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 : متهيد
اإلنساين، حيث تساعد املستخدمني الذين يتعاملون  عىل النشاط  ا  ا ومقنعً  مبارًش دلياًل   املصادر األولية  تتيح 

وتقدم هذه اخلطوط اإلرشادية فرصة للتعرف  وع الذي يدرسونه،  معها ف اكتساب وجهة نظر فريدة حول املوض 

 كيفية استخدام املصادر األولية ف األبحاث األصلية، وعندما يتعلم املستخدمون التعامل بنجاح مع املصادر  عىل 

التنقل عرب مصادر املعلومات األخرى فضال عن تطوير مهارات  األولية، فإهن م يكتسبون مهارة تساعدهم ف 

 

1- Guidelines for Primary Source Literacy (PSL). Developed by the Society of American 

Archivists (SAA) and Association of College and Research Libraries’ Rare Book and 

Manuscript Section (ACRL/ RBMS) Joint Task Force on the Development of Guidelines 

for Primary Source Literacy (JTF-PSL) 

، ومن قبل 2018يونيو    ( يف SAAمجعية األرشيفيني األمريكيني )  جملس  عىل هذه اخلطوط اإلرشادية من قبلمتت املوافقة    -2

( يف فرباير  ACRL( التابع جلمعية مكتبات الكليات والبحوث )RBMS)ملخطوطات والكتب النادرة  قسم اإدارة  جملس  

ق واملعلومات،  . وقد تم إعداد دراسة تطبيقية عن هذه اخلطوط اإلرشادية ونرشت يف املجلة العلمية للمكتبات والوثائ2018

 . 2021، يناير 5ع

 ترجمات
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أمام الذين يستخدموهنا، حيث إن أشكال املصادر    م، وتعترب املصادر األولية بمثابة حتد كبريتفكري الناقد لدهيال

ئيها ووجهات نظرهم، فضال عن تنوع  األولية فريدة وغري مألوفة، كام إهنا تتطلب حتليال نقديا بسبب آراء منش

 ف تلك املواد.   سياقات إنشائها وحفظها وإتاحتها، والفجوات التي قد تكون

هذه  ت اإلرشادية  وضح  اجمموعة  اخلطوط  املصادر  ملعا من  الالزمة الستخدام  والقدرات  واملهارات  رف 

، وأعضاء هيئة  واملكتبيون،  األرشيفيونهو  ا املستند  اجلمهور األسايس هلذ  ومن اجلدير بالذكر إن  ، األولية بفعالية

ا بالكلياتالتدريس   اخلطوط اإلرشادية  قد متت كتابة  و  واملعاهد،جلامعات  ، وغريهم ممن يعملون مع طالب 

التعليم ما قبل اجلامعي وللجمهور العام  ة بام يكفي الستخدامها  لتكون مرن وتتميز    ، أيضا للطالب ف مرحلة 

بتوضيح    هذه اإلرشادية  حاسمة  اخلطوط  عىل  مهارات  عند  تعقيدال تبسيط  تساعد  مواجهتها  يمكن  التي  ات 

 . صادراملتلك ضل املامرسات الستخدام  األولية وتقنني أفاملصادر التعامل مع 

بمثابة دليل أصيل يوثق فرتة زمنية أو حدث أو عمل أو  ا وتعد  أشكاهلوع ف  تتن در األولية هي مواد  املصا  

أفكار أو  مصطلح    ،أشخاص  تعريف  األوليةامل   معرفة "ويمكن  واملهارات  بأنه    "  صادر  املعرفة  من  مزيج 

،  ضمن سياقات حمددة انوينقمها واستخدامها بشكل يي ولية وتفسريها وتقاملصادر األ إلجيادوالقدرات الالزمة 

 حالية. وجهات نظر  معرفة جديدة أو مراجعة الوصول إىل من أجل 

ف  و األوليةامل  معرفة"مصطلح  تعريف  يالحظ  أن    "صادر  كام  واسع،  تعريف  اخلطوط  رؤية  أنه  هذه 

،  ويل األاملصدر    أو  "صادر األوليةامل  معرفة"مثل:  ت  املصطلحا إن تعريف  ، حيث  واسعة بشكل متعمد  اإلرشادية

  عتمد ياملصدر    عىل   "أويل "مفهوم  فعىل سبيل املثال: إطالق    ، هو ف حد ذاته إشكالية  معلومات   أي مصدرأو حتى  

عالوة عىل  و ، وخيضع لعمليات التفسري املختلفة عىل التفاعل مع املصادر الثانوية، و سؤال البحث املطروح، عىل 

إعطاء الطالب جتربة ال تنسى أثناء استخدام هذه  بملهارات  الذين يقومون بتدريس هذه ا املدربون د هيتم ذلك، ق

وال يتم تغطيتها بوضوح كجزء من هذه    يصعب تقييمها نه  فإعىل الرغم من أن هذه األهداف مهمة،  و  ،املصادر

 . اخلطوط اإلرشادية 

املعلوماتية،  ة ل عام، باإلضافة إىل املعرف بط باملعرفة بشكفهي ترتر األولية صادامل جتدر اإلشارة إىل معرفة و

  ، الذاكرة اجلامعية، والرتاث الثقاف، ووجهات النظر الثقافية  : الرقمية، ومفاهيم مثل   واملعرفة البرصية،    واملعرفة

بمعزل  عملية، ال يعملون  ال  هذه   وهكذا، فإن مستخدمي املصادر األولية، وأولئك الذين يسعون إىل توجيههم ف

األساسية التي تدعم    اخلطوط اإلرشادية إىل حتديد األفكارهذه    وتسعى  ،ات والتخصصات األخرىعن املهار

  تستخدم ف إرشاد أولئك الذين أكثر حتديدا    تعليمية، باإلضافة إىل أهداف  األوليةالعمل الناجح مع املصادر  

ويرها  ر من كوهنا إلزامية، وتم تطن تكون مرنة أكث إىل أ  ط اإلرشاديةاخلطوهتدف هذه  و   األولية، يدرسون املصادر  
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، والذي يوضح جمموعة  (ACRLالصادر عن مجعية مكتبات الكليات والبحوث )املعلوماتية    املعرفة طار  وفقا إل

شهد  اخل املداألساسية للنجاح ف التنقل  واألنظمة التعليمية  من األفكار األساسية املرتابطة واملامرسات املعرفية  

 (. 3  امللحق رقمانظر بشكل عام ) مايتاملعلو

األولية  رتبط  ت باملصادر  التالية  التعليمية  واألهداف  األساسية  املتنوعة األفكار  أشكاهلا  ذلك  ف  ف  بام   ،

ف حني    ،(3(شكل تناظريأو    مطبوعةكانت رقمية أو  أوالنسخ، سواء    الرقمية،التحف األصلية، سواء املادية أو  

  هذه اخلطوط اإلرشادية تم تصميم  وقد    ،األشكالتكون أكثر قابلية للتطبيق عىل بعض  ن بعض األفكار قد  أنجد  

 . مجيع األشكالمع  لتتناسب  ككل 

هداف  األتعليمية والحتياجات  منها، وذلك وفقا لال ككل أو جزء  اخلطوط اإلرشادية    استخدام   يمكن  

استخدام األفكار األساسية    ام يمكنك  متنوعة،سياقات    ويمكن تطبيقها بشكل خمتلف ف   الثقافية بشكل عام، 

ا بني  لتسهيل  التدريس  املكتبيني   /األرشيفيني ملناقشات  هيئة  أن    املعلمني   /بالكليات   وأعضاء  يمكن  ما  حول 

  األرشيفيني   ذلك  بام فللمدربني  يمكن  و  ،ف املناهج الدراسية  األوليةيتعلمه الطالب من خالل دمج املصادر  

تتناسب مع    تقييم سرتاتيجيات  إكبرية و  يمية األهداف التعليمية لتطوير خربات تعل  أن يستفيدوا من   ، بينيواملكت

وأعضاء    األرشيفيني/ املكتبيني لتواصل بني  عىل اباإلضافة إىل العمل    ، حمددة  تربويةاحتياجاهتم املحلية وأهداف  

زيز وبناء املهارات حول  أيضا لتعإلرشادية  اخلطوط ايمكن استخدام هذه  و   املعلمني، /    بالكليات   هيئة التدريس

للمساعدة ف تطوير  اخلطوط اإلرشادية  يمكن للطالب والباحثني أيضا الرجوع إىل هذه  كام    ،املصادر األولية 

 أنفسهم ف استخدام املصادر األولية. 

