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 مستخلص:
لطالما عانت السلسلة األرشيفية في البيئة التقليدية من مشاكل عدة، بدءا من استقبال الوثائق على مستوى المؤسسة 
األرشيفية وتطبيق عليها علميات المعالجة العلمية والفنية ثم إنتاج وسائل وأدوات البحث مرورا بحفظها إلى غاية 

ضورية )إطالع مباشر( أو عبر شبكات المعلومات الداخلية منها إتاحتها وتقديم الخدمات للمستفيدين سواء بصفة ح
أو الخارجية، ومع ظهور وانتشار التقنية بمختلف أنواعها وأشكالها ونمط استخدامها بادرت مختلف الدول عن طريق 

صة فيما مؤسساتها وهيئاتها إلى إدخالها في أنشطتها وخدماتها وذلك بغية الحصول على االمتيازات التي توفرها خا 
يتعلق بربح بالجهد والتقليل من وقت المعالجة الخاصة بالوثائق والملفات مجتمعة كانت أو متفرقة.  الجزائر وعلى 
غرار باقي دول العالم قامت بالولوج للبيئة الرقمية عن طريق وضع سياسة وطنية شاملة تسمى "سياسة الجزائر 

دارة جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها  تهدف من خالل  2013اإللكترونية " بداية من سنة   ها إلى عصرنة طرق تسيير وا 
 وتحسين وتطوير خدماتها والسعي لتصميم ووضع نظام معلوماتي وطني موحد تمهيدا لتطبيق الحكومة اإللكترونية. 

ارس ومعاهد مديرية التربية لوالية قسنطينة إدارة حكومية لها أثر بالغ في حياة المجتمع حيث تدير القطاع من مد     
لتعليم أجيال المستقبل إضافة إلى الحجم الكبير للقطاع الذي يضم عددا معتبرا من المؤطرين بمختلف رتبهم  
وأسالكهم إضافة إلى التالميذ وما نتج عنه حجما كبيرا من الوثائق المنتجة والمتداولة على مستوى المديرية نفسها 

ا أو على مستوى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية على تراب بمختلف مصالحها الداخلية والخارجية ومكاتبه
عن طريق تنفيذ مشروع لحوسبة أرشيفها وعملت على   2014الوالية. حيث خاضت مديرية التربية التجربة منذ سنة  

ير تصميم ووضع قاعدة بيانات تسهل من خاللها عملية التحكم في تسيير أرصدتها الوثائقية من جهة والسعي لتطو 
 وتحسين عرضها الخدماتي من جهة أخرى. 

 

                                           ــة الوطنيــــةعبــد الحميـــد مهـــري معهـــد علــم المكتبـــات والتوثيــــق، مخبـــر تكنولوجيـــــا المعلومـــــات ودورهــــا فــي التنميـ 02باحـــث دكتــــوراه، جامعـــــة قسنطينـــة  1

ــة عبــد الحميـــد مهـــري معهـــد علــم المكتبـــات والتوثيــــق، مخبـــر تكنولوجيـــــا المعلومـــــات ودورهــــا فــي التنميـ 02جامعـــــة قسنطينـــة ، أستــــاذ التعليــم العالـــــي 2
 الوطنيــــة



 عكنــــــوش نبيــــــل ، بليــــــان مسعـــــود                                                                                                                           298

 

 (2019 ديسمبر) 46، ع 23والتوثيق والمعلومات، س  لألرشيفالمجلة العربية 

 

تهدف دراستنا هذه الستكشاف كل ما يتعلق بمشروع الحوسبة، بداية بمعرفة دوافعه وبواعثه، اإلمكانيات المتوفرة      
لتجسيده ثم تقييم دوره في تغيير العرض الخدماتي بمكتب األرشيف والتعرف إلى أفاقه ومراحله المستقبلية، حيث 

دراستنا الى استخدام المنهج الوصفي مع استخدام أسلوب التحليل ألنه األنسب لمثل هذه البحوث، كما  عمدنا في
 قمنا بإجراء مقابلتين األولى مع المكلفة بتسيير مكتب األرشيف والثانية مع مساعد المهندس في اإلعالم اآللي.

%بالرغم من   3.79حيث أنه لم يتجاوز نسبة  بينت الدراسة أن مشروع الحوسبة يعاني من تأخرا كبيرا في إنجازه
مرور خمس سنوات على انطالقه، ومن أبرز العوامل التي عرقلت سيره الحسن وحالت دون انجازه في الوقت 
المحدد هي بالدرجة األولى عدم كفاية الموارد البشرية والموارد المالية والمادية والتقنية بالمشروع، أيضا انعدام التناغم  

ق بين هدا األخير وبين األرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية مما انعكس سلبا العرض الخدماتي بمكتب واالتسا
 األرشيف.

وعليه اقترحت الدراسة ضرورة وضع استراتيجية شاملة إلعادة هيكلة المشروع وتحديد مواطن الخلل وبالتالي وضع  
ائل والتجهيزات، التنفيذ ثم تشغليه وتقديم المنتوج للمستفيدين، خطط تقويمية، وتبدأ المعالجة من التخطيط، توفير الوس

وهنا يجب اشراك المستفيد حتى يعبر عن رغباته واحتياجاته وبناء على ذلك يتم تصميم وبناء العرض الخدماتي  
 بمكتب األرشيف.  

 
 ة لوالية قسنطينة، الجزائر. الكلمات المفتاحية: األرشيف، مشروع الحوسبة، العرض الخدماتي، تقييم، مديرية التربي
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Abstract  : 
The archival chain in the traditional environment has always experienced many 

problems, from receiving documents within the archive establishment, applying 

scientific and technical processing, then the production and preservation of research 

means and tools to the extent that they are made available and the provision of services 

to beneficiaries, both in presence (direct-access) or through internal or external 

information networks; 
With the emergence and spread of technology of various types, forms and pattern of 

use, various States, through their institutions and boards, have initiated their 

incorporation into their activities and services 

 This is in order to obtain the privileges it provides, especially in terms of saving effort 

and reducing the processing time of documents and files whether combined or 

dispersed . 
Algeria, like the rest of the world, has entered the digital environment by developing a 

global national policy called "Algerian electronic policy" starting in 2013.  It aims 

through it to modernize the management and administration of all State institutions and 

boards, improve and develop their services, and seek to design and develop a unified 

national computing system in preparation for the application of electronic government . 
The Constantine Department of Education is a governmental department that has a great 

impact on the life of the community, where it manage a sector comprising schools and 

institutes to teach future generations 

In addition to the large scale of the sector, which includes a significant number of 

managerial staff in different grades and ranks, not to mention the pupils, all that result 

on a large volume of documents produced and handled at the level of the department 

itself. In its various internal and external services and offices, or at the level of the 

educational institutions of the department on the territory of the Wilaya. Where the 

Department of Education has been involved in the experiment since 2014 by 

implementing a project to computerize its archives, has designed, and developed a 

database to facilitate the control of its documentary assets and to seek to develop and 

improve its service offerings . 
Our study aims to explore everything related to the computing project, starting with 

knowledge of its motivations and reasons, the possibilities available to embody it, and 

then evaluate its role in changing the service supply in the archive office and to identify 

its future perspectives and phases . 
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In our study, we employed descriptive method using the analysis approach because it is 

most appropriate for such research, and we conducted two interviews with the author of 

the archive office, the second with the assistant computer engineer. 
The study showed that the computing project suffers from a big delay in achieving it, as 

it did not exceed 3.79%, although five years have passed since it was launched.  Among 

the most prominent factors that obstruct its progress and prevented it from achievement 

on time are mainly the insufficient human, financial, material and technical resources in 

the project. Also, the lack of harmony and concordance between the latter and the digital 

ground of the national education sector, which negatively reflected the service supply 

in the archive office. Consequently, the study suggested the necessity of developing a 

global (overall) strategy for restructuring the project, identifying the areas of 

malfunction, and consequently developing evaluation plans, and starting from planning, 

providing means and equipment; the implementation, then activation, and delivery of 

the product to the beneficiaries. The beneficiary must be involved in order to reflect his 

wishes and needs. Accordingly, the service supply is designed and built in the archive 

office . 
 

KeyWords: Archive, Computing Project, the service supply, Evaluation, 

Constantine’s Direction of Education 
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جراءاتها  أوال:    الميدانية:اإلطار المنهجي للدراسة وا 
  : مقدمة

يشهد اإلنتاج الفكري والعلمي تزايدا كبيرا ما نتج عنه سيل كبير من المعلومات والوثائق، مما جعل التحكم فيها 
ه ذ الذي جعل ه  المعلومات األمربالطرق التقليدية القديمة شبه مستحيال خصوصا بالمؤسسات الوثائقية ومؤسسات 

ل المتاحة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو ما األخيرة تفكر جديا في البدائل األخرى، ومن أبرز البدائ
 يطلق عليه مصطلح التقنية.

