ذلك سـنة  ة الدراسات اجلامعية التطبيقية والربنامج البيداغوجي لنيل شهاد

احلايل أصبح التسجيل يف هذا املستوى األول من الدراسات اجلامعية خيضع لشروط حمددة تتعلـق  

                                                 
املتضمن املقاييس البيداغوجية و الدوائر اجلغرافية لتسجيل حاملي شهادة الباكالوريا يف مؤسسات  51املنشور الوزاري رقم  1

 .1997لبحث العلمي، ، وزارة التعليم العايل و ا98-97التعليم و التكوين العايل للسنة اجلامعية 
 . یتضمن البرنامج البيداغوجي لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في اقتصاد المكتبات 1990سبتمبر  08القرار الوزاري المؤرخ في  2



هذا من أجل حتسـني وتوضـيح   اد وعبة الباكالوريا املتحصل عليها واملعدل العام يف خمتلف املوبش
  .املعايري اليت يتم من خالهلا توجيه الطلبة إىل هذا املستوى الدراسي من فرع علم املكتبات

فيما يلي نقدم املقاييس البيداغوجية اخلاصة بالتسجيل يف التكوين قصري املدى كما ينص عليهـا  و
  :1997-51املنشور 

  .تكوين قصري املدى: طبيعة التكوين
  علم املكتبات: التكوينفرع 
  305: الرمز

  D.E.U.A شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية: الشهادة
  جامعة قسنطينة: املؤسسة

  .واليات الشرق: النطاق اجلغرايف للتسجيل
يف هذا املستوى من التكوين يشترط على املترشح أن يكـون حاصـال علـى شـهادة      -

  .الباكالوريا
املقاييس البيداغوجية اجلديدة اخلاصة بالتسجيل يف اجلامعات يعتمد املنشور اجلديد املتضمن  -

اجلزائرية على طبيعة شهادة الباكالوريا املتحصل عليها و يرتب الشعب اخلاصة ا حسب 
 :األولويات التالية

  :األولوية األوىل
  .آداب وعلوم إنسانية: باكالوريا -
  .علوم إنسانيةآداب و: باكالوريا -
 .أجنبية آداب ولغات: باكالوريا -
 .احلياةطبيعية و علوم: باكالوريا -
 .العلوم الدقيقة: باكالوريا -

  :األولوية الثانية
  اقتصادتسيري و: باكالوريا -
 .تقنيات احملاسبة: باكالوريا -

  .عند التسجيل يكون الترتيب على أساس املعدل العام احملصل عليه يف الباكالوريا



شهادة الدراسـات اجلامعيـة   قين سامي وسجلوا لتحضري شهادة ت يقرر عدد الطلبة الذين -
 .طالبا 163التطبيقية منذ افتتاح املعهد بـ 

  :شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية 13 :برنامج السنة األوىل

  املقاييـس
  

  حجم الساعات األسبوعية املعامل

  أعمال تطبيقية  حماضرات
    سا 02 01  املدخل ملناهج اإلعالم -1
  سا 02   01  اللغة احلية -2
  سا 02   02  لغات توثيقية -3
 سا04=م.ع+درس   03  1فهرسة  -4
  سا 01.30  سا 01.30 03  بيبليوغرافيا عامة -5
  سا 02  سا 02 03  تنظيم و تسيري املؤسسات التوثيقية -6
 سا04=م.ع+درس   01  مدخل إىل اإلعالم اآليل -7
    سا 02 01  مناهج و تقنيات البحث -8
 سا04=م.ع+درس   03  أرشيف -9

مقاييس، ويقرر احلجـم   09يتكون برنامج السنة األوىل لشهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية من 
  .ساعة 27الساعي األسبوعي بـ 

سـاعة   19.30ما ميكن مالحظته للوهلة األوىل هو احلجم الكبري لألعمال التطبيقية اليت تقدر بـ 
  .ساعة يف األسبوع 07.30ي بـ باملقارنة مع احملاضرات اليت يقدر حجمها الساع

توزع املقاييس على حمورين أساسني، فاألول يدخل ضمن املواضيع التخصصية أي ذات الصـلة  
  :املباشرة بعلم املكتبات ويشمل

  .اللغات التوثيقية -
 1الفهرسة املستوى  -
 البيبليوغرافيا العامة -
 .تسيري املؤسسات التوثيقية تنظيم و -
 .األرشيف  -



 فيكون من مقاييس تكميلية ، اهلدف منها إثراء رصيد الطالـب العلمـي يف   أما احملور الثاين
  .منهجية البحث ، كاإلعالم ، اإلعالم اآليل باإلضافة إىل اللغة اإلجنليزية

  . شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية 14 :برنامج السنة الثانية 

  املعامل  املقاييس
  حجم الساعات األسبوعية

  تطبيقيةأعمال   حماضرات
  سا02   01  اللغة احلية -1
  سا04   03  2فهرسة -2
  سا04=م.ع+درس    03  لغات توثيقية -3
  سا01.30  سا 01.30 02  بيبليوغرافيا عاملة -4
  سا01.30  سا 01.30 03  علم املكتبات -5
  سا 02   02  تقنيات األرشيف-6
  سا 02   02  اآللية -7
  سا 02   02  تقنيات التنشيط-8
  سا 02   02  حصاءعلم اإل -9

مقاييس ، حبجم ساعي  09يتكون برنامج السنة الثانية لدبلوم الدراسات اجلامعية التطبيقية من 
مقـاييس   09ساعة يف األسبوع ، تشمل حماضرات يف البيبليوغرافيا املتخصصة  24يقدر بـ 

         ساعات أما ما تبقى مـن احلجـم السـاعي األسـبوعي      03علم املكتبات بوقت يقدر بـ 
  .ساعة فهو خمصص لألعمال التطبيقية 21املقدربـ و

  :مقاييس جديدة هي  04مقارنة مع املقرر الدراسي للسنة األوىل نالحظ إدراج 
  اآللية -
 تقنيات التنشيط -
 علم اإلحصاء -
 .علم الكتاب  -

بعـد  كذلك دراسة البيبلبوغرافيا املتخصصة إىل املستوى الثاين يف الفهرسة وكما نالحظ االنتقال 
  .دراسة البيبليوغرافيا العامة كمدخل يف السنة األوىل



  :شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية  15جدول رقم  :برنامج السنة الثالثة  

  الساعــة األسبوعيـــة املقاييــــــس
التكنولوجيات اجلديـدة ، اإلعـالم اآليل    -1

  .التوثيقي ، تقييم أنظمة اإلعالم
  

    أدب األطفال-لقراءةعلم اإلجتماع ا -2
    التوثيق -3
  

  : التكويــن طويــل املــدى
  :مقاييس التسجيل يف التكوين طويل املدى             

 05الربنامج احلايل املدرس يف ليسانس علم املكتبات، صدر من خالل القرار الوزاري املـؤرخ يف  
 كان  و قد . 1نس اقتصاد املكتباتحمتوى املواد املكونة لربنامج ليساوتضمن قائمة و 1991جوان 

التسجيل يف التكوين طويل املدى خيضع بدوره إىل مقاييس بيداغوجية حمددة حسـب املنشـور   
املعدل العام املتحصل عليه كما يرتـب  الذي يركز على شعبة البكالوريا و 2 1997-51الوزاري 

  :هذه الشعب حسب أولويات حمددة نتطرق إليها فيما يلي
  .تكوين طويل املدى: وينطبيعة التك

  .علم املكتبات: فرع التكوين
  .910: الرمز

  .ليسانس يف علم املكتبات: الشهادة
  .جامعة قسنطينة: املؤسسة

  .واليات الشرق: النطاق اجلغرايف للتسجيل

                                                 
ي ، املتضمن املقاييس البيداغوجية و الدوائر اجلغرافية لتسجيل حامل1997مارس  25املؤرخ يف  51املنشور الوزاري رقم  1

، وزارة التعليم العايل و البحث العلمي، 97-96شهادة البكالوريا يف مؤسسات التعليم و التكوين العايل للسنة اجلامعية 
1997. 

املتضمن املقاييس البيداغوجية و الدوائر اجلغرافية لتسجيل حاملي شهادة البكالوريا يف مؤسسات  51املنشور الوزاري رقم  2
 .1997 ، وزارة التعليم العايل و البحث العلمي،98-97 للسنة اجلامعية التعليم و التكوين العايل



يف هذا املستوى من التكوين يشترط على املترشح أن يكـون حاصـال علـى شـهادة      -
  .البكالوريا

سانس يتضمن املنشور اجلديد املتضمن املقاييس البيداغوجيـة اجلديـدة   بالنسبة لدرجة اللي -
اخلاصة بالتسجيل يف اجلامعات اجلزائرية شهادة البكالوريا اليت حتصل عيها الطالب و ترتب 

 .الشعب حسب األولويات اليت حددا وزارة التعليم العايل و البحث العلمي
  :األولوية األوىل

  .سانيةآداب وعلوم إن: بكالوريا -
 .علوم إسالميةآداب و: بكالوريا -
 .لغات أجنبيةآداب و: بكالوريا -

  :األولوية الثانية
  .احلياةعلوم الطبيعة و: بكالوريا -
 .العلوم الدقيقة: بكالوريا -
 .اقتصادتسيري و: بكالوريا -
 .تقنيات احملاسبة: بكالوريا -

االختبـارات الكتابيـة   عند التسجيل يكون الترتيب على أساس املعدل العام احملصـل عليـه يف   
  .للبكالوريا

  .ليسانس علم املكتبات  16جدول رقم  :برنامج السنة األوىل

  املعامل  املقاييــــــس
  حجم الساعات األسبوعية

  أعمال  حماضرات
  سا 02   01  اللغة احلية -1
    سا 02 02  االتصالمدخل لعلوم اإلعالم و -2
  اس 02  سا 01 03  عناوينمؤلفني و: فهرسة -3
  سا 1.30  سا 01 02  االتصالمدخل لإلعالم و -4
بيبليوغرافيـا  مدخل ملناهج البيبليوغرافيا و -5

  .عامة
03 

  سا 1.30  سا 1.30



  سا 02  سا 01 03  تسيري أنظمة اإلعالمتنظيم و -6
  سا 02   02  لغة أنظمة اإلعالم -7
  سا 02   01  )الفرنسية(لغات التعبري -8
    سا 1.30 01  )عرفةنظرية امل(بيستيمولوجيا  -9

  سا 02   01  اإلحصائيات املطبقة يف علوم اإلعالم -10
مقاييس  10يتكون الربنامج الدراسي للسنة األوىل لتحضري شهادة الليسانس يف علم املكتبات من 

ساعة  15ساعات للمحاضرات و  08ساعة خصصت منها  23حبجم ساعي أسبوعي يقدر بـ 
  .لألعمال التطبيقية

عن هذا من أجل إعطاء الطالب فكرة األوىل مركز على مادة اإلعالم واالتصال و يف السنةالتكوين 
االتصال كقاعدة ملختلف املواد واملقـاييس  إدراكه ألمهية اإلعالم واال العام لتخصصه اجلديد و

  :االتصالقاييس متكاملة يف مادة اإلعالم وم 04يف هذا اإلطار جند اليت سيدرسها، و
  .م اإلعالم و االتصالمدخل لعلو -
 .تسيري أنظمة اإلعالمتنظيم و -
 .لغة أنظمة اإلعالم -
 .اإلحصائيات املطابقة يف علوم اإلعالم -

مدخال إىل اإلعالم اآليل أمـا املقـاييس   يدرس مقررا يف نظرية املعرفة، و إضافة إىل هذه املقاييس
  :التخصصية البحثة فنجد

  .بيبليوغرافيامدخل ملناهج ال–عناوين ني ومؤلف: الفهرسة -
  .اللغة الفرنسيةقياس يف اللغة احلية وبالنسبة للغات فإن الربنامج يشمل م
  ليسانس علم املكتبات - 17-برنامج السنة الثانية  جدول رقم  

  املعامل  املقاييـــــس
  حجم الساعات األسبوعية

  أعمال  حماضرات
  سا 02   01  اللغة احلية -1
  سا 02   03  مؤلفني و عناوين: فهرسة -2
  سا 02  سا 01 03  بيبليوغرافيا متخصصة -3



  سا 1.30  سا 1.30 02  2لغة أنظمة اإلعالم  -4
  سا 02   02  1إعالم آيل توثيقي  -5
  سا 02  سا 01 03  أرشيف -6
  سا 1.30  سا 1.30 02  علم املكتبات -7
  سا 1.30  سا 1.30 02  ليسانسيات التوثيق -8
     01  زيارات ملراكز التوثيق -9

 21مقاييس حبجم ساعي أسبوعي يقدر بـ  09يتكون برنامج السنة الثانية ليسانس ليسانس من 
  .سا لألعمال التطبيقية 14.30سا للمحاضرات و  6.30ساعة خصص منها 

  :تشمللتقنية مقارنة مع السنة األوىل وبالنسبة لربامج السنة الثانية نالحظ ارتفاع عدد املقاييس ا
  .مؤلفنيوعناوين : الفهرسة -
 .بيبليوغرافيا متخصصة -
 .أرشيف -
 .علم الكتاب -
 .لسانيات التوثيق -
 .إعالم آيل توثيقي -
 .زيارات املراكز التوثيقية -

هي مسة تتميز ـا بـرامج   ن التوقيت العام للسنة الثانية وتأخذ األعمال التطبيقية اجلزء األكرب م
  .املستويات السابقة من الدراسة

  ليسانس علم املكتبات-18-ل رقمجدو: برنامج السنة الثالثة

  املعامل  املقايــــــيس
  حجم الساعات األسبوعية

 أعمال تطبيقية  حماضرات
  سا 02   01  اللغة احلية -1
  سا 02   02  2إعالم آيل توثيقي  -2
  سا 02   02  3لغة أنظمة اإلعالم  -3
  سا 1.30  سا 1.30 02  تكنولوجيا اإلعالم و التوثيق -4



    سا 03 03  رشيفتقنيات األ -5
  سا 02   01  مناهج و تقنيات البحث -6
    سا 02 02  نظرية اإلعالم -7
  سا 1.30  سا 1.30 02  علم النفس االجتماعي و االتصال -8
     01  زيارات ملراكز التوثيق -9

سـاعة،   19مقاييس حبجم ساعي أسبوعي يقدر بـ  08يتكون برنامج السنة الثالثة ليسانس من 
لقد أدرجت مقاييس ساعة لألعمال التطبيقية، و 11و  ساعات للمحاضرات 08خصصت منها 
   علم النفس اإلجتمـاعي لإلعـالم   رنامج السنة الثالثة مثل مناهج وتقنيات البحث، وجديدة يف ب

  .االتصالو
         سـنوات،  03من املقاييس اليت تدرس مرحليا، لغة و أنظمة اإلعالم الذي يقدم علـى مـدى   

تبقى األعمال التطبيقية الثالثة، واآليل التوثيقي الذي يقدم على مستويني يف السنة الثانية و اإلعالمو
  .أعلى نسبة من احملاضرات

االتصال مقررا هاما بالنسبة للطالب حيث يسـاعده  س علم النفس االجتماعي لإلعالم ويعد مقيا
وع يف صميم العمل املكتيب هو موضادئ علم النفس يف جمال اإلعالم واالتصال وعلى اكتساب مب

          االتصـال املباشـر بـني املكـتيب     نسانية والذي يعتمد إىل حد كبري يف خدماته على العالقة اإل
  .العلميةمن خمتلف املستويات االجتماعية واملستعمل و

  :ليسانس علم املكتبات  -19-جدول رقم: برنامج السنة الرابعة

  املعامل  املقاييـــــس
  عات األسبوعيةحجم السا

 أعمال تطبيقية  حماضرات
  سا 02   02  مصادر اإلعالم يف العامل العريب -1
  سا 01.30  سا 1.30 02  تقييم أنظمة اإلعالم -2
  سا 02  سا 01 02  شبكات و أنظمة اإلعالم -3

ساعات،  08مقاييس حبجم ساعي أسبوعي يقدر بـ  03يتكون برنامج السنة الرابعة من  -
 5.30املقـدر بـ ات أما التوقيت املتبقـي ونهـا خاصـة باحملاضـرسـا م 02.30

  .سا فهو خاص باألعمال التطبيقية



يدرس الطالب هذا املقرر يف السداسي األول من السنة الرابعة، أما السداسي األخري يقوم  -
الطلبة بإجراء تربص يف إحدى املكتبات أو املؤسسات التوثيقيـة أو مراكـز األرشـيف    

سب الوثيقة الـيت  حو. ذلك مبقدار يومني ونصف يف األسبوعدة مبدينة قسنطينة واملتواج
 :موضوعه فإن املهام اليت يتربص فيها الطالب تتمثل يفاصة بالتربص واخليرسلها املعهد و

  .اإلعارةتنظيم املخازن و •
 .مصلحة املرجتع •
 .التبادل •

جتدر اإلشارة إىل احل اليت تربصوا فيها وتلف املصيف اية التربص، يكلف الطلبة بكتابة تقرير عن خم
باملوازاة مـع  نهائي شأا شأن املواد األخرى وأن عالمة التربص تؤخذ بعني االعتبار يف التقييم ال

التربص، يقوم الطالب بإعداد مذكرة خترج حتت إشراف أستاذ من املعهد تناقش علنيـا يف ايـة   
هادة الليسانس يف علم املكتبات، ومنذ افتتاح املعهد السنة اجلامعية، يتحصل بعدها الطالب على ش

  .هي موزعة يف عدة قطاعات لليسانس وسجل خترج عدة دفعات حتمل ا 1982سنة 
  :لليسانس علم املكتبات 1997برنامج  ستة 

الربنامج البيداغوجي لنيل شهادة الليسانس يف علـم   19971سبتمرب  19حيدد القرار املؤرخ يف 
  .املكتبات
سـنوات   04ن الربنامج اجلديد الليسانس علم املكتبات من جمموعة مقاييس مربجمة علـى  يتكو

دراسية تشمل علم املكتبات، التوثيق، علم األرشيف باإلضافة إىل مقاييس ختصصية متس العمـل  
 اإلعـالم اآليل ات التوثيقية، البيبليوغرافيات واملكتيب التقين البحثي و اخلاص مبعاجلة األوعية، اللغ

  .ألتوثيقي
سنوات يدرس  03بعد دراسة الرابعة حيث و امليزة األوىل للربنامج تتمثل يف التخصص يف السنة -

  :الطالب يف السنة الرابعة واحدا من الفروع التالية
  .التقينالتوثيق واإلعالم العلمي و -أ
  .القراءة العمومية -ب
  .األرشيف -ج

                                                 
 .، یتضمن البرنامج البيداغوجي لنيل شهادة الليسانس في اقتصاد المكتبات1997سبتمبر  19القرار الوزاري المؤرخ في  1



تكون مبثابة جدع مشترك، أما السنة الرابعة فهـي سـنة   ذه الطريقة فإن السنوات الثالثة األوىل 
  .التخصص يف واحد من الفروع الثالثة املقترحة

فيما يلي نقدم الربنامج اجلديد لليسانس علم املكتبات، و للمالحظة فإن التسمية الـيت وردت يف  
  .برنامج ليسانس اقتصاد املكتبات: الربنامج املرسل من طرف الوزارة هي

  :ليسانس اقتصاد املكتبات : ىلالسنة األو
  .الفهرسة -1
  .مدخل إىل املناهج البيبليوغرافية -2
  .تنظيم و تسيري نظم اإلعالم -3
  .لغات توثيقية -4
  .لغة اجنليزية -5
  .لغة فرنسية -6
  .مدخل إىل اإلعالم اآليل -7
  .مدخل إىل علوم اإلعالم و االتصال -8
  .األرشيف -9

  .الزيارات -10
  :ليسانس اقتصاد املكتبات: يةالسنة الثان

  .الفهرسة -1
  .البيبليوغرافيا املتخصصة -2
  .تقنيات األرشيف -3
  .لغات توثيقية -4
  .لغة اجنليزية -5
  .لغة فرنسية -6
  .إعالم آيل توثيقي -7
  .علم املكتبات -8
  .علم النفس وسوسيولوجية االتصال -9



  .تنظيم و تسيري نظم اإلعالم -10
  .طبقة يف علم املعلوماتاإلحصائيات امل -11
  .التربصات -12

  :ليسانس اقتصاد املكتبات: السنة الثالثة
  .لغات توثيقية -1
  .إعالم آيل توثيقي -2
  .نظرية اإلعالم -3
  .لغة اجنليزية -4
  .لغة فرنسية -5
  .أرشيف -6
  .مناهج وتقنيات البحث -7
  .تكنولوجيات البحث -8
  .حتليل وثائقي -9

  .متقييم نظم اإلعال -10
  .بىن اإلعالم يف العامل العريبمصادر و -11

  :ليسانس اقتصاد املكتبات: السنة الرابعة
  :التوثيق و اإلعالم اآليل العلمي و التقين: فرع -أ

  .الشبكات و النظم -1
  .علم تسويق الوثائق -2
  .املكتبات املتخصصةز التوثيق ومراك -3
  .التوثيق السمعي البصريالتنشيط و -4
  .اإلعالمصناعة  -5
  .املعاجلة اللغوية للمعلومات العلمية و التقنية -6
  ).مذكرة(ملتقيات حول املنهجية  -7
  .تربص -8



  املطالعة العمومية: فرع -ب
  النظمالشبكات و -1
  .علم تسويق الوثائق -2
  .مهن الكتاب -3
  .التوثيق السمعي البصريالتنشيط و -4
  .املكتبات العامة -5
  .أدب الشباب -6
  .سوسليوجية املطالعةم النفس وعل -7
  )مذكرة(ملتقيات حول املنهجية  -8
  .تربص -9
  :األرشيف: فرع -ج
  .النظمالشبكات و -1
  .علم التسويق -2
  .تاريخ املؤسسات الثقافية يف اجلزائر -3
  )من بينها اإلعالم اآليل يف ميدان األرشيف(التقنيات اجلديدة  -4
  .علم األرشيف املتخصص -5
  .كتابة القدمية، دراسة علمية لألختام، دبلوماسيةعلم ال -6
  .ملتقيات -7
  .تربص -8

كما ذكرنا آنفا فإن امليزة األساسية ليت تضمنتها الوثيقة الوزارية، واملقررات اهذه مجلة املقاييس و
للربامج اجلديدة تتمثل يف التخصص أثناء السنة الرابعة حيث ميكن دراسة واحد من الفروع الثالثة 

  :اليةالت
  .اإلعالمالتوثيق و -أ
  .املطالعة العمومية -ب
  .األرشيف -ج



كما أن الربنامج اجلديد لليسانس علم املكتبات حيتوي على بعض املواضيع اليت تعتـرب جديـدة   
  :باملقارنة مع الربنامج احلايل مثل

صص، باإلضافة إىل علم التسويق التقنيات اجلديدة، املعلومات العلمية والتقنية، اإلعالم اآليل املتخ
  .مقياس املنهجية اخلاصة بإعداد املذكرة

جتاوب األساتذة والطلبة معه، ومعرفة مدى  مدىحظة نتائج تطبيق هذا الربنامج ويبقى اآلن أن مال
مرتبطا بتطبيـق الربنـامج   املناهج احلديثة املتبعة يف تدريس علم املكتبات متاشيه ومطابقته للنظم و

  .يادراسته ميداناجلديد و
  :الدراســـــات العليــــا

  :الدبلوم العايل للمكتبيني -أ
التسجيل فيه يتم بإجراء مسابقة الدخول بيني يدخل ضمن الدراسات العليا والدبلوم العام للمكت  

اليت ينظمها املعهد للحاصلني على الليسانس يف علم املكتبات أو ما يعادهلا يف ختصـص جـامعي   
  .آخر

ألوىل يف السنة دفعات للدبلوم العايل للمكتبيني، الدفعة ا 03سجلت  1982سنة منذ افتتاح املعهد 
طالبا أما  18ضمت بدورها و 85-84لبا، الدفعة الثانية سنة طا 18ضمت و 83-82اجلامعية 

  .طالبا 11ضمت و 93-92إليها يف السنة اجلامعية الدفعة الثالثة فقد أجريت مسابقة الدخول 
مقاييس باإلضافة إىل جمموعة مـن   07ة التحضريية للدبلوم العايل برناجما من يتلقى الطلبة يف السن

    التسـيري اإلداري ضيع ذات العالقة بعلم املكتبات والتوثيق واألرشيف وامللتقيات متس خمتلف املوا
  .هي مواد جد مفيدة خاصة بالنسبة للطلبة احلاصلني على شهادات جامعية يف غري علم املكتباتو

الطالب يف حتضري مذكرة للتخرج  النجاح يف االمتحانات يشرعتكمال السنة التحضريية وسبعد ا
االتفاق معه، يقدم بعـدها املوضـوع   حبثه واختيار األستاذ املشرف و ذلك بعد اختيار موضوعو

  .املقترح للمجلس العلمي للمعهد للدراسة واملوافقة
نية أمام جلنة متخصصة ليحصل بعـدها علـى   بعد إجناز املذكرة يقدم الطالب عمله يف مناقشة عل

