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 جامعة طنطا )مرص(   أستاذ مساعد 

 جامعة السلطان قابوس )سلطنة عامن( 

eelsawy400@gmail.com 

 2020ديسمرب    01تاريخ القبول:     2020سبتمرب    30  تاريخ االستالم: 

 املستخلص: 

املؤسسات األرشيفية األجنبية عىل مواقعها عىل اإلنرتنت معارض وثائق تتيح للجمهور من خالهلا الوصول لنامذج من    تنشئ

وثائقها القيمة ليتعرف منهاعىل األحداث املهمة يف التاريخ الوطني، وجوانب متعددة من حياة املواطنني، تستكشف هذه الدراسة مدى 

استخدمت الدراسة أسلوب حتليل املحتوى  بية بتقديم معارض لوثائقها عىل مواقعها عىل اإلنرتنت،  اهتامم املؤسسات األرشيفية العر

حجمها، وتوافر بيانات واصفة، وتوافر أداة بحث يف وثائق  ولتحليل خصائص معارض الوثائق عىل اإلنرتنت؛ ومنها: أنواع الوثائق،  

املؤسسات األرشيفية العربية تباينت يف مدى االهتامم بمعارض  لدراسة أن  املعرض، وإمكانية النسخ، والتحميل، والطباعة، ووجدت ا

للجمهور من خالل هذه املعارض، ومدى وجود بيانات واصفة وأدوات    الوثائق عىل اإلنرتنت، وأعداد وأنواع الوثائق التي يتم إتاحتها 

املتضمنة يف الدراسة هي التي تقدم بيانات واصفة  % فقط من املؤسسات األرشيفية  50بحث يف معارض وثائقها عىل اإلنرتنت، وأن  

% منها فقط هي األكثر تقديام للمزايا املتعلقة بتكبري الصور، والبحث، والتحميل، واملشاركة 33.3لوصف الوثائق واملواد املعروضة، و  

الو بمعارض  االرتقاء  يمكن  ولكي  اإلنرتنت،  عىل  الوثائق  معرض  يف  توجد  التي  والوسائط  عىل  للوثائق  فإنه  اإلنرتنت،  عىل  ثائق 

مع تنوع  ضوابط الختيار الوثائق التي يتم تقديمها يف معرض الوثائق لكي تتوافق  املسؤولني يف املؤسسات األرشيفية العربية أن حيددوا 

ا، وأن يتم  فئات املستفيدين، وأن يصاحب صور الوثائق يف املعرض بيانات واصفة توضح ماهية هذه الوثائق وسياق إنشائها وحفظه

بشكل دوري استطالع رأي الزائرين ملعارض الوثائق عىل اإلنرتنت لتلبية تطلعاهتم يف ضوء سياسة إدارة املؤسسة األرشيفية والضوابط  

 التي حيددها الترشيع األرشيفي يف الدولة لالطالع عىل الوثائق. 

مفتاحية االفرتاضية؛    كلامت  املعارض  اإلنرتنت؛  عىل  الوثائق  معارض  الوطنية؛  :  األرشيفات  العربية؛  األرشيفية  املؤسسات 

 خدمات األرشيف.
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 .املقدمة:1
استحقت احلفظ التي وغري املتداولة ات لدهيا سلطة قانونية حلفظ الوثائق مؤسس Archival Institutionsاملؤسسات األرشيفية 

وأنشطة متنوعة؛ بمهام  املؤسسات األرشيفية، كاألرشيفات الوطنية واإلقليمية،  قوم  لقيمتها التارخيية أو األرشيفية، وت  ستمراملأو  الدائم  

تكوين للجميع  هبدف  متاحا  وجعله  وتنظيمه  وحفظه  يف ضوء    لمهتمنيل  وأللباحثني  ؛سواء  أرشيف  وذلك  الوثائق،  عىل  باالطالع 

تنظم محاية رس التي  الترشيعية  تتبني  الضوابط  أو  األرشيفية ضوابط وتوجيهات  املؤسسات  وتعتمد  االطالع عليها،  الوثائق وحق  ية 

لنهوض ا وإتاحتها، وُتعنى املؤسسات األرشيفية با وحفظه الوثائق وتصنيفها جمع معايري دولية أو حملية لضبط أنشطتها الفنية املتعلقة ب

التكوين املهني ألخصائيي الوثائق والتعاون مع املؤسسات املهنية ذات الصلة  عىل املستوى الوطني من خالل اهتاممها ببمجال األرشيف  

يف العمر النشط    رعاية الوثائقتنظيم وحول كيفية  الفنية ألخصائيي ومدراء الوثائق  تقدم املشورة  عىل املستويني اإلقليمي والدويل، كام  

 .األرشيف بشكل عام بإدارةدد االستبقاء واملسائل املتعلقة إعداد جداول موالوسيط؛ وبخاصة ما يتعلق بنظم تصنيف الوثائق، و

لوثائقها،مؤكدة   الدائمة  التارخيية  وتربزاألمهية  واملحيل،  الوطني  املستويني  عىل  اجلامعية  الّذاكرة  األرشيفية  املؤسسات  وحتمي 

تنا وتساعد  حيا فالوثائق تسجل جوانب من    بذلك أنه اليمكن أن تتم قراءة التاريخ أوالتعرف عىل أحوال األمم دون الرجوع للوثائق،

بحثية وتارخيية مهمة    معلوماتن وعلامء األنساب والباحثني  ؤرخواملجيد    ، كامبشكل أفضلوتارخيهم  فهم تراثهم  عىل    ألجيال القادمةا

اخلاصة ويف   أنشطة حياتنا  الوطني وكل  التاريخ  معلومات عن مجيع جوانب  األرشيفية  الوثائق  تقدم  الرتاث  الوثائق،  العامة،ويتسم 

  الوثائقي العريب بالتنوع ليس فقط يف األنشطة التي وثقها، بل يف الوسائط التي ُسجل عليها، واللغات التي ُكتب هبا، والفرتات الزمنية 

 التي يرجع إليها.

إتاحة الوصول للوثائق  خدمات معلومات متميزة؛ منها:  بل تقدم    ؛حفظ الوثائق فقطاملؤسسات األرشيفية عىل  ال يقترص دور  و

قاعات االطالع يف األرشيف أو من خالل  واالطالع    األصلية أو ترمجة  توفري نسخ مناألرشيف عىل اإلنرتنت، و  موقععليها يف  ها، 

من   متنوعة  أشكاال  للمستفيدين  األرشيفية  املؤسسات  تقدم  كام  العربية،  اللغة  إىل  أجنبية  بلغات  منها  املرجعية؛  املكتوب  اخلدمات 

املستفيدب إإرشادو  البحث  يف  ينمساعدة  مصادر  هم  استفساراهتاإلىل  عىل  الوصول  موتزويده   م،جابة  الوثائق    بمعلومات حول  إىل 

، وتقدم وتشارك يف  الوثائقبودراسات متعلقة  منشورات  ومصادر املعلومات املتعلقة بام يبحثون عنه، كام تصدر املؤسسات األرشيفية  

ية للمعلمني  خدمات تعليم،وحترص املؤسسات األرشيفية عىل تقديم  املعارض، وواملؤمترات،  للقاءات،واالندواتأنشطة ثقافية مثل:  

(، كام ُتعنى  135، ص2019والطالب يتم من خالهلا استخدام الوثائق يف تدريس التاريخ والعلوم االجتامعية واإلنسانية )الصاوى،  

يف أو عىل موقع اإلنرتنت اخلاص هبا فيام يسمى بمعارض الوثائق عىل اإلنرتنت  الوثائق يف األرش  عارضاملؤسسات األرشيفية بتنظيم م

بالوثائق القيمة والنادرة من جمموعات الوثائق األرشيفية، وتركز    تعريف املستفيدينأو املعارض االفرتاضية للوثائق، والتي تستهدف  

تي تقدمها املؤسسات األرشيفية العربية عىل مواقعها عىل  هذه الدراسة عىل وصف وحتليل خصائص املعارض االفرتاضية للوثائق ال

 اإلنرتنت.

 مشكلة الدراسة: 1.1
تلقى كل عام طلبات من املؤسسات الثقافية وغريها من املؤسسات الستعارة يشري األرشيف الوطني للواليات املتحدة بأنه ي

قبل املعرض تتعلق باختيار الوثائق وتأمني انتقاهلا إذا كان ريية  حتض  أعامال، وذلك يتطلب  لعرضها مؤقتًا اته الوثائقية  عنارص من جمموع

. وانطالقا من  (National Archives, 2015)املعرض خارج األرشيف، ولذلك فإنه يثمن املعارض االفرتاضية للوثائق يف حاالت كثرية
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وضعت بعض األرشيفات الوطنية، مثل األرشيف    ،ات جيدةعىل خدم  ينحصول املستفيدحرص بعض املؤسسات األرشيفية عىل  

ضامن  (، معايري لضبط خدمات الوثائق واملعلومات التي يقدمها؛ منها:  National Archives of Australia, 2019الوطني ألسرتاليا )

العام  ة( وإتاحتها للوصول  وثائق التقليدية )ورقية، فيلميإنشاء نسخ رقمية من ال، ومن الوقت%  99اإللكرتوين متاح بنسبة    هأن موقعب

األرشيف أو عىل شبكات التواصل االجتامعي، من ذلك يتأكد أن اهتامم األرشيف بتنظيم معرض افرتايض  اخلاص ب  اإلنرتنتعىل موقع  

األجنبية   ألرشيفات الوطنيةلعدد من مواقع ا   ملختارات من وثائقه املهمة هو أحد معايري تقييم جودة اخلدمات األرشيفية، وعند املراجعة

وثائق   عىل اإلنرتنت، وجد اهتامما منها باملعارض االفرتاضية للوثائق؛ ويتضح هذا من تنوع الوثائق األرشيفية التي تتيحها، والتي تشمل

كشفت  خمطوطات، ووثائق عامة وخاصة، وخرائط، وصور فوتوغرافية،وأختام، من جانب آخر،    ومصادر معلومات متنوعة منها:

% من إمجايل األرشيفات الوطنية بالدول العربية اثنني وعرشين أرشيفا لدهيا مواقع  59( أن  Elsawy, 2019احلديثة)إحدى الدراسات  

استكشاف مشكلة هذه الدراسة، وهي    تيف ضوء ذلك، تبلور% منها يستخدم عىل األقل منصة اجتامعية واحدة.54.4عىل اإلنرتنت، و  

العربية   األرشيفية  املؤسسات  اهتامم  وتقديم  مدى  وحتليل خصائصها؛  ووصف  اإلنرتنت،  عىل  مواقعها  عىل  وثائق  معارض  بتقديم 

 مقرتحات تعزز اجلوانب اإلجيابية وتعالج نقاط الضعف فيها. 

