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 مستخلص 

عرًضا لوظائف املتحف من إدارة املجموعات والتسجيل وإدارة الوثائق اجلارية، ومراحل  يتناول البحث 

اإلضافة، ووثائق املتحف األخرى املنتجة من وظائف املتحف، وتعريف  إنتاج وثائق املتحف، وأشكال سجالت 

التوثيق، واملصادر األساسية ملعايري التوثيق الدولية للقطع املتحفية ونظم املعلومات، ودراسة نظم إدارة املجموعات  

وأهم   ،رشيف املتحف والربجميات التطبيقية التي تطبق تلك األنظمة، وأنواعها التجارية، وطرق العناية واحلفظ أل

 املعايري الدولية يف هذا الشأن. 

 . القطع املتحفية؛ أرشيف املتحف؛ املتحفى التوثيق؛ اجلارية الوثائق إدارة ؛ املتاحف:  الكلامت املفتاحية

 متهيد 

تربز خصوصية املتحف من خالل وظائفه التي تساعد يف تأدية مهامه، وهذا بدوره حيقق وجوده وأهدافه،  

خالل هذا الفصل نتعرف عىل وظائف املتحف وعالقة تلك الوظائف بأرشيف املتحف ووثائقه، التي تتمثل  ومن 

،  "سجالت احلفريات"، وثائق ذات الصلة باملجموعات األثرية  "احليازة"يف: )الوثائق اإلدارية، سجالت اإلضافة  

 

م ِضمن متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه ( *) في الوثائق. بإشراف أ.د. سلوى على ميلاد أستاذ الوثائق بحث مُقد َّ
 .والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة
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شكلها املادي(، وكيفية إنتاج تلك   وثائق ذات الصلة بالقطع املتحفية، مواد أرشيفيه أخرى برصف النظر عن 

 الوثائق، وعمليات التوثيق وأهم معايري التوثيق الدولية، والربامج اآللية املعاجلة لتلك البيانات املتحفية. 

 وظائف مؤسسة املتحف

واملقصود بالوظائف: األنشطة واملهام التي يؤدهيا املتحف، والتي تساعد عىل حتقيق األهداف والرؤى لكل  

 متحفية، وهي:   مؤسسة

 إدارة المجموعات-

 التعريف 

جمموعات  "هو مصطلح يطلق عىل كل العمليات القانونية، واألخالقية، والفنية والعمليات املتبعة يف اقتناء 

، وتنظيمها، والبحث فيها، وتفسري النقوش والكتابات التي حتملها واحلفاظ عليها، وكذلك استخدام آخر  "املتحف

األنشطة اخلاصة التي تتم من خالل عملية اإلدارة، وهذا يتطلب أيًضا وجود وثائق للمساعدة للمصطلح يف وصف  

   داخل املتحف، وخلق وثائق واضحة ودقيقة.  "القطع املتحفية"يف تتبع حياة  

 : وهي عىل النحو التايل: 1مهام وظيفة إدارة املجموعات 

 ادية، والشكلية عىل املدى الطويل. العناية باملجموعات واالهتامم بحالتها، وسالمتها امل-1

االهتامم بإجراءات احلفاظ عىل جمموعات املتحف، وطرق استخدامها، وحفظ سجالهتا، باعتبارها وسيلة -2

 لدعم املتحف والوصول إىل أهدافه.

 .2مساعدة إدارة املجموعات يف تدعيم رسالة املتحف - 3

 العناص األساسية إلدارة املجموعات 

 أساسية إلدارة املجموعات وحتقيق مهام اإلدارة، وتعترب تلك العناص الدعائم األساسية  هناك عدة عناص 

 للعمل املتحفي وهي: 

 توثيق القطع املتحفية 

وهي القاعدة األساسية للمسئولية املؤسسية عن القطع، والتحف الفنية، والنامذج والوثائق التي تم اقتناؤها 

 ضمن جمموعة املتحف. 
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 احلفظ 

ىل املجموعات، وهو أمر مهم وفعال إلدارة املجموعات لكونه متأصاًل يف مجيع أنشطة املتحف  احلفاظ ع

 األخرى. 

 اإلتاحة 

الوصول املنظم إىل املجموعات خالل العرض وعمل األبحاث؛ بام يؤدي إىل حتقيق رسالة املتحف املتمثلة يف  

 . 3التعلم مع محاية املجموعات يف ذات الوقت 

 املجموعات سياسة إدارة  

؛ لذلك أفرد هلا نظام اآلداب املهنية الصادر عن  4تتمتع سياسة إدارة املجموعات بدرجة كبرية من األمهية 

ا يفرض عىل كل إدارات املتاحف تبني ونرش وتنفيذ سياسة مكتوبة حليازة   املجلس الدويل للمتاحف قساًم خاصًّ

 . 5د سياسة إلدارة املجموعات مسئولية مهنية وأخالقية واقتناء املجموعات، والعناية هبا، ومن ثم يعترب وجو

 التسجيل-2

هيتم نظام التسجيل باملتحف بسياسات، وإجراءات اقتناء املجموعات، وإدخاهلا بصورة رسمية يف سجالت  

، وهو يعترب القبول الرسمي للقطعة، أو املجموعة بمجرد إدخاهلا، وقيدها بسجالت املتحف،  6حيازة املتحف 

 ها ضمن جمموعاته. وإدراج

 خطوات التسجيل وآليات العمل: يتطلب التسجيل عدة إجراءات وهي: 

استالم الوثائق التي تثبت نقل امللكية )يقترص القبول عىل املجموعة الدائمة، وال تشمل القطع التي توضع  -1

أخرى تتوقف عىل نوع  بصفة مؤقتة، وهي ختدم أغراًضا تنتهي بعد حني، مثل: برنامج تعليمى، أو أي أغراض 

 املتحف، ال تتطلب هلا وثائق ملكية(. 

 إعطاء رقم اإلضافة. -2

وضع ملف يتضمن كل الوثائق التي تم خلقها للقطعة، أو الوثائق التي الزمت القطعة، وتسمى  )الوثائق  -3

 ذات الصلة(. 
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 أمهية سجالت اإلضافة 

رية ومتحفية، وعىل قدر كبري من األمهية؛  تعترب سجالت اإلدخال )سجالت اإلضافة( وثائق قانونية وإدا

حيث حتتوى عىل معلومات خاصة باملانح، أو مصدر املجموعات، ودليل امللكية القانونية، ومعلومات عن تقييم  

 التأمني،  والتقارير اخلاصة بحالة القطعة. 

 املسجل 

ت واإلجراءات التي  هو الشخص، أو املوظف املسئول عن عملية اإلضافة، واملسئول عن تنفيذ السياسا 

تتعلق برعاية املجموعات، وهو الذي يراعي معايري املتحف املهنية بشأن املقتنيات، ويرتكز عمل املسجل عىل  

عمليات االقتناء، والتخزين، والتغليف، والشحن، وأمن املقتنيات يف عمليات النقل، بوالص التأمني، وإدارة  

نة نظم إدارة السجالت. املخاطر، واإلعارة، واملعارض، وتطوير وصيا 

 للمسجل مسئوليات ومهام؛ وهي:   مسئوليات املسجل: 

 إنشاء وثائق المقتنيات 

مسئول عن وجود الوثائق وإنتاجها نتيجة للتعامل مع )القطع املتحفية(، والعناية هبا وحفظها،   املسجل

وتتضمن الوثائق معلومات حول حالة )القطع املتحفية(، رقم القيد )أو رقم اهلوية، اعتامًدا عىل وضعها يف املتحف(،  

ملتحف، أو عىل سبيل اإلعارة، كام أنه مسئول  مصدرها، وتكوينها املادى، ومجيع حتركات )القطع املتحفية( داخل ا

عن استبدال السجالت الورقية بالربامج التكنولوجية، ويتم ختزين هذه البيانات يف مواقع متعددة كضامن هلا من  

 الفقد. 

 الضم )اإلضافة(

 عند وصول القطع املتحفية إىل املتحف ألول مرة، يبدأ املسجل عىل الفور عملية التوثيق وتشمل:  

 عيني رقم هوية مؤقت. ت -1

جتميع الوثائق التي تتضمن حالة القطع املتحفية، من تاريخ الوصول، وسبب وصول القطعة إىل املتحف،    -2

وصورة فوتوغرافية توثق املظهر املادي. هذه املعلومات تتبع القطع املتحفية من خالل عملية االقتناء، وتتبع حتركاهتا  

 ة.  إذا قرر متحف قبول القطع املتحفي

 حتديث السجل.   - 3

 وضع رقم اإلضافة الدائم للقطع املتحفية. -4
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 تنفيذ توصيات جلنة املقتنيات باستخدام سياسة إدارة املجموعات باملتحف.   - 5

تقييم ما إذا كانت، أو مل تكن القطع املتحفية تناسب سياسة اإلضافة للمتحف؛ أي سياسة إدارة   - 6

 املجموعات.  

املتحف لديه املوارد الالزمة لتقديم الرعاية الصحيحة للقطع املتحفية، وكذلك معرفة  حتديد ما إذا كان  -7

 املصدر، وهذا حيمي املتحف من التقايض. 

 اإلعارة

تعار القطع املتحفية ألسباب هي عادة املعارض اخلاصة، ويعني املسجل رقاًم تعريفيًّا مؤقًتا إىل القطع املتحفية  

آخر، ويوثق احلالة، وينشئ ملًفا ملتابعة حركة القطع املتحفية يف أثناء وجودها يف  عىل سبيل اإلعارة إىل متحف 

 املتحف.  

بعد اإلعارة توجد مهمة أخرى للمسجلني برصيف الشحن عند وصول املجموعة، وهي اإلرشاف عىل  

 عملية التعبئة والتغليف، والتأكد من أن القطع املتحفية يتم التعامل معها بشكل صحيح. 