ـ  ال يف مكتبـة أو  الدبلوم العايل للمكتبيني الذي يعد دبلوما مهنيا يسمح حلامله بشغل منصب ع
  .عادة ما يتحصل حاملي هذا الدبلوم على منصب حمافظ مكتبةمؤسسة توثيقية، و

  



  -20 -جدول رقم :برنامج السنة التحضريية للدبلوم العايل للمكتبيني -
  علم املكتبات 01
  إدارة تسيري املكتبات 02
  وصف وحتليل الوثائق 03
  بيبليوغرافيا 04
  تكنولوجية الوثائقتقنيات و 05
  )صناعة الكتاب(جيا لوويبيبل 06
  مدخل إىل األرشيف 07
  ملتقيات 08

  
ة حماور أساسـية  أنه يعتمد على ثالثدبلوم العايل للمكتبيني، نالحظ وبالنظر إىل املقرر الدراسي لل

ما يتصل لومات ذات الصلة بعلم املكتبات واهلدف منها هو إعطاء الطالب أقصى حد ممكن من املع
  .به من مفاهيم

هـي  ال إىل علم املكتبات واألرشيف وفاحملور األول يتمثل يف املقاييس اليت تعرف أو تكون مدخ
آخر غري علم املكتبات فهـي  جد مفيدة خاصة بالنسبة حلاملي شهادات الليسانس يف اختصاص 

  .األرشيف واملواضيع اليت تتصل مارف الطالب مبيدان علم املكتبات وتع
ـ قاييس التقنية اليت تدرس واحملور الثاين يشمل كل امل ة تم بكيفيات املعاجلة الفنية ملختلف األوعي

ثـائق،  حتليل الوف ومن هذا اإلطار مقاييس وصيدخل ضاملكتبية والتقانني السائدة واملعمول ا و
  .تكنولوجية الوثائقالبيبليوغرافيا وتقنيات و

تسيري املكتبات الذي يعترب من أهم املقررات حيـث أنـه   الثالث يتمثل يف مقاييس إدارة و احملور
البحث يف املناهج اجلديـدة للتسـيري   نيات التسيري اخلاصة باملكتبات ويسمح للطالب بدراسة تق

  .خمتلف املؤسسات التوثيقيةيف إدارة وتسيري املكتبات و مي واملبادئ اجلديدةالعل
ـ   يح تساهم امللتقيات إىل حد كبري يف إثراء مضمون التكوين نظرا لتنوع مواضيعها كما أـا تت

املالحظ أن طلبة الدبلوم الفرصة ملناقشة مواضع علمية وحبوث حديثة تدخل ضمن االختصاص، و
ألساتذة األجانب خاصة من مللتقيات من استقدام عدد من االعايل للمكتبيني استفادوا ضمن هذه ا



احملاضرات و الدروس يف األرشـيف وتقنياتـه، علـم    يف هذا اإلطار قدمت العديد من فرنسا و
كما أن التربصات القصرية املدى اليت يسـتفيد  . تقنيات التوثيق، علم املكتباتاملكتبات، لغات و

النسـبة  تفيد يف إثراء البحوث اليت يقومـون ـا خاصـة ب   منها طلبة الدبلوم العايل للمكتبيني، 
مؤسسات اليت التقين للاملتعلقة بنظم التسيري اإلداري واكتساب اخلربات للمذكرات اليت حيضروا و

 6مـن   93-92يف هذا اإلطار استفاد طلبة الدبلوم العايل للمكتبيني لدفعة يزوروا باخلارج، و
  .تربصات باخلارج

  :ــــراملاجستيـ -ب
مقياسا، باإلضـافة    15إىل  12من مدة الدراسة تقدر بسنة حتضريية واحدة يتلقى خالهلا الطالب 

الوطن، بعد إمتـام هـذه   خارج يقدمها أساتذة متخصصون من داخل وإىل جمموعة من امللتقيات 
 النجاح يف االمتحانات النهائية يكلف الطالب بتحضري مذكرة للتخرج حتت إشـراف املقررات و
االنتهاء من حتضريها يقدم الطالب عمله يف مناقشـة  صص وبعد موافقة الس العلمي وأستاذ متخ

على عكـس  دة املاجستري يف علم املكتبات، وعلنية أمام جلنة للمناقشة يتحصل مبوجبها على شها
 الدبلوم العايل الذي يعد شهادة مهنية فإن املاجستري يسمح للطالب املتخرج أن يكـون أسـتاذا  
جامعيا يف التخصص باإلضافة إىل هذا فهو يسمح له بشغل منصب عال يف إحـدى املؤسسـات   

  .التوثيقية أسو غريها من املكتبات املختلفة
  :برنامج السنة الثانية التحضريية للماجستري -

يتكون برنامج السنة الثانية التحضريية للماجستري من جمموعة مقياس إضـافة إىل جمموعـة مـن    
  .ذات الصلة باالختصاص خمتلف املواضيع التكميلية وت يفامللتقيا

بالنظر إىل املقررات اليت يدرسها الطالب يف مرحلة الليسانس، فإن برنامج املاجستري يعد تكملـة  
  :هلذه الربامج خاصة بالنسبة للمواد التقنية اليت تدخل ضمن علم املكتبات مثل

  .اللغة التوثيقية -
 .صناعة الكتاب -
 .املتخصصة البيبليوغرافيا -
 .رؤوس املوضوعات العربية -
 .تسيري املؤسسات التوثيقيةتنظيم و -



  .اتمعاالتصال و -
 .نياالتصال واملستعمل -
 .علم نفس القارئ -
 .البيداغوجيا -

البحـث  املستعمل و بالنسبة للمقاييس اجلديدة فإن أمهيتها تكمن يف اهتمام مواضيعها بالقارئ أو
االتصال به عرب خمتلف القنوات املمكنة باإلضـافة إىل  إعالمه و ت اليت متكن املكتيب منعن الكيفيا

الطالب يف  هو بذلك ميكن الدارس أورج علم نفس القارئ ضمن مواضيعه وذلك فإن الربنامج يد
مـا  لبحث عن ميوالتـه و ااملاجستري من دراسة وفهم سلوكات القارئ وفهم سلوكات القارئ و

    الوصول إىل املعلومات يف أحسن الظـروف، دة من املكتبة وتسهل له االستفا حيبذه من الطرق اليت
تبـة،  قد تدخل يف هذا اجلانب عدة اعتبارات أخرى كطبيعة البيئة، و احمليط الذي توجد فيه املكو

القارئ مما  طبيعةى دراسة سلوك وغريها من املعطيات اليت تساعد علاملستوى االجتماعي للقارئ و
  .املته وتوفري اجلو الذي يتالءم مع طبيعة العامةطرق معيسمح بتحديد أمناط و

على اكتساب القدرة يعد مقياس البيداغوجيا من بني املقاييس اليت تساعد الطالب يف املاجستري  -
إيصال املعلومات للغـري  ه بتبليغ ومتكنه من املنهجية العلمية اليت تسمح لعلى التلقني والتدريس و

ؤهال للقيام مبهام التدريس خاصة يف املستوى اجلـامعي حيـث   مناهج جتعله مباستعمال وسائل و
كيفية تسيري الدروس سـواء كانـت نظريـة أو    استفسارات الطلبة ويكون األستاذ أمام أسئلة و

رجـة  تطبيقية، هلذا فإن مقياس البيداغوجيا يكتسي أمهية كبرية ضمن املقرر العـام اخلـاص بد  
ملكتبـات  حلاصلني على شهادة املاجستري يف معهد علـم ا تبقى نسبة ااملاجستري يف علم املكتبات و

مباشر حيث أنه مت تنظيم مسابقة واحدة جلامعة قسنطينة ضئيلة، والسبب يف ذلك طبيعي وبديهي و
  .عاما 15طيلة 

  :ه املبادئ العامة لنظام اإلجازة واملاستر والدكتورا-3- 8

يف هيكلة التعليم العايل تقوم خاصة على  منظومة جديدة هوالدكتوراميثل نظام اإلجازة واملاستر  
بناء وتأطري التكوين اجلامعي حسب ثالثة مستويات متمايزة ومترابطة لرصد تطـور كفـاءات   

  :وتتمثل هذه املستويات يف ما يلي . الطالب
  سنوات  3+ مستوى بكالوريا 



  سنوات 5+ مستوى البكالوريا 

  سنوات  8+ مستوى البكالوريا 

يكلة اجلديدة إىل الرفع من نوعية عروض التكوين اجلامعي املفتوحة أمام الطلبة مع ودف هذه اهل
  . تعزيز شفافيتها وتثمني الشهادات الوطنية املسلمة على خمتلف مستويات التعليم العايل

  :ن املبادئ األساسية لعل من أمههاعلى مجلة م" أمد"ويقوم نظام 

 إطار ميادين كربى للتكوين لتحقيق جتـانس أكـرب   تنظيم عرض الدروس واملواد وحتديدها يف
وترابط أمنت بني خمتلف االختصاصات مع التركيز على اآلفاق املهنية املفتوحة أمام الطلبة التونسيني 

  . يف كل ميدان ويف كل اختصاص

ل تكييف التدريس بالتعليم العايل حسب مسارات تكوينية فردية استنادا إىل االختيارات الذاتية لك
 وعليه فإنه يتم تنظيم التكـوين اجلـامعي اعتمـادا علـى    . طالب حسب مشروعه املهين اخلاص

سداسيات ووحدات تعليمية أساسية وأخرى اختيارية لتمكني الطالب من دعم كفاءاتـه املهنيـة   
بتعزيز حتكمه يف التكنولوجيات احلديثة ويف اللغات األجنبية وغريها من املعـارف الـيت تيسـر    

وبناء على ذلك فإن تكامل االختصاصـات  ... يف سوق الشغل وخلق املشاريع اخلاصة االندماج
  .أهم األهداف اليت يسعى النظام اجلديد إىل بعثها وتركيزها وتعددها يشكالن

يف رسم مسار الطالب وحنته حسب هيكل تصاعدي إذ تسخر " أمد"ويتمثل املبدأ الثالث لنظام 
ة بالنظر إىل مستوى التعليم وبالنظر إىل الكفـاءات الواجـب   كل جمموعة من الوحدات التعليمي

اكتساا يف كل درجة من درجات التكوين اجلامعي لتمكينه من اإلملام جبملة من املعـارف الـيت   
  .تضبط بدقة من طرف املسؤولني البيداغوجيني 

ن تنحتـه  وعلى كل منها أ. هو مشروع خاص بكل جامعة" أمد"ويتضح مما تقدم أن إرساء نظام 
بالنظر إىل متيز ميادين اختصاصاا وإىل خصوصية موقعها اجلغرايف وانتمائها اجلهـوي والـوطين   
للنجاح يف بعث أجيال جديدة من الكفاءات اليت تستجيب إىل حاجيات سوق الشـغل الوطنيـة   

  .واألجنبية



ملكونات األساسية وتقوم املنظومة اجلديدة على جمموعة من اآلليات والوسائل تشكل يف جمموعها ا
  ".أمد"لنظام 

 :هوالدكتوراونات األساسية لنظام اإلجازة واملاستر املك-8-4
. مكونات أساسية يشكل ترابطها وتكاملها خصوصـية هـذا النظـام    5على " أمد"يرتكز نظام 

شـهادات   3تقابلـها   مترتبةوتتمثل تلك املكونات يف تقدمي عروض التكوين يف ثالثة مستويات 
يف تنظيم الدروس يف دورية سداسية، واعتماد نظام الوحدات التعليمية الـيت تقـيم يف   وطنية، و

ويشكل . إطارها كفاءات الطالب استنادا إىل مجلة من األرصدة القابلة لالكتساب ائيا وللتحويل
  .ملحق الشهادة املكون اخلامس للنظام 

  ثالث شهادات وطنية
  النظام السداسي

  الوحدات التعليمية
  نظام األرصدة 

  ملحق الشهادة  
  ثالث شهادات وطنية

نية متثل يف اآلن نفسه ثالث مستويات تتوزع علـى  على ثالث شهادات وط" أمد"يشتمل نظام   
  :النحو التايل 

  سنوات وتقابله شهادة اإلجازة 3+ مستوى بكالوريا 

  سنوات وتقابله شهادة املاستر 5+ مستوى البكالوريا 

  .سنوات وتقابله شهادة الدكتورا 8+ مستوى البكالوريا 

اجلامعية املفضية لإلجازة يف شكل ميادين  تعرض املسارات: سنوات بعد البكالوريا  3: اإلجازة 
تكوين كربى ويف شكل مسالك متكونة من وحدات تعليمية أساسية وأخرى اختيارية متجانسـة  

وهي دف إىل تطوير طاقات الطالـب  . ومترابطة حتددها اجلامعة وتوزعها على ست سداسيات



ات سوق الشغل احمللية والدولية بتأمني تكوين أساسي يسعى إىل مالءمة التكوين النظري مع حاجي
  .من الكفاءات املتوسطة

وعادة ما تسعى اجلامعات يف هذا الطور من التكوين اجلامعي إىل متكني الطالب، عـالوة علـى   
التكوين األساسي، من القدرات العملية اليت تيسر له االندماج يف احلياة املهنية وذلك بتعزيز حتكمه 

كما يعتمد نظام اإلجازة على برنامج دراسي مرن . اللغات األجنبية يف التكنولوجيات احلديثة ويف
متكون من وحدات تعليمية ذات اختصاصات متكاملة يتم تقييمها حسب عدد األرصدة املسندة 

  .إليها واليت يتم اكتساا يف اية كل سداسي

د تتمثـل خاصـة يف   ولدعم اجلسور املمكنة بني خمتلف املسالك حتدد اجلامعات مجلة من القواع
شروط االلتحاق بالوحدات التعليمية اليت تنظمها لتيسري توجيـه الطلبـة يف خمتلـف امليـادين     

وتؤدي املسالك جبميع أنواعها إىل إسناد شهادة اإلجازة األساسية أو املهنية مـع  . واالختصاصات
  .رصيدا 180ملحق للشهادة حبصول الطالب على 

كما ميكنه أن يتوجه اعتمادا على النتائج الـيت  . ق بسوق الشغلوميكن للطالب إثر ذلك االلتحا
  .حتصل عليها إىل ماستر حبث أو ماستر مهين

يقترح تعريفا جديدا للشهادة اجلديدة إذ أا تعرب عـن  " أمد"ويتضح من خالل ما تقدم أن نظام 
إلبراز مهنية الطالب  مستوى معني من التعليم العايل مع اإلشارة إىل ميدان االختصاص أو االختيار

  .بالتركيز على الكفاءات اليت اكتسبها يف إطار مسار تكويين معني

سـنوات يف   5+ تنظم املساك املؤدية إىل مستوى بكالوريا : سنوات بعد البكالوريا  5 :املاستر 
 و تندرج تلك املسالك. إطار مسالك تؤدي إىل شهادة املاستر املهين أو إىل شهادة ماستر البحث

ضمن ميادين كربى للتكوين توزع فيها الدروس يف شكل سداسيات ووحدات تعليمية أساسـية  
  .وأخرى اختيارية

ودف دراسات املاستر إما إىل إعداد الطالب إىل مهن التصور واإلشراف والتسيري والقيادة سواء 
لذا . ستوى الدكتورايف القطاعات العمومية أو اخلاصة، أو إىل جمال البحث لتمكينه من االلتحاق مب

فإن الدروس على صعيد املاستر عادة ما تكون يف شكل دروس نظرية ودروس منهجية وتطبيقيـة  



تسعى إىل متكني الطالب من الكفاءات الالزمة لنجاح أعماله الشخصية من مشاريع ودراسـات  
صـعيد   وبذلك فإن مستوى املاستر ال يعترب جمرد مواصلة للدروس املعروضة علـى ... ومذكرات

  . اإلجازة وإمنا يشكل حلقة للتخصص ولتعميق الدراسات اليت هلا صلة مبا اكتسبه الطالب سابقا

وعادة ما تتجه اجلامعات يف إطار تنظيم عروض التكوين إىل حتديد أهداف كل مسلك جـامعي  
وقد ختتلف هذه األهداف عما سـبق حتديـده   . بالنظر إىل امليادين واالختصاصات واالختيارات

وجيوز أن يشتمل التكوين يف املاستر املهين على تربصات باملؤسسات . النسبة إىل مستوى اإلجازةب
كما جيوز أن يشتمل التكوين يف ماسـتر البحـث   . العمومية أو اخلاصة ميكن أن تدوم سنة كاملة

  .على تربصات حبث مبخابر البحث أو باملؤسسات

ص آخرها للقيام بتربص حبث بإحدى مؤسسات وتتوزع دروس املاستر على أربعة سداسيات خيص
ويسند املاستر عنـدما يتحصـل   . أو خمابر البحث أو بتربص مهين بإحدى املؤسسات االقتصادية

  .رصيدا  120الطالب على جمموع 

تتجه السنوات الثالث األخرية من التكوين اجلامعي إىل : سنوات بعد البكالوريا  8:  ةالدكتورا
ويتابع الطالب خالل هـذه املرحلـة دروسـا علميـة     . أطروحة الدكتوراإعداد حبوث وحترير 

حبث بإحدى اجلامعات أو مبراكز البحـث الوطنيـة أو    تمبتربصاوبيداغوجية كما ميكنه القيام 
  . األجنبية

  : النظام السداسي-

والسداسـي هـو   ". أمـد "يشكل التنظيم السداسي للتكوين أحد األسس اليت يقوم عليها نظام 
أما النظام السداسي فيتمثل يف تقسيم مدة الدراسة إىل سداسيات . الدورية لوحدات التكويناملدة

وال يعين التنظيم السداسي أن كل سنة تشمل سداسيني وأنه . عوضا عن التقسيم حسب السنوات
سنوات ميكن احلصول على اإلجازة مثال، بل يعين ذلك أن الوحدة األساسـية هـي    3يف ختام 

وعليه فإن مفهوم السنة اجلامعية نفسه يصبح مفهوما إداريا يتعلق . ال يقبل التجزئة السداسي ككل
فإذا قلنا إن السداسي األول يبدأ يف شهر جانفي فإن الطالب ال مير إىل السنة املوالية إثر . بالتسجيل

 ويهـدف تنظـيم  . العطلة اجلامعية بل إىل السداسي املوايل حىت ولو كان ذلك بعد عدة سنوات



التكوين اجلامعي يف هذا الشكل إىل تيسري تقييم كفاءات الطلبة وتسهيل حركيتهم بـني شـعب   
  . ومسالك التعليم العايل

أسبوعا، وال يقل حجم ساعات تدريس الوحـدات التعليميـة يف    14ويشمل السداسي عموما 
  .ساعة على األقل 360السداسي الواحد عن 

  :الوحدات التعليمية-

وجتمع الوحدات التعليمية بني دروس مترابطـة  . كون األساسي للتعليم اجلامعيتشكل الوحدة امل
وتتكون الوحدة عادة من درس واحـد إىل  . تكون مجلة من املعارف املتجانسة يف اختصاص معني

أو يف /ويتم اكتساب الوحدة ائيا عند النجاح يف املراقبة املسـتمرة السداسـية و  . أربعة دروس
وميكن تقدمي الدروس املكونة للوحدة يف شكل دروس . سي أو يف دورة التداركامتحان آخر السدا

كما ميكن أن جتمع بني هـذه  . نظرية أو أشغال مسرية أو أشغال تطبيقية أو أنشطة عملية ميدانية
وال يقل حجم ساعات التكـوين  . وميكن تدريس الوحدة يف لغة واحدة أو عدة لغات. األشكال
  .ساعة 75فيها عن 

  : قسم الوحدات التعليمية إىل وتن

وهي مجلة الدروس اليت تقدم املعارف األساسية املرتبطة باالختصاص واليت :  وحدات أساسية  
وهي تفتح أمام الطالب جماال الكتشـاف دروس خـارج   : ال غىن للطالب ع وحدات لالنفتاح 

  .االختصاص تساعده يف حالة إعادة التوجيه

وهي تشمل تكوينا تكميليا يف جمـاالت متنوعـة كاالتصـال    :  ةوحدات أفقية أو تكميلي  
ودف إىل تطـوير  ... والتكنولوجيات احلديثة واللغات وثقافة املؤسسة والبيئة وحقوق اإلنسان

  .ن اكتساا.ثقافة الطالب وحتسني تٌَِْمََّكّّّّّنه من وسائل العمل احلديثة

  :نظام األرصدة -9-1-

الطالب ويرتكز على كمية العمل اليت جيب على الطالب القيام ا لبلوغ  وهو نظام يتمحور حول
  .وحتدد تلك األهداف يف شكل معارف ائية ومهارات واجبة االكتساب. أهداف الربنامج



وميثل هذا النظام منهجا يسمح بإسناد أرصدة لكل مكونات برنامج دراسي معني باعتبار حجـم  
  . واملعارف النهائية وعدد ساعات الدروس العمل املقرر أداؤه على الطالب

واملقصود حبجم العمل، الوقت الالزم نظريا لطالب متوسط لبلوغ مجيع النتائج املطلوبة يف ايـة  
التكوين باعتبار الدروس احلضورية، واملسامهة يف الندوات، والدراسة بطريقة مستقلة، والتحضري، 

  .وإجراء االمتحانات والتربصات

األرصدة كوسيلة للتقييم الكمي للمهارات الواجب على الطالب اكتساا خالل مساره وتستعمل 
ذلك أن االرتقاء ال يقاس بعدد السنوات بل بعدد األرصدة املكتسبة وذلك على غـرار  . التكويين

ـ    ــ ــروف ب ــة واملع ــات األوروبي ــب اجلامع ــا يف أغل ــه حالي ــول ب ــام املعم   النظ
 )European Credits Transfer System (ECTS.(  

وتبعا لذلك تتغير طريقة التقييم على أساس أنّ للوحدات التعليمية لكل مسلك قيمة معينـة مـن   
  .األرصدة يضمن احلصول على جمموعها للطالب االرتقاء من مستوى إىل آخر

بإسناد ملحق للشهادة وهو وثيقة تضاف إىل شهادة التخرج من " أمد"يتميز نظام :ملحق الشهادة
ويعترب ملحق الشهادة وثيقة تكميلية توضيحية ترفق بالشهادة وتعرف بـاملؤهالت  . سسةكل مؤ

املكتسبة واألرصدة املتحصل عليها خالل املسار التكويين للطالب وذلك لضـمان مزيـد مـن    
  .الشفافية

شـروط  (وحتتوي هذه الوثيقة على عدة معلومات حول الطالب واملؤسسة ومستوى الشـهادة  
وحمتواهـا والنتـائج   ...) مدة الدراسة، املواد املدرسة وعند القتضاء نوعية التربصات التسجيل، 

املستوى املهـين  (ووظيفتها ...) برنامج التكوين، تفاصيل األعداد، عدد األرصدة(املتحصل عليها 
واملسار التكويين للطالب ومجلة أخـرى مـن املعلومـات    ) املكتسب، االرتقاء إىل مستوى أعلى

  .املصاحب هلذا 2لية مثلما هو مبني بامللحق عدد التكمي
  : مشاكل التكوين و عوائقه يف معهد علم املكتبات جبامعة قسنطينة-9
بعد االطالع على بعض النمـاذج  د ما مت التعريف بعلم املكتبات وجممل املفاهيم املتصلة به، وبع  

هذا االختصـاص يف   اصة بتدريساملعلومات جاءت الدراسة اخلاملتبعة يف تدريس علم املكتبات و
ـ معهد قسنطينة و د هذا من أجل إعطاء املوضوع صبغة الواقعية اليت تعرب على الوضعية احلالية ملعه



ق اليت حتـول دون حتقيـق   العوائعلم املكتبات جبامعة قسنطينة ومعرفة النقائص اليت يعاين منها و
خالهلا وضعية تكوين  لواقع نعرف منهذا ما يساعد على تقدمي صورة حقيقية من أرض اأهدافه، و

  . األرشيفيني يف اجلزائراملكتبيني والتوثيقيني و
ينة ميكننا معطياته يف معهد علم املكتبات جبامعة قسنطخالل دراستنا النظرية للتكوين و من  

  : العوائق اليت يعاين منها التكوين فيما يليتلخيص مجلة املشاكل و
 .رافق الضروريةنقص امل التدريس،نقص قاعات  -1
  .صغر مكتبة معهد علم املكتباتضيق و ،نقص املراجع احلديثة  -2
بالنظر إىل أن الدراسات جتـري  ارتفاع عددها باللغة الفرنسية و نقص املراجع باللغة العربية و -3

 الستفادة من املصادراالب يف الوصول إىل املعلومات وباللغة العربية، فهذا قد يشكل عائقا على الط
          مع هذا فإن تطـوير رصـيد املكتبـة ضـروري يف اللغـات العربيـة، الفرنسـية        املتوفرة، و

  .االجنليزيةو
هو من أصعب و أخطر املشاكل اليت يعاين منـها املعهـد ألـا    النقص الكبري يف األساتذة و -4

  .تنعكس سلبا على مستوى التكوين ونوعيته
املشاكل املتعلقـة بـنمط   هي تتجلى يف العديد من ت وعلى مستوى الربامج واملقررا نقائص -5