 : ألفكار األساسيةا
 : تحليليةالمفاهيم ال 

املصادر   طبيعة  من ا  إن  تتطلب  بطريالباحثني    ألولية  معها  املستخدمون  التعامل  يقوم  حيث  حتليلية؛  قة 

الناقد والتقييم، ويتم    والتفكري  والتفسري  ومجع املعلومات  والتحليل  املصادر األولية من خالل الفرضياتبتنشيط  

  األويل يتطلب   املصدر  حتليلاستخدام املصادر األولية من أجل تطوير األسئلة واملناقشات، ومن اجلدير بالذكر إن  

  وتسليمها،  املصادر  إنشاء   كيفية   فهم   إىل  املستخدمون  كام حيتاج  واملوضوعي،   ه وسياقه التارخييالوقوف عىل أمهيت 

ويتوىل هذه    احلايل،   املستخدم  قبل   من   استخدامه   إىل   املصدر   بناء عىل أساس متصل منذ إنشاء   املصادر   ويتم تفسري

 

عىل الرغم من أن املهارات    اخلاصة فقط،املجموعات  و  مع الوثائق األرشيفية  ا استخدامهإىل    اخلطوط اإلرشاديةال هتدف هذه    -3

هنا ليست  إ. كام  اخلاصةواملجموعات    الوثائق األرشيفيةذات صلة باستخدام    هذه اخلطوط اإلرشاديةواألهداف الواردة يف  

 .ةاألرشيفي وطا إرشادية للمعرفةخط
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  ف   األولية  املصادر   وقد يرى مستخدمو  ،بيانات أو مصمموها األرشيفيون أو املكتبيون أو منشئو قواعد ال املهمة  

 . جديدة  أولية   مصادر أن ذلك قد يرتتب عليه إنشاء  مرشوعاهتم  اقسي

 األخالقية:  لمفاهيما

  اخلصوصية   وحقوق  بقة املط   واللوائح  بالقوانني   املرتبطة   األخالقية   املفاهيم   استيعاب   إىل   املستخدمون   حيتاج

  األولية،   املصادر   مع  لعمل ا  عند   الفكرية   وامللكية  النرش والطباعة  ق وحقو  املانحني  يات واتفاق  الثقاف   والسياق 

  ينظروا  أن  وينبغي  عملهم،  ف  األولية  املصادر  استخدام عىل  قدرهتم  عىل  املفاهيم  هذه  تؤثر كيف  يفهموا   أن  جيب

 . األولية املصادر هذه  وقراء ومالكي  ومانحي منشئي عىل  معرفتهم تأثري  كيفية ف

 :لمفاهيم النظريةا

والسياق،    ، والثقة  الدليل،   مثل:   النظرية   املفاهيم  واألصالة،  ،  يالتارخي  والتعاطف ،  واألمهيةوالسلطة، 

والقيمة،   تعترب  والوكالة،  يقوم عليه  والفقدان،  الذي  األولية  عملية  األساس  املصادر    ، وترتيبها وعرضها مجع 

ن  وجيب أن يسعى املستخدمها، وة وتعززاملجتمعي  القوى  يةبنجموعات ف مؤسسات الرتاث الثقاف تعكس  امل

املصادر التي مل يتم  الناقد، من خالل األسئلة التالية: ما  التفكري    جمموعة من األمور وذلك باالعتامد عىل فهم  إىل  

املجتمعات  قدرات    باإلضافة إىل،  ؟وما املصادر التي يتم مجعها   موجودة؟،د  وما املصادر التي مل تع  أبدا؟،إنشاؤها  

الطبيعة التكرارية للبحث والتفاعل بني املصادر    ف االعتباريوضع   أن  جيب أيضا  ، شاركة ف هذه األنشطةعىل امل

عادة ما    قها،وسيا   مصادرهم  فهمن إىل  موعملية البحث واإلنتاج حيث يسعى املستخد  خاللاألولية والثانوية  

البيانات بطري التوفيق بني املجموعات وقواعد  ما،  يتم  الرقمية واألدلة أو أدوات  املعارض ووقة  املجموعات 

قد    التي  قراراتتلك ال  ،(4(والعرض للعديد من األفراد  وإعادة اإلنتاجاألخرى تعكس قرارات االختيار    احةاإلت

 . واضحة بشكل ما ال تكون 

 :عمليةالعتبارات الا

  عىل دراية هبا،  املستخدمون   يكون   نأ  جيب   التي   األولية   املصادر   باستخدام  خاصة   عملية   اعتبارات   هناك

البحث   األولية   املصادر  ف   للبحث  ة الالزم  العملية   املهارات   ومجعها   وإتاحتها   األولية  املصادر   عن   تشمل 

  املستخدمون  يفهم   أن  ينبغي   أهدافهم،   إىل   الوصول  أجل   من   واملواقع؛   األشكال   من  متنوعة  جمموعة   ف   ومعاجلتها 

  راءات باإلج  دراية   عىل   يكونوا   أن  وجيب   حمددة،  تبيانا   قواعد  أو   ات مؤسس  ف  إليه  الوصول   يمكن   ما 

  دراية   عىل   يكونوا  أن  جيب   أخرى،   إىل   مؤسسة   من   ختتلف   قد   التي   األولية  املصادر   بأبحاث  اخلاصة  واملصطلحات

 

 مستخدمو املجموعات(.ون واملؤلفون والباحثون وواألرشيفيون واملنشئون والنارش)املكتبيون  -4
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  يرها تطو  تم  إضافية  أدوات  مع  التعامل  إىل  حيتاجون  وقد  وسائل اإلجياد املتنوعة، ف  املصادر  هذه  وصف  بكيفية

جلمع بيانات البحث    إسرتاتيجيات   إىل   حيتاجون  وسوف  ،األولية  متنوعة للمصادر  سبل إتاحة  لتوفري  املستودع  ف

 . والتحميل والتصوير النسخ مثل:  وإدارهتا،

 التعليمية: هداف ألا
  ن لوضعواملعرفة واملهارات والقدرات التي حيتاجها الباحث  - عىل نطاق واسع-  التعليمية هداف  األتوضح  

إتاحتها  و  األوليةاملصادر    تصور عن هذه األهداف إىل أن تكون    وتسعى  ،مها بنجاحوحتليلها واستخداكيفية 

يتم   إلزامية، وال  وليست شاملة وال  أو    عرضها توضيحية  طبيعي  ترتيب  اوفقا البأي  تلك    ، ملهاراتكتساب 

  تعليميةأهداف   حتوضيأن تساعد ف  ، ولكنها يمكنتعليميةقابلة للقياس أو معايري   خمرجات  حتدد األهداف ال

 حمددة يمكن تقييمها. 

س    املدرب  خيتار  قد    التي تالئم استخدام أي مزيج من هذه األهداف  معرفة املصادر األولية  الذي يدر 

عملية مستمرة تتعمق    بمثابة  هومعرفة املصادر األولية  طوير  اجلدير بالذكر إن تومن    ،(5) احتياجات املستخدمني

  صادر.امل األنواع املختلفة هلذهف التفاعل مع املستخدمني خربة   مع اكتساب

 استخدام املصادر األولية: بمكن ألي شخص عىل دراية ي

 وضع تصور:  (1)

العالقات املتبادلة  فهم    سؤال بحثي حمدد، هبدف توضيح   من أجل الثانوية  األولية و أ. التمييز بني املصادر  

 لبحث. ستخدمة ف ا امل بني املصادر األولية والثانوية 

 ملرشوع بحثي حمدد ف إطار ختصص أكاديمي أو جمال درايس.   . توضيح ما قد يكون بمثابة مصادر أوليةب

 وتعديلها. أسئلة البحث إلنشاء االعتامد عىل املصادر األولية  .ج

ع عىل مصادر  يتم فيها تغيري أسئلة البحث كلام تم االطال   ة أن ندرك أن البحث هو بمثابة عملية تكراري.  د

 ذات صلة بموضوع البحث وحتليلها.  أولية 

 واإلتاحة:حث الب (2)

 لمصادر األولية. لأ. حتديد املواقع املحتملة 

 

دورة تدريبية سواء ملدة فصل درايس كامل أو تكون بمثابة ورشة عمل ملدة يوم واحد تركز عىل    قد تشتمل بعض األمثلة عىل  -5

العمل مع  خمطوطات القرون الوسطى أو  ركة  أو األرشيفي أو أمني املكتبة مثل مشا   ة التدريسالرتبوية لعضو هيئ  األهداف

 رشين. القرن الع وثائق
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أجل  إاستخدام    . ب من  وفعالة  مالئمة  بحث  األوليةسرتاتيجيات  املصادر  يكون    ، حتديد  أن  والبد 

ووسائل    فهارس الوثائق   : لصادر األولية، مثدراية بالطرق األكثر شيوعا التي يتم فيها وصف امل  املستخدم عىل 

 ية. األرشيف اإلجياد

التي حتتوي عىل    املتاحة عىل اخلط املبارش، األخرى    واألدواتوقواعد البيانات    الفهارس ز بني  التميي   .ج

 معلومات حول املصادر، مقابل تلك التي حتتوي عىل نسخ رقمية أو أصلية أو نسخ من املصادر نفسها. 

  و/أو مجعها  ربام مل يتم  ، أو  فقدت، أو  من قبلالتارخيية قد ال تكون موجودة  ندرك أن الوثائق    البد أن.  د

،  يوناألرشيف ون،  يواجلامع   : ألفراد مثلا  انتقاء خالل  من    تكونت قد    الوثائق املتاحة حاليا قد تكون  و  إتاحتها،

 ة للبحث. من املصادر املتاح  يقللن، مما قد و، و/أو النارشواملانحون، واملكتبيون

وتلك السياسات  املصادر األولية وفهمها،    إتاحة  رف عىل السياسات واإلجراءات التي تؤثر عىل . التعـه

  البيانات واملجموعات. املستودعات وقواعد  فواإلجراءات ختتلف 

 القراءة، الفهم، التلخيص:  (3)

يل تقنية  أو تشغعينة، لفهم  ، يتطلب القدرة عىل قراءة نص أو خط أو لغة ماملصدر األويلفحص  إن  أ.  

