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 املستخلص 

قدم األرشيف الوطني ف الواليات املتحدة واإلمارات العربية عدًدا من تطبيقات األجهزة الذكية؛ منها تطبيقات تتعلق  

هذه  ألحد  وحتلياًل  وصفا  الدراسة  هذه  وتتناول  الوثائقية،  جمموعاته  بأهم  أو  يقدمها  التي  واخلدمات  باألرشيف  بالتعريف 

؛ حيث تستكشف الدراسة أهداف وخصائص التطبيق، واخلدمات املتاحة فيه، لوطنياألرشيف االتطبيقات، وهو تطبيق ُيسمى:  

أمهية  وترتبط ،لرصد وحتليل خصائص التطبيق، وأوجه التشابه بينها ف الدولتنيواستخدمت الدراسة أسلوب حتليل املحتوى  

الوعي به واخلدمات التي يقدمها، كام تسد الدراسة بأمهية التطبيق نفسه كونه التطبيق الذي ُينسب السم األرشيف وهيدف لنرش  

الدراسة   فجوة مهمة ف األدب األرشيفي العريب بخاصة ما يتعلق بتطبيقات األجهزة الذكية ف إدارة املؤسسات األرشيفية  هذه 

دولتني يدل عىل  ومن نتائج الدراسة: إن عدد التطبيقات التي أطلقها األرشيف الوطني ف ال وتعزيز اخلدمات املقدمة للمستفيدين،

الوطني  األرشيف  أن  ومع  للمستفيدين؛  املقدمة  األرشيفية  اخلدمات  الذكية ف حتسني  التطبيقات  فيهام ألمهية  املسؤولني  إدراك 

املسمى   تطبيقه  أطلق  أنه  إال  ذكية  تطبيقات  إطالق  ف  سباًقا  كان  املتحدة  الوطنيللواليات  إطالق  2019عام    األرشيف  بعد  م 

م، واستهدف التطبيق كل فئات املستفيدين من األرشيف من مؤرخني وإعالميني ومعلمني  2009ية للتطبيق عام  اإلمارات العرب

وغريهم، ومل يقترص عىل فئة منهم، ومن املقرتحات التي قدمتها الدراسة ملراكز األرشيف العربية التي ختطط لتطوير تطبيق للتعريف  

ف التطبيق كل فئات املستفيدين االفرتاضيني من مستخدمي األجهزة الذكية، وأن  باألرشيف وخدماته ووثائقه: رضورة أن يستهد

يستهدف التطبيق نرش الوعي باألرشيف الوطني: )رؤيته، ورسالته، وأهدافه، وأهم اخلدمات املقدمة(، وإتاحة البحث عن الوثائق 

 ملة احلدوث.األرشيفية، ورضورة الفحص الدوري للتطبيق لتالف العيوب التي قد تكون حمت

 . خدمات األرشيف ؛ تطبيقات األجهزة الذكية؛   تطبيق األرشيف الوطني :الكلامت املفتاحية

 بحوث ودراسات
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 متهيد 

يتمتع بقدرات أكثر من اهلواتف املحمولة  وكان    ،IBMرشكة  ل  م1992يرجع ابتكار أول هاتف ذكي لعام  

باسم  السابقة ميزات هذا   ،Simon Personal Communicator  (Andrew, 2018)، وُعرف  أبرز  وشملت 

الذكي، ظهر  وبعد   ،املالحظات والتقويم ، وفاكس، والربيد اإللكرتوين ، وشاشة ملس اهلاتف:   اخرتاع اهلاتف 

هم وعمالئهم،  وزمالئهتم  عائالالناس؛ حيث انترش استخدامه عىل نحو كبري لتواصل األفراد مع  تغري ف حياة  

للهواتف واألجهزة الذكية تأثريات متنوعة  ، و ائف متقدمةت ووظا ( مع إمكانPCكمبيوتر شخيص )وهو أيضا  

مكوناهتا:   تدخل ف صناعة  التي  فاملعادن  فيها؛  نحيا  التي  البيئة  عىل  كتأثريها  سلبية  تأثريات  منها:  حياتنا؛  ف 

التي    لكرتونيةاألنشطة املعدنية واإل، وللمياه واهلواء والرتبةتؤدي إىل تلوث    ، ...( املعاجلات الدقيقة )الشاشة،  

أكثر  بأن    (ADEME, 2017, p. 5)، وتشري إحدى الدراسات  مؤثرة للغاية وتستهلك طاقة  تتم إلنتاجها تكون

إال  صغرية،  بكميات  ف البيئة    توجدهذه املواد  وبالرغم من أن    ة،اتف الذكيواهلصناعة  ف  تدخل    مادة  سبعنيمن  

عىل اجلانب اآلخر، فإن للهواتف   بعضها،  إعادة تدوير   الصعب من  هلذه املواد يكون أحيانا    سبائك املعقدة أن ال 

تصال اهلاتفي،  يستخدمها الناس إضافة لال  الذكية تأثريات إجيابية ف حياتنا كوهنا وسيلة االتصال األكثر انتشارا،

  جتامعية، اال ومشاركة املعلومات عىل الشبكات    ،الوصول إىل اإلنرتنت والربيد اإللكرتوين وإدارة دفرت العناوينو

إىل    الصور،والتقاط   بواسطة  املوسيقى، واالستامع  لتتبع ونظام  ال  وتوجيهها  املواقع العاملي  إلخ،GPS  حتديد   ،  

يمكنها  كام    بكامريات رقميةها  تم جتهيز ، ويإرسال واستقبال املكاملات وامللفاتتتيح اهلواتف الذكية للمستخدم  و

، وتوفر األجهزة  (Word  ،Excel  ،PDFوكذلك ملفات بتنسيقات خمتلفة )  فيديو، ومقاطع    mp3تشغيل ملفات  

ح بالوصول إىل اإلنرتنت وحمتوى الوسائط  سامالواجهة تعمل باللمس، ومزايا متنوعة منها:    Tabletsاللوحية  

 (. Hulin, 2013, p. 12)من التطبيقات ، باإلضافة إىل إمكانية دمج كثري املتعددة

هلا   بأن  الذكية  اهلواتف  تشغيل  وتتميز  التي  ونظام  األخرى  الوظائف  من  والعديد  كاملة  مفاتيح  لوحة 

للقيام    حممول   و أ  كمبيوتر شخيصمما يتيح للمستخدم القيام بأعامل كان حيتاج ليمتلكها الكمبيوتر الشخيص،  

يمتلكها   ة رقمي ة أجهزك عاظم قيمتها تتو ، بشكل مستمر  هبا، وتتحسن التكنولوجيا املستخدمة ف اهلواتف الذكية 

؛  عدد ال حيىص من التطبيقات وإمكانية تنزيل    الوصول إىل اإلنرتنتاجلمهور، وتتميز اهلواتف الذكية بقدرهتا عىل  

ستخدم بشكل واسع كوسيلة  ( والتي تُ WhatsApp  ،Viber  ،Skype  : مثلمنصات الوسائط االجتامعية )ومنها  

دوًرا حيوًيا    (Facebook  ،Twitter    ،MySpace  : مثل)  التواصل االجتامعي وسائل  ، وتلعب  حديثة لالتصال 

وسائل  عىل    ف نجاح اهلواتف الذكية، فمن املمكن مشاركة البيانات ومقاطع الفيديو والصور واملهام األخرى 

  الوصول   من  من األشخاص  كام متكن اهلواتف الذكية عدًدا كبرًيا  باستخدام اهلواتف الذكية،االجتامعي  تواصل  ال

  من التطبيقات للهواتف   ااملعلومات مزيدقنيات  تون ف  تخصصاملويطور   للشبكات االجتامعية،عرب اإلنرتنت  
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مراعاة التوافق مع اهلواتف الذكية واألجهزة املحمولة  مع    والكمبيوتر،تستند إىل الويب   والتيالذكية واألجهزة 

ويب  بعض  ينشئ  و  ، األخرى حمتوى  املواقع  ميرامرشف  ويدعم  املحمولةعي  اهلواتف  سبيل  ،  ستخدمي  عىل 

 .iPhoneو  Blackberryمثل   املحمولة موقع ويب للهواتف  Yahooيقدم عمالق اإلنرتنت    املثال:

ذكية   هواتف  من  الذكية  األجهزة  لوحية  ،    Smartphonesوتعمل    تشغيل   أنظمة  خالل  منوأجهزة 

مع أنه كان يوجد أكثر من مخس أنظمة تشغيل  و  .Android  أندرويد  نظام  و   iOSتشغيل   نظام   منها:  ؛ متطورة

و    Androidعند ظهور اهلواتف الذكية، إال أن سوق أنظمة تشغيل اهلواتف املحمولة تركز عىل نظامي التشغيل  

iOS  الذين يرغبون ف حتسني  ملطوري التطبيقات  ، وذلك ألن وجود عدد قليل من أنظمة التشغيل يعترب ميزة