التطبيقية يف خمتلف املستويات وهي مشاكل اختيار املواضيع اخلاصة بالدراسات النظرية والتكوين و
  :عوائق ندرجها يف النقاط التاليةو
تـدريس  ستاذ االعتماد عليها يف تسـيري و منظمة املواضيع ميكن لألعدم توفر برامج حمددة و -أ
  .قاييس اليت كلف اامل
إن وجـد  ييس لعدم توفر برنامج حمدد هلا ومواضيع بعض املقاالتغيري املتواصل يف حمتويات و -ب

فهو ال يتماشى مع املعطيات احلديثة للمادة باإلضافة إىل النقص الكبري يف املراجع الذي أثر سـلبا  
الذي يدرس يف السـنة الثانيـة   على تدريس بعض املقاييس مثل مقياس البيبليوغرافيا املتخصصة 

  .لليسانس
نقص احلجم الساعي املخصص لبعض املقاييس اليت تفيد الطالب يف تعلم التكنولوجيا احلديثة  -ج

  : باإلضافة إىل املنهجية مثل
  .ساعات يف األسبوع 02: تقنيات البحثمناهج و*  



ـ قاعات خمصصة لتطبيقات احلواسيب وعدم وجود خمابر أو  -د ى الـربامج لتطـوير   التدرب عل
  .وإذا  وجد انعدام الربط باإلنترنيت. مهارات الطلبة يف اإلعالم اآليل

  عدم إجراء مسابقات يف الدراسات العليا مما ميكن الطلبة من التسجيل يف املاجستري،  -هـ
 املشاكل اليت يعاين منها معهد علم املكتبات جبامعة قسـنطينة هـو  ما ميكن قوله بالنسبة للعوائق و

 املـوظفني حية البشرية اليت متس األسـاتذة و كوا ذات صلة بالوسائل البيداغوجية سواء من النا
    أخريا من ناحية املرافـق رات يف خمتلف مستويات الدراسة، واملقرباملعهد، أو من ناحية الربامج و

اء بالنسبة ظروف الدراسة سواليت تسمح بتطوير وسائل العمل و التجهيزاتة واإلمكانيات املاديو
  . للعاملني باملعهد أو الدارسني فيه

  : تطور تكوين األرشيفيني يف أقسام علم املكتبات يف اجلزائر -2
لقد مر علم املكتبات يف اجلزائر حيدد من املراحل املنهجية فمن جمرد التدريب امليداين على العمل   

التخصصية عن طريق املقررات مبا  باملكتبة أو باألرشيف إىل تكوين أكادميي رمسي يثري معارفهم
نظرا للتشابه الكبري ة كذلك حبوث وتدريبات ميدانية وحتتويه من حماضرات نظرية ودروس تطبيقي

 ميكن تلخيص هذا التطور لقسـم علـم   ا أقسام املكتبات يف اجلزائر، وملراحل التطور اليت مرت
  : ملكتبات يف اجلزائر فيما يلياملكتبات و املعلومات يف قسنطينة كنموذج عن أقسام علم ا

  : املرحلة األوىل
عند افتتاح التخصص جبامعة قسنطينة متيز نظام التكوين بنظام السداسيات لبعض املقاييس كمـا  
دعم مبقاييس من غري التخصص و اليت امتازت بالكثافة مثل الفلسلفة علم النفس، التاريخ لتوسيع 

مل مع خمتلف شرائح املستفيدين إضافة إىل إعداد مـذكرة  ثقافة الدارس لتكون له قدرة على التعا
الفهرسـة،  : خترج بإشراف أستاذة املعهد أما من بني الربامج نالحظ قلة املقاييس املتخصصة مثل

دى هذا إىل صعوبة حتديـد  قد أرافيا وكثافة املقاييس العامة، واللغات التوثيقة، األرشيف، بيبيليوغ
كان تركيز املعاهد يف هذه املرحلة على ختـريج متخصصـني   ، و1جماالت الدراسة فيهالتخصص و

  . لتغطية النقص الذي يشهده امليدان مبكتبتني متخصصني
  : املرحلة الثانية

متالحقة نامج السابق، وظهور تطورات وتغريات سريعة وبعد مرور عقد مكن الزمن على الربو   
ـ  يف جمال املكتبات مما جعل اجلهات الوصية تضطر إىل  داد إعادة النظر يف األهداف من أجـل إع
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هلذا الغـرض صـدر   مسايرة التطورات التكنولوجية، و قادرين علىمكتبيني أكثر خربة ودراية و
فيه مت حذف بعض املقاييس لنيل شهادة ليسانس و 19911جوان  05مبوجب القرار الصادر يف 

اييس أخرى غريت تسميتها احلضارات الكربى، األدب العريب ومقمن خارج التخصص مثل تاريخ 
الدراسات البيبليوغرافية كما ألغـي النظـام   جديدة مثل تقييم أنظمة اإلعالم وأضيفت مقاييس و

  .السداسي إىل نظام سنوي
  : املرحلة الثالثة

 تشغيلها يف كل التخصصات األكادميية هذا ما أدى إىل ضـرورة إعـداد  بتضخم املعلومات و  
ن للتماشي مـع التطـورات   تعمق يف اال أمام حتديني كبرييو مكتبيني وأرشيفيني أكثر ختصص

  : هذا من خاللني قادرين على خوض غمار املهنة وتكوين مكتبياحلديثة و
  : لتكوين يف ظل املعاهد

شـعب   3القاضي بإدخال و 2 1997سبتمرب  19فيما خيص هذا الشأن صدر قرار مؤرخ يف   
امج بكثافة املقـاييس  يتميز هذا الربندراسية موحدة، و سنوات 3د دراسة خالل السنة الرابعة بع

بربنامج السنة  ذلك لتأخر إخبار املعهدامج مل يطبق يف جامعة قسنطينة، ولكن هذا الربناملدرسية، و
  . أدخل نظام اجلذوع املشتركة 99-98يف سنة و 98-97اجلامعية 

  : التكوين يف ظل الكليات
تبات ضمن ختصص شتركة حيث أدرج ختصص علم املكظهر نظام اجلذوع امل 99-98يف عام  

    متيز هذا الربنامج بالكثافة خاصة السـنوات الـثالث،   العلوم السياسية وعلوم اإلعالم واالتصال و
       2001-2000رغم حداثة الربنامج إال أنه ألغي و طبق برنامج جديـد يف السـنة اجلامعيـة    و
  .حوظةبالتايل شهدت املقررات قفزة نوعية ملو
  :بدايات تدريس األرشيف يف اجلزائر -3

األرشيفي من جمـرد  ن املراحل اليت مر ا من كاليماخوس إىل السيبريانيني حيوي يف طياته العديد م
كل رية من التشابكات املعلوماتية، واحلارس األمني على جمموعة الوثائق إىل متحكم يف جمموعة كب

املعلومات يف املدارس وأقسام املكتبات ومن خالل املعاهد و صطلح التكوينهذا بظهور ما عرفناه مب
عزم على املواصلة، بقوة و خنص بالذكر اجلزائر اليت خرجت من صراع املوتشىت بقاع األرض، و

                                                 
 .، یتضمن قائمة المحتویات و المواد المكونة لبرنامج ليسانس في اقتصاد المكتبات1991جوان  5القرار الوزاري الصادر في  1
 . یتضمن البرنامج البيداغوجي إلقتصاد المكتبات 1997سبتمبر  1القرار الوزاري المؤرخ في  2



تعليم، املهم أن بعد حصوهلا على االستقالل أحدثت ثورة إصالح يف مجيع ااالت مبا فيها قطاع ال
  . إلمكانياتاحيث جندت له كل الوسائل و

االهتمـام   ةسـتحق اأرشيفية ظهر التكوين يف جمال املكتبات واملعلومات ابان  حركة مكتبية و و
  . املعلوماتيني املتخصصني يف علم املكتبات وفأصبحت حتتاج إىل جيل من املكتبيني واألرشيف

بغية تغطيـة   املعلوماتتربصا لتكوين يف جمال املكتبات ونظمت املكتبة الوطنية  1963يف سنة و
قد بدأ رمسيا هذا التكوين يف عام ص يف اليد العاملة يف املكتبات ومراكز األرشيف والتوثيق، والنق

 1970، ويف سـنة  1964أفريـل   24، ويف DTBAحيث صدر أول ديبلوم تقين للمكتبة  1964
جة املتزايدة لليد نظرا للحاة كانت البكالوريا شرطا للقبول وتولت وزارة الثقافة التكوين، يف البداي
      هو تربص ملدة شـهر قة لذوي مستوى سنة ثالثة ثانوي والعاملة املختصة يف اال، فتحت املساب

مستوى اجلامعة أرشيفيني على احتياجام أصبح تأهيل مكتبيني واختالف ومع زيادة املستفيدين و
م املكتبـات بالعاصـمة يف   علمن هنا ظهر أول معهد لومراكز التوثيق واألرشيف أمرا ضروريا و

معهد مماثل يف جامعة قسنطينة مث معهد آخر يف جامعـة وهـران سـنة     1982أنشأ يف و 1975
19831.  

  :   أهداف تدريس األرشيف يف اجلزائر -
جعلهم قـادرين  جمال كان، هو إعداد مهنيني جدد وإن اهلدف األساسي ألي نظام تعليمي يف أي 

تـدريس  رة ميكن تغذية املهن وتنشـيطها و مستمرة فبهذه الصوعلى تدبري أمور مهنتهم بصورة 
  : األرشيف يف اجلزائر يسعى إىل حتقيق أهداف منها

 .بينهماإىل املتكون ووجوب وجود اتصال وترابط من املكون  نقل املعارف األرشيفية -
 اكتساب املتكون جمموعة من األمناط الفكرية واملهارات السلوكية اليت متكنه من القيـام  -

 . بوظائفه
 . اخلصائص اليت يتمتع ا اتمع املستفيدتوفري قدرات أكادميية وفنية وفق احلاجات و -
 .تطوير اخلدمات وفق املناهج احلديثةالدارسني على التكيف السلوكي، و تنمية قدرة -
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شيف عن طريق الـدورات  األرت أخصائي املكتبات واملعلومات والتنمية املستمرة خلربا -
املقررات الدراسية اجلديدة اليت تواكب التطورات احلديثة يف ختصص املكتبات التدريبية و

 .و املعلومات و األرشيف
    املعلومـات  ارسني يف االستمرار يف الدراسة والبحث يف جمال املكتبـات و تنمية رغبة الد -

األرشيف عن طريق تنظيم الدراسات العليا و إعداد تربويني لالضطالع مبهام التـدريس  و
 . االيف

املعلومات يهدف إىل متكني الطالب مـن  ل فإن التكوين يف علم املكتبات وعلى كل حاو -
هنة ويكـون  املحتياجات كل من الطالب املستخدم والذي يليب املعلومات، وأساسيات ا

اكتسـاب  نيات العمل األرشيفي واملكتيب وإعدادهم للتحكم يف تقذلك بتأهيل الطالب و
 . األرشيفيةؤسسات الثوتيقية وواخلربة بامل املعرفة

يف املختصـني يف جمـال    تغطية العجز الذي تعاين منه املؤسسات التوثيقية واألرشـيفية  -
 . األرشيف بتكوين أخصائيني يف االاملكتبات و

  : تكوين األرشيفيني يف اجلزائر -
املقررات، بتقسيمها  يف اجلزائر على جمموعة منالدراسية يف اقسام علم املكتبات  املقررات تشتمل 

حسب الفئة اليت تنتمي إليها مادة التدريس، أي مكتبات معلومات أو أرشيف، مع حتديد نـوع  
  1:هي بنسبة كالتايلاختيارية واملادة إذا كانت رئيسية، مساعدة أو 

  : املواد األساسية: أوال 
  : هي وهي كمثل اجلزء األكرب من مواد الربنامج و: مواد يف جمال املكتبات -أ

  .غري املطبوع -كتب دوريات–أي فهرسة املواد املطبوعة : الوصف املقنن ألوعية املعلومات -
  . املتخصصةالبيبليوغرافيا العامة و -
  . البيبليولوجيا أو علم املكتبات -
  .التحليل الوثائقي -
  . اللغات التوثيقية -

                                                 
 .المعلومات في الوطن العربيرامج الدراسية في علم المكتبات والمناهج والب. عبد اهللا الشريف  1
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  : مواد يف جمال املعلومات -ب
  .وماتتنظيم و تسيري أنظمة املهل -
  .تكنولوجيا املعلومات -
  .تقييم أنظمة املعلومات -
  .شبكات أنظمة املعلومات -
  .شبكات أنظمة املعلومات -
  .تسويق مصاحل املعلومات -
   1:مواد األرشيف -ج
  .األرشيفات العامة -
  .التطبيقات األرشيفية -
  :املواد املساعدة أو املوازنة: ثانيا

 .منهجية العلوم االجتماعية -
 .النفس االجتماعي لالتصال علم -
 .مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال -
 .علم اإلحصاء -
 .تقنيات البحثمناهج و -
 .نظريات اإلعالم -
 .االجنليزيةالفرنسية و: اللغات -
 .اإلعالم اآليل -

  : املواد االختيارية: ثالثا
م نقوم بتغيريها تعترب هذه املواد أساسية لكنها ليست قارة يف الربامج، حبيث أن اللجنة العلمية للقس
  : يف كل سنة لتختار ثالث مواد فيها لتدريسها يف السنة الرابعة ليسانس من بينها

 .وصف املخططات -
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 . األرشيفوصف احملفوظات و -
  .إعداد املكانزالتكييف و -
يع املواد املتعلقة باألرشيف اليت يتم تدريسها بقسـم املكتبـات جلميـع    مج التايلدول اجل ويبني 

  .2001ماجستري باالعتماد على آخر تعديل  –ش ج ت ت ش د ع م  -سانس لي: املستويات
  1.مواد األرشيف املدرسة باقسام املكتبات حسب املستويات:   21اجلدول رقم 

  املـــــــــــواد ليسانس ش ت ج ت دبلوم ع م ماجستري دكتوراه
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  املواد األساسية : أوال
  ال املكتبات مواد يف جم

  مواد يف جمال املعلومات
  مواد يف جمال األرشيف

  األرشيفات العامة
  تقنيات األرشيف

  التطبيقات األرشيفية 
  : املواد املساعدة: ثانيا
  املواد االختيارية: ثالثا

  وصف احملفوظات األرشيف
  
م الساعي الكلـي  نسبتها إىل احلجشيف املدرسة لكل مستوى تعليمي، وأما فيما يتعلق مبواد األر 

  : للمواد جندها مفصلة كما يلي
  
  

نسب مواد األرشيف للمواد املدرسة حسـب السـنوات ومسـتويات    :  22اجلدول رقم   
  .اجلزائر
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دراسات مـا بعـد
  التدرج

 %األرشيف الربنامج   إمجايل الساعات  برنامج األرشيف

 % 00 22  غري موجود   م .ع.د
  % 00 11  غري موجود  ماجستري



 / /  غري موجود  دكتوراه
  
  4 1:برامج التكوين يف اجلزائر وبعض الدول العربيةاوجه االختالف غيما بني  -

بعض الدول العربية باالعتماد أساسا على األوجه نة حول تدريس األرشيف وإجراء مقار من خالل
  : التالية

يـز علـى مصـطلحي    التسمية تدل على حمتوى التكوين وبا الترك باعتبار  :تسمية القسم
  .التوثيق إن كانا موجودين يف التسمية الرمسية للقسماألرشيف و

إىل أحدثها البحـرين   1951هو قسم جامعة القاهرة مصر أقدم قسم و :تاريخ إنشاء القسم
1981 

 . ملعرفة التوجه العام للدراسة داخل كل األقسام اليت تناولتها الدراسة :التعبئة األكادميية
املقصود به إذ كان التكوين يف هذا القسم نوعيا وما هي التخصصات  :تكوينالتخصص يف ال

 . املوجودة
الوحدات اليت حتمل مصطلح األرشيف ضمن تسمياا بغض النظر  :عدد وحدات األرشيف

 .إذا كان التطرق إىل مفاهيم أرشيفية يكون حتت تسميات أخرى ال حتمل اسم أرشيف
 .أمهية الوحدة بالنسبة للوحدات األخرىملعرفة  :معامالت مواد األرشيف

منها ما هو سنوي، منها ما هو سنوي، منها ما هو سداسي، ومنها ما يرتكز  :نظام الدراسة
 2.على نظام الساعات املعتمدة

تطرقنا إليه حلساب نسبة املواد األرشيفية للمواد املدرسـة   :احلجم الساعي الكلي للمقررات
 .عموما

 .مت حساب املواد اليت حتمل مصطلح األرشيف يف تسميتها :األرشيفاحلجم الساعي ملواد 
  ملعرفة ما ميثله التكوين يف األرشيف    :نسبة األرشيف إىل باقي مواد التكوين
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ملعرفة ما ميثله التكوين يف األرشيف بالنسبة لبـاقي   :نسبة األرشيف إىل باقي مواد التكوين
 . املواد

مت حتديده انطالقا من حساب عدد الساعات املخصصة  :يفالتكوين العلمي يف وحدة األرش
 . لألعمال املوجهة ونسبتها إىل العدد الكلي لساعات التدريس

ملعرفة مدى اهتمام كل قسم بوحدة األرشيف ضمن الدراسـات العليـا    :الدراسات العليا
 .املوجودة على املوجودة على مستوى كل قسم

تلفة يف جدول توضيحي شامل لكل هذه املعطيات كمـا  سنبني االختالفات بني البلدان املخ
  1:يلي

جدول مقارنة تدريس األرشيف بني الدول العربية اجلزائـر، مصـر،   :  23اجلدول رقم  
  : تونس ودول اخلليج العريب

  دول اخلليج  تونس مصر اجلزائر  أوجه املقارنة 
علم املكتبات و   تسمية القسم 01

  التوثيق
قسم املكتبـات و  

ق و الوثـــــائ
  املعلومات

ــم   املعهد األعلى للتوثيق ــم عل قس
ــات و  املكتبـ

  املعلومات
تاريخ إنشـاء   02

-1973  1981  1951  1975  القسم
1981  

ــة  03 التبعيــ
كليــة العلــوم   األكادميية

ــة و  االجتماعي
  اإلنسانية

وزارة التعليم العايل و   كلية اآلداب
  البحث العلمي

كليــات اآلداب 
ــانية و  اإلنسـ
ــوم  العلـــ

اعية كلية االجتم
  التربية

التخصص يف  04
علم مكتبات وثائق   غري موجود  التكوين

  معلومات

ــات و  ــوم مكتب عل
ــائق و   ــق وث توثي
ــوم  ــيف و عل أرش
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  .معلومات
عدد وحدات  05

  3  14  8  3  األرشيف

%66.66: 3  املعامالت 06
4 :33.33%

/  1 :21.87%  
2 :78.12%    

 تمدةساعات مع  سداسي  سداسي  سنوي  نظام الدراسة 07
احلجم الساعي  08

  سنة/سا 924  أسبوع/سا 113 أسبوع/سا 86  الكلي
و  128بــني 

129  
  سا سنويا

احلجم الساعي  09
  سا 9و  6بني   سنة/سا 1845  أسبوع/سا 31  أسبوع/سا 8  أرشيف

النسبة ملـواد   10
  % 4.80  % 50.08  % 27.43  %9.30  األرشيف

ــوين  11 التكـ
ــي  العلمــ

  أرشيف
80 %  29.03 %  61.18 %   

الدراســات  12
  العليا

ماجســــتري 
  دكتوراه

دبلوم ماجسـتري  
  /  /  دكتوراه

  
اإلنسانية بدال مـن  التخصص إىل العلوم االجتماعية و التوجهات احلديثة تدعو إىل تبعية -

 .اآلداب
مت احلصول عليها حبساب عدد الساعات العملية بالنسبة إىل العدد الكلـي للسـاعات    -

 .املدرسة
 .لتحضري دبلوم ما بعد التدرج ختصص أرشيف 1991مت ختصيص سنة  -

  



  : نتائج املقارنة
  : من خالل اجلدول السابق نستخلص النتائج التالية

  : تسمية القسم -
مصطلح األرشيف ال يظهر يف أي من املعاهد لكافة الدول اليت تناولتها الدراسة بينمـا عبـارة     

ثائق واألرشيف جندها يف اجلزائر وذلك منذ نشأة التوثيق اليت يقصد منها غالبا العلوم املرتبطة بالو
  .1975القسم سنة 

كما جندها أيضا يف أقدم قسم على املستوى العريب وهو مبصر وموجود أيضا بقسم حديث النشأة 
  . وهو املعهد األعلى للتوثيق بتونس، بينما ال جند له أي أثر يف أي من دول اخلليج

   1:تاريخ إنشاء القسم -
ن التكوين يف هذا التخصص ال يزال فتيا حيث أن تاريخ تأسـيس أول معهـد علـى    يتضح لنا أ

، يف حني أن جذور التكوين 1951املستوى العريب لتدريس علوم الوثائق و األرشيف يعود إىل سنة 
  .1821يف جمال األرشيف يعود إىل مدرسة ديكارت الفرنسية سنة 

  : التبعية األكادميية -
املكتبات كانت التبعية لكلية اآلداب هي الشائعة يف الدول العربية أوهلا مصر،  يف بداية إنشاء أقسام

لكن هناك بعض الدول و منها اجلزائر اليت تبنت االجتاه العاملي احلديث الذي يدعو إىل ربط أقسام 
املكتبات مع كليات العلوم االجتماعية لتشابه بعض املناهج ووجود عالقة مع عدة علوم مساعدة 

  2.اإلحصاء، علم النفس، اإلدارة: تبات مثلللمك
كما جتدر اإلشارة هنا إىل االستقاللية املدنية واملالية للمعهد األعلى بتونس الذي يلحق مباشـرة  
بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، دون االتصال بكلية معينة وهو من النماذج الناذرة يف الوطن 

  .العريب اليت ينبغي االحتذاء ا
  : التخصص يف التكوين -

                                                 
1 Jean-Yves, Rousseau.Les fondements de la disciplines archivistique.Quebec : Presses de l’université du 
Québec, 1994. p.38. 
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انطالقا بنموذجي مصر وتونس فيما بتعلق بالتكوين يف التخصص، حيث أن اجلزائر مل يعـد ـا   
التكوين متخصصا مثلما كان عليه وقت إنشاء املعهد حيث ألغي التخصص عند مراجعة الـربامج  

ل اليت يوجد فيها ودول اخلليج ختتلف من بلد آلخر واجلدير باملالحظة أن الدو 1984/1985سنة 
ختصصات تعطي تكوينا مكثفا ومتخصصا يف جمال األرشيف عكس الدول اليت تقوم بتدريس عام 

  . غري متخصص
   1:عدد وحدات األرشيف -
يبدو واضحا أن املعاهد اليت يكون فيها التكوين متخصصا هي اليت يكون فيها عدد الوحـدات    

وحدة باملعهـد العـايل للتوثيـق     14ت مبصر و وحدا 08املرتبطة باألرشيف كبريا، حيث بلغ 
بتونس، اليت أولت لألرشيف أمهية كبرية ضمن حمتويات التكوين يف حني أن اجلزائـر مل نسـجل   

وحدات يشترك فيها طالب ليسانس والشهادة التطبيقية، بينما دول اخلليج جنـد عـدد    4سوى 
  .5و  3الوحدات املرتبطة باألرشيف تتراوح بني بلداا بني 

  :  املعامــــالت -
من املـواد   %33.33يبدو أن كل بلد له خصوصياته يف حتديد املعامالت، فبالنسبة للجزائر فإن 

مما يدل على أمهية الوحدة ضمن الربنامج العام  3منها ذات املعامل  %66.66و 4ذات معامل 
             1املعامـل  مـن املـواد ب   %21.87بينمـا يف تـونس    2للتكوين يف علم املكتبات والتوثيق

  .2من املواد مبعامل  %78.12و
  : نظام الدراسة -

خيتلف نظام الدراسة من بلد آلخر، منها ما هو سنوي كاجلزائر ومنها ما هو فصلي يعتمد علـى  
سداسيني اثنني يف السنة مثلما هو احلال بالنسبة ملصر، تونس وبعض دول اخلليج، ومنها ما هـو  

  .ات املعتمدة مثلما هو احلال بالنسبة لدول اخلليجقائم على نظام الساع
  : احلجم الساعي الكلي -
  : احلجم الساعي ملواد األرشيف -
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إذا قارنا اجلزائر مبصر جند أن عدد الساعات املدرسة يف اجلزائر واليت ختص موضوع األرشـيف،  
ىل طبيعة التخصص ثلث احلجم الساعي مبصر، وذلك أساسا كما أسلفنا الذكر إ 1/3يقدر حبوايل 

  .يف التكوين حيث جنده متخصصا يف كل من مصر وتونس بينما جنده عاما يف اجلزائر
  : مواد األرشيف -

وهو نسبة مواد األرشيف إىل العدد اإلمجايل للمواد املدرسة خالل التكـوين اجلـامعي لطالـب    
يق بتونس والـيت بلغـت   الليسانس طيلة األربع سنوات وأعلى نسبة سجلناها باملعهد األعلى للتوث

      %27.43أي أن نصف الربنامج له عالقة مباشرة باألرشـيف، مث تـأيت مصـر بــ      50.08%
 %9.30وتعترب هذه النسبة مرتفعة نوعا ما ألن التكوين ذا البلد متخصص مث تأيت اجلزائر بنسـبة  