 أهمية الدراسة: 2.1
التي حترص املؤسسات األرشيفية عىل تقديمها؛ وهي خدمة معارض    األرشيفية  تتناول هذه الدراسة خدمة مهمة من اخلدمات

العربية بتقديمها عىل مواقعها عىل اإلنرتنت، وقد كشف    من خالل استكشاف مدى اهتامم املؤسسات األرشيفية  وثائق عىل اإلنرتنتال

البحث عىل اخلط املبارش ويف قواعد البيانات عن ندرة الدراسات يف األدب األرشيفي العريب التي تناولت أو تطرقت هلذا املوضوع، مع  

 وصول اجلمهور للوثائق األرشيفية ودعم دور املؤسسة األرشيفية يف تنمية الوعي الثقايف بني اجلمهور. تعزيزأمهيته يف 

 أهداف الدراسة وتساؤًلتها:  3.1
االفرتاضية، ووصف وحتليل خصائصها؛   باملعارض  العربية  األرشيفية  املؤسسات  اهتامم  استكشاف مدى  إىل  الدراسة  هتدف 

ل يمكن  مؤرشات  الدراسة  الستخالص  تطرح  االفرتاضية،  معارضها  وتنفيذ  ختطيط  يف  هبا  االسرتشاد  األخرى  العربية  ألرشيفات 

 التساؤالت اآلتية: 

 ما املقصود بمعارض الوثائق؟ -

 ما مفهوم املعارض االفرتاضية للوثائق؟ -

 ما أمهية املعارض االفرتاضية للوثائق يف املؤسسات األرشيفية؟  -

 ت األرشيفية العربية ملعارض افرتاضية لوثائقها عىل موقعها عىل اإلنرتنت؟ ما مدى تقديم املؤسسا  -

ما خصائص معارض الوثائق عىل اإلنرتنت للمؤسسات األرشيفية العربية؟ )أنواع الوثائق، أعدادها، توافر بيانات   -

وحت وطباعتها،  ونسخها،  الوثائق،  تكبري  إتاحة  مدى  املعرض،  وثائق  يف  للبحث  وأدوات  منها،  واصفة  نسخ  ميل 

 ومشاركتها عرب الوسائط االجتامعية (

 ما الفئات املستفيدة من معارض الوثائق عىل اإلنرتنت؟ -
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 جمتمع الدراسة:   4.1
بالبحث عىل اخلط املبارش وباستخدام كلامت بحث: )مؤسسة أرشيفية، وأرشيف وطني، وأرشيف إقليمي، وأرشيف، ومعرض  

الدرا حرصت  وثائق(  ومعرض  يف  افرتايض،  عربية  أرشيفية  مؤسسات  تسع  واألردنسة  واإلمارات،  وتونس،  ،  السعودية، 

، وتقدم من خالله نامذج من وثائقها نرتنتالتي وجدت الدراسة بأن هلا موقعا عىل اإل، واملغرب؛ وهي األرشيفات  ليبيا ، وقطروالعراق،و

عددا من املؤسسات األرشيفية العربية األخرى لألسباب   ، واستبعدت الدراسةاألرشيفية )وثائق نصية، وصور، وتسجيالت مرئية...(

 اآلتية:

مركز الوثائق التارخيية ومكتبات الديوان  األرشيفات التي ُوجدت مواقعها غري متاحة أو غري نشطة وقت تنفيذ الدراسة؛ مثل:  

و الكويت،  يف  الوطنيةاألمريي  املحفوظات  مرص.    مؤسسة  يف  العمومية  املحفوظات  ودار  يف مرص،  القومية  الوثائق  ودار  لبنان،  يف 

يتضمن صوًرا ملختارات من وثائق ثورة الثالث والعرشين من يوليو عام  pdfوبالرغم من إصدار دار الوثائق القومية لكتالوج يف صيغة

ثورة، وإتاحته عىل موقع وزارة الثقافة؛ إال أنه ليس معرضا للوثائق عىل العاما    ثامنية وستنيمرور  ألف وتسعامئة واثنني ومخسني بمناسبة  

 (.  2020تتم إتاحته عىل موقع دار الوثائق القومية عىل اإلنرتنت )دار الكتب والوثائق القومية، 

ز الوثائق مركاألرشيفات التي التقدم عىل موقعها معرضا لنامذج من وثائقها األرشيفية )مكتبة صور، مكتبة وسائط..(؛ مثل  

 بالبحرين، وهيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية لسلطنة عامن.  التارخيية بمركز عيسى الثقايف

 منهج الدراسة وأدوات مجع البيانات:  5.1
لتحقيق أهداف الدراسة املتعلقة بالتعرف عىل املقصود بمعارض الوثائق، ومفهوم املعارض االفرتاضية للوثائق يف املؤسسات 

أمهيتها، تم االستعانة باملنهج الوثائقي للتعرف عىل رأي املتخصصني فيام يتعلق بمفهوم املعارض االفرتاضية للوثائق، واملزايا األرشيفية و

املؤسسات  اهتامم  باستكشاف مدى  املتعلقة  الدراسة  ينظمها األرشيف، ولتحقيق أهداف  التي  املادية  للمعارض  بالنسبة  تقدمها  التي 

خصيص معارض وثائق عىل مواقعها اإللكرتونية وأهم خصائصها؛ استعان البحث بأسلوب حتليل املحتوى من  األرشيفية العربية بت

أنواع الوثائق )نصية/  ( شملت النقاط اآلتية: مدى تقديم األرشيف ملعارض افرتاضية لوثائقه، و2خالل قائمة نقاط مقرتحة )ملحق  

املتاح   يوفرها صور ورسوم وخرائط/ تسجيالت مرئية (، وحجم  التي  الواصفة  املعارض االفرتاضية لألرشيف، والبيانات  منها يف 

املسموح هبا للمستفيد خالل    صائص األرشيف عن كل وثيقة، ومدى توافر حمرك بحث أو أداة اسرتجاع يف املعرض االفرتايض، واخل

التحميل، والطباعة، واملشاركة للوسائط  زيارته للمعرض االفرتايض )عدد مرات التكبري، ومدى وضوح الصور، وإمكانية النسخ، و

املتاحة يف معرض الوثائق(، وقد تم عرض قائمة النقاط املقرتحة لوصف وحتليل خصائص معارض الوثائق عىل اإلنرتنت عىل كل من  

أستاذ علم  أستاذ علم املعلومات املشارك بجامعة السلطان قابوس، واألستاذ الدكتور حممد حسون    حممد بن نارص الصقريالدكتور  

إلبداء الرأي حوهلا، كام كان االسرتشاد بمامرسات   يف فرنسا   ENSSIBاملعلومات باملدرسة القومية العليا لعلوم املكتبات واملعلومات

 بعض األرشيفات األجنبية يف تنظيم وإتاحة معارضها االفرتاضية وبخاصة عند مناقشة نتائج الدراسة. 

 حدود الدراسة:  6.1
 عارض الوثائق عىل اإلنرتنت للمؤسسات األرشيفية العربية.: محدود موضوعية -

 : املؤسسات األرشيفية العربية. حدود مكانية -
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 . 2020كام تم حتديث بيانات الدراسة يف فرباير  2019: من أغسطس إىل نوفمرب احلدود الزمنية -

 الدراسات السابقة:  7.1

مل تتم معاجلة موضوع معارض الوثائق للمؤسسات األرشيفية العربية عىل  بالبحث عىل اخلط املبارش ويف قواعد البيانات تبني أنه  

اإلنرتنت؛ إال أن البحث وجد عدة دراسات تناولت موضوع املعارض املادية واالفرتاضية للوثائق من عدة جوانب تم تنظيمها يف حماور  

 تتفق مع أهداف هذه الدراسة عىل النحو اآليت: 

وسيلة    تكون   من الوثائقكبرية  جمموعة    قدمها املعرض، فإن معارض الوثائق عىل اإلنرتنت التي تقدمالتي ي  من ناحية تنوع الوثائق

لاملممتازة إلظهار   العسكرية والدبلوماسيةمتنوعة؛  مثرية لالهتامم يف جماالت    وثائقا  دهيؤسسات األرشيفية  السياسة والشؤون  ،  مثل 

حتسني اجلودة  تساعد يف  الصور الفوتوغرافية أو غريها من املواد املصورة  رشيفات؛ فوُيفضل تنويع الوثائق يف املعارض االفرتاضية لأل

بالكامل فتجذب انتباه كثري من اجلمهور وبخاصة إذا كانت جيب قراءهتا  مي، أما الرسائل والوثائق النصية والتي  البرصية للعرض التقدي

تكون النصوص  وُيفضل أن  . (Allyn, et al., 1987, p402الوطني )  نادرة أو ارتبطت بشخصيات مشهورة أو أحداث مهمة يف التاريخ

أن يكون وقت تنزيل الصور أو  وأن تتيح الصور والرسوم التوضيحية تفاعل املستخدم،  ، واملقدمة قصرية وتشجع عىل القراءة الرسيعة

الوثائق الرقمية في المعرض االفتراضي  جتميع  ويمكن    (،Lemay& Klein, 2012, p3)  امللفات أو جملدات الفيديو ثابتًا ورسيًعا 

الثقايفلألرشيف   بالرتاث  معنية  أو مؤسسات  متنوعة  أرشيفية  الرقمية  من جمموعات  األرشيفات  للمعارض   وتصنيفها وختزينها يف 

ؤسسة  للمإنتاج عنارص املعرض من األرشيف الرقمي  يمكن  بأنه  Hong(2002, p4  )و    Cruz-Lara  ،Chenاالفرتاضية، ويؤكد كل من  