 المعارض

يعمل املسجل مع مديرى اجلمع واألمني )أمني العهدة املتحفية( عىل حتديد القطع املتحفية للعرض، وجتهيز  

للقطع املختارة، وإبداء االعرتاض حني يتم االختيار خطأ، ورأيه له الصدارة، واألولوية.  "سجالت حالة  "

 إدارة المخاطر

ر للمجموعة وختفيفها، أو إزالتها إن أمكن، وتشمل عوامل  من مهام املسجل الرئيسية حتديد عوامل اخلط 

اخلطر: التخريب، والرسقة، واآلفات، وحاالت الطوارئ، والكوارث الطبيعية، وتقع عىل املسجل مسئولية وضع  

 .7وتنفيذ إسرتاتيجيات للحد من هذه املخاطر 

 إدارة أو قسم الوثائق اجلارية باملتحف-3

الوثائق والسجالت التي أنتجت من حلظة دخول )القطع املتحفية ( إىل املتحف، وحتتوي  وهو املسئول عىل 

، وتساعد الوثائق عىل السيطرة الفكرية عىل  "تاريخ الدخول، واحلالة، واالستخدام،.....إلخ"عىل البيانات، مثل: 

ق مقننة، منذ اللحظة األوىل  املجموعات املتحفية، وبدون وثائق ال يتحقق  هذا؛ ولذلك من الرضوري إنتاج وثائ

إلنشائها، وشاملة، وختضع إلدارة الوثائق اجلارية، ويكتب يف قانون املتحف، أو ما يسمى بسياسة املتحف نصٌّ يفيد  

بوجود إدارة الوثائق اجلارية، وأيًضا تذكر أنواع الوثائق )من ملفات وسجالت( التي تم إنشاؤها، وما هي  
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ل، واألطراف املسئولة عن صيانة وتوثيق الوثائق، وأى إجراءات، وأنظمة احتياطية،  املعلومات الواردة يف كل سج 

ا من أجل ضامن أن املعلومات الداعمة للقطع املتحفية آمنة، ويمكن اسرتجاعها بسهولة   . 8وتفحص دوريًّ

 وترجع أمهية الوثائق اجلارية إىل:  

 وضع السياسات واملعايري لنظم إدارة وثائق اهليئة.  -

 د املسئوليات والسلطات لألقسام واإلدارات املعنية. إسنا  -

 إنشاء وإصدار اإلجراءات واملبادئ التوجيهية لنظم احلفظ.  -

 توفري جمموعة من اخلدمات املتعلقة بإدارة واستخدام الوثائق اجلارية.  -

 تصميم وتنفيذ وإدارة األنظمة املتخصصة إلدارة الوثائق اجلارية.  -

 . 9األعامل والوظائف للهيئة  دمج الوثائق اجلارية يف نظم  -

 المبادئ التي تراعى  في مجال إدارة الوثائق الجارية: 

: حتديد الفرتات الزمنية للحفظ،  Compliance and Legal Issuesاإلزعان والقضايا القانونية  -

واإلتاحة، ومقتضيات الكشف عن بعض املعلومات التي تفيد يف حاالت التقايض، وإثبات حق  

 يرد من قضايا، ومنازعات متس القطع املتحفية، وتبعيتها وملكيتها، وأيًضا شهدت  املؤسسة فيام

 عمليات التحول للسجالت اإللكرتونية حاجة؛ لتوحيد ممارسة إدارة السجالت. 

محاية البيانات واخلصوصية، ورسقة اهلوية أصبحت قضايا هلا من األمهيه لدى مديرى    :Securityاألمن   -

هم يف محاية وثائق املؤسسة، والعناية بجداول احلفظ أو االستغناء، واستبعاد  السجالت، وإبراز دور

 الوثائق، والعمل بشكل دورى عىل تصنيفات الفرز واالستبعاد. 

: أمهية زيادة الشفافية واملساءلة يف اإلدارة، والتي متثلت يف اعتامد واسع  Transparencyالشفافية  -

أدى إىل الرتكيز عىل احلاجة إىل إدارة الوثائق بحيث يمكن  النطاق لقوانني حرية املعلومات، وقد 

 الوصول إليها بسهولة. 

: واملقصود بذلك تنفيذ التغريات  Adoption and Implementationاالختيار )اإلقرار( والتنفيذ  -

أهنا يف املرتبة األدنى املطلوبة لثقافة اإلدارة املتغرية دائاًم، فغالًبا ما كان ينظر إلدارة الوثائق اجلارية  عىل  

يف اهليكل التنظيمى للمؤسسة، وقد وضحت األرضار التي تسببها إدارة الوثائق الفاشلة للمؤسسة؛  

 .10ولذلك من الرضوري اعتامد إدارة الوثائق، ووضع معايري هلا 

املتحفية، ومن خالل  بعد استعراض وظائف املتحف التي تساعد يف حتقيق أهدافه من: رعاية، وحفظ للقطع 

تلك الوظائف تنتج الوثائق التي تعني عىل تأدية وظائف احلفظ، وعمليات التتبع للقطعة املتحفية يف كافة التحركات  

للقطعة، وأيًضا تساعد يف إدارة املخاطر، وتعترب تلك الوثائق جزًءا مهامًّ من أرشيف املتحف؛ حينام يتم االحتفاظ  

 لمتحف، وفيام يىل عمليات إنتاج الوثائق، وحتديد أشكاهلا املنتجة من خالل وظائف املتحف. هبا ألمهيتها املستدامة ل
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 إنتاج وثائق املتحف

بدأت املامرسات لتسجيل املعلومات عن جمموعات املتاحف النامية يف آواخر القرن الثامن عرش، ولكن  

وثيق للمجموعات الثقافية يف منتصف  ظهرت برامج التدريب عىل عمليات التسجيل الرسمي، وحددت معايري الت 

، ومن هنا بدأت املتاحف يف عملية التحديث املستمر لعمليات التوثيق، وإنتاج وثائق أكثر  11القرن التاسع عرش 

مالءمة إلدارة املجموعات املتحفية، إىل أن وصلت إىل ملفات إلكرتونية وضعت هلا معايري دولية، وسيأيت احلديث  

 عنها الحًقا. 

 :الوثائق داخل املتحف إىل وتنقسم 

 وثائق ضمت، وهي تعرف بأهنا ممتلكات ثقافية جيب احلفاظ عليها )ليست منتجة بداخل املتحف(.  -1

سجالت اإلضافة، واإلعارة، وقوائم  "وثائق صدرت نتيجة عملية الضم، ورعاية املجموعات، وهي  -2

 . "اجلرد، وغريها 

 ية، أو قانونية، أو توثيقية للقطعة )األرشيف األثري(. وثائق مصاحبة للقطع املتحفية، وهلا عالقة إثبات -3

األبحاث واملقاالت العلمية، والدراسات التي تقوم عىل القطع املتحفية باملتحف؛ إلثبات قيمتها األثرية،   -4

 .12أو خلدمة البحث العلمي بوجه عام 

 13وثائق هلا عالقة باحلفظ الوقائي.  -5

 أشكال السجالت وأنواعها

 (Accession registerل اإلضافةالسجل العام )سج

هو السجل الذي تتم فيه عملية تسجيل ملقتنيات املتحف يف حالة وصوهلا عىل الفور، وتتم عملية التسجيل  

 للمقتنيات التي تضاف إىل املتحف بصورة دائمة أو مؤقتة، ولكن بشكل طويل األجل. 

 أمهية السجل العام 

 التوثيق، وترجع أمهية السجل العام إىل عدة نقاط وهي كالتايل:يعد من الوثائق املهمة لعمليات 

 يؤمن وجود القطع بداخل املتحف.  -

 وسيلة ملحاربة سوء النظام وكثرة املصادر.  -

 دليل أثناء حاالت املنازعات القضائية، وأيًضا يف حاالت الرسقة واالختالس.  -

 .  14يساعد عىل وضع السياسات اخلاصة بعمليات االقتناء  -
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 (Catalogueالفهرس )

يستخدم لتعريف كل قطعة يف املجموعة بالتفاصيل الوصفية، وإعطائها رقاًم تعريفيًّا مستقاًل، واألبعاد املادية  

 واملصدر. 

 ( Catalogue إجراءات إعداد الفهرس ) 

 عمل سجل باملواصفات الشكلية واملصدر للقطع املتحفية املراد إدخاهلا يف حيازة املتحف.  - 1

 عطى القطع أرقام إضافة، وتدون بالفهرس وتوضع عىل مجيع القطع. ت   - 2

 إدماج عمليات القيد امليداين )يف حالة مشاركة املتحف يف عمليات التنقيب(، بعمليات قيد االفهرس.   - 3

 ال يتم إخراج القطع عىل سبيل اإلعارة قبل عملية إدخاهلا يف الفهرس. -4

 .  15وجتنب التأخري يتم إعداد الفهرس عىل وجه الرسعة - 5

 أشكال من الوثائق األخرى

 قوائم الجرد:

هي عبارة عن قوائم متزامنة مع سجالت اإلضافة مزوده بقوائم مراجعة تضم مجيع القطع التي متت حيازهتا  

 .16مع سجالت اإلضافة فضاًل عن خانات قوائم اجلرد  - بشكل كبري - واقتنائها، وهي تتشابه  

 تقارير الحالة

وثيقة تقدم وصًفا مكتوًبا، وأيًضا يلحق هبا صور توثيقية لشكل القطع وحالتها، ورصد ما هبا من  عبارة عن 

عيوب، ويكتب التقرير فور ورود القطعة للمتحف )أوتسليمها عىل سبيل اإلعارة(، وحيدث التقرير بشكل دوري،  

وأيًضا البحث، والفحص   ويرصد حتركات القطعة سواء املشاركة يف معارض أم عمليات الفحص، والرتميم،

 . 17والتقييم العلمى للقطعة 

 الصور

وهي صور تم التقاطها بمراحل القطعة املتحفية سواء بأماكن ختزينها أو بمراحل الرتميم، أو يف 

للصور دور كبري يف البحث والتعليم، والتعرف إىل أي قطعة قد توضع يف غري مكاهنا، وهي تعد  أثناء عرضها، و

 حالة الضياع أو الرسقة، كام توثق الصورة حالة القطعة يف وقت حمدد من الزمن، وبالتايل تتم عمليات  دلياًل داعاًم يف 

 .18املقارنة ومراقبة حالة القطعة؛ أي إن التصوير هو جزء متخصص ال يتجزأ من عملية التوثيق 



 363 نريمني خليل حممد

 

 البحوث

منها باملتحف، أو من األثريني  دراسات متت عىل بعض القطع املتحفية من قبل الدارسني، وتم وضع نسخ 

العاملني باملتحف، وهي وثائق متيز مؤسسة املتحف؛ حيث تساعد املتاحف عىل القيام بأدوارها يف الدراسة  

والبحث، وتعترب األبحاث وثائق ذات صلة بالقطع املتحفية، وأيًضا تعترب هي ونتائجها املنشورة  مدخاًل من نوع  

ي راعى يف األبحاث املتحفية كافة اجلوانب القانونية واألخالقية، وأن تتبع  خاص للمجموعات، ومن املهم أن 

 . 19املناهج األكاديمية وتدعم رسالة املتحف 

نخلص من ذلك...أن وثائق املتحف التي تنتج من وظائفه هلا شكل خاص ينتمى للمتاحف، وليست هلا  

جت من خالهلا،  سواء كانت تلك اهليئات )إدارية،  مثيل بأرشيفات اهليئات األخرى، الرتباطها بوظائفها التي أنت

، ولذلك اهتمت املنظامت الدولية املهتمة باملتاحف بإصدار معايري خاصة  20أم مالية، أم قانونية، أم طبية...إلخ( 

بعمليات التوثيق للقطع املتحفية، وأيًضا أي وثائق تتعلق بوجود القطع املتحفية داخل املتحف، ووضع ضوابط  

 ب من بيانات مهمة؛ لتوحيد نظم التوثيق إلدارة املجموعات.  للمطلو 

  DOUMENTATION   التوثيق

بشكل كامل، ووصف كل قطعة متحفية، من حيث احلالة، واإلصابة   21هوعملية مهنية تتضمن تعريف الوثائق 

من قبل نظام   من األخطار، وطرق العالج، واملوقع، وينبغى أن حتفظ هذه البيانات بشكل آمن، وتكون معتمدة

اسرتجاع ييرس سبل الوصول إليها عن طريق موظفي املتحف، وينبغي عىل املتحف أن يكون قادًرا عىل تلبية احلد  

األدنى من املعايري إن كان متحًفا صغري احلجم، أو ذا إمكانات ضعيفة، وعالوة عىل ذلك، فإن وصول القطع  

تصبح القطع املتحفية أكثر ارتباًطا واعتامًدا عىل  وثائقها )الوثائق  املتحفية من مكاهنا األصىل، وخروجها من سياقها،  

املصاحبة للقطع املتحفية(، ويتم وضع القطع املتحفية بمجموعة املتحف ويتم دراسة، وإعارة، ونقل القطع  

املتحفية، ولذلك من الرضوري التعرف إىل كل قطعة بوثائقها؛ لتسهيل إدارة كل جانب من جوانب وجودها  

املتحف، وإبراز قيمة القطع املتحفية )سواء كان ذلك ألغراض البحث أم التعليم(،  فهناك حاجة إىل الوثائق  ب

؛ لتمكن املتحف من العمل برسعة وفعالية، وتساعد هذه  "الوثائق  ذات الصلة"األساسية،  وهي ما يطلق عليها 

 الوثائق األساسية عىل اآليت: 

طلبات اإلهداء، أوراق تدل عىل املصادرة، وأرشيف احلفريات )السجالت،   : وتشتمل عىل إثبات امللكية- 1

 الكشوف؛ أي أوراق تدل عىل عملية التنقيب(. 