  .%4.80ويف األخري دول اخلليج 
  : التكوين العلمي يف األرشيف -

األرشيف من قبل املتخصصني علوما تطبيقية لذلك وجب تدريسها بشكل عملـي، إال   تعد علوم
بينمـا يف   %80أن نسبة التدريس العملي باملقارنة مع التكوين النظري لوحدة األرشيف ا إىل 

  .%29.03: مث مصر بـ %61.18تونس 
  : الدراسات العليا -

للدول اليت مثلتها الدراسة عن مواد أرشيفية  من خالل البحث يف برامج التكوين يف علوم املكتبات
تدرس يف مستوى ما بعد التدرج أو الدراسات العليا، فالنموذج الذي يعطي أكثر عنايـة مبـواد   

األرشيف يف هذا املستوى العايل من الدراسات هو مصر، ألا أوجـدت لكـل مـن الـدبلوم              
يف التخصص املعد لذلك، أما قسـم اجلزائـر    واملاجستري والدكتوراه، وحدات تتعلق باألرشيف

 DSBالعاصمة حتديدا فبالرغم من وجود دراسات عليا مبا يف فيها الـدبلوم العـايل للمكتبـيني    
املاجستري والدكتوراه، إال أا مل ختصص للتكوين يف األرشيف لطلبة دبلوم مـا بعـد التـدرج    

  . DPGSاملتخصص 
ملوضوع ،على غرار دراسة غرارمي يتضـح أن  اجلزائـر        من خالل الدراسات اليت تطرقت هلدا ا

ومصر وتونس ودول اخلليج ومن خالل حتليل اجلداول و التوصل إىل نتائج للدراسة أمكن  القول 
بأن تكوين األرشيفيون يف الدول العربية خيتلف من بلد آلخر لكن ما يالحظ أن التكوين يف هذا 

  .إىل تاريخ إنشاء أقسام تدريس األرشيف يف الدول العربيةالتخصص ال يزال فتيا وهذا بالنظر 



يف حني أن أول  1821فبداية التكوين يف جمال األرشيف يعود إىل مدرسة ديكارت الفرنسية سنة 
وبالنظر إىل التبعية األكادمييـة   1951معهد على املستوى العريب لتدريس األرشيف يعود إىل سنة 

علم املكتبات، فمنها ما هو تابع لكلية اآلداب مثل مصر ومنها مـا  هناك  اختالفا يف تبعية أقسام 
ومنها ما هو مستقل ماليا ومـدنيا  . هو تابع لكلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية مثل اجلزائر

كاملعهد األعلى التونسي الذي يلحق التخصص يف التكوين وكذا املعامالت واحلجم الساعي ملواد 
ن العملي عن األرشيف فهي متباينة وخمتلفة بني الدول العربية واجلدير بالـذكر  األرشيف والتكوي

هو أن برامج التكوين يف أقسام علم املكتبات باجلزائر والدول العربية أصبح يعمل على مسـايرة  
التطورات احلديثة يف جمال تكنولوجيا املعلومات من خالل املواد املدرسة يف اـال كاألرشـيف   

، اإلعالم اآليل التوثيقي وكذا تغليب التكوين العلمي على التكوين النظري يف األرشيف اإللكتروين
حسب نتائج الدراسة دائما من شـأنه تكـوين    %61.18وتونس بنسبة  %80مثل اجلزائر بنسبة 

أرشيفيني مؤهلني للتعامل مع املستجدات احلاصلة يف التكنولوجيات احلديثة يف جمـال األرشـيف       
  1.ة الدول السابقة يف االومساير

  :منادج عن توصيفات ملقررات تكوين األرشيفيني ماخودة عن جهات رمسية متخصصة  -10

مجعيـة االرشـيفيني   : الدليل اىل برنامج الدراسات العليا يف الدراسات االرشـيفية  -10-1
  : االمريكيني

ظيم ووصف الوثـائق واألوراق  يعد األرشيفي هو املسئول مهنيا عن حتديد واختيار ومحاية وتن  
، ومن خالل قيام  األرشيفية، واالهم من ذلك قيامه بإتاحة الوثائق إىل املستخدمني لالستفادة منها

األرشيفي بتعريف الوثائق األرشيفية وحفظها وجعلها متاحة بأسلوب علمي، فهو بذلك يسـاعد  
ات القانونية، واإلسهام الفعال يف إدارة على محاية التراث الثقاىف للدولة، ومحاية احلقوق واالمتياز

 .املؤسسات احلكومية 
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برنامج الدراسات العليا للحصول على درجة   وقد وضعت مجعية األرشيفني األمريكيني دليل    
مث طور اىل دليل لربامج الدراسات العليـا ىف   ، 1994املاجستري ىف الدراسات األرشيفية يف عام 

يعد مبثابة املعيار الذي يقاس عليه جودة وكفاءة الربامج األخـرى  ، والذي 2002األرشيف عام 
  . ىف الدراسات األرشيفية 

وجيب االعتراف أوال أن هناك عدد من الربامج األخرى ىف الدراسات األرشيفية الىت رمبا متنح     
رشيف قد الدارس أو ال متنحه درجة علمية، كما جيب االعتراف بان برامج الدراسات العليا ىف األ

اشتقت من بيئة علم املكتبات وعلم التاريخ، والذي يتميز به هذا الدليل انه يضع برناجما مسـتقال  
للدراسات األرشيفية مستنبط من السمات األساسية الىت يتميز ا على األرشـيف باإلضـافة اىل   

يـز الدراسـات   العالقات البينية بني الدراسات األرشيفية و العلوم األخرى، أضف إىل ذلك ما مي
  . األرشيفية كمهنة هلا تقاليدها وأعرافها 

واهلدف النهائي من هذا الدليل هو حتسني نوعية برامج الدراسات العليا لتتواكب مـع تطلعـات   
وحتديدا عن طريق وضع مبادئ توجيهية تعد معيارا للدراسات األرشـيفية  . الطالب واجلامعات 

  .كانية تعديله وتطويره طبقا لالحتياجات املستقبليةيصلح تطبيقه على أي برنامج آخر مع إم

  :املهام والتوجيهات -10-1-1

اى برنامج يتم وضعه لالستفادة منه ىف تعليم وتربية الطالب ىف جمال علمى معني مثل الدراسات 
االرشيفية، البد وان يكون له مهام وأهداف حمددة، وهناك أهداف عامة وأخرى متخصصة يطمح 

 : حتقيقها، على سبيل املثال فن األهداف العامة تتمثل ىف  الربنامج ىف

  إعطاء معرفة عن كل جوانب اإلدارة االرشيفية  •

مثـل إدارة الوثـائق   ، إعداد متخصصني ىف واحد او أكثر من جوانـب اإلدارة االرشـيفية   •
  .االلكترونية، إدارة الوثائق التارخيية، إدارة املؤسسات األرشيفية 



برامج ذات عالقة قوية بربنامج الدراسات األرشـيفية مثـل برنـامج املكتبـات     كما ان هناك 
واملتاحف، وبرامج أخرى ذات عالقة ا مثل برنامج املخطوطات التارخيية وعلم املعلومات وهذه 

  .األهداف العامة تضع نصب أعينها املهام الثقافية واإلدارية للمؤسسات ىف اتمع الذى تعيش فيه 

جة ألمهية وصعوبة العمل االرشيفى، فانه يتطلب من األفراد الراغبني ىف العمـل بـه أن   ونتي     
حيصلوا على مستوى عايل من التعليم االرشيفى الذى يقوم أساس على املعرفة بالعلوم األساسـية  
لألرشيف، مع ضرورة استكمال املعرفة املستمدة من التخصصات األخرى مثل علـم التـاريخ   

  .م اإلنسان وعلم االقتصاد، وعلم املكتبات واملعلومات واالجتماع وعل

ومن اجل أن يتلقى الطالب التعليم الالزم للعمل االرشيفية فانه جيب وضع برنامج للدراسات     
  : العليا حيقق األهداف واملهام اآلتية 

لى ذلك  إمداد الطالب باألساس النظري والعلمى والعملي للدراسات األرشيفية وتدريبهم ع  -1 
تقوية وتدعيم هذا األساس من خالل العمل على إكساب الطالب املعرفـة عـن العلـوم       -2

  . األخرى ذلت العالقة 

مشاركة الطالب ىف تنمية مهارات اختاذ القرارات والتفكري النقدي عن الوثـائق الرمسيـة       -3
  .واألوراق الفردية كجزء من اإلطار الثقايف العام 

  . الب إلدارة وتنفيذ األحباث الدراسية لزيادة وتنمية قدرام املعرفية والتدريبية إعداد الط   -4

غرس الشعور املهين واملسئولية االجتماعية ىف عقول الطالب ونفوسهم، واملعرفة باجلوانب      -5
    القانونية واألخالقية

ى املستوى االكادميى واملهين، يهتم التعليم االرشيفى للدراسات العليا كثريا بالتدريب سواء عل   
وعليه فانه يهتم بالبحث النظري والتجرييب، فهو يضع إطار ذهين وعقلي ليمكن الطالب من فهم 

ويركز التدريب على اكتساب املهـارات  .األفكار الىت تؤسس ملهنتهم ولتطوير املبادئ األرشيفية 
لالستفادة ا ىف تنميـة التخصـص ىف   وزيادة التنمية املعرفية للطالب اعتمادا على مناذج مشابه 

  . جوانب أخرى 



وبرنامج الدراسات العليا للدراسات األرشيفية جيب أن يكون مدركا للمبـادئ والتقنيـات       
األرشيفية، إلمكانية القيام بالوظائف األرشيفية وتطبيقها ىف كافة املؤسسات الىت ختتلف ىف طبيعة 

  . العمل والوظائف الىت تؤديها 

ال يقدم كل املعـارف العلميـة والتجريبيـة الالزمـة       والربامج الىت ال تقدم دراسات عليا    
ملمارسيها، ىف حني برنامج الدراسات العليا جيعل الطالب يكتسبوا العديد من الصـفات املهنيـة   
 الالزمة هلم مدى احلياة، وترمجتها ىف شكل أفكار وأساليب تساعد ىف تطوير املهنة االرشيفية، بل

  . وىف تطوير حيام 

ويركز هذا الدليل على العناصر األساسية للتعليم االرشيفى على مستوى الدراسـات العليـا        
الربنامج مستويات متعددة من املعرفة الىت تفيد الطالب يف العمل يف أكثر   ، ويقدم هذا)املاجستري(

متنوعة تفيـد الطالـب يف   ألنه ال يقتصر على دراسة ختصص واحد بل يدرس مواد , من مكان
    .اكتساب مهارات عملية وعلمية توفر له أكثر من اختيار طبقا إلمكانياته 

  : املنهج االساسى  - 10-1-2

برنامج الدراسات العليا ىف الدراسات األرشيفية ميد الطالب باألساس النظري واملنهجي والعملي، 
ة ودراسات التاريخ واالقتصاد والقـانون  وذلك من خالل االستعانة بدراسات املعلومات واإلدار

املتعلقة بالعمل األرشيفية، ودراسة هذه ااالت ذات العالقة تعلمنا فهـم طبيعـة األرشـيفات،    
 .وطريقة املمارسة العملية للمنهة األرشيفية

  :مكونات برنامج الدراسة األرشيفية-10-1-2-1-

  . اس النظري والعملي الضروري ملهنة األرشيف متدنا باألس:  املعرفة األرشيفية األساسية: اوال 

تقدم للطالب معرفة تعمق وتزيد من فهم الطالب للعمل االرشيفى، : معرفة العلوم البينية : ثانيا 
  .وتسمح هلم بالتخصص ىف جوانب حمددة من علم األرشيف 



ب باختيار فصل دراسي بنظام الساعات املعتمدة، حيث يقوم الطال 18ويتكون هذا الربنامج من 
املواد الىت تناسب ميوهلم والدراسية، مع ضرورة تقدمي ورقة حبثية لتنمية قدرات الطالب العلميـة،  

    .باإلضافة إىل التدريب امليداين 

   : املعارف األرشيفية األساسية-

تعد هذه املعارف هى قلب الدراسات األرشيفية، لذا حتتل موقع متميز داخل منهج الدراسة،      
  : تكون من ثالثة أجزاء أساسية هى وت

  ) .املواد ذات العالقة بالعمل االرشيفى / املنهج / النظرية (مواد تتعلق بالوظائف األرشيفية     •

  ) .تقييم املمارسة املهنية / تاريخ املهنة ( مواد تتعلق مبعرفة املهنة األرشيفية      •

مثل املاد الىت تتعلق بإنشاء الوثائق وإدارـا واحلفـاظ   املواد الىت تتعلق بالسياق العام للعلم      •
  . عليها 

  :املعرفة اليت تتعلق بالوظائف األرشيفية : أوال  

رشيفي على تعليم املفاهيم األساسية املتعلقة، بطبيعة األرشيف والوثائق ينبغي أن يركز التعليم األ 
تعلقة بتقنيات وإجراءات تنفيذ الوظـائف  ، وامل)النظرية األرشيفية(واألوراق والوظائف األرشيفية 

، وكذلك املتعلقة بتطبيق النظرية واملنهج باملؤسسات األرشـيفية  )املنهجية األرشيفية (األرشيفية 
  )املمارسة العملية(

  :وفيما يلي شرح للمواد اليت متثل املعارف األرشيفية األساسية 

  :Appraisal and Acquisition التقومي والتزويد -1 

هي مادة عبارة عن النظرية والسياسات واإلجراءات اليت يستخدمها األرشيفيون لتحديد وتقـومي  
واقتناء وتوثيق السجالت واألوراق بكافة أشكاهلا، واليت يكون هلل قيمـة لـإلدارات املنشـئة    



ات والتقومي تعطى مزيد من الصحة واملصداقية وتفعيل االستفادة منها للمؤسس ،والباحثني واتمع
  .واألفراد 

   :Arrangement and Description الترتيب والوصف -2 

يتضمن التنظيم العقلي واملادي للوثائق واألوراق األرشيفية يف كافة األشكال والوسـائط وفقـا   
للمبادئ األرشيفية واالعتبارات اإلدارية، وتطوير أدوات الوصف والنظم اليت متـدنا بـالتحكم   

  .وثائق، مع ربط النظرية باملمارسة عرب طرق التدريس والتطبيقات الفنية والوصول إىل جمموعات ال

  :Preservation   احلفظ -3 

إدماج وتنفيذ األنشطة اإلدارية للتأكد من توفري احلماية املادية للوثائق واألوراق بكل أشـكاهلا،  
، مع .... )روفيلميا رقمتنها، تصويرها ميك( واحلماية الذهنية والعقلية من خالل إعادة تشكيلها 

التأكد من استمرار إتاحتها للمستفيدين، وتتضمن املعرفة عن احلفظ إعطاء معلومات عن تـاريخ  
احلفظ، طبيعة املواد وطريقة التعامل معها، التقنيات اجلارية واملستخدمة يف احلفظ، وتتطلب عملية 

  . احلفظ كذلك تطبيق إجراءات التقومي قبل تطبيق معايري احلفظ 

  : Reference and Access  اخلدمة املرجعية واإلتاحة -4

وضع سياسات وإجراءات خدمة املعلومات اليت ختدم احتياجات كافة املستفيدين، وذلك طبقـا  
لالحتياجات املؤسسية وتبعا لطبيعة اموعات واالعتبارات القانونية واألخالقية والتقنيات املناسبة 

  .رشيفي واملستفيد خالل عملية اإلتاحةفيدين والعالقة بني األسلوك املستكما تتضمن دراسة . 

  : Outreach and Advocacy   تنمية موارد األرشيف  -5 

وهى مادة تم بالنظريات واملمارسات العملية اليت يستخدمها األرشيفيون يف تقييم احتياجـات  
  .رشيف ودعمه األرشيف ومتطلباته، ووضع برامج لتشجيع وزيادة استخدام موارد األ

  : Management and Administration اإلدارة العامة -6 



فيون إلدارة كافة جوانـب العمـل   وتتضمن املبادئ واإلجراءات العملية اليت يستخدمها األرشي
وعلى مجيع املستويات املهنية . رشيفي وموارده وإدارة املستودع األرشيفي، من خالل التخطيط األ

ون باختاذ القرارات وإدارة املورد بكفاءة عالية بناء على فهم دقيق لـإلدارة  فان األرشيفيني مطالب
    .البشرية وإدارة املباين واملنشآتالتنظيمية، وحتليل النظم، وختطيط وإدارة امليزانية وإدارة املوارد 

  : Knowledge of the Professionاملعرفة اليت تتعلق باملهنة : ثانيا  

ات األرشيفية الطالب بفهم الطريقة اليت تطورت ا املهنة، واإلسـهام يف  جيب أن تزود الدراس 
تقدم ومزاولة املهنة، لذا جيب تعليم الطالب طبيعة املؤسسات األرشيفية، والقيم واألخالقيات اليت 
يتزود ا األرشيفيون أثناء مزاولتهم ألعماهلم، كما جيب فهم الوثائق واألوراق األرشيفية وذلـك  

  . سياق الذي أنشئت وحفظت واستخدمت فيه ضمن ال

  : وتتضمن هذه املعرفة املواد اآلتية 

 History of Archives and the Archival  تاريخ األرشيفات واملهنـة األرشـيفية   -1 

Profession :  

وتتضمن تعليم الطالب التطور التارخيي لنظم احلفظ والتوثيق، واألرشيفات يف احلضارات املختلفة 
لعامل القدمي والوسيط واحلديث كما تتضمن بناء وإطار املهنة من وجهة النظر العاملني وخاصة يف ا

يف الواليـات املتحـدة وكنـدا،،    يف أمريكا الشمالية، وأنواع األرشيفات والربامج املوجـودة  
هام رشيفي، وتاريخ املهنة األرشيفية واملحتكم العمل األ اليت  والتشريعات والسياسيات تجراءاواإل

  . والدور والقيم الذي تقدمه 

  : Records and Cultural Memory   الوثائق والذاكرة الثقافية -2 

ساسي من الذاكرة املكتوبة لألفراد واملؤسسات، كما أـا األسـاس يف   ملا كانت الوثائق جزء أ
ن الـذاكرة  ساسي ماد واملنظمات، لذا فنها تعد جزء أمقتنيات احلكومة، وأا حتمى حقوق األفر

الثقافية لألمة، وتلعب األرشيفات دورا هاما مع املكتبات واملتاحف للحفاظ على املوروث الثقايف 
  .الوثائق كجزء من تراث بلدهم   وضمان الوصول إليه، وعلى الطالب أن يتعلموا أمهية ومحاية



  : Ethics and Values اآلداب والقيم -3 

خالقا حتدد مسئوليات األرشيفني أثناء تنفيذ وأداء عمليات حفظ أتتبىن املهنة األرشيفية آدابا و   
وجيب تعلـيم  ,  وإتاحة الوثائق، باعتبارها موردا من موارد املعلومات جيب إتاحته لالستفادة منه 

    .الطالب كيفية تطبيق هذه اآلداب والقيم أثناء عملهم 

  : Contextual Knowledge املعرفة اليت تتعلق بالسياق : ثالثا  

ساسي عن الساق والبيئة اليت أنشـئت وحفظـت فيهـا    جيب أن يكون لدى األرشيفيني فهم أ 
. رشـيفي  والفنية اليت تطبق علـى العمـل األ   الوثائق، والنظريات واملمارسات العملية اإلدارية

    :وتتضمن هذه املعرفة املواد اآلتية 

  : Social and Cultural Systems:  النظم االجتماعية والثقافية -1 

   -:معرفة النظم الثقافية واتمعية أمر هام وضروري لسببني 

جيب أن يفهموا البناء املؤسسي إلدارات الدولة، واليت تشكل وتؤثر علـى   شيفينيأن األر :األول 
  . إنشاء وقيد واستخدام الوثائق واألوراق 

لىت تستخدمها كل أنواع املؤسسـات  فهم نظم احلفظ و اهلياكل التنظيمية واإلجراءات التنفيذية ا
  .العامة واخلاصة لضمان املسائلة 

فهم تنظيم الوثائق واألوراق داخل األرشيفات وفق السياق االجتماعي والثقـايف الـذي    :الثاين 
  أنتجها واتى ا إىل الوجود، فالوثائق هي يف النهاية مرآة هلذا املوروث الثقايف واالجتماعي للدولة 

  : Legal and Financial Systemsالية والقانونية النظم امل -2

الوثائق واألوراق ونظم احلفظ والتوثيق يف كل من املؤسسات واألفراد إمنا تعكس النظم القانونية 
أن يعرفـوا الـنظم    رشيفينيلذا على األ. التنظيمية واملالية السائدة فيها إلثبات املسئولية الفردية و

الية اليت تؤثر على بيئة العمل يف املؤسسات العامة واخلاصة، كما تتضمن والتشريعات القانونية وامل



معرفة القوانني ذات الصلة املباشرة بالوثائق مثل حقوق اخلصوصية، وحرية تـداول املعلومـات،   
  . وحق امللكية الفكرية وغريها 

  : Records and Information Management الوثائق وإدارة املعلومات -3

ءها أو املبادئ املشتركة يف كل من إدارة الوثائق واملعلومات من حلظة ميالدها إىل استبقاوتتضمن 
رشيفي ارتباطا وثيقا بعمل مديري الوثائق واملعلومات فواجبام تكاد استبعادها، ويرتبط عمل األ

ارات تكون واحدة، وعلى األرشيفني أن يكون لديهم القدرة على حتليل بناء املنظمة واختاذ القـر 
  . املناسبة بالتعاون مع مديري الوثائق واملعلومات 

  : Digital Records and Access Systemsالوثائق الرقمية ونظم اإلتاحة  -4 

  رشيفي أن يطبق املعرفة األرشيفية على كل أنواع الوثائق واألوراق أيا كـان شـكلها،  على األ
حة، ومعرفة التحديات اليت تواجه رقمنـه الوثـائق   وحيتاج التعليم املهين اجليد إىل فهم قضايا اإلتا

واألوراق، ويتضمن ذلك معريف معلومات عن التطور احلاصل يف وسائط التخزين، وتكنولوجيـا  
املعلومات اخلاصة بإنشاء واستخدام املعلومات، كما تتضمن هذه املادة مساعدة الطـالب علـى   

تطبيق احللول التكنولوجيـة علـى العمـل    تطوير نظم اإلتاحة والوصول إىل الوثائق، وحتديد و
  . رشيفي األ

  :اجلزء الثاين من الربنامج  -

  : INTERDISCIPLINARY KNOWLEDGE   املعرفة بالتخصصات البينية -

املهنة األرشيفية شأا شأن كل املهن فإا تعتمد على نظرة املعارف ومناهج التخصصات األخرى 
ذات صلة مباشرة بالتخصـص،   ق واألوراق مبوضوعات وعلومذات الصلة، ونتيجة الرتباط الوثائ

  : رشيفي مطالب مبعرفة النظريات واملناهج املتعلقة بتلك العلوم ومنها فان األ

  : Information Technology:  تكنولوجيا املعلومات  -1



يوجد اآلن اجتاه يف اتمع حنو زيادة إنشاء وحفظ وفهرسة واسـترجاع الوثـائق يف الشـكل    
االلكتروين، لذا جيب معايشة نظم الشبكات، ونظم االتصال عن بعد، واألجهزة والربامج اآلليـة  

وحيتاج الطالب إىل معرفة فهم تقنيات احلاسب اآليل، . اليت أصبحت أساس للعمل يف املنظمات 
 قواعد البيانات، وتصميم الصفحات على االنترنت والنشر االلكتروين، وفهم ما  ومهارات إدارة

  . ، ومهارات ولغات الربجمة Metadataوراء البيانات الوصفية 

  : Conservation:  الصيانة  -2 

املعرفة األرشيفية األساسية ذات صلة بقضايا احلفظ والصيانة، وجيب بيان طرق احلمايـة املاديـة   
الوثـائق  والكيمائية للوثائق األصلية، وعلى الطالب أن يكتسبوا معرفة كافية عن إجراءات صيانة 

  .واألوراق 

  : Research Design and Execution تنفيذ وتصميم البحوث -3 

دف هذه املادة إىل إكساب أمناء األرشيف مهارات البحث العلمي، وتقدمي اخلدمة الفاعلـة إىل  
قطاع عريض من الباحثني، وتقييم اخلدمة األرشيفية من وجهة نظر املستفيدين، وضرورة اإلملـام  

علـم   رأ على مناهج البحث وتطبيقاـا يف تط أساليب البحث العلمي والتطورات اليتالكامل ب
  . األرشيف 

  : History and Historical Methods :  التاريخ واملناهج التارخيية  -4 

ميدنا التاريخ بفهم السياق الذي أنشئت وقيدت وحفظت فيه الوثائق واألوراق، والتعرف علـى  
ويساعد التاريخ األرشـيفي  . ئدة ثقافية واالقتصادية والسياسة والقانونية الساالنظم االجتماعية وال

فهم وظائف املنظمات وطبيعة عملها، وتقييم أنشطة األفراد، مما يؤثر كثريا ىف تنفيذ الوظائف  يف
إلملام بالبحث األرشيفية مثل التقومي واالختيار والوصف وخدمة املستفيدين، كما أن اإلملام بطرق ا

