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 ستخلص امل
  مصادر املعلومات التي اختلف مفهومها من ختصص آلخر، وعىل الرغم من  أهمإن املصادر األولية من  

إ عىل  اتفقوا  فإهنم  االختالف  املعلومات  ذلك  مصدر  ااألسايسهنا  وقع  ولذلك  عىل   ألي ختصص؛  الختيار 

وقسم    (SAAالصادرة عن مجعية األرشيفيني األمريكيني ) ،  (PSL)  اخلطوط اإلرشادية ملعرفة املصادر األولية

)املخ النادرة  والكتب  الكليات    ،(RBMSطوطات  مكتبات  )وبجمعية  هتدف  ،  (ACRLالبحوث    إىل والتي 

هذه الدراسة    وف  ،ستخدام املصادر األولية بفاعليةتوعية املتخصصني واجلمهور بشكل عام باملهارات الالزمة ال 

الذاكرة اإللكرتونية بكلية اآلداب جامعة  وط اإلرشادية عىل نامذج من وثائق حمفوظة بوحدة  لك اخلطتطبيق تتم  

التي حترص الدول املتقدمة    األكاديمية   وقد تم اختيار هذه الوحدة باعتبارها جتربة وليدة لألرشيفات   ، القاهرة

حتادات النسوية،  ة الثقافية والتعليمية، واالمثل املهتمني بتاريخ احلرك  ، مستفيدين جدد  جذب فادة منها ف  عىل اإل

 

1- Guidelines for Primary Source Literacy (PSL. Society of American Archivists (SAA and 

Association of College and Research Libraries’ Rare Book and Manuscript Section 

(ACRL/ RBMS. 
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ثم    والنقابات الدراسة عىل    ساعدت وغريهم، ومن  التطبيقية ف هذه  التعامل مع املصادر  النامذج  توضيح كيفية 

 األولية، ف حماولة لالستفادة منها ف تعزيز أداء اجلهات األرشيفية العربية. 

 .عرفة األرشيفية؛ التفكري الناقدة املصادر األولية؛ املاملصادر األولية؛ معرف الكلامت املفتاحية: 
 

 املقدمة  -1/1
مراجعة املعلومات املعروضة    إىلكلنا بحاجة  "عضو الكونجرس األمريكي    Will Hurd  قال ويل هريد 

،  "علينا بشكل يومي، وأعتقد أن هذا األمر جيب أن نتحدث عنه ف املدارس، عندما نتعلم كيفية إعداد ورقة بحثية

وف هذا السياق اتفق كثري من املعلمني مع وجهة نظر عضو الكونجرس من خالل االهتامم بالتعاون بني اجلهات  

 ,Hauck & Robinson, 2018)ية ف إكساب الطالب مهارات التفكري الناقد  األرشيفية واملؤسسات التعليم 

p1)العتامد  املعلومات دون ا  إىل ليلها للوصول  ، من خالل االعتامد عىل املصادر األولية والعمل عىل نقدها وحت

املعلوما   ،عىل فكرة احلفظ والتلقني املعلم جمموعة من  إلقاء  اليوم قائام عىل  التدريس  يعد  الطالب  فلم  ت عىل 

استخدام    إىلاجلديدة ف التعليم التي تعتمد عىل االستقصاء    األساليب  برتديدها وحفظها، بل دعت  ن ويقومو

علومات من خالل مجع احلقائق وحتليلها للخروج بمعلومات  ريقة تساعدهم عىل استنباط املاملصادر األولية بط

 ,Cox & Alcalá & Leanne, Winter 2012)صحتها    جديدة أو تغيري معلومات متعارف عليها أو التأكد من

p375)،  ري،  الطالب بشكل كب حيفز اهتامم  "  :ويؤكد ذلك ما قاله أحد املدرسني عن استخدام املصادر األولية بأنه

 ,Malkmus, 2007)   "كام يساعدهم عىل فهم أفضل للموضوع فضال عن تعزيز مهارات التفكري الناقد لدهيم 

p25-29)،  مع رأي جملس التعليم الثانوي ف جنوب أسرتاليا حول املصدر األويل بأنه املعلومات    ويتفق ذلك

استخدام/و يمكن  مبارشة  أدلة  توفر  التي  الوثائق  يتم  أو  التي  الظاهرة  وقت  ف  عام حدث  إلنشاء صورة  ها 

 .( SACE, 2016, p1دراستها )

والثقافية   التعليمية  املؤسسات  سعت  اإلرشادية  إصدار    إىلوقد  واخلطوط  توضح  املعايري  كيفية  التي 

عن كل  اختيار اخلطوط اإلرشادية الصادرة  ولذلك قامت الدراسة بواالستفادة منها،  صادر األولية  استخدام امل

بجمعية مكتبات الكليات   RBMS وقسم املخطوطات والكتب النادرة SAA كينيمن مجعية األرشيفيني األمري

يونيو    ACRL  البحوثو بعنوان2018ف  األولية"  : ،  املصادر  ملعرفة  اإلرشادية  أكد    "PSL  اخلطوط  حيث 

تعليم  ون األرشيفي وسائل  من  أساسية  وسيلة  هي  األولية  املصادر  استخدام  وف    أن  الناقد،  التفكري  مهارات 

مع سعت  املاضية  العرشين  العامل  السنوات  ف  التعليمية  األنظمة  الطال   إىل ظم  لتعليم  جديدة  طرق  ب  تطوير 

أساسية    أداة ، ومن ثم يمكن اعتبار هذه اخلطوط اإلرشادية بمثابة  (Miller, 2012, p3مهارات التفكري الناقد )
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تطبيقها    يساعدكيفية التعامل مع املصادر األولية، كام  عىل  بشكل عام    ترشد الطالب بشكل خاص واملستفيدين

 . تنياتنا األرشيفية ف املهام التعليمية والثقافية ؛ الستخدام مقأرشيفاتنا العربية إىل ف جذب مستفيدين جدد 

 التساؤالت:  جمموعة من اإلجابة عىل  إىلهذه الدراسة  سعت ومن هنا 

 املختلفة؟لية وفقا للتخصصات العلمية ما املقصود باملصادر األو   -

 كيف وملاذا يتم استخدام املصادر األولية؟  -

 املصادر األولية ف العملية التعليمية؟ يةأمهما   -

 يمكن دمج املصادر األولية ف املقررات الدراسية؟  كيف  -

 ها: نم ، مجع البيانات  أدوات هذه التساؤالت اعتمدت الدراسة عىل جمموعة من عنولإلجابة 

جمتمع الدراسة    ، وقد تم حتديد(2) استبانة عن استخدام املصادر األولية ف التخصصات العلمية املختلفة  -

نظرا الستخدامهم بشكل مبارش املصادر  ؛  باجلامعات واملعاهد املرصية   أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة من  

 .دامها اهية املصادر األولية وكيفية استخ ، هبدف الوقوف عىل مدى استيعاهبم ملاألولية ف دراساهتم

 استامرة حتليل املصدر األويل. -
 

 إشكالية الدراسة  -1/2
طبيعة   املختلفة عن  العلمية  التخصصات  الزمالء ف  بعض  مع  احلديث  أثناء  املوضوع  هذا  فكرة  نبعت 

يلج التي  احلديث  ؤاملصادر  وتطرق  مستمر،  بشكل  إليها  املصادر    إىل ون  بني  وتالتمييز  والثانوية،  بني  األولية 

  ية أمهه بالبحث عن الدراسات األرشيفية التي تناولت  نإكام    ،مفهوم املصادر األولية والثانويةاختالفهم حول  

ما كتبه األرشيفي  أن  تبني  التعليمية  أو  البحثية  العملية  األولية ف  كتبه  و ن واملتخصصواملصادر  مما  أقل بكثري  ن 

ومن هنا جاءت الفكرة حول    ، Cox & Alcalá & Leanne, Winter 2012, p375ن ف الرتبية ) واملتخصص

هناك   أن  وقد وجد  والبحثية،  التعليمية  العملية  استخدامها ف  وكيفية  األولية  املصادر  ماهية  توضيح  رضورة 

ر  هبذا املوضوع من خالل إصدار خطوط إرشادية تساعد ف توضيح املهارات الالزمة الستخدام املصاد  ا اهتامم

 األولية بفاعلية. 

 

ء التي تتناول املصادر األولية بشكل عام أو املصادر األولية يف  اعتمدت الباحثة يف إعداد االستبانة عىل مراجع متنو  -2 عة، سوا

 دراسة كل من: . وقد قام بتحكيم استبانة الHauck & Robinson, 2018, p15-17جمال الوثائق واألرشيف )

 أ.د/ سلوى عيل ميالد أستاذ الوثائق واملعلومات بكلية اآلداب جامعة القاهرة.  -

 أستاذ املكتبات واملعلومات املساعد بكلية اآلداب جامعة القاهرة. د/ مصطفي حسام الدين أ. -
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ال  أهمومن   تي متت مواجهتها عند معاجلة هذا املوضوع حتديد مصطلحات الدراسة بشكل  الصعوبات 

الفكري العريب والتي قد تؤثر عىل سياق الدراسة، فضال    اإلنتاجواضح؛ نظرا لوجود مصطلحات جديدة عىل  

تلط  التفاق عىل التعريف املناسب له لكي ال خيعن صعوبة إجياد املصطلح العريب املقابل للمصطلح اإلنجليزي وا

 ، وتتمثل تلك املصطلحات فيام ييل: 3) األمر عند قراءته

 : (Primary sources) :المصادر األولية (1)

من الدراسات حرصت    ا الفكري عام كتب عن املصادر األولية، وجد أن كثري  اإلنتاجمن خالل مراجعة  

 لتي يمكن إجيازها فيام ييل: عىل وضع تعريفات للمصادر األولية وا

أي يشء تم إنتاجه من قبل شخص ما يشهد عىل حدث  ": بة الكونجرس املصدر األويل بأنه عرفت مكت -

الرسومات أو اخلرائط...إلخ أو  الفوتوغرافية  الصور  أو  أو األوراق الشخصية  اليوميات  أو  الوثائق    "ما مثل 

(Garcia, 2015, p1, p149 ). 

جديدة غري مسبوقة أو التصورات أو التفسريات  تضمن معلومات  و املطبوعات التي تهي تلك الوثائق أ   -

تلك املصادر التي تم تسجيل معلوماهتا مبارشة باستخدام املالحظة    هي  :اجلديدة حلقائق أو أفكار معروفة؛ أي

معروفة س معلومات جديدة وحقائق غري  استنتاج  أجل  من  ميدانيا  البيانات  أو مجع  التجريب  )قاسم،  أو  ابقا 

 . ( 113، ص2009يدي، ؛ الزب 25-24، ص 1995

 ,Garciaوثيقة أو مقالة أو قطعة فنية تم إنشاؤها ف فرتة زمنية معارصة للحدث أو ف فرتة الحقة )  -

2015, p1, p149) . 

قام جملس ساسكاتشوان لألرشيف واألرشيفيني ف كندا، بوضع تعريف للمصدر األويل يعد من أفضل    -

مصدر تم إنشاؤه أو مجعه بواسطة فرد أو مؤسسة  "ىل النحو التايل:  ت؛ ألنه أكثر شموال، والذي جاء عالتعريفا 

لتوثيق حدث أو نشاط أو فكرة أو قرار معني، وقد يتم تسجيل املصدر أثناء قيام البحث أو ف فرتة زمنية الحقة،  

نتائج  الصور املتحركة ومقاطع الفيديو والرسائل واليوميات والتاريخ الشفاهي والصور الفوتوغرافية و  :مثل

 .(SCAA, Dec 2018)  "االستبانات...إلخ

من أنواع املصادر  ا  هذه الدراسة ينصب اهتاممها عىل املواد األرشيفية باعتبارها نوع  ؛ ومن اجلدير بالذكر

 األولية. 

 

 جامعة القاهرة، ومنهم: د/ عمرو نور الدين.تم الرجوع إىل أساتذة متخصصني يف الرتمجة بقسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب    -3
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 :(Primary Source Literacy)  :معرفة المصادر األولية (2)

املتخصصني ف اللغة اإلنجليزية والقواميس اللغوية املختلفة تبني أنه    إىل جوع  عند الر  literacyمصطلح  

الكفاءة أو   :بشئ ما أو الدراية بـ أو التثقيف أو حمو األمية أو املعرفة بشئ ما، أما اصطالحيا فهو اإلملاميقصد به 

 SAA & ACRL, Juneجمال ما ) التعليم أو املهارات الالزمة ملجال ما، فهو بمثابة سلسلة من املهارات داخل 

2018, p11)  ومما سبق وجد أن استخدام مصطلح املعرفة كرتمجة ملصطلح .literacy    هو أكثر توافقا مع املعني

نجد أنه غري مناسب    Primary Source Literacyة مصطلح  عند ترمج   : سبيل املثال  فعىل ،  املستخدم ف الدراسة  

أو   ( باملصادر األولية اإلملامأو ) ( أو )الدراية باملصادر األولية  ( ألوليةاملصادر ا )حمو أمية   : ترمجته عىل النحو التايل

، حيث  (ه، ولذلك تم اختيار مصطلح )معرفة املصادر األولية لتناسبه مع تعريف ( )التعامل مع املصادر األولية

األولية وتفسريها وتقييمها    مزيج من املعرفة واملهارات والقدرات الالزمة إلجياد املصادر"يمكن تعريفه بأنه:  

 SAA & ACRL, Juneمعلومات جديدة أو مراجعة وجهات نظر حالية ) إىل واستخدامها من أجل الوصول 

2018, p1-2)، مصطلح جم  تر من الدراسات العربية  اأن كثري وجتدر اإلشارةliteracy أنه ب بشكل غري صحيح

، كام  Digital literacyواألمية الرقمية    Information literacy  مثل األمية املعلوماتية   ، األمية، وليس حمو األمية

 ترمجه البعض بمعني الوعي، مثل الوعي املعلومايت. 

 : (Archival Literacy) المعرفة األرشيفية  (3)

املعارف املتشابكة التي تلعب دورا ف فهم قيمة الوثائق وحتليلها، والعمل عىل استخدامها  هي جمموعة من  

وبناء عىل    ،امرسات العمليةات التعليمية والثقافية، ومن ثم تتضمن املعرفة اخلربة األرشيفية النظرية واملف العملي

 Tummino, Juneاألولية وتفسريها )  هذا التعريف تبني أن املعرفة األرشيفية هي أمر رضوري لفهم املصادر 

2017 , p4 ; Hendry, 2007, p9) . 

 :(Information Literacyالمعرفة المعلوماتية ) (4)

التي   املعلومات  قادرا عىل حتديد  يكون  أن  الفرد  من  تتطلب  التي  واملهارات  القدرات  من  هي جمموعة 

  ، نقطة البداية   ه يعد ولذلك فتحديد الفرد ما يريد  ،وتقييمها، واستخدامها بشكل فعال   حيتاجها والوصول إليها 

سرتاتيجيات  ومات وخصائصها ومهارات البحث واإلعلوذلك عرب معرفة مصادر امل  ،ما يريد   إىل ثم كيف يصل  

القدرة عىل تقييمها واستخدامها وفقا للقوانني التي تنظم إتاحتها )العريب    إىلالالزمة للوصول إليها، باإلضافة  

 . ( 11، ص2013نوفمرب  البسيوين،  &
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 : (Critical Thinkingالتفكير الناقد ) (5)

القرارات ف ضوء تقييم   إىل ومن ثم الوصول ؛  لقدرة عىل تقدير احلقيقةالتفكري الناقد ف أبسط معانيه هو ا

،  (4، ص 2009املعلومات، وفحص اآلراء املتاحة، واألخذ بعني االعتبار وجهات النظر املختلفة )املغيصيب، 

و  عملية فكرية منظمة لوضع تصور فعال ملهارات حتليل و/ أو تفسري و/ أو تقييم و/ أ"ويمكن تعريفه بأنه:  

بواسطة شخص أو جهة ما وذلك من خالل املالحظة أو التجربة أو   تطبيق املعلومات التي تم مجعها أو إنشاؤها 

التأكد من صحتها  أو  تغيري معلومات متعارف عليها  أو  بمعلومات جديدة  للخروج   ,Britannica)  "املنطق 

2016, p2) . 
 

 ماهية مصادر املعلومات 1/3
تعريفه بأنه مجيع املواد    املعلومات، ويمكن اسع يطلق عىل أي مصدر يتيح  مصادر املعلومات هو مصطلح و

واألوعية ف شكلها املطبوع أو املسموع أو املرئي أو الرقمي والتي حتوي معلومات يمكن إتاحتها للمستفيدين  

الثقافية وغريها )حافظ،   أو  العلمية  الكتاب حول  (21، ص 2012ألي غرض من األغراض  اختلف  . وقد 

 لعنارص اآلتية: التي جاءت وفقا لقة تقسيم مصادر املعلومات وطري

 . (الطريقة املتبعة ف إخراجها )منشورة أو غري منشورة  1

 . (جهات إصدارها )جهات حكومية أو خاصة  2

 . ( 26، ص 2012)حافظ،   ( رسية -حمدودة اإلتاحة   -مستويات اإلتاحة )عامة   3

هذ  4 أن  العلم  مع  املادي  من  الشكل  التقسيم  التقسياما  عرضأكثر  للتط  ة ت  وفقا  وذلك  ورات  للتغيري 

 . ( 26، ص 1995التكنولوجية املتالحقة )قاسم، 

املحتوى ولعل هذا التقسيم من أبسط التقسيامت وأنسبها ألغراض هذه الدراسة، كام يتضح ف اجلدول    5

 التايل: 

 تقسيم مصادر المعلومات وفقا لمحتواها  (1جدول رقم ) 

 

 املصادر غري الوثائقية  املصادر الوثائقية

مصادر الدرجة  مصادر ثانوية  مصادر أولية 
 الثالثة

 مصادر شخصية  مصادر رسمية 

 الوثائق األصلية -

تقارير البحوث   -
 والرحالت العلمية

 أعامل املؤمترات -

الكتب   -
 الدراسية

الكتب أحادية   -
 املوضوع

 املوسوعات -

 الكتب السنوية -

 األدلة -

 الببليوجرافيات -

 الكشافات  -

 الفهارس -

 اجلهات احلكومية  - 

 اجلمعيات العلمية -

 اجلامعات  -

 املراكز البحثية  -

 املكاتب االستشارية  -

االتصاالت بني  -
 الزمالء

نبية اللقاءات اجلا -
 متراتباملؤ

 املقابالت الشخصية  -
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 املصادر غري الوثائقية  املصادر الوثائقية

مصادر الدرجة  مصادر ثانوية  مصادر أولية 
 الثالثة

 مصادر شخصية  مصادر رسمية 

املعايري واملواصفات  -
 القياسية

 األطروحات  -

 براءات االخرتاع  -

 املجالت املتخصصة  -

التقليدية   املراسالت -
ورسائل الربيد 
 اإللكرتوين 

األعامل األدبية   -
  -)القصائد
 والسري  -والقصص

الصور واألعامل  -
 . (الفنية

 اآلثار -

نتائج االستقصاء   -
 والتحليل.