موقع ومكان القطع املتحفية، وموقعها باملتحف )مكان العرض،   تعيني : حيث يتمحتديد القطع املتحفية-2

 معرض آخر(. املخازن، الرتميم، خارج املتحف التي متت إعارته ملتحف، أو 
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 معرفة إمجاىل عدد القطع املتحفية التي تشكل جمموعة؛ من خالل:   -2

 : وهي عمليات اجلرد الدورية عىل القطع املتحفية، سواء املعروضة، أم املوجودة باملخازن. إجراء جرد -

 : معرفة احلالة املادية واألمنية. املحافظة عىل سالمة املجموعة -

 إجراء تقييم التأمني. -4

:  وهذا بمعنى )اسرتجاع القيمة التارخيية واالجتامعية  م القطع املتحفية وإعادهتا للعرض والبحثاستخدا-5

 أو الدينية...إلخ(. 

 :  وهذا ما يسمى )سياسة تنمية جمموعات املتحف(. حتليل املجموعات من أجل عمليات الضم - 6

 ة الدورية. : وينتج عن هذه اخلطة وثائق توثق عمليات الصيانخطة صيانة وقائية - 7

ومن خالل جتربة بعض املتاحف صغرية احلجم واإلمكانات، وضعت معايري تضمنت عملية التوثيق بشكل  

، وأيًضا وضعت املتاحف نامذج للوثائق التي تشمل املامرسات  22أسايس؛ لتوفري أدنى شكل من عمليات التوثيق 

 . 23  "وثائق النظام"ًعا نظاًما، يسمى املتحفية يف إدارة املجموعات، والتي حتتوي عىل معلومات تشكل م

جمموعة من العناص ذات الصلة عىل حد سواء مع بعضها البعض، ونظمت وفًقا  "ويعرف النظام بأنه 

 . "لألهداف التي وضعت من ِقَبِل املتحف

 امللفات،...إلخ(. والعناص ذات الصلة هي  )رقم اإلضافة، عملية تسجيل اإلضافة  اليدوية واآللية، 

 ويتألف نظام التوثيق من ستة عناص هي: 

 .Accession number on The objectرقم اإلضافة للقطع املتحفية  -1

 .Accession registerسجل اإلضافة  -2

 . Location systemموقع النظام  -3

 .Card catalogueبطاقة الوصف )الفهرس( -4

 .Index filesملفات الكشاف  -5

 .History filesملفات التاريخ  -6

 Accession number on Theوتوجد منها أربعة عناص أساسية وهي: )رقم اإلضافة للقطعة املتحفية 

object  سجل اإلضافة ،Accession register  موقع النظام ،Location system)بطاقة الوصف )الفهرس ،Card 

catalogue  املتحفية، وقد حدد النظام االستخدام لتلك العناص األربعة يف  (، يتم التعامل معها يف إدارة القطع

 النقاط التالية: 
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 museumProof that an object belongs to theالدليل عىل ملكية القطعة املتحفية   -

 Locating an objectحتديد موقع القطعة املتحفية    -

  Knowing the total numbeer of objects in the collection معرفة العدد اإلمجايل للقطع املتحفية  -

 Carrying out an inventory or retrospective القيام بعمل قائمة أو توثيق بأثر رجعى -

documentation 

 Analyzing the collections   حتليل املجموعات    -

 Launching collection campaignsعمليات مجع مقتنيات    -

 Designing an exhibitionتصميم معرض     -

 Doing researchعمل بحث      -

 Planning preventive conservationالتخطيط للحفظ الوقائي  -

ومن خالل النظام تنتج الوثائق، ويوضح الشكل التايل تلك العناص مع توضيح طرائق إنتاجها لوثائقها  

ا، أو بالطرائق اآللية، أو هبام مًعا، وأيًضا  يوضح الشكل كيفية االستخدام لتلك العناص، وهي وضع   سواء يدويًّ

 عالمة عىل العنرص املستخدم:  
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 (نظام التوثيق بإدارة المجموعات بالمتاحف الصغيرة أو قليلة اإلمكانات1شكل)

 إن هذا النظام يعمل على:مميزات النظام: 

جمموعاهتا املتحفية بشكل يسمح باحلفاظ  مساعدة املتاحف صغرية احلجم، وقليلة اإلمكانيات من توثيق  -

 عليها.

تقديم إجابات وحلول عن بعض األسئلة التي تقدم حلواًل، خاصة للكثري من املشكالت التي تواجهها   -

 املتاحف. 

 عيوب النظام

هذا الدليل متاح عىل اإلنرتنت  ومن املمكن أن خيتفي، أو يتغري عنوانه، ولذلك نتعرف عىل الدليل من خالل  

(، واملجلس  (UNESCO ملواقع اإللكرتونية للمنظامت الدولية مثل: منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة  ا

 (.(ICOMالدويل للمتاحف 

ومن خالل تعاون املنظامت الدولية التي تعنى باملتاحف، واملتاحف الرائدة يف إنجلرتا وأمريكا عىل وجه  

....إلخ، تم وضع عدة معايري تم اعتامدها، تلبي احتياجات املتاحف يف  اخلصوص، وأيًضا دول أخرى مثل كندا

وضع خطوط اسرتشادية موحدة ومبادئ توجيهية لعمليات التوثيق املتحفية، وإدارة املجموعات، وتعتمد عىل  

نقاط أساسية، وعمليات موحدة، وهذه املصادر هي نتاج عمليات بحث ومشورة، عن طريق تنظيم املؤمترات  

لتلك املنظامت تتيح مصادر، تساعد  وحلقات البحث، وتم بالفعل إنتاج مصادر مطبوعة، ومواقع إلكرتونية    وورش

، وهي  دارة املجموعات إ خلدمة املرجعية من معايري للتوثيق وااملتاحف يف معظم البلدان باملشورة، وتوصيل تلك 

 كالتايل:

 حفيةاألساسية ملعايري التوثيق الدولية للقطع املتاملصادر 

هي جمموعة من املواقع اإللكرتونية هليئات ت عنى بتوثيق املواد الثقافية باملتاحف، والتي تساعد املتاحف يف  

وضع معايري؛ لتوثيق القطع املتحفية بام يالئم حجم وإمكانيات املتحف، ووضع معايري قياسية يمكن أن تستخدم  

 بشكل يدوي أو آيل، وهي كالتايل:

 بمشاركة(، Trust)    الثقة مجموعات تديرها مجموعات إلدارة لوطنية االستشارية ا (، وإلخدمةUK) ) لينك أوًلا: مجموعة

 ( NPO) وإدارة الحفظ الوطنية(  ICON،)الحفظ االقومي معهد

Collections Link (UK), the national advisory service for Collections Management 
managed by theCollections Trust in partnership with the Institute of Conservation 
(ICON) and the National Preservation Office (NPO). 
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، ومبادئ  واستخداماهتا الوثائق  ، ويتم تعريف"لوثائق ذات الصلة ل"ا وتعريًفا يتيح هذا املصدر، تفسريً 

إىل كيفية كتابة خطة الوثائق، وعمليات وضع   ةسجل اإلضاف، من املتعلقة هبا توجيهية بشأن خمتلف املوضوعات 

وموجزة وبسيطة(.    ، والسيطرة عىل املصطلحات، وهي )صحائف واضحة  ، االستبعاد والفرز البطاقات، وعمليات  

 .24تاحف والرد عىل استفسارات املويوجد أيًضا املشورة 

يوضح الشكل التايل: صفحة املوقع، وما عليها من تعريف للتوثيق والوثائق، ورشح عن كيفية اقتناء املواد  

الثقافية، وتكوين املجموعات يف املتاحف، ودور األرشيف واملكتبات، ويمتاز املوقع بسهولة املحتوى، وأيًضا توجد  

جد أيقونات يمكن أن يتصفحها املستخدم بحسب  عىل الصفحة رشكات الربجميات التي يمكن التعاون معها، وتو

املشكالت، واالستفسارات املطروحة من العاملني واملستخدمني.  

 

 )الترجمة العربية للموقع((Trust)ومجموعة  (UK)( موقع مجموعة لينك 2شكل )

 ثانًيا: الطيف: هو معيار توثيق المتاحف في المملكة المتحدة

SPECTRUM:The UK Museum Documentation Standard 
صد من الطيف  ق وال "التي حددها معيارالطيفواألنشطة اإلجراءات، جمموعة من "ويعرف املعيار بأنه 

(SPECTRUM ) وضع ممارسات جيدة إلدارة املجموعات يف  يتم  هطار خاص باملتاحف من خالل إهو بناء

 املتاحف. 
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(، وهو يعطي تعريف للمعيار، وبه عدة  SPECTRUM) ويوضح الشكل التايل، صفحة معيار الطيف 

أيقونات يمكن من خالهلا أن تتصفح املوقع، وكل أيقونة موضح عليها عنوان، ووظيفة الصفحة كام هو مبني  

 (. 3بالشكل ) 

 أهداف المعيار

ومشورة  األخذ يف االعتبار نصائح مع وإنشاء املعيار الفهم املشرتك للمامرسات اجليدة لتوثيق املتحف، 

 مؤسسات ومنظامت املتاحف. 

، وكذلك حتدد  القطع املتحفية جراءات توثق العمليات التي ختضع هلا جمموعة إ املعيار عىل  يحيتوو -

وحيتوي املعيار عىل   جراءات،اإلتلك ن تسجل لدعم أاملعلومات التي جيب  تقوم بوصفو

 .25اإلضافة ت سجال واملصادر التي جيب أن تتوفر عند مرحلة التسجيل ب السياسات، 

 اإلجراءا ت التي يقوم عليها النظام: وتبلغ واحًدا وعرشين إجراء، وتنقسم إىل : 
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(   صفحة تصفح نظام الطيف من خالل األيقونات الموضحة على الصفحة )الترجمة العربية للموقع(3شكل رقم )

 إجراءات أساسية، وتبلغ تسعة إجراءات، وهي كالتايل: 

 (:(Object etryإدخال قطع متحفية -1

يشري هذا اإلجراء للتسجيل الذي يتم للقطع املتحفية التي يتم اقتناؤها وأيًضا التي يتم إعاراهتا للعرض  

، ويشمل اإلجراء عمليات  -عىل حد سواء -املؤقت، أو املعارض، أو الوجود املؤقت؛ أي ما كانت األسباب 

 االقتناء املحتملة.  