التشغيل  موارد تتوافق مع نظام  التطبيقات  هم واالستفادة من مستوى جيد من اجلودة، ووجود عدد أكرب من 

(ARCEP , 2018  وتتشارك اثنتان من اجلهات الفاعلة نظامي تشغيل ،)iOS  و  Androidتسيطر  حيث  ؛  Apple  

عىل    Google، وتشجع  املصدركنظام تشغيل مفتوح   Android  التي أعدت  Google، وiOSعىل نظام تشغيل  

 تضمن التوافق مع جمموعة واسعة من التطبيقات.   لكي Androidمن  صدارات املختلفة اإلحرتام ا

للتنزيل عرب منصات   ة عمل عىل اهلواتف الذكية ومتوفرت ةبرجمي  اتتطبيق ات األجهزة الذكية هيتطبيقإن 

التطبيقات  ملستخدمي    Google PlayوiPhone  (Apple Store, 2019  )زة  ألجه  App Storeمثل    ؛توزيع 

Android  (Google Play, 2019) ،    التطبيقات اهلواتف املحمولة بوابة لقائمة متزايدة من املهام جعلت هذه 

إنجازها  للمرء  يمكن  املجانية،  مثل:    ؛التي  النصيةواملكاملات  والرسائل  وحترير صور  ،  فيديو،  مؤمترات  عقد 

طلق عليها اسم  وهلذا السبب يُ   تنا، من جوانب حيا   كثريف    أساسيةوهذا جيعل األجهزة املحمولة    ، ومشاركتها 

اليومية  الذكية،اهلواتف   مهامنا  من  الكثري  تسهل  تطبيقات   ، ألهنا  التطبيقات  هذه    ومتخصصة   مستقلة   ومن 

  العميل   / البث   تطبيقات   املحمول(،   واقع م)   اإلنرتنت  وتطبيقات  اإلنرتنت،   إىل   الوصول   إىل   احلاجة   دون   لألجهزة 

 .Chmielarz, 2015, p).    الكمبيوتر  اإلنرتنت، وألعاب  عرب  اخلادم  حمتوى  إىل الوصول مستفيدينالتي تتيح لل

1086) . 

  مهور اجل فئة عريضة من  دعم املؤسسات والرشكات للوصول إىل  ف  األجهزة الذكية دور مهم    تطبيقاتول

، وكإحدى مؤسسات املعلومات عىل املستوى الوطني، بادرت بعض املؤسسات  إدارية وجتاريةأهداف    حتقيقو

األرشيفية عىل الصعيدين العاملي والعريب لإلفادة من إمكانات األجهزة الذكية ورغبة ف الوصول إىل جمتمع أكرب  

(  2019الذكية، ويفرس الصاوي ) من مجهور املستفيدين ف العامل االفرتايض إىل إطالق تطبيقات متنوعة لألجهزة  

حتسني  وأنشطتها  مثل هذه التطبيقات ف تدعيم   ية أرادت االستفادة منالوطن  األرشيفاتهذا التوجه بأن بعض  

همة  تطبيقات كوسيلة مالتي تقدمها هذه ال  مكاناتاإل   يون ، لقد أدرك األرشيفاخلدمات التي تقدمها للمستفيدين
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العامة األ  ، للمشاركة  منظور  الذكية  ومن  اهلواتف  النتشار  ونظرا  ألسرتاليا  الوطني  األرشيف  فإن  رشيفيني، 

ه جلمهور  خدماتتقديم    أساليب  فواألجهزة اللوحية بني قطاعات كبرية من املجتمع يرى رضورة إعادة النظر  

وموا الوثائق  مشاركة صور  تتم  أن  الذكية  باهلواتف  اخلاصة  التطبيقات  من خالل  يمكن  حيث  د  املستفيدين؛ 

 Australian communications and Media)  أجهزة حممولة أخرىأو    ةذكي   أرشيفية أخرى مع هواتف

Authority, 2013, p. 22)،    رقمي، كام تسهم ف نرش  عند دجمها مع حمتوى  وتزداد إمكانات هذه التطبيقات

وانطالقا    (،2016Greil-Allen ,املتحدة )، أما األرشيف الوطني للواليات  صادر األرشيف ملوحيوية  الوعي بثراء  

لتحسني   الذكية  لألجهزة  تطبيقاته  حتسني  عىل  حرصه  عىل  يؤكد  فإنه  الذكية  األجهزة  ألمهية  رؤيته  جتربة  من 

تاحة الوصول إىل املحتوى املستند إىل الويب ألوسع جمموعة  ، وأيضا إلعىل الشاشات األصغر حجاًم   فيداملست

 . هور ممكنة من اجلم
اهتامم األرشيفات الوطنية بتطبيقات األجهزة الذكية عن إطالق عدد من التطبيقات ذات أهداف  أثمر  

متنوعة الستقطاب فئات متنوعة من املستفيدين، حتلل هذه الدراسة خصائص أحد أهم التطبيقات التي أطلقها  

وهو العربية،  لإلمارات  الوطني  واألرشيف  املتحدة  للواليات  الوطني  األرشيف  من  األرشيف  تطبيق    كل 

التي يقدمها، وللتمييز بني    الوطني  التطبيق ف األرشيفني واخلدمات  التشابه بني خصائص  للتعرف عىل أوجه 

عندما    بخط مائلمسمى التطبيق ف الدراسة وبني اسم األرشيف الوطني، درجت الدراسة عىل كتابة املصطلح  

 ف اإلمارات العربية أو الواليات املتحدة.يكون املقصود اسم التطبيق وليس اسم األرشيف الوطني 

 الدراسة مشكلة 0/1

 ( الصاوي  مثل دراسة  الدراسات؛   العربية التجارب بعض  ، (2016( وحريرة )2019تناولت بعض 

األجهزة الذكية ف مؤسسات املعلومات لتحليل أهدافها وخصائصها واخلدمات املتاحة من    لتطبيقاتواألجنبية  

واإلمارات   املتحدة  الواليات  من  لكل  الوطني  األرشيف  أطلق  الوطنية،  األرشيفات  مستوى  وعىل  خالهلا، 

ُيسمى   تطبيق  أمهها:  الذكية؛ من  تطبيقات لألجهزة  الوطني العربية عدة  التطبي  األرشيف  الذي يعرف  كونه  ق 

باألرشيف الوطني نفسه )ماهيته، رسالته، أهدافه...( وبأهم خدماته، وهو التطبيق الوحيد من بني التطبيقات  

نسب السم األرشيف الوطني، وقد رصدت الدراسة إطالق التطبيق  ُُالتي قدمتها األرشيفات الوطنية الذي ي

املتحدة، وقد وجد تشابه واختالف ف نموذج التطبيق  ف األرشيف الوطني لكل من اإلمارات العربية والواليات  

الرغبة وهي  الدراسة  هذه  فكرة  انبثقت  هنا  من  الدولتني،  بني    ف  التشابه  وأوجه  التطبيق  ف رصد خصائص 

ثم   العربية،  واإلمارات  املتحدة  الواليات  من  لكل  الوطني  األرشيف  جتربة  ف  التطبيق  ف  املتاحة  اخلدمات 
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كن لألرشيفات العربية األخرى االستفادة منها عند رغبة املسؤولني عنها ف إطالق  استخالص مؤرشات يم

 مثل هذا التطبيق لتحسني اخلدمات التي يتم تقديمها للمستفيدين.

 أهمية الدراسة 0/2

التناول  ت أحد  خصائص  والتحليل  بالوصف  الدراسة  الوثائق  هذه  مراكز  ف  املهمة  الذكية  تطبيقات 

تط واألرشيف وهو  الوطنيبيق  ،  الوعي  األرشيف  لنرش  مهم  كتطبيق  خصائصه  وحتليل  وصف  خالل  من  ؛ 

البيانات أو عىل اخلط املبارش عىل دراسات تناولت بالوصف   باألرشيف وخدماته، ومل يعثر البحث ف قواعد 

ي  ( والت2019، وتستكمل هذه الدراسة اجلهد الذي تم ف دراسة الصاوي )األرشيف الوطنيوالتحليل تطبيق 

تناولت وصف خصائص تطبيقات اهلواتف الذكية التي أطلقتها األرشيفات الوطنية ف ثالثة دول هي: اململكة  

( ثامنية عرش تطبيقا  2019املتحدة والواليات املتحدة واإلمارات العربية، وبلغ عددها وفقا لدراسة الصاوي )

األرشيف  مل حتلل وظائف وخدمات تطبيق  (  2019للهواتف الذكية واألجهزة املحمولة، لكن دراسة الصاوي ) 

  2019عام    National Archives US  ؛ ألن األرشيف الوطني للواليات املتحدة أطلق تطبيقه املسمىالوطني

وهو تاريخ الحق للحدود الزمنية لدراسة الصاوي؛ حيث تم جتميع بيانات الدراسة ف الفرتة من سبتمرب إىل  

  ، كونه التطبيق الذي ُينسب السم األرشيف  األرشيف الوطني عىل تطبيق  هذه الدراسة  ، وتركز  2018ديسمرب  

املتحدة   الواليات  من  كل  ف  الوطني  األرشيف  واشرتك  يقدمها،  التي  وباخلدمات  به  الوعي  لنرش  وهيدف 

ات  وتقنيوبالتايل فإن هذه الدراسة مهمة لألرشيفيني املعنيني بالتطبيقات الذكية  واإلمارات العربية ف تقديمه،  

تسد فجوه مهمة ف    ف املؤسسات األرشيفية وللمتخصصني ف علم األرشيف وإدارة الوثائق، كاماملعلومات  

وتعزيز   املؤسسات األرشيفية  إدارة  الذكية ف  األجهزة  بتطبيقات  يتعلق  ما  وبخاصة  العريب  األرشيفي  األدب 

 اخلدمات املقدمة جلمهور املستفيدين. 