 املعاجم  -

 األطالس -

املجالت التي  -
هتتم بالتعليق عىل  

 العلميةالتطورات 

املراجعات  -
 العلمية

التعليقات   -
 والنقد 

نرشات  -
 املستخلصات 

 

 (116- 113، ص2009؛ الزبيدي،   21، ص 1995)قاسم،   

مصادر املعلومات    أهم وتركز هذه الدراسة عىل املصادر الوثائقية وحتديدا املصادر األولية باعتبارها من  

 ألي ختصص. 

 فقا للتخصصات العلمية املختلفة: املصادر األولية والثانوية و -1/4
توضيح الفرق بني املصادر األولية والثانوية وفقا للتخصصات العلمية   إىلف هذا العنرص تسعى الدراسة  

املختلفة، وتم االعتامد بشكل كبري عىل االستبانة لوضع تصور حول مفهوم املصادر األولية والثانوية ف أذهان  

 التخصص، كام يتضح فيام ييل:  خيتلف باختالفخاصة أن تعريفها  وبالباحثني، 

 : (Primary Sourcesية )المصادر األول ()أوال

أن مصطلح املصدر األويل يستخدم للتعبري عن مجيع  ب  األمريكية  املتحدة   بالواليات جامعة ال فرين  تشري

خصص؛ ففي  أقرب عن موضوع الدراسة، وخيتلف حسب التواملصادر األصلية التي توفر معلومات مبارشة  

الطبيعية واالجتامعية، التقارير    العلوم  أن  العلميةنجد  الدوريات  املتاحة ف  تتناول    ، األصلية لألبحاث  والتي 

أولية   مصادر  تعترب  الشاملة،  النتائج  عن  فضال  البحث،  لعنارص  التفصييل  والوصف  املستخدمة،  املناهج 

اخلطب والرسائل واملذكرات    إىل يخ أهنا تشري  ف حني يرى البعض ف ختصصات أخرى مثل التار  ، للمعلومات

 University of Laية واملقابالت والوثائق احلكومية والتحف والصور الفوتوغرافية والرسومات ) والسري الذات

Verne, Nov 2018)،    املصادر األولية بأهنا مواد تتنوع ف    – الدراسة  موضوع– وقد عرفت اخلطوط اإلرشادية

دثا أو عمال أو أشخاصا  زمنية أو حشاؤها ف وقت الدراسة، وتعد بمثابة دليل أصيل يوثق فرتة  أشكاهلا، التي تم إن
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واملذكرات، أو مواد خمطوطة مثل اليوميات   مطبوعة مثل الكتب  واملصادر األولية يمكن أن تكون موادَ   ،أو أفكارا

حف مثل املالبس واملتعلقات الشخصية،  والدفاتر، أو املواد السمعية والبرصية مثل التسجيالت واألفالم، أو الت

 ,SAA & ACRL, June 2018و املرقمنة مثل رسائل الربيد اإللكرتوين أو الصور الرقمية )أو املواد الرقمية أ

p11-12) . 

الرتابط والتنظيم مما    إىلتفتقر   حد بعيد، كام  إىلإن املصادر األولية مشتتة بطبيعتها   :ومما سبق يمكن القول

ا غالبا  فإهنذلك    إىل ، إضافة  (25، ص 1995دة منها )قاسم، عوبة تتبعها واحلصول عليها واإلفا يضاعف من ص

 . أهم ما تكون موجهة لفئة معينة من املستفيدين وبأسلوب قد ال يناسب سو

 : (Secondary Sources)  الثانويةالمصادر  ()ثانيا

الثانوي ف جنوب أسرتاليا    التعليموجملس    األمريكية  املتحدة  بالواليات  فرين عرفت كل من جامعة ال  

مصدر املعلومات الذي يفرس أو يصف أو يلخص أو ينقد بيانات أو    :بأنه  Secondary Sourceاملصدر الثانوي  

ما    ا إهنمعلومات سبق استخدامها ف مصادر أخرى، فهي بمثابة حتليل للمصادر األولية وتفسريها، كام   عادة 

  ، تعليمية أو تثقيفية أهداف  لصالح  معينة كتجميع املشتت أو تبسيط املعقد  أهداف تكون موجهة وظيفيا لتحقيق

وتعترب ملخصات األبحاث الواردة ف الكتب والدوريات والصحف مصادر ثانوية، وهي توفر عادة وصًفا عاًما  

والدراسا  الذاتية  السري  الثانوية  املصادر  أمثلة  ومن  املنهج،  حول  التفاصيل  من  القليل  مع  النقدية  للنتائج  ت 

)قاسم،   الوثائقية وغريها  واألفالم  املدرسية،   University of La Verne, Nov؛  26، ص 1995والكتب 

2018 ; SACE, 2016, p1) . 

 : (Tertiary Sources) الدرجة الثالثة مصادر  ()ثالثا

ثالثة ال تقدم  املصادر األولية والثانوية، ومعظم مصادر الدرجة ال   إىل هي املصادر التي تساعد ف الوصول  

  ، املصادر األولية والثانوية واستخدامها   إىلصول  في بتوضيح كيفية الومعلومات أو معارف موضوعية، وإنام تكت 

وقد ظهر هذا النوع بسبب زيادة حجم املعلومات مما ترتب عليه زيادة مصادر املعلومات بجميع أشكاهلا، ومن  

الباحثني   بمقدور  يعد  مل  ال   اإلملامثم  )قاسم،    أدوات  إىل رجوع  هبا دون  إليها واستخدامها  الوصول  تساعد ف 

الفكري عام كتب عن املصادر    اإلنتاج. ومن خالل مراجعة  (312، ص 1996سن، سبتمرب  ؛ حم   26، ص 1995

الدرجة الثالثة، وجد كثري منها خيلط بني املصادر الثانوية ومصادر الدرجة الثالثة وحتديدا املوسوعات والقواميس  

 .(February 2013, p3Saint Mary's University ,ا مصادر درجة ثالثة ) يعتربوهن
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 : ومصادر الدرجة الثالثة   املصادر األولية واملصادر الثانوية   تطبيقية عىل أمثلة  

 أمثلة تطبيقية على المصادر الوثائقية (2جدول رقم ) 

 مصادر الدرجة الثالثة املصادر الثانوية  املصادر األولية  التخصص

لقطات من فيلم لترششل يلقي  ريخ التا

خطاًبا بعد وقت قصري من  

 بريل هاربور. اهلجوم عىل 

كتاب يستخدم اقتباسات لترششل 

لرشح كيف أهلمت كلامت ترششل  

بريطانيا العظمى واحللفاء خالل  

 احلرب العاملية الثانية. 

كشاف زمني باألعامل 

الصادرة عن احلرب العاملية 

 الثانية.

لمي املدارس  واتب مع جدول بر اإلحصاء

 احلكومية ف مرص. 

مقالة تصف مستويات رواتب  

 املعلمني بمرص. 

 

فهرس بمصادر املعلومات  

 اإلحصائية. 

مرسحية مرصع كليوباترا ألمحد   األدب

 شوقي 

مقالة عن األسلوب الشعري ألمري  

 الشعراء أمحد شوقي. 

كشاف موضوعي ألشعار  

 أمحد شوقي. 

العلوم 
 السياسية 

  اإلنتاجببليوجرافية عن  مقال عن الرصاع العريب اإلرسائييل.  ديفيد.  معاهدة كامب

الفكري حول احلرب 

 والسالم.

العلوم العلمية 
 أو االجتامعية

 كشاف موضوعي.  مراجعة علمية حول املوضوع نفسه. تقرير عن جتربة أصلية. 

جدول زمني مصور لبعض   كتاب تشارلز داروين. نظرية التطور.  العلوم

 التطورية.  األحداث

الفنون  
املرسحية 
 والسينامئية 

ض مرسحي مسجل عىل  عر

 فيديو. 

دليل باألعامل املرسحية ف  السرية الذاتية لكاتب املرسحية. 

 القرن العرشين. 

 قائمة بمحتويات األحراز. مالحظات املحامي عن تلك األدلة.  أدلة مادية ف املحكمة.   احلقوق

ال عمل فني أصيل )مثل متث - الفنون 

 منحوت. 

 لوحات فان جوخ  -

 األصيل.العمل الفني 

 مقال ينقد العمل الفني.  -

 لوحة عباد الشمس.  -

 دليل مقتنيات املتاحف.  -

قائمة بأماكن حفظ  -

 لوحات فان جوخ. 

 

 (University of La Verne, Nov 2018 ; Saint Mary's University, February 2013, p3). 

ختتلف اختالًفا كبرًيا عن قراءة املصادر    األوليةقراءة املصادر  إن    :يمكن القولوبناء عىل اجلدول السابق  

الثانوية، ففي املصادر الثانوية نجد أهنا توضح للقارئ ما هو مهم أن يتذكره من النص، مع تنظيم النص وفقا  

بوصفه  يمكن استخدامه  للجمهور املوجه له املصدر، وذلك عىل عكس املصدر األويل الذي مل يضع ف اعتباره أنه  

لفئات متنوعة من املستفيدين، وبالتايل، فإن قراءة املصدر األويل يضع مسئولية أكرب عىل القارئ    ا وماتيمعل   امصدر

 . (University of Pennsylvania,2019, p1الستخراج املعلومات املهمة ) 
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اهد املرصية اختلفوا حول مفهوم  أن أعضاء هيئة التدريس باجلامعات واملع  وقد تبني من استبانة الدراسة

 األولية واملصادر الثانوية كال حسب ختصصه، كام سيتضح ف النقاط التالية: املصادر 

أشاروا  واملتخصص   - التاريخ  ف  األولية    إىلن  والوثائق  التي  املصادر  واخلطابات  اليوميات  ف  تتمثل 

من الكتب الرتاثية بمثابة حتليل ملصادر    ارغم أن كثري  ،ة أهنا مصادر أوليب  أضافوا مجيع الكتب الرتاثية  الرسمية كام

ن بعض املصادر الثانوية تتضمن أجزاء من املصادر األولية، مثل: كتب التاريخ التي  أل  وقد يرجع ذلك  ، أخرى

  ا ات من املصادر األولية وهذا ليس صحيح، كام اعتربوا املوسوع(EIT, 2015, p1من الوثائق )   اقد تتضمن صور

 كام اعترب أحد املتخصصني ف التاريخ مجيع املراجع األجنبية من املصادر األولية.  ر ثانوي،فهي مصد

املصادر التي كتبها أصحاب النظريات أنفسهم    إىل ن ف العلوم االجتامعية والفلسفية أشاروا  واملتخصص  -

نظرياهتم   من    بأهنا ملناقشة  يلج  هم أتعد  التي  األولية  عؤاملصادر  فضال  إليها،  يقون  التي  البحوث  فيها  ن  وم 

 مجع البيانات كاالستبانات واستامرات استقصاء الرأي.   أدوات ن بتجميع البيانات باستخداموالباحث

األدبية نفسها  املصادر األولية لدهيم هي التي تتناول األعامل    إىل ن ف األدب واللغات أشاروا  واملتخصص  -

 كالقصائد والروايات. 

الف واملتخصص  - جمال  أشاروا  ن ف  األولية    إىلنون  والتسجيالت  التي  املصادر  الفنية  األعامل  ف  تتمثل 

 الصوتية واملرئية التي جيمعوها من العمل امليداين. 

ية والثانوية ومصادر  ن ف جمال الوثائق واملكتبات عىل دراية كاملة بالفروق بني املصادر األولواملتخصص  -

ختصص لطبيعة  ذلك  ويرجع  الثالثة؛  عليهم  الدرجة  تفرض  التي  ب  اإلملامهم  املعلومات    يةأمهالكامل  مصادر 

 وأنواعها وكيفية استخدامها. 

نوع من  فهي  الجتامعية عىل األطروحات اجلامعية  وااعرتض كثري من املتخصصني ف العلوم اإلنسانية    - 

تكتفي بتحليل املعلومات  من األطروحات احلالية ال تأيت بجديد و  اأن كثريبوبرروا ذلك أنواع املصادر األولية؛ 

يبدوا أي اعرتاض ونقدها، وذلك ع التطبيقية مل  العلوم  املتخصصني ف  بل كانت األطروحات من  ،  ىل عكس 

يلج  هم ضمن خياراهتم أل  التي  األولية  املصادر  تربير ذلك  ؤأنواع  إليها؛ ويمكن  قائمة عىل  أن دراسا بون  هتم 

 طروحات معلومات جديدة. التجريب واملالحظة ومن ثم دائام ما تتضمن األ

ليس من الرضوري أن تتخذ مجيع مصادر املعلومات أشكاال مادية يمكن ضبطها وحرصها، لذلك نجد    -

أن املصدر    أكدوا   -وحتديدا ف العلوم العلمية واالجتامعية -أن أغلب املتخصصني الذين أجابوا عىل االستبانة  

 بموضوع بحثهم.  األويل للمعلومات لدهيم يتمثل ف البيئة املحيطة
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مصادر املعلومات    ية أمهورشة أو دورة تدريبية تتعلق ب  ةن عىل عدم حصوهلم عىل أيوأمجع املتخصص  -

حيث وضعوا تعريفاهتا وفقا    ؛ وكيفية استخدامها، مما يربر اختالفهم ف حتديد ماهية املصادر األولية والثانوية

 خلرباهتم الشخصية. 

  العملية التعليمية:استخدام املصادر األولية ف  -1/5
هذه    إىلتعليمية البد من اإلشارة  الاستخدام املصادر األولية ف العملية    يةأمهقبل البدء ف الوقوف عىل  

من أنواع املصادر األولية، ومن ثم يغطي هذا العنرص استخدام    ا وعبوصفها نالدراسة تركز عىل املواد األرشيفية  

التعل  املواد تبني تركيز غالبية الدراسات األرشيفية عىل تشجيع استخدام    وبالبحث   ، يميةاألرشيفية ف العملية 

األولية بني تشجيع استخدام    املصادر  الرتبوية بشكل رئييس عىل  البحوث  اجلامعيني ف حني ركزت  الطالب 

؛ بسبب  املصادر األولية بني الطالب ف مرحلة التعليم اإلعدادي والثانوي، واالبتعاد عن استخدامها لألطفال

التي تشري   قادرين عىل   إىلالشائعات  املادة،  صعوبة استخدام املصادر األولية لألطفال؛ ألهنم غري   فهم طبيعة 

وترتب عىل ذلك أن الدراسات حول كيفية دمج املصادر األولية بفعالية ف التدريس ف املرحلة االبتدائية حمدودة  

(Garcia, 2015, p1, p34)،  من اجلهات املعنية بالعمل األرشيفي كاجلمعيات    ايه بأن كثريوهذا األمر مردود عل

دورات   تنظيم  عىل  خالل  األرشيفية حترص  من  املعلومات  من  الكثري  من خالهلا  يتعلمون  لألطفال  تعليمية 

الوثائق مثل اجلمعية اهلولندية لألرشيفيني نجحت ف إعداد برامج تعليمية متنوعة، كام شاركت ف تطوير املناهج  

منذ عام  ال املصادر    ،(Buisman, Fall 1990, p584)1955دراسية  أن عملية استخدام  بالذكر  ومن اجلدير 

بل جيب عىل مجيع مؤسسات    ،األولية ف العملية التعليمية ال تقترص عىل اجلهات املعنية بالعمل األرشيفي فحسب

تسعى   أن  الثقاف  الرتاث  املختلفة  إىل حفظ  التعليم  مراحل  املثال تطبيقها ف  فعىل سبيل  الرتاث    :،  قام متحف 

واليات املتحدة بإعداد ورش عمل ملعلمي املدارس االبتدائية والثانوية حول استخدام املصادر األولية  الوطني بال

 . (Cox & Alcalá & Leanne, Winter 2012, p377الستكامل معلوماهتم عن حرب االستقالل األمريكية )

ا ف املصادر املختلفة  جيدوهنطالب املعلومات التي  مية ف أي جمال أن يقارن الوقد اشرتطت املعايري التعلي

وهنا جيب أن يفهموا كيف توفر املصادر األولية أنواًعا مميزة من املعلومات وكيفية حتليل هذه املصادر    ،ويقيموهنا 

الناقد   التفكري  يعترب  ثم  الثانوية، ومن  املصادر  يقو   األساس بشكل خمتلف عن  اسالذي  عليه  املصادر  م  تخدام 

لتطور املسرية    يةمهمن األنشطة العقلية اإلنسانية ذات األ  الناقد  التفكري ويعد    ،(Britannica, 2016, p2األولية )

من    وهناك تعريفات كثرية ومتفاوتة للتفكري الناقد ،  (293، ص2009البرشية عىل وجه األرض )بوقحوص،  

عملية عقلية يتم من خالهلا فحص موقف حمدد وفهمه    :تعريفه بأنه  حيث الشمول واالتساع واملحتوى، ويمكن 

قرار ما ف ضوء تقييم   إىل ثم حتليله والربط بني عنارصه مع الوضع ف االعتبار وجهات النظر املختلفة للوصول  
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ومن ثم ينطوي التفكري الناقد عىل جمموعة    ، (34، ص2003؛ داود،    295، ص 2009،  املعلومات )بوقحوص

  : التي يمكن تعلمها والتدريب عليها، ويمكن تصنيف هذه املهارات ضمن فئات أربع هي ارات التفكري  من مه

االستقراء واالستنباط والتحليل والتقييم، فلم يعد التعليم القائم عىل التلقني واحلفظ والتذكر قادرا عىل مواجهة  

 . (4، ص 2009االحتياجات املتجددة والرسيعة للمجتمع )املغيصيب،  

أنهو يمكننا  نحتاج    نا  الذي  ما  التفكري    إىل نتساءل  لتعزيز  األولية  املصادر  استخدام  أردنا  إذا  معرفته 

 : (Daines & Nimer, 2015, P32، وهي )أسئلةالناقد؟، ينبثق من هذا السؤال الرئييس أربعة 

 

 

 

 يمكن إجيازها فيام ييل: ود،  املصادر األولية تساعد ف تعلم مهارات التفكري الناق  إن   :يمكن القولومما سبق  

 . فهم املوضوع. 1

 . حتليل املوضوع ونقده. 2

 . تقييم املوضوع. 3

 . التمييز بني احلقائق واالستنتاجات. 4

 . املقارنة بني وجهات النظر املتعددة. 5

 املدعومة والفرضيات املستندة عىل األدلة. . التمييز بني وجهات النظر غري 6

 . سئلة . صياغة األ7

 ,The National WWII Museumحول املوضوع سواء بتأكيده أو تعديله أو رفضه ) ر احلكم . إصدا8

2017, p1-2) . 