 ومكان إنشاء املصدر. االتصال ف الفرتة الزمنية  وأساليب ،  اجلمل وبناء ، أو لفهم املفردات، معينة

املعلومات    . ب تلخيص حمتوى  ويتضمن ذلك  ،  وتوصيلها للمستخدم  ف املصادر األولية   املتاحة حتديد 

 إنشائه ومتى وملاذا تم إنشاؤه. ومن قام ب هإنشائ  كيفية : مثل للمصدر وحتديد املكونات الرئيسية  ،املصدر

م  .ج األويلالبد  املصدر  أن  إدراك  ف    ن  يوجد  مثل:  قد  متنوعة،  وأساليب  والنسخ  ملقتطفات  اأشكال 

 وغريها من األشكال.  واملنشورات والرتمجات، 

 :يميتق التحليل والتفسير وال (4)

 بحثي. الرشوع  ملالتحقيق أهداف  األويلصدر امليم مدى مالءمة يأ. تق

املنشئ )منشئي(    اقد نال  م ييتق ال  . ب الذاتية،  األسلوب  ويتضمن ذلك،  ألوليةاملصادر  واآلراء  ،  والسرية 

النظر  املصدر ،  ووجهات  من  )األغراض(  الغرض  االعتبار  ف  الوضع  عن  باجلمهور    ربطها كيفية  و  فضال 

 املستهدف. 

التي أثرت  والثقافة  شاء املصدر  لفرتة الزمنية إلنا  حتديدمن خالل    املصدر األويل  توضيح سياق إنشاء  .ج

 جموعة.  امل  داخلو املواد ذات الصلة تاريخ النرش أو ، شكله املادي، أو ه، أو املؤلف )املنشئ(عىل إنشائ



 277 أماين حممد عبدالعزيز  د. ترمجة 

 

  تثبت و تناقضات أو أدلة  وجود ثغرات ف املجموعات أأسباب  يتضمن حتديد    املتاحة   املصادر حتليل    إن.  د

   .(6) عىل عملية البحثذلك ؤثر ي وكيف  ةاملواد الوثائقي ف  قويةعالقات  وجود 

  مجيع   أوالوسيط املادي   ذلك العالقة بني احلاوية )العنارص املادية ف تفسري املصادر األولية بام ف  دور.  ـه

 . ( واملحتوى املعلومايت، وعالقة املصادر األصلية بالنسخ املادية أو الرقمية لتلك املصادرة اخلصائص املادي

التارخيي،  التعاط  توضيح .  و ا  وتقدير ومعلومات حول املاض،  ف  التارخيية واجلهات  قيمة  التي  ملصادر 

 التارخيية.  كانت متواجدة ف تلك الفرتة

 : مجالدستخدام واال (5)

 . مناقشتهأو ه البحث أو دعم بناءتها لدراسوأ. جتميع جمموعة متنوعة من املصادر 

 اخلصوصية والسياقات الثقافية. طريقة حترتم حقوق استخدام املصادر األولية ب  . ب

أو   املتبع املناسبة ألسلوب االستشهاد للخطوط اإلرشاديةاملصادر األولية وفقا  بة استشهادات يتم كتا . ج

 (. كلام أمكناملستودع )للمامرسات املتبعة ف وفقا 

اد الطبع والنرش واخلصوصية عند دمج معلومات  ا  ويل ملصدر األ. االلتزام بقوانني حقوق  لبحث أو  ف 

 املرشوع اإلبداعي. 

 ●●● 

  

 

 ملزيد من األنواع التي تؤثر عىل عملية صنع التاريخ، انظر:  -6

Michel-Rolph Trouillot, Silencing the Past: Power and the Production of History (Boston: 

Beacon Press, 1995). 

Rodney G.S. Carter “Of Things Said and Unsaid: Power, Archival Silences, and Power in 

Silences.” Archivaria 61 (2006) 215-233 who calls these silences “the manifestation of the 

actions of the powerful.” 
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 : قملالحا
 الخطوط اإلرشادية المصطلحات المستخدمة في هذه  قائمة  األول: حقالمل

اخلطوط  املصطلحات واملفاهيم املستخدمة ف هذه    اين لتوضيح مع  ة التالي  قائمة املصطلحات تم تصميم  

ت  قاموس مصطلحا باس تأيت مبارشة من:  عالمات اقتالواردة بني    والتعريفات   اإلرشادية ملعرفة املصادر األولية،

) الوثا  موسيس  بريس  لريتشارد  واألرشيف  األرشيفيني  Richard Pearce-Mosesئق  مجعية  عن  الصادر   )

 ، املتاح عىل الرابط التايل: 2005( عام  SAAاألمريكيني )

http://www2.archivists.org/glossary 

 (: Accessاإلتاحة )   - 

فحص  هي   األ  إتاحة أو    اسرتجاعأو  وسائل  لالستخدامولاملصادر  من    ، ية  كثريا  أن  من  الرغم  وعىل 

إن هناك حتديات  فن عىل الوصول إىل بعض املصادر األولية عىل شبكة اإلنرتنت املفتوحة،  وقادر  املستخدمني

تقليل  موي  ،تصاالتشبكة االيود  قثل ف  م وتتم أخرى تواجهه  ما  املصادر األولية األصلية    إتاحة كن  إىل حد 

من املهم فهم  و   ،املخاوف املتعلقة باحلفظ أو األمن أو اخلصوصية أو القيود القانونية أو املوقع اجلغرافبسبب  

ن ثم يصبح استخدام  وم  ولة؛ التي تساعد ف إتاحتها بسه وصف هذه املصادر  ف  األدوات واملامرسات املستخدمة  

 در األولية استخداما فعاال. املصا 

ا:  نظرا )فهرس  البيانات(Catalog Recordلوثائق  وقاعدة   ،(Database)  ، اإلجيا  Finding)  دوسيلة 

Aid) . 

 (: Agency)   وكالة ال   - 

سلطة، ومن اجلدير بالذكر،  بشدة ف عالقات ال   دور متداخللوكالة  ، ولامتالك القدرة عىل الترصفهي  

قوم  وت  ها،أو حفظالوثائق إنشاء تعلق بفيام يالوكالة ليس هلم صالحية   املجموعات األشخاص أو ن الكثري من فإ

عمل ال بدعم  واملكتبيني   وكالة  مستودعاهتم  األرشيفيني  ف  ووصفها  وترتيبها  املواد  مجع  ينبغي  ، ف  عىل    كام 

يكونوا عىل درا أن  أيضا  بالوكاالت اخلاصة هبم  املستخدمني  إتاحةمن  ية  واستخدامها،    يةاألولاملصادر    أجل 

 هذه الوكالة. رضها  تف والقيود املحتملة التي  

http://www2.archivists.org/glossary
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 (. Special Collections)   املجموعات اخلاصة   انظر :  ( Archivesاألرشيف ) -

 :Librarian)) أمني املكتبة   /( Archivist) األرشيفي   - 

املس  اختصايص /  ئاملعلومات  مجع  عن  البحثول  مواد  ،  احتها وإت  هتا وإدار  ها ووصف  ها موتنظي  اقتناء 

رشيف  األكتبة أو  املعادة ما يعمل هذا الشخص ف  و   ،أو الثانوية  /و ولية  جمموعات من املصادر األ  ويشمل ذلك

 .أخرىمؤسسة تراث ثقاف  أية أو 

 (: Authorityالسلطة )  -

املصدر، أو قد تشري إىل  فيام يتعلق باملصادر األولية، قد تشري السلطة إىل مصداقية وخربة منشئ )منشئي(  

 .(7)  تخدام / إعادة االستخدامساال، وواإلتاحةمع، ضبط عملية احلفظ واجل 

 (: Authenticity)   صالة الصحة/ األ  -

، ولكن إذا  الوثائقادة ما يتم افرتاض صحة  عو  ،صدرامل (  املنشئنيترتبط األصالة ارتباطا وثيقا بمنشئ )"

 "ئصها الداخلية واخلارجيةحيانا من خالل دراسة خصا تم التشكيك فيها، فيمكن التحقق منها أ

 ( Materialityوالناحية املادية ) (Evidenceليل )الد: نظر أيضاا

 (: Biasاالنحياز )   - 

ورغباهتم وكذلك آراء  ها  يمنشئ  آراء قد تشمل املصادر  و  ،آخر   حساب  أو شخص عىل   ما حتيز لصالح يشء  

، فقد يعكس املصدر  ضحوا  وغري  ا ضمنيوبام االنحياز قد يكون    ،األفراد واملؤسسات التي جتمع هذه املصادر 

 . متعمد أو ال يمكن إدراكه بسهولةا غري انحياز

 (: Catalog Recordتسجيلة فهرس )   -  

كانت   للمواد سواء  ف  ةأو جمموعات خمطوط  ا كتبيتضمن وصفا  هذه  و  موحد.  شكل ،  حتتوي  ما  عادة 

  ا . غالباملصدرتناوهلا  يوضوعات التي  نوان ومعلومات النرش وامل الت عىل معلومات تتضمن املؤلف والع يسجتال

 املكتبة.   فهرس األرشيف/ والتي عادة ما تتمثل فالت باستخدام قاعدة بيانات، ي سجتيتم البحث ف هذه الما 

 

)املعلوماتية    املعرفةإطار  يتضمن    -7 والبحوث  الكليات  مكتبات  مجعية  عن  وكيف  (  ACRLالصادرة  للسلطة،  مفيد  رشح 

 ني التعامل معها، انظر:للمبتدئ

“Authority is Constructed and Contextual” Framework for information Literacy for Higher 