 : (Acquisition and accessioning)واإلضافة االقتناء -2

وهو إجراء يتخذ بخصوص الوثائق التي تصاحب القطع املتحفية )وثائق امللكية(، وأي وثائق أخرى يتم  

 التحقق منها، وضم الوثائق مع القطع املتحفية التي تتبعها، وأيًضا اإلجراءات القانونية لنقل امللكية. 

 (:(  Location and movementاملوقع واحلركة -3

ويشمل اإلجراء إنشاء وثيقة توضح مكان القطعة، وحاالت نقلها داخل املتحف وخارجه )املعارض، أو أي  

 سبب آخر(. 

 (:(Inventoryالقائمة -4

يشري هذا اإلجراء لعمليات اجلرد، والتأكد من كل البيانات، والوثائق ذات الصلة بالقطع املتحفية متوفرة  

 خطط وسياسات املتحف ملجموعاته. وصحيحة، وأيًضا  

 (: ( Cataloguingالفهرسة-5

ويشمل اإلجراء إنشاء فهرس حيتوي عىل معلومات مفصلة للقطع املتحفية، ويتنوع شكل الفهرس ما بني  

)السجل، البطاقة، اآليل(، ومن مميزات الفهرس سهولة االسرتجاع ألي معلومة مطلوبة عن القطعة، وصحة  

 من اخلطأ هنائًيا، ولذلك يتم ذلك باملراجعة املستمرة، ودقة املعلومات. املعلومات وخلوها 

 (:(Object exitخروج قطع متحفية - 6

 ويتضمن اإلجراء تسجيل املعلومات خلط سري القطعة املتحفية حني خروجها ألي غرض خارج املتحف. 

 :Loans is (borrowing objects)اإلعارة -7

 يشري اإلجراء إىل إدارة القطع املتحفية التي متت إعارهتا لفرتة زمنية حمددة، ولغرض حمدد.  

 :Loans out (lending objects)اإلعارة اخلارجية -8

 تقييم طلبات اإلعارة اخلارجية؛ حتى يتم رجوع القطعة املتحفية. 
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 (: (Documentation planningختطيط التوثيق  - 9

كثر تعمياًم، ويرجع هذا إىل وضع خطط، وسياسات إدارة التوثيق، وحتديد األهداف،  ويعد هذا اإلجراء أ

 وكتابة خطة رصد لعمليات الفهرسة، وأي مشاكل من املمكن أن حتدث يف أثناء عمليات التوثيق. 

 إجراءات غري أساسية وتبلغ اثنى عرش إجراء، وهي كالتايل: 

 (Condition Checking and technical assessmentفحص احلالة والتقييم الفنى )  -1

ويتضمن اإلجراء عمليات الفحص واملالحظة البرشية للقطع املتحفية، وتسجيل أي تغيري بحالة القطعة،  

 والتقييم الفني وعمل تقارير دورية بذلك.  

  (Collections care and conservation):رعاية وحفظ املجموعات -2

ة لإلجراء السابق من عمليات  واملقصود باإلجراء هو كل أعامل الصيانة، واحلفظ، وهو إجراء يأيت نتيج

 الفحص وتقارير الفنية حلالة القطع املتحفية. 

 (:  (Valuationالتقييم-3

وهو إجراء يتضمن وضع تقييم مايل عىل القطع سواء كانت من جمموعة املتحف، أم التي متت إعارهتا من  

 متاحف أخرى. 

 :((Insurance and indemnityالتأمني والتعويض -4

تطلب املساعدة واملشورة من اجلهات املتخصصة بشئون التأمني، وتوضيح األخطار التي يمكن  هذا اإلجراء ي

 أن تتعرض هلا القطعة املتحفية، وأخذ اإلجراءات الالزمة من قبل متخصيص التأمني من املخاطر.

 Emergency planning for collections ) :    ختطيط الطوارئ للمجموعات ) - 5

اء إدارة املعلومات بشكل جيد، وهذا لتجنب أى خطر حمتمل، أو العمل عىل وجود  ويتضمن هذا اإلجر

 احللول املناسبة لألخطار املحتملة. 

 :Damage and loss) الرضر واخلسارة )-6

هناك حاجة هلذا اإلجراء، وذلك استجابة ألي يشء حيدث من تلف طفيف، أو أي رضر للقطعة املتحفية يف  

 يكون بالتخطيط للطوارئ، وتقليل كل من احتاملية وتأثري الرضر أو اخلسارة. أثناء التعامل معها، و

 : Deaccessioning and disposal)النزع والتخلص )من املقتنيات( ) - 7
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ويصدر هذا اإلجراء من هيئة اإلدارة العليا للمتحف، وإصدار األوامر اإلدارية التي تنص عىل أخذ القطع  

 والتخلص منها بطريقة يتفق عليها.   املترضرة من جمموعات املتحف، 

مثال: القطع التي هتشمت بصورة كبرية يصعب ترميمها/ رفات البرش، والقطع املكررة تضاف إىل متحف  

 آخر. 

 :Rights management)إدارة احلقوق )-8

حفية  ويشري هذا اإلجراء إىل إدارة حقوق امللكية الفكرية، وحقوق محاية البيانات املرتبطة بالقطع املت

 واملعلومات. 

 :Reproduction) استنساخ )-9

  ويتضمن اإلجراء إنشاء نسخ من الصور والوثائق األرشيفية والنسخ الرقمية. 

 (:Use of collections reviewمراجعة استخدام املجموعات )  -10

 ويتضمن اإلجراء كافة إدارة عمليات التسجيل، وإنشاء الصور والنسخ الرقمية. 

 (:Collections reviewمراجعة املجموعات )  -11

ويضمن اإلجراء إدارة وتوثيق أي تقييم رسمي للمجموعات، ويتبع خطط عمل، وتتم عملية املراجعة  

 بداخل املتحف، أو عرب شبكات املتاحف. 

 Audit)                   التدقيق)-12

 لومات للمجموعات باملتحف.ويشري اإلجراء إىل التحقق بانتظام، ودقة لصحة، واكتامل املع 

 وتوجد خطوات تسبق كل إجراء عىل حدة، وهي كالتايل: 

 جيب توافرها، وتوضيحها. ية رشوط  أو ه،  نطاق مفهوم اإلجراء من خالل التعريف به،    يوضح    التعريف: -1

 احلد األدنى للنموذج:  - 2

 األدنى للتنفيذ. ويوضح كيفية قيام املتحف بتنفيذ اإلجراء، بام جيب تنفيذه واحلد 

 قبل البدء:  - 3

تفاصيل ومعلومات حتتاجها املتاحف قبل البدء باإلجراء، وتتعلق املعلومات بالبيئة القانونية التي  تؤثر عىل  

 عملها، والسياسة والرشوط التي جيب أن تتوفر للمتحف. 

 البدء باإلجراء: -4
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حتدث هبذا اإلجراء مع خطوات مرقمة  وينقسم إىل مزيد من إجراءات فرعية، وهي نفسها أنشطة رئيسة 

 لإلجراء تعطي تعليامت بشأن ما جيب القيام به. 

 مصادر املساعدة واملشورة: - 5

 منشورات، ومنظامت أخرى تقدم املساعدة واملشورة. 

 المقترحة: والمعايير التوثيق شبكة  المعلومات التراث الكندية/ دليل ثالًثا:

CHIN/RCIP (Canada):Canadian Heritage Information Network/ • DOCUMENTATION 
GUIDE AND SUGGESTED STANDARDS 

هو دليل التوثيق واملعايري التي يقرتحها املصدر، ويقدم املساعدة للمتاحف بوضع كتالوجات ملجموعات  

لرئيسة التي حتتاجها  العلوم اإلنسانية، ويوفر املشورة بشأن تنسيق البيانات واملفردات، ويوفر معايري حلقول البيانات ا

 املتاحف؛ لتوثيق القطع األثرية يف كندا. 

 الشكل التايل: يوضح صفحة املوقع، وتشري الصفحة إىل جدول املحتويات للموقع وهي: 

 

 ( موقع شبكة المعلومات التراث الكندى )الترجمة العربية للموقع(4شكل )

 املعايري األكثر استخداًما بمتاحف كندا.  *

 التدريب عىل التوثيق للمجموعات الرتاثية.  *

 اإلرشادات التي أوىص هبا العاملون بمجال التوثيق بمتاحف كندا.  *

 معلومات حول تطوير معايري التوثيق.  *
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وتوجد أيًضا صفحات للمعايرياألساسية للمجموعات الفنية، والبيانات الوصفية، وقواعد الفهرسة )معايري  

  اإلجرائية(. حمتوى البيانات واملعايري 

 .CHINوأيًضا يمكن حتميل دليل معيار املتحف 

 الهدف من الدليل

تقديم املشورة بشأن تنسيق البيانات واملعايري للمفردات حلقول البيانات الرئيسة التي حتتاجها   -

.26املتاحف 

 International Committee for (CIDOCرابًعا: مبادئ توجيهية صادرة عن اللجنة الدولية للتوثيق )

Documentation ( المنبثقة عن المجلس الدولي للمتاحفICOM) International Council of Museums 

التوجيهات الصادرة عن املجلس الدويل للمتاحف هي أساس نظام التوثيق باملتاحف سواء كانت متاحف  

تتضمنه من عناص أساسية، وأولية  وطنية، أو تابعة ملنظامت خاصة، أو لدى أصحاب املجموعات اخلاصة؛ ملا 

 لعملية التوثيق، والتسجيل للقطع املتحفية، وتتضمن العناص النقاط التالية: 

 )القطع املتحفية(.   تعريف للمعلومات والبيانات التي جيب استخدامها عند تسجيل تفاصيل حول -

 علومات يف هذه األقسام. اخلطوط العريضة لقواعد الشكل واالتفاقيات التي حتكم كيفية إدخال امل -

تعليقات عىل املصطلحات التي يمكن استخدامها يف هذه الفئات وتعتمد املبادئ التوجيهية عىل خربة أعضاء فريق   - 

، وقد 27املرشوع، والتحليل ألفضل املامرسات يف عدد من مشاريع أخرى، بام يف ذلك البحوث ذات الصلة يف الواليات املتحدة

 : يهية األهداف الرئيسة لوثائق املتحف التي تدعمها وهي كالتايلحددت املبادئ التوج

حتديد مكان القطع املتحفية ومتابعة تنقالهتا: تستخدم يف متابعة القطع املتحفية التي يملكها املتحف،   -

 وحتركات القطع سواء كانت باملخازن، أم العرض، أم اإلعارة، وتسجيل تلك التنقالت. 