الوثائق ف  ب  وجتدر اإلشارة التعليمية عىل استخدام  التي شجعت املؤسسات  الدول  أن فرنسا من أوائل 

،  1953رنيس ف أواخر عام  والتي بدأها األرشيف الف  "الغد  ي مسابقة جائزة مؤرخ"املدارس الثانوية من خالل  

 ,Franz, October 1986املوضوعات التارخيية )  أحدتتطلب إعداد ورقة بحثية من ست صفحات ف  والتي  

p24-25)،  ضوع استخدام الوثائق األرشيفية  كام اهتمت أدبيات علم األرشيف من ثامنينيات القرن العرشين بمو

لذلك    ،(Hendry, 2007, p129تلك العملية )  ر األرشيفيني فرضورة حتديد دو  إىل ف العملية التعليمية ودعت  

نجد أنه ف السنوات األخرية تغريت أدوار األرشيفيني حيث أصبحوا مطالبني برضورة تعزيز فهم أفضل للمواد  

ب ملاذا جي

 استخدامه؟
 ما املطلوب؟

من أين أحصل 

 عليه؟

كيف يتم 

 استخدامه؟



 95 أماين حممد عبدالعزيزد. 

 

 & Jaroszستفيدين ف كيفية التعامل مع تلك املواد واستقاء املعلومات منها ) األرشيفية وتوفري كل السبل للم

Kutay, 2017, p208)،    لألرشيفيني ف العملية التعليمية تتمثل ف التواصل وإسداء املشورة    ية األساسوالوظيفة

واختيار املتاحة  الوثائق  وأنواع  املقرتحة  البحثية  املشاريع  جدوى  حول  والطالب  وفقا    للمدرسني  الوثائق 

  ية أمهفهناك عبارة تؤكد مدى    ،(Franz, October 1986, p27-29لالحتياجات املحددة للمرشوع التعليمي )

جنب أنبوب االختبار والكتاب املدريس   إىل أصبحت الوثائق تستخدم جنبا "الوثائق ف العملية التعليمية، وهي 

الدراسية الفصول  مع  "يف  اتصاالت  وإقامة  املستفيدين  قاعدة  لتوسيع  لألرشيفيني  فرصة  بمثابة  ذلك  ويعد   ،

وغالبا ما يتفاعل طالب املدارس    ،(Hendry, 2007, p129بشكل عام )  ة التعليميةة ف العمليسامهاملجتمع وامل 

ملواد األرشيفية ف الفصل الدرايس، ولكن يتم ذلك دون أي ارتباط بمستودعات حفظ  االبتدائية والثانوية مع ا

دركون أن هناك مهنة  تلك املواد لكنهم ف الوقت نفسه ال ي   يةأمهتلك املواد وإدارهتا، فقد يالحظ الطالب مدى 

 .(DICKSON & GORZALSKI, 2013, p7تلك املواد وحفظها ) دارة خمصصة إل

أن املجلس الدويل لألرشيف بالتعاون مع اليونسكو قد أعدا دراسة توثق جمموعة متنوعة  ب  وجتدر اإلشارة

أن    إىل ف تلك الدراسة    ال يتجزأ من التعليم قبل اجلامعي، وأشارا  التي جتعل املواد األرشيفية جزء   من الطرق 

كثر فعالية ف العملية التعليمية،  أكدوا رضورة املشاركة بشكل أ  1969األرشيفيني ف أملانيا الرشقية والغربية عام  

إن التعليم    : ومن ثم يمكن القول  ،(Franz, October 1986, p3-8وذلك كجزء من أنشطة التوعية األرشيفية )

حرصت بعض املدارس الثانوية  ب أن يطور املعرفة األرشيفية للطالب، لذلك  القائم عىل استخدام الوثائق جي

الوثائق   استخدام  وكيفية  األرشيفية  الوظائف  أداء  عىل  التدريب  للطالب  تتيح  مدرسية  أرشيفات  إنشاء  عىل 

 ,Danielخ مدرستهم من خالل هذه األرشيفات )وفهمها، مما يساعد عىل خلق روابط أعمق بني الطالب وتاري 

February 2012, p276)،    ولذلك كان البد من توضيح ماهية املعرفة األرشيفية التي هي بمثابة جمموعة من

املهارات هلا دور مهم ف حتديد قيمة الوثائق وحتليلها واستخدامها ف خمتلف العمليات التعليمية والثقافية، وقد  

، عىل  2004عام   Elizabeth Yakelابيث ياكيل  ح حديثا بالنسبة لألرشيفيني حيث ذكرته إليزظهر هذا املصطل

الرغم من أن متخصيص املتاحف ناقشوا هذا املصطلح منذ عدة عقود حيث صاغوا مصطلح املعرفة املتحفية  

Museum Literacy  ( منذ أوائل الثامنينيات من القرن العرشينDaines & Nimer, 2015, p19)  والتي يمكن ،

حيتاجها زوار املتحف للتعامل مع املقتنيات املتحفية، ومن ثم تتضمن  هارات التي قد  جمموعة من امل  :تعريفها بأهنا 

-Daines & Nimer, 2015, P24كيفية االستفادة من مقتنيات املتحف وخدماته عن قصد وبشكل مستقل )

26) . 

 يها املعرفة األرشيفية: وقد حددت األدبيات األرشيفية العنارص التي تغط
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 تودعات األرشيفية. حتديد أنواع املس -

 القدرة عىل التمييز بني أنواع الوثائق.  -

 توضيح االختالفات بني املصادر األولية والثانوية.   -

 القدرة عىل استخدام الوثائق وفهمها وحتليلها.  -

 إمكانية التعرف عىل موضوعية الوثائق وموثوقيتها.  -

 ها.التي يتم هبا مجع املواد األرشيفية ومعاجلتوصف الطرق  -

 وصف التقنيات الفعالة جلمع التاريخ الشفاهي وأساليب حفظه.  -

 حتديد وسائل اإلجياد املختلفة وكيفية استخدامها.  -

 سرتاتيجيات البحث. إرة عىل تطوير القد -

 الوقوف عىل رشوط استخدام املستودعات األرشيفية.  -

 . (Weiner & Morris & Mykytiuk, 2015, p15-20حقوق النرش وامللكية الفكرية )التعرف عىل   -

اإلشارة   من  بوجتدر  يتطلب  األرشيفية  املواد  مع  العمل  أن  توضح  األرشيفية  للمعرفة  نظرية  هناك  أن 

 : ، هي(Garcia, 2015, p138-150بثالثة عنارص )  اإلملام املستفيد 

 

 نظرية المعرفة األرشيفية  ( 1شكل رقم )

الممارسات والنظريات 

 األرشيفية
 معرفة الموضوع المعرفة الفنية

وحتليلها  املواد األرشيفيةالقدرة عىل تفسري 

وتقييمها باعتبارها أدلة يعتمد عليها يف استقاء 

ىل ع التعليميةاملعلومات، وقد ركزت املعايري 

ساب الطالب للمهارات التحليلية إكرضورة 

حول من وملاذا ومتى  أسئلةويتطلب ذلك طرح 

. ومن اجلدير بالذكر ت الوثيقةأين وكيف ظهرو

أمر مهم جدا يف  الوثيقةأن حتليل سياق إنشاء 

 .تهاتقييم مدى موثوقي

 فهم موضوع البحث

يقصد به املهارات التي 

 إىلتساعدهم يف الوصول 

د  األرشيفية املوا

 .واستخدامها
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أرشيفي بجامعة ميتشيجان الشاملية بالواليات    Marcus Robynsواتفق مع هذه النظرية ماركوس روبينز  

النظريات األرشيفية واملعرفة الفنية، وقام بدمج    :عنرصين فقط ومها   إىل املتحدة األمريكية، إال أنه قسم العنارص  

غالبا ما يفتقرون  هم  طالب اجلامعة إىلوس العنرص اخلاص بفهم املوضوع ضمن املعرفة الفنية، وقد أشار مارك

القدرة عىل التفكري الناقد فضال عن أهنم غري ملمني باملبادئ واملامرسات األرشيفية، لذلك قام بإعداد دروس    ىلإ

تعليمية موحدة تستخدم ف تعليم مهارات التفكري الناقد لدهيم، ويمكن استخدامها ف مجيع األقسام داخل احلرم  

 . (Noll, 2014, p17-18اجلامعي )

 املعرفة األرشيفية ومعرفة املصادر األولية؟ قة بني ما العال   :وهنا نتساءل 

ن املواد األرشيفية نوع من أنواع املصادر األولية، ومن ثم نجد  أهذا التساؤل البد أن نوضح  عنلإلجابة 

الرتاث    واملبادئ التي وضعها متخصص   حظه ف املعرفة األرشيفية هي جزء من معرفة املصادر األولية، وهذا ما نال

 األولية، والتي يمكن إجيازها فيام ييل:  ملعرفة املصادر  الثقاف

 فهم الفروق بني املصادر األولية والثانوية، وكيفية التعامل معها. -

 .( تسجيالت صوتية...إلخ  - خرائط  -باألشكال املختلفة للمصادر األولية )صور  اإلملام -

 أولية.  د مستودعات احلفظ التي يمكن أن تقتني مصادرالقدرة عىل حتدي -

 كيفية تطبيق مهارات التفكري الناقد عىل املصادر األولية.  -

بعض    اإلملام   - ف  موجودة  تكون  قد  التي  الفجوات  عىل  والوقوف  األولية  املصادر  تقييم  بكيفية 

 املجموعات. 

 حتديد وسائل اإلجياد املختلفة والوقوف عىل أساليب البحث واالسرتجاع.  -

 . (Daines, June 2013, p12-16ب ) ف السياق التارخيي املناس القدرة عىل وضع املعلومات  -

 ,Daines & Nimerاملصادر فضال عن التقنيات التكنولوجية املستخدمة ف إنشائه )فهم سياق إنشاء    - 

2015, P32) . 

معرفة املصادر األولية بمثابة شكل من أشكال التحقيق الذي يضع املستفيد    إن  : ومما سبق يمكن القول 

، كام تعترب بمثابة عملية مستمرة تزداد  (Garcia, 2015, p36البيئة التي تم فيها إنشاء املصدر واستخدامه )  داخل

 ,SAA & ACRL, June 2018مع اكتساب املستفيدين خربة ف التفاعل مع األنواع املختلفة للمصادر األولية )

(p4،  ضمن معرفة املصادر األولية كجزء منها  ولذلك حرصت كثري من اجلامعات عىل تصميم دورات دراسية تت

  التي تقدمها كلية باروش ف نيويورك، وتعترب هذه الدورة جزءً   (واألرشيفات والتاريخ اخلفي  مثل دورة )الوثائق

 . (Daines & Nimer, 2015, P20-21املعلومات ) ف برنامج الدراسات العليا بقسم دراساتا أساسي
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مصطلح   يرتبط  املصادر"كام  بمصطلح    "األولية  معرفة   Information  "املعلوماتية   املعرفة "أيضا 

Literacy  جمموعة من املهارات التي تساعد    :منه، والذي يمكن تعريفه بأنه  بل يعترب جزءً   ؛وال يرتبط به فحسب

البحث  بكفاءة  ف  واستخدامها  املعلومات  ف    ، عن  املكتبات  ختصص  ف  مستقرا  املصطلح  هذا  أصبح  وقد 

للمعرفة املعلوماتية   امعيار  ACRLلقرن العرشين، وقد أصدرت مجعية مكتبات الكليات والبحوث تسعينيات ا

 املعرفة املعلوماتية تغطي مخسة عنارص:  إىلحيث أشار املعيار ؛  2000عام 

 ة املعلومات. حتديد طبيع -

 املعلومات املطلوبة بدقة.  إتاحة  -

 . تقييم املعلومات ودجمها مع املعلومات املتاحة   -

 استخدام املعلومات بشكل مناسب لتحقيق هدف معني.  -

عىل    - والعمل  املعلومات  باستخدام  املحيطة  واالجتامعية  والقانونية  االقتصادية  املوضوعات  فهم 

 . (Daines & Nimer, 2015, P20-21ين )استخدام املعلومات بشكل قانو

 ة فيام ييل: استخدام املصادر األولية ف العملية التعليمي ية أمهوتتمثل  

كبرية ف تطوير مهارات الطالب، فال يمكن ألي    ية أمهإن استخدام املصدر األويل ف املناهج التعليمية له  

إليه ليكون فإن وا عىل دراية جيدة ف موضوع ما، لذلك  مصدر من املصادر أن يمنح الطالب كل ما حيتاجون 

 The National WWIIة التعليمية بشكل ملحوظ )وجود املصادر األولية يسهم بشكل كبري ف حتسني العملي

Museum, (2017, p2 استخدام املصادر األولية ف العملية التعليمية ف العنارص التالية:  يةأمه، ويمكننا إجياز 

 الطالب يف العملية التعليمية من خالل: مشاركة    1

  من   للحد   للموضوع؛  مقع أ  فهم  وتعزيز   املايض  أحداث  مع   شخصية  بطريقة  التواصل  عىل   مساعدهتم  •

 . لألحداث الرسدية  الطريقة وكرس  السلبي التعلم  ظاهرة

 ن أدلة إضافية الستكامل البحث املراد إعداده. ع البحث  عىل  تشجعيهم •

  ، 2016  يناير  عمر، )  الرسدية  املعلومات   فيها   يكثر   التي   املقررات   ف   للطالب  ميل الع  التدريب   توفري  •

 .(Hodge, May 2011, p4؛  299- 298ص

 تنمية مهارات التفكري الناقد لدى الطالب من خالل:   2

 تحليل والعرض. ال مهارات  اكتساب  ف  الطالب  مساعدة •



 99 أماين حممد عبدالعزيزد. 

 

مما يتطلب من الطالب أن يكون لدهيم مهارة البحث عن    مكتملة،   غري  تكون  ما   غالًبا   األولية   املصادر   •

 املعلومات والعمل مع مصادر أخرى. 

  الصورة  إىل للوصول  سئلةاأل طرح مرحلة إىل  املالحظات من  الطالب ينتقل يةاألول  املصادر حتليل  عند •

 . الكاملة

املختلفة،  الطا   مساعدة  • النظر  وجهات  بني  املقارنة  ف  يناير  لب  )عمر،  ورغباته  املنشئ  آراء  واستنتاج 

 . (Library of Congress, December 2010a, p III؛  299- 298، ص 2016

 . ( Britannica, 2016, p9ها من مصادر أخرى ) كثرية يصعب احلصول علي مد الطالب بمعلومات    3

عليمي االطالع عىل اخلطوط  وف النهاية البد عند قيام اجلهات املعنية بالعمل األرشيفي بوضع برنامج ت

ليه ف  الذي يعتمد عاإلرشادية للمناهج الدراسية املقرتح إعداد برنامج تعليمي هلا؛ ألهنا بمثابة العمود الفقري  

فإذا مل يستند الربنامج التعليمي عىل هذه اخلطوط اإلرشادية فسوف يكون ذلك بمثابة تسويق    ،لربنامجوضع ا

  ية مهاأل  إىليرتبط بام يدرس ف الفصول الدراسية املوجهة له، ومن املهم االنتباه  منتج ليس له مجهور؛ ألنه ال  

لكل موضوع املخصص  الوقت  من حيث  للموضوعات  تطوير    النسبية  من  الدرايس، فال جدوى  الفصل  ف 

 ,Cate, Summer 1989عن موضوع ما إذا كان املعلم سيغطي هذا املوضوع ف ساعة واحدة )  دراسة مفصلة

p32)االبتدائي املدارس  ف  التعليمية  العملية  تنظم  التي  الدولية  املعايري  وقد حرصت  املعلمني  .  مطالبة  عىل  ة 

 . (Garcia, 2015, p1أدوات تشجع التعليم القائم عىل االستقصاء )باستخدام املصادر األولية ك

واألرشيف املعلمني  دور  حول  التساؤالت  من  الكثري  الدروس  يوهناك  ف  األولية  املصادر  دمج  ف  ني 

لدروس التعليمية؟ وما التدريب الذي سيقدم  من يتحمل مسئولية ختطيط ا  : التعليمية؟ ومن ثم يمكننا أن نتساءل

اؤالت أن التعاون بني األرشيفيني واملعلمني  رشيفيني واملعلمني عىل حد سواء؟ ونخرج من تلك التسلدعم األ

؛ ألن األرشيفيني واجلهات  (Garcia, 2015, p134أمر ال مفر منه ويتطلب التفاوض وحتديد املسئوليات املهنية ) 

وقت حتى  حمتملني   األرشيفية  كمستفيدين  واملعلمني  الطالب  جتاهلوا  عىل  قريب  ينصب  تركيزهم  وكان   ،

ن االستخدام املتزايد للمصادر األولية من قبل الطالب  فإومن ثم    ،(Pitcher, August 2005, P1الباحثني )

 ,Hendry, 2007)املواد األرشيفية    يةأمه يوفر لألرشيفيني فرصة ممتازة لتوعية صناع القرار املستقبليني بشأن  

p129) . 

 ويل:كيفية حتليل املصدر األ -1/6
الدراسة عىل   بمختلف أشكاهلا،  تحليل املصادر األولية  لإعداد استامرة  لتحليل املصدر األويل حرصت 

 مثل: ف إعداد هذه االستامرة،  العتامد عىل مصادر متنوعة صادرة عن اجلامعات املختلفة وقد تم ا
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، مما جعلها ثاين أقدم  1693م  عا والية فرجينيا، التي تأسست  بمركز تعليم املوهوبني بكلية وليام وماري    -

-Center for Gifted Education, 2019, p1مؤسسة للتعليم العايل ف الواليات املتحدة بعد جامعة هارفاد )

2) . 

 . (University of California, 2016, p1جامعة كاليفورنيا ) -

 .(February 2013, p1Saint Mary's University ,جامعة سانت ماري ف كندا ) -

ومكتبة    - تينييسأرشيف  )  والية  األمريكية  املتحدة   Tennessee State Library andبالواليات 

Archives, 2019, p3). 