 خمتلفة تناسب تنوع فئات املستفيدين.أساليب و أشكالاألرشيفية، وتقديمها ب

ني  الباحثاجلمهوربداية من  بتثقيف طائفة واسعة من  املؤرخني واألرشيفيني عليهم أن يلتزموا  ، فإن  الفئة املستهدفةومن ناحية  

-Cruzه املؤسسات هي جعل مقتنياهتا متاحة للجمهور )كون املهمة األساسية هلذ  لدهيم فضول وحب للمعرفةوحتى األشخاص الذين  

Lara, Chen & Hong, 2002, p10  ،)  الفكرى  أوجيب املستوى  مع  الوثائق  معارض  ىف  مقتنيات  من  تقديمه  يتم  ما  يتناسب  ن 

 (. 2017)الرشيف، قدم للباحثنيقدم للطالب خيتلف عام يُ فام يُ  أعامرهم؛ومستوى  ستفيدينللم

ناحية   )ميالد،  املوضوعاتومن  الوثائق  معارض  تغطيها  أن  يمكن  التي  املوضوعات  تنويع  املهم  من  أسواءً (  1995،   ت كان 

أاقتصادي  تموضوعا  سياسية  أو  اختيار  ة،  جتامعياو  ة  أو  وكذلك  زمنية  )الرشيف،    حدثفرتة  املعرض  به  يتعلق  مناسب  تارخيي 

املعرض  2017 التي يمكن عرضها و،  توثيق ممارسة اجتامعية معينة(أو يستهدف  املواد  التحدي يف كل حالة يف اختيار  ،والتي  يكمن 

 ,Allyn, et al., 1987يلقى القبول لدى الزائر أو املشاهد للمعرض)  وثائقية وكذلك تأثري برصيأرشيفية و قيمة  يراعى أن تكون هلا  

p403)  . 

عاجلة وإنشاء معارض افرتاضية  املتخزين وعمليات التمكني ودعم كل  ، فإهنا مهمة ل Metadataبالبيانات الواصفةوفيام يتعلق  

حمتويات    صفية لوصفويانات  وعند تطوير معارض وثائق عىل اإلنرتنت، جيب أن يصاحبها ب  ،وصيانتها وإدارهتا الوسائط    مشاركةو

الوصف األرشيفي  و Dublin Core، ويمكن االستعانة بمخططات للبيانات الوصفية؛ مثل: والوصول إىل املعلوماتوإدارته  املعرض

تعريفية لل؛ منها:  لدعم جمموعة متنوعة من االحتياجاتEAD  (Encoded Archival Describtion  )املشفر وثائق، وبيانات، بيانات 

تقنيةو احل،بيانات وصفية  تعريف  اإلدارية  فظ،وبيانات  التعريف  وبوبيانات  أن  .  مهاًم وراسًخا    Dublin Coreالرغم من  معياًرا  يعد 
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الذي يتطلب  نه ال يتعامل بشكل حمدد مع متطلبات األرشيف  إال أستخدمه مجيع األنظمة تقريبًا،  توصادرللبيانات الوصفية الكتشاف امل

تصميم وتطوير نظام  فسعت إلى  Foo(2007  )وYang،Ramaiahأما دراسة  .(Fooet al.2009, p6)  عنارص بيانات وصفية تفصيلية

بيانات  لتلبية احتياجات جمموعات املستخدمني املختلفة  معارض األرشيفية االفرتاضيةلل للبيانات الواصفة تستند    استناًدا إىل قاعدة 

تتناسب مع كل   لوصف وتوفري معلومات خمصصة DC وعنارص غري Dublin Core (DC) عنارصواستخدام    XMLللغة الوسم املمتد  

أرشيفية معرو،  مادة  إنشاء  الوصفية  يتم  والبيانات  مسبًقا  املحددة  املعرض  تعريف  بيانات  إىل  استناًدا  افرتايض  األرشيفية ض    للمواد 

 .املخزنة يف قاعدة البيانات

الوثائق    تغيري حجم عرض  إمكانيةيف املعرض االفرتايض، فإنه من املهم أن يتيح املعرض    عرض الوثائقومن ناحية خصائص  

خاصة يف سياق املؤسسات  بمثل هذه املعارض هي نظائر تكميلية مهمة للمعارض املادية، و  ؛ ألنوتوفري أقىص قدر من التأثري  )تكبري(

 .  (Allyn, et al., 1987, p2)واملكتبات رشيفاملتاحف ودور األ :الثقافية مثل

االفرتاضية يف املؤسسات األرشيفية العربية؛  وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة برتكيزها عىل حتليل خصائص املعارض  

حيث ضمت تسع مؤسسات أرشيفية عربية قدمت أربعة عرشمعرضا افرتاضيا تقدم من خالهلا نامذج من وثائقها األرشيفية، وتم حتليل  

البحث: وخصائص ومشاركة الصور يف املعرض(، ، وحتميل الصور، نسخ الصور، وطباعة الصور، و خصائص العرض )تكبري الصور

املؤسسات  يف  االفرتاضية  املعارض  واقع  تعزز  مقرتحات  تقديم  هبدف  املستهدفة  والفئات  الواصفة(،  والبيانات  البحث،  )أدوات 

 األرشيفية العربية. 

 . ما املقصود مبعارض الوثائق؟2

جمموعة من    :أنهب  تعريف املعرضويمكن    ، للجمهورهتدف فكرة املعرض عامة إىل إتاحة بعض من ممتلكات إحدى املؤسسات  

(.  Lemay & Klein 2012, p3هبا )  جلمهور وخمصص لتعريف ا  مجعها وعرضها يف مكان جمهزيتم  املقتنيات ذات طبيعة ثقافية أو فنية  

مجهور املستفيدين ونرش الوعي بالوثائق والتاريخ    جموعة واسعة منوتستهدف املؤسسات األرشيفية تقديم خدمات تعليمية وتثقيفية مل

الوعي   لنرش  األرشيفات  إليها  تلجأ  الوثائق وسيلة مهمة  الرتاث  الوطني، ومعارض  رئيًسيا يف  مكوًنا  يشكل  الذي  الوثائقي  بالرتاث 

تها وإثبات قيمني للحفاظ عىل الوثائق عىل املستوى الوط إثارة االهتاممإىل  لمواد األرشيفيةتنظيم معارض ليؤدي الثقايف يف أية دولة، و

معرفة يشء ما عن حدث    (مثل اخلرائط والصور)واملواد املصورة    تعلقة بأنشطة املؤسساتاملوثائق  وال  التنظيميةتيح الوثائق  تو  ،لتعليميةا

عند تقديمها للجمهور من    والرسائل فإهنا   اليوميات، أما الوثائق التي ُكتبت بصيغة التحرير الذايت مثل  أو مؤسسةأوشخص    تارخيي

للجمهور تفسريا ملعلومات  يمكن أن توضح أو توفر  خالل املعارض تتيح للزائرين الشعور بالشخصيات التي حررهتا، مثل هذه الوثائق  

 لدهيم عن هذه الشخصيات )علامء، فنانني، شعراء.. (. 

نرش الوعي باملؤسسة  يف  املؤسسات األرشيفية وتسهم هبا  إن تنظيم معارض دائمة للوثائق هو أحد اخلدمات املتميزة التي تقدمها  

األرشيفية ودورها يف حفظ الرتاث الوثائقي للدولة وذاكرهتا الوطنية والتدليل عىل أمهية الوثائق األرشيفية، والتفاعل مع اجلمهور يف  

؛ مثل: هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية  قها معارض دائمة لوثائ املناسبات املحلية والوطنية، وحترص املؤسسات األرشيفية عىل تقديم

دائم للوثائق هيدف إىل تعريف2019لسلطنة عامن ) السلطنة عرب احلقببالزائر    ( والتي لدهيا معرض  املختلفة، ويتم    الزمنية  تاريخ 

وسالطني وأئمة  التاريخ،  عرب  وُعامن  والتوثيق،  الوثائق  لتاريخ  ُخصصت  قاعات  منها  لقاعات؛  املعرض  والعالقات تقسيم  ُعامن،   

الف ثالث آأكثر من  (1)شكل رقم    قاعة الطاوالت اإللكرتونية  تعرضالدولية، والوثائق اخلاصة، وقاعة للطاوالت اإللكرتونية، و
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  الوثائق   يمكن ملعارض، وصور لسالطني عامن وزنجباروخرائط عامنية وعاملية،  و،  نادرة  ، باإلضافة إىل خمطوطات عامنيةإلكرتونية  وثيقة

كتأن   األرشيفية  املؤسسات  وبدور  الوثائق  بأمهية  الوعي  لنرش  والثقايفمراكز  التارخيي  الوعي  التي جيب    ،نرش  املهمة  ومن اخلطوات 

الوثائق   بالنسبة   البرصي  ها وثائقية باإلضافة إىل تأثريتارخيية و  التي هلا قيمةوالوثائق املهمة    اختيار املواداعتبارها يف ختطيط معارض 

كذلك البد أن يكون لربنامج املعارض يف األرشيف أهداف حمددة؛ مثل   للجمهور، وأن تكون حالتها املادية تسمح بعرضها للجمهور،

 .ُيراد إحياؤها بأحداث ومراحل مهمة ترتبط ، أو تقاليدها األمة وُمثُل  جتسدقد ، أو ةتذكارياختيار وثائق هلا أمهية 

 

 ت اإللكترونية في المعرض الدائم للوثائق في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية )سلطنة عمان((: قاعة الطاوال1شكل )

ال التعاون  تعزيز  تنظيم معارض يف دول أخرى هبدف  لتشارك هبا يف  املؤسسات األرشيفية نامذج من وثائقها  قايف بني  ثوختتار 

يمكن أن تعري نامذج من وثائقها املهمة والنادرة جلهات؛ لعرضها  الدول، ودعم الروابط احلضارية بني الشعوب، وبعض األرشيفات  

لدهيا ثم إعادهتا يف ضوء ضوابط تكفل تأمني الوثائق، ويف هذا الصدد، يشري األرشيف الوطني للواليات املتحدة يف سياسته إلعارة 