ومؤسسات األرشيف أحد أنواع المؤسسات الوثائقية التي بدورها بادرت إلى االهتمام بمفرزات التكنولوجيا الحديثة 
تقديم خدمات للمستفيدين تجيب عن  وتوظيفها في نشاطاتها وخدماتها بغية توفير الجهد والوقت من جهة وااللتزام ب 

ومن أبرز التقنيات نجد قواعد البيانات التي ذاع صيتها ولقت رواجا كبيرا،   احتياجاتهم ورغباتهم بسرعة وسهولة.
نظرا للمزايا التي توفرها خاصة من حيث الوظائف والخدمات التي تقدمها سواء للعاملين بمؤسسات األرشيف أو 

 خدماتها. للمستفيدين من 
 .اإلشكالية:  1

تعتبر المكتبات السباقة في إدخال الحوسبة واستخدام البرمجيات الوثائقية مقارنة بمؤسسات األرشيف، ألن أول 
استخدام لألنظمة اآللية في المكتبات يرجع إلى منتصف ثالثينيات القرن الماضي، على عكس مؤسسات األرشيف 

ويرجع أحد أبرز أسباب هذا التأخر إلى ظهور  التي تأخرت كثيرا ولم تتمكن من ذلك إال في منتصف التسعينيات،
، أما في األرشيف فظهور أول معيار خاص بالوصف األرشيفي كان  21الفهرسة ومعاييرها، وأبرزها معيار مارك 

 ، إضافة إلى عوامل أخرى مادية تتعلق بالتكلفة وأخرى مرتبطة بأمن وسرية الوثائق األرشيفية.   1994سنة 
جيات الوثائقية بكم ثري من أنواع البرمجيات، فنجد البرمجيات الحرة أو المفتوحة المصدر، يزخر اليوم سوق البرم

البرمجيات اإلمتالكية، ومن حيث الوظائف والخدمات نجد البرمجيات أو النظم الفرعية، النظم المدمجة، النظم  
 المتكاملة. 

مهما كان نوعها أو مجال نشاطها يتم االختيار عند الشروع في تطبيق واعتماد برمجية وثائقية في مؤسسة أرشيفية 
بناءا على طبيعة المؤسسة واحتياجاتها وطبيعة المستفيدين منها، إال أن بعض المؤسسات تبادر إلى تصميم وبناء 
نظام ألي محلي يستجيب للمتطلبات واالحتياجات بدقة وعن طريق إشراك جميع المستفيدين من خدماتها لمعرفة 

 توقعاتهم.
مكتب األرشيف والتوثيق بمديرية التربية لوالية قسنطينة قام بتنفيذ مشروع لحوسبة رصيده األرشيفي معتمدا       

لى  في ذلك على بناء وتصميم برمجية محلية من أجل التحكم في الوثائق والمعلومات المنتجة أو المستلمة من وا 
يم ومنه تقديم خدمات ترقى إلى تطلعات المستفيدين  مكتب األرشيف، وأيضا في تسهيل والرقي بالعرض الخدماتي تقد 
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هو واقع مشروع حوسبة   ام التالي:منه. انطالقا مما سبق ذكره يتمحور اإلشكال الرئيسي لدراستنا حول السؤال 
 ؟ أرشيف مديرية التربية لوالية قسنطينة؟ وما دوره في تطوير وتحسين العرض الخدماتي بمكتب األرشيف

لتحقيق أهداف الدراسة قمنا بطرح مجموعة من التساؤالت قصد التقيد باإلجابة عليها، وهي  . التساؤالت الفرعية:  2
 :كاالتي
 تنفيذه؟ هل تم تنفيذ مشروع حوسبة أرشيف مديرية التربية ضمن سياسة وطنية أو بمبادرة شخصية؟ وما دوافع   ✓
 يف المديرية وما هي فئات المستفيدين منه واحتياجاتهم؟ ما هي طبيعة الوثائق المنتجة والمستلمة بمكتب أرش ✓
 فيما تتمثل خدمات المعلومات التي يقدمها مكتب األرشيف بمديرية التربية؟  ✓
 ما هي اإلمكانيات والدعامات المتوفرة بمكتب األرشيف والتي مهدت الطريق لتطبيق مشروع الحوسبة؟  ✓
 راته عند تطبيق المشروع الحوسبة؟ هل تم إشراك األرشيفي واالستعانة بمعلوماته وخب  ✓
 هل تم إشراك المستفيدين لمعرفة احتياجاتهم وتوقعاتهم من البرمجية الجديدة؟  ✓
 ما هي مواصفات قاعدة البيانات؟ وهل هي معيارية؟  ✓
 هل ساهمت قاعدة البيانات المستخدمة في تطوير الخدمات وزادت من نسبة اإلقبال عليها من طرف المستفيدين؟  ✓

 
تستمد دراستنا أهميتها من أهمية الموضوع الذي تعالجه وهو مشروع حوسبة أرشيف مديرية  . أهمية الدراسة: 3

 :المتاحة ألنالتربية لوالية قسنطينة دراسة تقييمية لخدمات عروض خدمات المعلومات 
 . الدراسة أجريت بقطاع التربية الذي لديه وزن في الجزائر بالنظر لحجمه وأهميته وقيمته ✓
 الوقوف على حيثيات مشروع الحوسبة والجدوى منه بالنظر للموارد المتاحة. ✓
معرفة واقع العرض الخدماتي بمكتب أرشيف المديرية في البيئة التقليدية وسبل تطويره وتحسينه في البيئة    ✓

 الرقمية
 تقديم بعض االقتراحات المناسبة انطالقا من النتائج التي سنتوصل إليها في نهاية الدراسة.  ✓
 
 وتهدف دراستنا هذه إلى:. أهداف الدراسة: 4
 .التي أدت بمديرية التربية لوالية قسنطينة بإقرار مشروع حوسبة أرشيفها معرفة األسباب والدوافع ✓
 إعطاء صورة واضحة عن قاعدة البيانات المطبقة بمكتب األرشيف. ✓
 التعرف على العرض الخدماتي المتاح عبر قاعدة البيانات بمكتب األرشيف.  ✓
 تسيير مكتب األرشيف. محاولة الكشف عن مواطن القوة والضعف لنظام المعلومات المستخدم في ✓
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 استكشاف مدى احترام المعايير والمواصفات العالمية عند تصميم وتطبيق قاعدة البيانات بمكتب األرشيف.  ✓
. (1) : المنهج هو عبارة عن سلسلة من المراحل المتتالية التي ينبغي إتباعها بكيفية منسقة ومنظمة. منهج الدراسة5

األنسب لدراستنا إذ يوفر مجموع األدوات التي تمكن من تجميع المعلومات من  اعتمدنا على المنهج الوصفي ألنه 
 الظاهرة محل الدراسة بغرض وصفها ومناقشتها وتحليلها. 

: ويتمثل المجتمع األصلي لهذه الدراسة في فريق مشروع الحوسبة المتكون من ثالثة أفراد ع الدراســةــمجتم.6
دس في اإلعالم اآللي بمديرية التربية لوالية قسنطينة( والذي قمنا من خالله )أرشيفيان بمكتب األرشيف ومساعد مهن

 ( ) بدراسة عينة قصدية
من أجل تجميع البيانات من مجتمع الدراسـة استخدمنا المقابلة كأداة أولى أساسية، . أساليب تجميع البيانات: 7

 إضافة إلى المالحظة كأداة إضافية. 
فعل فحص الظاهرة بكل اهتمام وعناية حيث تسمح بما لها من جاذبية باكتشاف وفهم بعض  ي: هةـالمالحظ 1.7

اعتمدنا في دراستنا  جوانب الظواهر التي مازالت إلى حد اآلن مبهمة، والتي كانت في البداية خالية من أية فائدة. 
. ومن هنا وقع (2) مالحظة على المالحظة المكشوفة التي هي حالة يعرف فيها األشخاص المالحظين أنهم محل

اختيارنا على استخدام هذا النوع من المالحظة نظرا لما له من أهمية في فهم الظاهرة محل البحث فهما دقيًقا، ألنها 
مكنتنا من معاينة مشروع الحوسبة في أرض الواقع وبنظرة موضوعية بعيدا عن مختلف المالبسات والغموض، 

 لخاصة بالمشروع على حقيقتها. ومشاهدة كل المراحل والعمليات ا
 

تستعمل إزاء األفراد الذين تم سحبهم بكيفية منعزلة، غير أنها تستعمل في بعض الحاالت إزاء المقابلـة:  2.7
المجموعات من أجل استجوابهم بطريقة نصف موجهة والقيام بسحب عينة كيفية بهدف التعرف بعمق على 

 .(3) المستجوبين
بإجراء مقابلتين األولى مع المكلفة بتسيير أرشيف مديرية التربية، والمقابلة الثانية أجريناها مع في دراستنا قمنا 

 مساعد المهندس باعتباره الطرف التقني لمشروع الحوسبة.
ابتداء من الساعة الحادية عشر   12/02/2019: مع المكلفة بتسيير أرشيف مديرية التربية بتاريخ:  المقابلة األولى

الهدف منها هو معرفة التغيرات التي طرأت على مشروع الحوسبة بعد سنة  تى منتصف النهار والنصف.  صباحا ح

 

 )1  33ص  . اجلزائر. دار القصبة.02منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية: تدريبات علمية. ط.  2006، موريس.  أجنرس- (

() - العينة القصدية : وهي عينة مقصودة و معينة من طرف الباحث العتقاده أهنا متثل اجملتمع األصلي للدراسة 
 189- 187، موريس.  املرجع نفسه. ص  أجنرس- (2)
 . 197املرجع نفسه. ص  .، موريس أجنرس- (3)
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بشكل عام وعلى قاعدة البيانات المستخدمة في تسيير األرشيف بشكل خاص، والحصول على أكبر (   1)  2017
السابق الذي كان عليه المشروع بالوضع قدر من البيانات التي تجسد الواقع. أيضا نهدف إلى مقارنة وتقييم الوضع  

( أسئلة 06الحالي. حيث اشتملت على محور وحيد تحت عنوان: مسار مشروع الحوسبة اندرجت ضمنه ستة ) 
 ( 01فرعية )أنظر الملحق 

من الساعة الواحدة والنصف زواال  13/02/2019: مع مساعد المهندس في اإلعالم اآللي بتاريخ المقابلة الثانية
الثالثة والنصف. كونه الطرف التقني لمشروع الحوسبة وكونه من قام بتصميم وبناء قاعدة البيانات، نهدف من  إلى  