تساعد    سئلةاألمخسة عنارص، وكل عنرص يتضمن جمموعة من    إىل   استامرة حتليل املصدر األويل وقد قسمت  

ثيقة أصلية حمفوظة بوحدة الذاكرة اإللكرتونية بكلية  ف حتليل املصدر األويل، وقد تم تطبيق هذه االستامرة عىل و

 ، كام سيتضح فيام ييل: ( 2القاهرة )شكل رقم اآلداب جامعة 

 

 (4)وثيقة توضح رغبة طالب من الصين الحرة في االلتحاق بكلية اآلداب جامعة القاهرة  2(شكل رقم ) 

 

الوثيقة من قبل املوظف املنوط له هذا، وقد ذكرت الرتمجة يف العنرص رق  -4 "العالقة بني املصدر واملصادر ذات    4م )ترمجت 

 الصلة" يف استامرة حتليل املصدر األويل.
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 تحديد سياق المصدر وهدفه: (1)

 ؟ ( ه ؤ ملاذا تم إنشا ف الرئييس للمصدر ) حتديد اهلد   -أ 

ف االلتحاق بكلية اآلداب جامعة القاهرة،    (أنشئت الوثيقة بسبب رغبة طالب من الصني احلرة )تايوان

 اسة علم املخطوطات واآلثار والتاريخ القديم بعد االنتهاء من دراسته. لدر

 ( من الذي أنشأ املصدر؟ )ماذا تعرف عنه؟ وما وجهة نظره؟   - ب 

عاما يدرس    23، يبلغ من العمر  ( دولة الصني احلرة )تايوان  عى إسكندر شيه من الوثيقة طالب يد  أأنش

العلوم بجامعة   كلية  اجليولوجيا ف  قراءبقسم  اإلنجليزية  اللغة  الوطنية، وجييد  األملانية  تايوان  واللغة  ة وكتابة 

 . قراءة 

 ( أين ومتى تم إنشاء املصدر؟ )للتأكد من سالمة املصدر   - ج

 . 11/1954/ 15ف   تم استالم الوثيقة

 ( صورة...إلخ؟   - صحيفة   - أطروحة  - كتاب   - ما شكل املصدر )وثيقة   - د 

 وثيقة ورقية تتكون من صفحة واحدة.

 أسباب أخرى؟   ة هل املصدر هو عمل إبداعي أم فكري أم صدر نتيجة نشاط روتيني أم أي  -   ه 

تحاق  تفسار عن كيفية االلجامعة القاهرة لالس  إىل املصدر عبارة عن وثيقة صدرت عن طالب من تايوان  

 باجلامعة.

 أم جلمهور واسع؟   ، أم لفرد معني  ، لالستخدام الشخص ا  هل كان املصدر موجه   - و

عميد كلية اآلداب، ثم حولت ملجلس قسم    إىليقة وجهت لرئيس جامعة القاهرة والذي حوهلا بدوره  الوث

 اآلثار. 

 ما اجلمهور املستهدف؟   - س

اص املرسل هلم الوثيقة، أما حاليا فتعترب  هناك مجهور مستهدف سوى األشخ ف فرتة إنشاء الوثيقة مل يكن

 ة القاهرة. ف تاريخ احلركة التعليمية بجامع مهام جزءً 

 أين يتم حفظ املصدر؟   - ح

 بوحدة الذاكرة اإللكرتونية بكلية اآلداب، جامعة القاهرة.  "معهد اآلثار املرصية"حتفظ الوثيقة ف ملف 
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 فهم المصدر:  (2)

 ما املوضوعات / األحداث التي يعاجلها املصدر؟   -أ 

دولة الصني احلرة باجلامعة لدراسة علم  املطالبة بالتعرف عىل موقف جامعة القاهرة من التحاق طالب من  

 املخطوطات واآلثار والتاريخ القديم. 

 املؤلف؟   / املنشئ  يعكسها   التي   القيم /    اآلراء   ما  -ب 

أ خالهلا  من  الوثيقة  منشئ  درحياول  ف  الشديدة  رغبته  مدى  يوضح  واآلثار  ن  املخطوطات  علم  اسة 

 والتاريخ القديم. 

 خرين؟ آ   شهود   بواسطة   أو   باألدلة   مدعومة   الواردة   املعلومات   هل  -ج

أوضح منشئ الوثيقة أنه طالب بقسم اجليولوجيا ف كلية العلوم بجامعة تايوان الوطنية، ولكنه مل يرسل  

 لوقت نفسه أرسل خطابه عىل ورقة حتمل اسم اجلامعة باللغتني اإلنجليزية والصينية.ما يؤكد هذه املعلومة، وف ا

 توقعها املنشئ/ املؤلف من إصدار هذا املصدر؟ ما النتائج التي ي   - د 

سواء من ناحية االلتحاق باجلامعة أو من ناحية    ،يتوقع املنشئ من هذه الوثيقة رد اجلامعة عىل استفساراته

 منحة دراسية.  إمكانية حصوله عىل 

 هل تم تسجيل املعلومات خالل احلدث مبارشة أم بعد مرور بعض الوقت؟  - ه  

 اجلامعة.  إىلورودها   ا مبارشة فور الوثيقة تم عرضه

 : تفسير المصدر وتقييمه (3)

 ح رأي املنشئ/ املؤلف؟ ي توض ل ما األدلة الواردة باملصدر    -أ 

بجامعة  دنية وهلا تاريخ مرشف، لذلك هو يتمنى الدراسة  يرى منشئ الوثيقة أن مرص من أرقى الدول ف امل

 القاهرة. 

 آراء العامة؟   يف تغيري كيف يمكن أن يؤثر هذا املصدر    - ب 

القرن   من  األول  النصف  ف  مرص  أن  مرص،  ف  التعليم  بتاريخ  للمهتمني  الوثيقة  هذه  تؤكد  أن  يمكن 

التعليمية العملية  ف  املتقدمة  الدول  من  تعد  كانت  االلتحاق    ،العرشين  ف  األجانب  من  الكثري  يرغب  والتي 

 بجامعاهتا.
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 أم لديه آراء أثرت عىل حمتوى املصدر؟   ا كان املنشئ حمايد هل    - ج

بالفعل متحيز املنشئ  أن  الوثيقة  ب  اتوضح  املتعلق  املدنية وهلا    ية أمهلرأيه  الدول ف  أرقى  باعتبارها  مرص 

 تاريخ مرشف ف العملية التعليمية. 

 صحة املصدر؟   التأكد من   هل يمكن  - د 

كن مل تتضمن الوثيقة مرفقات تؤكد صحة ما ورد بالوثيقة، كام  الوثيقة حتمل توقيع املرسل بخط يده، ول

ورد بالوثيقة ختم اجلامعة يفيد استالم اخلطاب، ومن املالحظ أن اخلتم حيمل اسم جامعة فؤاد األول عىل الرغم  

 من تغيري اسم اجلامعة. 

فقة مع املعروف وثابت يف  ات الواردة يف ه هل املعلوم  - ه    التخصص؟ ذا املصدر مقنعة ومتوا

نعم، فمن املعروف ف تلك الفرتة أن مرص كانت من الدول التي تتمتع بمستوى تعليمي متقدم، ويدرس  

 هبا الكثري من األساتذة من خمتلف أنحاء العامل. 

 العالقة بين المصدر والمصادر ذات الصلة: (4)

 املصدر؟ خرى تتضمن معلومات هلا عالقة بام ورد يف  ك مصادر أ هل هنا   -أ 

 هناك وثائق أخرى ترتبط بتلك الوثيقة، وحمفوظة ف ملف معهد اآلثار املرصية، وهي: 

  أستاذ اللغة العربية حيث قام برتمجتها املوظف املسئول عن الرتمجة    إىل* ترمجة الوثيقة املرسلة من الطالب  

عاما أقوم بالدراسة    23نا شاب من الصني الوطنية أبلغ من العمر  أ"ة عىل النحو التايل:  لبيب غايل، وجاءت الرتمج

كتب اإلنجليزية وأقرأ  أبقسم اجليولوجيا التابع لكلية العلوم بجامعة تايوان، وأتكلم و   1956ف الفصل رقم  

ف    أريد أن أدرس هذه العلوم ثار والتاريخ القديم، واألملانية ويل رغبة شديدة ف دراسة علم املخطوطات واآل

  ، حرتام واإلجاللجامعتكم بعد خترجي؛ ألن دولتكم تعترب أرقى الدول ف املدنية، وهلا تاريخ مرشف جدير باال

. إسكندر  ؟االلتحاق بكليتكم وهل ف اإلمكان إعطائي منحة دراسية  يل   وأريد أن أعرف الرشوط التي ختول 

 . "شيه

لعرض أمر هذا الطالب    15/12/1954الكلية بتاريخ    ثار من عميد رئيس قسم اآل   إىلة موجهة  * وثيق

 عىل جملس القسم للبت ف أمره.

سل للطالب  عميد كلية اآلداب من رئيس قسم اآلثار يوضح أن املجلس سوف ير   إىل * وثيقة موجهة  

ب به القسم برشط  تغلب عىل عائق اللغة يرح أن الدراسة باللغة العربية، وإذا استطاع الب  الرشوط، حيث أشاروا

 عىل مؤهل يقابل شهادة التوجيهية. احلصول 
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تتضمن الرشوط الواجب توافرها لقبول    1955/ 1/ 9* وثيقة باللغة اإلنجليزية موجهة للطالب بتاريخ  

بتا  الكلية  شعار  حتمل  رسمية  ورقة  عىل  دونت  الوثيقة  هذه  من  أخرى  نسخة  وهناك  باجلامعة،  ريخ  التحاقه 

16 /1 /1955 . 

 التي قد حتتاجها للحصول عىل فهم أعمق للموضوع؟   األخرى صادر  ما امل   - ب 

تاريخ    إىل قد نحتاج   العرشين، وكذلك كتب عن  القرن  منتصف  العايل ف مرص ف  التعليم  مصادر عن 

، فضال عن كتب  "كتاب جامعة القاهرة ف عيدها املئوي للدكتور حممود فوزي املناوي"  : جامعة القاهرة، مثل

ئق املتعلقة هبذه  حيث ذكر املنشئ أنه من دولة الصني احلرة، ومجيع الوثا   "Free China"احلرة  عن دولة الصني  

أنه من دولة الصني، لكن بالبحث تبني أن مصطلح مجهورية الصني الوطنية أو الصني  ب  ئ الوثيقة تعاملت مع املنش

 احلرة تستخدم للتفرقة بني تايوان ومجهورية الصني الشعبية. 

 جات:االستنتا (5)

 املصدر الرئييس يف فهم موضوع البحث؟   ساهم كيف ي   -أ 

مدى   الوثيقة  املراسالت  توضح  تتبع  وعند  وتقدمها،  مرص  اجلامعة    ،األخرى رقي  اهتامم  مدى  اتضح 

باللغة   تكون  سوف  الدراسة  أن  الكلية  اشرتطت  وقد  الطالب،  أمام  العقبات  وتيسري  للجميع  العلم  بتقديم 

 يم شهادة تعادل التوجيهية املرصية. العربية، وعىل الطالب تقد

 تلفة عام هو موجود ومستقر يف التخصص؟ هل يقدم املصدر تفسريات جديدة أو م  - ب 

 .  ال

 ما املعلومات التي مل تدرج يف املصدر وأنت بحاجة إليها؟   - ج

 يتم إدراج الوثائق الرسمية التي توضح املؤهالت التي حصل عليها الطالب. 

 تدور يف ذهنك حول هذا املصدر؟   ة ئل أس هل الزال هناك  - د 

الطالب حتقيق حلمه   القاهرة هل استطاع  للغة    ؟بااللتحاق بجامعة  أم وقف عاجزا بسبب عدم إجادته 

 العربية؟ 

تبني أن شعار اجلامعة الزال   ( 3عند تتبع الوثيقة التي تم حتليلها والوثائق املرتبطة هبا )شكل رقم  مالحظة

  23القاهرة ف  جامعة    إىلأن االسم تم تغيريه  من  ، عىل الرغم  "جامعة فؤاد األول "ف أغلب األوراق حيمل اسم  

 . (38، ص 2007)املناوي،    1953سبتمرب 
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 يوضح اختالف مسميات جامعة القاهرة على األوراق الرسمية للجامعة  ( 3شكل رقم )

تبني أن   الوثيقة  ق حفظ املصادر األولية،  سيا   لفهم   باملبادئ األرشيفية رضورة  اإلملام ومن خالل حتليل 

كيفية   التعرف عىل  يعترب جزءً فضال عن  وذلك  واالسرتجاع،  البحث  وأساليب  اإلجياد  من    استخدام وسائل 

  يةاألساس، ومن ثم فإن غياب املهارات (Weiner & Morris & Mykytiuk, 2015, p6-7املعرفة األرشيفية )

 .(Jarosz & Kutay, 2017, p205ألولية ) األرشيفية يمثل حاجزا أمام استخدام املصادر ا

يتم   أسئلةأن هناك ب التي تم إعدادها، جيب اإلشارةن حتليل املصدر األويل وفقا لالستامرة وبعد االنتهاء م

 طرحها عند التعامل مع أي مصدر ثانوي، وهي: 

 هل استعان املؤلف بمصادر متعددة إلنشاء هذا املصدر؟  -

 خر؟ ري أم إعادة صياغة ملصدر آهل املعلومات الواردة تفس  -

 تقارير سابقة؟ هل جاءت املعلومات من   -

 هل املصدر عبارة عن كتاب أم مراجعة أم تعليق؟ -

 ؟ اهل يشمل املصدر اقتباسات أو صور -

البعض يفضل استخدام    :يمكن القول  سئلةوبناء عىل هذه األ الثانوية؛ ويربرون ذلكإن  أهنا  ب  املصادر 

املوضوع املراد دراسته، وتوسيع الصورة حول هذا املوضوع عن طريق عرض  لكاملة عن  اخللفية ا  عن  تكشف 

وعىل الرغم من ذلك يفضل االعتامد عىل املصادر األولية بشكل    ، يناآلخرتاجات  وجهات نظر وتفسريات واستن 

اخلروج  احتاملية    ين، ومن ثمخرآهنا تسمح للمستفيد بتفسري املعلومات بدال من االعتامد عىل تفسريات  فإأكرب؛  

Saint Mary's University ,بنتائج جديدة أكثر، فضال عن تطوير مهاراته وتنمية قدراته عىل التفكري الناقد )

February 2013, p2). 

 نظريا وتطبيقيا  PSLاخلطوط اإلرشادية ملعرفة املصادر األولية  -1/7
لي  التعليمية  العملية  ف  األولية  املصادر  استخدام  فكرة  القرن  إن  بداية  مع  ظهرت  فقد  جديدة،  ست 

ها كان يقترص عىل وجودها ف بعض الكتب الدراسية، حيث ترد ف سياق الكالم دون  العرشين، ولكن استخدام
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املحاوالت كان هلا أثر جيد عىل  استخدام املصادر األولية نفسها، ويعد ذلك بمثابة حماولة تستحق الثناء فتلك  

، وبداية من ثامنينيات القرن العرشين بدأ استخدام الوثائق ف  (Pitcher, August 2005, P38-39الطالب ) 

التعليمية؛ لعدة أسباب من   الوثائق  : ها أمهالعملية  الناقد لدى    أدوات  اعتبار  التفكري  تساعد ف تنمية مهارات 

 مراحل التعليم  لذلك نجد أن األرشيفيني مؤخرا اعتربوا املعلمني والطالب ف ، و( Noll, 2014, p3-4الطالب )

وهناك العديد من الطرق التي يمكن للجهات    ،(Noll, 2014, p3-4املختلفة من الفئات املستهدف خدمتهم )

دورا توفري  خالل  من  املختلفة  التعليمية  باملراحل  املعلمني  هبا  تدعم  أن  األرشيفي  بالعمل  تدريبية  املعنية  ت 

 . (Hagedorn, July 2011, p41-42املناهج الدراسية ) للمعلمني حول كيفية استخدام املصادر األولية ف 

التعليمية والبحثية يساعد ف الوصول   املعلومات من خالل    إىلإن استخدام املصادر األولية ف العملية 

يصعب احلصول عليها من  دادهم بمعلومات  التي تنمي مهارات الباحثني والطالب، فضال عن إم  سئلةطرح األ

 در األولية ف املناهج الدراسية جيب أن نضع ف االعتبار ما ييل: ام املصا والستخد ، مصادر أخرى

 امتالك املعرفة والفهم الدقيق للمصادر املستخدمة من أجل إثارة اهتامم الطالب.  -

 الدرايس. ج هذه املصادر حتديدا ف املنهج ادرإ  يةفهم كيف  -

ف تطوير   ساهمعها ف سياقها الذي ي جل وضمن أ  األخرى دمج املصادر األولية مع األدوات الدراسية  -

 . ( Pitcher, August 2005, P42العملية التعليمية )

األولية    اختيار   إىل   الدراسة  دفعت  قد جمتمعة  األسباب  هذه  كل إن املصادر  ملعرفة  اإلرشادية  اخلطوط 

PSL
والع (5)  والعريب،  املرصي  األرشيفي  املجتمع  إلفادة  تفصيال؛  أكثر  بشكل  تطبيقها  لدراستها  عىل  مل 

موحدة هتدف   قواعد  أول  استخد  إىلباعتبارها  كيفية  األرشيفي اتوضيح  قبل  من  األولية  املصادر  وأمناء  نيم   ،

التعليم املختلفة وللجمهور    املكتبات، وأعضاء هيئة التدريس بالكليات واملعاهد، واملعلمني والطالب بمراحل 

 العام أيضا، كام يتضح ذلك ف النقاط التالية: 

 نشأة الخطوط اإلرشادية: 1/7/1

به رضورة وجود  إن االجتاه نحو استخدام أساليب الرتبية املعتمدة عىل التعليم القائم عىل االستقصاء صاَح 

وقد بدأ مصطلح    ،  العملية التعليمية والبحثيةة فاستخدام املصادر األولي  يةأمهقواعد موحدة تساعد ف إبراز  

تشكيل فريق عمل معني بأدوات  الظهور منذ أكثر من عرش سنوات، ونتج عن ذلك  ف    "معرفة املصادر األولية"

  ACRLبجمعية مكتبات الكليات والبحوث  RBMSالقياس والتقييم تابع لقسم املخطوطات والكتب النادرة  

 

كامل، وسوف يتم نرشها يف املجلة العلمية للمكتبات بشكل    PSLاخلطوط اإلرشادية ملعرفة املصادر األولية )متت ترمجة    -5

 .2021، يوليو 6والوثائق واملعلومات، ع
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  ىل إهذا التقرير    أشارقام بإصدار تقرير هنائي عن معرفة املصادر األولية، وقد  ، و2013-2012ف الفرتة من  

مما شكل عائقا أمام الرغبة ف تقييم أثر جهود  ،  خطوط إرشادية أو معايري تتعلق بمعرفة املصادر األولية  ة غياب أي

-   Anne Bahde  وبناء عىل هذا التقرير قامت كل من آن باهد    ، ء املكتبات ف العملية التعليميةاألرشيفيني وأمنا 

رئيس  -  Lisa Sjoberg  وليزا سيوبرج    -RBMS لنادرة  ئيس املجلس التنفيذي بقسم املخطوطات والكتب ار

 Heather Smedberg  مع هيزر سميبدبريج    -SAA  قسم التوعية واإلتاحة بجمعية األرشيفيني األمريكيني  