التارخيي   يف تقدمي خدمة جيدة للباحثني من خالل فهمه وإملامه باإلطار لتارخيي يساعد األرشيفيا
  . الذي افرز الوثائق 

  



  : Management  : اإلدارة العامة -5 

رشيفي أن يفهم كيف يدير املوارد ويتخذ القرارات اعتمادا على التحليل العلمي،لذا عليه على األ
مة باملبادئ األساسية املتعلقة باإلدارة التنظيمية والتخطـيط االسـتراتيجي   أن يكون على دارية تا

  .  واإلدارة املالية وإدارة امليزانية   ، وأساليب القيادة، وإدارة املوارد البشرية واملادية

  : Organizational Theory النظرية التنظيمية -6 

، ألـا متـدنا بفهـم    رشـيفي التعليم األ دراسة التطور التنظيمي واإلداري والثقايف أمر مهم يف
أنشأت الوثائق، كما تساعد الطالب يف اكتساب اخلربة اإلدارية والتنظيمية عنـد   للمنظمات اليت

اإلدارة، والبناء التنظيمـي   املستويات التنظيمية يفالتعامل يف املنظمات احلكومية، والتعرف على 
متدنا خبلفية مناسبة لفهم نظم احلفظ الذي  ؤسسية اليتوالسلوكية والثقافة املوالعمليات اإلجرائية 

  . انشأ وأدار واستخدم الوثائق 

  : Liberal Arts and Sciences:  العلوم والفنون احلرة -7 

واآلداب احلرة  الدراسات األرشيفية جيب أن يكون على دراية بالعلوم إن من يقوم بالدراسة يف    
ت من خالله نظم احلفظ اتمعي الذي نشأت فيه الوثائق وتتطور فهم السياق العام اليت تساعد يف
مؤسسات الدولة ولدى األفراد ومن هذه العلوم السياسية وعلم اإلنسـان والفلسـفة    والتوثيق يف

نتـاج لتطـور    ونظرا الن الوثائق والوراق هـي .اد وعلم االجتماع والقانون واحملاسبة واالقتص
اتمع فان دراسة العلوم واآلداب احلرة يؤثر يف تقوميهـا وىف  للمنظمات واحلركات السائدة ف 

  . اخلدمة املرجعية الالزمة لالستفادة منها 

  Allied Professions:  املهن ذات العالقة -8 

محاية ونشـر املعلومـات    تشارك يف قة قوية ببعض املهن املختلفة اليتترتبط املهنة األرشيفية بعال
كثر اتصاال باملهنة ورمبا املهنة األ. ملعلومات واملتاحف ومهنه التأريخبات وااملسجلة مثل مهنة املكت

مهنة املكتبات واملعلومات فالعديد من املستودعات األرشيفية تتبع املكتبات، لذا فان  األرشيفية هي
مهنة املكتبات، ومل تعـد   ظ واإلتاحة واالسترجاع املطبقة يفاألرشيفيني يستفيدون من نظم احلف



نة األرشيفني تابعة ألي مهنة أخرى حىت ملهنة املكتبات واملعلومات، إال أن التعرف على هـذه  مه
  . املهن يعد مفيدا لتطوير املهنة األرشيفية 

  :إدارة الربنامج : ثالثا  

  : تطبيق الربنامج يف الكليات -1

ة أن تكون قادرة علـى  تريد تطبيق برنامج الدراسات العليا للدراسة األرشيفي على الكلية اليت    
حتقيق أهداف الربنامج، وعلى الكلية أن متتلك من اخلربة ما يؤهل خرجييها من العمـل داخـل   

ليـة يف جمـال التـدريس    والفاع ا جيب أن يكون لديها الوعي التقيناملستودعات األرشيفية، كم
  . هنية النشر العلمي يف التخصص، واملشاركة الفعالة مع اجلمعيات امل واملشاركة يف

وجيب أن توفر الكلية عضو واحد متفرغ من هيئة التدريس يكون مؤهال للتدريس بربنـامج       
من  التخصص باإلضافة إىل جمموعة يكون حاصال على درجة الدكتوراه يفالدراسات العليا، وان 

  . ية اجلمعيات املهن األحباث العلمية املنشورة يف جمالت حمكمة ومشاركته يف أنشطة بارزة يف

هذا باإلضافة إىل أعضاء هيئة التدريس الذي يعملون طوال الوقـت أو بعـض الوقـت           
واملؤهلون للتدريس ىف جمال األرشيف ويكون لديهم اخلربات العلمية من خالل نشـر األحبـاث   

  . أنشطة اجلمعيات املهنية  كة يفالعلمية، واخلربة العملية من خالل املشار

  : Program Duration:  مدة الربنامج   -2 

تتوقف على األهداف واملهام املـراد حتقيقهـا،     األرشيف يد مدة برنامج الدراسات العليا يفحتد
وبصفة عامة على مستوى املاجستري فان احلد األدىن ملـدة   كن أن ختتلف من كلية إىل أخرىومي

ت األرشيفية األساسية بنظام الساعات املعتمدة تكون خمصصة للدراسا فصل دراسي 18الربنامج 
باإلضافة الكتساب املهارات العملية، أما املواد املتبقية تكون االت املعرفة ذات الصلة وتكـون  

   . اختيارية 

  



  : Structure of the Learning Process:  بناء العملية التعليمية للربنامج -3 

التعليم والتعلم، وتعد الـدورات   يف ات األرشيفية إىل أساليب جديدةالدراس حيتاج التعليم يف   
كما تـبني ورش العمـل   .رية واملناهج واخلربات األرشيفيةالتدريبية من أفضل الطرق لعرض النظ

ا تسـاعد  كيفية الربط بني اخلربة العملية وتطبيق املبادئ النظرية، والتعلم من خالل التجربة، كم
  . بطه بالواقع العمليعاد املنهج وراستكشاف أب البحوث العلمية الطالب يف

  : Coursework  : الدورات التدريبية   -1 

مثلـة  فاظ على مستوى تعليميي جيد، ومـن أ للح األسلوب األمثل  تعد الدورات التدريبية هي
، ... "احللقات العلمية، احملاضرات، الندوات، الدورات املتاحة على االنترنت " الدورات التدريبية 

 وضوع ومستوى وكمية املعلومـات الـيت  دورات التدريبية على طبيعة املويتوقف حتديد نوعية ال
سيدىل ا احملاضر، وجيب استخدام جمموعة متنوعة من األساليب التربوية لتعليم املعرفة األرشيفية 

  .ارات التحدث والكتابة عند الطالبلتقوية مهارات التحليل واالستنباط ومه

  : Practical Experience:  اخلربة العملية   -2 

وجيـب أن   اكن العمـل،  املعرفة املكتسبة من خالل الدورات التدريبية جتد طريقها للتطبيق يف أم
ن اخلربة العملية ال يقصد بتطبيقها اكتشاف نظرية أو أساليب جتريبيـة،بل هـي   يكون واضحا أ

أجـراء   حيام، وفهـم كيفيـة   عمليا يف  ه من مبادئ أرشيفيةتسمح للطالب بتطبيق ما فهمو
التعديالت الالزمة على املبادئ إذا ما تعرضت مع الواقع العملي، كما مينح اخلربة العملية الطالب 

  .اكتسبوها  اء تطبيق املهارات األرشيفية اليتبإمكانية التغذية العكسية أثن

ـ  أن خيدم يفوأيا كان شكل التعلم التجرييب فانه جيب  ب، ة للطـال املقام األول األهداف التعليمي
ن تضع برناجما يكون اهلدف منه خدمة العملية التعليمية للطالب وهـذا  وعلى املؤسسة املضيفة أ

حىت يكون خاضعا  عه بالتعاون مع إحدى الكليات اليت تدرس املنهج األرشيفيالربنامج جيب وض
  .للتقييم 

  



  : Scholarly Research:  البحوث العلمية  -3 

من منهج الدراسات األرشيفية ألا تعزز من قدرة الطالب على تعد البحوث العلمية جزء أساسي 
ترقيـة املهنـة، وتتخـذ    از كفاءم يف التحليل والنقد األديب، مما يساعد يف التفكري النقدي، وإبر

األحباث األرشيفية إشكاال متعددة ويستعري من منهجيات العلوم األخرى االجتماعية واإلنسـانية،  
 تعاونية وليست الفردية كما كان يف املاضي، ليس يفأجراء البحوث ال وجيب تشجيع الطالب على

 .جمال األرشيف فقط بل إجراء حبوث مشتركة مع العلوم األخرى ذات الصلة 

  : Physical Resources and Facilities:  املوارد والتسهيالت املادية -4

الب وأعضاء هيئة التدريس، مـن  جيب توفري اخلدمات والتسهيالت املادية ملواجهة احتياجات الط
ائط املتعددة واألوراق األرشيفية، و املكتبات، وخدمات الوس  اجل الوصول إىل جمموعات الوثائق

  . وتقنيات املعلومات األخرى  وإمكانات احلاسب اآليل

وتتطلب هذه التسهيالت وجود هيئة مؤهلة من العاملني، وتوفري مرافق مرحية ومستقلة لتقـدمي     
اخلدمات، كما جيب متكني الطالب من الوصول املتكرر واملنتظم إىل املستودعات األرشيفية،  هذه

والىت ميكن أن تتخذ شكل الزيارات امليدانية واملهام البحثية والتدريب داخل هـذه املسـتودعات   
  . ومن املهم جدا إقامة عالقات قوية باملستودعات األرشيفية . وكافة أنواع التدريب امليداين 

  : Administration, Placement, and Financial Support اإلدارة والدعم املايل  -5 

جيب حتديد وتعيني مديرا إلدارة برنامج الدراسات العليا ىف جمال األرشيف، يعمل على حتقيـق     
 أهداف الربنامج وأداء رسالته، ومن املمكن احد أعضاء هيئة التدريس املتفرغني أو عضوا إداريـا 
بالكلية، واعتمادا على ذلك سوف يتحدد املسمى الوظيفي سواء كان عميد برنامج الدراسـات  

  1. العليا أو رئيس أو مدير 

                                                 
 . cybrarians journal. برنامج الدراسات العليا يف الدراسات األرشيفية  الدليل إىل. د احملسنأشرف حممد عب    1
متت (  http://www.cybrarians.info/journal/no15/archive.htm:  على الرابط التايل متاح.  2008،  15 .ع
  )2008جوان  16يارة يوم الز
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:تعريف مراكز األرشيف .  1      
األرشيف هو املكان الذي جتمع فيه الوثائق املنتجة أو احملصل عليها، مهما كانت الدعامة أو  مركز

.احلامل الذي عليه حممولة، مث حتفظ و تعاجل حىت تصل املستفيدين حسب شروط معينة  
: أهداف مراكز األرشيف.  2        

من مكتبات و مراكز توثيق  إن مراكز األرشيف هي أنظمة إعالمية كباقي أنظمة اإلعالم األخرى 
و غريها من خمتلف املستودعات الوثائقية مهما كانت التسمية اليت تطلق عليها ، و بالتايل فأهدافها 

تتمثل يف مجع و تسجيل األرشيف مبختلف مصادرها و فرزها و معاجلتها و من مثة تقدميها 
مستوى البلديات و الدوائر ،  للمطالعة ، غري أن عمل األرشيف جيب أن يسبق بأرشفة أولية على

و حجم هذه املؤسسات املنتجة هلذا األرشيف ، و بالتايل ضرورة وجود مراكز أرشيف أولية على 
مستوى البلديات و الدوائر ، و حجم هذه املؤسسات األرشيفية األولية يتناسب مع حجم 

. 2ف هذه  املؤسسة املؤسسة التابعة هلا و كذلك مبدى استعمال التكنولوجيا احلديثة من طر  
 

  ).باتنة-سطيف-قسنطينة(مراكز االرشيف الوالئية -3
  :مركز أرشيف والية قسنطينة 3-1
املتعلق بالوثائق يقضي  1977مارس  20املؤرخ يف  67-77من مرسوم  32املادة تنص    

ريات بإنشاء يف كل والية رصيد للوثائق الوالئية تقوم بتسيريه مديرية والئية إىل جانب املدي
.األخرى اليت تكون الس التنفيذي الوالئي  
: حملة تارخيية عن مديرية الوثائق الوالئية   -  

.كانت مديرية الوثائق مصلحة تابعة لديوان عامل العمالة وهلذا تارخيها مرتبط بتاريخ دار العمالة   
:املرحلة االستعمارية -  

يف هذه الفترة كانت ملصلحة الوثائق  1925سنة عليه يف  قد مت احلصولأقدم تقرير يتعلق بالوثائق 
: املهام التالية   

استقبال الوثائق -  
الترتيب -  
) خاصة اجلرائد(اإليداع القانوين للدوريات -  

                                                 
.  82. ص . المرجع نفسه  2  



املكتبة اإلدارية والتارخيية -  
مراقبة وثائق الدائرات والبلديات -  

:  1961لسنة  ويتعلق مبهام املصلحة 1962وآخر تقرير هلذه الفترة مؤرخ يف سنة   
تكاثر املهام املعتادة -  
إنشاء مشغل للتجليد -  
نقل أغلبية الوثائق إىل فرنسا وتعترب هذه العملية اليوم نقطة نزاع بني اجلزائر وفرنسا -  
:  1964إىل  1962من -  

بعد ذهاب األوروبيني تعطلت املصلحة بسبب عدم وجود خمتصني وطنيني ، وأيضا بسبب 
ونتيجة ذلك أصبحت املصلحة . ان البناء االقتصادي واالجتماعي بعد االستقالل األولويات يف ميد

.عبارة عن مكتبة والئية كما أصبحت تعاين من مشاكل عديدة   
عدم االعتناء بالوثائق وترتيبها -  
توقيف إيداع الوثائق من طرف املصاحل اخلارجية -  
توقيف مراقبة خمازن الوثائق -  
للوثائق كانت تذهب إىل توسيع املكتبة  كل امليزانية املخصصة-  

بعد ذلك بدأت األمور تتغري على املستوى الوطين وخاصة بعد تأسيس رصيد الوثائق الوطنية يف 
وجملس استشاري للوثائق  1972وأنشئت املديرية الوطنية للوثائق يف ديسمرب  1971جوان 

. 1974الوطنية يف أفريل   
: ل الوثائق فيتخلص يف النقاط التالية أما الرتاع اجلزائري الفرنسي حو  

املعترف "  إقليمية الوثائق "اجلزائر تطالب باسترجاع التراث التارخيي بأكمله وهذا حسب املبدأ -
.به يف القانون الدويل    
مبا أن اجلزائر كانت مدارة من طرف " السيادة"فرنسا ترفض إعادة الوثائق مربرة ذلك مببدأ -

فإنتاج هذه اإلدارة أي الوثائق ، يكون تابعا للسيادة الفرنسية ، وهذا املبدأ  سنة 132فرنسا ملدة 
.غري معترف به يف القانون الدويل وال حىت من طرف فرنسا ملا يتعلق األمر باسترجاع وثائقهما   

:  1977إىل  1974من -  
ني باألحباث ومت يف إطار إعادة تنظيم وثائق الدولة اجلزائرية مت توظيف وتكوين حمافظني وملحق

.توزيعهم على والية اجلزائر ووهران وقسنطينة   



يف قسنطينة أصبح من الضروري تغيري األوضاع بإعطاء األولوية للوثائق وإرجاع املكتبة إىل دورها 
.كمكملة للوثائق   

.والعمل األول كان إحصاء املشاكل املستعجلة -  
.د يف ميدان املطالعة وضع حد لنهب الوثائق واحملسوبية اليت كانت تسو-  
.إلغاء االستعارة املرتلية للكتب والوثائق خاصة -  
.دميقراطية الدخول إىل قاعات املطالعة -  
تشجيع الطلبة والباحثني -  
.إعطاء األولوية للوثائق والبدء السريع لتنظيف املخازن وإعداد جدول أويل -  

: تقسيم املصلحة إىل أربع فورع : املرحلة الثانية   
األرشيف -  
احملفوظات -  
الفرع الفين -  
اإلدارة -  
: الوثائق الوالئية  ركزالتنظيم الداخلي مل/ 2  

 أ/ قسم األرشيف : 
خمرن الوثائق -  
مكتب املراقبة واجلداول -  
قاعة املطالعة -  
خمزن حذف الوثائق -  

 ب/ قسم مركز احملفوظات : 
مكتبة عربية -  
مكتبة فرنسية-  
دوريات ، حمفوظات -  
: القسم الفين / ج  
استنساخ الوثائق -  
التصوير الضوئي -  



مشغل التجليد والترميم -  
: القسم اإلداري / د  
التسيري -  
املراسالت اإلدارية والعلمية -  
اإلشتراكات يف الدوريات -  
شراء الكتب واألرشيف -  
شراء العتاد والتجهيز -  
املزانية واحلماية      -  

 2/ العنصر البشري (املستخدمني) : 
أدى النقص الكمي والكيفي إىل قيام املستخدمني بأعمال متعددة ، ورغم هذا نالحظ نوعني من 

.املستخدمني   
العنصر البشري العلمي التابع لرئاسة اجلمهورية -أ  

حمافظ وهو مدير املصلحة -  
ملحق باألحباث مسؤول على قسم األرشيف ، وترتيبها وإعداد وسائل البحث -  
حباث مسؤولة على قسم احملفوظات والتصنيف وإعداد جداول الكتب واالت ملحقة باأل-  
العنصر البشري اإلداري التابع لوالية قسنطينة - ب  
كاتب إداري  1-  
كتاب على اآللة الرقنة  3-  
عمال مهنيني     5-  
عونا مصلحة  2-  
) : 67-77مرسوم (التنظيم النظري / 3  

: أقسام  6، وسيطبق تدرجييا فتصبح مديرية الوثائق تتكون من وضع هذا التنظيم النظري مبرسوم   
: قسم الدراسات واملنشورات -أ  

إعداد التقرير السنوي للنشاطات ، والدراسات الوافية واجلداول ، والفهارس ، واملعارض ، -
.إخل .... واحملضرات ، واللوائح ، والتربصات   

.واستردادها قسم املراقبة واإلشراف واستحقاق الوثائق - ب  



.احلفظ ، الفرز ، احلذف ، الترتيب ، الترقيم ، وإعداد جداول البحث : القسم العلمي - ج  
النباتات والتجهيز واإلستساخ ، محاية الوثائق ، مشغل التجليد : قسم التكنولوجيا الوثائقية -د

.وترميم الوثائق ، خمرب التصوير الضوئي والتصوير املصغر   
.مة والتسيري اإلداري واملايل قسم الشؤون العا-ه  
البحث التارخيي تقدمي وثائق املكتبة إعطاء االستعالمات : قسم االستعالمات وقاعة اجلمهور -و

 العلمية ومساعدة كل املؤسسات العمومية 
: وثائق الوالية   

األوراق اليت يقدمها أو " على  67-77يطلق اسم األرشيف حسب املادة األوىل من مرسوم 
ها احلزب واملنظمات الوطنية واهليئات التشريعية من قضائية وإدارية تابعة للدولة ، يستلم

واجلمعيات احمللية واهليئات والشركات الوطنية واملكاتب واملؤسسات اإلشتراكية واملؤسسات 
واملصاحل العمومية وكذلك اهليئات اخلاصة واألفراد مهما كانت وأينما وجدت ومهما كان العصر 

".تمي إليه الذي تن  
. وثائق ديوان الوايل -1  
.وثائق األمانة العامة -2  
.مصلحة العنصر البشري -أ  
. مصلحة امليزانية والعمليات املالية - ب  
.مصلحة العتادة والتجهيز األثاثي  والعقاري - ج  
  .وثائق مديرية الشؤون العامة للتنظيم واإلدارة احمللية -3
.املديرية الفرعية للتنظيم -أ  
.املديرية الفرعية للشؤون اإلدارية واملالية احمللية - ب  
.املديرية الفرعية للتجهيز واالستثمارات احمللية - ج  
.املديرية الفرعية للشؤون العامة -د  

  .يقوم بوظائفه األصلية ، و هو 1990مت استالمه بتاريخ : مركز أرشيف والية سطيف - 3-2
:معلومات تقنية خنص املركز-  
2م 5112: مجالية للمركز املساحة اإل-  
) 2م 3825املساحة فارغة  – 2م 1225املساحة املبنية (  



  2م 1087.63قاعات حلفظ األرشيف مبساحة إمجالية  04: عدد املخازن -
2م 840.24=  2م 280.08 ×قاعات 03-                     
  2م 247.39=  2م 247.39 ×قاعة  01 -                   

2م 103.93: مكتبة -  
2م 173.06: قاعة املطالعة -  

ورشات  05: الورشات -  
2م 19.80: ورشة الترميم والتجليد *  
)غري جمهز( 2م 42.27:خمرب الصور الفوتوغرافية *  
) غري جمهزة( 2م 35.44:خمرب امليكروفيلم *  
2م 19.80: قاعة الترميز *  
2م 46.95: قاعة الفرز والترتيب *  
2م 71.25مكاتب مبساحة إمجالية  05: مكاتب املوظفني -  
متوفر : األمن -  
موجودة : آالت إطفاء احلريق -  

 املساحـــات (باملتر املربع) : 
 -املخــازن : 04 قاعات حلفظ األرشيف مبساحة إمجالية 1087.63 م2

2م 840.24=  2م 280.08 ×قاعات  03               
2م 247.39=  2م 247.39 ×قاعة  01               

 -املكاتـــب : 05 مكاتب مبساحة إمجالية = 71.25 م2
 -احملــالت املفتوحـــة للجمهــور : 

2م 103.93: مكتبة *  
2م 173.06: قاعة املطالعة *  
غري موجودة : قاعة العرض *  
غري موجودة : قاعة احملاضرات *  

 -ورشــــات : 
2م 19.80: ورشة الترميم والتجليد *  



) غري جمهز( 2م 42.27: رافية خمرب الصور الفوتوغ*  
)غري جمهزة( 2م 35.44: خمرب امليكروفيلم *  
2م 19.80: قاعة الترميز *  
2م 46.95: قاعة الفرز والترتيب *  

 سعـة املخــازن (باملتر اخلطي ) :
متر خطي  4446قاعات لألرشيف بسعة  04  

 -التجهيـــزات : 
م 0.33وعمق  2م 2.20رفوف حديدية غري متحركة بعلو *  
) غري متوفرة(ميكروفيلم ، آالت قراءة امليكروفيلم ، آالت قراءة واستنساخ *  
إعالم آيل جبميع لواحقه *  

 -األمــــــن : 
متوفر برقابة صارمة : للمخازن *  
متوفر بعناية فائقة : لألرشيف *  

 -تكلفـــة املشـــروع : 
. 1987دج امليزانية اإلضافية للوالية سنة  9261150.52  

 
  : جماالت وحدود الدراسة -4
حول آليات تثمني رأس املال األرشيفي، وذلك  يتمحور موضوع دراستنا:  اال الزمين - 4-1

واملمارسة امليدانية للمهنة  من خالل قياس مدى درجة التوائم فيما بني برامج تكوين األرشيفيني
إىل  1982قسنطينة أي بداية من سنة األرشيفية، والعينة متس خرجيي معاهد تكوين علم املكتبات  ب

كما سبق اإلشارة إليه يف اجلانب النظري وحبكم أن التكوين يف علم  غاية إعداد هذه الدراسة،
املرحلة :  بقسنطينة، فإنه قد مر بأربعة مراحل 1982املكتبات واألرشيف كانت له أول بداية سنة 

 هذه املرحلة على مقررات تدريس حتتوى ، وقد اعتمد يف 1991األوىل من تأسيس القسم إىل سنة 
  .على وحدات سداسية وأخرى سنوية، كما متيزت هذه املرحلة بكثرة  املقاييس غري املتخصصة 



حيث حذفت بعض املقاييس العامة مثل  1997إىل سنة  1991أما املرحلة الثانية، فكانت من سنة 
مساء املقاييس مثل تكنولوجيا التوثيق إىل اخل، كما مت تغيري بعض أ... تاريخ احلضارات الكربى : 

حيث مت جتديد  2006إىل غاية  1997تكنولوجيا املعلومات ، أما املرحلة الثالثة فكانت من سنة 
مقررات التكوين  مبا يتماشى والتطورات احلديثة، مث املرحلة الرابعة واملرتبطة أساسا ببداية تطبيق 

هائلة جديدة يف التخصص، عن طريق فتح ختصص يف  ، والذي فتح أفاقا LMDالنظام اجلديد 
ميدان األرشيف، وبذلك فتح آفاقا جديدة هلذا امليدان تعد بتطويره وحتديته، وجعله يتماشى يف 

  . براجمه مع املستجدات على املستوى األكادميي العاملي 
إلجراء دراستنا ويشمل اال اجلغرايف احليز املكاين الذي خصصناه  :  اال اجلغرايف - 4-2

امليدانية حيث قمنا ذه الدراسة باملؤسسات القائمة على حفظ التراث األرشيفي للجماعات احمللية 
، على املستوى اجلهوي ووقع اإلختيار على مراكز األرشيف الوالئية بالشرق "دوائر، بلديات"

أوردنا هلذه املراكز  اجلزائري وكعينة  أخذنا مركز أرشيف والية قسنطينة ، سطيف وباتنة، وقد
  .   تعريفا باملهام والوظائف اليت تقوم ا