 وتساؤالتها أهداف الدراسة 0/3
واخلدمات التي يقدمها    األرشيف الوطني  تطبيق   خصائص أهداف وهتدف الدراسة إىل وصف وحتليل  

أهم   استخالص  هبدف  للتطبيق؛  اإلمارايت  والنموذج  األمريكي  النموذج  ف  والتشابه  االختالف  وأوجه 

طط مستقبال إلطالق مثل هذا  اخلصائص التي يمكن اقرتاح تطبيقها ف األرشيفات الوطنية العربية التي قد خت

 التطبيق، وف ضوء ذلك تطرح الدراسة التساؤالت اآلتية: 

واإلمارات  ما   - املتحدة  الواليات  من  كل  ف  الوطني  األرشيف  يقدمها  التي  الذكية  التطبيقات 

 العربية؟ 

 ؟ األرشيف الوطني إنشاء تطبيق ما أهداف  -
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 ؟ األرشيف الوطني ما اخلصائص العامة والفنية لتطبيق -

 ما أهم اخلدمات املتاحة ف التطبيق؟ -

 حدود الدراسة  0/4
تطبيق - وخدمات  ووظائف  خصائص  دراسة  موضوعية:  الوطني  حدود  لألجهزة    األرشيف 

 الذكية. 

 حدود مكانية: األرشيف الوطني لكل من الواليات املتحدة واإلمارات العربية.  -

 . 2019نوفمرب   – حدود زمنية: أغسطس   -

 وأدوات مجع البيانات  اسةرالد منهج 0/5
تطبيقاست املحتوى لرصد وحتليل خصائص  بأسلوب حتليل  الدراسة  الوطني  عانت  ، وجلمع  األرشيف 

البيانات استعانت الدراسة بقائمة تضمنت عدة نقاط لتحليل اخلصائص واخلدمات املتاحة من خالل التطبيق  

ى التطبيق، ولغته، وتاريخ إطالقه، وتاريخ  ف نسختيه: األمريكية واإلماراتية، وتشمل: خصائص عامة: )مسم

آخر حتديث، ومدى توافر معلومات عن مطور التطبيق ومالكه، ونوع املحتوى املتاح ف التطبيق، ومدى ترسيم  

توافر وصف مصاحب   التشغيل، ومدى  نظام  التطبيق، وإصدار  فنية: )حجم  املقدمة(، وخصائص  اخلدمات 

، ومدى توافر وسائل بحث داخل التطبيق(، واألنشطة  Play storeأو    Google playللتعريف بالتطبيق عىل  

والتوصيف اخلاص    التطبيق  واخلدمات املتاحة ف التطبيق، وتم جتميع هذه املعلومات من التطبيق نفسه، ومزايا 

وقد تم  التطبيق،    واملوقع اإللكرتوين ملطور  (،Google play  ،App storeمتاجر تطبيقات األجهزة الذكية )  به ف

عرض قائمة النقاط املقرتحة لتحليل خصائص التطبيق عىل كل من األستاذ الدكتور عبداملجيد بوعزة أستاذ علم  

علم املعلومات بجامعة السلطان قابوس إلبداء الرأي حوهلا،    أستاذ   صباح كلواملعلومات، واألستاذ الدكتور  

 وتم األخذ باملالحظات التي أبداها كل منهام. 

 سات السابقة الدرا 0/6

املبارش   اخلط  عىل  تناول وف  بالبحث  دراسات  توجد  ال  البيانات،  تطبيق  ت  قواعد  والتحليل  بالوصف 

واإلمارات العربية، ولكن رصد البحث  الذي أطلقه األرشيف الوطني ف الواليات املتحدة    األرشيف الوطني

األجهزة   تطبيقات  تناولت  التي  الدراسات  من  حمدود  ومؤسسات  عدد  واألرشيف  الوثائق  مراكز  ف  الذكية 

ها، وواقع استخدامها ف مؤسسات  خصائصاملعلومات وف أنشطة أخرى؛ من حيث أسباب ودوافع تطويرها، و 

النحو   الدراسة وتساؤالهتا عىل  تتوافق مع أهداف  الدراسات ف عدة حماور  املعلومات، ويمكن تصنيف هذه 

 اآليت: 
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 تطبيقات لألجهزة الذكية:  دراسات عن أسباب تطوير -

واألرشيف:   الوثائق  مراكز  ف  الذكية  للهواتف  تطبيقات  تطوير  أسباب   للجمهور الفرصة  إتاحة من 

 أو بمناسبة تتعلق التي الوثائق ملهمة، وتعريف اجلمهور بمجموعةا الوثائق من نامذج واستعراض لتصفح

(،  2019ف عملية التدريس )الصاوي،   استخدام الوثائقنحوها، ودعم جهود   اجلمهور جلذب  معني حدث

تلبية احتياجات الباحثني، واستخدامها ف التسويق  وشملت أسباب التطوير ف مؤسسات املعلومات األخرى  

(، واستخدامها ف تناقل املعلومات  2018خلدمات املكتبة، واإلفادة منها ف جمال التعليم اإللكرتوين )العطاب، 

املحتوى والربجمة  القيام بتحديد  لالستخدام العام    موجه  يتطلب إنتاج تطبيق (، و2016جلامعة )عامر،  لدى طلبة ا

وكذلك  والتصميم و،  باستمرار  وحتديثه  التطبيق  استضافة  عىل  العمالء  توافر  القدرة  خلدمة  الالزمة  املوارد 

 والدعم الفني. 

 الذكية:دراسات عن وصف خصائص وتقييم تطبيقات لألجهزة  -

للرتويج،   أو  للتسويق  كأدوات  الستخدامها  ُخطط  إذا  الذكية  اهلواتف  تطبيقات  تصميم  أمهية  تزداد 

(، أو الستقطاب عدد كبري من اجلمهور، من هنا هيتم مالك  2017كالرتويج السياحي عىل سبيل املثال )محيض،  

التطبيق وباخلصائص اجليدة التي جي ب توافرها فيه )مثل أهدافه، واللغة  التطبيق ومصممه باعتبارات تصميم 

ومنصة   يالت هبا،  )الصاوي،   سيقدم  األ(، و2019التشغيل(  الرسيع الستخدام  النمو  املهم ف ظل  جهزة  من 

واختبار    حتليل حمتواها، وتركز طرق تقييم التطبيقات عىل  ،  لتطبيقات التفاعلية ل  صائصاخلحتليل  الذكية أن يتم  

وقابلية   مبارشة  تها، فعالياستخدامها  تنزيله  التطبيق  حمتوى  حتليل  خطوات    من  مميزاته  واستكشاف   وأوىل 

مميزاته، ومن الدراسات التي تعرضت لطرق    وقائمة  التطبيق  التطبيقات؛ مثل: وصف  متجر  ف   املتوفرة  املعلومات

ت  ( حيث قارن2015)   Trevenaو    BinDhim  ،Hawkeyتطبيقات األجهزة الذكية دراسة    تقييم حمتوى وحتليل  

مم الصحية  بني  التطبيقات  بيزات  الرسيرية  اخلاصة  حتديداإلرشادات  التطبيق  هبدف  وظائف  جودة    ات مدى 

 ، ومدى فعالية التطبيق وتأثريه. بالنسبة للسكان املستهدفني

 دراسات عن الوظائف والخدمات المتاحة على تطبيقات األجهزة الذكية : -

التطبيق وفقا ألهدافه التي حيددها منشئ التطبيق ومالكه؛ ومثال  تتحدد الوظائف واخلدمات املتاحة ف  

العواصم أو  كاملخصصة للسياحة الثقافية ف املناطق ذات اإلمكانات السياحية القوية    ذلك: تساعد التطبيقات

الكربى أفضل  ف    املدن  دراسة  .(Cauderlier, 2012)   املستفيدينتوقعات  لفهم  تناولت  و    Ong  كذلك 

BoydGillespie  (2016 مراجعة لـ  وتقييم  (  اجلمهور  تطبيقات   تطبيًقا   (51)  اختيار    املتاحة  النوم  حتليل   من 