وانتقال هذه الوثائق، والجيوز له استخدام هذه    تأمنيتكبدها  ي مسؤواًل عن مجيع النفقات التي  املستعري  يكون  الوثائق جلهة أخرى أن  

أي مواد الصقة من أي موجودة أو استخدام عالمة   ةإزالة أيها،أو عالمة في ةوضع أي الوثائق يف غري الغرض الذي ُأعريت من أجله، أو

صوير إال بموافقة مكتوبة  ال ُيسمح بالت، وو ملوثاتأض  ا محأي أخالية من  وع، وأن تكون وسائل وعلب عرض الوثائق يف املعرض  ن

ورشوط احلفظ  معايري السالمة  آمن تتوافر فيه  جيب االحتفاظ بالوثائق يف مكان  و  .(National Archives, 2015األرشيف الوطني )من  

)نسبة امل  ،الرطوبة  اجليد  احلرارة  الوطني  ودرجة  األرشيف  ففي  األرشيف؛  املادية يف  املعارض  لتقديم  ...(. ويوجد مستويان  ناسبة، 

الوثائق يف األرشيف الوطني ليشاهدها   لفرنسا يتم تقديم معرض دائم للوثائق يقع يف مبنى األرشيف ويتم من خالله عرض أشهر 

 (. Archives Nationelles, 2019) لوطنيا جمموعات الوثائق يف األرشيفعىل الزائرون، ومعارض مؤقتة قائمة 
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 للوثائق؟  عارض اًلفرتاضية.ما املقصود بامل3

ديناميكية عىل شبكة   وسائط جمموعات هو Online Galleryعرض عرب اإلنرتنتأو امل  Virtual Exhibitionاملعرض االفرتايض 

  جذابةبطريقة  يتم عرض املواد والوسائط يف املعرض  و  (،Silver, 1997, p828)موضوع أو مفهوم أو فكرة حمددة  تتعلق ب  اإلنرتنت

Hong(2002, p4  )و    Cruz-Lara  ،Chenويعرف كل من    ،التسليةأو  التعلم  ستكشاف حمتويات املعرض بغرض  التدعو اجلمهور  

ن صفحات سمي كل صفحة م؛تُ ع الفيديواطمثل مقوسائط متعددة  يمكن أن حتتوي عىل  والتي    سلسلة من صفحات الويباملعرض بأنه  

بعنرص معرض االفتراضي  ،  الويب  المعرض  يعني  األرشیف  إدارة  سیاق  تعليمية وفي  أفكار  هيئة  األرشيفية عىل  املواد    عرض 

يف التواصل مع املجتمع وتنمية الوعي بأمهية التاريخ)ميالد،  يعزز املعرض دور األرشيف  للمشاهد من خالل ما حتويه من حقائق، كام  

من    األصيل، حمليًا أو الوصول إليه عن ُبعد  نيشءن املحتوى الرقمي، الذي تم جتميعه حسب املصدر واملختزي، ويمكن  (1، ص1995

خطوات جيب اتباعها عند التخطيط    ةدتوجد ع و (،  Foo et al, 2009)عادة ما يكون املحتوى فريًدا من نوعه  ، وشبكات احلاسبخالل  

التي اختيار املللمعرض، و  اجلدول الزمنى  ، وحتديداختيار موضوع املعرض، وحتديد اجلمهور املستهدف  :منها عداد املعارض  إل واد 

سيتم عرضها، من ذلك يتضح أن املعرض االفرتايض للوثائق هيدف إىل إتاحة وصول اجلمهور لنامذج من الوثائق املهمة )صور، ووثائق 

نية أو موضوع أو حدث أو شخصية معينة، وتنظيمها نصية، وتسجيالت مرئية وصوتية( من مقتنيات األرشيف والتي تتعلق بفرتة زم

يف جمموعات موضوعات خمتلفة تغطي فرتات زمنية متنوعة، وإتاحة الوصول إليها سواء يف موقع األرشيف نفسه أو عىل اخلط املبارش، 

 دة.ويمكن لألرشيف من خالل معارضه االفرتاضية تقديم أوعرض األفكاربغرض تعليم املشاهد أفكاروحقائق جدي

 . أهمية املعارض اًلفرتاضية للمؤسسات األرشيفية:4

املعرض االفرتايض يقدم  ، إال أن  رب اإلنرتنت له نفس األهداف؛ فتنظيم معرض عواملعرض االفرتايض  يتشابه املعرض املادي

باملعرض  أفضل  مزايا  الوث  مقارنة  معارض  فإن  األرشيفية،  الدراسات  يف  املتخصصني  نظر  وجهة  ومن  اإلنرتنت  املادي،  عىل  ائق 

للمؤسسات األرشيفية تتميز عن املعارض املادية التي جيري تنظيمها يف موقع األرشيف نفسه أو خارجه، من ذلك يتيح تقديم األرشيف  

 ملعارض عرب اإلنرتنت حتقيق ماييل: 

للمستفيدين؛م  يتقد  - جديدة  آفاقا  يفتح  األصلية  األرشيفية  للمواد  جيد  بديل  واملشاركة   م التعلتشمل    نموذج  والبحث 

 . ((Foo, 2008, p1وعمليات التحميل وغريها 

األشخاصإمكانية    - من  كثري  أل  وصول  االفرتايض؛  جهاز    ا متاحسيكون    نه للمعرض  لديه  شخص  متصل    حاسبألي 

 للوصول إىل األرشيف.  نفقات السفرمشقة و حتمليف مقدرهتم  األشخاص الذين، وليس فقط باإلنرتنت

التي ال    األرشيف من وثائقه املهمة  سمح للزائرين بالوصول لكنوز؛ فاملعارض االفرتاضية تقيود املكان والزمانعىل  التغلب    -

ليس  فاألرشيف سب الوقت؛ االفرتاضية ح املعارض املادية، ال يتم تقييد املعارض نقيض عىل ذلك ألنه  (،(Foo, 2008, p1نتقدر بثم

يمتد املعرض ، وساعة يف اليومأربع وعرشين  عىل مدار    ا قد يكون متاًح ؛ فاملعرض االفرتايض  املعرض  فتح وغلق حتديد أوقات    عىل   اجمرب

 له قيود تتعلق باملدة. فال يوجد املعرض االفرتايض  يتم حتديدها مسبقا قبل تنظيم املعرض،أما لفرتة حمدودة  املادي

لذي اجماين بشكل عام ويمكن للمستخدم الوصول إليه يف الوقت  إليه وصولالن ألمرونة متزايدة للزائر من حيث التكاليف  -

 يناسبه.
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اهلشة   واإلتاحة للوثائق  حل مشكالت احلفظواملهمة؛ حيث يمكن    وذات القيمة البحثية  محاية الوثائق التي يف حالة مادية سيئة  -

 (. Cruz-Lara, Chen & Hong, 2002,p1وصول هلا ) وتوفري أكرب أو النادرة

االختيار املناسب للعنارص األكثر تم  جيب أن ي  املاديعرض  االفرتايض للوثائق؛ ففي حالة امل  زيادة كمية املعلومات يف املعرض  -

الوصول  Hyperlinks االرتباطات التشعبيةمن خالل  فيمكن  ملعرض االفرتايض  أما يف ا  تسليط الضوء عليها،بموضوع املعرض وصلة  

بيانات   املواضيع    أخرىإىل قواعد  الوصول إىل جمموعة أوسع من  املعرض االفرتايض، و  تناوهلا التي يشاملة عن  للزائر  بالتايل يمكن 

ذا بزيادة عدد ،ويسمح هبل وتنقيحه الحًقا   معرضها،حمتوى  ويمكن للمؤسسة األرشيفية حتديث    .(Béland, 2009, p5)عنارص البحث

 االفرتايض. الزائرين للمعرض 

  واد كثرًيا من امل نظًرا ألن  حياتنا    توفري عالقة أكثر قربا بني الزائرين للمعارض االفرتاضية وهؤالء األشخاص الذين غادروا   -

حوايل  (، ففي  Allyn, et al., 1987, p402)  الرسائل واملذكرات واملستندات الشخصية األخرىبأيدي أصحاهبا؛ كاألرشيفية مكتوبة  

تتوفر مواد خمطوطة لتوثيق حياة الرسامني والشعراء  (،National Archives, 2019املتحدة )مخس آالف مؤسسة أرشيفية يف الواليات 

 مهنية.   أو اجتامعية أو ثقافيةن ينتمون ألوساط واملهاجرين والعامل وغريهم مم

 ( ...)التأمني، الشحن، التثبيتة: رض املاديا توسع يف املعالعداد والتنفيذ التي تصاحب تكاليف اإل توفري  -

، ودعم  إمكانية التحديث، و، فهو يسمح باستدامة املعلوماتوثائقسهولة يف االستخدام بسبب التفاعل الشخيص للزائر مع ال  -

مكننا  ي  وبالتايل، ،الهتامم بفهم املايضالوثائق مما حيفز لدى الزائرين ا  أساسية لنرشاألنشطة التعليمية للمؤسسة األرشيفية، وهو وسيلة  

 النشاط البحثي. وسيلة مثالية للتعليم الشعبي والثقافة العامة وحتفيز املعرض االفرتايض أن نعترب 

 نيني وطالب أو مجهور عام(.مهملستهدفني )باحثني وزائرين اات خمتلفة من الوفًقا ملستويوثائق تنظيم ال -

 . خصائص معارض الوثائق على اإلنرتنت للمؤسسات األرشيفية العربية: 5
 مدى وجود معارض افتراضية للمؤسسات األرشيفية العربية: 1.5

، ويقوم احلفظ املادي للوثائقاألرشيفي يف أية دولة هي    إن املهمة الرئيسية ألي أرشيفي والتي يتم تفويضها إليه بموجب الترشيع

األرشيفي بعدة وظائف أخرى تدعم هذه الوظيفة الرئيسية وترتبط هبا؛ مثل: تقييم الوثائق، وتصنيفها، وإتاحة الوصول إليها، ونرشها،  

وإنام الحتفاظ بالوثائق ذات القيمة التارخيية،  يكفي ا  فالخاًصا؛  يستحق اهتامًما  ويف علم األرشيف املعارص    ا أساسي  اعنرصوُيعد النرش 