خاللها إلى معرفة الجانب التقني والفني لمشروع الحوسبة ومدى التنسيق وبين فريق المشروع من أجل تقديم منتوج 
شيف والمصالح المنتجة للوثائق. حيث انقسمت ذو جودة ويرقى إلى تطلعات المستفيدين من خدمات مركز األر 

 ( 02المقابلة إلى ثالثة محاور )أنظر الملحق 
 
 . حدود الدراسة: 8

الدراسة استكشاف واقع مشروع حوسبة أرشيف مديرية التربية لوالية قسنطينة  تحاولالموضوعية: الحدود  1.8
الجزائر، ومنه التعرف على كل الدعامات التي ارتكز عليها المشروع ودورها في تحسين العرض الخدماتي بمكتب 

 األرشيف حتى يرقي إلى مستوى تطلعات المستفيدين منه.
ى مستوى مكتب أرشيف مديرية التربية لوالية قسنطينة والمصالح الداخلية  عل  أنجزت دراستناالحدود المكانية:    2.8

 لمديرية التربية من أجل معرفة طرق وآليات دفع األرشيف من هده المصالح إلى المكتب محل الدراسة.
تناولنا في البداية الجانب  2018انطلقت الدراسة في شهر ديسمبر من السنة الماضية الحدود الزمنية:  3.8

لمنهجي وقمنا بضبط الدراسة الميدانية وأدوات جمع البيانات أين انطلقت الدراسة الميدانية في منتصف شهر فيفري ا
، وبعد تجميع البيانات وتحليلها وتفسيرها استغرق دلك حتى شهر ماي. أي بلغت المدة 2019من السنة الحالية 

 الزمنية للدراسة حوالي ستة أشهر.  
تناولت الدراسة كل الوثائق المنتجة أو المتداولة على مستوى مكتب األرشيف بمديرية التربية    الحدود اللغوية:  4.8

 سواء باللغة العربية أو باللغة الفرنسية. خاصة ملفات الموظفين القدامى التي أنتجت باللغة الفرنسية فق 
في األرشيف، وتناولته من زوايا   هناك العديد من الدراسات التي تطرقت لموضوع الحوسبة الدراسات السابقـة:. 9

مختلفة، وقد تنوعت هذه الدراسات بين العربية واألجنبية، وسوف تستعرض هذه الدراسة جملة من الدراسات التي تم  

 

 السنة اليت استقال فيها الباحث من مكتب األرشيف.   2017-  (2)
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االستفادة منها مع اإلشارة إلى أبرز مالمحها مع تقديم تعليقا عليها يتضمن جوانب االتفاق واالختالف وبيان الفجوة 
 عالجها الدراسة الحالية، وأخيرا جوانب االستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية.      العلمية التي ت

 الدراسات باللغة العربية: 1.9
، (1) أرشيف مصلحة المستخدمين بمديرية التربية لوالية قسنطينة (  رقمنه) واقع  هي مقالة بعنوان  الدراسة األولى:  

األرشيف الجاري أي  رقمنهوتم إجراء هذه الدراسة بمديرية التربية لوالية قسنطينة تناول فيها الباحثان دراسة واقع 
العمر األول لمصلحة لها ثقل ووزن داخل المديرية اال وهي مصلحة المستخدمين ) مصلحة تسيير الموارد البشرية  

 : تهدف الدراسة إلى( ،  
وثائق مصلحة المستخدمين    رقمنهع التي تصبو وزارة التربية الوطنية لتحقيقها من خالل  معرفة األسباب والدواف ✓

 بمديرية التربية لوالية قسنطينة. 
 أرشيف مصلحة المستخدمين.  رقمنهإعطاء صورة واضحة عن مشروع  ✓
 المستخدمين. محاولة الكشف عن مواطن القوة والضعف لنظام المعلومات المستخدم في تسيير أرشيف مصلحة   ✓
سواء في اقتناء التجهيزات والمعدات  الرقمةاستكشاف مدى احترام المعايير والمواصفات العالمية في مشروع  ✓

 أو من خالل تنفيذ المشروع.
 دون غيرها.  الرقمةمعرفة األرصدة األرشيفية المعنية بعملية  ✓
 يها في نهاية الدراسة.تقديم بعض االقتراحات المناسبة انطالقا من النتائج التي سنتوصل إل ✓

مع اعتماد أسلوب التحليل والتفسير للبيانات والحقائق المجمعة من الظاهرة  المنهج الوصفياعتمد الباحثان على 
 محل الدراسة
أقرته وزارة التربية الوطنية من أجل المساهمة في تحسين الخدمة   الرقمةالمتوصل إليها أن مشروع    النتائجومن أبرز  

رنة طرق التسيير، توحيد الوثائق والمعلومات بين جميع مديريات التربية على مستوى الوطن وساعد العمومية وعص
 في ترشيد نفقات التسيير. 

 إلى: تهدف الدراسة: التي تناولت المتطلبات المادية لحوسبة أـرشيف الجامعات الجزائرية، حيث (2)الدراسة الثانية
 التعرف على واقع أرشيف الجامعات الجزائرية فيما يتعلق بتوفر المتطلبات لحوسبة مصالح األرشيف الجامعية.  ✓
 المطروحة في هذا المجال.ين مع المشاكل والصعوبات يالتعرف على كيفية تعامل األرشيف  ✓

 

، يونيو  43ع،  22س شيف واملعلومات، شواو عبد الباسط، بليان مسعود : واقع رقمنة أرشيف مصلحة املستخدمني مبديرية الرتبية لوالية قسنطينة: اجمللة العربية للتوثيق واألر -(1)
 .300 تونس، ص  التميمي،. مؤسسة  2018

 .292مصر، ص  (، AFLI)، االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات  2018، يونيو22جملة اعلم، العدد  اجلزائرية:املادية حلوسبة ارشيف اجلامعات    متطلباتالحسان مداسي، خلضر فردي:    –(  2)
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اقتراح حلول موضوعية وقابلة للتنفيذ للتكفل بهذه الصعوبات وضمان جاهزية أفضل المصالح األرشيف   ✓
 الجامعية الستخدام التقنيات الحديثة في العمل األرشيفي. 

خالص من خالل وصف الظاهرة محل الدراسة وتحليلها ومن ثم است الوصفي المنهجحيث اعتمد الباحثان على 
 نتائج الدراسة وتقديم المقترحات المناسبة. 

 وقد خلص الباحثان إلى مجموعة من النتائج أهمها:  
الوسائل المادية لحوسبة أرشيف الجامعات متوفرة بشكل نسبي في مصالح االرشيف محل الدراسة بسبب اهمال  ✓

 إدارات الجامعات.
 عتمد على الوسائل التكنولوجية النعدام الحماية واألمن.البناية األرشيفية غير مالئمة للقيام باألعمال التي ت ✓
وعي األرشيفيين بضرورة وأهمية توفير المتطلبات المادية لحوسبة أرشيف الجامعات وسعيهم إليصال صوتهم   ✓

 للمسئولين. 
 الدراسات باللغة األجنبية:  2.9

وهو تقرير قام بإصداره مجلس المكتبات وموارد المعلومات بواشنطن تحت عنوان برمجيات تسيير   :(1)الدراسة األولى
األرشيف، احتوى التقرير على ثمانية محاور إضافة إلى مالحق وتناول في البداية تعريف برمجيات تسيير األرشيف 

ام بمجمل العمليات والمهام المتعلقة  هي ذلك النوع من البرمجيات الوثائقية التي تقدم إمكانية القيكاالتي: ) 
بالسلسلة األرشيفية بشكل مدمج، بما في ذلك عمليات التقييم، الدفع، الوصف، الترتيب، إعداد ونشر أدوات 

 ...(  وتناول التقرير المحاور التالية: البحث، تسيير المجموعات، إعداد اإلحصائيات والتقارير
 مشكلة المجموعات األرشيفية المخفية.   .1
. دور البرمجيات في معالجة المجموعات األرشيفية المخفية: حيث تطرق التقرير في هذا العنصر من خالل 2

النتائج المحصل عليها من خالل مقابلة أمناء المحفوظات، ومراجعة األبحاث السابقة تم تحديد المميزات التالية 
 الخاصة بنظام إدارة األرشيف الجيد وهي:

 امل. أن يكون النظام متك -
 أن يسمح النظام باستيراد وتصدير البيانات القديمة. -
 يدعم النظام النشر عبر الويب. -

 

)1(: Lisa Spiro.  A Report For The Council On Library And Information Resources : Archival Management Software- 
January 2009. [ Date de visite:15/12/2018.]https://clir.wordpress.clir.org/wp-content/uploads/sites/6/spiro_Jan13.pdf 

 

https://clir.wordpress.clir.org/wp-content/uploads/sites/6/spiro_Jan13.pdf
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 أن يتميز النظام بالبساطة والحصانة.  -
 ضرورة دعم النظام للمعايير األرشيفية.  -
 أن يسمح النظام بإدارة المجموعات. -
 األجهزة المحمولة الالسلكية كالهاتف النقال.إمكانية القيام بإدخال البيانات للنظام من خالل  -
 القدرة على تحديد األولويات في عملية المعالجة.  -
 . الطريقة المتبعة في عملية البحث.3
. كيفية تحديد واختيار برمجية تسيير االرشيف: كما جاء في التقرير أن عملية اختيار برمجية تسيير األرشيف    4

تعاونية لكل أفراد المؤسسة )أمناء المحفوظات، اإلداريون، الموظفون التقنيون، الباحثون، يجب ان تكون بصفة 
 المستفيدون.( من أجل التعبير عن احتياجاتهم. 