الوظائف  Google Play  و   iOS  املحمولة  األجهزة  تطبيقات   متجر   ف   للتنزيل الدراسة بعد حتليل  ، ووجدت 
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  النوم   ف  والوقت   االستيقاظ  ووقت  املدة  ذلك  ف  بام  النوم  ركزت عىل بنية   النوم   تطبيقات  من  ٪65املتاحة أن  

 . والعميق اخلفيف

 دراسات عن اتجاهات المستفيدين نحو استخدام تطبيقات لألجهزة الذكية : -

استخدام بعضها أو قد ال يدري    ب قد ُيقبل اجلمهور عىل استخدام بعض تطبيقات األجهزة الذكية أو ال حي

املست  اجتاهات وسلوكيات  التطبيقات. وقد  فيديبوجودها، ويدل ذلك عىل أمهية دراسة  ن نحو استخدام هذه 

  خصائص ؛ حيث تم حتليل  لهواتف الذكية املستفيدين لحتليل استخدام  Chmielarz   (2015  )  عاجلت دراسة 

هتا، ووجدت  جود و  ورشوط استخدامها ات التي يستخدموهنا  عدد التطبيقوآرائهم بشأن  فيدين  ست امل   جمموعة من

، ولكن ف كثري من األحيان،  ( وجود عدد كبري من التطبيقات املتعلقة بالصحة2016وآخرين )   Pengدراسة  

تصميم  ، وقد ركزت الدراسة عىل وصف وحتليل عنارص  استخدامها بعد فرتة قصرية  عن   فيدوناملست  يتوقف 

  Spiteriوركزت دراسة    املستفيدين للتطبيق،   استخدام  إعاقة ل أو  يسه تأثريها عىل تة و تطبيقات الصحيال وحمتوى  

الطالب    اءبن  يةكيف  عنسؤال رئيس  ؛ من خالل طرح  دور اهلواتف الذكية ف تشكيل اهلويات الثقافية  ( عىل2013)

ثقافية من خالل استخدامهم  )هولندا(    Maastricht   ف جامعة ني الدولي الذكية هويات  وتوصلت    ،للهواتف 

، مع احلفاظ  اجلامعةأن اهلاتف الذكي عمل كأداة ساعدت ف عملية االتصال مع أشخاص جدد ف الدراسة إىل  

الوطن ف  الصداقات  منصات  و   ،عىل  هي  مقابالت  معهم  أجريت  الذين  بني  شعبية  األكثر  التطبيقات  كانت 

مثل التواصل االجتامعي  لشبكاهتم    WhatsApp و Facebook وسائل  اتصاالت جمانية وفورية  ألهنا قدمت 

 أو ف بلداهنم األصلية.  Maastricht االجتامعية، سواء ف ماسرتخيت

 . نتائج الدراسة1

 للواليات المتحدة واإلمارات العربية:تطبيقات الهواتف الذكية في األرشيف الوطني  1/1

تطبيقات األجهزة الذكية املتعلقة باألرشيف الوطني لكل  عن    Apple storeو   Google playبالبحث عىل  

، والذي يتضح منه  (1من الواليات املتحدة واإلمارات العربية رصدت الدراسة التطبيقات املوضحة ف جدول ) 

 اآليت: 

الذكية   - لألجهزة  تطبيقات  إنشاء  اإلمارايت ف  نظريه  املتحدة  للواليات  الوطني  األرشيف  سبق 

وجون    ،تطبيقات وثيقة اليوم   ، ثم2009الرئاسية ف   الوثائق له وهو تطبيقفأنشأ أول تطبيق  

، أما األرشيف الوطني لإلمارات فأنشأ أول تطبيقاته  2012كنيدي وأزمة الصواريخ الكوبية ف  

 زايد.  بن حممد، وحممد بن زايد، ومحدان بن ، وشملت تطبيقات يوميات خليفة2013ف 
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 لذكية في األرشيف الوطني لكل من الواليات المتحدة واإلمارات العربية (: تطبيقات األجهزة ا1جدول )

تاريخ   الواليات املتحدة 
اطالق  
 التطبيق 

تاريخ   اإلمارات العربية
اطالق  
 التطبيق 

 2013 زايد بن  خليفة يوميات Presidential Docs  2009 الوثائق الرئاسية

 2013 حممد  بن محدان يوميات Today's Doc 2012 وثيقة اليوم 

جون كنيدي وأزمة الصواريخ 
  الكوبية

JFK and the Cuban missile 

crisis 
 2013 زايد بن حممد يوميات 2012

ينيشء وثيقة  رس ج لكونا
  احلقوق

Congress creates the bill 

of rights 
سلطان آل املكتبة الصوتية للشيخ زايد بن  2015

 هنيان
2014 

 2014 هنيان  آل زايد بن  منصور يوميات Remembering WWI 2017 تذكر احلرب العاملية األوىل

 2015 راشد بن حممد يوميات DocsTeach 2018  الوثائق مع التعليم

 2015 الوطني  األرشيف National Archives 2019 األرشيف الوطني 

 2016   هنيان آل 

 2016 أرشيفات الويب

 2017 هنيان  آل سلطان بن زايد يوميات

تطبيقات للهواتف الذكية هي: الوثائق الرئاسية،    سبع  أنشأ األرشيف الوطني للواليات املتحدة -

جون كنيدي  األرشيف الوطني، الكونجرس ينشىء وثيقة احلقوق، التعليم باستخدام الوثائق، و 

الكوبية  الصواريخ  الوطني  ،  وأزمة  أما األرشيف  العاملية األوىل،  اليوم، وتذكر احلرب  ووثيقة 

املكتبة الصوتية للشيخ زايد  ، واألرشيف الوطنيتطبيقات هي:    لإلمارات العربية فأطلق عرش

، وآل هنيان، وأرشيفات الويب، ويوميات القادة واألمراء )ست تطبيقات(،  بن سلطان آل هنيان

 ة. اجتامعية، واقتصادية، وإعالمية، وأمنية، وسياسية، ورياضية  متنوع  جماالتوتغطي اليوميات  

ا - عىل  االطالع  الرئاسية  الوثائق  تطبيق  يتيح  املتحدة،  للواليات  الوطني  األرشيف    لوثائقف 

التنفيذيةاخل الوثائق  وبخاصة  املتحدة  الواليات  برئيس  مثل  اصة  اإلدارية؛    ه وخطب  قراراته 

تطبيوبيانات ويساعد  السياسية،  اجلمهور ف  ه  اليوم  وثيقة  النادرة اق  الوثائق  نامذج  عىل  لتعرف 

للجمهور الوصول    جون كينيدي، ويتيح تطبيق  الوطني األرشيفواملهمة ف جمموعات الوثائق ب

متنوعة   ب  وتسجيالتلوثائق  ا األزمة  تتعلق  تطبيق  ويتيح  وثيقة  رس  جلكونالكوبية،  ينشئ 

، أما تطبيق التعليم مع  احلقوقدارت حول وثيقة  التي  احلقوق للجمهور، ومراجعة املناقشات  

الوثائق   من  لنامذج  الوصول  خالهلام  من  فيمكن  األوىل  العاملية  احلرب  تذكر  وتطبيق  الوثائق 

ألوىل أو يمكن التارخيية ف مقتنيات األرشيف، والتي توثق األحداث التارخيية ف احلرب العاملية ا

 استخدامها ف األنشطة التعليمية التي تستند للوثائق. 

ب - اخلاص  التطبيق  يتيح  لإلمارات،  الوطني  األرشيف  الصوتية  ف  املستفيدين  املكتبة  وصول 

شجرة األنساب  ، ويتعلق تطبيق آل هنيان بلشيخ زايدلالتسجيالت الصوتية  جموعة كبرية من  مل

ا . ويآل هنياناخلاصة بـ   واقع  أرشيفات الويب وصول املستفيدين إىل امللتطبيق اخلاص بساعد 

تها لتعزيز  وفهرسالتي قام األرشيف الوطني بأرشفتها  احلكومية وتغريدات كبار الشخصيات  

http://m.gpo.gov/dcpd
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الرقمية   وتاحلكوميةلإلدارات  اخلدمات  اإلحاطة  وفر  ،  للجمهور  القادة  يوميات  تطبيقات 

 . حكام والقادةاليومية للاألنشطة األحداث وب

تتعلق  - وثائق  تشمل  السياسية  الوثائق  فتطبيقات  املوضوعية؛  تغطيتها  ف  التطبيقات  اختلفت 

ينشئ   الكونجرس  تطبيق  مثل  سياسية؛  موضوعات  أو  سياسية  احلقوق،    وثيقة بشخصيات 

وبعض   زايد،  للشيخ  الصوتية  واملكتبة  اإلمارات،  ف  واحلكام  القادة  يوميات  وتطبيقات 

اليوم ف األرشيف  التطبيقات ذات تغطية تا  رخيية؛ مثل: تذكر احلرب العاملية األوىل، أو وثيقة 

 الوطني للواليات املتحدة. 