Education, 2016. http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework#authority 

http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework#authority
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 ( Finding Aid) د وسيلة اإلجيا  نظر أيضا:ا

 (: Citationاالستشهاد )   - 

هذا  االستشهاد عىل توجيه القراء إىل  ذا  ه، يساعد  األويلصدر  امل  االقتباس من عند  املصدر، و  إشارة إىل 

أيضا  و.  ملصدرا االستشهادات  أدلة  ر  صداملقد تصف  إثبات  تساعد ف  ما تؤكد  أو    ما أو  وتتنوع صيغ    ،فكرة 

د تفضل التخصصات املختلفة  (، وقMLA - APA - Chicagoاالستشهاد التي يمكن االعتامد عليها مثل: )

تتناسب  صيغة استشهاد    فقد تفضل استخدام فات واملجموعات اخلاصة  األرشيأما    ، ا عىل اآلخردأسلوبا واح

 . ا جمموعاهتمع 

 (: Collectionجموعة ) امل   - 

موحدة" ذات خصائص  املواد  من  بموضوع  "جمموعة  تتعلق  ما  غالبا  يمكن  و   جامع،أو    منشئأو  ما  ، 

أو مستودع   تكوين  أو منظمة  بواسطة شخص  يطلق    املجموعات  ألن اإلشارة  ر  وجتد  ،املجموعات  أن  يمكن 

 اخلاصة بمستودع ما. "الوثائق"أو   "األوراق"عليها مصطلح 

 (: Container)   اوية احل  -  

، جمازا يطلق  رشيفي األصندوق  الكارتون أو  صندوق من ال  : ، مثل"ستخدم حلفظ املوادت  أداةحزمة أو  "

 .إلخ  لكرتويناإلربيد  ال   رسائلمن  سلسلة  ملف أو  و  أ  سجلكتاب أو    :لشكل الذي يظهر فيه املحتوى، مثل عىل ا

 (: Surrogateبديل )   /  ( Copyنسخ )  - 

مماثل  " آخر؛    تقريبا يشء  فاكسمثل:  ليشء  األصل.رسالة  طبق  ونسخة  مصورة،  ونسخة  ويمكن      "، 

ل  مصطلح  استخدام لتكون بديالبديل  تم إنشاؤها    ما يكون ذلك   ا صيل، وغالباأللمصدر  ل  إلشارة إىل نسخة 

ف الغالب    املصادر األولية، فإن البديل هوعند التحدث عن  أما    املفرط، من االستخدام  ألصل  احلفاظ عىل اهبدف  

 .ما ف جمموعة أو مستودع  حيفظ نسخة رقمية من مصدر مادي  

 (: Copyright)   حقوق النرش   - 

قانوين يمنح احلقوق احلرصية الستخدام إنتاجه وو/ األعمل  ال  حق  أو نرشه وو/أو  صيل وو/أو إعادة 

إىل    النرشدف قانون حق  هيو  ،ور(، لفرتة زمنية حمددة عادةكان منشورا أو غري منشأ أو توزيعه )سواء  /وو تعديله  

أو    ملالك   واإلبداعيةاملوازنة بني املصالح االقتصادية   أو  تعديله  احلقوق مع رغبة اجلمهور ف استخدام العمل 

 البلد.  حسب   النرشخيتلف قانون حق وإعادة نرشه. 
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 . ( Permissionsوالصالحيات )  (Fair Use)   خدام العادلاالست نظر أيضاا

 (: Creator)   املنشئ   - 

املس  الشخص " املنظمة  أو املجموعة أو  العائلة  أو تراكمه أو تكوينهئأو  إنتاج املصدر  ويدرج    ، "ولة عن 

ىل مهمة  يتو ينظر إىل الشخص الذي يمكن أيضا أن و  واملنتجني،الفنانني واملؤلفني  يةول املصادر األ ئيمنش  ضمن

 بإنشاء املصادر نفسها. حالة عدم قيامه  ف ملجموعة(، حتى ا)  ئمنشاملصادر األولية عىل أنه مجع 

 (: Cultural understanding)   التفاهم الثقايف   - 

أو   احلارض  ف  سواء  األخرى،  الثقافات  من  أولئك  نظر  وجهة  فهم  عىل  التاريخ  املاضالقدرة  وفهم   ،

 . متنوعة نظرها من وجهات ؤنشا والتي تم إ ها وحفظ الوثائق  م أمهية دراسةفهو. املتعارض ملشرتك أو ا

 (: Database)   قاعدة البيانات  - 

قواعد البيانات  ر إىل  ا غالبا ما يش  ف بيئة البحث واملعلومات و  ها بطريقة منظمة، ختزين البيانات واسرتجاع

التي يمكن البحث    اإلجيادوو/أو وسائل  و املقاالت وو/أو الكتب  االستشهادات وو/أ  منجمموعة رقمية  بأهنا  

يمكن لبعض قواعد البيانات البحثية أن  وومات حول جمموعة متنوعة من املوضوعات.  للحصول عىل معل   ا فيه

)تاريخ الواليات املتحدة(، أو الفرتة الزمنية  مثل  تكون عامة للغاية، ف حني أن البعض اآلخر خاص بموضوع ما  

إنتاج قواعد    ويتم  ،ف( )الصح مثل    للشكل   وفقا (، أو  املتاحة عىل اخلط املبارشبكرة  )الكتب اإلنجليزية املل  مث

تطوير قواعد بيانات  كام يتم  ،  هبا شرتاك  لالوالتي تتطلب عادة رسوم    أو البائعني،   البيانات من قبل النارشين،

إتاحة أخرى   أجل  هبا    من  التي حتتفظ  أواالاملجموعات  املؤسسات  حتادات  من  قواعد  و   ،جمموعات  توفر  قد 

 . املرقمنة الرقمية أو املواد واملصادر األولية أو  وسائل اإلجيادأو االستشهادات،  حةإتا إمكانية   أيضا  البيانات

 (: Disciplineجمال التخصص )  - 

لقسم األكاديمي  يمكن أن يتوافق هذا مع ا   موضوع أو جمال الدراسة أو جمال اخلربة ف بيئة الكلية / اجلامعة

غالبا ما    ، يشري هذا إىل املوضوع الذي يتم تدريسهقد  ف  اجلامعي أما ف مرحلة التعليم ما قبل    ، ج الدراسة أو برنام

ملجاالت  التي  ا  يكون  املصادر  أنواع  نظر حمددة حول  وما    ينبغي لتخصصات وجهات  البحث  ف  استخدامها 

فإن الطالب الذين يتعلمون  البحث متعددة التخصصات،  من موضوعات    كثريا ن  إ ف حني    أوليا، يشكل مصدرا  

 . ختصصهم بشكل مناسب ف مشاريعهم، غالبا ما يقومون بذلك ضمن جماالت ادر األولية كيفية دمج املص
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 (: Evidence)   دليل ال   - 

فكرة  أو تطوير  ما  حقيقة    نفيبحث أو إثبات أو  الة كدليل ف اإلجابة عن سؤال  وليُتستخدم املصادر األ

الو   ية،بحث األدلة  قوة  والنهج  تؤثر  فداعمة  ع  املتبع  وتطبيقها  مصداقية  مجعها  أيضا  ،  ملوضوعاىل  يتعلق  كام 

 . (8)بالسلطة

 (. Instructorاملدرب ) : انظر  ( Faculty)   الكلية   - 

 (: Fair Use)   عادل ال ستخدام  اال   - 

واد  امل دة ال يعترب استخدام  ف الواليات املتح  حقوق النرش االستخدام املسموح به للمواد املحمية بموجب  

والتدريس ف   الصحفية  والتقارير  العلمي   النقد  انتهاكا   والتحصيل  الساخرة  من  لل  حلقوقها.    واملحاكاة  مزيد 

 انظر: املعلومات، 

http://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/what-is-fair-use/  
http://www.copyright.gov/fair-use/more-info.html 

 (: Finding Aid)   د وسيلة اإلجيا  - 

حيث  ،  املواد   تلك    معلومات حولريتوف  يساعد فأو جمموعة املخطوطات    الوثائق وصف لألوراق أو  

حفظ تلك  تية، وملخص ملحتويات املجموعة وموقع  اخللفية التارخيية أو السرية الذاتنظيم والرتتيب واليتضمن 

وسيلة   ومن اجلدير بالذكر إن  ، ذات الصلة داخل املجموعة   املفردات حتديد الوصف ف  ايتم استخدام هذ ، املواد

عن  فاصيل  إضافة تواد و بتنظيم امل  األرشيفي يقوم  خالل عملية الرتتيب والوصف، حيث  اإلجياد يتم إعدادها  

 حمتواها.  