  الشائعة  من بني وسائل النرش، و (Couture et al. 1999, p22ن املحتملني )فيديمن املهم التعريف هبا وتعزيزها وجعلها يف متناول املست

لعب دوًرا رائًدا يف تعزيز  تتروجيية ال يمكن إنكارها يمكن أن  عارض االفرتاضية مكانة متميزة كأداة  تل امل حتاإلنرتنت،  تعتمد عىل  التي  

يوضح اجلدول اآليت  . (Béland, 2009, p1)اإلنرتنتبشكل كبري عند نرشها عىل    الوثائقالوصول إىل  ، ويمكن  مقتنيات األرشيف

 يفية العربية عىل مواقعها عىل اإلنرتنت: ( معارض الوثائق التي تقدمها املؤسسات األرش1)جدول 
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 : معارض الوثائق االفتراضية على مواقع المؤسسات األرشيفية العربية على اإلنترنت 1جدول 

 ة االفرتاضي املعارض/ املعرض املؤسسة األرشيفية  الدولة  م

عدد املعارض يف األرشيف /   يات املعارض مسم

 إمجايل عدد املعارض  

 النسبة املئوية 

دائرة املكتبة   - مركز الوثائق والتوثيق األردن 

 الوطنية  

 % 7.2 1/14 الصور والوثائق  -

 األرشيفات التارخيية  األرشيف الوطني  اإلمارات   

 األرشيف الرقمي للخليج العريب

2/14 14.2 % 

 % 7.2 1/14 وثائق متميزة  - األرشيف الوطني  تونس 

 معرض الصور املركزالوطنيللوثائق واملحفوظات  السعودية 

 معرض الفيديو

2/14 14.2 % 

 مكتبة الفيديو  دارة امللك عبدالعزيز السعودية 

 مكتبة الصور

 وثائق وخمطوطات 

3/14 21.4 % 

 % 7.2 1/14 معارض الدار دار الكتب والوثائق العراقية العراق  

املكتبة الوطنية   -  مستودع الوثائق قطر  

 القطرية 

 % 7.2 1/14 الوثائق األرشيفية  -

املركز الليبي للمحفوظات   ليبيا  

 والدراسات التارخيية 

 % 7.2 1/14 معرض الصور

 مكتبة الصور - مؤسسة أرشيف املغرب  املغرب 

 مكتبة الفيديوهات  -

2/14 14.2 % 

 % 100 14 إمجايل املعارض االفرتاضية  

 (، يمكن استخالص املؤرشات اآلتية: 1ومن اجلدول السابق )رقم 

الدراسة أربعة عرش معرضا للوثائق عىل مواقع املؤسسات األرشيفية، وانفردت    - بتخصيص   دارة امللك عبدالعزيزرصدت 

بنسبة   للفيديو  ومكتبة  للصور،  ومكتبة  وخمطوطات،  وثائق  تتضمن  معارض  من  21.4ثالثة  كل  يليها  للوثائق    لوطني املركزا% 

حيث قدم كل منها معرضني للصور والفيديو بنسبة واألرشيف الوطني لإلمارات  ،  مؤسسة أرشيف املغرببالسعودية، و  واملحفوظات

 % من إمجايل عدد املعارض يف أرشيفات الدراسة.14.2

املسميات اآلتية: األرشيف،  تنوعت املسميات التي تطلقها األرشيفات عىل معارضها االفرتاضية؛ ورصدت الدراسة منها    -

ملفات ، واملعارض، والصور والوثائق، ومكتبة الفيديو، ومكتبة الصور، والفيديوومعرض ، ومعرض الصور، واألرشيفات التارخييةو

 . خاصة

العام    -  م باسم: 2020متيز األرشيف الوطني لإلمارات بإنشائه معرضا للوثائق عىل اإلنرتنت له عنوان إلكرتوين خاص يف 

للخليج الرقمي  ولعرض  (  Arabian Gulf Digital Archive, 2020)  األرشيف  التارخيية  الوثائق  العريباتاريخ  عن  املواد  ،  خلليج 

والشخصيات  توثيق  و املنطقة،األحداث  هذه  بتاريخ  تاريخ    املرتبطة  باستكشاف  واملهتمني  والطلبة  الباحثني  موجه خلدمة  واملعرض 

 ، إضافة إىل أدوات للبحث فيها. وثائقا إلكرتونية من هذه ال نسخً  العريب للخليج يف الرقميويقدم األرش ،خلليج العريبا

 مجموعات الوثائق في المعارض االفتراضية لألرشيفات: 2.5

( الوثائق يف املعارض االفرتاضية للمؤسسات األرشيفية التي شملتها الدراسة إىل وثائق نصية، وصور 2يصنف جدول رقم )

 فوتوغرافية وخرائط ورسوم، وتسجيالت مرئية، وأنواع أخرى. 
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 : أنواع الوثائق في المعارض االفتراضية ألرشيفات الدراسة 2جدول 

 أنواع الوثائق يف املعارض االفرتاضية  املؤسسة األرشيفية  الدولة  م

 أخرى  فيديو  صور وخرائط ورسوم وثائق نصية 

دائرة املكتبة الوطنية ومركز الوثائق   األردن 

 والتوثيق  

√ √   

   √ √ األرشيف الوطني  اإلمارات العربية  

   √ √ األرشيف الوطني  تونس 

  √ √  املركزالوطنيللوثائق واملحفوظات  السعودية 

  √ √  دارة امللك عبدالعزيز السعودية 

 √  √ √ املكتبة الوطنية القطرية -مستودع الوثائق قطر  

املركز الليبي للمحفوظات والدراسات   ليبيا  

 التارخيية 

 √   

  √ √  مؤسسة أرشيف املغرب  املغرب 

معارض   -  العراقيةدار الكتب والوثائق  العراق  

 الدار 

 √   

 1 3 9 4 إمجايل املعارض االفرتاضية  

 % 6 % 18 % 53 % 23 النسبة املئوية  

 (يمكن استخالص املؤرشات اآلتية: 2رقم )يف ضوء جدول  و

% ،يليها الوثائق النصية بنسبة  53أكثر أنواع الوثائق يف معارض الوثائق عىل اإلنرتنت ألرشيفات الدراسة هي: الصور بنسبة    -

% )شكل  6%، ثم فئات أخرى )املخطوطات والكتب واملطبوعات والقصاصات الصحفية ودوريات( بنسبة  18% ،ثم الفيديو بنسبة  23

 (. 2رقم 

 

 في معارض المؤسسات األرشيفية العربية على اإلنترنت : أنواع الوثائق2شكل 
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، وتتضمن فئة الصور  وثائق حكوميةة ووثائق خاصتشمل الوثائق النصية املراسالت، والتقارير، واملذكرات، والشهادات و  -

ي نرشها األرشيف  واخلرائط والرسوم صوًرا ألشخاص وأماكن وأشياء ورسوم توضيحية وختطيطية وخرائط، ومن الوثائق املهمة الت

النظام الداخيل لرشكة ، ووثيقة أخرى عن  (1846)تونسيف  لغاء الرق  بإ  املشري األول أمحد بايصادر عن    قراروثيقة  الوطني التونيس  

 (.  Archives nationales de Tunisie, 2020) 1906  عامأّول رشكة جتارية تونسية عرصية تأسست  ، وهياالحتاد التجاري

 عداد الوثائق في المعارض االفتراضية ألرشيفات الدراسة :نموذج أل3جدول 

 أخرى  فيديو  صور وخرائط ورسوم وثائق نصية  املؤسسة األرشيفية  الدولة  

   8 12 دائرة املكتبة الوطنية ومركز الوثائق والتوثيق  األردن 

  

 ة اإلمارات العربي

األرشيف  

 الوطني

   4 66 موقع األرشيف عىل اإلنرتنت 

   1230 7 املعرض اإللكرتوين 

    18 األرشيف الوطني  تونس 

  2 201  املركزالوطنيللوثائق واملحفوظات  السعودية 

  14 17 3 دارة امللك عبدالعزيز السعودية 

 476  2392 14418 املكتبة الوطنية  -مستودع الوثائق قطر  

 ليبيا  

 

   8  التارخيية املركز الليبي للمحفوظات والدراسات 

   100  دار الكتب والوثائق العراقية العراق  

  11 1  مؤسسة أرشيف املغرب  املغرب 

 476 27 3961 14524 امجايل 

 % 2.5 % 0.2 % 20.8 % 76.5 النسبة املئوية 

 ( يتضح أن:3ومن اجلدول السابق)رقم 

% يليها الصور واخلرائط والرسوم  76.5اإلنرتنت هي: الوثائق النصية بنسبةأكثر أنواع الوثائق عدًدا يف معارض الوثائق عىل    -

 % تأيت التسجيالت املرئية )الفيديو(. 0.2% ويف املرتبة األخرية بنسبة 20.8بنسبة 

الوثائق يف    - الوطنيةباستثناء أرشيف  الوثائق والتوثيقلقطر    املكتبة  الوطنية    يف  ومركز  الوثائق يف  ألردنلاملكتبة  فإن حجم   ،

الدراسة يعترب ضعيفا جدا مقارنة بعدد املؤسسات األرشيفية التي شملتها الدراسة، وبمناظرة ذلك   املعارض االفرتاضية ألرشيفات 

 .  رشيف عىل اإلنرتنترقمنتها عىل موقع األقام باملجموعات التي % من 5باألرشيف الوطني الربيطاين نجد أنه يتيح ما نسبته 

نسبتها  فيام- شكلت  )الفيديو(،  املرئية  بالتسجيالت  يتعلق  االفرتاضية  0.2  املعارض  عىل  املوجودة  الوسائط  عدد  من   %

ألرشيفات الدراسة؛ منها مخسة وعرشون فيديو من إمجايل سبعة وعرشين فيديو ترجع لكل من دارة امللك عبدالعزيز ومؤسسة أرشيف  

، وفيديو عرعر يف  الفيلم التعريفي بمؤسسة أرشيف املغرب، ومدينة الرباطالدراسة:  املغرب، ومن موضوعات الفيديو التي رصدهتا 