ف حني أطلق  2015أطلق األرشيف الوطني لإلمارات تطبيقه املسمى: األرشيف الوطني عام   -

التطبيق ف عام   املتحدة  الوطني للواليات  الوطني، ويعترب تطبيق  2019األرشيف    األرشيف 

بيق الذي يتعلق باألرشيف نفسه وليس فقط بوثائقه، وهو بذلك يكون التطبيق األسايس  التط

 لألرشيف الوطني ف الدولتني.

 أهداف تطبيق األرشيف الوطني: 1/2

األرشيف  ملا صدر عن  لكرتوين  اإلنرش  لل  نظامهيدف التطبيق ف األرشيف الوطني لإلمارات إىل تقديم  

، كام يوفر  التطبيق نفسهف  تحميلها وقراءهتا  أو القيام برشاء الكتب    فيد ملستيستطيع امن دراسات وكتب؛ حيث 

  خبار األوة التي تم تنفيذها  نشط األو  التي يتم تقديمها   دماتاخلاألرشيف الوطني وتتعلق بمعلومات    التطبيق

الوثائق(، والصور )أرشيف الصور( مع عن اوينها ورموزها،  اخلاصة باألرشيف، ونامذج من وثائقه )أرشيف 

باإلضافة ملستخلصات لبعض الكتب املنشورة داخل أو خارج اإلمارات ملشاركة املعرفة هبا )األرشيف الوطني،  

البحث ف  2019 اجلمهور ف  مساعدة  إىل  املتحدة  للواليات  الوطني  األرشيف  التطبيق ف  فهرس  (، وهيدف 

والوطني  رشيف  األ البيانات  األخرىوقواعد  البحث  اإلنرتنت،    أدوات  التي  عرب  املعلم  مصادر  ومراجعة 

واالطالع عىل وثائق مهمة ختص تأسيس    ،يقرتحها األرشيف للمعلمني ف موضوعات تتعلق باملناهج التعليمية 

 .(Google Play, 2019)الواليات املتحدة 

 خصائص العامة لتطبيق األرشيف الوطني: ال 1/3

وتاريخ إطالقه، وتاريخ آخر حتديث، ومدى توافر معلومات عن مطور  وتتعلق بمسمى التطبيق، ولغته،  

 التطبيق ومالكه، ونوع املحتوى املتاح ف التطبيق، ومدى ترسيم اخلدمات املتاحة ف التطبيق.

 ( يمكن استخالص املؤرشات اآلتية: 2ومن اجلدول ) 

ف كل من الواليات املتحدة واإلمارات    National Archives  األرشيف الوطنيتطابق مسمى تطبيق    -

وأهدافه   ورؤيته  هبويته  الوعي  ونرش  ذاته،  باألرشيف  يتعلق  التطبيق  كون  مع  يتفق  منطقي  أمر  وهو  العربية، 

 واخلدمات التي يقدمها، وقد ورد حتديد اجلهة املسؤولة عن التطبيق ف شاشة البدء. 
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 ي األرشيف الوطن(: الخصائص العامة لتطبيق 2جدول )

 

 الوظيفة أو اخلدمة

 األرشيف الوطني

 اإلمارات العربية  الواليات املتحدة 

 األرشيف الوطني  National Archives مسمى التطبيق 

 العربية + اإلنجليزية اإلنجليزية  لغة التطبيق 

 2015 2019 تاريخ اطالق التطبيق

 2017فرباير  1 2019مايو  30  تاريخ آخر حتديث 

 technovert37@yahoo.com meleash@na.ae بيانات مطور التطبيق توافر 

 متنوع متنوع نوع املحتوى املتاح يف التطبيق 

 ترسيم لعمليات داخل التطبيق دال يوج عمليات مدفوعة داخل التطبيق ترسيم اخلدمات يف التطبيق 

 مجيع الفئات مجيع الفئات الفئة املستهدفة

حرص األرشيف الوطني لإلمارات عىل تقديم تطبيقه باللغتني العربية واإلنجليزية وبإمكان املستفيد    -

إعدادا  من خالل  لألخرى  اللغتني  إحدى  من  الشاشات    تالتحويل  من  حمتوى عدد  أن  ُوجد  لكن  التطبيق، 

األرشيف  عن  عية ف التطبيق كان كامال باللغة اإلنجليزية، وذلك ف النسخة العربية من التطبيق؛ مثل شاشة  الفر

 (. 1)شكل رقم    About NAالوطني 

تطبيق - ُأطلق  الوطني   ف حني  عام    األرشيف  اإلمارات  إىل  2015ف  يرجع  به  وآخر حتديث  م 

م وتم  2019م إال أن األرشيف الوطني للواليات املتحدة أطلق هذا التطبيق عام 2017فرباير 

 م. 2019مايو   30حتديثه ف نفس العام ف  

التطبيق ف األرشيفني، وشمل صورا ووثائق من مقتنيات   - تقديمه ف  يتم  الذي  املحتوى  تنوع 

 الوطني ف الدولتني.  األرشيف 

للواليات املتحدة، بينام تضمن التطبيق عمليات    األرشيف الوطنيكل العمليات جمانية ف تطبيق   -

رشيف  إلصدارات األ  امتجررشاء رقمية ف األرشيف الوطني لإلمارات؛ حيث يعترب التطبيق  

ساب واالحتفاظ هبا  إمكانية حتميل املشرتيات عىل عدة أجهزة بنفس احلمع    الوطني اإللكرتونية

واختيار إصدار من    "متجر الكتب"(، ويمكن الرجوع لشاشة  2( )شكل رقم  ف شاشة )مكتبتي

لشاشة   وإضافته  لرشائه  األرشيف  التي    "مكتبتي"إصدارات  ليوا  جملة  من  عدد  اختيار  أو 

يصدرها األرشيف الوطني أو دليل من األدلة التي أصدرها األرشيف وحتميله أو قراءته من  

األرشيف   مركز  قانون  التطبيق  خالل  من  للتحميل  املتاحة  األدلة  وتشمل  التطبيق،  خالل 

م بشأن املركز الوطني للوثائق  2008لسنة    7الوطني، الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم  

املتاحة للقراءة دليلني فقط: دليل تعريفي   املركز، وتضم األدلة  والبحوث، ودليل بإصدارات 

 ف الوطني، وقاعة الشيخ زايد بن سلطان )كتيب لعرض وثائق وصور تتعلق بالشيخ(. باألرشي

تضمن التطبيق ف نسختيه األمريكية واإلماراتية تأكيًدا عىل ملكية األرشيف الوطني للتطبيق،   -

 واإلشارة ملطور التطبيق من خالل بريده اإللكرتوين. 

mailto:technovert37@yahoo.com
mailto:meleash@na.ae
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ن األرشيف من مستخدمي األجهزة الذكية  استهدف التطبيق ف الدولتني كل فئات املستفيدين م -

 .دون االقتصار عىل فئة منها كاملؤرخني، واإلعالميني، واملعلمني

 

 في النسخة العربية لـ تطبيق األرشيف الوطني اإلماراتي  About NA(: محتوى شاشة 1شكل )

 : األرشيف الوطنيالخصائص الفنية لتطبيق  1/4

مصاحب   وصف  توافر  ومدى  التشغيل،  نظام  وإصدار  التطبيق،  بحجم  يتعلق  ما  اخلصائص  هذه  من 

 ، ومدى توافر وسائل بحث داخل التطبيق.  Apple storeأو  Google playللتعريف بالتطبيق عىل 

 ( يمكن استخالص املؤرشات اآلتية: 3ومن اجلدول ) 

منصات  - عىل  التطبيق  لإلمارات  الوطني  األرشيف   iOSو    Android devicesتشغيل    يتيح 

devices ف حني يتيح األرشيف الوطني للواليات املتحدة التطبيق عىل .  Android devices 

 فقط. 

(  2للواليات املتحدة صدر منه اإلصدار الثاين )  األرشيف الوطني  وجدت الدراسة أن تطبيق -

لإلمارات،    رشيف الوطني األ  واألحدث منه، أما تطبيق  4.0.3ويتطلب تشغيله إصدار أندرويد  

من نظام تشغيل أندرويد واألحدث    2.3.3ويتطلب تشغيله إصدار    2.31.0فصدر منه اإلصدار  
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األندرويد   من  أعىل  إصدار  عىل  تشغيله  تم  األمريكي  التطبيق  نموذج  أن  هذا  ويعني  منه، 

 وبإمكانات أفضل. 