حول )القطع املتحفية(: ويستخدم للحفاظ عىل معلومات اإلضافة، وسياسات  توفري أرشيف تارخيي  -

 تكوين املجموعة، ووثائق امللكية، وتقارير عمليات الرتميم، وهذا يساعد عىل محاية القطع املتحفية. 

 الدعم املادي والفكري: للوصول إىل )القطع املتحفية( إتاحة معلومات عنها.  -

 .28أيًضا معلومات تفيد الباحثني، وال تقترص عىل وصف القطع املتحفية فقط توافر وثائق جيدة: تضمن   -

(، ويمكن من خالهلا االطالع عىل التوجيهات، ومدونة األخالق  CIDOCويوضح الشكل التايل موقع جلنة التوثيق )

.للمتاحف 
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 )الترجمة العربية للموقع(. (ICOM)( التابعة للمجلس الدولي للمتاحف CIDOC( موقع لجنة التوثيق)5شكل)

 خامًسا: خدمة الحدائق الوطنية )الواليات المتحدة األمريكية(، دليل لتوثيق المجموعات المتحفية

National park service (US)/ Museum Handbook 
دام جمموعات املتحف، وهو موقع  دليل مرجعي حول كيفية إدارة وحفظ الوثائق واإلتاحة، واستخ -

 ، وأيًضا متاح عىل شكل مطبوع يف ثالثة أجزاء. 29إلكرتوين متاح عىل شبكة اإلنرتنت

 Museum Collections* اجلزء األول: جمموعات املتحف 

 Museum Records30* اجلزء الثانى: وثائق املتحف  

 Museum Collections Use* اجلزء الثالث: استخدام جمموعات املتحف 

اخلطوط اإلرشادية لإلجراءات، وحفظ الوثائق األرشيفية للمتحف،   - وهو ما هيمنا  - يقدم اجلزء الثاين  - 

 بام يف ذلك: الفهرسة، واإلعارة، والتخزين، والتصوير الفوتوغرايف، وإعداد التقارير السنوية. 

الحق مزيًدا من املعلومات عن )التعريفات، التصنيفات، املصطلحات(، وهو عىل شكل أسئلة  وتوفر امل -

 وأجوبة. 

هو التوجيه واإلرشاد بشأن حتديد إجراءات حفظ السجالت ووثائق املتحف، وهو خيص متاحف  اهلدف: 

 الشأن؛ لتطبق يف املتاحف كافة.  )احلدائق املفتوحة(،  ولكنه أخذ يف االعتبار كيفية تطبيق املبادئ التوجيهية يف هذا
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 (:ICOMسادًسا: دليل إدارة المتاحف، دليل عملي صادر عن مجلس المتاحف الدولي )اإليكوم،

يقدم هذا )الدليل العميل( التعريفات األساسية يف إدارة املجموعات، ومعلومات عامة عن الرتقيم،   -

، وكل املجاالت األساسية يف إدارة  ووضع العالمات، وقد خصص فصاًل كاماًل عن التوثيق واجلرد

 املتاحف، واملصطلحات األساسية. 

توفري نطاق واسع من اخلدمة إلدارة املتاحف، وتقديم اخلطوط اإلرشادية العامة، للمهنيني ذوى   اهلدف: 

 .  31اخلربة، ومن ليست هلم خربة، فلغته بسيطة ومنهجه سهل، ويف نفس الوقت يعتمد عىل مصادر مهمة وقيمة  

يتضح مما سبق... أن التوثيق من أساسيات العمل الفني، الذي يساعد عىل حفظ وهتيئة القطع املتحفية؛  و

القطع املتحفية  "للتعامل معها، وتأدية الدور األمثل لوظائف املتحف من عمليات )البحث والتعلم(، وأيًضا إلتاحة  

حف من تأدية أدوارها من خالل بيانات الوثائق  لعمليات العرض، واإلعارة بشكل بسيط وسهل، ومتكني إدارة املت"

التي تزيد فرص النجاح يف إدارة املجموعات، ومن خالل التطور التقني لعمليات التوثيق، وبمساعدة التطور  

التكنولوجي أنتجت رشكات احلاسب اآليل برامج صممت خصيًصا؛ لتالءم الوثائق والسجالت املتحفية، وأيًضا  

رقي التقليدي إىل الشكل الرقمي، وجتنبها خماطر سوء احلفظ، وتأثرها بعوامل التلف املختلفة  حتويلها من الشكل الو

واملعروفة، وهذا بدوره ساعد يف تطوير الدور املتحفي يف املجتمع عموًما، وأيًضا التعامل مع متطلبات العرص،  

 وإتاحة الوجود للمتاحف عىل شبكات اإلنرتنت. 

 نظم املعلومات

تتناول تلك النقطة حتديًدا نظم املعلومات التي تستخدم التكنولوجيا احلديثة من تقنية املعلومات )الربجميات(  

وثائق ذات صلة(، ومعاجلة تلك   –يف إدخال البيانات املتعلقة بالقطع املتحفية )بيانات توثيقية وصفية )الفهرس( 

نظام إلدارة قاعدة البيانات ذات األغراض العامة، أو   البيانات باالستعانة بإحدى رشكات الربجميات؛ إلجياد

 احلصول عىل أحد التطبيقات املطورة تطويًرا خارجيًّا، واملستخدمة يف عدد من املتاحف األخرى. 

وهذا بدوره يدعم وظائف إدارة املجموعات، مثل: اإلضافة وتطوير العرض، ومراقبة املوقع، وإدارة  

ر، والباحثني من احلصول عىل املعلومات إلكرتونيًّا داخل املتحف، أو بالدخول عىل  الصيانة، وأيًضا متكني اجلمهو 

 اإلنرتنت. 

يف ظل التقدم التكنولوجي وتطور نظم احلاسب اآليل، بدأت املحاوالت األوىل  الستخدام احلاسب اآليل  

م، وعندما اكتشفت املؤسسات املتحفية فوائد إدارة املجموعات للنظم اآللية،  1960ملجموعات املتاحف يف سنة 

 صفية حول القطع األثرية.  وضعت هذه األنظمة عىل احلاسبات اآللية، واستخدمت؛ لتخزين معلومات و
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، وضعت ووزعت نظاًما يسمى  (MCN)م تأسست شبكة احلاسب اآليل املتحفية 1967ويف سنة 

Generalized Retrieval and Information Processing for Humanities Oriented StudiesGRIPHOS 

اسات(، وتم عقد املؤمترات؛ ملناقشة املعايري  )االسرتجاع األوسع، ومعاجلة املعلومات للعلوم اإلنسانية املوجهة للدر

التنظيمية وأفضل املامرسات، واالستخدامات اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات يف املتاحف، كام أصبحت أجهزة  

م بدأت الرشكات يف تطوير وتوزيع نظم إدارة  1980الكمبيوتر أرخص وأرسع وأسهل لالستخدام، ويف 

 .32املجموعات ألنواع من املتاحف 

وبدأت املتاحف يف جتربة بناء قواعد بيانات الصور الرقمية، كام استخدمت املتاحف املواقع الرقمية  

 )اإلنرتنت( عىل نطاق واسع، ووجد العاملون يف املتاحف وسائل أكثر؛ لتبادل البيانات حول جمموعاهتا. 

 المميزات والمعايير التي تراعى عند اختيار نظم إدارة المجموعات 

 : من خالل حقول الفهرسة يمكن حتديد اهلوية للقطعة املتحفية مثل: أرقام بطاقات اهلوية.  ةالفهرس -

اسم القطع املتحفية، أو الفنان، أو اسم امل نتج )املنشئ( للقطعة املتحفية، وصف القطع املتحفية،   -

 واألبعاد، واملكونات، واملواد واملصدر وتاريخ احلفظ، املوقع احلايل. 

فة اجلهات املانحة، وتاريخ رشاء القطعة املتحفية )تاريخ رشاء اجلهات املانحة، أو  معر: االقتناء

الشخص املالك للقطعة( وسعر الرشاء، واالسم ومعلومات االتصال، وعدد القطع التي تم ضمها،  

 وتقييم حالة القطعة، والقيود عىل اجلهات املانحة إن وجدت.

تشمل عملية اإلعارة للقطعة املتحفية الواردة والصادرة من   واملقصود معرفة املعلومات التي :اإلعارة -

وإىل املتحف، وهي: اسم البنك املرصيف املمول لتأمني القطعة، ومعلومات االتصال )أرقام تليفون،  

أو الربيد اإللكرتوين للبنك املرصيف(، وتعليامت الشحن، وبوليصة التأمني )وثيقة التأمني عىل القطعة  

 يخ اإلعارة.املتحفية(، وتار

: تقييم حالة القطع املتحفية، واسم املفتش وتاريخ الفحص، ويتضمن هذا القسم أيًضا:  تقارير احلفظ  -

 تقارير عالجات احلفظ )الرتميم(. 

الوصول إىل قاعدة البيانات، وأيًضا التحكم يف    -فقط    –تسمح للشخص املسئول املنوط بذلك    :األمن -

 عملية  الوصول لعدد معلوم من األفراد املسموح هلم  بفتح السجالت. 

: حقوق التاليف والنرش تتيح املؤسسة إلدخال ما يثبت  امللكية الفكرية للقطع املتحفية  حقوق النرش -

 حاث نرشت ختص مقتنيات املتحف.  التي تقتنيها، من أجل منع استنساخ الفهارس، أو أي أب

هي وظيفة تسمح للمواد الرقمية مثل: الصور والفيديو، وحمتوى الصوت، أن  :الوسائط املتعددة -

تكون ضمن السجل اخلاص بكل قطعة متحفية، وهذه امليزة عادة تسمح بمدخالت البيانات  

 . 33الوصفية املرتبطة بالسجالت أن تكون مرافقة معها 
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 ارة وثائق املتحفالنظم اآللية إلد

أدرك القائمون عىل إدارة املتاحف أمهية الوثائق املطلوبة لرعاية املجموعات، ورضورة تنظيم تلك الوثائق  

، تلك الوثائق املتمثلة يف دفاتر التسجيل، ودفاتر ورقية أخرى  "القطع املتحفية"منذ اللحظة األوىل منذ وصول 

وثائق األخرى ذات الصلة، ولكنها ختزن بشكل غري آمن؛ لذلك كان من  بسيطة؛ لتتبع  وتعقب القطع املتحفية، وال

الرضوري تطوير نظم إدارة املجموعات بدخول تكنولوجيا املعلومات، فتم وضع برامج إلدارة املجموعات آليًّا،  

كفاءة،  تتم من خالهلا إدخال بيانات القطع بشكل معياري يضمن تعزيز تسجيل املعلومات باستمرار، واسرتجاعها ب

 فتعمل عىل تعزيز تبادل البيانات، وحتسني إدارة املحتوى. 