 (. 2016عودية، ذاكرهتم وهو توثيق للتاريخ الشفهي املتعلق بـعرعر يف السعودية ) املركز الوطني للوثائق واملحفوظات بالس

بعض األرشيفات صورا لفعاليات األرشيف فقط دون أن تكون صورا من املقتنيات األرشيفية؛ مثل  لتضمنت مكتبة الصور   -

( واملحفوظات  للوثائق  الوطني  نظمها 2016املركز  لفعاليات  مائتى صورة  من  أكثر  به  الصور  مكتبة  تضمنت  السعودية حيث  يف   )

 دار الكتب والوثائق العراقية، ويف حاالت أخرى بالرغم من وجود عدد قليل من الصور إال أهنا فعليا  األرشيف، وهو األمر نفسه يف

التارخيية، والذي قدم ثامن صور تعلقت كلها باالحتالل اإليطايل   الليبي للمحفوظات والوثائق  ذات أمهية تارخيية كبرية؛ مثل املركز 

طني اإلمارايت بالرغم من حرصه عىل تقديم خدمات متنوعة عىل موقعه، إال أنه قدم أربع  لليبيا، ومما يدعو للتساؤل أن األرشيف الو

http://www.archivesdumaroc.ma/m/galleries/categories/videos.html
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% من حجم الصور املوجودة يف املعارض  0.1صور فقط من خالل معرضه االفرتايض املسمى األرشيف التارخيي، ويشكل هذا ما نسبته  

العريب   للخليج  الرقمي  األرشيف  أما  الدراسة،  ألرشيفات  فيتضمن  االفرتاضية  لإلمارات  الوطني  األرشيف  أيضا  يتبع  ثالثة  وهو 

  الثقافة يف اخلليج العريب، والتنمية  التكنولوجيا والتطوير، والتنقيب عن النفط  معارض تضمنت مخس صور وسبع وثائق نصية فقطعن

 . يف اخلليج العريب 

 خصائص التقنية للمعارض االفتراضية للمؤسسات األرشيفية: ال3.5

التي يمكن دراستها يف املعارض االفرتاضيةتتنوع اخلصائ التكبري )مثل  ؛  (4)جدول رقم    ص  ( يف  Zoomمدى إتاحة خاصية 

وقد استقرت الدراسة عىل اختيار أبرزها الستكشاف   عرض الوثائق، وإمكانية طبع الصور، وحتميلها، ومشاركتها وغريها من الوسائط،

 دراسة.  مدى وجودها يف املعارض االفرتاضية ألرشيفات ال

 : خصائص العرض والطبع والتحميل والمشاركة في معارض الوثائق على اإلنترنت 4جدول 

 امجايل   مشاركة  حتميل   نسخ   طباعة   تكبري  املؤسسات األرشيفية العربية  الدولة  م

 2/5    √ √ دائرة املكتبة الوطنية ومركز الوثائق والتوثيق   األردن 

 5/5 √ √ √ √ √ األرشيف الوطني  اإلمارات 

 3/5  √ √ √  األرشيف الوطني  تونس 

 5/5 √ √ √ √ √ املركزالوطنيللوثائق واملحفوظات  لسعوديةا 

 4/5  √ √ √ √ دارة امللك عبدالعزيز لسعوديةا 

 5/5 √ √ √ √ √ املكتبة الوطنية  -الوثائقمستودع  قطر  

 5/5 √ √ √ √ √ املركز الليبي للمحفوظات والدراسات التارخيية  ليبيا  

 3/5  √ √ √  دار الكتب والوثائق   العراق  

 4/5  √ √ √ √ مؤسسة أرشيف املغرب  املغرب 

  4/9 8/9 8/9 9/9 7/9 إمجايل عدد األرشيفات /خاصية   

  % 44.4 % 88.8 % 88.8 % 100 % 77.7 املئوية النسبة 

 ( يمكن استخالص احلقائق اآلتية:4واستنادا للجدول السابق)رقم 

فيام يتعلق باملزايا التي ُتتاح للزائر للمعارض االفرتاضية ألرشيفات الدراسة، فإن ثالث أرشيفات فقط من تسع مؤسسات    -

% هي األكثر تقديام لكل املزايا املتعلقة بتكبري الصور املعروضة والبحث والتحميل واملشاركة  33.3أرشيفية تضمنتها الدراسة بنسبة  

االف  املعرض  يف  األرشيفية:  للوسائط  املؤسسات  هذه  وتشمل  واملحفوظات  املركزالوطنيرتايض،  ولسعوديةا  للوثائق  الليبي ،  املركز 

   ، واألرشيف الوطني لإلمارات )األرشيف الرقمي للخليج العريب(.للمحفوظات والدراسات التارخيية

صو  - طباعة  من  املستفيدين  متكني  عىل  الدراسة  موضوع  األرشيفية  املؤسسات  املعرض اتفقت  من  واملستندات  الوثائق  ر 

%،  77.7% ثم خاصية تكبري الصور بنسبة  88.8%، ييل ذلك إتاحة حتميل الوثائق من املعرض أو نسخها بنسبة  100االفرتايض بنسبة  

 %.44.4يليها مشاركة الصور عىل املنصات االجتامعية بنسبة 

، واملعرض اإللكرتوين  لسعوديةبا   للوثائق واملحفوظات  زالوطنياملرك  أكثر األرشيفات إتاحة خلصائص يف املعرض االفرتايض   -

و لإلمارات،  الوطني  األرشيف  يف  العريب  التارخييةللخليج  والدراسات  للمحفوظات  الليبي  التكبري   املركز  أتاحت خصائص  حيث 

 %.100والنسخ والتحميل واملشاركة بنسبة 
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بنسبة    - فقط  أرشيفني  الدراسة  ملرات 22.2رصدت  الصور  تكبري  للزائر  أرشيفات(يتيحان  )تسع  الدراسة  أرشيفات  من   %

دائرة املكتبة الوطنية ومركز الوثائق متعددة مها: أرشيف املكتبة الرقمية لقطر، واألرشيف الرقمي للخليج العريب يف اإلمارات، يليهام  

باألردن؛ حيث تتيح التكبري ملرتني وباقي األرشيفات تتيح التكبري ملرة واحدة مع درجات وضوح جيدة باستثناء األرشيف    والتوثيق

 بري. الوطني اإلمارايت فكانت صور الوثائق النصية عىل موقعه عىل اإلنرتنت ذات درجة وضوح ودقة ضعيفة حتى بعد التك

املؤسسات  % من  44.4وفيام يتعلق بخاصية مشاركة الصور والوسائط يف املعرض االفرتايض لألرشيف، وجدت الدراسة أن    -

 األرشيفية التي شملتها الدراسة تتيح للمستفيدين مشاركة الصور عىل املنصات االجتامعية. 

 :خصائص البحث في المعارض االفتراضية ألرشيفات الدراسة 5جدول 

 بيانات واصفة بحث  أدة/حمرك املؤسسات األرشيفية العربية  دولة ال م

 √ √ دائرة املكتبة الوطنية ومركز الوثائق والتوثيق   األردن 

  √ األرشيف الوطني  اإلمارات 

   األرشيف الوطني  تونس 

   للوثائق واملحفوظات   املركزالوطني السعودية 

 √ √ دارة امللك عبدالعزيز   السعودية 

 √ √ املكتبة الوطنية   -مستودع الوثائق قطر  

   املركز الليبي للمحفوظات والدراسات التارخيية  ليبيا  

 √  دار الكتب والوثائق العراق  

   املغرب  مؤسسة أرشيف املغرب 

 4/9 4/9 مجايل إ

 % 44 % 44 النسبة املئوية 

 ( يمكن استخالص املؤرشات اآلتية:5)جدول ويف ضوء اجلدول السابق 

% من أرشيفات الدراسة أدوات أو حمركات بحث تتيح للجمهور البحث يف معارضها  44فقط بنسبة    تقدمت أربع أرشيفا   -

دالعزيز واإلمارات، أحيانا يستخدم األرشيف أداة بحث بسيطة كام هو احلال يف دارة امللك عب  لسعوديةاالفرتاضية وهي: األردن وقطروا

)السعودية( واألرشيف الوطني اإلمارايت )معرض الوثائق عىل موقع األرشيف عىل اإلنرتنت(، حيث يمكن البحث بالسنة والشهر أو 

( ويف حاالت أخرى استخدمت أرشيفات  الفلج،  تبادل التهاين،  التعليم ,،  احلصنباالختيار من فئات موضوعية أي: تصفية باملوضوع )

مثل:   بحث؛  مصفيات  باستخدام  أو  خبرية  أو  متقدمة  أو  بسيطة  بحث  طرق  والتوثيقالدراسة  الوثائق  الوطنية   مركز  املكتبة    لدائرة 

 ر(، واألرشيف الرقمي للخليج العريب )األرشيف الوطني لإلمارات(.  )األردن(، ومستودع الوثائق يف املكتبة الوطنية )قط

بنسبة    - أو 44أربع أرشيفات فقط  الوثائق  البحث لصور  نتيجة  ميتاداتا يف  أو  بيانات واصفة  تقدم  الدراسة  % من أرشيفات 

ب  Foo et al.(2009)الوثائق النصية، ويؤكد   الMetadata  ةفصابيانات وعىل أمهية تزويد املعارض االفرتاضية  وسائط  وال  وثائقحول 

 . وجودها إىل أماكن املتعددة لوصفها واإلشارة 

 الفئة المستهدفة:   4.5

بوجه عام مل ختصص أي من املؤسسات األرشيفية العربية التي تضمنتها الدراسة فئة عمرية أو نوعية من مجهور املستهدفني توجه  

يتعلق باحتياجات املستفيدين، وجدت الدراسة أن املؤسسات األرشيفية التي شملتها الدراسة  إليه حمتوى املعرض االفرتايض، وفيام  

حيث ركزت فقط عىل مشاركة األرشيف يف الفعاليات املختلفة؛ مثل: املؤمترات والندوات وامللتقيات،  ، أغفلت احتياجات املستفيدين

https://www.na.ae/ar/archives/historicalarchives/alhosn.aspx
https://www.na.ae/ar/archives/historicalarchives/education.aspx
https://www.na.ae/ar/archives/historicalarchives/exchange.aspx
https://www.na.ae/ar/archives/historicalarchives/falaj.aspx
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تياجات املستفيدين من املعارض االفرتاضية؛ وهي أهداف يمكن  ويدل هذا بأنه التوجد رؤية حقيقية تعكس أهداف األرشيف واح