 

 اتي (: محتوى شاشة مكتبتي في تطبيق األرشيف الوطني اإلمار2شكل )

 األرشيف الوطني (: نموذج من الخصائص الفنية في تطبيق 3جدول )

 األرشيف الوطني الوظيفة أو اخلدمة

 اإلمارات العربية  الواليات املتحدة 

ميجابايت  ميجابايت  6.0  حجم التطبيق 48 

 Android Android ،iOS نظام التشغيل 

 2.31.0 2 اإلصدار احلال 

بيانات واصفة مصاحبة للتطبيق عىل 
Google play  وPlay store 

 ال توجد توجد 

 توجد  توجد  وجود وسائل بحث يف التطبيق

 يوجد ال يوجد وجود عنارص تفاعلية يف التطبيق

( ميجابايت ف  48( ميجابايت ف األرشيف الوطني للواليات املتحدة، )6بلغ حجم التطبيق )  -

لإلمارات، وتفسري ذلك هو وجود عدد من الصور ضمن ملف التطبيق ف  األرشيف الوطني  

 األرشيف الوطني لإلمارات. 
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تطبيق - الوطني  يتيح  وقائمة    األرشيف  زمنية،  وفرتة  دالة،  )كلمة  بـ  البحث  لإلمارات 

، أو ف أرشيف    Document Archives(، سواء ف أرشيف الوثائق  3موضوعات( )شكل رقم  

 . )2019)األرشيف الوطني،   Photo Archivesالصور  

 

 اإلماراتي األرشيف الوطني(: طرق البحث في نموذج تطبيق 3شكل )

للو  - الوطني  األرشيف  التطبيقات  يقدم  سوق  ف  تطبيقه  مع  واصفة  بيانات  املتحدة  اليات 

Google play  الكلامت البحث عنه، ومن  التطبيق عند  العثور عىل  ؛ مما يعطي جماال أوسع ف 

الدراسة:    ةاملفتاحي وجدهتا  األ التي  إمتحف  االستقالل رشيف،  املحفوظات  ،  عالن  إدارة 

تطبيق األرشيف  د الدراسة أي وصف مصاحب لـ  ، ومل جتاملحفوظات الوطنية ،  الوطنية  وثائقوال

 (. Google Play, 2019لإلمارات العربية )  الوطني

 الخدمات المتاحة في التطبيق:  1/5

 (:4( )جدول رقم  4اخلدمات اآلتية )شكل رقم   ف اإلمارات   األرشيف الوطني يقدم تطبيق
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 لإلمارات العربية  األرشيف الوطني(: الخدمات التي يقدمها تطبيق 4شكل )

 لإلمارات العربية  األرشيف الوطني(: الخدمات التي يقدمها تطبيق 4جدول )

 ما تتضمنه  اخلدمة أو الوظيفة لكل شاشة فرعية 

 معلومات عن األرشيف 

 About the National Archives 

األرشيف الوطني، الرؤية والرسالة، أقسام األرشيف، مرافق األرشيف، تقديم كلمة رئيس 
يزو التي حصل  صور، عضوية األرشيف الوطني ف منظامت دولية وإقليمية، شهادة األ

 ، بيانات التواصل، كيفية الوصول ملوقع األرشيف.  ISO Certificationعليها األرشيف 

 متجر الكتب 

 Book store 

لكرتونيا باإلضافة ألعداد جملة إيتضمن إصدارات األرشيف من الكتب؛ ويمكن رشاؤها 
 ليوا التي تصدر عن األرشيف الوطني. 

ه عند تكبري الصورة ال يقدم صورة مصغرة للوثيقة، مع ميتاداتا )عنوان الوثيقة(؛ غري أن أرشيف الوثائق
تظهر الصورة؛ مثل وثيقة )رسالة ودية من حممد عيل باشا إىل سعيد بن سلطان، ورمزها 

(. ويمكن البحث ف أرشيف الوثائق باملوضوع )الزراعة، التعليم، الصحة، 110303998
 ائمة. الصناعة، التجارة، الدفاع، الرشطة....( أو باختيار تاريخ بداية أو تاريخ هناية من ق

يقدم لقطة مصغرة للصورة، مع ميتاداتا )عنوان الصورة، التاريخ، ورمز التصنيف(. ويتم   أرشيف الصور 
ويمكن البحث بالفئة املوضوعية )زيارات خارجية،   تكبري الصور مع درجة وضوح جيدة.

سياسة خارجية ...( غري أن بعض الفئات املوضوعية ال يوجد هبا صور مثل موضوعات 
 سياسة خارجية، وتراث اإلمارات.

 اخلدمات املعرفية

 Knowledge services 

 تقدم نرشة قراءات أو عرض خمترص لكتب منشورة داخل اإلمارات أو خارجها.

يتم فيها االحتفاظ باملشرتيات التي تم حتميلها عىل عدة أجهزة بنفس احلساب، وكذلك  مكتبتي 
 تصدر عن األرشيف الوطني لإلمارات.مطالعة أعداد جملة ليوا التي 

 تقدم نبذه عن تطبيقات ذكية صدرت عن األرشيف اإلمارايت تطبيقات أخرى 

يمكن من خالهلا تغيري اللغة ومعرفة اإلصدار، وحقوق امللكية لألرشيف الوطني  إعدادات 
 لإلمارات.
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 للواليات المتحدة (: الخدمات المتاحة في تطبيق األرشيف الوطني 5شكل )

 (: 5(، )جدول رقم 5اخلدمات اآلتية )شكل رقم  ف الواليات املتحدة األرشيف الوطني ويقدم تطبيق

 للواليات المتحدة األرشيف الوطني(: الخدمات المتاحة في تطبيق 5جدول )

 ما تتضمنه  اخلدمة

 البحث يف وثائقنا 

Research our records 

،  أدلة ملجموعات أرشيفيةأدوات البحث األخرى عرب اإلنرتنت )والوطني، رشيف فهرس األ
 (لفروع األرشيف الوطني امليكروفيلم، قواعد بياناتفهرس قواعد بيانات املحفوظات، 

 خدمة املحاربني القدامى  وثائق
 Veterans Service Records 

صور احلرب العاملية  ، اخلدمة العسكرية ملفاتطلب ، العسكرية لوثائقالبحث باستخدام ا
 الثانية 

 مصادر املعلم 
 Educator resources 

، والعمل مع املصادر ه لطالب املعلمعن دروس جديدة ومفضلة، إنشاء األنشطة اخلاصة ببحث ال
 . األولية، وزيارات الطالب، والتطورات املهنية

 أمريكاوثائق تأسيس 

 America's Founding 

Documents 

تأسيس  تتعلق بضمنت حقوق الشعب األمريكي ألكثر من قرنني وربع قرن و وثائقثالث 
 . احلقوق، ميثاق دستور، الاعالن االستقالل: الواليات املتحدة وفلسفتها

 . مناقشة النتائج 2
تطبيق   الوطني ُيعد  األرشيف   األرشيف  أطلقها  التي  التطبيقات  أهم  الواليات    من  من  كل  ف  الوطني 

العربية  واإلمارات  الذي    املتحدة  الرئيس  التطبيق  يعترب  بكونه  به  يتعلق  الوعي  لنرش  نفسه، وهيدف  األرشيف 

اجلمهور،   بني  السابقة  وبوثائقه  النتائج  ف    خصائصأوضحت  تشابه  ونقاط  اختالف  نقاط  وتوجد  التطبيق، 
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مؤرشات يمكن استخالصها حتي يمكن لألرشيفات  تي التطبيق ف الواليات املتحدة واإلمارات العربية، و نسخ

 العربية األخرى أن تستفيد منها عىل النحو اآليت: 

 فيام يتعلق باخلصائص العامة للتطبيق: 

  يكشف عدد التطبيقات التي أطلقها األرشيف الوطني ف كل من الواليات املتحدة واإلمارات -

العربية عن إدراك املسؤولني فيهام ألمهية التطبيقات الذكية ف حتسني وتعزيز اخلدمات املقدمة  

املهمة أو التي    احة الفرصة للجمهور لتصفح واستعراض نامذج من الوثائقللمستفيدين؛ مثل: إت

ئق  تتعلق بمناسبة أو حدث معني جلذب اجلمهور نحوها بعد اكتشافه ألمهيتها؛ واستخدام الوثا 

واملصادر األولية ف التدريس؛ ومتابعة الوثائق اخلاصة بالرؤساء ويومياهتم، وترجع زيادة عدد 

اكتفى   األمريكي  األرشيف  ألن  األمريكي  األرشيف  عن  اإلمارايت  األرشيف  ف  التطبيقات 

 ( ختصيص  إىل  فعمد  اإلمارايت  األرشيف  أما  الرئاسية،  للوثائق  واحد  تطبيقات  6بتطبيق   )

  ن (، ومن األفضل ما قام به املسؤولو2019الذكية ليوميات القادة واحلكام )الصاوي،  لألجهزة  

رؤساء   وثائق  لكل  الوصول  يتيح  واحد  تطبيق  إنشاء  من  األمريكي  الوطني  األرشيف  ف 

 الواليات املتحدة عن القيام بإنشاء تطبيق لكل رئيس. 