 

مناقش  -8 األدلة يفللوقوف عىل  استخدام  كيفية  تدريس  بسيطة حول  القدرة  ة  كيفية مسامهة  ويتضمن ذلك  التارخيي،  البحث   

 الفكرية عىل مجع األدلة ومعاجلتها وحتليلها هو أمر مهم لتوعية املواطنني، انظر: 

Stéphane Lévesque, “How Do We Make Sense of the Raw Materials of the Past? - Evidence,” 

chap. 6 in Thinking Historically: Educating Students for the Twenty-First Century 

(Toronto: University of Toronto Press, 2008).    

http://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/what-is-fair-use/
http://www.copyright.gov/fair-use/more-info.html
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 ( Catalog Recordتسجيلة فهرس ) ضا:  نظر أي ا 

 (: Format)   شكل ال   -  

  خطابا نوع املصدر ) سواء الذي حيدداملصدر  شكل الوصف تضمن يقد  ،احلاوية أو طريقة عرض املصدر

 أو أعيد طباعته(. بخط اليد   ا مكتوب  - ا قمي أو ر  ا )ماديحيدد حالته افية( أو أو صورة فوتوغر مذكرة أو 

 : (Historical empathyالتارخيي )   التعاطف   - 

بني    الكامنةلفهم االختالفات  وذلك  ؛  همونوايا   همالقدرة عىل تقدير معتقدات األطراف التارخيية وقيم

رؤية املصدر )املصادر(  ول   ، صدراملمع    ةالعاطفي   املشاركةإلظهار  و  ، حياة القراء احلاليني واملستخدمني السابقني

 .(9)ف سياقه التارخيي اخلاص هتقديرو

 (: Instructor)   درب امل  - 

علم  املو  أبالكلية    عضو هيئة تدريس   يستخدم للداللة عىل قد    "  درب امل  "بأن    اخلطوط اإلرشادية هذه    تشري

أو أي    األرشيفي ة أو  ، وكذلك إىل أمني مكتبف مرحلة التعليم ما قبل اجلامعي  راسية الد  فصول الول عن  ئسامل

 . بالكلية الفصل أو عضو هيئة التدريس  علم مآخر يتعاون مع أو يعمل بشكل مستقل عن   يمهن

 (: Iterative process)   ة ر كر املت عملية  ال   -  

األسئلة واالفرتاضات السابقة،    وتعديل   بشكل متكررمتكررة، تتطلب العودة    حلقة بمثابة    األبحاث   مجيع

 . أجل تطوير األبحاث منديدة للنصوص واملصادر  مما يؤدي إىل قراءات ج

 Librarian)أمني املكتبة )   / (  Archivist)   األرشيفي انظر  (:  Archivist)   األرشيفي   /   Librarian))   أمني مكتبة   -  

 (:Literacy) ألمية املعرفة/ حمو ا   - 

وتعد    جمال ما،ت داخل  من املهارا  سلسلة  فهي بمثابة  الالزمة ملجال ما،أو املهارات    التعليمالكفاءة أو  

لعمل مع املصادر  كلها ذات صلة با   البرصية   واملعرفةالرقمية،    واملعرفةة،  املعلوماتيواملعرفة  صادر األولية  امل  رفةمع

 األولية. 

 

 انظر أيضا: -9

Yilmaz, Kaya. "Historical Empathy and Its Implications for Classroom Practices in Schools." 

The History Teacher 40.3 (2007): 331-37. 
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 (: Materialityاملادية ) الناحية    - 

صدر، عىل الرغم  غالبا ما يتم متييز هذا عن املحتوى أو نص امل  ،الطبيعة املادية أو شكل املصدريقصد هبا  

املادية بالتعرف عىل  ثقافة  ال غالبا ما ترتبط  و  له،تستوجب رضورة توضيح النص وشكضل القراءات  من أن أف

 املاض.  من أحداثاملزيد  

 (: Mediation)   وساطة ال   - 

هناك العديد من أنواع الوساطة، سواء    ،مقدار التدخل ووضع املعلومات ف سياقها بني املستخدم واملصدر

  املصدر فإن    :عىل سبيل املثال  ،األصيل   املصدروسخة  الوقت ما بني النالرتمجة، أو  الل املحتوى املضاف، أو  من خ

من  وساطة  توي عىل مقدمة عن الكاتب واحلدث الذي يكتب عنه هو أكثر  لعمل ما حيالذي يتم نرشه    األويل

واملستندات  ثائق  لوبني املستخدم وا وساطة  ال   واألرشيفيني كام يوفر أمناء املكتبات    ، منشور ال حيتوي عىل مقدمة

 . ها وترتيب املواد  باإلضافة إىل تنظيم وتسجيالت الوصف ادوسائل اإلجيمن خالل وذلك 

 (: Permissions) الصالحيات    - 

حم لعمل  االستخدام  كان  بموجب  إذا  النرشمي  حيتاج    حقوق  فقد  العادل،  باالستخدام  مشمول  غري 

 . حمددة مل بطرق قوق من أجل استخدام العالباحث إىل ترصيح من أصحاب احل 

 (: Preservation)   فظ احل   - 

  يتخذ ف دورة حياة املصادر األولية، قد    ،"أو التدمري  أو اإلتالف  أو اإلصابة  الرضرمن    حفظ الكيانات"

رسات  امامليشري املصطلح أيضا إىل  كام    ،خلطوات األوىل نحو احلفاظ عىل املصادرأنفسهم أو ال يتخذون ا  املنشئون

والعمل عىل    ا عملية حفظ املواد التي تتوىل رعايته رار استق  من أجل ستودعات  املتقوم هبا  التي  (10(حددة  املهنية  امل

دائم  بشكل  اإلمكان  إطالة عمرها، وضامن حفظها  اختيار    ، قدر  ذلك  املناسبة  بويشمل  التخزين    واملعاجلة يئة 

حتديث  نسخ استخدام، وإعادة    بمثابة  بدائلأيضا إنشاء  عملية احلفظ  قد تتضمن  و  وعملية احلفظ بشكل كامل،

يساهم  و  ،ا، وقراءهتا، واستخدامها مع مرور الوقت التي يمكن اسرتجاعهقادمة األشكال األحدث  األشكال املت

مفهوم  ومن اجلدير باإلشارة ألن    ، الستخدام املناسبامستخدمو املصادر األولية ف احلفاظ عليها من خالل  

   .تاحة اإلارتباطا وثيقا بمفهوم احلفظ يرتبط 

 

 ، للمزيد من املعلومات:ةمعية املكتبات األمريكيانظر قسم احلفظ بج -10

http://www.ala.org/alcts/mgrps/pars 

http://www.ala.org/alcts/mgrps/pars
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 (: Primary sourceاألويل ) صدر  امل   - 

بمثابة دليل أصيل  وتعد  ، التي تم إنشاؤها ف وقت الدراسة،  ا أشكاهلتتنوع ف  املصادر األولية هي مواد  

)مثل  مطبوعة  مواد  يمكن أن تكون  املصادر األولية  و  ا،أو أفكار  ا أشخاص  عمال أو  أو   ا يوثق فرتة زمنية أو حدث

  : ة / البرصية )مثلدفاتر(، واملواد السمعيالأو اليوميات  : خمطوطة )مثل /مواد أرشيفية  و أ، واملذكرات( الكتب

  :)مثل  املواد الرقمية أو املرقمنة املالبس أو املتعلقات الشخصية(، أو  : التحف )مثل و أالتسجيالت أو األفالم(، 

قد تكون تناظرية أو  املصادر األولية  مما سبق يمكن القول: إن  و  ، رسائل الربيد اإللكرتوين أو الصور الرقمية(

 رقمية.  نة أو مرقم

 (: Privacyاخلصوصية )   - 

املكتبات   أمناء  يكون  أن  املختلفة  ووالباحث  واألرشيفيون جيب  واألخالقية  القانونية  باألطر  دراية  ن عىل 

باخلصوصية  الوالياتلألرشيفيني  يمكن    ،املتعلقة  املكتبات ف  املجموعا   وأمناء  إدارة  تغطيها  املتحدة  التي  ت 

مثل  اخلصوصية  الصحي  قانو  :قوانني  التأمني  بيانن  )ومحاية  املرىض  اخلصوصية  (  HIPAAات  قانون  أو 

بسبب القوانني املعمول هبا أو    حجب الوثائقجيوز للمهنيني تقييد أو  (. وFERPA)  واحلقوق التعليمية لألرسة 

باحثني عىل حد  وال   املهنينيجيب عىل    ، ألخالقيات املهنية اتفاقيات املانحني أو ا  قرارات إدارة املخاطر املؤسسية أو 

 عند االستشهاد باملجموعات أو استخدامها أو الرتويج هلا. ف االعتبار هذه األطر  وضع سواء 

 (: Public Domainامللك العام )   - 

أن  ب ذلك  قد يرجع السبب ف  ، العام  املتاحة ف امللك  عىل األعاملحقوق النرش  متعلقة بقيود    ةتوجد أي  ال

ألن العمل تم إنشاؤه قبل  ؛ مصادرهتا   ت فكرية األخرى انتهت صالحيتها أو متحقوق النرش أو حقوق امللكية ال

أو بعض الوثائق    احلال مع الوصفات  ألن العمل ال يشمله حقوق النرش )كام هو أو  وجود مثل هذه القوانني،  

كام  .  حمددةالعام مما يسمح باستخدامات    بامللك  العمل بموجب ترخيص شبيه  أصدر  املنشئ احلكومية(، أو ألن  

 . العام املتاحة ف امللكخرى عند استخدام املواد األ خالقية األ واالعتباراتصوصية اخلجيب مراعاة 

 (: Repository)   ستودع امل   - 

بتجميع  مصطلح شام تقوم  ثقاف  تراث  مؤسسة  إىل  يشري  عام    تها وإتاحها  جموعات وحفظاملل  بشكل 

املتاحف واجلمعيات التارخيية ومراكز البحوث،  وت  واملكتبا   األرشيفات   أمثلة تلك املؤسسات:  ، ومنللبحث

بالنسبة ألولئك الذين  و  ،أو جزء من مؤسسة أكرب  قد يكون املستودع مستقال  ،أو أنواع أخرى من املؤسسات 

املتبعة ف  ا وطرقها املختلفة  أنواع املستودعات وأسباهببفعالية، فإن معرفة    األولية يسعون إىل استخدام املصادر  
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ينبغي التفكري  و  ،لتحديد هذه املجموعات واستخدامها بنجاح  وذلك   ؛أمر مهم وإتاحتها    ها وحفظ  دراملصا   مجع

 والسلطة والوكالة والوساطة.   لصمت )الثغرة(ا مقرتنا بمفاهيم  "مستودع"ف مصطلح  

 ( Archivesرشيف )األ /( Special Collections)  املجموعات اخلاصةنظر أيضا: ا 

 (: Research Project)   مرشوع البحث   - 

  النتائج يمكن أن تتضمن املنتجات أو  ، وقد تكون املشاريع البحثية أكاديمية أو إبداعية أو مهنية ف طبيعتها 

ة  يالفن  أو األعامل  املواقع  أو  املعارض  أو  العروض أو    أو مقاالت أو قواعد البيانات  األوراق مقاالت أو  لل النهائية  

 إلخ. 