يتمثل اال البشري يف الفئة اليت مت اختيارها للقيام بالدراسة امليدانية وقد : اال البشري - 4-3
  : مشلت هذه الفئة

  .خرجيي مدارس علم املكتبات -1
  . مديري املراكز الوالئية لألرشيف -2
   :دة يف مجع البيانات الطرق املعتم -5

  :مت تبين الطريقة التالية هانطالقا من طبيعة املوضوع اليت تتطلب عملية، استقصاء، مجع، حتليل، فإن
  :  طريقة استمارة االستبيان - 5-1

وقد مت اعتماد هذه الطريقة ألا من أكثر أدوات مجع البيانات استخداما     وشيوعا يف البحوث 
تصاص ويرجع ذلك إىل امليزات اليت حتققها هذه األداة سواء بالنسبة الختصار األكادميية ذات االخ

  .اجلهد أو التكلفة أوسهولة املعاجلة
: سؤال، مقسمة إىل ثالثة حماور 30و انطالقا من هذا مت تصميم استمارة استبيان حتتوي على 

حملور الثاين حول االندماج يف احملور األول يتعلق بالبيانات الشخصية وطبيعة التكوين احملصل عليه، ا
العمل األرشيفي يف حميط  ةعامل الشغل وارتباطه بنوعية التكوين، احملور الثالث خبصوص مردودي



 14أي مت فقدان  22استبيان ومت استرجاع  36وقد مت توزيع. العمل وعالقتها بالتكوين املستمر
وقد كان االستبيان مقسم . ثموضوع البح عوذلك لعدم تفاعل األطراف املعنية م. استبيان

وقد مت . انطالقا من الفرضيات اليت وضعت       وذلك من أجل اإلجابة عنها بتأكيدها أو بنفيها
 نلتسترجع بداية م 24/05/2008 نتوزيع االستبيانات يف تواريخ متقاربة بداية م

را لظروف مع تسجيل تأخر بالنسبة الستبيانات مركز أرشيف والية باتنة نظ 21/06/2008
  .خارجة عن نطاقنا

  :طريقة املقابلة - 5-2
إن اهلدف من وراء اعتماد هذه الطريقة هو االستقصاء واالطالع على ما مدى األمهية اليت توليها 
املراكز املسؤولة على األرشيف فيما خيض تأطري املهنة األرشيفية وتثمينها من خالل طبيعة 

ومدى الوعي بأمهية التكوين ما بعد األكادميي للكادر  الوظائف املفتوحة على مستوى املراكز  
ومدى الوعي املهين بأمهية التخصص . األرشيفي ذه املؤسسات وكافة العاملني يف هذا التخصص

، 15/06/2008وقد مت إجراء مقابلة مع رئيس مركز أرشيف قسنطينة بتاريخ . يف هذا القطاع
، وقد مت استبعاد إجراء مقابلة مع 22/06/2008مث رئيس مركز أرشيف والية سطيف بتاريخ 

  .رئيس مركز أرشيف باتنة لظروف متعلقة بالتزامات هدا األخري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : نتائج الدراسة امليدانية  -6
  :حتليل نتائج استمارة االستبيان - 6-1

  :طبيعة التكوين : احملور األول
ومن خالل هذا احملور سوف ميكن التعرف على  0206-03-04-05-سئلة من ويتكون من األ

طبيعة التكوين احملصل عليه لدى موظفي املراكز وهل كلهم حيوزون على تكوين أكادميي يف 
إىل معرفة بعض اجلوانب املتعلقة  07السؤال  نالتخصص، اجلهة اليت تكونوا ا، لنعرج بداية م

بالتعرف على ماهية املقررات اليت تلقى تكوين فيها وهل هي ذات عالقة مباشرة  بالتكوين، بداية 
  . مباشرة باملهنة وهل احلجم الساعي كان كافيا ألجل استيعاب مضامينها

  :الوظيفة
  

  
  وظائف أفراد العينة :  24جدول رقم 

كما هو معلوم فإننا بصدد دراسة أكادميية تعاجل جانبا مهما  يف التسيري اجليد للذاكرة الوطنية 
واملؤسساتية، ومن هذا املنطلق فقد شكلت نسبة عالية من املتخصصني ميارسون وظيفتهم 

فإنه البد من توفر إطار إداري  على مستوى املراكز، وكبقية املؤسسات .%72.72 كأرشيفيني
وعلى أساس النقص %. 27.27لتسيري شؤون هذه األخرية،  وبذلك فا لنسبة معقولة حلد كبري

يف املتخصصني يتم إسناد بعض املهام األرشيفية إىل اإلداريني نظرا لطبيعة املؤسسة، وذلك ما 
  .ستبينه نتائج االستبيان

  
  
  

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات 
  %72.72 16  أرشيفي 
  %27.27 06  مكلف باألرشيف إداري

  %00 00  وظائف أخرى
  %100 22  اموع



   وظائف أفراد العينة:  02شكل رقم 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  رتب أفراد العينة
  %النسبة   التكرارات  اإلجابات 

  %04.54  01  رئيسي توثائقي أمني حمفوظا
  %45.45  10  توثائقي أمني حمفوظا

  %22.27  05  مساعد وثائقي أمني حمفوظات
  %27.27  06  أخرى
  %100  22  اموع

  رتب أفراد العينة 25 جدول رقم 
  
  
  
  
  
  

أرشيفي
مكلف باألرشيف
وظائف أخرى



  عينةرتب أفراد ال  03شكل رقم

  
إدارية لغرض التسيري،  أن هذه املراكز، تقوم بعدة وظائف وخدمات لعدد من اجلهات نانطالقا م

، ما يستلزم منها أن تكون متعددة اخلدمات، فقد مت اعتماد عدد من ...أكادميية لغرض البحث،
املسجلة تؤكد بأن سلك الوثائقيني أمناء  سبق، والنسب ااملراكز والرتب الوظيفية ألجل القيام مب

احلفظ، املعاجلة، (متاشيا مع طبيعة املهام والوظائف   45.45احملفوظات حيوزون على أكرب نسبة 
اليت تكمل وظائفها، وجتدر  22.27اليت تقوم ا املراكز، مث تليها فئة املساعدين ....) التبليغ، 

هذه النقطة نظرا ألن طبيعة املهام والوظائف األرشيفية  اإلشارة هنا إىل أنه هناك جانب سليب يف
داخل هذه املراكز تتطلب كادرا أرشيفيا متنوعا تبعا لطبيعة هذه األخرية، األمر الذي مل يتحقق 

واليت تقوم  04.54الرئيسيني بنسبة االرشيفيني بالنظر للنسب املسجلة، ويف األخري جند  سلك 
  .أن املراكز هي عملياتية أكثر منها أمر آخر بوظائف تنسيقية بنسبة تعرب عن
  .وظائف سابقة ألفراد العينة

  %النسبة   التكرارات  االجابات 
  %27.27 06  يف االختصاص

  %72.72 16  خارج االختصاص
  %100 22  اموع

  وظائف سابقة ألفراد العينة  26جدول رقم 
نت قد تقلدت مهام وظائف خارج املسجلة بأن معظم اإلجابات املسجلة كا ةتشري النسب    

وذلك ما يفسر أن هذه الفئة مل تستطع التأقلم سريعا مع % 72.72التخصص قبل العمل باملراكز 

 

وثائقي أمين محفوظات رئيسي
وثائقي أمين محفوظات
 مساعد وثائقي أمين محفوظات
أخرى



إجاباا بأا عملت يف االختصاص % 27.27بينما كانت نسبة . الوظائف واملهام املوكلة إليها
  .العمل األرشيفيويف مؤسسات أخرى األمر الذي مكنها من اكتساب صورة مقربة عن 

  وظائف سابقة ألفراد العينة  04رقم شكل 

  
  :فترات خترج أفراد العينة

  
  
  
  
  
  
  

  
  فترات خترج أفراد العينة 27جدول رقم 

 1988عربت إجابات الفئة ذات التكوين األكادميي عن أن جمملها كان قد خترج ما بني الفترة 
- 1991ما بني  68.75%و -1991-1987ما بني  %31.25( 1996إىل غاية 

قة الربامج حبيث أن حقي. األمر الذي يطرح تساؤالت عدة يف خصوص تكوينهم )1995
ا كبريا وتطورا كبريا للمهنة األرشيفية يف تاألكادميية آنذاك وواقع املهنة األرشيفية اليوم يشهد تفاو

وتكنولوجيا  ةاملعلوماتي اظل التحديات اليت تواجهها يف البيئة اليت تسيطر عليها التكنولوجي

  %النسبة   التكرارات  سنة التخرج
1987-1991  05  31.25%  
1991-1995  11  %68.75  
1995-2000  00  00%  
2000-2005  00  00%  
  %00  00  إىل يومنا هذا -2005
  %100  16  اموع

 

 في االختصاص
 خارج االختصاص



ألرشيف من طرف مايفسر نقص وعدم مسايرة للتطورات احلديثة يف ميدان ا. االتصاالت
  .املستجوبني

  فترات خترج أفراد العينة 05شكل رقم 

  
  

  . طبيعة تكوين العينة
  
  
  
  
  
  

  .بيعة تكوين العينةط:  28جدول رقم
  
  
  
  
  
  
  
  

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات 
  %50 11  تكوين طويل املدى 
  %22.72 05  تكوين قصري املدى
  %27.27 06  خارج التخصص

  %100 22  اموع

 

1987-1991 
1991-1995 
1995-2000 
2000-2005 
2005  إلى یومنا هذا -



  .طبيعة تكوين العينة: 06شكل رقم  
  

  
  

حبيث ان نسبة .عن الرتبة 02كانت اإلجابات متاشيا مع طبيعة الوظائف كما جاء يف السؤال رقم 
  .كان تكوينها قصري املدى %22.72تلقت اكوين طويل املدى، تليها نسبة مقدرة ب  50%
وبطبيعة احلال فالتكوين طويل املدى . صمتلك تكوينا خارج التخص% 27.27تسجيل نسبة  مع

وكل ذلك يلتقي يف خدمة املهنة . له أهداف والتكوين قصري املدى له هو كذلك أهدافه
  .األرشيفية، ويشكل تكامال فيما بينهما

  املقاييس املدرسة وتأدية املهام  -
  %النسبة   التكرارات  اإلجابات 

  %100  16  تطبيقات األرشيفية واملهنة األرشيفية وتكنولوجيا املعلوماتال
  %00  00  املهنة األرشيفية

  %00  00  املعلومات اتكنولوجي
  %00  00  التطبيقات األرشيفية

  %100  16  اموع
  املقاييس املدرسة وتأدية املهام:   29جدول رقم 

ة يف القيام بالوظائف املنوط باألرشيفيني ، أمهية املقاييس املذكور ىأمجعت النسب املسجلة عل
تأكد على إملام التكوين املعتمد على  %100حيث كانت النسبة املسجلة اكرب دليل على دالك 

 

طویل المدىتكوین   
 تكوین قصير المدى
 خارج التخصص



اجلانب النظري وهو  يشمل التطبيقات األرشيفية ،و املهنة اظافة إىل تكنولوجيات املعلومات 
واستخدامات  تكنولوجيا املعلومات يف  وذلك ألا تعرف بالتقنيات األرشيفية،اجلديدة ، 
وذلك على الرغم من أن جل األرشيفيني احلاصلني على تكوين أكادميي يف مرحلة . األرشيف

  . تكوينهم مل يتكونوا يف هذا اجلانب
  املقاييس املدرسة وتأدية املهام:   07شكل رقم 

  
  

  :اخل حميط العملمسامهة التكوين يف خلق التكيف د
  النسبة  التكرارات  اإلجابات

 %09.09 02  نعم
 %90.90 20  ال

  %100 22  اموع
  مسامهة التكوين يف خلق التكيف داخل حميط العمل  30جدول رقم 

  
مل ختفي معظم اإلجابات عن هذا السؤال إبراز الدور الفعال للمقاييس املذكورة آنفا واليت تؤكد 

قاييس يف تفعيل مهنة األرشيفي، وذلك ألا تضعه يف صلب املشاكل حقيقة مسامهة تلك امل
  .والصعوبات اليت تربز لألرشيفي عند  تقلده لوظائفه

وانطالقا من ذلك فبإمكان  األرشيفي توظيف تلك املعارف املكتسبة، يف حل العقد اليت قد 
  .يصادفها أثناء القيام بوظائفه انطالقا مما حصله أثناء تكوينه

 

التطبيقات األرشيفية والمهنة
األرشيفية وتكنولوجيا المعلومات
المهنة األرشيفية

تكنولوجيا المعلومات

 التطبيقات األرشيفية



قد أقرت بأا مل تستطع التكيف املباشر داخل % 90.90خالل اجلدول يتبني لنا بأن نسبة من 
حميط عملها، وهذا يعود حتما إىل افتقاد املقررات إىل جانب مهم أال وهو اجلانب التطبيقي الذي 

يدان يرتبط مباشرة، ذا العنصر  وهو الذي يسهل إمكانية التأقلم بالنسبة لألرشيفي الذي يدخل امل
يف حني أن نسبة موازية أجابت بنعم وهي النسبة اليت كانت قد . من دون خربات سابقة يف العمل

أجرت أثناء تكوينها دورات تربص من خالهلا تعرفت على خمتلف أجواء العمل وساعدها ذلك 
  .عند تقلدها ملنصبها اجلديد
  مسامهة التكوين يف خلق التكيف داخل حميط العمل 08شكل رقم 

    
  . جماالت برامج تكوين أفراد العينة

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات 
  %25.00 04  األرشيف

  %75.00 12  املكتبات والتوثيق
  %100 16  اموع

  جماالت برامج تكوين أفراد العينة:   31جدول رقم
كانت  د، فق%75.00عهد علم املكتباتمبا أن التكوين األكادميي للمهنة األرشيفي يزاول يف م

اإلجابات منطقية، حيث قد سيطر التكوين املكتيب على تكوينهم وكذلك التوثيق حبكم التداخل 
. LMDاملوجود على مستوى املعاهد التكوينية يف علم املكتبات سابقا قبل تطبيق النظام اجلديد 

من خالل مقاييس بل كل  مالهتمام الالزومل حيظ األرشيف الذي هو يف احلقيقة علم قائم بذاته با

 

نعم
ال



، وغري %25.00ما يف األمر إدراج مقياس أو إتنني خالل كل مقرر سنوي بكيفية سطحية
  .ميدانية، بالنظر لالفتقاد للمخابر األزمة للتطبيق

  جماالت برامج تكوين أفراد العينة: 09شكل رقم   

   
  .ملقاييس األرشيف  احلجم الساعي املخصص
  %النسبة   التكرارات  االجابات 

  %000 00  نعم
  %100 16  ال

  %100 16  اموع
  

  احلجم الساعي املخصص ملقاييس األرشيف:   32جدول رقم 
بالنظر لطبيعة التخصص واملؤسسة اليت تقوم عليه، واملتمثلة يف قسم علم املكتبات، فإن تقسيم 

س اليت تتعلق باألرشيفيني حسب اجلدول مل تكن كافية متاما إذا احلجم الساعي خبصوص املقايي
عرفنا بأن هذا التخصص يف بلدان أخرى تقوم عليه مؤسسات ختتص فقط يف تكوين األرشيفيني 

،هداه األخرية اليت حتوز على جمموعة من املدارس األكادميية يف على غرار التجربة الفرنسية
خالل دراسات سابقة مدى التفاوت املوجود فيما بني احلجم وقد تبني من  األرشيف و اخلرائط،

  .الساعي املخصص لألرشيف وبقية املقاييس املرتبطة أساسا بعلم املكتبات والتوثيق
  

  
  

 

 األرشيف
 المكتبات والتوثيق



  احلجم الساعي املخصص ملقاييس األرشيف:   10شكل رقم 

   
  .طبيعة الدراسة 

  %النسبة   التكرارات  االجابات 
  %100 16  نظرية 
  %00 00  تطبيقية

  %00 00  االثنني معا
  %100 16  اموع

  
  طبيعة الدراسة:  33جدول رقم  

  
حبكم طبيعة املهنة األرشيفية اليت تتميز بأا مهنة ذات خصائص تقنية فنية تعتمد على امليدان ، فإن 

بالتكوين ، وذلك بعد أن خلصت  اإلجابات والنسبة احملصلة ، قد كانت خميبة لآلمال وغري مقتنعة
على . من خالل الوظائف اليت يقوم ا األرشيفيون بأن هذه املهنة تطبيقية أكثر منها أمر آخر

عكس التكوين فقد كان يف جانب كبري منه نظري ، وسجل نقص كبري يف اخلرجات امليدانية ، 
  .والتطبيقات اليت تعكس الواقع احلقيقي للمهنة األرشيفية

  
  
  

 

نعم
ال



  طبيعة الدراسة:  11ل رقم  شك

   
  .مدى تطبيق املعارف املكتسبة يف نطاق العمل

  %النسبة   التكرارات  االجابات 
  %72.72 16  نعم
  %27.27 06  ال

  %100 22  اموع
  

  مدى تطبيق املعارف املكتسبة يف نطاق العمل:   34جدول رقم 
كبرية أن من خالل  ةمن خالل اجلدول فإن اإلجابات أمجعت بنسبحسب النتائج احملصل عليها 
يف نطاق عملها املعارف اليت أخذا أثناء مشوارها التكويين  مالوظائف املوكلة إليها تستخد

 ف، على الرغم من عدم كفايتها، وكذلك وجود صعوبات أثناء التطبيق لتلك املعار72.72%
اليت ردت اإلجابات %27.27 وتشكل نسبة. ملوايللعدة أسباب كما هو موضح يف اجلدول ا

بالقول أا ال تستخدم املعلومات اليت تلقتها يف التكوين ، وذلك نظرا ألن الواقع يف امليدان العملي 
،و هو األمر الذي يطرح تساؤالت يف مضامني بعض خيتلف عن املوصوف يف املقررات اليت تدرس

  .الربامج اليت تدرس
  
  
  

 

 نظریة
 تطبيقية
 االثنين معا



  .مدى تطبيق املعارف املكتسبة يف نطاق العمل : 12شكل رقم  

    
  .صعوبات تطبيق املعلومات واملعارف  

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات 
  %100 22  نعم
  %00 00  ال

  %100 22  اموع
  

  صعوبات تطبيق املعلومات واملعارف: 35جدول رقم
  

بأا أتناء %  100الل اجلدول، تشري نسبة مئوية تقدر ب من خالل اإلجابات املتوفرة من خ
تأدية وظائفها قد صادفتها عدة صعوبات يف تأدية وظائفها، وهي متعلقة باألساس باجلانب الفين ، 
والتطبيقات األرشيفية ، إضافة إىل بعض الصعوبات ذات الصبغة القانونية كما هو مبني يف السؤال 

حات اليت أتى عليها أثناء اإلجابة على االستبيان فيما بعد حددت حقيقة ،و لعل بعض االقترااملوايل
  .الصعوبات ذات الصبغة القانونية فيما تتمثل

  
  
  
  

 

نعم
ال



  .صعوبات تطبيق املعلومات واملعارف:   13شكل رقم 

   
  .طبيعة الصعوبات

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات 
  %100  16  عوبات مادية وصعوبات قانونيةصعوبات فنية تقنية وص

  %00  00  صعوبات مادية
  %00  00  صعوبات قانونية

  %00  00  صعوبات فنية تقنية
  %100  16  اموع

  
  .طبيعة الصعوبات  36جدول رقم  

أكدت تلقيها لصعوبات متعلقة أساسا باجلانب الفين  النسبمن خالل اإلجابات ، نالحظ بأن 
، قاعات   اظافة إىل صعوبات مادية يف نقص الوسائل العمل ،ظائف األرشيفية ، التقين املرتبط بالو

العمل بالنظر لوضعية بعض البناءات احلالية، على غرار مركز أرشيف والية قسنطينة، مث مشاكل 
،و أهم اإلشكاالت قانونية وتشريعية خاصة بعدم تطبيق املعايري يف العمل وخمتلف الوظائف األخرى

تم عدها يف االستبيان و جاءت العينة املستجوبة على ذكرها هي قضية السلم الوظيفي و اليت مل ي
و من خالل النسبة املسجلة يتنب بان كل الصعوبات هي ذات امهية على غرار بعضها .ما يتعلق به

  .البعض 
  

 

نعم
ال



  .طبيعة الصعوبات 14شكل رقم 

   
  .عامل الشغل و ارتباطه بنوعية التكوين االندماج يف:احملور الثاين

  .االندماج يف عامل الشغل
  %النسبة   التكرارات  اإلجابات 

  %00 00  نعم
  %100 16  ال

  %100 16  اموع
  

  االندماج يف عامل الشغل:  37جدول رقم  
يف ما خيص االندماج بشكل عام داخل حميط العمل ، %  100لقد جتاوزت النسبة املئوية  نسبة 

حيت كانت اإلجابات كلها تصب يف اجتاه أن عامل الشغل بصفة عامة يتطلب توفر عوامل معينة 
ألجل االندماج السريع يف حميط العمل ، وهي مرتبطة مباشرة جبوانب التكوين ، واملتعلقة بكيفيات 

  .التكوينوهي يف الغالب مفتقدة يف  برامج التكوين اليت تلقن يف معاهد . التأقلم داخل حميط العمل
  
  
  
  

  

 

 صعوبات فنية تقنية وصعوبات
مادیة وصعوبات قانونية
 صعوبات مادیة

 صعوبات قانونية

 صعوبات فنية تقنية



  .االندماج يف عامل الشغل:   15شكل رقم 

  
  .أسباب عدم االندماج

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات 
عدم التحكم يف تقنيات العمل لنقص تكوينك عليها واالعتماد على 

  تكنولوجيا ال تستطيع التحكم فيها
12  75%  

  %25  04  أخرى
  %100  16  اموع

  أسباب عدم االندماج 38جدول رقم  
  :من خالل اإلجابات املسجلة نستنتج النقاط التالية

نظرا لطبيعة التكوين  واملقررات اليت تلقاها األرشيفيون فإن عائق السيطرة على التقنيات  -
،  األرشيفية يسجل دائما نظرا لنقص التركيز على هذا اجلانب اهلام يف التكوين ، إضافة إىل ذلك

تبين تكنولوجيات اإلعالم اآليل يف العمليات األرشيفية ، األمر الذي شكل بنسبة كبرية هاجسا 
، وما نقص جوانب أخرى متعلقة   مأمام األرشيفيني وحال دون متكنهم من أداء  وظائفه

  .بالتكوين املستمر نأيت للحديث عنها يف احملور الثالث يف االستبيان
خيص عدم مواءمة الوظائف مع الدرجة أو املستوى احملصل عليها ، وذلك االنسجام الغائب فيما  -

إما نظرا لعدم توفر املناصب ، أو لضعف السياسة املنتهجة يف توزيع املناصب واليت ال ختضع ملقولة 
  .الرجل املناسب يف املكان املناسب

  

 

نعم
ال



  .أسباب عدم االندماج   16شكل رقم  

    
  .ملعارف املكتسبة وتأدية املهام ا

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات 
  %00  00  املعارف النظرية

  %100  22  املعارف التطبيقية واالجتهاد
  %100  22  اموع

  املعارف املكتسبة وتأدية املهام:  39جدول رقم  
  

أا مهنة تقنية وفنية أنه بالنظر للميزة اليت ختتص ا املهنة األرشيفية ، وهي  تأكدت اإلجابا
أو أي شي آخر  العتمادها الكلي على عناصر تساعدها على ذلك ، ما يفسر أنه ال جمال للتنظري

بل عنصر املمارسة هو الذي يسيطر على جممل الوظائف واملمارسات ، والنتائج هي اليت تفسر 
 توجيه األرشيفيني ذلك ، أما يف جانب آخر فإن عنصر االجتهاد يلعب هو اآلخر دورا بارزا يف

لتقاليد األرشيفية على اختالفها ألداء وظائفهم من خالل فتح اال أمامهم للتطلع للمستجدات وا
  .اخل....،من خالل توفري الفضاءات األزمة لدالك على غرار امللتقيات و األيام الدراسية 

  
  
  
  

 

عدم التحكم في تقنيات العمل لنقص
تكوینك عليها واالعتماد على
تكنولوجيا ال تستطيع التحكم فيها
أخرى



  املعارف املكتسبة وتأدية املهام:   17شكل رقم 

   
  .تقييم أداء املهام

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات 
  %90.90 20  مقبول

  %09.09 02  سيئ على اإلطالق
  %100 22  اموع

  تقييم أداء املهام:   40جدول رقم 
من خالل اجلدول يتبني بأن نسبة عالية ترى بأا رغم الصعوبات اليت صادفتها ، سواء من خالل 

أو عدم مالئمة الظروف املتوفرة للعمل ، فإا راضية عن أدائها إىل أبعد احلدود  ضعف التكوين
 %09.09، فيما عربت جمموعة أخرى عن عدم اقتناعها بأدائها % 90.90كما تبينه النسبة

  :وذلك يرجع لعدة أسباب كما يوضحه الشطر الثاين من السؤال
  .تقييم أداء املهام:  18شكل رقم  

    
  
  
  
  
  