التطبيقات التي تستهدف اجلمهور  كان األرشيف الوطني ف الواليات املتحدة رائدا ف إطالق   -

،  2009الرئاسية عام   بالوثائق  صالذي يستخدم األجهزة الذكية، وأول تطبيقاته التطبيق اخلا 

وهو حمور هذه الدراسة فأطلقه األرشيف الوطني للواليات املتحدة   األرشيف الوطنيأما تطبيق  

، ويتفق هذا 2015، ف حني تم إطالق التطبيق ف األرشيف الوطني لإلمارات عام  2019ف  

تم فيهام إطالق أكرب    2015و   2013( التي أشارت إىل أن عامي  2019مع دراسة الصاوي ) 

ة ف األرشيف الوطني لإلمارات العربية، واستهدف  عدد من التطبيقات اخلاصة باألجهزة الذكي

كل املستفيدين االفرتاضيني من األرشيف دون االقتصار عىل فئة منها   األرشيف الوطني تطبيق  

 .كاملؤرخني، واإلعالميني، واملعلمني

تباينت أهداف التطبيق ف األرشيفني؛ حيث ركز النموذج اإلمارايت عىل تقديم األرشيف وحتديد   -

ه ورسالته، ونامذج من الوثائق سواء النصية أو املصورة، وتنفيذ عمليات رشاء ملطبوعات  أهداف

األرشيف وتقديم مستخلصات لبعض الكتب املنشورة ف اإلمارات أو خارجها ملشاركة املعرفة  

(، أما النموذج األمريكي للتطبيق فيهدف إىل مساعدة اجلمهور  2019هبا )األرشيف الوطني،  

البحث ف  البحث  والوطني  رشيف  فهرس األ  ف  الويب لألرشيفأدوات  ،  املتاحة عىل موقع 

ف  و هبا  يستعينون  للمعلمني  كمصادر  األرشيف  يقرتحها  التي  الوثائق  جمموعات  مراجعة 

باإلضافة إىل االطالع عىل وثائق نادرة ومهمة تتعلق بتأسيس الواليات املتحدة، ويرى    ، التعليم

املتاحة   فائدة للجمهور؛ ألنه  البحث أن اخلدمات  أكثر  األمريكي  تطبيق األرشيف  من خالل 

يتيح البحث ف الوثائق من خالل أدوات البحث التي يقدمها األرشيف )أدلة، فهارس، قواعد 

بيانات...(، ويمكن ختصيص البحث ليقترص عىل الوثائق التعليمية أو ذات األمهية للمقررات  



 ...الوثائق واخلدمات األرشيفيةتطبيق األرشيف الوطني لألجهزة الذكية وأمهيته ف التعرف عل  26

 

ف األرشيف األمريكي ف أن يستفيد من التطبيق أكرب عدد الدراسية، ويعني هذا رغبة املسؤولني  

ممكن من مستخدمي األجهزة الذكية من ذوي التوجهات املختلفة واملستويات العلمية والعمرية  

أدوات البحث املتاحة فيه عىل الوثائق والصور التي  تقترص تغطية  املتباينة، أما النموذج اإلمارايت ف

ل التطبيق، وحتديد الفئة املستهدفة من التطبيق هي أحد أمور ثالثة  تم اختيارها لعرضها من خال

وهي:   الذكية،  لألجهزة  تطبيقات  إلطالق  التخطيط  عند  االعتبار  ف  توضع  أن  حتديد  جيب 

التطبيق   وثيقة عمل ، ثم إعداد  اجلمهور املستهدف، واخلدمات التي ستكون متاحة من خالل 

 (. 2016)الصعيدي،   خدمات أساسية ومعلومات التطبيق من  تضمنه كل ما يعن 

باللغة العربية واللغة    األرشيف الوطني حرص األرشيف الوطني لإلمارات عىل تقديم تطبيقه   -

العربية   اإلمارات  ف  بالعربية  الناطقني  يستهدف  التطبيق  كون  مع  يتفق  أمر  وهو  اإلنجليزية، 

الفرعية ف اإلصد الشاشات  ُوجد أن حمتوى عدد من  لكن  للتطبيق كان وخارجها؛  العريب  ار 

 (. 1)راجع شكل رقم   "About NA باإلنجليزية، مثل شاشة

تنوع املحتوى الذي يتم تقديمه ف التطبيق ف األرشيفني بني أخبار لألرشيف ومقتنياته وأدوات   -

البحث ف الوثائق باإلضافة ملختارات أو جمموعات من الوثائق والصور ف مقتنيات األرشيف،  

  معلومات ذات تأثري أقوى عىل املستفيد؛ فصورة واحدة يمكن أن تنقل    صورال  وأحيانا تكون 

 . شخص كثرية عن حدث أو 

 وفيام يتعلق باخلصائص الفنية للتطبيق: 

تشغيل   - منصة  من  أكثر  عىل  متاحا  التطبيق  جعل  عىل  لإلمارات  الوطني  األرشيف  حرص 

(Android ،iOS  لضامن تعرف مجهور أجهزة أندرويد )Android   آبل    أوApple    ،عىل التطبيق

التشغيل استخداًما عىل مستوى تطبيقات    (2019وتشري دراسة الصاوي )  أكثر منصات  ألن 

األجهزة الذكية ف األرشيف الوطني ف كل من اململكة املتحدة والواليات املتحدة واإلمارات  

هو بلغت    iPhoneو  iPad  ألجهزة  iOSالعربية  منصة  94.1بنسبة  ثم   ،  %Android    بنسبة

 . % 5.9%، ثم تطبيق الويب للموبايل بنسبة  82.3

(  2للواليات املتحدة صدر منه اإلصدار الثاين )  تطبيق األرشيف الوطنيوجدت الدراسة أن   -

واألحدث منه، وقد أضاف هذا اإلصدار من أندرويد    4.0.3ويتطلب تشغيله إصدار أندرويد  

لالمن    ا كثري التشغيلتحسني  بإضافة  نظام  وذلك  ونظام ،  الصويت  للبحث  موسع  متطور    نظام 

 لعرض نتائج البحث. 

له ف متجر التطبيقات؛    تنزيالت عدد العىل  الذي يؤثر  تطبيق  ال حجم   ( إىل2017) Singhيشري   -

هو حجم  ف متجر تنزيل التطبيقات    التطبيق  وصف   بعد مراجعة فيدونن أول يشء يراه املست وأ

إىل    ، بيقالتط باإلضافة  التطبيق عند تصميمه  مثل  )   جوانب أساسية أخرى ويؤثر حتديد حجم 

االستخدام  وسهولة  التطبيق،  استخدام  عىل  املستفيدين  إقبال  معدل  املمكن خفض ( عىل    من 

حجم التطبيق عن طريق تقليل عدد الصور ومقاطع الفيديو وغريها من امللفات اإلضافية التي  
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( ميجابايت ف األرشيف الوطني للواليات  6)  ، وقد بلع حجم التطبيقال تعد رضورية لوظائفه

( ميجابايت ف األرشيف الوطني لإلمارات العربية؛ وتفسري ذلك هو وجود عدد  48املتحدة و ) 

 ر ضمن ملف التطبيق ف األرشيف الوطني لإلمارات. من الصو

 : األرشيف الوطني وفيام يتعلق بالوظائف واخلدمات املتاحة عىل تطبيق 

يتيح التطبيق ف النسخة األمريكية الوصول لفهرس األرشيف الوطني وأدوات البحث وقواعد   -

إجر للجمهور  يتيح  ما  الوثائق األرشيفية، وهو  أو  البيانات وإجراء بحث عن  اء بحث بسيط 

متقدم أو خبري أو وفقا لرتتيب أو هيكلية املجموعات األرشيفية، عىل اجلانب اآلخر تقترص أداة 

البحث ف أرشيف الوثائق وأرشيف الصور ف تطبيق األرشيف اإلمارايت عىل االسرتجاع من  

والص والصحة،  والتعليم،  )الزراعة،  موضوعات حمددة:  رؤوس  أو  دالة  بكلامت  ناعة،  قائمة 

تاريخ هناية(    -والتجارة، والدفاع، والرشطة....( أو باختيار فرتة تارخيية من قائمة )تاريخ بدء

 (. 2)راجع شكل رقم  

تطبيق  - الوطني  يقدم  للمعلم    األرشيف  مصادر  املتحدة   Educator resourcesللواليات 

العمل مع  طالب، وللإنشاء أنشطة خاصة  وعن دروس جديدة ومفضلة،  ملساعدته ف البحث  

 ؛ ف حني مل يقدم التطبيق ف األرشيف الوطني لإلمارات أي مصادر تعليمية. املصادر األولية 

أتاح التطبيق ف األرشيف الوطني للواليات املتحدة االطالع عىل الوثائق والصور ملجموعات   -

العسكرية  الوو  وثائقية مهمة مثل: وثائق اخلدمة  تأسيس  املتحدة األثائق  ، وف  ةمريكي واليات 

وثائق وصور   نامذج خمتارة من  قدم  اإلمارايت  األرشيف  تطبيق  الوثائق ف  أرشيف  فإن  املقابل 

 األرشيف. 