 (: Research Question)   سؤال البحث  - 

،  عليه   إلجابةهو السؤال الذي يمكن ا سؤال البحث اجليد  ويعد    ، بحثالقود مرشوع  ي فكرة أو استفسار  

عىل  ف  ،وضوع البحث مل سؤال البحث أكثر حتديدا  وجيب أن يكون    ،جدا  ا جدا أو ضيق  ا واسع  وال يكون،  ومناقشته

قد  بهةاجلموضوع    داخل   :املثال   سبيل الثانية،  العاملية  للحرب  أثر    الداخلية  كيف  هو  البحث  سؤال  يكون 

وجتدر اإلشارة   رب،أثناء احل  الواليات املتحدةباستخدام حدائق النرص عىل اإلمدادات الغذائية ف مناطق معينة 

ف مرشوع    "أولية"  ديد املصادر التي تعتربيساعد الباحث ف حت  كام قد املعلومات املطلوبة،    حيدد   سؤال البحث أن  

 حمدد.

 (: Secondary source)   ي ثانو ال صدر  امل   - 

املصادر التي  ونالحظ أن تلك    ، ثانوية أخرىمصادر  وو/أو    ة در أوليا عمل جتميع وو/أو تعليق عىل مص

و  أ  عها لنقدها أو حتليلها بأهنا معلومات تم جتمي  األوليةاملصادر    يمكن متييزها عن ،  تعليميةغالبا ما تكون أعامل  

 . عليها  التعليق

 (: Silences)الثغرة( )   الصمت   - 

الذين مل يتمكنوا من كتابة    أولئك   تنتج عن، والتي غالبا ما  ة التارخيي  الوثيقة املفقودة ف    األجزاء الثغرات أو  

  ، من قبل الثقافة السائدة  إخفاؤها أو تم    لكي يتم حفظها   قي مةذات    وثائقهم   الذين مل يعتربوااخلاصة، أو    وثائقهم 

إىل هذا املصطلح  يشار  و   أم ال،  ف مستودع معنيت ف املقتنيات املتاحة  الوقوف عىل ما إذا كانت هناك ثغرا ينبغي  

 . "ي/ الثغرة األرشيفيةمت األرشيفالص " بمصطلح أحيانا 
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 (: Source)   صدر امل   - 

كون أولية أو  مكن أن ت واملصادر ي  ،وعة أو كتاب أو موس  وثيقة  :يتم فيه العثور عىل معلومات، مثل  كيان

 . عن تلك املصادرمصادر أقل أمهية ثانوية أو  

 (: Archivesاألرشيف )   / (  Special Collections)   املجموعات اخلاصة   - 

له    ا أيض  "األرشيف"، ومصطلح  متعددة، وغالبا ما تستخدم بالتبادل  حتتوي هذه املصطلحات عىل معان

 ي يتم االحتفاظ هبا عن قصد.  وصف األشياء التتخدم ف يسشكل عام معاين خمتلفة، وب 

ة  املواد النادرة والفريد  حيفظ آخر    ماديقسم أو وحدة أو مكتبة أو أي مكان  يشري إىل  م  مصطلح عا   - 1

واملخطوطات والكتب النادرة أو غريها من    إتاحتها بشكل آمن، ويتضمن ذلك الوثائق األرشيفية ويوفر إمكانية  

 هو مثال لنوع من املستودعات.   قسم املجموعات اخلاصةو  ،املواد األصلية 

 أو املجموعات داخل قسم أو وحدة أو مكتبة حتتوي عىل مواد نادرة وفريدة من نوعها.  املواد  - 2

 (. Copy) نسخة: انظر  ( Surrogate)   بديل   - 

 شارحة: ةرافيجببليو الثاني: الملحق

هذه   من  حتديد  الشارحة   ةرافي جببليوالالغرض  عن    لتعلم  ة األساسي  املصادر  هو  صادر  امل  معرفةاملزيد 

  عامي  املصادر التي تم نرشها ف الفرتة ما بني م انتقاء املصادر الواردة بالببليوجرافية، والرتكيز عىل  ، وقد ت األولية

  (SAAمجعية األرشيفيني األمريكيني )  ريق املشرتك بنيالعمل الذي أنجزه الف   ، وذلك مع انتهاء2017و  2014

 . صادر األولية امل  ملعرفة  رشادية املعني بتطوير اخلطوط اإل( RBMSالنادرة )وقسم املخطوطات والكتب 

  التوعية قسم    قام بإعدادها ولكن ال يتم حتديثها بانتظام    مراجعتها أكثر شموال، يتم    ة رافيجيوجد ببليوو

 يل: األرشيفيني األمريكيني، ومتاح عىل الرابط التا التابع جلمعية  واإلتاحة

http://www2.archivists.org/groups/reference-access-and-outreach-section/teaching-
with-primarysources-bibliography 

  - Bahde, Anne, Heather Smedberg, and Mattie Taormina, eds. Using Primary 
Sources: Hands-On Instructional Exercises: Hands-On Instructional Exercises. 
ABC-CLIO, 2014. 

نموذجا من متارين التعلم النشط مع املصادر األولية والتي عقدت ف األرشيفات    30تيح هذا العمل  ي

املادة التمهيدية املناهج الرتبوية    ها ف دورة واحدة، وتناقش خلاصة وتم تركيزاحف، وأقسام املجموعات اواملت

التفصيلية لكل   املفيدة ف تعليم املهارات املرتبطة بمعرفة املصادر األولية، ويوفر العمل أيضا خطط الدروس 

http://www2.archivists.org/groups/reference-access-and-outreach-section/teaching-with-primarysources-bibliography
http://www2.archivists.org/groups/reference-access-and-outreach-section/teaching-with-primarysources-bibliography
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صدر  ية حول حتليل املل التدريبات دورات متهيد مترين، مع اقرتاحات للتأقلم مع بيئات التعليم املختلفة، وتشم

، باإلضافة إىل دورات أكثر تقدما حول بناء املهارات التحليلية، وحتديد سياق املصادر األويل وعملية البحث 

 وجتميعها، وتفسري وسائل اإلجياد، وفهم اخلصائص املادية للمصدر. 

- Carini, Peter. "Information Literacy for Archives and Special Collections: Defining 
Outcomes." portal: Libraries and the Academy 16, no. 1 (2016): 191-206.   

هذي خلفية    اقدم  املعرفةاملقال  ف  املعلوماتية    عن  ودورها  األوقيمتها  كاريني و  ولية، املصادر    ترشح 

(Carini )    الت  واملخرجاتاحلاجة إىل جمموعة من املعايري  رضورة ادر  املصمعرفة  حديد  التي تتناول عىل وجه 

التالية: املعرفة    ضمن املجاالتالتي تقع  ولية، وتعلم املصادر األملخرجات  ل إطارا مقرتحا  وفر املقا وي   ، األولية

املقال بقسم حول   (Carini)  كاريني   وتنهي   ، واتباع املبادئ األخالقية  واإلتاحة  واالستخدام يم  يوالتفسري والتق 

التعلم وتوضح رضورة معاجلة  ت  خمرجا عىل    املقال مثاال ا  هذقدم  وي   ، قرتحةامل   للمخرجات  املمكنة ات  التطبيق

 . وليةعرفة املصادر األملمعايري   عدم وجود

- Hensley, Merinda Kaye, Benjamin P. Murphy, and Ellen D. Swain. "Analyzing 
Archival Intelligence: A Collaboration between Library Instruction and 
Archives." Communications in Information Literacy 8, no. 1 (2014): 96-114. 
Available at: 
http://www.comminfolit.org/index.php?journal=cil&page=article&op=view&path
%5B%5D=v8i1p96 

البحوث األرشيفية    التعامل معخلفية عن العقبات التي يواجهها الطالب عند تعلمهم    لاملقا   اقدم هذي

عام  يو أجريت  دراسة  إىل  استنادا  التعليم،  العقبات ف  تلك  كيفية معاجلة  أفكارا حول  ف جامعة    2012قدم 

شا  أوربانا  ف  أن    ، مبنيإلينوي  الدراسة  املتخصصة    ااجتهدوالطالب  وكشفت  اللغة  بالوثائق  املتلفهم  علقة 

خلط بني الطالب حول االختالف بني املكتبات  وتبني وجود    ، عملية البحث األرشيفي   وللتعامل مع صعوبة 

اتواألرشيفا  ومفهوم  ا،  بني  ألصيل ملصدر  والعالقة  اإلجياد،  التي    وسائل  ف واملجموعات  وصفها  تلك  يتم   

 . الوسائل

- Horowitz, Sarah M. "Hands-On Learning in Special Collections: A Pilot Assessment 
Project." Journal of Archival Organization 12, no. 3-4 (2014): 216-229. 