 :collections management systems ((CMSأوًلا: نظم إدارة المجموعات 

هو النظام األكثر شيوًعا يف املتاحف بمختلف أنواعها واستيعاهبا )كبرية وصغري(، وهو يعرف بأنه قاعدة  

ية، وإعداد قوائم املعرض، وإنشاء نامذج )الـتأمني، والشحن، واإلعارة،...  بيانات قادرة عىل تتبع القطع املتحف

إلخ(، والتنظيم واحلفظ والنرش واملعارض، وتنظيم معلومات املعارض يف ملفات عىل الكمبيوتر، وعمل مسح  

امل  ضوئى لكل الوثائق، وامللفات التي تم حفظها بأرشيف املتحف، ويمكن ترك بعض تلك امللفات ورقية ألع

األرشفة كام يرتاءى إلدارة املتحف، ويساعد هذا النظام عىل نرش املعلومات إلكرتونيًّا فيام بعد للجمهور عرب  

 .  34اإلنرتنت

 ونظم الربجمة املطبقة عليها:    )اململكة املتحدة (إلدارة املجموعات  يف    SPECTRUM)مستخدمو نظام الطيف ) 

سابًقا بأنه معيار اململكة املتحدة إلدارة جمموعات املتاحف، وهو   SPECTRUM)كام عرفنا نظام الطيف )

توجيهي، وهو نظام ليس برناجمًا إلكرتونًيا، ومن املمكن تطبيقه عىل نظام ورقي، وهو مطبق عىل معظم متاحف  

 ا. إنجلرتا، وأيًضا متاحف خارجها، وتوجد )رشكات برجميات( تقوم عىل تطبيق نظام الطيف تكنولوجيًّ 

 الربامج اآللية املستخدمة اليت يتم من خالهلا تطبيق نظام الطيف التوثيقي لوثائق املتحف تكنولوجيًّا:

 : Axiell Groupأوًلا: مجموعة البرامج التي تمتلكها شركة 

وهي تلك الربجميات األكثر استخداًما، وانتشاًرا يف املتاحف واملكتبات واألرشيفات،  وقد سعت الرشكة إىل  

 ,ALM brands – Adlib رشاء أربعة من العالمات التجارية الرائدة يف جمال الربجميات إلدارة املجموعات وهي

Calm, EMu and Mimsy تم إعادة تأسيس رشكة ،  وAxiell Group   بإضافة فرعها اجلديدAxiell ALM)   )

الرائدة يف تكنولوجيا إدارة املقتنيات، وأصبح  م،  وبذلك أصبحت الرشكة  2016بمقرها يف مدينة لوند بالسويد سنة  

لدهيا أكثر من ثالثامئة موظف يف أبو ظبي وأسرتاليا وكندا والدنامرك وفنلندا وأملانيا وهولندا ونيوزلندا والنرويج  
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وقطر والسويد واململكة املتحدة، وتستخدم أنظمتها يف أكثر من  ثالثة آالف وأربعامئة مؤسسة يف مخس ومخسني  

 ، والربامج كالتايل: 35ابلدً 

 (Adlib Museums) برنامج  

ا، ويعمل عىل األنظمة التي تعمل عىل املجموعات املتحفية قليلة احلجم  وأكثرها رواًج اآللية  أشهر الربجميات  

ة  ب صدارات الثالث )األرشيف واملكتإليتوفر منه ا  عىل حد سواء، وهو بذلك يتميز بالسهولة واملرونة،  والكبرية منها 

ا بدعم  هيئة، ويقوم أيًض  ي وتصميم أ ، املتحف(، وهو تطبيق ويب مرن يمكن تكييفه بسهولة مع متطلباتو

مستويات من   ة خليارات للعرض عىل ثالثاقات، ووضع العالمات، والبحث، ويللمستخدم عىل سبيل املثال: التعل

ددة اللغات، ويتحقق نظام النسخ  ، ووظيفة حتميل البيانات، وله واجهة متعلكرتوينأداة البحث، والربيد اإل 

ا عىل املنصة املستخدمة، بام يف ذلك تسجيل املعامالت  االحتياطى باستخدام تقنيات مايكروسوفت القياسية اعتامدً 

  بكفاءة، ، وهذا للحفاظ عىل جودة الربنامج والعمل ي.  وتقدم الرشكة املالكة الدعم الفناالسرتجاعألغراض 

 واهلاتف عىل أية استفسارات  للعمالء.   لكرتوينب، والرد عرب الربيد اإلا يوفر برامج التدريوأيًض 

 مميزات الربنامج 

 وضع فهرس يتفق مع املعايري الدولية.   -1

 إدارة الوسائط املتعددة، وامللفات النصية، والبيانات للقطع املتحفية يف قاعدة بيانات مركزية. -2

 للمجموعة وللقطعة الواحدة بسهولة. البحث بسهولة والعثور عىل البيانات  -3

 التخزين والبحث والعرض بلغات متعددة.  -4

 إدارة مواقع القطع املتحفية الدقيقة بدقة.  -5

 إنشاء تقارير مرنة وآمنة عىل املجموعة.  -6

 إدارة عمليات احلفظ، وفحص احلالة.  -7

 وسائل الدعم لالستفادة من إدارة الربنامج ملجموعة املتحف: 

 اصة باملتحف عىل اإلنرتنت من خالل موقع الويب اخلاص باملتحف. نرش املجموعات اخل -

 جعل الصور الرقمية والوثائق والفيديو وامللفات املتاحة عىل اإلنرتنت.   -

 السامح بالبحث عىل اإلنرتنت بشكل مفصل، أو التصفح حسب الفئة.  -

 ختطيط املعارض وإدارة الرتمجة الفورية.  -
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 لدعم العمليات التالية: إنشاء سري عمل مصمم  

 بناء نامذج إدخال بيانات بسيطة مرقمنة.  -

 إنشاء خطة عمل لعمليات الضم.  -

 إنشاء اتفاقيات اإلعارة وإنشاء تذكري تلقائي.  -

 تيسري عمل إدارة النقل والرعاية وعمليات وضع العالمات.   -

 إدارة عمليات احلفظ، والتحقق من حالة القطع وحفظها. -

هناك أكثر من ألف وستامئة مؤسسة كبرية وصغرية  مثلة من اجلهات التي تستخدم هذا الربنامج: وفيام يىل أ

 تستخدم برنامج أدولب يف مجيع أنحاء العامل نذكر منها: 

 Aboriginal Art Museumمتحف الفن للسكان األصليني هبولند ا  -

 Adam Ries-Bund e.Vباند غيف باملانيا -متحف آدم ريس  -

 ( ( AFC AJAX N.Vفك أجاكس نف هبولندا متحف أ  -

 . Angus Council Museums36جملس انجس للمتاحف )املجلس باململكة املتحدة(  -

 (Emuبرنامج ) 

هو برنامج آيل من أقدم الربجميات، يرجع استخدامه ألكثر من ثالثة عقود، وهو أحد برامج إدارة املجموعات  

استخدامه للمتاحف سواء كانت صغرية احلجم أم كبرية، ولكن حيبذ استخدامه يف  التي تشتهر باملرونة، ويمكن 

 . 37متاحف التاريخ الطبيعى 

 مميزات الربنامج 

 معاجلة التصنيفات املعقدة واملصطلحات.  -1

 إدارة الوسائط املتعددة، وامللفات النصية، والبيانات للقطع املادية يف قاعدة بيانات مركزية واحدة. -2

 لغات بام فيها اللغات التي من اليمني لليسار)العربية والعربية(. يدعم مجيع ال -3

 إجراء البحوث والتحليالت.  -4

إدارة املواقع اإللكرتونية بدقة باستخدام التسلسالت اهلرمية للمواقع. -5

 يساعد عىل إمكانية اإلتاحة والوصول إىل املجموعات بواسطة: 

 نت. نرش املجموعات اخلاصة باملتحف عىل اإلنرت -
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 جعل الصور الرقمية، وملفات الفيديو متاحة عىل اإلنرتنت.  -

 السامح بالبحث عىل اإلنرتنت مفصل، أو التصفح حسب الفئة.  -

 ختطيط املعارض وإدارة الرتمجة الفورية.  –

 يساعد عىل إدارة األصول الرقمية للمتحف  بواسطة 

 الرقمية. إدارة الوثائق املادية، والرقمية والنسخ  -

 بناء نامذج إدخال بيانات بسيطة، وبيانات مرقمنة.  -

 إعداد تقارير ملراقبة إحصاءات إدخال البيانات ورقمنتها.  -

 . DAMSـ التكامل مع أنظمة احلفظ الرقمية 

 وفيام ييل أمثلة للجهات التي تستخدم  هذا الربنامج:  

 American Museum of Natural Historyاملتحف األمريكي لتاريخ الطبيعة  -

 Amon Carter Museumمتحف آمون كارتر   -

 Art Gallery of South Australiaمعرض الفنون يف جنوب أسرتاليا   -

 Arts Council of Northern Irelandجملس الفنون يف أيرلندا الشاملية  -

 (Mimsy XGبرنامج )-

برنامج آيل إلدارة املجموعات للمواد الرتاثية، واألثرية يستفيد منه هواة مجع التحف الصغرية من خالل  هو 

مؤسسات وطنية، وهو سهل التنفيذ واالستعامل، وله أيًضا جمال يف التاريخ الثقايف، وجمموعات متعددة  

 التخصصات. 

 مميزات الربنامج 

 عمل فهرس باستخدام املعايري الدولية.  -1

 الوسائط املتعددة، وامللفات النصية، والبيانات للقطع املتحفية يف قاعدة بيانات مركزية. إدارة -2

 البحث بسهولة، وإجياد الوثائق ذات الصلة.  -3

 استرياد وتصدير البيانات البسيطة.  -4

 إنشاء مسارات عمل فعالة إلدارة عمليات احلفظ، وطلبات غرفة القراءة وعمليات الرقمنة.  -5
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 لوصول إليها. إنشاء التقارير وا -6

 يساعد عىل إمكانية اإلتاحة والوصول إىل املجموعات بواسطة:  

 نرش املجموعات اخلاصة باملتحف عىل اإلنرتنت من خالل موقع الويب اخلاص باملتحف.  -

 جعل الصور الرقمية والوثائق والفيديو وامللفات الصوتية املتاحة عىل اإلنرتنت.  -

 اإلنرتنت بشكل مفصل، أو التصفح حسب الفئة. السامح بالبحث عىل  -

 ختزين وتبادل املعلومات السياقية ذات املغزى.  -

 النرش عىل بوابات البحوث الوطنية والدولية.  -

 إجراءات لتسهيل استخدام إدارة املجموعات: 

 ختصيص نظام خاص باملتحف يلبي االحتياجات اخلاصة باملتحف.  -

 التدقيق اإلمالئى املدمج والتدقيق.إدخال البيانات برسعة مع  -

 ربط ملفات الوسائط املتعددة إىل السجالت.   -

 ـ إنشاء وصول آمن ملستويات خمتلفة من املستخدم. 