 الخطوة األولى يجب تقييم االحتياجات والفجوات الموجودة حاليا وكيفية سير العمل، ويتم طرح األسئلة التالية: 
 تسيير جديد؟  هل هناك حاجة فعلية لنظام -
 هل هذا الوقت هو الوقت المناسب لذلك في ظل الموارد المتاحة والمشاريع الحالية؟ -
 في حالة وجود نظام تسيير أرشيفي قديم ما هي نقائصه؟  -
 كيف يتم تدفق المعلومات بالمؤسسة؟  -
 جيلها؟ ما هي طبيعة المعلومات المسجلة في البرمجية ومن يقوم بتسجيلها؟ وما الهدف من تس -
 ما هو تدفق العمليات المراد تغييرها؟ وتدفق العمليات المراد اإلبقاء عليها؟  -
 ما هي الفوائد المرجوة من تطبيق البرمجية؟  -

* اإلجابة على هده األسئلة تساعد المؤسسة في تحديد متطلباتها من خالل التشارك مع جميع اعضاء المؤسسة 
 والمستفيدين.

تسيير األرشيف فقد لخصها  أما فيما يخص معايير اختيار برمجيات  األرشيف:يات تسيير . معايير اختيار برمج5
 يلي:كما  عنصر-12التقرير في 

ومعالجة ووصف المجموعات من خالل نظام إدارة األرشيف مقابل إنشاء أدوات البحث يدويا وفق معيار    أتمته  (1
EAD.دارة المجموعات من خالل البرامج األخرى  وا 

 برمجية مفتوحة المصدر أو برمجية امتالكيه.  (2
 إيواء البرمجية من طرف الممول أو وجهة محلية او خارجية.  (3
 تكلفة البرمجية.  (4
 رمجية من خالل إمكانية تهجير البيانات، وترتبط أيضا بالمورد في حال حل الشركة.ديمومة الب (5
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 الخدمات التي يوفرها الممول. (6
 برمجية تعمل في بيئة الويب أو في بيئة عادية.  (7
 .EADدعم نشر ادوات البحث على االنترنيت وفق معيار  (8
 دعم ربط الكيانات الرقمية.  (9

 األرشيفية.دعم تسيير المجموعات  (10
 خدمة التقارير واإلحصائيات. (11
 الموثوقية والنضج الخاصة بالبرمجية.  (12
األرشيف: حيث تطرق التقرير إلى البرمجية التي تدعم معيار الوصف األرشيفي المرمز  . أنواع برمجيات تسيير6

EAD مثل:، ثم قدم أمثلة عن البرمجيات المفتوحة المصدر Archon/ Archivist’s Toolkit (At)/ Ica-
Atom   

 Minisi M2a  /Calm/Cuanda Star / Archives والبرمجيات اإلمتالكية مثل: 
 . العمليات الممكنة لوصف أرشيفي موحد عبر عدة مستودعات أرشيفية: 7
قام التقرير بتحديد بعض المتطلبات الرئيسية النتقاء برمجيات تسيير األرشيف وبعض الخيارات  ث حي :النتائج. 8

المتاحة سواء كانت امتالكيه أو مفتوحة المصدر، وعلى مؤسسات األرشيف تحديد متطلباتها واحتياجاتها بدقة عند 
 الشروع في اختيار البرمجية الخاصة بتسيير أرصدتها. 

 La Cohérence Fonctionnelle Du Système Fonctionnelle Des Archives: (1)الدراسة الثانية 
استهل صاحب المقال حديثه على دور الحوسبة في تسهيل نشاط وعمل المؤسسات األرشيفية مهما كانت طبيعتها 

 وهي: ثم تطرق إلى العوائق التي تعاني منها مؤسسات األرشيف عند تطبيق الحوسبة،  والخدمات التي تقدمها.
 عدم كفاية الميزانية  - 
 عدم وجود المختصين في مجال الحوسبة  -
 الوقت المخصص لعملية الحوسبة ال يكفي  -
 القيود القانونية والتنظيمية واألخالقية  -

 

)1-  (blog-du-propos-https://archivesonline.wordpress.com/a/  : 10/02/2019متت الزايرة بتاريخ   
 

https://archivesonline.wordpress.com/a-propos-du-blog/
https://archivesonline.wordpress.com/a-propos-du-blog/
https://archivesonline.wordpress.com/a-propos-du-blog/
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كما أشار إلى أن الحوسبة عملية متواصلة مع التطورات التكنولوجية، ومع ذلك ال يجب ان نثق ثقة عمياء في اي 
 ن أغلبها لها غرض تسويقي فقط. تكنولوجيا، ال

وعند إدخال النظم اآللية لمصالح األرشيف يجب أن تحقق التكامل بين وظائف المصلحة، وأهم وظيفة يجب التركيز 
عليها هي تحقيق االتساق الوظيفي لنظام تسيير األرشيف في الوظائف والعمليات. وهذا ال يكون إال من خالل 

مؤسسة األرشيف على المدى القصير، المتوسط والطويل، فإنه بات من الضروري وضع استراتيجية حوسبة لرصيد  
 التخطيط الجيد للمشروع بنظرة مستقبلية.

المناسبة  وختم مقاله بقوله إن التحضير إلدخال نظام المعلومات إلى مصلحة األرشيف يتطلب أوال اختيار البرمجيات  
التطور والنمو الحاصل لمصلحة األرشيف على المدى البعيد.  المقاصد من عملية الحوسبة، كذلك مراعاة وتحديد 

المعلومات، مع  حيث أنه يجب التفكير في التحضير للحوسبة بشكل جيد، من أجل تسهيل التحويل المستمر لنظام
المعلومات. كما يجب والخارجية التي لها تأثير مباشر على نظام  التوقعات المستقبلية، إضافة إلى القيود الداخلية

أن يستند وضع النظام إلى اإلمكانيات التكنولوجية المتاحة، ورسم خارطة طريق بحيث تكون األهداف واضحة، ثم  
 السير خطوة خطوة، وبالتالي تحديد إطار منسق للعمل وتحليل التغطية الوظيفية لمصلحة األرشيف في الحاضر،

 أيضا.  والتوقعات المستقبلية
على دعم   والتغيير وقادرلهيكلة النظام المعلوماتي هو خلق تلك المرونة التي تجعله قابل للتعديل لذا التحضير 

 ومواكبة استراتيجية مصلحة األرشيف من حيث التكلفة والجودة والوقت وبهذا يصبح النظام أكثر مهنية. 
 أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة: 

على هدف مشترك بينهما وهو التعرف إلى الصعوبات والمعوقات التي تعاني منها مصالح    السابقةاتفقت الدراسات  
، وكيفية التعامل مع هذه المشكالت بغية رقمنهاألرشيف عند استخدام التكنولوجيات الحديثة سواء حوسبة أو 

نظام األرشيف الجديد أيضا توضيح  تجاوزها، باستثناء الدراسة الكندية التي تناولت المواصفات الواجب توفرها في 
 كيفية اختيار برمجية تسيير األرشيف عبر عدة مراحل. 

أداة المقابلة كأداة أولية لجمع البيانات باستثناء المقال الذي يتناول موضوع التناغم   استخدمت الدراسات السابقة
 الوظيفي لنظام المعلومات األرشيفي. 
المنهج الوصفي المعتمد على أسلوب التحليل، غير أن الدراستان باللغة  ربيةوظفت الدراستان السابقتان باللغة الع

 األجنبية لم يتضح نوع المنهج المستخدم في الدراسة. 
كونها تناولت مشروع الحوسبة مع تقييم عروض الخدمات المتاحة أي مزيج   اختلفت دراستنا عن باقي الدراسات

سير مشروع الحوسبة ودعاماته، وبين الجانب العرض الخدماتي الناتج عن مشروع الحوسبة وتقييمه  بين واقع
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وا عطاء المقترحات المناسبة من أجل تحسينه وتطويره، إضافة إلى كون الباحث كان طرفا في المشروع مند بداياته  
 ن الخلل وعالجها.   األولى أي على دراية بكل حيثياته واستغالل كل المعلومات في معرفة مواط

 :ثانيا: الجانب الميداني للدراسة
 نبذة تاريخية عن مديرية التربية قسنطينة:  1.2

يديرها مدير التربية المعين    –قسنطينة    –شارع الحرية الكدية    05مقرها  و   1889هي هيئة إدارية تربوية أنشأت سنة  
من هياكل وبناءات ومجمعات مدرسية وتأطير بمرسوم رئاسي حيث يشرف على إدارة شؤون هذا القطاع الحيوي 

داري، وهي تعتبر حلقة وصل بين الوزارة الوصية ومختلف المؤسسات، وقد مرت بعدة تسميات عبر عدة  تربوي وا 
مديرية التربية والثقافة، مديرية التربية والتكوين، قسم استثمار الموارد البشرية  مراحل تاريخية: مفتشية األكاديمية،

 ديرية التربية. وأخيرا م
 مهام مديرية التربية:  1.1.2

المتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية وكاتبها على مستوى  174- 90كما يحددها المرسوم التنفيذي رقم: 
تنشيط مجموع النشاطات التربوية في مجال التعليم حسب -الوزير: الواليات، تتولى مديرية التربية تحت سلطة 

 والتكوين على مستوى قطاع التربية وتنسيقها ومتابعتها. أطواره الثالثة 
السهر باالتصال مع الهياكل والهيئات المعنية على توفير الشروط التي تمكن من األداء العادي لألنشطة المدرسية   -