ركز التطبيق ف األرشيف الوطني لإلمارات عىل عمليات رشاء داخل التطبيق ملصادر ودراسات   -

تي تصدر عن توثيقية قام بإعدادها أو نرشها األرشيف أو إتاحة تصفح أعداد من جملة ليوا ال 

 األرشيف. 

اهتم التطبيق ف األرشيف الوطني اإلمارايت بتقديم معلومات عن األرشيف وأهدافه ورسالته   -

تطبيق أما  الوطني  وأقسامه،  الوثائق    األرشيف  بمجموعات  أكثر  فاهتم  املتحدة،  للواليات 

ت البحث ف  املتنوعة واملوضوعات التي يمكن استعراضها من خالل التطبيق باإلضافة إىل أدوا 

الوثائق األرشيفية، والتي يمكن للمستفيدين استخدامها ف حتديد الوثائق التي هتمهم قبل زيارة 

 األرشيف نفسه. 

 التوصيات 

، فإنه يمكن  ف نسختيه: األمريكية واإلماراتية  األرشيف الوطني تطبيق    خصائصف ضوء وصف وحتليل  

العربية   اسم األرشيفعند    -للمسؤولني عن األرشيفات  الذكية حيمل  تطبيق لألجهزة  إنشاء    - رشوعهم ف 

 االستفادة من التوصيات اآلتية:
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مستخدم - من  االفرتاضيني  املستفيدين  فئات  كل  التطبيق  يستهدف  وال    يأن  الذكية،  األجهزة 

متخصصة   تطبيقات  إنشاء  يمكن  الحقة  مرحلة  وف  منهم،  فئة  عىل  احتياجات  يقترص  لتلبية 

 ؤرخني. وامل الباحثني 

التطبيق بني   - التطبيق مسمى األرشيف الوطني مع إضافة خمترص السم الدولة لتمييز  أن حيمل 

تطبيقات أرشيفات وطنية ف دول أخرى؛ وهو ما تم ف األرشيف الوطني للواليات املتحدة 

 .National Archives USحيث تم تسمية التطبيق بـ 

باإلضافة ،  ستخدم مرحية مع نظام تنقل بسيط واجهة مب  األرشيف الوطني جيب أن يتسم تطبيق   -

 فيدين عن التطبيق. رضا املست، وهو ما سوف يزيد إىل املظهر اجلذاب

يُ  - اخلاصة  أن  املنصات  عىل  التطبيق  بالىمثل:  نرش  جوجل  ستورآو   Google play  متجر    بل 

Apple store ضية،  ، وتعريف املستفيدين به من خالل موقع الويب لألرشيف ومنصاته االفرتا

 وأن يوضع شعار األرشيف الوطني ذاته كأيقونة للتطبيق. 

اخلدمات   - أهم  أهدافه،  رسالته،  )رؤيته،  الوطني  باألرشيف  الوعي  نرش  التطبيق  يستهدف  أن 

املقدمة(، وإتاحة البحث عن الوثائق األرشيفية؛ وبخاصة الوثائق التي ترتبط باملناهج التعليمية  

ق ذات األمهية للتاريخ الوطني واألحداث والفعاليات املهمة  ف املدارس واجلامعات أو الوثائ

 ف الدولة. 

الويب   - ملوقع  الزائرين  أو  الوطني  األرشيف  عىل  يرتددون  الذين  املستفيدين  آراء  استطالع 

لألرشيف عن التطبيق وأهم اخلدمات التي جيب أن يركز عليها، ووضعها ف االعتبار لضامن 

 .  ناجحة لألجهزة الذكية ف األرشيفات الوطنية العربية تصميم تطبيقات تنفيذ و

بالنظر إىل أن األرشيف الوطني مؤسسة غري    األرشيف الوطنياملحافظة عىل مبدأ جمانية تطبيق   -

 ربحية. 

ف نسختني عربية وإنجليزية،    األرشيف الوطنيإذا أراد أحد األرشيفات العربية تقديم تطبيق   -

ينبغي أن تكون شاشات التطبيق ف النسخة العربية باللغة العربية، فاألصل ف التطبيق أن يكون  

 بالعربية خدمة للجمهور العريب. 

ىل إقبال املستفيدين عىل استخدامه،  ع  ر ف تصميم التطبيق جيب مراعاة حجم التطبيق حتى ال يؤث -

 سهولة االستخدام.  :مثل ، وانب األساسية األخرىوكذلك اجل

إمكانية  - مثل: عدم  تكون حمتملة احلدوث؛  قد  التي  العيوب  للتطبيق وتالف  الدوري  الفحص 

 لإلمارات العربية.  تطبيق األرشيف الوطني تكبري صور الوثائق؛ وهو ما تم مالحظته ف 

 امتة: اخل
ن إدراك املسؤولني ف األرشيفات العربية لدور األرشيف كمؤسسة معلومات ونرش الوعي به وبوثائقه  إ

املهمة يعزز من أمهية التخطيط إلنشاء تطبيق لألجهزة الذكية حيمل اسم األرشيف الوطني نفسه؛ أسوة بالنموذج  

http://massarttech-apps.com/
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يأمل البحث أن يتاح الفهرس وأدوات  الذي قدمته الدراسة ف كل من الواليات املتحدة واإلمارات العربية، و 

البحث ف األرشيف من خالل هذا التطبيق أو تطبيقات أخرى يقرر األرشيف تقديمها دعام جلمهور عريض من  

املستفيدين ف العامل االفرتايض من مستخدمي األجهزة الذكية، ستعزز هذه التطبيقات دور األرشيفات الوطنية  

حفظ  عن  مسؤولة  معلومات  مجهور    كمؤسسات  إىل  الوصول  ف  جهًدا  تدخر  وال  للدولة،  الوطنية  الذاكرة 

 املستفيدين؛ من باحثني، ومؤرخني، وإعالميني، وغريهم. 

 ●●● 

 مصادر الدراسة
 المصادر العربية أوال:

بية( )  مسترجع من :(، التطبيقات الذكية، 2019الأرشيف الوطني )الإمارات العر

https://www.na.ae/ar/aboutus/aboutna.aspx 
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   األرشيف الوطنيملحق: قائمة نقاط مقرتحة لتحليل اخلصائص واخلدمات املتاحة يف تطبيق 
 عنارص فرعية  عنص رئيس 

تطبيقات األجهزة الذكية التي  

 أطلقها األرشيف 

 مسمى التطبيق -

 تاريخ إطالق التطبيق  -

 هدف/أهداف إنشاء التطبيق -

 التغطية املوضوعية للتطبيق  -

 خصائص عامة:  تطبيق األرشيف الوطني  

 مسمى التطبيق −

 لغة التطبيق  −

 تاريخ إطالق التطبيق −

 تاريخ آخر حتديث للتطبيق  −

 مدى توافر معلومات عن مطور التطبيق ومالكه −

 نوع املحتوى املتاح ف التطبيق  −

 مدى ترسيم اخلدمات املقدمة  −

 خصائص فنية: 

 حجم التطبيق  −

 نظام التشغيل −

 التشغيلإصدارة نظام  −

 بيانات واصفة مصاحبة للتطبيق −

 مدى توافر وسائل بحث داخل التطبيق −

 وجود وسائل بحث ف التطبيق  −

 وجود عنارص تفاعلية ف التطبيق  −

 اخلدمات املتاحة ف التطبيق 

 ●●● 
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The National Archives have provided a number of smart device applications; including 
applications designed to increase the National Archives’ awareness and the services 
provided, their most important archival documents of political, historical or important 
value for educational or research purposes. This study concentrates on a description and 
analysis of one of these applications, which is the National Archives application presented 
by the National Archives of the USA and that of UAE. The researcher analyzes the 
application’s objectives, its characteristics and the services available in it. The study used a 
content analysis method to analyze the characteristics of the National Archives application, 
and the similarities and differences of the application in the two countries. 

This study aims to spread awareness of the Archives and the services it provides. This 
study also fills an important gap in Arabic archival literature, especially with regard to the 
use of applications of smart devices in managing archival institutions and improving 
services provided to users. The study shows that the number of applications launched by the 
National Archives in the two countries indicates the officials' awareness of the importance 
of smart applications in enhancing the Archives’ services. Although the National Archives 
of the United States was a pioneer in launching smart applications, it launched its 
application called the National Archives in 2019 after the UAE had launched the application 
in 2009. The application targeted all the virtual users and not specific categories of them, 
such as historians, teachers and media professionals. The study concludes with suggestions 
for Arab documentation and archive centers that plan to develop an application for smart 
devices to increase the Archives’ awareness, their services and records. 

The study presents some suggestions to the Arab Archives that plan to create an 
application to present the Archives, its services and documents. The application should target 
all categories of virtual users of smart devices. Moreover, it should aim to raise awareness 
of the National Archives (its vision, mission, goals, and the most important services 
provided), enable the search for archival documents, and periodical check for the application 
to avoid defects that may occur. 

 
Key Words: National Archives application, smart devices applications, Archives 

services 
 