 المعارف النظریة
 المعارف التطبيقية واالجتهاد

 مقبول
سيئ على اإلطالق



  :أسباب اإلخفاق
انطالقا من الصعوبات اليت تواجه األرشيفيني  ، بداية كما سلف ذكره من مشاكل التكوين الذي 
مل يراعي معطيات الواقع ، إضافة إىل الصعوبات ذات البعد النفسي واليت أثرت بشكل كبري على 

فئة داخل حميط العمل األداء من خالل سواء إتباع سياسة  التهميش واإلقصاء الذي يطال هذه ال
من خالل جتاهل أمهية هذه املهنة يف دفع املؤسسة إىل حتقيق النجاح على املستوى اإلداري كما هو 
معروف، ومساعدة الباحثني يف حقل البحث على الوصول إىل حتقيق احتياجام ، على ضوء هذه 

الذي خيلق إحباطا املشاكل جنم إحساس بعدم الرضا لدى هذه الفئة خبصوص مستواها األمر 
  .وفشال يعودان بالسلب على املردود العام للمؤسسة

  :مهام أفراد العينة
  %النسبة   التكرارات  اإلجابات 

  %72.72 16  املادية واملعاجلة الفنية ةاملعاجل
  %27.27 06  مهام مكملة
  %100 22  اموع

  :مهام أفراد العينة:   41جدول رقم 
  

لة املهام اليت يكلف ا الطاقم األرشيفي ، ال يأخذ  بعني االعتبار اتضح من خالل اجلدول أن مج
عناصر هامة يف توزيع الوظائف واملهام ، والدليل على ذلك هو أن كل املهام اليت باستطاعة 
األرشيفيني القيام ا يتم  إسنادها هلم ،  ويف احلقيقة فإن هذا اجلانب له من السلبية كما له أيضا 

ات اليت هي من األساليب احلديثة يف اإلدارة واليت تعطي الفرصة للجميع ملمارسة كل من االجيابي
  .الوظائف املتاحة ألجل خلق نوع من التنسيق فيما بني الوظائف

  
  
  
  
  



  :مهام أفراد العينة:   19شكل رقم 

    
  :املواءمة بني التكوين والوظيفة

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات 
  %100 22  نعم
  %00 00  ال

  %100 22  اموع
  

  :املواءمة بني التكوين والوظيفة:  42جدول رقم  
هذا كما الوظيفة و  و من خالل النسب املسجلة يتضح بالفعل أنه هناك تفاوت فيما بني التكوين

سؤال بالعنصر يوضح اإلشارة إليه يف األجوبة السابقة ، ولإلجابة على هذا التساؤل مت ربط ال قسب
  .ما األسباب واليت يشرحها املستجوبون على هذا النحو

  :املواءمة بني التكوين والوظيفة:  20شكل رقم  
  

    
  
  
  
  

 

المعالجة المادیة والمعالجة الفنية
مهام مكملة

 نعم
 ال



  .أسباب التفاوت بني التكوين واملمارسة امليدانية
  %النسبة   التكرارات  اإلجابات 

عدم مسايرة املقررات التكوينية ملتطلبات العمل وقدم 
  ربامج التكوينية ونقص املعارف امليدانيةال

22  100%  

  %00  00  عدم مسايرة املقررات التكوينية ملتطلبات العمل
  %00  00  قدم الربامج التكوينية
  %00  00  نقص املعارف امليدانية

  %100  22  اموع
  

  أسباب التفاوت بني التكوين واملمارسة امليدانية:  43جدول رقم  
  

جلة أن ضعف مسايرة الربامج لواقع العمل يف امليدان ، إضافة إىل افتقارها لروح تبني النسب املس
املهنة األرشيفية احلالية ، واليت تقتضي توفر جمموعة من العناصر ، مث  نقص املعارف امليدانية 
بالنسبة لألرشيفيني هي مجلة من املربرات اليت حالت دون حصول توافق أو تناسق فيما بني 

  .الواقع احلقيقي للمهنة األرشيفية التكوين و
  .أسباب التفاوت بني التكوين واملمارسة امليدانية:  21شكل رقم  

   
  

  

 

 عدم مسایرة المقررات التكوینية
برامجلمتطلبات العمل وقدم ال

التكوینية ونقص المعارف الميدانية
 عدم مسایرة المقررات التكوینية
لمتطلبات العمل

 قدم البرامج التكوینية

 نقص المعارف الميدانية



  .مرودية العمل األرشيفي والتكوين املستمر: احملور الثالث
  .التكوين املستمر ألفراد العينة

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات 
  %00 00  نعم 
  %100 22  ال

  %100 22  اجلموع
  .التكوين املستمر ألفراد العينة:   44جدول رقم 

املستمر،  نمن آليات تثمني وتنمية العنصر البشري داخل املؤسسة التكوي نكما هو معروف ، فإ
الذي من أسس جناحه االستمرارية، فإن هذه اآللية مفتقدة داخل هذه املؤسسات األرشيفية ، على 

إليها،  رمهيتها بالنسبة للمهنة األرشيفية ، وذلك كما هو مبني من خالل النسبة املشاالرغم من أ
اليت أمجعت على انعدام التكوين املستمر داخل املؤسسات األرشيفية ، وذلك ألسباب نتطرق إليها 

  .يف األسئلة املوالية
  .التكوين املستمر ألفراد العينة:   22شكل رقم 

  
  .عوائق التكوين املستمر

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات 
  %100 22  عوائق إدارية
  %00 00  عوائق مادية
  %100 22  اجلموع

 

نعم
ال



  عوائق التكوين املستمر: 45جدول رقم  
كما هو معروف ، فإن أي نشاط أو عمل ما ، البد له من معوقات ،  فبالنسبة للتكوين املستمر 

فيني ، ومن خالل اجلدول تتبني حقيقة العوائق واليت  تتمثل يف العوائق اخلاص بسلك األرشي
  :اإلدارية ،و هي أما تشتمل على

  .عدم إيالء أمهية هلذا العنصر  يف خمططات العمل السنوية  -
نقص الوعي بالنسبة للمسؤولني عن هذه املراكز بأمهية التكوين لألرشيفيني، واقتصارهم على  -

ملعارف اليت يكتسبها األرشيفيون والعاملون حبقل األرشيف من غري أصحاب الكم القليل من ا
  .الشهادات  خالل ما يتم حتصيله أثناء العمل

أما العوائق املادية فهي يف األساس تتعلق بامليزانيات ، وهي مل يشر إليها خالل اإلجابات نظرا ألن 
  .هذا اجلانب يهم اإلداريني واملسؤولني

  
  ئق التكوين املستمرعوا:  23شكل رقم

   
  .احلاجة إىل التكوين املستمر

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات 
  %100 22  نعم
  %00 00  ال

  %100 22  اموع
 احلاجة إىل التكوين املستمر:  46جدول رقم 

 

إداریةعوائق   
عوائق مادیة



ك تكوين اجلدول إىل ضرورة أن يكون هنايف  %100 النسبة  أشارت اإلجابات من خالل
مستمر من خالل تنظيم دورات تدريبية ملختلف الفئات تعىن بتلقني األرشيفيني  والعاملني حبقل 
األرشيف جممل التقنيات والتطبيقات اليت متارس يف حقل األرشيف على اختالفها ، واهلدف من 

، وذلك   وراء ذلك هو إطالعهم على املستجدات سواء فيما يتلق باجلوانب التشريعية واملعايري
  .نظرا ألمهيتها بالنسبة لألداء بصفة عامة

  
 احلاجة إىل التكوين املستمر:  24شكل رقم 

   
  

  :أمهية التكوين املستر وتأثريه على األداء
  %النسبة   التكرارات  االجابات 

  %100 22  نعم 
  %00 00  ال

  %100 22  اموع
  

  التكوين املستر وتأثريه على األداء أمهية:   47جدول رقم  
  

  
  

 

نعم
ال



  .أمهية التكوين املستر وتأثريه على األداء: 25شكل رقم  

  
  .التكوين وأداء املهنة

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات 
  %45.45  10  التكيف مع تكنولوجيا املعومات

  %09.09  02  إثراء خربات االرشيفيني    
  %45.45  10  ة العوائق واملستجدات على مستوى العملمواجه
  %100  22  اموع

  التكوين وأداء املهنة: 48جدول رقم 
  

ترى بأن األهداف من وراء التكوين املستمر، % 45.45يظهر جليا من خالل اجلدول أن نسبة 
لك هو اكتساب معارف متكن من التكيف مع تكنولوجيات املعلومات داخل حقل األرشيف، وذ
  .من خالل استعراض مناذج وجتارب تبني جناح استخدام هذه التكنولوجيا يف حقل األرشيف

يرى األرشيفيون أن التكوين يساعد على إثراء اخلربات %  09.09و من خالل نسبة تساوي 
و  لدى األرشيفني ويساعدهم على اكتساب طرق وآليات جديدة يف التعامل مع واقعهم الوظيفي

ليس مبنأى  ي، حيث أن األرشيف% 45.45ما أجابت عنه وأكدته نسبة تساوي وذلك املهين ،
عن التغريات اليت قد تطرأ يف أي جمال ، وذا فاألرشيفيون من خالل آلية التكوين املستمر 
يصبحون على استعداد آلي من التجديدات  واملتغريات اليت متس أو تشمل نطاقات وجماالت 

  .أعماهلم

 

نعم
ال



  
  .ين وأداء املهنةالتكو26شكل رقم 

   
  .أوجه التكوين املالئمة لتحسني مردودية العمل

  %النسبة  التكرارات  اإلجابات 
  %100  22  حضور امللتقيات والتدريب الذايت وورشات العمل

  %00  00  ورشات العمل
  %00  00  التدريب الذايت
  %00  00  حضور امللتقيات

  %100  100  اموع
  

  أوجه التكوين املالئمة لتحسني مردودية العمل:  49جدول رقم  
مهما اختلفت أشكال التكوين، فإن اهلدف واحد أال وهو تنمية العنصر البشري األرشيفي وجعله 

ويف هداه البيئة اجلديدة خاصة  قادرا على مواكبة املتغريات الداخلية واخلارجية على مستوى عمله،
ومن خالل النسب املسجلة يف االستبيان نسجل أن كل من الطرق اليت  الدائم ،اليت تتميز بالتغري 

اقترحت حظيت باملوافقة سواء حضور امللتقيات ، أو املشاركة يف ورشات العمل ، أو اعتماد 
التكوين الذايت ، وذلك األمر مشجع بالنسبة للوعي بأمهية هاته الفضاءات واليت جتعل من املهنة 

  .كانتها احلقيقية ، على غرار املهن والوظائف األخرىاألرشيفية يف م
  

 

التكيف مع تكنولوجيا المعومات

األرشيفيينإثراء خبرات     

مواجهة العوائق والمستجدات على
مستوى العمل



  
  .أوجه التكوين املالئمة لتحسني مردودية العمل:   27شكل رقم 

   
  .املسؤولني بأمهية الوظيفة األرشيفية وعي

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات 
  %00  00  إبداء اهتمام ومتابعة مستمرين

  72.72%  16  ة وجتاهل الدور املنوط باالرشيفيعدم مباال
  %27.27  06  غموض يف التعامل مع األرشيفي

  %100  100  اموع
  .وعي املسؤولني بأمهية الوظيفة األرشيفية:   50جدول رقم  

على أنه هناك جتاهل غري مربر بالنسبة % 72.72أمجعت النسب املسجلة من خالل اجلدول 
ة األرشيفية ، وذلك مبا يسجل من عدم املباالة والتجاهل للدور املنوط للمسؤولني ألمهية املهن

باألرشيفي القيام به ، وذلك النعدام التحفيز يف اجلانب السابق ذكره واملتعلق بالتكوين املستمر 
إىل الغموض وعدم %   27.27تثمنه، إضافة إىل ذلك أشارت نسبة   توكذا انعدام فضاءا

مسؤولني كذلك يف جانب التعامل وطرقه مع األرشيفيتني سواء يف إطار وضوح الرؤية بالنسبة لل
دور األرشيفيني يف (العمل أو حىت يف إطار دينامكية اجلماعة ، من خالل حماولة إلغاء وجوده 

  ).املؤسسة
  
  

 

 حضور الملتقيات والتدریب الذاتي
وورشات العمل
ورشات العمل

التدریب الذاتي

حضور الملتقيات



  :وعي املسؤولني بأمهية الوظيفة األرشيفية:  28شكل رقم

  
  :رشيفي يف حتقيق أهداف املؤسسةمدى مسامهة األ

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات 
  %100 22  نعم
  %00 00  ال

  %100 22  اموع
  

  مدى مسامهة األرشيفي يف حتقيق أهداف املؤسسة: 51جدول رقم  
  

  مدى مسامهة األرشيفي يف حتقيق أهداف املؤسسة:  29شكل رقم 

  

 

نعم
ال

 

 إبداء اهتمام ومتابعة مستمرین

عدم مباالة وتجاهل الدور المنوط
باألرشيفي
غموض في التعامل مع األرشيفي



  :حول حتسني وضعية تكوين األرشيفينياالقتراحات 
با املهنة األرشيفية و دالك من هناك العديد من االقتراحات اليت قدمها املبحوثني من أجل النهوض 

  :خالل التجارب اليت اكتسبوها يف ميدان العمل و لعل أمهها
 .ضرورة حتسني الربامج -
اليت يوفرها أثناء التكوين  و دالك نظرا للخصائص) ل م د (إتباع نظام التكوين املتخصص  -

 .و تركيزه على اجلانب امليداين فيه
و دالك نظرا للدور الذي تستطيع أن )مجعيات متخصصة (ضرورة خلق تكتالت مهنية  -

تلعبه هداه األخرية يف تطوير و احتواء اجلهود اليت ترمي إىل تنمية املهنة األرشيفية على 
 .عيات مهنية غرار التخصصات األخرى اليت تتوفر على مج

القيام بنشاطات دف إىل توعية القائمني من املسؤولني على املؤسسات األرشيفية و غري  -
األرشيفية إىل االهتمام با املهنة األرشيفية على مستواهم و منحها نفس االهتمام الذي  

 .توىل به الوظائف األخرى
و املؤسسات اليت توظف  التكوينية ةتوحيد اجلهود و ضمها يف بني املؤسسات األكادميي -

العاملني و املختصني يف األرشيف و دالك ما يساهم حتما يف توفري مناصب عمل قارة و 
مدروسة على غرار الربامج اليت كانت سائدة سابقا خاصة اليت كانت حتت إشراف 

 .املديرية العامة لألرشيف الوطين
خضاعه إىل التطورات اجلديدة تبين طرق جديدة يف عملية التكوين و التكوين املستمر و إ -

على مستوى أمناط التكوين املطبقة حديثا و،و اليت ستمكن حتما من االطالع على 
 .املستجدات يف امليدان من دون عناء التنقل

تنظيم دورات دائمة للتكوين األرشيفي بكل مستوياته الطالع املختصني با الطرق املبتكرة  -
  .ية يف ميدان التحكم يف املهنة األرشيف

  :نتائج الدراسة امليدانية باستخدام املقابلة  -2
لقد انطلقت قناعاتنا ألجل استخدام ، هذا املنهج يف هذه الدراسة ، نظرا ملا هلا من أمهية يف تقصي 
واقع التكوين األكادميي للمهنة األرشيفية ، وعلى اخلصوص يف شطر مدى مواءمته حلقيقة املهنة يف 

مدى طبيعة املهام على مستوى املراكز، واقع توظيف األرشيفيني لصاحل هذه امليدان، وذلك مبعرفة 



املراكز ، مدى تفاعل األرشيفيني مع احمليط السائد ، ودرجة االهتمام ذه الفئة ، سواء من خالل 
  .ظروف العمل املهيأة ، أو التكوين املستمر يف إطار الرسكلة للكادر املختص يف األرشيف

إعداد دليل املقابلة والذي اشتمل على ثالثة حماور رئيسية ، وقد جاءت  وألجل كل ذلك مت
  :النتائج على النحوااليت

  .طبيعة التكوين وعالقته بالوظيفة:احملور األول
وقد كانت اإلجابة أن من أصل ثالثة رؤساء مصاحل واحدة فقط متحصله على شهادة ليسانس -1

الف وحيوز على تعيني كرئيس مركز، وتلقى تكوين علم املكتبات ، أما الباقي فكل له ختصص خم
  .الين تنظمها املديرية العامة لألرشيف الوطين ةيف األرشيف ، من خالل  الدورات التكويني

 رمن طرف الوصاية، وذلك يعود إىل االفتقا ةاألمر الذي يفسر عدم إعطاء األمر األمهية الالزم
  .للدور املنوط اللرؤية الصحيحة خبصوص أمهية هذه املراكز و

و قد عربت النتائج عن نفسها ، إذ أن جممل التعيينات يف هذه املراكز كانت يف ظروف -2
خمتلفة، وتفتقر ألي دراسات مسبقة، وما يفسر ذلك أن رئيس مركز أرشيف قسنطينة بصفته 

رشيف ، يعاين من مشكل اهليكل وعدم وجود بناية مستقلة ، بإمكاا احتواء الكم اهلائل من األ
وعدم احتوائها على فضاءات العمل الالزمة ، ورغم ذلك مت تعيني رئيس مركز متخرجة من معهد 

وباتنة ، فرغم اكتمال مشروع  ، أما املركزيني سطيف1994علم املكتبات جامعة قسنطينة دفعة 
  فظرواملركز الوالئي ما واحتوائهما على الفضاءات الالزمة ، وتوفرمها على العموم على ال

  .واملقاييس للبناء إال أنه مل يتم تعيني رئيس مركز متخصص، واعتمادمها على مستشار وحماسب
ويف هذه النقطة ، نشري إىل أنه اعتمادا على ردود العينة نسجل بأنه، بالنظر لعدم التخصص -3

في ، بالنسبة لرئيسي مركز أرشيف سطيف وباتنة ، فإن الرؤية متقاربة خبصوص التكوين األرشي
وأمهيته بالنسبة للعمل األرشيفي  و ذلك ألنه يتيح اال أمام التأقلم السريع لألرشيفي يف حميط 
عمله، ما يفسر الصعوبات اليت عاشاه األخريين على مستوى فهم واستيعاب خمتلف الوظائف، 

نا يف األمر الذي كان خمالفا بالنسبة ملركز أرشيف قسنطينة ، ذلك أن املعين قد تابع تكوي
التخصص، ورغم ذلك فقد كانت اإلجابة  بعدم قدرة التخصص والتكوين األكادميي على إعطاء 
صورة سريعة عن الوضع ،  ولكن التجربة والتكوين املستمر مها اللذان أوضحا أكثر الرؤية بالنسبة 

  .ملختلف الوظائف األرشيفية
  



  : وعية التكويناالندماج يف عامل الشغل  و ارتباطاته بن:احملور الثاين
من خالل  ظانطالقا من طبيعة األهداف اليت ترمي إىل حتقيقها عملية التكوين ، فإن املالح -1

إجابات املعنيني فإنه تسجل هناك عدة نقاط ، هي مؤشرات تدل على عدم قدرة تأقلم األرشيفيني 
يس فقط لعقم بسهولة مع حميط العمل على الرغم من التسهيالت اليت توضع أمامهم ، وذلك ل

، بل يرجع ذلك إىل طبيعة الوظائف يف حد ذاا ، لعدم تطبيق املعايري أثناء القيام مثال جالربام
بالعمل األرشيفي ، ويف الشق الثاين أشارت إجابات املستجوبني ألمر أكثر أمهية يف نقطة متعلقة 

ل أهم أسباب ضعف اليت تعتمد على معايري ومواصفات أصبحت متث فمباشرة  بأساليب التوظي
أداء األرشيفيني أال و هي عدم مسايرة سالمل ترتيب األرشيفيني للوظائف األخرى، أي مبعىن عدم 

  .الالمباالة باملهنة األرشيفية ونقص االهتمام ا من طرف املسؤولني 
  :مردودية العمل األرشيفي والتكوين املستمر:احملورالثالث 

ى معرفة واقع التكوين املستمر ومدى فاعليته يف رفع درجة و قد اشتملت أسئلة هذا احملور عل
األداء لدى األرشيفيني، مث التعريج على عوائق ومشاكل التكوين املستمر ما بعد األكادميي، ويف 
  .األخري التعرف على رؤية املسؤولني ألمهية التكوين املستمر يف حتقيق أداء ناجع لدى األرشيفيني

أنه حقيقة ومن خالل التجارب أكدت لنا العينة املستجوبة  اتقاة، الحظنوعلى ضوء اإلجابات املس
يربره أداء بعض األرشيفيني الذين كانت هلم الفرصة  ابأن هناك فاعلية كبرية للتكوين املستمر، م

  .لدورات تكوينية ، باملقارنة مع األرشيفيني الذين مل تتح هلم الفرصة التكوين املستمر
ل التكوين مابعد األكادميي ، فقد أمجع املستجوبون على مجلة من النقاط وخبصوص عوائق ومشاك

  :تتمثل يف 
  .نقص وعي املسؤولني بأمهية التكوين املستمر -
دف إىل الرسكلة الدائمة للكادر األرشيفي على  يعدم ووجود خمططات ذات البعد األكادمي -

  .مستوى مقرات العمل
  .القائمة على التكوين ومؤسسات حفظ الذاكرة ضعف التنسيق فيما بني املؤسسات -

مشاكل متعلقة بامليزانيات، وهنا نسجل انتقاد من طرف املستجوبني إىل سياسة اإلقصاء  -
اليت متارسها بعض اجلهات خبصوص تقسيم امليزانية أما التربير فهو أنه توجد هناك دورات 

  .ة لألرشيفنيتكوينية مثال ملصاحل الوالية على عكس شح الدورات بالنسب



ضعف الرؤية بالنسبة للمسؤولني خبصوص التطورات املتالحقة املتعلقة باملهنة األرشيفية ،  -
االنتقال (وعدم االكتراث باملشاكل احلالية بالنسبة لتحديات املهنة يف ظل املتغريات البيئية 

بة ألساليب ، وما ينجر من وراء ذلك بالنس) من البيئة التقليدية إىل البيئة التكنولوجية
التقنيات اجلديدة يف العمل واليت يف واقع األمر مل  وتلقينهمالعمل لألرشيفيني ، وحتديات 

 .يتكونوا عليها ، أو لنقل هناك من جيهل من األرشيفيني حىت كيفيات حماكاا
ى أما عن رؤى رؤساء املراكز األرشيفية  ألمهية التكوين املستمر لألرشيفيني فإا قد انصبت عل 

ألمهيته بالنسبة ملستقبل املهنة ، وخلطورة التحديات  ةأمهيته بالنسبة للتكوين الذايت للفرد ، باإلضاف
اليت تواجهها املهنة ، يرون بأنه إذا استقلت هذه املهنة يئة تقوم على تكوين ورسكلة األرشيفيني 

تقائها باألداء  وبواقع هذه واسعا لتطورها وار ابالرتب املعروفة، فإا ال حمالة سوف تكون فضاء
 .املهنة 

-3- 6  :نتائج الدراسة من خال ل إجابات االستبيان و املقابلة -  
ميارسون وظيفتهم وكبقية املؤسسات فإنه  الدين  عالية من املتخصصنينسبة %72.72 مثلت -

وبذلك فا لنسبة معقولة  إداري لتسيري شؤون هذه األخرية، البد من توفر إطار
. كأرشيفيني27.27بريكحد  
متاشيا مع طبيعة املهام  % 45.45سلك الوثائقيني أمناء احملفوظات حيوزون على أكرب نسبة  -

).السلسلة الوثائقية( اليت تقوم عليها مراكز االرشيف الوالئية والوظائف  
الذي تتشكل  يالسلم الوظيف اليت تكمل وظائف و هي %22.27 نسبة فئة املساعدين تشكل 
.  ة األرشيفيةمنه املهن  

.الرئيسيني األرشيفيني سلك    -  04.54متثل نسبة % 
اإلجابات املسجلة خارج بالنسبة للوظائف اليت تقلدا الفئات املستجوبة من قبل كانت  -

.%72.72 تساوي التخصص قبل العمل باملراكز  
. إجاباا بأا عملت يف االختصاص ويف مؤسسات أخرى باملائة نسبة كانت 27.27 -  

 1988عربت إجابات الفئة ذات التكوين األكادميي عن أن جمملها كان قد خترج ما بني الفترة  -
)1995-1991ما بني  68.75%و -1991-1987ما بني  %31.25( 1996إىل غاية   

.صمتلك تكوينا خارج التخصنسبة  % 27.27-  



كان تكوينها قصري  %22.72تلقت تكوين طويل املدى، تليها نسبة مقدرة ب  %50نسبة  -
  .صمتلك تكوينا خارج التخص% 27.27مع تسجيل نسبة املدى،

 االستبيان يف مساعدة األرشيفيني على  أمهية املقاييس املذكورة يف ىأمجعت النسب املسجلة عل -
  100حيث كانت النسبة املسجلة اكرب دليل على دالك ، م القيام بالوظائف املنوط%.  
قد أقرت بأا مل تستطع التكيف املباشر داخل حميط عملها، وهذا % 90.90تبني بأن نسبة  -

ا إىل افتقاد املقررات إىل جانب مهم أال وهو اجلانب التطبيقي الذي يرتبط مباشرة، سبهيعود ح
ذا العنصر  وهو الذي يسهل إمكانية التأقلم بالنسبة لألرشيفي الذي يدخل امليدان من دون 

.خربات سابقة يف العمل  
منطقية،  ادن كانت اإلجابات.يزاول يف معهد علم املكتبات ةالتكوين األكادميي للمهنة األرشيفي -

.التوثيقيف جانب  حيث قد سيطر التكوين املكتيب على تكوينهم وكذلك   
ان من خالل مقاييس بل  ممل حيظ األرشيف الذي هو يف احلقيقة علم قائم بذاته باالهتمام الالز -
كل ما يف األمر إدراج مقياس أو أتنني خالل كل مقرر سنوي ل مخسة وعشرون باملئة نسبة  متث  

    .بكيفية سطحية
مل تكن ا ملستجوبني إن تقسيم احلجم الساعي خبصوص املقاييس اليت تتعلق باألرشيفيني حسب -

كافية متاما إذا عرفنا بأن هذا التخصص يف بلدان أخرى تقوم عليه مؤسسات ختتص فقط يف 
.تكوين األرشيفيني على غرار التجربة الفرنسية  

.%100طبيعة الدراسة كانت نظرية  -  
يف ما خيص االندماج بشكل عام داخل حميط العمل، حيت كانت اإلجابات %  100سبة ن -

.لتمكن من االندماج كلها تصب يف اجتاه أن عامل الشغل بصفة عامة يتطلب توفر عوامل معينة  
ين واملقررات اليت تلقاها األرشيفيون فإن عائق السيطرة على التقنيات نظرا لطبيعة التكو -

األرشيفية يسجل دائما نظرا لنقص التركيز على هذا اجلانب اهلام يف التكوين ، إضافة إىل ذلك ، 
تبين تكنولوجيات اإلعالم اآليل يف العمليات األرشيفية ، األمر الذي شكل بنسبة كبرية هاجسا 

   .كما هم مطالبون به م وحال دون متكنهم من أداء  وظائفهأمام األرشيفيني
االنسجام الغائب فيما خيص عدم مواءمة الوظائف مع الدرجة أو املستوى احملصل عليها، وذلك  -

إما نظرا لعدم توفر املناصب، أو لضعف السياسة املنتهجة يف توزيع املناصب واليت ال ختضع ملقولة 
  .املناسبالرجل املناسب يف املكان 



، فيما عربت جمموعة أخرى عن عدم اقتناعها بأدائها % 90.90نسبةالرضى الوظيفي كان ب -
09.09%.  