 والموازية للمدرسة والسير الحسن لمؤسسات  
 التربية والتكوين التابعة للقطاع.  -
 طار التنظيم الجاري به العمل على الخصوص بما يلي  وتكلف بهذه الصفة في إ -
 إعداد الخريطة المدرسية لمختلف مراحل التعليم والقيام بتحديثها باالتصال مع المصالح والهيئات المعنية  -
جمع اإلحصاءات المدرسية ومعالجتها وتحليلها والقيام بكل عمليات السبر والتحقيقات لتقدير احتياجات الوالية  -

 يدان التربية. في م
 التجهيزات التربوية  السهر على احترام تطبيق المقاييس التربوية في مجال البناءات أو -
 السهر على التنظيم والمتابعة والمراقبة التربوية لمؤسسات التربية والتكوين الموضوعة تحت وصاية التربية   -
 القيام بتعيين الموظفين ومتابعتهم وتسيير شؤونهم.  -
االمتحانات والمسابقات التابعة للقطاع ومتابعتها باالتصال مع الهياكل والهيئات المؤهلة وتسليم البراءات تنظيم  -

 والشهادات المتعلقة باالمتحانات في إطار التنظيم الجاري به العمل.
 تنظيم عمليات التوجيه المدرسي وتنفيذها.  -
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 مستواهم. تنفيذ عمليات تكوين الموظفين وتحسين  -
 تنظيم نشاط أسالك التفتيش وتنفيذه باالتصال مع المصالح واألجهزة.  -
 ترقية األنشطة التربوية والثقافية في المؤسسات التربوية باالتصال مع القطاعات واألجهزة والجمعيات المعنية.  -
 ع. السهر على احترام مقاييس حفظ الصحة واألمن في المؤسسات التربوية التابعة للقطا -

 (1) الهيكل التنظيمي لمديرية التربية قسنطينة
األمانة 
 العامة

مصلحة  
البرمجة ومتابعة 

 الميزانية

مصلحة  
المالية  
 والوسائل 

مصلحة  
التنظيم 
 التربوي 

مصلحة  
التكوين 
 والتفتيش

مصلحة  
 الموظفين

مصلحة  
التوجيه  

 واالمتحانات

مصلحة تسيير 
نفقات 

 المستخدمين
مكتب التوجيه  

والخريطة  
 المدرسيـة

 

مكتب 
الميزانية 
 والمحاسبـة 

مكتب التعليم 
 األساسي

مكتب 
 التكوين

مكتب التعليم 
  1األساسي ط

 2وط

مكتب 
االمتحانات 
 والمسابقات

مكتب تسيير 
نفقات الطور 

 الثانوي 

مكتـب البناءات 
والتجهيزات 

 المدرسية

مكتب التعليم 
 الثانوي 

مكتب التعليم 
 الثانـوي 

مكتب 
 التفتيش

مكتب التعليم 
  3األساسي ط

 والثانوي 

مكتب 
التوجيه  
 والتقويم

مكتب تسيير 
نفقات الطور 

 المتوسط
خلية اإلعالم  

 اآللي  
مكتب 

الوسائل  
 العامة

مكتب التنشيط 
 الثقافـي

مكتب 
 األرشيـف

مكتب 
الموظفين 
 اإلداريين

مكتب تسيير  
نفقات الطور 

 االبتدائي
الخدمات  

 االجتماعية
مكتب   

المعاشات 
 والمنازعات

مكتب نفقات  
اإلداريين أعوان  

 الخدمة 

 : الهيكل التنظيمي الوظيفي للمصالح الداخلية لمديرية التربية لوالية قسنطينة: 01الشكل 
 
 
 
 
 

 

 )1مصلحة األمانة العامة. –(
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 مكتب األرشيف بمديرية التربية:   2.1.2
بناية مديرية التربية التي تحتوي على أربعة طوابق، حيث يقع مكتب األرشيف في الطابق الثاني الجهة اليسرى من  

ومكتب للمعالجة تقدر مساحته  م،31م، ومخزن إضافي في الطابق األرضي مساحته  39يتربع على مساحة قدرها  
م. إذ يحتوي المكتب على خزائن خشبية إضافة إلى الرفوف المعدنية، أما المخزن الثاني فيتوفر على خزائن  16بـ 

 يتكون من: (1)والرصيد األرشيفي ورفوف معدنية، كما يتوفر على جهازين كمبيوتر وطابعة وهاتف،
 ملف 6186م. تقدر بــــ:  1962م. /   1865ملفات المتعاونين األجانب من  .1
 ملف.  2185ملفات المتعاونين العرب قبل وبعد االستقالل تقدر بـــ:  .2
 ملف. 20296:  تقدر بـ 1986إلى  1962ملفات الموظفين من   .3
 ملف. 5320تقدر بـ:   2009إلى  1987ملفات الموظفين من   .4
 ملف.  2056تقدر بــــ:  2018إلى   2009ملفات المستخدمين من   .5
 بطاقات إدارية للموظفين قبل االستقالل بمختلف األسالك والرتب. .6
 ملف. 45ملفات ضحايا المأساة الوطنية وعددها:  .7
 سنوات وأكثر.  5رية التربية التي مر عليها  وثائق مختلف المصالح التابعة لمدي .8
 . 2017إلى  1984الجريدة الرسمية للسنوات من  .9

 :مهام مكتب األرشيف  3.1.2
 وحفظ وصيانة الوثائق المنتجة أو المستلمة والمدفوعة للمكتب. . استقبال ومعالجة1
 المستمر لها من المصالح المنتجة إلى المكتب.. التنسيق مع مختلف مصالح المديرية بإعداد الوثائق والتحويل 2
 . إعداد وسائل البحث اإلدارية والعلمية )العلنية( قصد تسهيل عملية استرجاع الوثائق والملفات بسرعة وسهولة.3
 .استرجاع الملفات قصد استخراج المعلومات والوثائق المطلوبة من طرف المستفيدين. 4
 لعمليات تنظيم وتسيير ودفع أرشيف مختلف مصالح المديرية والمؤسسات التربوية عبر. تنفيذ الرزنامة السنوية 5

 الوالية 
)شهادة عمل، جدول خدمات، قرار  طرف الموظفين المتقاعدين من قطاع التربية . استخراج الوثائق المطلوبة من6

الدرجية، االستقالة، قرار  اإلحالة على التقاعد، محضر أول تنصيب، قرار الترسيم، مقرر الترقية، الترقية
 العزل...الخ(.

 

 )1. كان أرشيفي مبديرية الرتبية واستقال    الباحث- (
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 مكتب األرشيف على وسائل وأدوات البحث التالية: ريتوف األرشيف:وسائل البحث المتوفرة بمكتب   4.1.2
 لمختلفة(  سجالت )الجرد، الدفع، االطالع، الطلبات  -
 البريد الصادر والوارد. -
 المصالح جداول الدفع الخاصة بدفع أرشيف مختلف  -
 الفهارس بنوعيها الورقي واآللي. -
 القوائم االسمية للموظفين في شكل ورقي والكتروني.  -
 .(1)  الموظفين المعلومات الخاصة قاعدة بيانات إلكترونية مخصصة لحفظ واسترجاع -

بجدول الدفع حسب يتم استقبال األرشيف على مستوى المكتب مصحوبا   استقبال الدفعات بمكتب األرشيف:  5.1.2
 الرزنامة السنوية لتسيير وتنظيم أرشيف مصالح مديرية التربية والمؤسسات التربوية وذلك عبر المراحل التالية: 

أوال يقوم األرشيفي بمراسلة كافة المصالح بخصوص تواجد لديهم وثائق أرشيفية جاهزة للدفع )تجاوزت العمر  ✓
 ة المنتجة(. األول وتناقص الرجوع إليها من طرف اإلدار 

ثانيا عند استقبال األرشيفي رد المصالح حول دفع أرشيفهم يقوم بزيارة المصالح المعنية بعملية الدفع لمراقبة  ✓
 حجم المدفوعات وطرق تنظيمها من أجل تجهيز أماكن استقبالها الحقا. 

حة ويتم إرساله  ثالثا يقوم األرشيفي بتصميم جدول يتضمن الفترة الزمنية المخصصة بدفع أرشيف كل مصل ✓
 .(2)للمصالح المعنية مع التنبيه على ضرورة احترام اجال الدفع

رابعا يتم استقبال أرشيف كل المصالح المدرجة في الرزنامة السنوية من طرف األرشيفي وبعد االنتهاء من ذلك  ✓
 يشرعان في المعالجة العلمية والفنية.   