مدى رض تقديم  بالتشاور حول  وتم  األولية،  املصادر  ملعرفة  إرشادية  عمل إلعداد خطوط  فريق  تكوين  ورة 

  ا ، وذلك امتدادSAA  ومجعية األرشيفيني األمريكيني    RBMS  ة  والكتب النادر  قسم املخطوطات  إىلاملقرتح  

لتوعية واإلتاحة  ملهمة فريق العمل املعني بأدوات القياس والتقييم، واستجابة لنتائج املسح الذي قام به قسم ا

  أشارتهنية التي  األدبيات امل  ف  األخرى، فضال عن النتائج  2013التابع جلمعية األرشيفيني األمريكيني عام  

إطا ب املهنة سوف تستفيد من  التدريس باملصادر األوليةأن  يعزز  ، اشرتكت  2015- 2014وف أواخر عام    ، ر 

، ف إعداد خطوط إرشادية  RBMS  والكتب النادرة    وقسم املخطوطات   SAA  مجعية األرشيفيني األمريكيني  

 عىل النحو التايل:  ن ذلك، وكا (Landis, January 2018, P2ملعرفة املصادر األولية )

 ، وتم مجع التعليقات عليها. 2016نرش أول مسودة للخطوط اإلرشادية ف يونيو   - 1

املصطلحات املرفق باخلطوط اإلرشادية  بالرتكيز عىل تطوير قاموس    2016قامت اللجنة ف نوفمرب    - 2

به، وتم وضع تعريف ملصطلح   الواردة  التعريفات  املصادر األ"وحتسني  ، فضال عن جمموعة من  "ولية معرفة 

 ليمية. اإلرشادات املوجهة للطالب واملعلمني...إلخ، ويصلح تطبيقها عىل مجيع املؤسسات التع

حلصول عىل تعليقات حول املسودة الثانية عن طريق إرسال  ، وتم ا2017ريل  أبنرش املسودة الثانية ف    - 3

 . (Landis, 2017, P1-3هتاممات باملصادر األولية )جمموعة من املؤسسات التي هلا ا إىلالربيد اإللكرتوين 

التعليمية    - 4 استشارة املؤسسات املهنية بشكل عام واجلهات التي تستخدم املصادر األولية ف العملية 

 شيفات واملكتبات. فضال عن األر

العمل من سبتمرب    -5 الرجوع  2017يوليو    إىل  2015استمر فريق  الت  إىل، وتم  املهنية  ي هلا  األدبيات 

  إىل صادر األولية، وقد تلقوا كثريا من التعليقات حول عدم وجود أمثلة تطبيقية، ويرجع ذلك  عالقة بتعريف امل

 حيث رفضت إضافة أمثلة لعدة أسباب: (    JTF-PSLعن اخلطوط اإلرشادية ) املسؤولة قرار اللجنة 

فيها التدريس باستخدام املصادر  من أنواع املؤسسات التي قد يكون    اصغري  ا* أعضاء اللجنة يمثلون عدد

 ولية أمرا مهام، ومن ثم ال يمتلكون اخلربة الالزمة إلنشاء أمثلة عىل نطاق واسع. األ
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النادرة   SAAاألمريكيني    حمددة داخل مجعية األرشيفيني   إدارة* ال توجد     وقسم املخطوطات والكتب 

RBMS ( تتوىل متابعة مسئولية اخلطوط اإلرشاديةLandis, 2017, P4) . 

للتطبيق بشكل   قابلة  أمثلة جتعل اخلطوط اإلرشادية غري  املهنية من إضافة  * حذرت بعض املؤسسات 

ين عىل  اآلخرعدم قدرة    إىل خصية قد يؤدي  واسع عىل خمتلف اجلهات، فضال عن إضافة أمثلة من خالل جتربة ش

 . (Landis, January 2018, P3وضع تصور آخر لكيفية تطبيقها )

ف    RBMSقسم املخطوطات والكتب النادرة    إدارةطوط اإلرشادية من قبل جملس  قة عىل اخلاملواف  - 6

، بعد تنفيذ  2018ف يونيو    SAAمجعية األرشيفيني األمريكيني    إدارة، ف حني وافق عليها جملس  2018فرباير  

 دها. بشأن مراجعة املعايري واخلطوط اإلرشادية واعتام SAAات املتبعة ف اجلمعية  جراءاإل

سخة النهائية )شكل  ن فضال عن الن ا منها مسودت  تإن اخلطوط اإلرشادية صدر   : ومما سبق يمكن القول

 . ( 4رقم 

 

 

 

 التسلسل الزمني للنسخ الصادرة عن الخطوط اإلرشادية لمعرفة المصادر األولية  ( 4شكل رقم )

 ل: ثم وبمراجعة تلك املسودات مع النسخة النهائية تبني وجود اختالفات بسيطة، 

 Cultural  مصطلح احلساسية الثقافية  :تغيري ف بعض املصطلحات الواردة باخلطوط اإلرشادية، مثل  -

Sensitivity    الثقاف الفهم  مصطلح  منه  بدال  نظرنا  Cultural Understanding  استخدم  إذا  وبالفعل    إىل، 

، سواء ف احلارض  األخرىافات  الثقمن    يناآلخربه القدرة عىل فهم وجهة نظر    املقصودتعريف املصطلح نجد أن  

دراسة املصادر األولية وحفظها والتي تم إنشاؤها    ية أمه، وفهم  املتعارض  أو  املشرتك  التاريخ  وفهم  املايض،أو  

 SAAلتعريف )من وجهات نظر متنوعة، ومن ثم تبني أن مصطلح الفهم الثقاف يتناسب بشكل كبري مع هذا ا

& ACRL, June 2018, p9 ). 

األهداف   إىلعنوان املخرجات التعليمية تغريت ف النسخة النهائية   :  بعض العناوين الرئيسية مثلغيريت  -

 التعليمية. 

 االختالف ف ترتيب عنارص اخلطوط اإلرشادية.  -

 املسودة األوىل

2016 

 املسودة الثانية

2017 

 

 النسخة النهائية

2018 
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وقد اعتمدت هذه اخلطوط اإلرشادية عىل معيار املعرفة املعلوماتية الصادر عن مجعية مكتبات الكليات  

 . (Daines & Nimer, 2015, P20) 2000 ام ع ACRLوالبحوث 

 عن الخطوط اإلرشادية: المسؤولةالجهات  1/7/2

متث األولية  املصادر  ملعرفة  اإلرشادية  اخلطوط  إصدار  تولت  التي  اجلهات  فإن  األرشيفيني    : لت  مجعية 

،  ACRLبجمعية مكتبات الكليات والبحوث    RBMSوقسم املخطوطات والكتب النادرة    ،SAA  األمريكيني  

فنجد مجعية    ، ف استخدام املصادر األوليةوقبل اشرتاكهام ف إصدار تلك اخلطوط كان لكل منهام جهود خاصة  

األمريكيني   عام    SAAاألرشيفيني  جلنة  ف  ت   2010أسست  األولية  املصادر  استخدام  عملية  نرش  مهمة  توىل 

، وأصبح من مهامها  2014جلنة دائمة عام    إىل   العملية التعليمية وكانت ف البداية عبارة عن فريق عمل ثم حتول 

ومن   الدراسة،  موضوع  اإلرشادية  اخلطوط  ومنها  األمر،  هذ  تنظم  التي  اإلرشادية  واخلطوط  املعايري  إصدار 

عن العملية التعليمية ف توضيح كيفية استخدام    املسؤولنيإنشاء جتارب تعليمية تفاعلية تساعد    ى األخرمهامها  

أنواع املؤسساتاملصادر األولية ف الدراسية والتواصل مع مجيع  املناهج  )  األكاديمية      ,SAAوالتعاون معها 

January 2019)،    أما قسم املخطوطات والكتب النادرة  RBMS    بجمعية مكتبات الكليات والبحوثACRL  

  عىل الذين يعملون  من أجل تعزيز مصالح أمناء املكتبات    1958التابع جلمعية املكتبات األمريكية فقد أنشئ عام  

جموعات اخلاصة  الكتب النادرة واملخطوطات واملجموعات اخلاصة وغريهم من املتخصصني املعنيني بحفظ امل

وتنظيمها وحفظها وإدارهتا واستخدامها، لذلك اهتم هذا القسم بتطوير املعايري واخلطوط اإلرشادية التي تعزز  

دية بشأن اختيار املواد وحفظها ضمن املجموعات اخلاصة  العمل ف املجموعات اخلاصة، مثل اخلطوط اإلرشا 

 ,RBMS)   2009ن للمجموعات اخلاصة الصادرة عام  ، واخلطوط اإلرشادية لتوفري ظروف األما 2008عام  

January 2019). 

 األهداف العامة للخطوط اإلرشادية:  1/7/3

اإلرشادية   اخلطوط  و  إىل هتدف  األولية،  املصادر  ملعرفة  قواعد  عىل  توفري  الوقوف  ف  الطالب  مساعدة 

  دليل   إتاحة    من هذه اخلطوط هواألسايسومن ثم يعد اهلدف    ،صادر األوليةلالزمة للتعامل مع املاملهارات ا

باستخدامهم   املتعلقة  الباحثني والطالب  التعليمية، مما يساعد ف حتسني مهارات  البيئات  للمدربني ف خمتلف 

 تلك اخلطوط اإلرشادية ف:  أهداف  للمصادر األولية، وتتمثل

 تنمية مهارات التفكري الناقد لدى مستخدمي املصادر األولية من خالل:   -

 اءة املصادر األولية وفهمها.* قر

 * حتليل املصادر األولية وتفسريها. 
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 * إعادة تقييم املصادر. 

 وصف كيفية استخدام املصادر األولية ف العملية التعليمية والثقافية.  -

ف  املناق  تسهيل   -  واملعلمني  بالكليات  التدريس  هيئة  وأعضاء  املكتبات  وأمناء  األرشيفيني  بني  شات 

 املدارس حول إمكانية دمج املصادر األولية ف املناهج الدراسية. 

 الهيكل العام للخطوط اإلرشادية: 1/7/4

 تتكون اخلطوط اإلرشادية من أربعة أقسام رئيسية، وهي عىل النحو التايل: 

 ها.أهداف اخلطوط اإلرشادية وتعريفها فضال عن ية أمه: تتناول  ةقدمامل - 1

هي تلك العنارص التي جيب وضعها ف االعتبار عند التعامل مع املصادر األولية،    :يةاألساس األفكار    - 2

 وهي أشبه بقواعد نظرية، وتتمثل تلك األفكار ف: 

التحليلية:  ()أ هب  املفاهيم  امل  ا يقصد  مع  التعامل  بطريقطريقة  األولية  مجع  صادر  خالل  من  حتليلية  ة 

 املصدر وسياق إنشائه وموضوعه.  ية أمهاملعلومات وحتليلها بطريقة نقدية وتقييمها لكي يمكن الوقوف عىل  

بالقوانني واللوائح التي تنظم التعامل مع    اإلملامرضورة    إىليشري هذا العنرص    املفاهيم األخالقية:  ()ب

حقوق امللكية الفكرية ورشوط اإلتاحة واخلصوصية واتفاقيات املانحني، وكل ما يؤثر    : املصادر األولية، مثل

 عىل استخدام املستفيدين للمصادر األولية. 

التي    املفاهيم النظرية:   ()ج ية وترتيبها وعرضها  قوم عليها عملية مجع املصادر األولت يقصد هبا األسس 

التارخيي التعاطف  توضيح  معتق  :أي  ،وكذلك  األطراف تقدير  وقيمه  دات  لفهم    ا ونواياه  ا التارخيية  وذلك 

االختالفات الكامنة بني حياة األفراد احلاليني والسابقني، فضال عن سياق إنشائها ومدى صحتها وسالمتها،  

باالعتامد عىل التفكري الناقد    سئلةجابة عىل جمموعة من األومن ثم اإل   ، ملصادر التي فقدت ومل تعد موجودةوما ا

 ها؟ ما املصادر التي يتم مجعها؟ ؤاملصادر التي مل يتم إنشا ا م : مثل

ات الالزمة للبحث عن املصادر األولية وإتاحتها؛ حيث  جراءهي املهارات واإل  االعتبارات العملية:  ()د

تلك    إىلجيب عىل املستفيدين أن يكونوا عىل دراية بكيفية وصف هذه املصادر ووسائل اإلجياد املتاحة للوصول  

 وط املتعلقة بنسخها وتصويرها. ادر والرشاملص
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 األهداف التعليمية الواردة في الخطوط اإلرشادية لمعرفة المصادر األولية  ( 5شكل رقم )

التعليمية:    - 3 األهداف  األهداف  تلك  مع    إىلتسعى  للتعامل  املستفيد  حيتاجها  التي  املهارات  توضيح 

قواعد عامة تساعد   بنجاح، وهي عبارة عن  األولية واستخدامها  املصادر  املصادر  التعرف عىل  املستفيدين ف 

ل قابلة  نتائج  نفسه ال حتدد  الوقت  متنوعة  ولكنها ف  بيئات  تطبيقها ف  إمكانية  اهلدف من ذلك  لقياس، وكان 

 :(6) ، وتتمثل تلك األهداف فيام ييل (ثقافية...إلخ - حثية ب -)تعليمية 

 

ئق القومية كمستودع معلومايت ودورها يف العملية التعليمية/ إنصاف عمر تم فيها وضع آلية  هناك دراسة بعنوان )دار الوثا   -6

 ، ومتثلت تلك العنارص يف: 302-300ص، 2016الستخدام الوثائق يف العملية التعليمية )عمر، يناير 

     اختيار الوثائق.  -

تشمل هذه املرحلة القدرة عىل قراءة املصدر وفهمه 

ات املتاحة يف املصدر فضال عن وحتديد املعلوم

املتعلقة بتحديد كيفية إنشاء  سئلةاإلجابة عىل األ

تى وملاذا تم إنشاؤه؟املصدر؟ ومن قام بإنشائه؟ وم  

البحث عن المصادر األولية 

 وإتاحتها

قراءة المصادر األولية وفهمها 

 وتلخيصها

 استخدام المصادر ودمجها

وتحليلها تفسير المصادر األولية 

 وتقييمها

 وضع تصور عن موضوع البحث

القدرة عىل التمييز بني املصادر األولية والثانوية 

ث، والتنبيه عىل رضورة وذلك وفقا ملوضوع البح

البحث  أسئلةاستخدام املصادر األولية يف إنشاء 

 وتعديلها.

 

1 

2 

3 

4 

5 

املصادر األولية، تتمثل هذه املرحلة يف حتديد أماكن حفظ 

مع رشح اسرتاتيجيات البحث املالئمة وكيفية مجع 

املصادر والسياسات املؤثرة عىل إتاحتها، ووسائل اإلجياد 

وكيفية البحث فيها.املتاحة،   

العمل عىل تقييم املصدر، ومدى مالءمته للبحث، 

والتقييم الناقد للمصدر ومنشئه وسياق إنشائه، وكل ما 

إنشائه أو شكله املادي، وأسباب الثغرات يف يؤثر عىل 

املجموعات غري املكتملة، ووجهات النظر املختلفة، 

البحث. أهداف ومدى مالءمة املصدر لتحقيق  

ودمج املعلومات  األخرىع املصدر مع املصادر جتمي

من مصادر أخرى املستقاة الواردة به مع املعلومات 

وانني اإلتاحة بق االلتزامبطريقة حترتم اخلصوصية و

 ومحاية امللكية الفكرية.
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 مالحق، وهي: أتاحت اخلطوط اإلرشادية أربعة  املالحق: - 4

 . وتعريفاهتا   قائمة باملصطلحات املستخدمة ف هذه اخلطوط اإلرشادية   -

ما بني    ة ببليوجرافي  - الفرتة  األولية ف  املصادر  تناولت موضوع معرفة  التي  باملصادر  - 2014شارحة 

2017 . 

 قائمة باملصادر ذات الصلة بموضوع اخلطوط اإلرشادية.   -

 اخلطوط اإلرشادية.  اخللفية التارخيية إلصدار هذه -
 

 : PSLنماذج تطبيقية للخطوط اإلرشادية لمعرفة المصادر األولية  1/7/5

ا التي    إىللدراسة  سعت  املهارات  توضح  والتي  اإلرشادية  باخلطوط  الواردة  التعليمية  األهداف  تطبيق 

  تطبيق تلك األهداف وعند البحث عن كيفية ة ألغراض خمتلفة،  املصادر األولي   استخدامن عند  وحيتاجها الباحث

الرض  الدراسة رأت   يسبق استخدامها، وهنا كان من  مل  اختيار وثائق جديدة  أماكن  رضورة  البحث عن  وري 

أحد   اختيار  ف  التفكري  وتم  وثائقها،  لدراسة  املستفيدين  بعد  جتذب  مل  الوثائق  حلفظ    األرشيفات جديدة 

اجتاهإحيث  ،  األكاديمية  هناك  املتق  ا قوي  ا ن  العامل  ابدول  بتلك  لالهتامم  من  ،  ألرشيفات دم    أهم باعتبارها 

مستودعات   ة مثابة كنوز معلومات يصعب الوصول إليها ف أياملستودعات األرشيفية التي تقتني مصادر أولية ب

تلك    إىل مستفيدين جدد    ذب أخرى، ومن املتوقع زيادة االهتامم هبا ف املستقبل، واالستفادة منها ف حماولة جل

بخدمة جمتمع اجلامعة، ولكنها تتسع فيام بعد لتغطي املجتمع    األكاديمية   وعادة ما تبدأ األرشيفات   ، األرشيفات

والوطني )  ؛ املحيل  أيضا  واإلقليمي  املوارد  ،(Domalanus, 2007, p5-6بل  تضاؤل  أصبحت    املالية   ومع 

ي، حيث يطلب من كل  مؤسسات التعليم العايل جمربة عىل التدقيق ف كل جانب من جوانب العمل األكاديم

جيب عىل األرشيفيني البحث عن  ، حيث  األكاديمية  ، وينطبق ذلك عىل األرشيفاتات قيمتهبرنامج درايس إثب

طريق لتربير وجودهم والتحقق من جدوى وجودهم من خالل الرتويج للمجموعات واخلدمات التي تقدمها  

وبدأ    ، (Chute, 2000, p33مالئهم ) قاعدة عتوسيع   ، ومن ثم تلك األرشيفات داخل احلرم اجلامعي وخارجه

  SAA  مجعية األرشيفيني األمريكيني  ، حيث قامت  ثامنينيات القرن العرشينمنذ    األكاديمية  االهتامم باألرشيفات 

 

الوثيقة، ورشح   - قراءة  مهارة  تدريب الطالب عىل  الوثائق: تشمل  الصعبة،  حتليل  املصطلحات 

 ووضع الوثائق ف السياق الزمني املناسب. 