انطالقا من الصعوبات اليت تواجه األرشيفيني  ، بداية كما سلف ذكره من مشاكل  -
التكوين الذي مل يراعي معطيات الواقع ، إضافة إىل الصعوبات ذات البعد النفسي واليت 

شكل كبري على األداء من خالل سواء إتباع سياسة  التهميش واإلقصاء الذي أثرت ب
يطال هذه الفئة داخل حميط العمل من خالل جتاهل أمهية هذه املهنة يف دفع املؤسسة إىل 

حتقيق النجاح على املستوى اإلداري كما هو معروف، ومساعدة الباحثني يف حقل البحث 
م ، على ضوء هذه املشاكل جنم إحساس بعدم الرضا على الوصول إىل حتقيق احتياجا

لدى هذه الفئة خبصوص مستواها األمر الذي خيلق إحباطا وفشال يعودان بالسلب على 
  .املردود العام للمؤسسة

أن مجلة املهام اليت يكلف ا الطاقم األرشيفي ، ال يأخذ  بعني  االستبيان اتضح من خالل  -
يع الوظائف واملهام ، والدليل على ذلك هو أن كل املهام اليت استطاعة االعتبار عناصر هامة يف توز

األرشيفيني القيام ا يتم  إسنادها هلم ،  ويف احلقيقة فإن هذا اجلانب له من السلبية كما له أيضا 
من االجيابيات اليت هي من األساليب احلديثة يف اإلدارة واليت تعطي الفرصة للجميع ملمارسة كل 

  .ف املتاحة ألجل خلق نوع من التنسيق فيما بني الوظائفالوظائ
تبني النسب املسجلة أن ضعف مسايرة الربامج لواقع العمل يف امليدان ، إضافة إىل افتقارها  -

لروح املهنة األرشيفية احلالية ، واليت تقتضي توفر جمموعة من العناصر ، مث  نقص املعارف امليدانية 
مجلة من املربرات اليت حالت دون حصول توافق أو تناسق فيما بني بالنسبة لألرشيفيني هي 

.التكوين والواقع احلقيقي للمهنة األرشيفية  
. عوائق التكوين املستمر  - 

  .عدم إبالء أمهية هلذا العنصر يف خمططات العمل السنوية -
اقتصارهم على نقص الوعي بالنسبة للمسؤولني عن هذه املراكز بأمهية التكوين لألرشيفيني، و -

الكم القليل من املعارف اليت يكتسبها األرشيفيون والعاملون حبقل األرشيف من غري أصحاب 
أما العوائق املادية فهي يف األساس تتعلق بامليزانيات  ،الشهادات  خالل ما يتم حتصيله أثناء العمل

  .املسؤولنيوهي مل يشر إليها خالل اإلجابات نظرا ألن هذا اجلانب يهم اإلداريني و



اجلدول إىل ضرورة أن يكون هناك تكوين يف  %100 النسبة  أشارت اإلجابات من خالل -
مستمر من خالل تنظيم دورات تدريبية ملختلف الفئات تعىن بتلقني األرشيفيني  والعاملني حبقل 

من األرشيف جممل التقنيات والتطبيقات اليت متارس يف حقل األرشيف على اختالفها ، واهلدف 
وراء ذلك هو إطالعهم على املستجدات سواء فيما يتلق باجلوانب التشريعية واملعايري ، وذلك  

  .نظرا ألمهيتها بالنسبة لألداء بصفة عامة
ترى بأن األهداف من وراء التكوين % 45.45يظهر جليا من خالل اجلدول أن نسبة  -

املعلومات داخل حقل  املستمر، هو اكتساب معارف متكن من التكيف مع تكنولوجيات
األرشيف، وذلك من خالل استعراض مناذج وجتارب تبني جناح استخدام هذه التكنولوجيا يف 

  .حقل األرشيف
يرى األرشيفيون أن التكوين يساعد على إثراء اخلربات %  90.09من خالل نسبة تساوي  -

و  واقعهم الوظيفي لدى األرشيفني ويساعدهم على اكتساب طرق وآليات جديدة يف التعامل مع
.املهين   

ليس مبنأى عن التغريات اليت قد تطرأ يف  ي، حيث أن األرشيف% 45.45أجابت نسبة تساوي  -
أي جمال ، وذا فاألرشيفيون من خالل آلية التكوين املستمر يصبحون على استعداد آلي من 

.التجديدات  واملتغريات اليت متس أو تشمل نطاقات وجماالت أعماهلم  
ترى بان كل  من حضور امللتقيات التدريب الذايت ،ورشات العمل أمر جد هام  %100نسبة  -

على أنه هناك جتاهل غري مربر % 72.72أمجعت النسب املسجلة من خالل اجلدول با لنسبة   
.سني تكوين األرشيفيني ومتكينهم من تأدية وظائفهم بالنسبة للمسؤولني ألمهية املهنة األرشيفية   

إىل الغموض وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للمسؤولني كذلك يف %   27.27رت نسبة  أشا -
.جانب التعامل وطرقه مع األرشيفيني سواء يف إطار العمل أو حىت يف إطار دينامكية اجلماعة  

:من خالل الدراسة اليت أتينا على ايتها توصلنا إىل النتائج التايل ذكرها  
  : كا األيت الفرضية و قد كانت : طبيعة التكوين: احملور األول

االعتماد على األساليب النظرية يف التكوين ، وعدم كفاية احلجم الساعي للجانب التطبيقي يف االعتماد على األساليب النظرية يف التكوين ، وعدم كفاية احلجم الساعي للجانب التطبيقي يف   -
اليت جتنبهم الوقوع اليت جتنبهم الوقوع ,,التكوين ، هي من العوامل اليت تساهم يف افتقار األرشيفني للمؤهالت الكافية التكوين ، هي من العوامل اليت تساهم يف افتقار األرشيفني للمؤهالت الكافية 

  ..يف الصعوبات أتناء تأدية وظائفهم يف الصعوبات أتناء تأدية وظائفهم 



ئج احملصل عليها و مبقاربتها مع الفرضية فانه با املكان القول باا حتققت نسبيا ادا ما ئج احملصل عليها و مبقاربتها مع الفرضية فانه با املكان القول باا حتققت نسبيا ادا ما اما النتااما النتا  
راجعنا نتائج االستبيان و كدالك احملو األول من املقابلة و اليت أمجعت يف جمملها بان االعتماد على راجعنا نتائج االستبيان و كدالك احملو األول من املقابلة و اليت أمجعت يف جمملها بان االعتماد على 

ي كان خمصصا ي كان خمصصا األسلوب النظري يف التكوين ، و عد اقتناع العينة املستجوبة با احلجم الساعي الذاألسلوب النظري يف التكوين ، و عد اقتناع العينة املستجوبة با احلجم الساعي الذ
للمقررات األرشيفية ،و نقص اجلانب التطبيقي فيها ،هو با الفعل ما كان سببا وراء  ضعف للمقررات األرشيفية ،و نقص اجلانب التطبيقي فيها ،هو با الفعل ما كان سببا وراء  ضعف 
التحصيل بصفة عامة ،و افتقار األرشيفيني للمؤهالت الكافية اليت من شاا أن تساعدهم على التحصيل بصفة عامة ،و افتقار األرشيفيني للمؤهالت الكافية اليت من شاا أن تساعدهم على 

  ..ختطي الصعوبات اليت بإمكاا أن تؤثر على أداءهم إثناء تأدية وظائفهمختطي الصعوبات اليت بإمكاا أن تؤثر على أداءهم إثناء تأدية وظائفهم
  .االندماج يف عامل الشغل و ارتباطه بنوعية التكوين:لثايناحملور ا  

:و قد كانت الفرضية با الشكل التايل   
طبيعة التكوين ال تأخذ بعني االعتبار نوعية الوظائف واملهام اليت يكلف ا عادة طبيعة التكوين ال تأخذ بعني االعتبار نوعية الوظائف واملهام اليت يكلف ا عادة   ""

  ""األمر الذي ال يسهل عملية االندماج هلذه الفئة يف حميط عملهااألمر الذي ال يسهل عملية االندماج هلذه الفئة يف حميط عملها..األرشيفيوناألرشيفيون
 النتائج احملصل عليه ، و النسب املسجلة يف هدا الشأن من إجابات املستجوبني و با الرجوع إىل

لدى فئة  جيتضح جليا بان هداه الفرضية هي كدالك حمققة ، آدا قلنا بان من أسباب عدم االندما
كبرية من املستجوبني داخل حميط العمل لديها و عدم قدرا على التكيف مع الوظائف اليت كلفت 

مر يرجع بصفة مباشرة إىل جانب التكوين و من مثة  فهو ال يراعي نوعية الوظائف اليت ا هو أ
سيكلف ا فيما بعد األرشيفيني أي انه يقتصر فقط على اجلوانب الفنية و التقنية و مل اجلوانب 

اليت اهلمة األخرى يف هداه املهنة ،على غرار اجلوانب النفسية و االجتماعية و النفس اجتماعية و 
هي يف احلقيقة مفروض أن تكون يف صلب عملية التكوين هلده الفئة نظرا ألا تتعامل مع مجهور 

حائزين على مؤهالت  اكدالك داخل حميط عمل معني يستلزم على الدين يتواجدون به ان يكونو
.تساعدهم على االندماج و العمل بشكل طبيعي يف وسط  يعتمد على العم لتشاركي اجلماعي  

  .مرودية العمل األرشيفي والتكوين املستمر: ور الثالث احمل
:و قد كانت الفرضية با الشكل اآليت   

نقص الدورات التدريبية وضعف الوعي لدى املسؤولني بأمهية التكوين املستمر لدى األرشيفيني نقص الدورات التدريبية وضعف الوعي لدى املسؤولني بأمهية التكوين املستمر لدى األرشيفيني ""
""العمل األرشيفي لدى األرشيفينيالعمل األرشيفي لدى األرشيفيني  ةةهو عامل وراء ضعف مرد وديهو عامل وراء ضعف مرد ودي   
ه الفرضية هو آمر يستطيع أن يكو ن أكيدا ،و دالك با النظر إىل ه الفرضية هو آمر يستطيع أن يكو ن أكيدا ،و دالك با النظر إىل   إن القول حبقيقة حتقق هداإن القول حبقيقة حتقق هدا

احلقائق اليت سجلت من خالل إجابات املستجوبني و اليت مل تتباعد عن بعضها البعض ، نظرا الن احلقائق اليت سجلت من خالل إجابات املستجوبني و اليت مل تتباعد عن بعضها البعض ، نظرا الن 



الفكرة تكاد تكون حمل إمجاع ،حبيث أن نقص دورات التكوين الذي هو عملية مفروض أا ذات الفكرة تكاد تكون حمل إمجاع ،حبيث أن نقص دورات التكوين الذي هو عملية مفروض أا ذات 
تسهر على جعل العنصر البشري الذي حتوز عليه عنصرا منتجا تسهر على جعل العنصر البشري الذي حتوز عليه عنصرا منتجا   بعد استراجتي لدى أي مؤسسةبعد استراجتي لدى أي مؤسسة

حىت و لو مل تكن مؤسسة ذات طابع رحبي ،و هدا يف حقيقة األمر أمر ليس با اجلديد ،لكن حىت و لو مل تكن مؤسسة ذات طابع رحبي ،و هدا يف حقيقة األمر أمر ليس با اجلديد ،لكن 
املستمرة لإلفراد و املستمرة لإلفراد و   ةةاجلديد هو أن تتجاهل املؤسسة ومن مثة املسئولني عنها أمهية الدورات التدريبياجلديد هو أن تتجاهل املؤسسة ومن مثة املسئولني عنها أمهية الدورات التدريبي

اليت جيب أن تتحقق يف االستثمار الذي قامت به االو هو اليت جيب أن تتحقق يف االستثمار الذي قامت به االو هو   ةةر إىل املر دودير إىل املر دوديمن مثة نستنتج بأا ال تنظمن مثة نستنتج بأا ال تنظ
االستثمار يف الفرد الذي هو يف قلب التطور الذي يتحقق حاليا يف جمتمعات املعرفة ،هداه األخرية االستثمار يف الفرد الذي هو يف قلب التطور الذي يتحقق حاليا يف جمتمعات املعرفة ،هداه األخرية 
اليت تقدس دوره و تعطي الفرد كل اإلمكانات اليت حتوزها ،و هدا بطبيعة احلال ليس جهال منها اليت تقدس دوره و تعطي الفرد كل اإلمكانات اليت حتوزها ،و هدا بطبيعة احلال ليس جهال منها 

و إمنا هو دليل على يقينها بأمهية القوى و القدرات اليت حيوزها الفرد و اليت قد تتعد قدرة و إمنا هو دليل على يقينها بأمهية القوى و القدرات اليت حيوزها الفرد و اليت قد تتعد قدرة بأهدافها بأهدافها 
..اليت متلكها املؤسسة ،و من مت حتقق أهدافهااليت متلكها املؤسسة ،و من مت حتقق أهدافها  ىىأي من اإلمكانات األخرأي من اإلمكانات األخر   
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اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلمهورية  
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

قسنطينة_ جامعة متنوري   

كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية                                                         قسم علم املكتبات     
     

 استمارة استبانة
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
ولعل من . بل هو القاعدة اليت يبىن عليها أي تطور, أو العنصر البشري اليوم من أهم عناصر اإلنتاجيعترب الفرد      

والعنصر البشري األرشيفي يوجد يف صلب هذه  التغريات، فإىل أي مدى تسهم برامج  . آليات تتمني وجوده عملية التكوين
.وما مدى مواءمتها ملعطيات املهنة يف امليدان .ناء تأدية وظائفهميف تفعيل دور األرشيفيني يف وسط عملهم أث, التكوين الفعال  

وذلك بوضع . أملنا منكم يف ملئ هذه االستمارة فهو من أجل حتقيق ما سلف اإلشارة إليه من خالل آرائكم واقتراحاتكم
) ×(عالمة  

.يف اخلانة املناسبة  
عبادة شهرزاد /حتت إشراف الدكتورة                                                                       بودويرة الطاهر: من إعداد الطالب  

 
 
 
 

 
 

 

رأس املال البشري يف ميدان األرشيفتثمني   
   بني التكوين وممارسة املهنة

مبراكز األرشيف الوالئية بالشرق اجلزائري: دراسة ميدانية  
 

لجـــــامعيـــــــــةالسـنــــــــــة ا  
 

2008ــــــ  2007  



 احملور األول: البيانات الشخصية وطبيعة التكوين احملصل عليه
:البيانات الشخصية لألرشيفي  

    أنثى                  ذكر                :اجلنس
: الوظيفة اليت تشغلها  

إداري                             وظيفة أخرى                         أرشيفي  
:............................حددها  
:الرتبة  
     أرشيفي  من الدرجة الثانية          حمافظ من الدرجة األوىل            حمافظ رئيسي             حمافظ

     
:وظائف مشغولة من قبل  

اص                            خارج االختصاصيف االختص  
 هل خضعت لدورات  تكوينية يف جمال األرشيف؟

نعم                                   ال                               
؟خترجك إذا كنت متخصص يف جمال األرشيف، يف أي سنة مت  

.....................................................................................................
............. 

ي معهد خترجت؟علم املكتبات حدد من أإذا كان خترجك من إحدى معاهد   
معهد قسنطينة                        معهد اجلزائر                    معهد وهران                    

                     
يعة التكوين الذي تلقيته ؟ ما طب  

تكوين                       تكوين منظم قصري املدى                 تكوي منظم طويل املدى
 خارج التخصص

 ماهية املقررات اليت درستها ووجدا مفيدة عند تأديتك ملهامك؟
السلسلة األرشيفية                  الوظائف األرشيفية                             املهنة األرشيفية   

    
أخرى                    تكنولوجيا املعلومات             التخصصات البينية           

................:اذكرها  
 



ما هي املقاييس اليت درستها وتراها األنسب للتحكم يف الوسائل التكنولوجية يف ميدان األرشيف 
 ؟

.............................................................................................
.............................................................................................

.......................... 
؟مله يف نظركاألرشيفي يف ميدان ع ما مدى مسامهة هذه املقاييس يف تفعيل مهنة  

.............................................................................................
............. 

 هل ترى أن تكوينك يف هذه اال أسهم يف عملية التكيف مع حميط عملك اجلديد ؟ 
ال                       نعم                                                          

ما هي ااالت اليت مستها برامج التكوين اليت خضعت هلل؟   
 املكتبات والتوثيق واألرشيف              املكتبات والتوثيق                      األرشيف   

 
؟الساعي املخصص هلذه املواد كايف هل احلجم   

ال                               نعم                                   
؟هل كانت الدراسة   

االثنني معا                        نظرية                                  تطبيقية             
؟من معارف يف عملك هل تطبق ما اكتسبته  

نعم                                ال                             
  ملاذا ؟" ال "كانت اإلجابة بـ إذا 

.....................................................................................................
.............  

 
 
؟أرض الواقع هل صادفتك صعوبات يف تكريس مكتسباتك يف   

       ال                              نعم                              
 

ما طبيعة هذه الصعوبات؟" نعم " إذا كانت إجابتك بـ   



صعوبات قانونية             صعوبات تقنية                       صعوبات فنية                        
                       صعوبات لغوية                      

....................................:أخرى حددها     

 احملور الثاين: االندماج يف عامل الشغل وارتباطه بنوعية التكوين:
هل مت اندماجك يف عامل الشغل بسهولة ؟   

نعم                                                 ال                             
:فهل يعود ذلك إىل" ال "إذا كانت اإلجابة بـ  

ك يف تقنيات العمل لنقص تكوينك عليهاعدم حتكم  
 اعتماد العمل على تكنولوجيا ال تتحكم فيها ومل تتعلمها
 عدم انسجام تكوينك مع متطلبات املنصب الذي تشغله

 عدم انسجام تأهيلك مع متطلبات الوظيفة
 قصور يف برامج التكوين املتبعة

أسباب أخرى  
.........................................................................:حددها  

 
؟ما هي طبيعة املهام اليت كلفت بأدائها على مستواك   

 تعتمد على املعارف النظرية
 تعتمد على املعارف التطبيقية

 تعتمد على املعارف النظرية و التطبيقية معا
 تعتمد على معارف ذات طابع اجتهاد

 
ام؟ما هو تقييمك ألدائك لتلك امله   
 

 على أحسن وجه                                                أخفقت يف ذلك
 

 إذا كان اجلواب بأنك أخفقت وضح ما سبب ذلك؟ 
........................................................................................ 

 



عادة ما هي املهام اليت تقوم ا؟   
 

؟بني تكوينك ووظيفتك" اختالف"ظت  تفاوت أو هل ال ح  
  نعم                                  ال                   

:هل يعود ذلك إىل" نعم " إذا كانت اإلجابة بـ  
ملتطلبات العمل التكوينية عدم مسايرة املقررات  
 قدم الربامج التكوينية 
 نقص املعارف امليدانية

ع  حميط العملصعوبة التأقلم م  
أسباب أخرى 

:.............................................................................حددها  

 احملور الثالث: مرودية العمل األرشيفي يف حميط العمل.
 هل تتلقون دورات تكوينية بصورة مستمرة ؟

  ال                                 نعم                              
إىل ماذا بعود ذلك؟" ال " إذا كانت اإلجابة بـ  

عوائق إدارية                                  عوائق مادية                      
 هل ترون أنكم حتتاجون إىل دورات تدريبية بشكل مستمر؟

  نعم                                             ال 
  
  
  

؟وين املستمر يطور يف أداء املهنةأن التكهل ترون   
نعم                                            ال                   

:فهل يساهم يف" نعم" ت اإلجابة بـإذا كان  
 التكييف مع الوسائل احلديثة 

زيادة اخلربة يف جمال التخصص             
ملعلومات التغلب على الصعوبات اليت يفرضها عصر ا  

 التعرف على مستجدات التخصص



..................:.......................................................أذكرهاأخرى   
  

ما هو الشكل األنسب واملفيد يف نظرك ؟: التكوين له عدة أوجه   
        عمل          ورشات ال                   حضور امللتقيات                             

                  التدريب الذايت                                               
  :...............................طرق أخرى

 
؟ما تقديركم لوعي املسؤولني ألمهية وظيفتكم  

 إبداء اهتمام و متابعة مستمرين
يألرشيفم مباالة وجتاهل الدور املنوط باعد  

 غموض يف التعامل مع األرشيفي
 

هل ترون بأن مؤسستكم تم بتكوين األرشيفني؟    
 اهتماما مثل باقي هياكل املؤسسة 

 أقل اهتماما من باقي هياكل املؤسسة
 أكثر اهتماما من باقي هياكل املؤسسة

 
 إىل ما ترجعون ذلك ؟

........................................................................................
........................................................................................

........................ 
 

 هل حتسون بأنكم تسامهون يف حتقيق أهداف املؤسسة؟
ال                             نعم                                                          

 
:فهل يتم ذلك من خالل" نعم "إذا كانت اإلجابة بـ   

 تزويد اجلهاز اإلداري بالوثائق فوريا
 حتققون درجة عالية من االنسجام مع جمموعة العمل 



 املسامهة الفعالة يف عملية صنع القرار مبؤسستكم
 القيام بوظائف أخرى خارجة عن جمال األرشيف

أخرى  
..........................:......................................................حددها

.... 
 

 ما هي اقتراحاتكم فيما خيص حتسني وضعية تكوين األرشيفيني؟
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

............................................................ 
نشكركم على                                                                                           

...تعاونكم  
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 
وري قسنطينةثجامعة من  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم علم املكتبات

 

 
 

:يف إطار إجناز مذكرة ماجستري يف علم املكتبات ختصص إدارة املعرفة وأنظمة املعلومات بعنوان  
 

  تثمني الرأس مال البشري يف ميدان األرشيف بني التكوين و املمارسة يف امليدان
  ق اجلزائري دراسة ميدانية مبراكز األرشيف الوالئية با الشر

  .باتنة–سطيف –قسنطينة 
  

  
:حتت إشراف األستاذة                                 :                               إعداد الطالب  

شهرزاد عبادة . د                    بودويرة الطاهر                                                
 
 
 
 
 

 دليل المقابلة
 



  ـــــات الشخصيــــــةالبيانـ:احملور األول 

  

  :........................................سماال-1

  :.......................................اللقب -2

  ..:......................................الوظيفة -3

  

  :ؤسسةامل

  .:...................................اسم املؤسسة -4

 ..............................:.......عدد العمال -6

 

  

  : احملور االول

  .طبيعة التكوين وعالقته بالوظيفة -
  : احملور الثاين

  .االندماج يف عامل الشغل  و ارتباطاته بنوعية التكوين -

  :احملور الثالث

.مردودية العمل األرشيفي والتكوين املستمر  
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 تشريعات ونصوص أرشيفية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امللخصات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