بالموازاة مع وضع وتنفيذ الرزنامة السنوية لتسيير أرشيف مديرية التربية يتم أيضا وضع الرزنامة السنوية لتسيير أرشيف  
ات التربوية )المؤسسات اإلكمالية والثانويات( لوالية قسنطينة وتخصيص فترة زمنية لدفع اإلحصائيات حول المؤسس
مدير تطوير الموارد البيداغوجية  . على ان يتم جمع الرزنامتين السابقتين في عمل واحد ويتم إرساله إلى(3) أرشيفها

. هذا نموذج عن عملية تنفيذ الرزنامة السنوية  )4(ربية الوطنيةوزارة الت المدرية الفرعية للتوثيق التربوي والتعليمية ب
 .2019/ 2018مديرية التربية للموسم الدراسي  ألرشيف

 

 )1قاعدة البياانت حمل الدراسة واليت مت إنشائها يف اطار مشروع احلوسبة.   هي- (
 )2. يوما  15الفرتة املخصصة لدفع األرشيف    تبلغ- (

 )3أمانة مدير املؤسسة، أمانة املستشارية، أمانة املقتصدية   هي:تقدمي معلومات احصائية حول الواثئق املؤرشفة لكل سنة، واملصاحل املعنية    يتم- (

 ة تتضمن النصوص املتعلقة ابحلياة املدرسية. هي مديرية فرعية بوزارة الرتبية الوطنية من أبرز مهامها إصدار النشرة الرمسية للرتبية الوطنية اليت هي جملة مومسية تصدر عن الوزار -)4 (
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 مالحظة الفتــرة الزمنيـة المخصصـة لكــل مصلحـــة  المصالـــح المدرجــة فــــي الرزنامــــة السنويـــة
 المستخدميـــــــنمصلحــــة 
 المستخدميــــن اإلدارييـــــنمكتـــب  ✓
 مكتــب التعليــم المتوسط و الثانـوي  ✓

 
 
 

 
* 23/10/2018 مـن:
06/11/2018 

* 07/11/2018مـن : 
21/11/2018 

 
باقي المصالح 
تحتفظ بأرشيفها 
على مستوى 

 مكاتبها
* 09/12/2018مـن :   األمـــــــــــــــانة العامـــــــــــــة

23/12/2018 

 الرزنامة السنوية لتنظيم وتسيير أرشيف مديرية التربية : جدول يمثل طريقة وضع وتنفيذ 02الشكل 
من خالل مالحظتنا لجدول الرزنامة السنوية يتضح أن دفع األرشيف اقتصر على مصلحتين فقط في حين نجد أن  

تدفعه الى مكتب األرشيف، حيث يتحجج بعض المصالح المصالح األخرى تحتفظ بأرشيفها على مستوى مكاتبها وال  
فيما تبرر بعض المصالح عدم دفع وثائقها بالرجوع إليها بصفة دورية ألخذ   ،بضيق الفترة المخصصة لدفع األرشيف

 .)1(المعلومات، وفي كلتا الحالتين فالعذر غير مقبول تماما ومنافي لنظرية األعمار الثالثة لألرشيف
 : المعالجة العلمية بمكتب األرشيف وعملياتها 6.1.2

تالفها، الفرز  أوال: الفرز وهو العملية التي يتقرر بموجبها إما حفظ الوثائق حفظا نهائيا نظرا لقيمتها أو حذفها وا 
 بمكتب األرشيف يتم على مستويين: 

 لمسودات والنسخ المتكررة. المستوى األول على مستوى المصلحة المنتجة وقبل إرسال الدفعات يتم التخلص من ا
المستوى الثاني على مستوى مكتب األرشيف الذي يقوم بإعادة فرز المدفوعات، وبما أن مكتب األرشيف ال يعتمد 
على جدول تسيير الوثائق وال على القائمة الشاملة في تحديد مدد استبقاء الوثائق، فإنه يعتمد في عملية الفرز 

 المنتجة لمعرفة القيمة اإلدارية والعلمية والبحثية للوثيقة أو انعدامها. بالتنسيق والتشاور مع المصلحة
وهو العملية التي تأتي مباشرة بعد عملية الفرز ويقصد بها اإلقصاء واإلتالف مكتب األرشيف ال   ثانيا: الحذف

عتها أو نوعها. ونشير يطبق هذه العملية ولم يسبق له أن قام بعملية حذف أو إتالف لوثائق أرشيفية مهما كانت طبي

 

هر فيه فلسفة حلفظ األرشيف مساها نظرية األعمار الثالثة... فقد قسم  أول كتاب أظTchelingbirg "تشالني بريغمع ظهور األرشيف الوسيط أبمريكا, أصدر العامل "   -(2)
 :عمر األرشيف إىل ثالثة

 .سنوات, وحيفظ فيه األرشيف يف اإلدارات لالستعمال الدائم كأرشيف جاري   5العمر األول : ويتضمن األرشيف الذي يقل فيه عمر األرشيف عن  - 
 .سنة وحيفظ يف مركز للحفظ املؤقت كأرشيف وسيط لالستعمال املناسبايت  15سنوات و  5عمر األرشيف بني  العمر الثاين : وهو الذي يكون فيه  - 
 .سنة وفيه يفرز األرشيف   15العمر الثالث : وهو األرشيف الذي يفوق الـ- 
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إلى نقطة بالغة األهمية في هذا الصدد كون عملية االقصاء غير موجودة وتقتصر على اتالف النسخ المتكررة 
والمسودات فقط وهذا ما أدى إلى مشكل ضيق الحيز المكاني بمكتب األرشيف واستحالة استقبال دفعات جديدة 

 أي فائدة أو أهمية من حفظها؟  بسبب تلك الوثائق عديمة القيمة المخزنة بدون 
وهو عملية فكرية يتبعها األرشيفي عبر نظام محدد ومنهج معين من خالل تجميع الوثائق دون ثالثا: التصنيف 

تصنف الملفات والوثائق بمكتب األرشيف على أساس المصلحة المنتجة المساس بالعالقة العضوية التي تربطها. 
بالرتبة والوظيفة ومادة التدريس وسنة التقاعد بالنسبة لملفات الموظفين، حيث يسمح هذا ثم على أساس أخر مرتبط  

 التصنيف بسهولة استرجاع ملف المستخدم بسهولة ويسر وفي أقصر مدة زمنية.
 ويقصد به تنظيم الوثائق على الرفوف في مخازن الحفظ. رابعا: الترتيب 

ة على الترتيب اإلسمي )ألفبائي( مع تطبيق مبدأ الوحدة اإلقليمية  يعتمد األرشيفي في ترتيب الوثائق األرشيفي 
لألرشيف وذاك بتخصيص مساحة كافية لتخزين الوثائق المستلمة من المصلحة الدافعة وأخذ في الحسبان الدفعات 

 المستقبلية. 
عملية استرجاع وهو منح للوثائق رمزا أو رقما أو كالهما مع بعض من أجل تسهيل  خامسا: الترقيم والترميز

الوثائق. بمكتب األرشيف يتم ترقيم وترميز الملفات المستلمة من المصالح المنتجة بناءا على الرقم األولي الذي 
كانت عليه مند تكوينها أول مرة مع إضافية الترقيم الخاص بمكتب األرشيف. وجدير بالذكر أن هذا النوع من الترقيم  

 هذا النوع من الوثائق )القوائم االسمية(.)الترقيم العددي( هو األنسب لمثل 
في ذمة المستفيد سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وينقسم   وضع الوثائق وهو عملية يتم بموجبها االطالع   سادسا:

 المستفيدون من مراكز األرشيف إلى قسمين هما:
 .لها االطالع على وثائقها كلما طلبتهاالمستفيدين الفعليين: وتمثلهم المصالح المنتجة للوثائق، التي يحق 

وهم المصالح األخرى في نفس المؤسسة، ولديهم عالقة بتلك الملفات، الموظفين التابعين  :المستفيدين المحتملين
 .لتلك المؤسسة، الباحثين والمؤرخين )خاصة بالنسبة لألرشيف التاريخي( والمواطنين أصحاب الملفات والحقوق 

بمكتب األرشيف محل الدراسة يسمح باالطالع على وثائقه من طرف فئتين فقط وهما المصلحة المنتجة والموظف  
 ، ويتم توثيق عمليات االطالع في سجل خاص بعملية االطالع. صاحب الملف

سوف نتناول في هدا العنصر كل ما يتعلق بأسباب ودواعي وصف مشروع حوسبة أرشيف مديرية التربية:  2.2
الحوسبة على أرشيف مديرية التربية بدءا بكيفية ظهور فكرة المشروع والظروف المحيطة والمساهمة  تطبيق مشروع

في تجسيد الفكرة في أرض الواقع، ثم التكلفة وأجال تنفيذ مشروع الحوسبة، وبعدها التعريف بقاعدة البيانات 
 ا. المستخدمة في مشروع الحوسبة والوظائف والخدمات التي تقدمه
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ليست ببعيدة،  تعود أولى بوادر مشروع حوسبة أرشيف مديرية التربية إلى سنوات ظهور فكرة المشروع:  1.2.2
مساعد مهندس اإلعالم االلي قوائم اسمية للموظفين المتقاعدين للسنوات السابقة في شكل  إنشاء ودلك عن طريق
فيها على اسم الموظف والتحقق من وجوده  (، وهي قوائم بسيطة يتم البحث (Microsoft Excelإلكتروني عبر 

بمكتب األرشيف ثم أخد البيانات عن مكان تواجد الملف واسترجاعه وتقديم له الخدمة المطلوبة. وبعدها تطورت 
ومساعد مهندس في االعالم االلي على تصميم قاعدة  انالفكرة بالتنسيق والتشاور بين مسئول بالمديرية واألرشيفي

الوثائق المتواجدة بمكتب األرشيف وتقوم بأهم وأبرز الوظائف والخدمات التي يقدمها مكتب بيانات الحتواء 
 ومن بين العوامل التي عجلت بتطبيق فكرة مشروع الحوسبة في أرض الواقع، نذكر ما يلي:  األرشيف.

يها من طرف النمو والتزايد في حجم الوثائق المدفوعة إلى مكتب األرشيف مما نتج عنه صعوبة التحكم ف -
 األرشيفي، وبدل المزيد من الجهد واستغراق وقت أكبر في استرجاعها وتقديم الخدمة للمستفيدين. 

عدم نجاعة وفعالية الطرق التقليدية في معالجة وتخزين واسترجاع الوثائق والملفات واستغراق وقت أطول في  -
 ذلك.

المعلومات واالتصال بمكتب األرشيف وما توفره من مزايا ومحاسن متعددة الرغبة في استخدام تطبيقات تكنولوجيا    -
 سواء في استرجاع المعلومات معالجتها، إتاحتها أو تخزينها. 