لتقييم    ةجادوفري معايري  حول ت املجموعات اخلاصة    أقسام بالطلب املتزايد الذي تواجهه    املقال  اهذ  قري

يصف املؤلف مرشوع تقييم  و  ،ية ولم املصادر األاستخدايمية حول  خربات تعل  تتيحفصول التي  ف ال  املخرجات

http://www.comminfolit.org/index.php?journal=cil&page=article&op=view&path%5B%5D=v8i1p96
http://www.comminfolit.org/index.php?journal=cil&page=article&op=view&path%5B%5D=v8i1p96
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أو  ف تأثري  (  Augustana College)ستانا  ج كلية  قياس  ملحاولة  التقييم  نامذج  العميل  باستخدام  التدريب 

عىل الرغم من أن النتائج كانت  و  اقد، النهارات التفكري  وم  املعرفة املعلوماتية للطالب عىل  ملشاركة املصادر األولية  

أفضل    اإن هذف  غري حاسمة،  تقييم  أدوات  إىل  احلاجة  تناول  األولية  املقال  املصادر  مبارشة  ملعرفة  ترتبط  التي 

 (.ACRLمجعية مكتبات الكليات والبحوث )  أعدهتا بأدوات التقييم املوجودة مسبقا التي 

- Mitchell, Eleanor, Peggy Seiden, and Suzy Taraba. Past or portal?: Enhancing 
undergraduate learning through special collections and archives. Association of 
College & Research Libraries, 2012. 

  فيها   اشرتكت، والتي  ويلللمصدر األة  مع هذا املجلد دراسات حالة تصف األنشطة التعليمية الفعالجي

،  األوىل كل خاص عىل طالب املرحلة اجلامعيةينصب الرتكيز بشو ،ة األمريكي يات املتحدةالوال  مؤسسة ف  47

مع املصادر األولية، من    للتدريس   مهمة ويسلط الضوء عىل جمموعة واسعة من النامذج التعليمية التي توفر أدلة  

 . دورات طويلة األجل واحدة إىل  عقد دورة

- Morris, Sammie, Lawrence Mykytiuk, and Sharon Weiner. "Archival Literacy for 
History Students: Identifying Faculty Expectations of Archival Research Skills." 
The American Archivist 77, no. 2 (2014): 394-424. 

األساسية    ملهاراتا  (Weiner)  ، ووينر(Mykytiuk) ، وميكيتيوك  (Morris) موريس  كل من    حرش

واملناهج    أدبيات املوضوع من خالل مراجعة    ،يدا لطالب التاريخ، وحتدواألرشيفات  األولية   ستخدام املصادرال

املتعلقة    املهارات ن قائمة من  وضع املؤلفقد والدراسية، فضال عن إجراء مقابالت مع أعضاء هيئة التدريس، و 

  باملعرفة بمجموعة من التوصيات للنهوض    لاملقا   اتتم هذوخي.  ألوىلة ااجلامعيبتخصصات التاريخ ف املرحلة  

 األرشيفية.  ةهناملألرشيفية داخل السياقات املؤسسية وكذلك داخل ا

- Mulroney, Lucy and Patrick Williams, "Doing It Yourself: Special Collections as a 
Springboard for Personal, Critical Approaches to Information." In T. Swanson 
and H. Jagman (Eds.) Not Just Where to Click: Teaching Students How to Think 
about Information (Publications in Librarianship #68), ACRL Press, 2015. 

الفصل  ي هذا  بني  ال  هد اجلصف  املتعاوين  عن  وأمني  اخلجموعات  املسئول  ف    صتخصاملكتبة  املاصة، 

،  اجلامعية ف املرحلة  الكتابة  لدورات تتناسب مع  التخطيط سلسلة من  املسئول عن الكتابة    ربواملد،  املوضوع

مصدر  وقد   استخدام  الطالب  من  املرشوع  سرياكوز  أوىل  تطلب  جامعة  جمموعات   Syracuse)من 

University  )خيتارونه الذي  املوضوع  إهلام حول  كمصدر  ف  وؤلفامل ناقش  وي   ،اخلاصة  البحث  أثر  كيف  ن 

  ويتضمن ذلك الطالب ف جمموعة متنوعة من املجاالت،    لدى  ة لوماتيمهارات املعرفة املع  املصادر األولية عىل 
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  ي ملكية أبحاثهم األصلية ف جمال موضوع  واحلصول عىل ،  التعليمية  اتتقييم املصادر بدقة، واملشاركة ف املحادث

 معني. 

- Prom, Christopher J. and Lisa Janicke Hinchcliffe. Teaching with Primary Sources. 
Chicago, IL: Society of American Archivists, 2016. 

  املصادر األولية يقدم أيضا أفكارا عملية لدمج معرفة    كام،  املصادر األولية تطور معرفة  هذا العمل  صف  ي

ة وف  يفيهنة األرشاملتطورها ف  األرشيفية عن طريق وصف    رفة املع  يتناول   النموذج األول:   ، ف املناهج الدراسية

األوسع.    اترا طاإل ل  : الثاينالنموذج  التعليمية  التدريس  ملامرسات  دليل  املكتبات  ألرشيفيني  بمثابة  وأمناء 

يلعبها  كام  اآلخرين.    واملدربني التي  املختلفة  العملية، من رشح األدوار  األفكار  العديد من    ن األرشيفيويقدم 

من دراسات احلالة حول   الكثري ؛ يلخص النموذج الثالث واألخريو  ،خطة الدرس عن معلمني لتقديم قوالب ك

باملصادر   الطالب  املعلمني   األولية، توصيل  مجيع  مقابلة  اجلامعي  تم  قبل  ما  التعليم  مرحلة  هيئة    ف  وأعضاء 

النا   يني واألرشيف  بالكليات التدريس   ومشاريعهم  اسرتاتيجياهتم  بالذكر    ،جحة ملشاركة  اجلدير  إن  ومن 

 اإلضافية هي أيضا مفيدة للغاية.  فضال عن أن املصادراملقرتحة من قوائم القراءة تعد  رافيات  جالببليو 

- Samuelson, Todd, and Cait Coker. "Mind the gap: Integrating special collections 
teaching." portal: Libraries and the Academy 14, no. 1 (2014): 51-66.   

وأعضاء هيئة  من أمناء املكتبات  مع زمالئه    قويةبناء عالقات  ب  املهتمني ألرشيفيني  املقال املشورة ل  ا هذ  قدم ي

ن دراسة حالة تدرس هذه العالقات ف مؤسستهم اخلاصة لإلشارة إىل أن  ويستخدم املؤلف و  بالكليات،   التدريس 

التدريس   الطريقة األكثر فعالية للوصول إىل أعضاء وأمناء املكتبات هي رشح كيفية استخدام    بالكليات  هيئة 

   لتلبية احتياجات املناهج الدراسية.وذلك  واد ف مكتبات املجموعات اخلاصة امل

- Swain, Ellen D. "Best Practices for Teaching with Primary Sources," in Patrick 
Ragains and M. Sandra Wood. The new information literacy instruction: best 
practices. Rowman & Littlefield, 2015. 

اخلطابة ف ي وبرنامج  الطالبية  واحلياة  الثقافة  أرشيف  بني  العالقة  دراسة حالة تصف  الكتاب  هذا  قدم 

ة عامة  تغيريا ف تعليامت األرشيف من منهج نظر  جامعة إلينوي ف أوربانا شامبون، حيث تصف دراسة احلالة

 لآلخرين املهتمني هبذا األمر.  كثر تعمقا واستهدافا، وتلك الدراسة مفيدةشاملة إىل منهج أ

- Theimer, Kate, ed. Educational Programs: Innovative Practices for Archives and 
Special Collections. Rowman & Littlefield, 2015. 
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امج التعليمية التي تركز عىل املصادر  ات احلالة حول تطوير الربذا الكتاب عبارة عن جمموعة من دراسه

املناهج  األ ف  والوثائق  اخلاصة  املجموعات  دمج  خالهلا  من  يمكن  التي  املتعددة  الطرق  يوضح  وهو  ولية، 

م التعليم  مرحلة  ف  سواء  املختلفة  التعليمية  املستويات  ف  األوىل الدراسية  اجلامعية  واملرحلة  اجلامعي  قبل    ا 

اسب مع جمموعة متنوعة من املؤسسات، وهي  ، والعديد من األفكار قابلة للتحويل لتتنومرحلة الدراسات العليا 

الكتاب بمثابة   الفوري عىل نطاق صغري نسبيا، ويعد هذا  أو للتنفيذ  الربامج طويل األجل  لتطوير  إما  مناسبة 

صول بناء عىل اجلمهور  ولية، ويسمح باختيار الفبشكل عميل كيفية التعامل مع املصادر األمقدمة فعالة للتعلم  

 أو نوع الربنامج. 

- Weiner, Sharon A., Sammie Morris, and Lawrence J. Mykytiuk. "Archival Literacy 
Competencies for Undergraduate History Majors." The American Archivist 78, 
no. 1 (2015): 154-180. 