فإن أرشيًفا  الدراسة،  التي تضمنتها  املؤسسات األرشيفية  ذاته، وباحلفظ، واالكتشاف والتعليم وغريها، ومن بني  باألرشيف  ربطها 

ائق سواء عىل موقعه عىل اإلنرتنت أو واحًدا فقط من أرشيفات الدراسة، هو األرشيف الوطني اإلماريت يدعو الزائرين ملعرض الوث

 بالتسجيل ومتابعة تصفح مكتبة الصور التي يقدمها. "األرشيف الرقمي للخليج العريب"موقعه املسمى 

 . نتائج الدراسة: 6
 يف ضوء دراسة خصائص معارض الوثائق عىل اإلنرتنت للمؤسسات األرشيفية العربية، يمكن استخالص أهم النتائج اآلتية: 

املهمة   أوال: - التارخيية  وثائقه  من  نامذج  من خالهلا  يتيح  يقدمهااألرشيف  خدمة  هي  للوثائق  االفرتاضية  املعارض 

للمستفيدين، كام يمكن لألرشيف من خالهلا إبراز اهلوية الثقافية للمجتمع ودعم أنشطة التعليم باستخدام الوثائق،  

تغلب عىل قيود  ائق التي يتم تنظيمها يف األرشيف؛ كوهنا تللوث  عارض املاديةاملهمة  مكملة مل نظائر  وهي بذلك ُتعد  

املؤسسات  يف    حفظها لتي يتم  نامذج من مصادر املعلومات الوثائقية اسمح للزائرين بالوصول إىل  تاملكان والزمان و

 . األرشيفية

داد وأنواع الوثائق التي ثانيا: تفاوت اهتامم املؤسسات األرشيفية العربية باملعارض االفرتاضية للوثائق، وأشكال وأع -

يتم إتاحتها من خالل هذه املعارض، فضال عن اختالف اخلصائص الفنية املتاحة يف املعارض )توافر بيانات واصفة، 

 وحمرك بحث، وإمكانية النسخ، والتحميل، واملشاركة لصور الوثائق(. 

قعها عىل اإلنرتنت تقدم من خالهلا نامذج ثالثا: توجد تسع مؤسسات أرشيفية عربية فقط لدهيا معارض وثائق عىل موا -

من وثائقها األرشيفية )وثائق نصية، صور، تسجيالت مرئية(، ويدل هذا عىل واقع ضعيف مقارنة بعدد األرشيفات  

الوثائق   اإلقليمية ومراكز  عربيًا غري األرشيفات  أرشيًفا وطنيًا  اثنني وعرشين  يبلغ  والذي  العريب  الوطنية يف عاملنا 

 ية التي تتشارك جزًء من اهتاممات األرشيفات الوطنية.التارخي

رابعا: قدمت أرشيفات الدراسة أربعة عرش معرضا افرتاضيا،اقترص بعضها عىل نوع واحد من الوثائق؛ مثل: مكتبة   -

صور ومكتبة وسائط، وتتضمن كل منهام ملفات موضوعات أو وثائق وصور وتسجيالت مرئية ترتبط بشخصيات 

أ أو  أماكن  يف  أو  الوطني  األرشيف  أن  نجد  األجنبية،  األرشيفية  املؤسسات  إحدى  مع  ذلك  وبمضاهاة  حداث، 

افرتاضية عن مواضيع The National Archives, 2019بريطانيا ) يوفر عىل موقعه عىل اإلنرتنت عدة معارض   )

 .شهورةتارخيية تم اختيارها، ومعارض للرسوم والنقوش احلجرية، وبعض الشخصيات التارخيية امل

خامسا: أكثر أنواع الوثائق متثيال يف املعارض االفرتاضية لألرشيفات كانت الصور )األشخاص واألماكن واألشياء  -

املقام   الفيديو، ويف  ثم تسجيالت  النصية  الوثائق  يليها  التوضيحية والتخطيطية واخلرائط(  حلت   األخريوالرسوم 

واملطبوعات والقصاصات الصحفية، ويتفق هذا مع ما أكدت فئات أخرى من مصادر املعلومات مثل: املخطوطات  

دراسة   )  Allynعليه  عىل  Allyn, et al., 1987وآخرون  الوثائق  معارض  يف  األرشيفية  املواد  تنويع  أمهية  من   )

 اإلنرتنت.
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الدراسة   - النصية يف معارض أرشيفات  الوثائق  انخفاض نسبة متثيل  بالرغم من  املتخصصني 23سادسا:    %، إال أن 

(Allyn, et al., 1987  يؤكدون عىل أمهية وجودها بقوة يف املعارض االفرتاضية نظًرا ألمهية وندرة بعضها، فضال )

 عن شهرهتا وأحيانا قيمتها األرشيفية والتارخيية.

، فإن حجم  ألردنلاملكتبة الوطنية    يف   ومركز الوثائق والتوثيقلقطر    املكتبة الوطنية سابعا: باستثناء أرشيف الوثائق يف   -

الوثائق يف املعارض االفرتاضية ألرشيفات الدراسة يعترب ضعيفا جدا مقارنة بعدد املؤسسات األرشيفية العربية التي 

 شملتها الدراسة. 

ثامنا: متيزت جمموعات الوسائط يف مواقع بعض أرشيفات الدراسة إىل فئتني: مكتبة صور ومكتبة وسائط، وتتضمن  -

وعات أو وثائق وصور وتسجيالت مرئية ترتبط بشخصيات أو أماكن أو أحداث، ويمكن كل منهام ملفات موض

بعض  عليه  درجت  ما  مع  التنظيم  هذا  ويتفق  الزمنية(،  الفرتة  املوضوع،  )املكان،  عوامل  بعدة  البحث  للمستفيد 

حيث يتم تصنيف   The National Archives (2019، )األرشيفات الوطنية يف العامل كاألرشيف الوطني الربيطاين 

يمكن للمستخدمني اختيار الفرتات الزمنية التي هيتمون هبا من العصور الوسطى  و  مكتبة الصور به إىل موضوعات،

 .  وحتى يومنا هذا

والبحث  33.3تاسعا:   - املعروضة  الصور  بتكبري  املتعلقة  املزايا  لكل  تقدياًم  األكثر  هي  الدراسة  أرشيفات  من   %

والتحميل واملشاركة للوسائط يف املعرض االفرتايض عىل موقعها عىل اإلنرتنت، وتشمل هذه املؤسسات األرشيفية: 

واملحفوظات  املركزالوطني ولسعوديةا  للوثائق  اللي،  التارخييةاملركز  والدراسات  للمحفوظات  واألرشيف  بي   ،

العريب(. وأن   للخليج  الرقمي  )األرشيف  لإلمارات  للمستفيدين 44.4الوطني  تتيح  األرشيفية  املؤسسات  % من 

 مشاركة الصور عىل املنصات االجتامعية.

االفرت44عارشا:تقدم   - معارضها  يف  البحث  للجمهور  تتيح  بحث  حمركات  الدراسة  أرشيفات  من  وهي:  %  اضية 

% من أرشيفات الدراسة بيانات واصفة أو ميتاداتا يف نتيجة البحث 50واإلمارات، وتقدم  لسعوديةاألردن وقطر وا

% من األرشيفات التقدم بيانات واصفة أو ميتاداتا تعرف    50مع صور الوثائق أو الوثائق النصية، ويعني هذا أن  

الوثائق أو الصور املتاحة من خ الل املعرض االفرتايض، وبمقارنة ذلك بام يتيحه أحد األرشيفات  وتوضح ماهية 

ألسرتاليا   الوطني  كاألرشيف  افرتاضية  معارض  تقديم  يف  املتميزة  مع  NAA  (2019األجنبية  يقدم  أنه  نجد   ،)

ل بعدة حقو  البحث املتقدم(، و، وتاريخ الوثيقةالبسيط )بكلمة مفتاحيةالبحث  معارضه االفرتاضية حمرك بحث يتيح  

موضوعات مرتبة هجائيا  منها مستوى الوثيقة )وثيقة، ملف، سلسلة (، ومنشىء الوثيقة، باإلضافة إىل البحث بقائمة  

 .الستعراض الوثائق املتعلقة بأي موضوع منها 

املستفيدين - احتياجات  الدراسة  شملتها  التي  األرشيفية  املؤسسات  أغفلت  عرش:  عىل  ،  حادي  فقط  ركزت  حيث 

املؤمترات والندوات وامللتقيات، ويدل هذا عىل عدم وجود رؤية  مشاركة األرشيف   املختلفة؛ مثل:  الفعاليات  يف 

ربطها   يمكن  أهداف  وهي  االفرتاضية،  املعارض  من  املستفيدين  واحتياجات  األرشيف  أهداف  تعكس  حقيقية 

 باألرشيف ذاته، وباحلفظ، واالكتشاف والتعليم وغريها.  
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 . توصيات الدراسة:7
مؤسسةثائق  الوتنقل   - أو  أو شخص  تارخيي  معلومات حول حدث  العامة األرشيفية  الشعوب  حياة  توثق  وهي   ،

واخلاصة، وهي الذاكرة الوطنية، ولذا التدخر املؤسسات األرشيفية جهدا يف نرش الوعي هبا وأمهيتها لدى اجلمهور،  

معارض افرتاضية لوثائقها املهمة والنادرة والتي وأحد أهم األساليب التي تستعني هبا املؤسسات األرشيفية هو تنظيم  

ترتبط بتثقيف اجلمهور وتعزيز قيم االنتامء واملواطنة فضال عن قيمتها البحثية والعلمية، وللنهوض بمستوى تقديم  

 معارض افرتاضية للمؤسسات األرشيفية العربية، تويص الدراسة بام ييل:

سات األرشيفية العربية باملعارض املادية التي تقام يف األرشيف أو خارجه، أوال: أاليقترص اهتامم املسؤولني يف املؤس -

وأن ينظروا بعني االعتبار للمعارض االفرتاضية كبديل يمكنه تقديم مزايا التقدمها األرشيفات املادية؛ مثل إتاحة 

أو   النادرةلوثائق  واإلتاحة لشكالت احلفظ  ملحل  وصول عدد كبري من األشخاص لوثيقة يف نفس الوقت، وإجياد  

، وتقليل تكاليف ومتطلبات تنظيم املعارض املادية للوثائق أو إعارة وثائق خارج  (يدة )هشاشة، تلفاجلحالتها غري 

 . (  )التأمني، الشحناألرشيف

أن تتضمن سياسة املؤسسات األرشيفية العربية معايري الختيار الوثائق التي يتم وضعها يف املعرض االفرتايض  ثانيا:  -

 للوثائق، وأن يراعي ذلك احتياجات اجلمهور من زائري املعارض االفرتاضية لألرشيف. 