 إدارة املجموعات بسهولة فيام خيص االستعداد للمعارض. -

 وفيام ييل أمثلة للجهات التي تستخدم  هذا الربنامج: 

 Abraham Lincolnرئاسية ) الواليات املتحدة األمريكية(متحف مكتبة إبراهام لينكولن ال  -

Presidential Library 

 Aboriginal Art Centre, Aboriginal Affairs and Northernمتحف مركز السكان األصليني )كندا(  - 

Development 

 Agnes Etherington Art Centreمتحف مركز اجنس إيثرينجتون للفنون )كندا(   -

 Knox Art Gallery-Albright38للفن ومتحف أولربايت )الواليات املتحدة األمريكية(  معرض نوكس   -

 (mobydocبرنامج )

هو الربنامج اآليل األكثر استخداًما يف فرنسا، ولديه جمموعة من إصدارات الربجميات؛ لتتناسب مع أنواع  

 املجموعات املختلفة. 
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 مميزات الربنامج: 

 إلدارة املجموعات.   عمل فهرس للمعايري الدولية-1

 إدارة جمموعة من املجموعات.  -2

 إدارة الوسائط املتعددة، وامللفات النصية، والبيانات للقطع املتحفية يف قاعدة بيانات مركزية.  -3

 البحث بسهولة والعثور عىل األشياء، أو جمموعات من القطع يف املجموعة.   -4

 ختزين وبحث وعرض بلغات متعددة.  - 5

 إدارة مواقع القطع املادية الدقيقة بدقة.  -6

 إنشاء تقارير مرنة ومؤقتة عىل املجموعة.  -7

 إدارة عمليات احلفظ وفحص احلالة.  -8

 نرش املجموعات اخلاصة باملتحف عىل اإلنرتنت.  -9

 (: mobydocوفيام ييل أمثلة للجهات التي تستخدم برنامج ) 

 Ambassade de France au Cambodgeمتحف سفارة فرنسا يف كامبودج )كمبوديا(   -

  Artothèque, Cherbourgمتحف أرتوثيك شريبورج )فرنسا(   -

 39unionéDenis de La R-que. SaintèArtothدينيس دي ال ريونيون )فرنسا( – متحف سانت  -

 الربامج التجارية األقل إمكانية واستخداًما:

ا، وأيًضا؛ تناسب املتاحف التي حتتوي   وهي برامج متنوعة من حيث الرشكات املنتجة، وهي األقل كلفة ماديًّ

عىل جمموعات حمدودة من القطع املتحفية، ومنها برجميات؛ لتبادل األصول الرقمية عىل اإلنرتنت، ونذكر منها عىل  

 ثال: سبيل امل

 eHiveبرنامج 

م، وهو  2008هو برنامج آيل إلدارة املجموعات للمواد الرتاثية، واألثرية عىل شبكة اإلنرتنت، صدر يف عام   

يالئم املتاحف صغرية احلجم واملتوسطة، وهو يعمل عىل الفهرسة؛ لتسهيل عملية وصول اجلمهور ملحتويات  

يتميز بانخفاض تكاليف رشائه وتشغيله، والرشكة املنتجة  املتحف، وهو نظام قائم عىل شبكة اإلنرتنت، وهو 

 .Vernon Systemsهي
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 مميزات الربنامج: 

من السهل االشرتاك عرب اإلنرتنت للحصول عىل إصدار جتريبي جماين من هيف. االشرتاكات تغطي مجيع   -1

 الربامج وصيانة اخلادم والتخزين والتطوير. 

 التسجيل للدخول مبارشة.يمكن البدء بالفهرسة للمجموعة بعد  -2

 يمكن مشاهدة املتاحف األخرى املشرتكة هبيف بعد االشرتاك وتبادل املحتوى.  - 3

يمكن عرض القطع املتحفية اخلاصة بكل متحف، وإنشاء تقارير، والتواصل والتعاون مع املتاحف  - 4

 املشرتكة باملوقع. 

يمكن استخدامها لعرض، وبحث، واكتشاف  الصفحة الرئيسية ملوقع املتحف حتتوي عىل األدوات التي  -5

املجموعات، ويمكن وضع العالمات، والتعليق كام يمكن تعيني ترخيص حقوق الطبع والنرش  

 .  40للمجموعات 

 Qiبرنامج   

هو برنامج آيل إلدارة املعلومات، واألصول عىل شبكة اإلنرتنت التي تسمح للمنظامت من أي حجم إلدارة،  

ل وأى حمتوى آخر، وهي يمكن ختصيصها بسهولة؛ لتدير أى حمتوى عىل اإلنرتنت،  ونرش وتبادل مجيع األصو 

 Keepthinkingويساعد عىل خدمة اجلمهور، الرشكة املنتجة هي 

 مميزات الربنامج: 

ا  أى خادم ويب حديث، ويفضل أن يكون مستندً   XEONاحلد األدنى ملتطلبات األجهزة: ذاكرة رام جيجا   -1

 .My SQL Serverوبنية قاعدة البيانات   Windowsإىل أنظمة التشغيل 

 . إتاحة نرش وسائل اإلجياد عىل اإلنرتنت -2

 . تدقيق البيانات عند اإلدخال وسهولة املراجعة -3

  MARC21 ،RDAلوصف املصادر الرقمية:   ؛استرياد البيانات وتصديرها بصيغ متعددة  -4

  ISAD (G).يدعم هذا الربنامج معيار الوصف األرشيفي -5

سبوع بمقر  خليارات لربامج التدريب، وتقديم الدعم الفنى طوال األاتقدم الرشكة املنتجة جمموعة من  -6

أن  أو رشاء خطة الصيانة السنوية تفيد ملن ال يستطيع  ، الرشكة لندن أو نيويورك  للمستخدمني املحليني 

 بمقر الرشكة.  يكون موجوًدا 
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 TMSبرنامج 

املحتوى واملعارض، وإدارة املواد الثقافية، وهو مكون من قاعدة بيانات هو برنامج آيل إلدارة املجموعات و

، ومعيار  ISAD(G)متطورة وسهلة االستخدام، ويدعم هذا الربنامج معياري الوصف األرشيفي اآلتيني: معيار 

(DACS)    الرشكة املنتجة هيGallery Systems . 

 مميزات الربنامج: 

 إدخال البيانات، مع إمكانية التصويب واملراجعة. التدقيق اإلمالئى عند -1

استرياد البيانات، وتصديرها بصيغ متعددة؛ لوصف املصادر الرقمية، وهي: الوصف األرشيفي املكود  -2

(EAD(ومعيار دبلن كور ،)Dublin Core(ووصف الكيانات ،)MODS .) 

 لمستخدمني. تدفع رسوم الرتخيص للربنامج مرة واحدة، وتوجد برامج تدريبية ل- 3

الدعم الفني متوفر بأكثر من طريقة، يوجد مندوبني للرشكة بأوروبا وكالفورنيا بأمريكا، وأيًضا مراقبة   -4

الربيد اإللكرتوين عىل مدار اليوم، والرد عىل مجيع االستفسارات بشكل رسيع وواٍف، والرد عىل  

األسبوعية والدورات التدريبية عرب اإلنرتنت  املستخدمني هاتفيًّا، وأيًضا يتم نرش ومتابعة الندوات 

 للمستخدمني غري املحليني. 

 .41من املمكن إضافة اللغة املطلوبة من املستخدم، واستخدامها يف الربنامج  -5

 Portfolio2016برنامج 

هو برنامج آيل إلدارة اإلتاحة الرقمية، وهو سهل وغري مكلف، وهو يساعد يف تنظيم امللفات الرقمية،  

 . Extensisكة امللفات، واستعامهلا داخل املؤسسة املتحفية املعنية وخارجها، والرشكة املنتجة هي  ومشار

 مميزات الربنامج: 

خيارات حتميل امللف: معاينة ملفات الصوت والفيديو املعتمدة، وإنشاء الصور املصغرة من تنسيقات   -1

 امللفات عند إضافة األصول. 

حث البسيط  واملتقدم، والبحث يف أي حقل،  والبحث عن  خيارات البحث واسرتجاع الصور: الب -2

 عبارات متعددة والبحث عن الكلامت الرئيسية. 

 حتويل نوع امللف ومعاجلة الصور والتحرير.  -3

 تنزيل امللفات وتصديرها.  -4
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 التحكم يف الوصول للمستخدم.  -5

 صالحية املستخدم.خيارات إدارة املستخدمني: خيارات املزامنة، والتسجيل الذايت، وانتهاء  -6

خيارات إعداد التقاريرعىل نطاق النظام: تقارير املستخدمني، وتقارير األصول، وتسجيل، ومعاجلة   -7

 .42األصول 

 ثانًيا: برنامج إدارة اجملموعات اخلاص مبتاحف الواليات املتحدة

 International Council of Museums(ICOMS): 
حف بالواليات املتحدة األمريكية، ويتم استخدامه لفهرسة املواد  هو برنامج آيل إلدارة املجموعات؛ للمتا 

 الثقافية  واملواد األرشيفية، ويقوم الربنامج بعدة مهام وينتج عنه اآليت: 

 عمل الفهرس اخلاص بالقطع املتحفية، ويمكنه عمل حقول حمددة بمعايري مالئمة.  -

 البحث عن طريق الكلامت الدالة.  -

 التقارير. إنشاء  -

 يساعد عىل سهولة عملية اإلعارة، واملعارض، واإلتاحة.   -

 عمل جداول زمنية لعمليات الصيانة، وأخذ العينات.  -

 حتديد موقع القطع املتحفية، والتسجيل بالفهرس.  -

 إرفاق الصور الرقمية يف الفهرس.  -

 إجراء اجلرد السنوي، واستكامل إدارة املجموعات.  -

 من تقارير وبحوث. طباعة ما يلزم  -

 وصف املجموعات األرشيفية، وخلق الفهارس التي تساعد عىل عملية اإلدارة.  -

 مكونات الربنامج: 

من وحدة املجموعات، ووحدة األرشيف، وهي منفصلة عن بقية الربنامج، ولكن    (ICOMS)يتكون برنامج  

 يف حالة تفاعل معه. 