 
 التعريف بمشروع الحوسبة:  2.2.2

تم من خالله تصميم قاعدة بيانات  2014: بدأ مشروع الحوسبة في نهاية سنة سنة انطالق المشروع 1.2.2.2
وبما أن أكثر الوثائق طلبا تتمثل في ملفات الموظفين المتقاعدين بمختلف أنواعهم Microsoft office Accessفي

ورتبهم فإن قاعدة البيانات تم بنائها لإلجابة عن احتياجات المستفيدين واألرشيفيين ومن خاللها يتم تقديم الوثائق 
طلبا في: شهادة عمل، جدول الخدمات، اإلحالة على والمعلومات االكثر طلبا من طرفهم، وتتمثل الوثائق األكثر 

 التقاعد. 
تم التخطيط لمشروع األرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية  2015بعد بداية سنة  وفي المقابل الجدير بالذكر أنه

طارات ف  ي من خالل تنظيم ملتقى وطني بوزارة التربية الوطنية حضره كافة مديري التربية ورؤساء المصالح وا 
وممثل عن شركة تركية من أجل عرض منتجات شركتهم،  Microsoftاإلعالم اآللي، كما حضرته ممثلة عن شركة  
 لكن لم يتم االتفاق مع الشركتين السابقتين. 

الهدف من هدا العنصر هو معرفة طرق اإلعالن عن مشروع حوسبة أرشيف اإلعالن عن المشروع:  2.2.2.2
عريف به داخليا وخارجيا )داخل محيط مديرية التربية وخارجها(. وكون الباحث طرفا في مديرية التربية الوطنية والت
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مشروع الحوسبة فإنه لم يتم اإلعالن عن المشروع سواء داخل مديرية التربية )بين المصالح( أو خارجيا. بل تم  
من خالل تنظيم لقاء أولي بينهم البداية  القيام به دون سابق إعالن بين مسئول بالمديرية وفرقة المشروع وكانت 

 لوضع الخطوط العريضة للمشروع وكيفية سير العمل. 
وهده نقطة سلبية تحسب على مديرية التربية بصفة عامة وفرقة المشروع خصوصا لعدم إعالنهم عن المشروع  

ة خارج المحيط  المزمع القيام به ولم تستعمل أيه وسليه لإلعالن عنه. ألنه في حال قيامهم باإلعالن عنه خاص
المادي للمديرية فإن دلك قد يكسب المشروع قيمة وصدى أبعد من طرف المستشارين وخبرات أصحاب المشاريع 
رشاداتهم، ويمكن القول ان أسباب عدم اإلعالن عن المشروع من طرف المسئولين   السابقة من خالل توجيهاتهم وا 

 .مجهولة وغير مبررة
 فهي مبينة كما في الجدول التالي:الحوسبة: الموارد البشرية بمشروع  3.2.2

 العـدد الخبرة المؤهل  نوع المنصب 
مساعدة وثائقية امينة محفوظات 

 رئيسية 
الدراسات الجامعية التطبيقية في علم 

 المكتبات 
 01 سنة  15

مساعد وثائقي امين محفوظات 
 رئيسي 

الدراسات الجامعية التطبيقية في علم 
 المكتبات 

 01 سنوات  05

 01 سنوات  08 شهادة تقني سامي في اإلعالم اآللي مهندس تطبيقي في اإلعالم اآللي
 البشرية العاملة في مشروع الحوسبة  يمثل الموارد :03الجدول 

 
سنوات معنى دلك أنهم  05من خالل الجدول يتضح أن أغلب العاملين في مشروع الحوسبة تجاوزت مدة عملهم 

كان التنسيق بين المهندس التطبيقي واألرشيفيان   التربية حيث يمتلكون خبرة ودراية بالوثائق واألنشطة داخل مديرية 
مع متطلبات الخدمات األرشيفية، كما نشير أن   عند تصميم قاعدة البيانات )الحقول والتسجيالت( بما يتوافق

األرشيفيان استفادا من دورات تدريبية من طرف المهندس التطبيقي في كيفية تشغيل قاعدة البيانات عبر كافة 
 .   )طباعتها(المراحل بدءا بتقييد البيانات وحفظها واسترجاعها 
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أجهزة لإلعالم اآللي )كل عضو في المشروع لديه حاسوب( (  03وتتمثل التجهيزات في ثالثة )   التجهيزات:  4.2.2
 .(1) وهذه هي مواصفات أجهزة الحاسوب HPمن نوع 

 HPالمواصفات العامة لجهاز الحاسوب 
 Core (TM) I3-3240 المعالـج
 Go (1.89 Go Utilisable ) 2.00 الذاكـرة

 Go 500 الطاقة الداخلية ) القرص الصلب (
 G 41 DDR 3 FSB 1333 MHZ اللوحة األم

 POUCES LED 20 شاشة العرض
 DVD X 52ناسخ أقراص 
 SANS FIL ( WIFI ) بطاقة الشبكة 
 متعددة اللغات لوحة المفاتيح

 Optique Usb الفأرة
 : يمثل مواصفات جهاز الحاسوب المعتمد في مشروع الحوسبة 04الجدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مصلحة املالية والوسائل العامة. فيما خيص تكلفة التجهيزات مل حنصل على املعلومات اخلاصة بفواتري االقتناء اليت تتوىل القيم به  -(1)
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 : المستخدمة في مشروع الحوسبةقاعدة البيانات  5.2.2

 
 : يمثل واجهة قاعدة البيانات المستخدمة بمكتب األرشيف 04الشكل 

 
 محاور:  03من خالل الواجهة الرئيسية لقاعدة البيانات نالحظ أنها تضم 

يضم المعلومات الشخصية للموظف )االسم واللقب، تاريخ ومكان الميالد، تاريخ أول تنصيب،  المحور األول
 ومؤهالته العلمية وأرقام الضمان االجتماعي والحساب البريدي ثم الرتبة التي كان يشغلها(.

كان العمل، المتواجد أسفل المحور األول فإنه يضم معلومات عن المسار المهني للموظف )م أما المحور الثاني
وفترات العمل والوظيفة المشغولة خالل تلك الفترات( إضافة إلى تبيان كيفية االنقطاع عن العمل )تقاعد، استقالة، 

 استيداع، عزل، خروج الوالية، وفاة(.
ضافة تسجيل جديد ثم طباعة   والمحور الثالث من قاعدة البيانات على الجهة اليسرى فيضم أزرار البحث والحفظ وا 

 ة من شهادة العمل أو جدول الخدمات الخاصة بالموظف.نسخ
يتضح من خالل الصورة أعاله أن الواجهة الرئيسية لقاعدة البيانات واضحة متسلسلة مترابطة تحافظ على التنظيم  

الورقية الخاصة بالمستخدم )شهادة العمل أو جدول الخدمات( حيث أنه من   والنسق المعلوماتي الموجود بالوثيقة
 زر واحدة فقط نتمكن من الوصول إلى المعلومات المطلوبة. نقرة خالل

: يتم ملئ يدويا الخانات السابقة استنادا للوثائق الموجودة في ملف الموظف. حيث تقرر إدخال البيانات  1.5.2.2
المستخدمين  بعد التشاور بين األرشيفيان المحافظة على الترتيب التسلسلي للعلب األرشيفية التي تحتوي على ملفات  
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حتى أخر علبة موجودة بالمخزن(. وبحكم وجود مخزن األرشيف في الطابق األرضي فإن    A)أي البداية من العلبة  
األرشيفيان قد لقيا صعوبة في نقل العلب من المخزن إلى قاعة المعالجة ثم إرجاعها للمخزن عند االنتهاء من تقييد 

 المعلومات. 
برمجية تعمل في بيئة عادية )ليست ويب(، ويتم إدخال البيانات في حاسوبين  وفي هدا الصدد نشير إلى أن ال

منفصلين عن بعضهما البعض ثم تجمع البيانات المخزنة مع بعضهما البعض، وهده الطريقة تقليدية وتستغرق وقتا  
جراءات أكثر في التطبيق ومن األحسن أن تكون شبكة معلوماتية داخلية أو شبكة خارجية من أجل تسهيل اإل

 والعمليات من جهة، والربط بأكبر عدد من المستفيدين من خدمات المعلومات بمكتب األرشيف بمديرية التربية. 
: يتم البحث عن ملفات الموظفين في قاعدة البيانات من خالل ثالثة كيفية البحث في قاعدة البيانات 2.5.2.2

وهي المفاتيح للوصول لملف المستخدم وطباعة ما يحتاج  واللقب( حقول أساسية وهي )رقم الملف والعلبة، االسم
 إليه.

 
 : يمثل طريقة البحث بقاعدة البيانات05الشكل 
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: تضم مخرجات القاعدة كما ذكرنا سابقا الوثيقتين األكثر طلبا من طرف مخرجات قاعدة البيانات 3.5.2.2
أولية ثم يتم تكملة الوثائق األخرى األقل طلبا نسبيا مثل الموظفين وهما شهادة العمل وجدول الخدمات كمرحلة 

)نسخة من اإلحالة على التقاعد، محضر التنصيب، مقرر الترسيم ...الخ( ويتم طباعة الوثيقتين مباشرة من قاعدة 
 البيانات بدال من إعادة كتابتها كما كان سابقا. 