  املعرفة األرشيفية   اتمهارالتي توثق اجلهود الرامية إىل تأسيس  ثاين ف سلسلة املقاالت  ذا املقال هو ال ه

املرحلة   ف  التاريخ  التدريساألوىل    ة اجلامعيلتخصصات  هيئة  أعضاء  من  مدخالت  أساس  ،  بالكليات  عىل 

املكتبات.  واألرشيفيني  وأمناء  القائمة و،  وامل  تتضمن  األساسية  املهارات  من  كال  هبا  الناجتة  املوىص  تقدمة 

املصادر    تعريف ذلك  ويتضمن   جمموعة متنوعة من املهارات،  اجلامعية األوىل عرب التاريخ ف املرحلة  ت  لتخصصا 

التوجيأماكنها   وحتديد عىل  واحلصول  األبحاث،  ف  املصادر  وإدراج  واألرشيفينيمن    هات ،  عىل  ،  الوقوف 

ومن    ،ن املصادر بطريقة أخالقية التي تم احلصول عليها م  ، واستخدام املعلوماتاجلوانب التثقيفية باألرشيفات 

   التعليمية.  البيئات يمكن تكييف هذه املهارات أو توسيعها الستخدامها ف جمموعة متنوعة من  لذكر؛  اجلدير با 

 ذات الصلة المصادر الثالث: لملحقا

- ACRL Framework for Information Literacy for Higher Education. Association of 
College and Research Libraries (Adopted January 11, 2016). 
http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework 

  رشادية اخلطوط اإلخلفية هلذه   (ACRLبات الكليات والبحوث )الصادر عن مجعية مكت وفر اإلطار  ي

عىل مستوى    واملدربنيخاصة ألمناء املكتبات  وبلية،  صادر األوامل   ملعرفة  للخطوط اإلرشادية  ادا مفيقويعترب رفي

ناء  وأم   األرشيفيني لتشجيع التعاون الواعي بني    بشكل متناغم  هذين العملني ويمكن استخدام    ، الكلية أو اجلامعة 

  عىل مستوى الكلية أواملعرفة املعلوماتية  املهتمني بناء املكتبات  صادر األولية وأمامل املكتبات الذين يعملون مع  

ف الوقت نفسه مناسبان    ، ولكنيطبقان كمعايري إلزامية وال    أكثر مرونة   يكونا إىل أن    العملنيدف كال  وهي  ،اجلامعة

http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework
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رتاتيجيات  س إإلنشاء    العملني يمكن استخدام كال  و  ، والطالب داخل بيئة تعليمية معينة  املدربني حتياجات  ال

 جلمهور معني. عىل االحتياجات اخلاصة    ستوى املحيل بناءتقييم عىل امل

- ACRL Visual Literacy Competency Standards for Higher Education. Approved by 
the ACRL Board of Directors, October 2011: 
http://www.ala.org/acrl/standards/visualliteracy 

صادر األولية، خاصة عند مواجهة  امل  ملعرفة اخلطوط اإلرشاديةعايري إىل جانب  تلك املد استشارة  ن املفيم

 املصادر األولية مع العنارص املرئية. 

- Society of American Archivists, Reference, Access, and Outreach Section, Teaching 
with/about Primary Sources committee: 
http://www2.archivists.org/groups/reference-access-and-
outreachsection/teaching-withabout-primary-sources-committee 

  األرشيفيني األمريكيني التابع جلمعية    واإلتاحة  التوعيةقسم  باملصادر األولية التابعة ل  التدريسقوم جلنة  ت

تعد تلك اللجنة  هني املتعلقة بالتدريس مع املصادر األولية ومفيدة وتستضيف فرص التطوير املمصادر  بتجميع 

 إىل توسيع مهاراهتم ف هذا املجال.  للمهنيني الذين يتطلعون امفيدمصدرا 

 الخطوط اإلرشادية: تطوير هذه التاريخية لخلفية  ال الرابع: حق لملا

( وقسم املخطوطات والكتب  SAAمجعية األرشيفيني األمريكيني )  تم تكليف فريق العمل املشرتك بني

( )RBMSالنادرة  والبحوث  الكليات  اإلرش ACRL( بجمعية مكتبات  بتطوير اخلطوط  صادر  امل  ملعرفة   ادية( 

امتداد   األولية  عمل ملهمة    وذلك  )  فريق  النادرة  والكتب  املخطوطات  القياس  RBMSقسم  بأدوات  املعني   )

ل2013ام  عالتقييم  و واستجابة  امل ،  به  سحنتائج  قام  جلمعية    واإلتاحة  التوعية قسم    الذي  األرشيفيني  التابع 

ملهنة سوف تستفيد  أن ابرى ف األدبيات املهنية التي أشارت  النتائج األخ، فضال عن  (11)   2013األمريكيني عام  

ليزا    ف ذلك الوقت   واإلتاحة  التوعية قسم  وقد قدم كل من رئيس    ،التدريس مع املصادر األولية   يعزز من إطار  

(  Anne Bahde) آن باهدي( واملجلس التنفيذي لقسم املخطوطات والكتب النادرة Lisa Sjoberg)  سيوبريج

ومتت املوافقة رسميا    2014ف عام  من املنظمتني    إىل كل( مقرتحا  Heather Smedbergج )بدبريهيذر سميو

 

11-http://www2.archivists.org/groups/reference-access-and-outreach-section/teaching-

withabout-primarysources-committee 

http://www.ala.org/acrl/standards/visualliteracy
http://www2.archivists.org/groups/reference-access-and-outreachsection/teaching-withabout-primary-sources-committee
http://www2.archivists.org/groups/reference-access-and-outreachsection/teaching-withabout-primary-sources-committee
http://www2.archivists.org/groups/reference-access-and-outreach-section/teaching-withabout-primarysources-committee
http://www2.archivists.org/groups/reference-access-and-outreach-section/teaching-withabout-primarysources-committee
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املجلس  ومن قبل ( 12)  2014ف نوفمرب  جملس إدارة مجعية األرشيفيني األمريكيني العمل من قبل   يقعىل إنشاء فر 

عامني تبدأ    ملدةالعمل    فريقوقد تم تكليف    ،13  2015ر  ف فرباي  التنفيذي لقسم املخطوطات والكتب النادرة

سئولني عن  وامل  وعىل الرغم من أن فريق العمل تكون من األرشيفيني وأمناء املكتبات  ،2015ف صيف عام  

وكيفية    املصادر األوليةبشأن معرفة    ا وجهات نظر أوسع نطاق  املجموعات اخلاصة، إال أنه قد تم تكليفهم بفحص 

قابلة  للخطوط اإلرشادية  مسودة  ، ووضع  واألرشيفات  لمجموعات اخلاصةخارج البيئة املبارشة ل  التعامل معها 

لمدرب،  ملتنوعة لدوار ااإلشارة إىل األ مع املصادر األولية كيفية التعامل مع حاالت تعلم العديد من للتطبيق ف 

 واجلمهور، واألغراض. 

 عضاء:األ

املعين األ  املخطوطات ن  و عضاء  قسم  قبل  )   من  النادرة  والبحوث  (  RBMSوالكتب  الكليات  مكتبات  بجمعية 

 (ACRL :) 

 . ونجامعة والية أورجي ( بAnne Bahde)  باهدي آن  ●

 . جامعة هيوستن( بJulie Grob)  جروب  جويل  ●

 . كلية هافرفورد( بSarah Horowitz)  هورويتز سارة ●

 . جامعة جورج واشنطن( بLeah Richardsonا ريتشاردسون ) لي ●

 . وج يا، سان دييجامعة كاليفورن، بشاركامل رئيس ال (،Heather Smedbergسميبدبريج )  هيذر  ●

 . كلية دارمتوث ( بMorgan Swanان سوان ) مورج ●

 

  

 

جم  -12 األرشيفينيحمارض  مجعية  إدارة  املوا لس  توضح  التي  األمريكيني  نوفمرب    متاحة  2014فقة،  التايل:  ،  الرابط  عىل 

https://www2.archivists.org/sites/all/files/1114_Minutes_Adopted.pdf 

 (item II, page 2 of 33دول األعامل )انظر ج

إدا  -13 جملس  والكتب  حمارض  املخطوطات  قسم  املوافقة،  رة  توضح  التي  التايل: 2015فرباير    2النادرة  الرابط  عىل  متاحة   ،

tes15m.pdftees/minutes/2015/execminuhttp://rbms.info/files/commit 

https://www2.archivists.org/sites/all/files/1114_Minutes_Adopted.pdf
http://rbms.info/files/committees/minutes/2015/execminutes15m.pdf
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 (: SAAمن قبل مجعية األرشيفيني األمريكيني ) ن  و املعين عضاء  األ 

 .ستانا ج كلية أو( بSamantha Crisp) كريسب  سامانثا  ●

 .جهام يون جامعة برجي( بGordon Daines)  داينز جوردون  ●

 . ورنيا، ريفرسايدجامعة كاليف ( بRobin Katz)  كاتز روبن ●

 . جامعة ييل، بشاركامل رئيس ال (، Bill Landisالنديس ) بيل  ●

 . جامعة بوردو( بSammie Morris) موريس  سامى  ●

 . كلية كونكورديا ( بLisa Sjobergليزا سيوبرج )  ●

 

● ●● 