لتوافق تنوع فئات مجهور املستفيدين من األرشيف وتفاوت   : تنويع الوثائق يف املعارض االفرتاضية لألرشيفا ثالث -

 .  ما لدى اجلمهور ملوضوعات تلقى اهتام أعامرهم؛ مع الرتكيز عىل الوثائق التارخيية املهمة وتقسيمها 

التي تدعم اهلوية الوطنية، وتوثق املناسبات والفعاليات  الوثائق والصور الفوتوغرافية ورتكيز عىل نامذج من  ال رابعا:   -

 الوطنية؛ وهو ما سيعزز وعي اجلمهور بأمهية ودور املؤسسة األرشيفية ووثائقها.

الدوري ال - املعارض االفرتحتياجات  خامسا: االستطالع  تلبية  زائري  اضية لألرشيف، وهو ما سيكفل لألرشيف 

 فيدين من معارض الوثائق.ستتطلعات امل

االسرتجاع   - إمكانية  إتاحة  مع  املوضوعات،  حسب  لألرشيف  االفرتاضية  املعارض  تنظيم  عوامل:  سادسا:  بعدة 

 ار أي منها. أو وفًقا لقائمة كلامت دالة؛ حيث يمكن للجمهور اختي)املكان، واملوضوع، والفرتة الزمنية (

سابعا: إتاحة تكبري الوثائق يف املعرض االفرتايض لألرشيف، حيث يتيح ذلك للزائرين تكبري الصور، واالطالع عىل   -

متشابكة  تكون حروفها  أو  بخطوط صغرية احلجم  مكتوبا  بعضها  يكون  قد  التي  التارخيية  الوثائق  نامذج نصوص 

 وكلامهتا متصلة.  

شعار األرشيف يف خلفية الصور   ن الصور والوسائط يف املعرض مع احلفاظ عىل وجودثامنا: إتاحة مشاركة نامذج م -

 والوسائط ومراعاة الضوابط التي يضعها الترشيع األرشيفي عىل املستوى الوطني. 

الوثائق وسياق :  تاسعا  - بيانات واصفة )ميتاداتا( توضح ماهية هذه  رضورة تضمني املعرض االفرتايض لألرشيف 

 إنشائها وحفظها.

هبا عىل موقع األرشيف عىل اإلنرتنت أو عىل منصاته االجتامعية   جلمهورملعارض األرشيف لتعريف الرتويج  عارشا: ا -

 أكرب عدد ممكن من الزوار.  جلذب 
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حادي عرش: إقامة رشاكات بني املؤسسات األرشيفية ومؤسسات املعلومات األخرى كاملكتبات واملتاحف وتنظيم   -

 وثائق التي ترتبط بموضوعات أو شخصيات أو أحداث أومناسبات معينة.معارض لل 

 اخلامتة: 
من أهداف املؤسسات األرشيفية احلفاظ عىل الرتاث الوثائقي لصالح األجيال احلالية واملستقبلية؛ وأن يكون مصدرا للمعرفة  

و الثقايف  التقدم  يف  هبا  واالنتفاع  إليها،  الوصول  للجميع  يمكن  التي  تنتهجها  الدائمة  التي  الوسائل  ومن  واالقتصادي،  االجتامعي 

من  هتامم اجلمهور تتضمن نامذج من وثائقها املهمة  الاألرشيفات لتحقيق هذه األهداف، تقديم معارض مادية وافرتاضية جذابة ومثرية  

لتشجيع االستخدام  سهلة  واجهات  اإلنرتنت، لزيارة    اجلمهور   خالل  عىل  األرشيف  املؤ   موقع  تقديم  العربية  إن  األرشيفية  سسات 

افرتاضيةا عمل األيعزز    رض  ودعم  قيمة  والبحثية،  التارخيية  للمعلومات  مهم  كمصدر  بوثائقه  الوعي  وينرش  اجلمهور،  لدى  رشيف 

والتعلم   املادية  فضال عن  االكتشاف  املعارض  تقدمه  أن  يمكن  ما  تتجاوز  أخرى  عىل    لألرشيفات،فرص  األرشيفات  مواقع  وتتيح 

لجمهور الوصول للمعارض االفرتاضية للوثائق؛ حيث يمكن للزوار مشاهدهتا، واالطالع عىل الوثائق املصورة والنصية اإلنرتنت ل

احلياة  العامة ومظاهر من  احلياة  مهمة من  تارخيية  ومناسبات  أحداثا  توثق  التي  )الفيديو(  املرئية  التسجيالت  إىل  باإلضافة  والسمعية 

أن الدراسة كشفت عن اهتامم ضعيف من املؤسسات األرشيفية العربية باملعارض االفرتاضية إال أن    اخلاصة للمواطنني، وبالرغم من 

بأن   يؤمن  االفرتاضية  الباحث  أمهيتها تنمو أن  يمكنها  لألرشيفات  املعارض  فيها  املسؤلون  أدرك  األجنبية،إذا  باألرشيفات  أسوة   ،

 ية التي حتكم عملهم.  وإمكانية تنفيذها يف ضوء الضوابط والترشيعات األرشيف
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 : المعارض االفتراضية في المؤسسات األرشيفية العربية التي تضمنتها الدراسة 1ملحق 

 االفرتاض العنوان االلكرتوين للمعرض   مسمى املعرض الدولة  مسمى املؤسسة األرشيفية  م

 / http://www.nl.gov.jo الصور والوثائق األردن دائرة املكتبة الوطنية ومركز الوثائق والتوثيق  1

 /www.na.ae األرشيفات التارخيية  اإلمارات العربية  األرشيف الوطني  2

 السعودية للوثائق واملحفوظات  املركزالوطني 3
 معرض الصور -

 معرض الفيديو -
http://ncar.gov.sa/ 

 السعودية دارة امللك عبدالعزيز 4

 مكتبة الفيديو  -

 مكتبة الصور -

 وخمطوطاتوثائق  -

www.darah.org.sa/index.php 

 معارض الدار قطر  املكتبة الوطنية القطرية -مستودع الوثائق 5
http://ediscovery.qnl.qa/ar/islandora/obje

ct/QNL:ARCHIVEDATA 

6 
املركز الليبي للمحفوظات والدراسات  

 التارخيية 
 /http://5dc2ee945ea90.site123.me األرشيف  ليبيا 

 معرض الصور املغرب مؤسسة أرشيف املغرب  7
www.archivesdumaroc.ma/ar-

MA/Accueil 

 العراق  معارض الدار -دار الكتب والوثائق العراقية 8
 مكتبة الصور -

 مكتبة الفيديوهات  -
www.iraqnla.gov.iq/ 

 /www.archives.nat.tn وثائق متميزة  - تونس األرشيف الوطني  9

 

  

https://www.na.ae/ar/archives/historicalarchives/falaj.aspx
http://www.darah.org.sa/index.php
http://ediscovery.qnl.qa/ar/islandora/object/QNL:ARCHIVEDATA
http://ediscovery.qnl.qa/ar/islandora/object/QNL:ARCHIVEDATA
https://5dc2ee945ea90.site123.me/
http://www.iraqnla.gov.iq/
http://www.archives.nat.tn/
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 :قائمة نقاط مقترحة لتحليل خصائص معارض الوثائق على اإلنترنت 2ملحق 

 فرعيةعنارص  عنرص رئيس 

 املؤسسة األرشيفية 
 مسمى املؤسسة األرشيفية 

 الدولة 

 معارض افرتاضية 
 مسمى املعرض

 عدد املعارض

 الوثائق

 أشكال الوثائق 

 أنواع الوثائق 

 حجم الوثائق 

 خصائص العرض 

 مدى وضوح الصور 

 إمكانية تكبري الصورة

 عدد مرات تكبري الصورة

 إمكانية طباعة الصورة

 إمكانية النسخ 

 إمكانية حتميل الصور 

 إمكانية مشاركة الصور 

 خصائص البحث 
 أدوات البحث 

 البيانات الواصفة 

 اجلمهور املستهدف من معرض الوثائق عىل اإلنرتنت  الفئات املستهدفة 
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Archival institutions create on their websites virtual exhibitions of their valuable documents through which 

the public learns about prominent glimpses of national history and social life of citizens. The researcher seeks to 
explore the importance of virtual exhibitions of Arab archival institutions. The study uses a content analysis 
method to analyze the characteristics of virtual exhibitions of archival documents. The study reached several 
conclusions: these include a great variation between Arab archival institutions in the interest in virtual 
exhibitions, the forms, numbers and types of documents available in these exhibitions. Moreover, 50% of the 
archival institutions provide metadata in the search result with images of documents or text documents, and only 
33.3% of them offer the possibility of zooming in, searching, downloading, and sharing documents and media in 
the online document gallery. 

The study presented some suggestions to improve the virtual exhibitions presented by Arab archival 
institutions. First, the policy of Arab archival institutions should include criteria for selecting documents to be 
displayed in the virtual exhibition. Second, the virtual exhibition should include metadata that clarifies what these 
documents are and the context of their creation and preservation. Third, the documents in virtual exhibitions 
should diversify to match the variety of users’ categories and their age. Fourth and finally, visitors should be 
surveyed regularly about the virtual exhibitions presented by the Archives to check their satisfaction about the 
services offered. 
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Archives; Archives services 
 

  

mailto:eelsawy400@gmail.com