الوثيقة ملعرفة  - املوجودة داخل  الوثيقة، مثل: ما األدلة  التي تفيد ف دراسة  سبب    طرح األسئلة 

 كتابتها؟ ما السؤال الذي مل ترد إجابته ف الوثيقة؟ 
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  "واستخدام الوثائق األرشيفية باحلرم اجلامعي   األكاديمية   التوعية "  : ف واشنطن بعنوان  1984اجتامع عام  بعقد  

ف كلية  ألنشطة تساعد ف استخدام الوثائق األرشيفية  وقدموا أمثلة    ، أرشيفينيية  ثامن ا االجتامع  هذف    اشرتكوقد  

 . (Chute, 2000, p34كارلتون وجامعة كليمسون وجامعة والية أوهايو ) 

املؤسسة التعليمية بداية    أعضاءجيب أن ترتبط بجميع    أرشيفات الكليات واجلامعات أن  ب  وجتدر اإلشارة

فإن أفضل طريقة    ،حتى أعىل موظف باملؤسسة التعليمية، وبام أن لكل جمموعة احتياجات خمتلفة  ب طالالمن  

للقيام بذلك هي استهداف املجموعات بشكل منفصل، ونجد أن الطالب هم األكثر صعوبة ف الوصول إليهم  

وال يعرفون بوجود    امعةالطالب موارد اجل  جيهلامعة وخيرجون منها كل عام، وغالبا ما  اجل  إىلألهنم يدخلون  

كبريا من جمتمع احلرم اجلامعي، فهناك جهود مبذولة لزيادة    ون جزءً ونظرا ألن الطالب يمثل   ،األرشيف أساسا 

الطالب حول   دراسية    ية أمهوعي  ومناهج  برامج  إنشاء  األرشيفيني  استخدامه، وجيب عىل  وكيفية  األرشيف 

كوك ريتشارد  ذكر  الطالب، حيث  اليو يعترب  "س  جلميع  املستفيدطالب  هم  املستقبلوم  ف  األرشيف  من    "ن 

(Chute, 2000, p35-36 )، ام  يقترص عىل التعاون مع أقس أن عمل األرشيفيني األكاديميني  وقد يتخيل البعض

  : فعىل سبيل املثال،  األخرى التاريخ، لكن يمكن لألرشيفيني األكاديميني تقديم املساعدة للطالب ف األقسام  

، حيث يقوم  األخرىف بنسلفانيا مع برنامج اهلندسة املعامرية أكثر من األقسام    PSU    ف ف جامعةيعمل األرشي

وكذلك كلية سميث بالواليات    ،ين أو إعادة تصميمها الطالب ف هذا الربنامج بدراسة مشاريع حول تاريخ املبا 

األمريكية  لتعل  التي   املتحدة  األولية  املصادر  استخدام  ) تدرب طالهبا عىل  الناقد  التفكري  كيفية   ,Chuteيمهم 

2000, p37)،    ،كام جيب عىل األرشيفيني باجلامعات تذكري أعضاء هيئة التدريس بوجود األرشيف بشكل مستمر

له ما  ا مهتام بموضوع معني يرسل أستاذن بأن ويورك بوفالو عندما يعلم األرشيفيامعة والية نيو أرشيف ج : مثل

وف أرشيف جامعة ويسكنسن ميلووكي عندما تتم معاجلة موضوع    ، ذا املوضوعلومات مرتبطة هب لدهيم من مع

وف جامعة    ،املوضوع لتشجيعهم عىل استخدامها   القسم املعني هبذا املوضوع الوثائق املتعلقة هبذا  إىلما يرسل  

ويل املحارضات  اجلامعة وأمني املكتبة ف إنشاء برنامج تعليمي للطالب يساعد ف حت  يوشارك أرشيف والية آيوا 

و  إىل التقليدية   الوثائق  تقييم  وكيفية  حقيقية،  عملية  تعليمية  الطويل  جتربة  املدى  عىل  وحفظها  إنشائها 

(Passoneau & Christian, 2013, P92)    تارخيية    ا أرشيف جامعة سايمون فريزر ف كندا وثائق وصوركام أتاح

مهمة إتاحتها كمصادر    أيضا   ويتوىل األرشيف   ،جلامعةتثقيف الطالب وأعضاء هيئة التدريس عن تاريخ المهمة  

 ( SFU Archives, November 2018)  يعرض من خالهلا نامذج من الوثائق   كام يعد لوحات للوثائق،  تعليمية

عالقة بينها وبني أعضاء هيئة التدريس أرشيف جامعة ماريالند    ال توجد التي    األكاديمية  ومن أمثلة األرشيفات

بالتيمور بحثا عن مصادر    إىلتاريخ باجلامعة أرسل تالميذه    أستاذحيث فوجئ أن    حدة األمريكية، بالواليات املت

 . (Chute, 2000, p38-39)اجلامعة  موجودة بالفعل ضمن جمموعات أرشيف 
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بوقد وقع االختيار عىل   اإللكرتونية  الذاكرة  اآلدابك وحدة  القاهرة القتنائها كنوزلية  وثائقية    ، جامعة 

اختيار  عىل  حرصت الدراسة  مل تلفت انتباه الكثري من الباحثني، و  ، 1908نشأة اجلامعة املرصية عام   ذ جديدة من

.  جمموعة من املوضوعات والشخصيات التي هيتم هبا فئات متنوعة من املستفيدين من داخل اجلامعة أو خارجها 

نرشها، وسوف يتاح    إتاحة   رة طلب رضومما تت  بعض الوثائق التي تم الرجوع إليها غري واضحة  إىل وجتب اإلشارة  

وفيام ييل تطبيق األهداف التعليمية عىل  ،  "قراءة املصادر األولية وفهمها وتلخيصها "النرش ف اهلدف التعليمي  

 بوحدة الذاكرة اإللكرتونية:  جمموعة متنوعة من الوثائق

 لعمل اجلامعي: موقف عميد األدب العريب طه حسني من تدخل اجلامعات اإلسالمية با   5/1/ 7/ 1

 التطبيق  اهلدف التعليمي 

وضع تصور عن  

 موضوع البحث 

العريب طه حسني من تدخل اجلامعات   الثانوية عن موقف عميد األدب  البحث يف املصادر  تم 

اإلسالمية بالعمل اجلامعي، ووجد أن هناك حادثة شهرية هلجوم اجلامعات اإلسالمية عىل طه  

أثناء فرتة عامدته لكلية اآل اقتحموا مبنى  داب يف  حسني  العرشين، حيث  القرن  هناية ثالثينيات 

الكلية واعتدوا عىل الطالب وأهانوا األساتذة ونادوا بسقوط العميد. وهنا تم وضع جمموعة من  

 التساؤالت: 

 ماذا ترتب عىل هذا اهلجوم؟  -

 ما موقف طه حسني من اهلجوم؟ -

 املصادر الثانوية؟صار عىل هل هناك وثائق تغطي هذه احلادثة؟ أم يتم االقت -

البحث عن  

املصادر األولية  

 وإتاحتها 

وثائق تتعلق بالدكتور طه حسني يف وحدة الذاكرة اإللكرتونية بكلية اآلداب   وجودكان يتوقع  

القاهرة، حيث عمل ك تم    أستاذجامعة  الكلية عدة فرتات. وبالفعل  توىل منصب عامدة  هبا كام 

امل املوضوعي  الفهرس  يف  بالالبحث  الشخصيات. تاح  فهرس  يف  البحث  عن  فضال  وحدة، 

وبمراجعة رشوط اإلتاحة بالوحدة تبني رضورة موافقة عميد الكلية إلتاحة احلصول عىل نسخ  

وجود وثيقة تغطي    إىلمصورة من الوثائق التي تدخل يف نطاق بحثه. وخلصت عملية البحث  

لتدريب، بدال من حفظها يف ملف طه  أحداث هذه الواقعة، ولكن حفظت تلك الوثيقة يف ملف ا 

 ه. حسني حيث يوجد ملف كامل يتضمن وثائق

ءة املصادر   قرا

األولية وفهمها  

 وتلخيصها 

العثور عليها هي وثيقة مقدمة من طه حسني لطلب استقالة من منصب عميد    تم   الوثيقة التي

يف   الوثيقة  هذه  العدوان. وصدرت  هذا  ترتب عىل  ما  بسبب  اآلداب    1939ارس  م  21كلية 

 : ونصها جاء عىل النحو التايل، (6)شكل رقم

ية   "حضرة صاحب المعالي مدير الجامعة المصر
معاليكم أن طلابا من غير كلية الآداب قد أغاروا   إلىأتشرف بأن أرفع  

اليوم على الكلية جماعات، فانتهكوا حرمات الدرس، وأهانوا الأساتذة،   صباح 
وآذوا  الطلاب،  على  بالضرب  عنه   واعتدوا  ترتفع  أن  يجب  بسب  الطالبات 
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 التطبيق  اهلدف التعليمي 

الألسنة النزيهة، ونادوا بسقوط العميد وهجموا على غرفته وتفرقوا بعد ذلك دون 
تعنى الجامعة بحماية الكلية أو ردهم عنها. أن  

وكان مصدر هذا العدوان ما أثير من لغط حول كتابين يقرأن في قسم اللغة  
ية.   الإنجليز

أن ليس   ية قد نظر في هذا الأمر، ورأى ومعاليكم تعلمون أن مجلس الكل
ينال من   الإسلام أو  الديني أو يؤذي  الشعور  الكلية ما يجرح  فيما يدرس في 

ص النبي صلعم. شخ  
عليه  موافقتكم  وسجلتم  قبلتموه  تقريرا  إليكم  ذلك  في  الكلية  رفعت  وقد 

 وتضامنكم مع أساتذة الكلية.
ال معالي  عند  التقينا  حين  اليوم  رأيت  أني  رأيكم على  غيرتم  قد  أنكم  وزير 

ءة الكتابين نظرا للظروف. وقبلتم أن تمنع قرا   
به العناية  تجب  كانت  شيء  أول  أن  أظن  من   وكنت  الكلية  حماية  هو 

واجبهم   أداء  من  والطلاب  الأساتذة  وتمكين  عليها،  المعتدين  ومعاقبة  العدوان 
 العلمي. 

صب  استقالتي من من معالي الوزير  إلىلهذا كله أرجو أن تتفضلوا فترفعوا 
مستعد  بالطبع  وأنا  ال  لأداء  العميد،  يحم  أستاذواجبات  يوم  الأساتذة   ىكلها 

اب من مثل العدوان الذي حصل اليوم. والطلاب في كلية الآد  
 وتفضلوا بقبول تحيتي وإجلالي

"1939مارس  21طه حسين   
ا  وأهانوا  الكلية  عىل  األفراد  من  جمموعة  هجوم  بعد  الوثيقة  هذه  واعتدوا  وصدرت  ألساتذة 

 هجموا عىل غرفة العميد، ونادوا  ، كام1939مارس    21بالرضب عىل الطالب والطالبات صباح  

بب تدريس كتابني بقسم اللغة اإلنجليزية، وختىل األمن عن محاية الكلية ضد هذا  بسقوطه، بس

بإعداد وأمر  الكتابني،  أمر هذين  قد سبق ونظر يف  أنه  أوضح طه حسني  تقرير    العدوان. وقد 

عنهام، وبالفعل تبني خلو هذه الكتب من أي يشء يسئ لإلسالم والرسول صىل الل عليه وسلم.  

مدير اجلامعة، وقد وافق عليه، وتضامن جملس اجلامعة مع الكلية، إال أن طه    إىل وتم رفع التقرير  

نه قد غري أحسني فوجئ عند مقابلة مدير اجلامعة يف مكتب وزير املعارف يف يوم احلادث نفسه،  

رأيه وقبل مسألة منع تدريس الكتابني بسبب هذه األحداث، لذلك تقدم طه حسني باستقالته 

 ية اآلداب. من منصب عميد كل
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 التطبيق  اهلدف التعليمي 

تفسري املصادر  

األولية وحتليلها  

 وتقييمها 

اتضح من الوثيقة أن سبب استقالة طه حسني من منصب عميد الكلية، هو تقاعس الدولة عن  

أمام   الكلية  عن  محاية  الدفاع  هو  أخرى  ناحية  ومن  اإلسالمية.  اجلامعات  من  العدوان  هذا 

عليها، فضال عن موقف مدير اجلامعة املرصية آنذاك،    استقاللية اجلامعة، وعدم فرض أي أمر

ملطا رضخ  الكتب الذي  أن  خاصة  اجلامعة،  استقاللية  يراع  ومل  الوضع،  لتهدئة  احلكومة  لب 

 اإلسالمي بأي شكل من األشكال.  دين ال  إىلاملذكورة ليس هبا ما يسئ 

استخدام  

 املصادر ودجمها 

بناء عىل املعلومات الواردة يف الوثيقة نجد أنه مل يذكر أسامء الكتب، وبالبحث يف املصادر الثانوية  

ندرو.  ه كتاب جان دارك للكاتب الربيطاين جورج برنارد شو، وكتاب أحاديث خيالية ألتبني أن

اجل  أن مدير  تبني  آنذاك هو أمحدكام  املرصية  أن طه    امعة  املصادر أكدت  السيد. وأغلب  لطفي 

حسني قدم استقالته بسبب طلب وزير املعارف حممد حسني هيكل يف هذا الوقت، بمنع الكتابني  

طه من  )مصط  مبارشة  سبب  (32-30، ص2017،  فيحسني  أن  الوثيقة  من  اتضح  ولكن   ،

يتعارض مع معتقدات طه  ، فهو  خه ملطالب الدولةاالستقالة هو تغري موقف مدير اجلامعة ورضو

املصادر   مع  اتفقت  الوثيقة  إن  القول  يمكن  ثم  ومن  اجلامعة.  استقاللية  حسني حول رضورة 

االستقالة. وقد   فيام عدا سبب  املعلومات  الثانوية  أشارتالثانوية يف مجيع  أن هذا   إىل  املصادر 

واد مجاعة اإلخوان  اإلنجليزية، وهو أحد ر  حممد عبداحلميد طالب بقسم اللغةتزعمه  العدوان  

املسلمني، عىل الرغم من أن طه حسني يف الوثيقة أكد أن الطالب كانوا من غري طلبة الكلية عىل  

انضامم جمموعات من جامعة األزهر وهيئة املعاهد املدرسية    إىلاملصادر    أشارتحد قوله، كام  

. ومن  (32، ص2017،  فيهذا العدوان )مصط  إىلفضال عن طالب مدرسة الفاروقية بالزقازيق  

اجلدير بالذكر أن هناك وثائق أخرى حلقت هبذه الوثيقة، ومنها وثيقة اعتذار رسمي للرتشيح مرة  

 .1939أخرى للعامدة يف مايو 
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 وثيقة مقدمة من طه حسين لالستقالة من منصب عميد كلية اآلداب بالجامعة المصرية ( 6شكل رقم )
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 رصية يف الثقافة والفنون يف العقد اخلامس من القرن العرشين: ات اجلامعة امل إسهام   5/2/ 7/ 1

 التطبيق  اهلدف التعليمي 

وضع تصور عن  

 موضوع البحث 

اخلامس من  تم اختيار موضوع إسهامات اجلامعة   العقد  الثقافة والفنون يف  املرصية يف 

د شهد حتوالت كبرية عىل  القرن العرشين، وقد تم حتديد هذا العقد حتديدا؛ ألن هذا العق

فلسطني   وحرب  الثانية،  العاملية  احلرب  مثل  والعريب،  الدويل  تلك  1948املستويني   ،

بظالاحلرو ألقت  عام ب  بشكل  الدويل  املجتمع  عىل  من  وتم    ،هلا  جمموعة  وضع 

 التساؤالت: 

 هل حرصت اجلامعة عىل تنظيم ندوات لتشجيع الثقافة والفنون؟ -

 تعليمية للطالب؟تنظيم رحالت ثقافية و هل حرصت اجلامعة عىل -

القاهرة وثائق تربز دور    - بكلية اآلداب، جامعة  الذاكرة اإللكرتونية  هل هناك بوحدة 

 اجلامعة يف التوعية الثقافية والفنية؟

البحث عن  

املصادر األولية  

 وإتاحتها 

طالهبا يف العقد  وثائق توضح دور اجلامعة يف التوعية الثقافية والفنية ل  وجودمن املحتمل  

عي املتاح بالوحدة. وبالفعل تم الوصول  اخلامس، وقد تم البحث يف الفهرس املوضو

التدريب    إىل بتنظيم رحالت يف ملف  دول أوروبية لتوعية    إىلكثري من الوثائق املتعلقة 

تامد عىل نموذج من تلك الوثائق، فضال عن وثيقة  الطالب ثقافيا وعلميا، وقد تم االع

 ح حرص اجلامعة عىل تنظيم حمارضات عامة. أخرى توض

ءة املصادر   قرا

األولية وفهمها  

 وتلخيصها 

من   الكثري  وجد  لذلك  والتعليمية،  الثقافية  بالرحالت  كثريا  اهتمت  اآلداب  كلية  إن 

عن   1949مايو  12 الصادرة يف الوثائق التي ختدم هذا املوضوع. فجاءت الوثيقة األوىل

ذلك   اآلداب يف  كلية  تنظيم رحلة  عميد  زكي حممد حسن وتدور حول  د/    إىل الوقت 

أوروبا لدراسة مظاهر احلضارة اإلسالمية يف صقلية وإيطاليا، وكذلك زيارة املدن التي  

أن   الوثيقة  إيطاليا. وأوضحت  النهضة يف  الوسطى وعرص  العصور  فيها حضارة  تظهر 

أن تبدأ يف شهر يوليو ملدة   لة ستبدأ فور انتهاء امتحان الدور األول هلذا العام عىل الرح

  40، واجنيه  50، وحتدد تكلفة الرحلة لألساتذة  ا أستاذو  اطالب  32ستة أسابيع، وتضم  

 : ونصها جاء عىل النحو التايل، (7للطالب )شكل رقم اجنيه

الأول "حضرة صاحب العزة سكرتير عام جامعة فؤاد   
ا عزتكم أن الكلية تنظم رحلة في صيف هذ  إلىأتشرف بأن أنهي  

وإيطاليا،   إلىالعام   صقلية  في  الإسلامية  المدنية  مظاهر  لدراسة  أوربا؛ 
النهضة في   الوسطى وعصر  العصور  فيها حضارة  تتجلى  التي  المدن  يارة  ولز

وثلاثون   اثنان  الرحلة  في  وسيشترك  بإشراف أستاذإيطاليا.  وطالبا،   ا 
  أستاذ ال  الدكتور زكي محمد حسن عميد الكلية، وسيرافقها في إيطاليا حضرة

ينتانو ) يتز Umberto Rizzitanoأومبرتو ر   أستاذالمستشرق الإيطالي وال  (
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 التطبيق  اهلدف التعليمي 

المساعد الزائر للتاريخ الإسلامي بالكلية. وستبدأ الرحلة عقب انتهاء امتحان  
رق نحو ستة أسابيع. الدور الأول هذا العام أي في خلال شهر يوليه وتستغ  

يا )  الاتصال بشركة  إلىوالرجاء التكرم بالتنبيه   فار faira شارع    (18  
بالدرجة الثالثة    32عدلي باشا بالقاهرة لصرف تذاكر السفر اللازمة لعدد  

ية   الإسكندر من  نابولي    إلىالممتازة  ومن  الذهاب،  في   إلىفينيسيا 
( يا  اسبير الباخرة  على  العودة  في  ية  SIS Esperiaالإسكندر وصرف  (  ،

ية وبالعكس لهذا    إلى استمارتي سفر بالدرجة الثانية من القاهرة   الإسكندر
العدد على أن يخصم بقيمة هذه التذاكر والاستمارات من بند الرحلات. 