: وحدة املجموعات    أوًلا

 وهي حتتوى عىل نوعني من األدلة، كام ييل: 
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: حيتوى عىل شاشات الوظائف؛ لفهرسة وإدارة القطع املتحفية التي تصنف الفرتات  دليل املوارد الثقافية -

 بام يف ذلك: الفن واألرشيف، وعلم اآلثار، وجمموعات األثنولوجيا.  التارخيية،

 :  حيتوى عىل شاشات لوظائف الفهرسة، وإدارة عينات البيولوجيا واجليولوجيا. دليل التاريخ الطبيعى -

 ثانياا: وحدة األرشيف 

ي اخلربة  ، وهو يستخدم من قبل املوظفني ذو(ICOMS)هي وحدة منفصلة، ولكن هناك رابط، وتواصل مع  

األرشيفية، وحيتوي عىل شاشة لوصف: املجموعات األرشيفية، والسلسلة األرشيفية، وامللف، ومستوى الوثيقة،  

 . XML43مارك، وتنسيقات  MARCويستخدم إصدار 

  ( إلكترونيًّاICOMSاآللي إلدارة المجموعات )  +ANCSبرنامج 

م،  1998ويستخدم لفهرسة  القطع املتحفية واملواد األرشيفية يف املجموعة املتحفية، ولقد بدأ العمل به منذ 

، والرشكة املنتجة له هي  SQL، وحمرك البحث اخلاص به هو مايكروسوفت  2002يف عام     ANCS 2.7واإلصدار  

 .discovery رشكة

 دارة األصول الرقميةإثالًثا: نظام 

 Digital asset management system (DAMS): 
هو نظام ملراقبة وثائق املجموعات واحلفاظ عليها، ويعرف أيًضا بأنه األرشيف الرقمي الذي يتيح )الصور  

والصوت والنص( بشكل غري معقد، وكذلك البيانات الوصفية املستخدمة لوصفها، وتتم عملية االسرتجاع مع  

 .44فعالية نظم إدارة املحتوى، بشكل أكثر 

، والربنامج احلاسويب  EMUوبرامج احلاسب اآليل املستخدمة لتطبيق النظام، الربنامج احلاسب التطبيقي 

 . Portfolioالتطبيقي 

يتضح مما سبق أن تكنولوجيا املعلومات، ساعدت املتاحف عىل إدارة الوظائف املتحفية بشكل أفضل من  

(، والربجميات التطبيقية لنظم التوثيق والتي كان هلا فوائد يف  ICMS( و)CMSخالل برامج إدارة املجموعات )

الرعاية واإلدارة املتحفية، نذكر منها عىل سبيل املثال: سهولة عمليات اإلعارة وعمل التقارير املطلوبة من عمليات  

وى املادي للمتاحف عىل  اجلرد، وحتديد موقع القطع املتحفية، وأيًضا ساعدت الربجميات عىل تبادل البيانات، واملحت

اإلنرتنت بشكل يسمح بتوسيع دائرة املعرفة للمحتوى الثقايف للمتاحف، وأيضا تنوع وتعدد الربجميات أعطى  

للمتاحف فرصة لالختيار، وهذا باألخذ يف االعتبار حجم املتحف، واإلمكانيات، والوضع االقتصادى للمتحف،  

 هيزات.  وأيًضا املستوى التقني للمتحف من حيث التج
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 العناية والحفظ

عمليات الصيانة والرعاية، وحفظ األرشيف تقع يف سياق الرعاية للمجموعات، وهناك معايري ومبادئ  

أساسية لعمليات التخزين، واملتابعة للبيئة، ومراعاة املواصفات القياسية للحفظ واحلفظ الوقائي، وما إىل ذلك من  

فية برصف النظر عن موقع تلك املجموعات )املتحف، األرشيف،  سبل املحافظة املستدامة للمجموعات الثقا 

املكتبة(، وتوجد برامج للرعاية مع وضع أسس ألولويات تلك املؤسسات الثالث، وقد تتحد تلك األولويات أو  

ختتلف، فهذا أمر تداركته بعض الربامج؛ حيث وضعت استامرات جتمع املؤسسات الثالث، وما فيها من تنوع  

، وهذا بغرض املتابعة ومعرفة مستوى املؤسسة  "كتب، وثائق، وقطع فنية وأثرية"ثقافية املختلفة من للموارد ال

 ونسب اجلودة. 

 الرعاية المادية لمجموعات أرشيف المتحف في النقاط التالية:

: تتميز  بعض أرشيفات املتاحف باهتامم غري الئق بدور األرشيف يف مؤسسة املتحف وإدارة  بيئة التخزين

الورق، الرق )جلد الغزال(، السجالت،  "ملجموعات، وعملية احلفظ غري مناسبة لتنوع املواد األرشيفية بني ا

؛ حيث إن القطع املتحفية تأخذ احليز األكرب من حيث  "الصور، وتسجيالت الصوت،  األفالم، املجموعات الرقمية  

يف املنازل التارخيية، واملواقع الصناعية )نوع من املتاحف    التخزين، وتوفري الظروف املالئمة، كام يقع  هذا اخلطأ غالًبا 

 تقع يف البيئة الصناعية لبعض الدول(، وجيب اإلشارة إىل أن عوامل التلف واحدة وهي: 

 درجة احلرارة.  -

 الرطوبة النسبية.  -

 الضوء.  -

 الغالف اجلوي واملواد امللوثة به.  -

ه العوامل والتحكم فيها، وهذا بدوره يساهم يف املحافظة عىل  هناك أساليب علمية ومقاييس دولية إلدارة هذ

 األرشيف، أو تدهوره بشكل كبري. 

احلفاظ عىل بيئة التخزين، وهو استعامل املواد التي تستخدم يف حفظ األوراق بشكل آمن،  : مواد التخزين

لبيئة املحيطة، وغالًبا  واألدوات املستعملة يف وضع وترتيب تلك السجالت بمواد ال تتفاعل بشكل ضار مع ا

 تستعمل تلك املواد: 

أوراق مصقولة )كرتون( ال حتتوي عىل أمحاض، وتستعمل يف صنع املظاريف والصناديق التي ختزن فيها  -

 الوثائق، أيًضا أقمشة طبيعية ليس فيها أى أصباغ. 
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تعمل بشكل آمن يف  مادة خاملة، وتستخدم حلفظ األفالم والصور الفوتغرافية، فتس PHـ مادة البوليسرت 

 . 45تغليف تلك العناص 

 :British Standard 5454المواصفات القياسية البريطانية  -

لتوصيات التخزين، وهو معيار دويل لعمليات التخزين، ويوىص بتلك املواصفات   BS 5454هو معيار 

الدولية؛ لتطبيقها يف أرشيف املتحف )مجيع الوثائق والسجالت التي توثق القطع املتحفية، والوثائق التارخيية عىل  

 خمتلف أشكاهلا املادية( وحيتفظ هبا بشكل دائم، وهي كام يىل: 

 درجة مئوية. 19درجة مئوية و 16نقطة ثابتة بني  درجة احلرارة يف  -

 %. 60% و45الرطوبة النسبية يف نقطة ثابتة بني   -

 التهوية الكافية وتدوير اهلواء خالًيا من امللوثات.  -

 من الضوء النهاري، واالصطناعي.  U/Vالتحكم يف شدة الضوء، نفاذ اإلشعاع  -

 ائق، واملخاطر من خالل: اإلدارة الوقائية لألمن ضد الفيضانات، واحلر -

 اختيار املوقع والبناء.  -

 مواصفات اخلدمات: األسالك الكهربائية، واإلضاءة، ودوران اهلواء والرتشيح، والرصف الصحي.   -

 أنظمة اإلنذار.  -

وخالصة األمر؛ أن عمليات احلفظ والرعاية ألرشيف املتحف تأيت يف السياق كجزء أسايس من وظائف  

نظومة املؤسسة املتحفية يف تقديم دورها املجتمعي بشكل الئق، وأيًضا لتطوير املتحف بشكل  املتحف؛ لتكتمل م

يناسب التطور التقني والدور البحثي والتعليمي خلدمة املجتمع، وأيًضا احلفاظ عىل الرتاث اإلنساين، ووعي  

ة البيئة، وإجياد أدوات تساعد يف  املنظامت الدولية واملحلية املعنية باملتاحف باستخدام معايري التخزين، ومعاجل

الكشف عن أي خلل بيئي يف خمازن أو صاالت العرض، واملواد األرشيفية كانت هلا نصيب من االهتامم والبحث  

 عن األفضل يف االستخدام. 

 اخلالصة

تناول هذا الفصل وظائف املتحف التي تدعم أهدافه، وتربز خصوصية أرشيف املتحف بتفرد وثائقه التي تم  

إنتاجها خالل تأدية الوظائف املتحفية، وجمهودات اهليئات الدولية املعنية باملتاحف بإصدار معايري التوثيق التي  

ساعدت يف تنظيم العمل اإلدارى، املتمثل يف إدارة املجموعات، والضبط من ناحية احلفظ، واسرتجاع وثائق ذات  

تحف، والدعم الفني هلا من صيانة وترميم، وكان من املهم  الصلة بالقطع املتحفية، وتتبع موقعها داخل وخارج امل
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إبراز دور التكنولوجيا املتمثلة يف استخدام الربجميات، والنظم اآللية التي ساعدت البيئة املعلوماتية للمتحف، وعىل  

شكل  وجود عالقة أكثر تأثرًيا بني املتحف واملستخدم عرب شبكات اإلنرتنت، واحلفاظ عىل مكونات األرشيف ب

رقمي، الذي ساهم بشكل أفضل يف احلفاظ عىل البيانات املتحفية، ودعم عمليات التوثيق، وتوفري سبل الرعاية  

 واحلفظ. 

 ●●● 

 احلواشي واملصادر 

المجموعات: مجموعة من المواد أو الأشياء الملموسة )التحف، والعينات، ووثائق الأرشيف والشهادات ... إلخ( التى تم  1
ويتم عرضها للجمهور، وهناك اختلاف بين مجموعات  تجميعها بواسطة فرد أو مؤسسة، والحفاظ عليها فى وضع آمن 

وضم المجموعات المتحفية التى تتم من  ،لاف عملية الجمعالمتحف ومجموعات الوثائق بالأرشيف، وهذا يرجع لاخت
فتأتى عملية الضم بشكل انتقائي لا تراكمي، وهو ما يحدث فى  عمليات    ،خلال سياسة المتحف لاقتناء القطع المتحفية

سكها ضم الوثائق بالأرشيف، فنجد أنها  جمعت  بشكل تلقائي تراكمي؛ لذلك  نجد أن مجموعات الأرشيف تتميز بتما
 العضوي. 

ريف المجموعات،  زيد : انظر تع  للم
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by André Desvallées and François Mairesse. p p53:56.Retrieved  from 
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https://www.artcons.udel.edu/Documents/193734m.pdf(Date of Visit: 11Oct 2018) 
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 . - المرجع السابق، ص 3
 

 

http://icom.museum/professional-standards/key-concepts-of-museology/
https://www.artcons.udel.edu/Documents/193734m.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001410/141067a.pdf


 وظائف املتحف وأرشيفه 390

 

 

4- Maija Ekosaari, Sari Jantunen & LeenaLayout(2015): A Checklist for Museum 
Collections Management Policy,Project, Riikka Sainio.Publisher: Museum 2015 Project 
and National Board of Antiquities 

The National Board of Antiquities’ guidelines and instructions 9 . 
http://www.nba.fi/fi/File/2404/museum-collections-management-policy.pdf( Date of 

Visit: 6 Jan2018) 
5-  The International Council of Museums (ICOM)(2013):The ICOM Code of Ethics for 

Museums. 
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/code_ethics2013_eng.pdf (Date of 

Visit: 7 Jan2018) 
أى اقتناء المواد المتحفية، والاقتناء يتم  ؛أو المجموعة المتحفية ،الحيازة: هي العملية التى يتم الحصول بها على القطعة  - 6

بطرق مختلفة منها، عمليات التنقيب، والتبرع، والوصية، ونقل مل كيتها من مؤسسة أخرى، وتتم عملية الحيازة تحت 
لآداب المهنية، وهذا بعمل وثيقة لسياسات المتحف لعملية إدارة المجموعات وقانونية أقرت بنص نظام ا  ،بنود أخلاقية

ومدى علاقة المجموعة برسالة المتحف وتوافر الوثائق المتصلة بها، وأيًضا   ،تتناول فيها المسائل الأخلاقية لعملية الحيازة
 أو دولية.  ،أو وطنية ،أو قوانين محلية ،تنص سياسة الحيازة على عدم مخالفة أية معاهدات
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