 في قيمة التذاكر من الشركة   0,020وقد حصلت الكلية على تخفيض قدره  
  ساهم المذكورة في الذهاب والإياب مع التفضل بالعلم بأن اتحاد الكلية سي

نفقا وتدبر  أوربا  في  الانتقال  يف  من بمصار والأكل  الإقامة  ت 
جنيه للطالب.   40و أستاذجنيه لل 50ددت مبلغ الاشتراكات التي ح  

 وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
 عميد كلية الآداب زكي محمد حسن" 

الوثيقة   استضافة    1949بريل  أبتاريخ    ألخرى ا أما  فهي عبارة عن مذكرة تتضمن خرب 

األ األول  فؤاد  بجامعة  اآلداب  روما،   أستاذ  سابوري  ستاذكلية  جامعة  يف  الفن  تاريخ 

له حمارضات عامة ألقاها بإرشاف الكلية يف اجلمعية اجلغرافية امللكية، وكانت   متونظ

 . (8من مظاهر التعاون الثقايف بني مرص وإيطاليا )شكل رقم  ا تلك املحارضات مظهر

تفسري املصادر  

األولية وحتليلها  

 وتقييمها 

االخ  وقع  التي  الوثائق  من  اجلامعةتبني  اهتامم  مدى  عليها  ختدم   تيار  رحالت  بتنظيم 

مت وقد  الثقافية،  بالتوعية  االهتامم  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  التعليمية  ت  املناهج 

الوثيقة األوىل اإليطايل )أومربتو ريتزينتانو   إىل  (7)شكل رقم  اإلشارة يف  املسترشق  أن 

Umberto Rizzitano)    فقني  اإلسالمي ضمن املرا   مساعد زائر للتاريخ   أستاذ وهو

الطالب  الرحلة عىل  بالبالد، مما يسهل  دراية  ثم عىل  إيطايل ومن  لكونه  للرحلة وذلك 

 ين املرافقني للطالب.اآلخرواألساتذة 

ت يف  سامهفقد اتضح من خالهلا أن تلك املحارضات    (8أما الوثيقة الثانية )شكل رقم

، وتوثيق العالقات املرصية واإليطالية  التواصل بني الكلية وبعض الشخصيات اإليطالية

ظيم الرحلة املذكورة سلفا. وتضمنت هذه املذكرة توصية حممد حسني هيكل  من خالل تن

 ية لتنفيذ هذه الرحلة. رئيس جملس الشيوخ لرئيس جملس الدولة آنذاك بتقديم دعم للكل

استخدام املصادر  

 ودجمها 

الويكيبيدي مثل  املختلفة  املصادر  يف  أومربتو  بالبحث  اإليطايل  املسترشق  أن  تبني  ا 

نتانو، ولد يف مدينة اإلسكندرية وعمل يف جامعة عني شمس، لكن مل يتم ذكر أي ريتزي

بذكر أنه كان مندوب    فيباجلامعة املرصية، واكت اأستاذمعلومة يف سريته الذاتية أنه عمل  

ا مساعدا  أستاذ عمل  أنه    (7إيطاليا بجامعة القاهرة، ولكن اتضح من الوثيقة )شكل رقم

التي تعكس   املؤلفات  الكثري من  العامل  باجلامعة املرصية، وهلذا  للتاريخ اإلسالمي  زائر 

 اإليطالية. إىلة تاريخ العرب، فضال عن كثري من األعامل العربية املرتمج
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 صقلية وإيطاليا لدراسة مظاهر الحضارة اإلسالمية  إلىوثيقة لتنظيم رحلة  ( 7شكل رقم )
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 تاريخ الفن بجامعة روما  أستاذسابوري  ستاذوثيقة لتنظيم الجامعة المصرية محاضرات لأل ( 8رقم )ل شك
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 باجلامعة املرصية: أثر احلرب العاملية الثانية عىل أداء العمل    5/3/ 7/ 1

 التطبيق  اهلدف التعليمي 

وضع تصور عن  

 موضوع البحث 

جتمع املرصي بشكل عام، وعىل املؤسسات التعليمية إن احلرب العاملية الثانية كان هلا تأثري عىل امل

شكل خاص؛ ولذلك كان البد من البحث عن هذا املوضوع للوقوف عىل تأثري احلرب عىل أداء  ب

 كلية اآلداب باجلامعة املرصية، وقد تم وضع جمموعة من التساؤالت، وهي: العمل داخل 

 الثانية؟هل تأثر العمل بكلية اآلداب بأحداث احلرب العاملية   -

 هل حرصت الكلية عىل توفري سبل األمان للطالب؟ -

البحث عن املصادر  

 األولية وإتاحتها 

تأثري احلرب العاملية يف أداء العمل باجلامعة وذلك يف وحدة الذاكرة   يتوقع وجود وثائق توضح

وق اجلامعة.  نشأة  منذ  الوثائق  حفظ  عن  مسئولة  الوحدة  ألن  اآلداب؛  بكلية  تم  اإللكرتونية  د 

الوصول   تم  وبالفعل  بالوحدة.  املتاح  املوضوعي  الفهرس  يف  املوضوع  هذا  عن    إىل البحث 

املتع الوثائق  اجلدير  جمموعة كبرية من  بسبب احلرب. ومن  تنفيذها  تم  التي  األعامل  ببعض  لقة 

من األعامل الواردة هبا    ا بالذكر أن تلك الوثائق حفظت مجيعها يف ملف التدريب؛ نظرا ألن كثري

بالطالب واملوظفني تم    متعلقة  احلرب، وقد  الناجتة عن  املخاطر  كيفية مواجهة  وتدريبهم عىل 

 اختيار جمموعة منها. 

ءة ا  ملصادر  قرا

األولية وفهمها  

 وتلخيصها 

يف   األوىل صادرة  من    1939مايو    2الوثيقة  ورد  بإعالن  تتعلق  والتعليم    اإلدارةوالتي  الطبية 

رة تشجيع الطالب غارات اجلوية التابعة لوزارة الداخلية حول رضوبمصلحة وقاية املدنيني من ال

اقرتا  مع  خاصة  الغارات  أثناء  الواقية  القناعات  من  القتناء  كبري  عدد  واجتامع  االمتحانات  ب 

 . (9الطالب )شكل رقم

  اجلامعة املرصية   إىلأما الوثيقة الثانية فهي من مكتب الوقاية من الغارات اجلوية بمديرية اجليزة  

، لإلعالن عن تنفيذ جتربة لتقييد اإلضاءة بمدينة مرص واجليزة وإمبابة 1939  نوفمرب  30بتاريخ  

، وتبدأ التجربة بسامع صوت صفارة  1939ديسمرب    13  إىل   12ومركزي اجليزة والصف يف ظهر  

  ءة يف هذه الفرتة اإلنذار وتنتهي بسامع صوت صفارة زوال اخلطر، والبد عىل الكلية تقييد اإلضا

التي جيب أن تظل مضاءة باللون األسود أو األزرق، وتغطيتها فضال عن تغطية    مع دهان اللمبات

 ، ونصها جاء عىل النحو التايل: (10النوافذ املوجودة )شكل رقم

 " حضرة صاحب العزة سكرتير عام جامعة فؤاد الأول 
بابة مصر والجيزة وإم  بالنسبة لتقرير تجربة مفاجأة لتقييد الإضاءة بمدينة

في وقت   1939ديسمبر سنة    13  إلى  12زة والصف من ظهر يوم  ومركزي الجي
ار المفاجئ وتنتهي بسماع صوت صفارة غير معلوم تبدأ بسماع صوت صفارة الإنذ

زوال الخطر فنرجو عمل الترتيب اللازم لتقييد إضاءة اللمبات التي ترون ضرورة 
بده التجربة  وقت  منارة  الأسوبقائها  باللون  وتغطنها  الأزرق  أو  وتغطية د  يتها 

شبابيك الغرف الموجود بها بستائر أو دهن زجاجها بحيث لا يظهر نورها بالخارج  
مع إعطاء التعليمات المشددة بإخفاء باقي الأنوار إخفاء تاما على أن يعهد في  

. المسؤولينملاحظة ذلك لأحد الموظفين   
 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
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 التطبيق  اهلدف التعليمي 

ير الجيزة مد  
م  التنبيه    إلىبلغة  صورة  رجاء  الآداب  الكلية    إلىكلية  في  ذلك  إعلان 

 ومراعاة أن لا يكون فيها دروس في مساء اليوم المذكور.
 مع قبول فائق الاحترام
 السكرتير العام" 

تتضمن رد مصلحة وقاية املدنيني من الغارات اجلوية عىل    12/4/1941والوثيقة الثالثة بتاريخ  

بشأ اجلامعة  كليات  كردود  عىل  املوظفني  تدريب  من  ن  وطلبت  احلارقة،  القنابل  مقاومة  يفية 

اجلامعة حتديد الوقت واملكان املناسب لتدريب موظفي الكليات، وتم إبالغ كلية اآلداب، وقد  

املوظفني بتحديد  اجلغرافيا  بأهنا كلفت قسم  الوثيقة  الكلية عىل هذه  حتديد  بالفعل  وتم    ،ردت 

 : جاء عىل النحو التايل ها  ونص ، (11وظفني )شكل رقمامل

 وزارة الداخلية
ية 15161رقم مصلحة وقاية المدنيين من الغارات الجو  

 بشأن تدريب موظفي كليات الجامعة على كيفية مقاومة القنابل الحارقة 
 حضرة صاحب العزة السكرتير العام لجامعة فؤاد الأول

رفق معه الم 1941/ 3/ 5المؤرخ في  20/6كتاب عزتكم رقم  إلىبالإشارة 
تدر  بشأن  الجامعة  كليات  ردود  من  مقاومة صورة  كيفية  على  الموظفين  يب 

إفادتنا عن الميعاد والوقت والمكان   إلىالقنابل الحارقة. المرجو التفضل بالتنبيه  
الجامعة مناسبا لتدريب موظفي كل من هذه الكليات.   إدارةالذي تراه   

 وتفضلوا عزتكم بقبول فائق الاحترام 
مدير عام مصلحة وقاية المدنيين  12/4/1194 تحريرا في  

 ---------- 
كلية الآداب رجاء الإفادة عن المطلوب إلىصورة مبلغة   

 مع قبول فائق الاحترام،،
( السكرتير العام )ختم  

 ---------- 
الجغرافيا لإفادتنا عن رأيه صورة مرسلة لحضرة صاحب العزة رئيس قسم  

للمهمة المذكورة حضرتي محمود كامل حسن  مع التفضل بالعلم أن القسم قد رشح  
3/5/1941 وإبراهيم رزقانه  
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 التطبيق  اهلدف التعليمي 

تفسري املصادر  

األولية وحتليلها  

 وتقييمها 

توضح مجيع الوثائق اهتامم الدولة بتوفري التدريب الالزم للعاملني والطالب واجلامعات للتوعية 

األوىلمن م الوثيقة  من  تبني  احلروب، حيث  أن (11)شكل رقم  والثالثة  (9)شكل رقم  اطر   ،

احلرب   ظروف  بسبب  وذلك  اجلوية،  الغارات  من  املدنيني  لوقاية  مصلحة  خصصت  الدولة 

صادرة عن مكتب    (10)شكل رقم  العاملية الثانية التي ألقت بظالهلا عىل مرص، والوثيقة الثانية

تب للوقاية  الوقاية من الغارات اجلوية بمديرية اجليزة، حيث من املعتاد يف تلك الفرتة توافر مك

ارات  من الغارات اجلوية يف كل مديرية؛ للمساعدة يف توفري التدريب الالزمة ملواجهة أخطار الغ

 اجلوية. 

رقم الثالثة )شكل  الوثيقة  رز  (11ويف  إبراهيم  كلف  أنه  كيفية  اتضح  التدريب عىل  بمهمة  قانه 

فيا التارخيية، ومن اجلدير  مقاومة القنابل احلارقة، والذي أصبح فيام بعد من كبار أساتذة اجلغرا 

ر تتضمن ثالث وثائق يف صفحة واحدة، حيث تضمنت  الوثيقة  أن هذه  د مصلحة باملالحظة 

للجامعة   العام  السكرتري  عىل  اجلوية  الغارات  من  املدنيني  عىل  وقاية  الكليات  رد  بخصوص 

اآلداب بالرد ية  كل  إىل  االتدريب عىل كيفية مقاومة القنابل احلارقة. ووثيقة أخرى تتضمن إبالغ

تتضمن   األخرية  والوثيقة  التدريب.  ومكان  املوظفني ووقت  املصلحة حول حتديد  طلب  عىل 

أن القسم قد    إىل ة  طلب عميد كلية اآلداب من رئيس قسم اجلغرافيا بإفادته عن رأيه مع اإلشار

 رشح إبراهيم زرقانه وحممود كامل للقيام هبذه املهمة.أن سبق 

استخدام املصادر  

دجمها و   

بناء عىل املعلومات الواردة يف الوثائق نجد أهنا اتفقت مع املصادر الثانوية يف مجيع املعلومات،  

سبتمرب    20مرسوم إنشائها يف  وقد تبني أن مصلحة وقاية املدنيني من الغارات اجلوية قد صدر  

هجري ، وتم حتديد اختصاصها يف تنظيم طرق الوقاية من الغارات، ووضع مرشوعات لت1938

املخاطر، وقد   الشعب ملواجهة  أفراد  الالزم جلمع  التدريب  مناطق اخلطر، وتوفري  السكان من 

عامل الوقاية لوزارة  ، ولكن يف الوقت نفسه يتم إسناد بعض أتتبع وزارة األشغال  كانت املصلحة

  ، وهذا بالفعل يتفق مع الوثائق حيث دون يف أعىل الوثائق (1593، ص2015الداخلية )حسن،  

 اسم وزارة الداخلية ويليه اسم املصلحة.
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وثيقة تتضمن طلبا من مصلحة وقاية المدنيين من الغارات الجوية للجامعة المصرية بشأن تشجيع   ( 9شكل رقم )

 الطالب على اقتناء القناعات الواقية أثناء الغارات 
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الجامعة المصرية لتقييد   إلىة الجيزة وثيقة مقدمة من مكتب الوقاية من الغارات الجوية بمديري (10شكل رقم )

 لتنفيذ تجربة لتقييد اإلضاءة أثناء الغاراتاإلضاءة بالجامعة 
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 وثيقة بشأن تدريب موظفي كليات الجامعة المصرية على كيفية مقاومة القنابل الحارقة  (11شكل رقم )
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بع واخلامس من القرن العرشين: دور اجلامعة املرصية يف خدمة املجتمع املدين يف العقدين ال   5/4/ 7/ 1  را

 التطبيق  اهلدف التعليمي 

وضع تصور عن  

 موضوع البحث 

القرن  من  واخلامس  الرابع  العقدين  يف  املدين  املجتمع  يف  املرصية  اجلامعة  دور  موضوع  حتديد  تم 

ل عىل العرشين، وتم اختيار تلك الفرتة؛ ألهنا كانت مليئة باالضطرابات ليس عىل املستوى املحيل فقط ب

الوقوف ع الرضوري  الدويل، وكان من  املدين، وتم وضع املستوى  املجتمع  اجلامعة يف خدمة  ىل دور 

 جمموعة من التساؤالت: 

 هل كان للجامعة املرصية دور يف خدمة املجتمع يف الفرتة موضوع الدراسة؟  -

 ما طبيعة اخلدمات التي تقدمها اجلامعة للمجتمع املدين؟  -

 ات؟  تقديم تلك اخلدمهل للطالب دور يف -

البحث عن  

األولية  املصادر  

 وإتاحتها 

القاهرة،   اآلداب، جامعة  بكلية  اإللكرتونية،  الذاكرة  املوضوع يف وحدة  البحث عن مصادر هذا  عند 

ووجد الكثري من الوثائق التي تغطي جوانب متلفة هلذا املوضوع. وقد تم البحث عن هذا املوضوع يف  

املت  املوضوعي  الالفهرس  تلك  أن  بالذكر  اجلدير  ومن  بالوحدة.  ملف اح  يف  مجيعها  حفظت  وثائق 

من األعامل الواردة هبا متعلقة بتدريب الطالب عىل خدمة املجتمع املدين، وقد    ا التدريب، نظرا ألن كثري 

 تم اختيار جمموعة منها، ثم تقسيمها وفقا ملوضوعات املجتمع املدين. 

ءة املصادر   قرا

األولية وفهمها  

تلخيصها و   

صت اجلامعة عىل مشاركة اجلمعيات األهلية يف مجع التربعات، مثل مجع التربعات: يف هذا الصدد حر  -

الدكتور عىل    إىلالدكتور طه حسني    ستاذ من عميد كلية اآلداب األ   6/12/1938الوثيقة الصادرة يف  

رقم )شكل  املواساة  قرش  مجعية  رئيس  باشا  وثيقة(12إبراهيم  عىل  ردا  وذلك  بتاريخ   ،  أخرى 

العميد املوافقة عىل م، أرسلها  28/11/1938 ة الطالب يف توزيع سامهإبراهيم باشا يطلب فيها من 

املواساة" هبدف مساعدة "مربة العامل املرصيني العاطلني والصناعات املرصية". وهناك وثيقة   "قرش 

، بشأن يوم اإلسعاف 7/4/1949عميد كلية اآلداب بتاريخ    إىل أخرى صادرة من سكرتري عام اجلامعة  

، وجيوب املتطوعون يف هذا اليوم  (13مه مجعية اإلسعاف العامة األهلية بالقاهرة )شكل رقم تقيالذي س

أحياء القاهرة وضواحيها لتوزيع الطابع الذي أعد هلذا اليوم، واشرتاك طلبة وطالبات الكلية يف توزيعه. 

 : وجاء نص الوثيقة عىل النحو التايل

د كلية الآداب العزة عمي "حضرة صاحب  
بلاغ عزتكم أن اتحاد فؤاد الأول المل كي للإسعاف، أفادنا بكتابه رقم  أتشرف بإ

ية ستقيم "يوم   631 يا على عادتها السنو أن جمعية الإسعاف العامة الأهلية بالقاهرة جر
الطابع  يع  لتوز وضواحيها  القاهرة  أحياء  والمتطوعات  المتطوعون  فيجوب  الإسعاف" 

شتراك طلبة وطالبات الجامعة في هذا الغرض عد لهذا اليوم. وقد طلب الاتحاد ا الذي أ
يع طابع الإسعاف لمدة أسبوع من أول مايو سنة  الإنساني مع موظفي الجمعية في توز

1949.  
ما   إذا  حتى  الكلية  وطالبات  لطلبة  بذلك  نشره  بإعداد  بالتنبيه  التفضل  فنرجو 

تقدم لذلك بصفته الشخصية.رغب أحدهم في تقديم هذه المساعدة   
بقبول فائق الاحترام وتفضلوا   

" 7/4/1949 السكرتير العام  
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 التطبيق  اهلدف التعليمي 

التغلب عىل األوبئة: هناك وثيقة صادرة عن مدير اجلامعة املرصية  سامهم  - الكلية يف  عميد كلية   إىل ة 

مع   28/10/1947اآلداب يف   التعاون  بشأن  التدريس  الطالب وأعضاء هيئة  اقرتاح فرق من  بشأن 

اجلامعيني و تكون كل فرقة مصحوبة بأحد األطباء  الكولريا عىل أن  الكفاح ضد وباء  زارة الصحة يف 

النائية واالشرتاك    ، واهلدف من هذه الفرق تطعيم السكان يف املناطق املوبوءة واجلهات ( 14م)شكل رق

 يف تطهري املحاصيل وإبادة احلرشات بطرق علمية منظمة.

عة من الوثائق تتعلق بتدريب طالبات التمريض: بالبحث وجد جممو  تدريب الطالب عىل مهارات  -

"اعتدال   تدعى  طالبة  قدمته  بطلب  الوثائق  تلك  بدأت  وقد  اجلرحى،  وإسعاف  التمريض  فن  الكلية 

التمريض، وذلك ممتاز"، ترغب يف امل وافقة عىل الطلب املقدم من الطالبات ولدهيم رغبة يف تعلم فن 

وق الوطني  للدفاع  يف  كواجب  الطلب  هذا  )طه 1938-3-26دم  اآلداب  كلية  عميد  قام  وبالفعل   .

الدكتور عيل إبراهيم باشا عميد كلية الطب، ومدير اجلامعة   إىل، بتقديم طلب  (1938-4-13حسني يف  

وضح له موقف الطالبات وطلب منه املوافقة عىل مترين الطالبات باهلالل األمحر أو بمدرسة بالينابة، ي

الطالبات )شكل رقماملمرضات، وأ بالطلب أسامء  ثم جرت عدة مراسالت  (15رفق  استقر   إىل.  أن 

مجعية اهلالل   في، قام مدير مستش1938-12-29األمر عىل مجعية اهلالل األمحر املرصي األهلية، ويف  

األمحر املرصي األهلية بمخاطبة عميد كلية اآلداب، وأبدى موافقته عىل تدريب الطالبات عىل أن تكون 

السابعة مساء ويوم األربعاء   إىل دسة  كل يوم اثنني من السا  1939لدراسة ملدة شهرين تبدأ من أول يناير  ا 

اخلامسة   الساعة  املواعيد    إىلمن  تغيري  طلبت  الكلية  لكن  مساء،  من    إىلالسادسة  والسبت  اخلميس 

 السادسة مساء.  إىلاخلامسة 

تفسري املصادر  

األولية وحتليلها  

 وتقييمها 

التبني   تمع املدين خاصة مع حالة وثائق السابقة مدى حرص الكلية يف تلك الفرتة عىل خدمة املجمن 

املراسالت  بحفظ  االهتامم  أيضا  الوثائق  من  تبني  وقد  االقتصادي.  والركود  العامل  يف  السائدة  احلرب 

توثيق   بشكل يساعد يف فهم املوضوع بشكل كامل، كام اتضح حرص كلية اآلداب يف تلك الفرتة عىل

 الوثائق وحفظها بوضع تأشرية احلفظ عىل كل منها. 

استخدام املصادر  

 ودجمها 

رقم  )شكل  التربعات  بجمع  املتعلقة  الوثيقة  خالل  ي  (12من  مجعية  هناك  أن  مجعية طتبني  عليها  لق 

إقامة مرشوعات صناعية   إىلالقرش، وبالبحث يف مصادر املعلومات تبني أن مرشوع القرش كان هيدف  

املرصيني، عىل أن يكون احلد األدنى للتربع قرشا واحدا، ومن هنا    ة متول من تربعات املواطننيوطني

الركائز   حمل  حتل  للصناعة  وطنية  ركائز  بمثابة  اجلديدة  املرشوعات  وتكون  اسمه،  املرشوع  استمد 

ثة من طلبة د نبتت فكرة املرشوع بني ثالاألجنبية املسيطرة عىل االقتصاد املرصي مع مرور الزمن، وق 

أ وهم:  عىل احلقوق،  الفكرة  بطرح  هؤالء  وقام  صالح،  الدين  وكامل  رضوان،  وفتحي  حسني،  محد 

باشا   عىل  بمباركة  اجلامعة  طالب  صفوف  بني  للمرشوع  الدعوة  ونرشت  األهرام،  جريدة  صفحات 

رشوع  د املجهو  أسفرتنفيذية للمرشوع، وإبراهيم وكيل اجلامعة آنذاك، والذي توىل رئاسة اللجنة الت

، وأثار مرشوع القرش محاس شباب اجلامعات فأنشأوا  1933عن إقامة مصنع الطرابيش يف هناية عام  

هذه اجلمعيات "مجعية الطلبة لنرش   أهمعدة مجعيات خلدمة املجتمع وتدريب كوادر قومية من الشباب و

 .(75، ص2007الثقافة" )املناوي، 

ماطبته لتدريب الطالبات عىل مهارات ت  ث متإبراهيم، حي  الدكتور عيل  إىلبعض الوثائق    أشارتكام  

التمريض باعتباره عميد كلية الطب ومدير اجلامعة بالينابة، كام ورد يف الوثيقة اخلاصة بجمع التربعات 
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وا  سامهراحني الذين  باعتباره رئيس مجعية القرش، وبالبحث عنه يف املصادر الثانوية تبني أنه من كبار اجل

، وكان أول مرصي  (فؤاد األول )املنيل اجلامعي  في، وبذل جهدا كبريا يف بناء مستشثقافة الطبيةيف نرش ال

عام   الطب  كلية  عامدة  )املناوي،  1929يتوىل  للجامعة  رئيسا  ثم  للصحة،  وزيرا  عني  كام   ،2007  ،

 .(85ص

يف االشرتاك يف تعلم    الويكيبيديا تبني أن بعض الطالبات الالئي رغبنوبالبحث يف املصادر املختلفة مثل  

 يف املجتمع املرصي فيام بعد، ومنهم:   يةأمه ن ى، من النساء الالئي كان هل فن التمريض وإسعاف اجلرح

اعتدال ممتاز التي قدمت الطلب، هي أول رقيبة للسينام، حيث عملت مدير عام الرقابة عىل املصنفات   -

 ممتاز. يف، وهي ابنة الكاتب املرسحي مصط1968يف أغسطس  الفنية

القليني - والتصوف شاعرة روحية  العذري  اهلوى  "صاحبة  عليها  ُاطلق  من    "مرصية،  الكثري  وهلا 

 الدواوين. 

ة جامعية وباحثة، وهي  أستاذرة وكاتبة مرصية، ومفك هي  الشاطئ،  ببنت املعروفة عائشة عبد الرمحن   -

امرأة   وخاصة   مرص يف  بالصحافة   لن اشتغ  الالئي  السيدات  أوائل  ومن   الرشيف،  باألزهر حتارضأول 

 .يف اآلداب والدراسات اإلسالمية فيصل  امللك جائزة تنال عربية امرأة  أول وهي  األهرام، جريدة يف

 

 وثيقة تتضمن موافقة عميد كلية اآلداب على مشاركة الطالب في توزيع قرش المواساة  (12شكل رقم )
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 ف اب على مشاركة الطالب في يوم اإلسعاوثيقة تتضمن موافقة عميد كلية اآلد (13شكل رقم )

 لتوزيع طابع اإلسعاف
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 كة في الكفاح ضد وباء الكوليرا وثيقة بشأن اقتراح فرق من الطالب وأعضاء هيئة التدريس للمشار (14شكل رقم )
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 وثيقة توضح أسماء الطلبات الالئي يرغبن في تعلم فن التمريض وإسعاف الجرحى (15شكل رقم )
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بني أن األهداف التعليمية واسعة يصلح تطبيقها عىل املصادر األولية بمختلف أشكاهلا،  التطبيق توبعد هذا  

حيث مل يفرض طريقة لتطبيق تلك األهداف، وترك هذا األمر عىل املستخدم وفقا لطبيعة املصدر األويل الذي  

ن املصادر األولية، كام مل  وغريها م  أو تقريرايستخدمه، سواء كان وثيقة أو صورة فوتوغرافية، أو فيلام تسجيليا  

عدم   عن  األهداف، فضال  تطبيق مجيع هذه  املستخدم  عىل  كان    االلتزام يشرتط  وإن  لألهداف،  برتتيب حمدد 

 الرتتيب املذكور ف اخلطوط اإلرشادية هو الرتتيب املنطقي. 

 النتائج والتوصيات  -1/8
 النتائج 1/8/1

، مما يسهل عىل الطالب  ف ربط املعلومات بام هو مادي وملموسإن استخدام املصادر األولية يساعد    -

املعلومات بشكل أكثر وضوحا عىل اعتبار أن ما يمكن ملسه أرسع ف اإلدراك من املعلومات النظرية    إىلالوصول  

 والرسدية. 

صادر  تلفوا حول مفهوم املصادر األولية واملإن أعضاء هيئة التدريس باجلامعات واملعاهد املرصية اخ  -

 الثانوية كال حسب ختصصه. 

أن األطروحات اجلامعية نوع من أنواع  ب العلوم اإلنسانية واالجتامعيةاعرتض كثري من املتخصصني ف  -

قدها،  املصادر األولية وبرروا ذلك أن كثريا من األطروحات احلالية ال تأيت بجديد وتكتفي بتحليل املعلومات ون

الع ف  املتخصصني  عكس  عىل  اعرتاض  وذلك  أي  يبدوا  مل  التطبيقية  ضمن  ؛لوم  من  األطروحات  كانت  بل 

ون إليها؛ ويمكن تربير ذلك بأن دراساهتم قائمة عىل التجريب  أنواع املصادر األولية التي يلجؤ  همخياراهتم أل

 واملالحظة ومن ثم دائام ما تتضمن األطروحات معلومات جديدة.

واملكتبات  ا  - الوثائق  جمال  ف  كملتخصصون  دراية  عىل  الذين  املتخصصني  أكثر  بني  هم  بالفروق  املة 

الذي يفرض عليهم   الثالثة؛ ويرجع ذلك لطبيعة ختصصهم  الدرجة    اإلملام املصادر األولية والثانوية ومصادر 

 مصادر املعلومات وأنواعها وكيفية استخدامها. ية أمهالكامل ب

د  ال مادية يمكن ضبطها وحرصها، لذلك نجي أن تتخذ مجيع مصادر املعلومات أشكا ليس من الرضور  -

أكدوا أن املصدر    -وحتديدا ف العلوم العلمية واالجتامعية -أن أغلب املتخصصني الذين أجابوا عىل االستبانة  

 األويل للمعلومات لدهيم يتمثل ف البيئة املحيطة بموضوع بحثهم. 

مصادر املعلومات    يةأمهية تتعلق بدم حصوهلم عىل أي ورشة أو دورة تدريبأمجع املتخصصون عىل ع  -

تعريفاهتا وفقا   والثانوية حيث وضعوا  األولية  املصادر  اختالفهم ف حتديد ماهية  يربر  استخدامها، مما  وكيفية 

 خلرباهتم الشخصية. 
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 . لوثائق ف املدارس الثانويةتعد فرنسا من أوائل الدول التي شجعت املؤسسات التعليمية عىل استخدام ا  -

املصادر األولية بمثابة شكل من أشكال التحقيق الذي يضع املستفيد داخل البيئة التي تم فيها    رفةمع   إن   -

واستخدامه املصدر  تتضمن  إنشاء  دراسية  دورات  تصميم  عىل  اجلامعات  من  كثري  حرصت  ولذلك  معرفة  ، 

 . جزء منها كاملصادر أولية 

طالع عىل اخلطوط اإلرشادية  لالرنامج تعليمي  هات املعنية بالعمل األرشيفي بوضع بالبد عند قيام اجل  -

النسبية للموضوعات من    يةمهاأل   إىلاالنتباه  أيضا  ، ومن املهم  هلا   للمناهج الدراسية املقرتح إعداد برنامج تعليمي 

 . حيث الوقت املخصص لكل موضوع ف الفصل الدرايس 

فضال عن التعرف عىل كيفية    ،ولية املبادئ األرشيفية رضورة لفهم سياق حفظ املصادر األب  اإلملامن  إ  -

ن  ومن ثم فإ،  من املعرفة األرشيفية  وذلك يعترب جزءً   ،حث واالسرتجاعباستخدام وسائل اإلجياد وأساليب ال 

 . األرشيفية يمثل حاجزا أمام استخدام املصادر األولية  يةاألساسغياب املهارات 

ت جديدة، حيث بدأت مع بداية القرن العرشين،  إن استخدام املصادر األولية ف العملية التعليمية ليس -

استخدام    مها كان يقترص عىل وجودها ف بعض الكتب الدراسية، حيث ترد ف سياق الكالم دون ولكن استخدا

املصادر األولية نفسها، وبداية من ثامنينيات القرن العرشين بدأ استخدام الوثائق ف العملية التعليمية للمساعدة 

 ات التفكري الناقد لدى الطالب. ف تنمية مهار

دليل للمدربني ف خمتلف    إتاحة  ف  -موضوع الدراسة-يتمثل اهلدف الرئييس من اخلطوط اإلرشادية    -

 . ملصادر األولية ا استخداماملتعلقة بطالب الباحثني والمما يساعد ف حتسني مهارات   ،التعليمية  ت املؤسسا 

عن    املسؤولةاللجنة  األولية؛ ألن أعضاء    رشادية ملعرفة املصادرتطبيقية ف اخلطوط اإلعدم وجود أمثلة    -

التدريس باستخدام املصادر    ا صغري  اعددون  اخلطوط اإلرشادية يمثل التي قد يكون فيها  من أنواع املؤسسات 

 عىل نطاق واسع. أمثلة أهنم ال يمتلكون اخلربة الالزمة إلنشاء  ناألولية أمرا مهام، ومن ثم جيدو

األه  - التعلإن  اإلرشادية  داف  باخلطوط  الواردة  الدراسة-يمية  عىل    - موضوع  تطبيقها  يصلح  واسعة 

بمختلف أشكاهلا، حيث مل يفرض طريقة لتطبيق تلك األهداف وترك هذا األمر عىل املستخدم    املصادر األولية

 وفقا لطبيعة املصدر األويل الذي يستخدمه. 

 التوصيات  1/8/2

 ملهارات البحثية األرشيفية. مية لتدريس ا وبرامج تعلي  أدوات تطوير   -

األولي  - املصادر  استخدام  حول  للمعلمني  تدريبية  ورش  املناهج  إعداد  تطوير  ف  تعليمية  كأدوات  ة 

 الدراسية. 
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املصادر األولية    يةأمهاملزيد من الدورات ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املرصية تنصب حول    إتاحة   -

 ل إليها. وكيفية استخدامها والوصو 

  من خالل  ف العملية التعليمية والبحثية األكاديمية األرشيفات  بدورتوعية الطالب وأعضاء التدريس  -

تلك    يةأمهاملختلفة فضال عن إعداد برامج تعليمية متنوعة عن  وسائل التواصل  النرشات اإلخبارية والندوات و

 األرشيفات وكيفية استخدامها.

 ا يساعد ف تعزيز الشعور باالنتامء.شيفات للمدارس واجلامعات ممإرشاك الطالب ف إنشاء أر  -

املعنية بالعمل األرشيفي واملدارس املحلية من خالل حتديد مدرس بكل مدرسة  التعاون بني اجلهات    -

 لديه الرغبة ف تطوير العملية التعليمية؛ إلنتاج مواد تعليمية ختدم املناهج الدراسية. 

تعليمية ختدم    أدوات  اجلامعات املرصية عىل توفريوملعنية بالعمل األرشيفي ات ااجلهبني عقد رشاكات  -

الدراسية، وتساعد ف دعم التفكري الناقد لدى الطالب، ومن اجلدير بالذكر أن جامعة القاهرة أدرجت  املناهج  

لذلك  و  ت اجلامعة،بجميع كليا (  2019-2018مقرر التفكري الناقد عىل طالب الفرقة األوىل ف العام اجلامعي )

 كيفية استخدام املصادر األولية. البد من تطوير هذا املقرر من خالل ختصيص جزء منه لتدريب الطالب عىل 

لدى    -  الناقد  التفكري  مهارات  تنمية  املختلفة عىل  بمراحلها  التعليمية  املؤسسات  تكاتف مجيع  رضورة 

 الطالب من خالل تطوير املناهج الدراسية. 

املن  - التدريسي تطوير  للمراجع واملصادر ف  اهج  منهج  الوثائق واألرشيف وإضافة  بتخصص  املتعلقة  ة 

 ائق واألرشيف، يتضمن تدريب للطالب عىل كيفية استخدام املصادر األولية. الوث

 ●●● 
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Although the concept of Primary Source Literacy (PSL) differs from one specialization 

to another, it is generally agreed that primary sources are the major sources of information 
for any specialization. Hence, the researcher has opted for primary source literacy 
guidelines issued from the Society of American Archivists (SAA) and Rare Books and 
Manuscript Section (RBMS) in the Association of College and Research Libraries (ACRL) to 
raise the awareness of researchers and people alike of the necessary skills to employ primary 
sources effectively. The study at hand applies these guidelines to some documents kept in the 
Electronic Memory Unit, at the Faculty of Arts, Cairo University. The researcher has 
selected this newly established unit because it acts as a fledgling platform for academic 
archives on which advanced countries depend to attract researchers from discipline. The 
models selected in this study highlight how to deal with primary sources in an attempt to 
improve the performance of archival institutions in the Arab countries. 

Keywords: Primary sources; Primary Source Literacy; Archival Literacy; Critical 
Thinking. 

 

 

  