 
 : يمثل مخرجات قاعدة البيانات06الشكل 

 
 نات المقابلتين:. تحليل بيا3

أردنا من خالل المقابلتين التي أجريناهما على التوالي حيث كانت األولى مع المكلفة بتسيير مكتب األرشيف كونها 
الوحيدة المتبقية تعمل بذات المكتب وطرفا في مشروع الحوسبة، إضافة إلى مساعد المهندس في االعالم االلي 

التي تتمحور الفرعية مم قاعدة البيانات أين أدرجنا جملة من التساؤالتكونه الطرف التقني لمشروع الحوسبة ومص
بشكل عام وعلى قاعدة البيانات (  1)  2017حول معرفة التغيرات التي طرأت على مشروع الحوسبة بعد سنة 

نهدف المستخدمة في تسيير األرشيف بشكل خاص، والحصول على أكبر قدر من البيانات التي تجسد الواقع. أيضا  
 إلى مقارنة وتقييم الوضع السابق الذي كان عليه المشروع بالوضع الحالي ومن أجل الحصول على كل المعلومات 

فيما يخص تقييد . نسبة التقدم في تقييد الملفات عبر قاعدة البيانات والصعوبات الموجودة عند التنفيذ: 1.1.3
المسئولة عن تسيير األرشيف تبين أن   من خالل إجابة ي ذلك،ونسبة التقدم ف الملفات والوثائق عبر قاعدة البيانات 

 

 السنة اليت استقال فيها الباحث من مكتب األرشيف.   2017- (1)



 عكنــــــوش نبيــــــل ، بليــــــان مسعـــــود                                                                                                                           322

 

 (2019 ديسمبر) 46، ع 23والتوثيق والمعلومات، س  لألرشيفالمجلة العربية 

 

وعند  وهي نسبة ضئيلة جدا % 3.97أي نسبة  ملفا 1434بلغ  عدد الملفات المدخلة ضمن قاعدة البيانات 
 :(1) استفسارنا عن سبب ضعف النسبة المئوية تبين أن دلك راجع إلى

الحوسبة ألنها كانت تتكون من عنصرين فقط وبعد استقالة الباحث بقيت عدم كفاية الموارد البشرية العاملة في  -
األرشيفية لوحدها فقط، وبسبب األعمال األخرى داخل مكتب األرشيف فإن الوقت ال يتسع للقيام بعملية إدخال 

 الملفات دائما.
في مشروع الحوسبة    حيث نالحظ أن السبب الرئيس لهدا المشكل مرده بالدرجة األولى إلى ضعف عنصر التخطيط

وما ترتب عنه من ضعف التحكم في توظيف اليد العاملة الكافية كما ونوعا  لتلبية جميع الوظائف والمهام في 
المشروع ، حيث انه في مثل هذه المشاريع وجب وضع خطة للموارد البشرية تهتم بتحديد وتوثيق اإلجراءات 

المشروع، كما توضح أيضا االحتياجات التدريبية واستراتيجيات بناء   والمسؤوليات والمهارات الالزمة الستكمال تنفيذ 
وتطوير الفريق وخطط برامج المكافآت وقضايا السالمة، وتنقسم الكوادر البشرية إضافة إلى قائد المشروع إلى : 

يتم األخذ بعين   كوادر إدارية، كوادر فنية، كوادر تقنية، كوادر أخرى ثانوية.  كما ال يفوتنا أن نشير إلى أنه لم
 االعتبار التنسيق بين المهام واألعمال القديمة بمكتب األرشيف وبين تنفيذ المشروع الجديد.

وفيما يخص الشطر الثاني من السؤال فإن المشاكل التي تصادف فريق مشروع الحوسبة أثناء عملية إدخال الملفات 
 ص في:في قاعدة البيانات المعدة لتسيير ملفات المستخدمين تتلخ

التي تعاني من الهشاشة واضمحالل الخطوط وبهاتة األلوان ما يصعب على الفريق  1962ملفات ما قبل سنة  -
 قراءة المعلومات وتسجيلها.

نقص بعض الوثائق التي تحمل معلومات عن المستخدمين وتكون غالبا أساسية )محضر أول تنصيب، سبب  -
 لوفاة، التخلي...الخ(االنقطاع عن العمل كاالستقالة، العزل، ا

حضار  ومن أجل معالجة المشاكل السالفة الذكر يتم وضع الملفات المنقوصة جانبا إلى حين حضور أصحابها وا 
بعض الوثائق في حال توفرها لديهم وتكملة الوثائق والمعلومات الناقصة وتقييدها في قاعدة البيانات المخصصة 

أهمية عن سابقتها وهي بعد المسافة بين مخزن األرشيف الذي يقع في لتسيير األرشيف. إضافة إلى نقطة ال تقل 
الطابق األرضي وقاعة المعالجة المتواجدة في الطالق الثاني وانعدام وسائل نقل العلب األرشيفية حيث يتم ذلك 

 يدويا. 

 

 )1صباحا 11على الساعة  12/02/2019بتسيري االرشيف  بتاريخ : مقابلة مع املكلفة   -( 
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 حول ما إدا تم اعتماد شبكة معلومات داخلية أو خارجية )1(وفي استفسارنا
تبين أن مشروع الحوسبة تحيط به بعض المشكالت خاصة في النقطة المتعلقة   (2)اعد المهندسومن خالل إجابة مس

 موظفي  حيث اقترح ضرورة التنسيق بين.(3) بإدخال الملفات الى قاعدة البيانات وأبرزها ازدواجية ملفات المستخدمين
 الصعوبات.مصلحة المستخدمين وبين مكتب األرشيف من أجل القضاء على هذه 

ال يوجد جدول زمني . الجدول الزمني لمشروع الحوسبة وتحيين قاعدة البيانات ومراقبة الكيانات الرقمية:  2.1.3
نما يتم تقييد الملفات بصفة غير منتظمة، وهدا راجع حسب أقوال المسئولة عن   خاص بتنفيذ مشروع الحوسبة، وا 

خرى من استقبال، معالجة وتنظيم وتسيير الوثائق األرشيفية على تسيير األرشيف إلى انشغالها بالقيام بالمهام األ
 مستوى المكتب والوقت ال يتسع لتقييد الملفات عبر قاعدة البيانات.

من خالل إجابة المسئولة عن تسيير مكتب األرشيف تتضح جليا وتتأكد الفكرة السابقة التي مفادها ضعف عملية  
اإللمام بكافة متطلبات تطبيق المشروع خاصة التي تتعلق بالموارد البشرية بالرغم  التخطيط لمشروع الحوسبة وعدم 

من أهميتها واعتبارها المحرك األساسي لمختلف الوظائف، أضف إلى ذلك تجاهل وضع جدول زمني لسير مراحل 
مدة الزمنية المحددة المشروع، ألن أي مشروع مهما كان نوعه فإنه مرتبط بعنصرين مهمين جدا اال وهما التكلفة وال

 إلنجازه وعند وضع جدول زمني ألي مشروع وجب مراعاة ما يلي: 
 شمولية اإلجراءات العملية لتحقيق أهداف المشروع.  -
 تجزئة مراحل التنفيذ وترتيبها بشكل منطقي   -
 تحديد الهدف المراد تحقيقه في كل مرحلة من المراحل  -
 التاريخ المفترض لتنفيذها تحديد الخطوات العملية في كل مرحلة و  -
 تحديد المدة التي يحتاج إليها تنفيذ كل مرحلة من مراحل المشروع -
 تحديد الجهة المنفذة لكل خطوة من خطوات المشروع   -

حول ما إدا ثم وضع جدول زمني لتحيين قاعدة  (4)وفي هذا الصدد دائما وعند االستفسار مع مساعد المهندس
ورية للكيانات الرقمية فإن عملية التحيين يقوم بها مساعد المهندس وأن األرشيفي هو من يقوم البيانات والمراقبة الد 

 

 . 13/01/2019بتاريخ :  مقابلة مع مساعد املهندس  –( 1(

 )2زواال.   13:30على الساعة    13/01/2019االعالم االيل بتاريخ  مقابلة مع مساعد  املهندس يف    - (

صبح لديه ملف اداري اخر ويف  يعين أن املوظف عمل يف فرتة زمنية قدمية وبرتبة خمتلفة وأصبح لديه ملف مث انقطع عن العمل وبعدها أكمل دراسته وتوظف برتبة جديدة وأ–(3)
 ين واحدمكتب أخر لدا وجب مجع امللفان يف ملف الكرتو 

 )13/01/2018.4يف اإلعالم االيل بتاريخ :   مقابلة مع مساعد املهندس -   (
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بمراقبة الكيانات الرقمية والتحقق من عدم ضياع البيانات بحكم درايته التامة بمحتوى قاعدة البيانات وطبيعة البيانات 
 المخزنة بها. 

انطالق مشروع الحوسبة والن الباحث كان طرفا في المشروع    مند . استشارة األرشيفي في مشروع الحوسبة:  3.1.3
تم تصميم قاعدة البيانات بالتشاور مع األرشيفيان حتى تجيب عن طلبات المستفيدين وتلبي رغباتهم. وفي سؤالنا  

جة حول ما إذا تم استشارة المكلفة بتسيير األرشيف حول إضافة خدمات جديدة كان جوابها بالنفي ألنه لم يتم برم 
الذي أقر بأن مشروع الحوسبة ومند بداياته األولى عندما  . وهذا ما يؤيده قول مساعد المهندس(1)خدمات جديدة

كان قيد التخطيط فإنه تم استشارة األرشيفي واألخذ بمقترحاته فيما يخص بناء قاعدة البيانات وبصفة أدق عند 
التسجيالت الموجودة في القاعدة والتي من خاللها يتم  تصميم عروض الخدمات المتاحة وتصميم الواجهة، الحقول و 

تخزين بيانات المستخدمين لتسهيل عملية استرجاعها في أقصر الوقت وبأقل جهد.لكن قاعدة البيانات ال تخلو من  
السلبيات بدليل انها غير معيارية وال تدعم معايير الوصف وال المعالجة، وقد كان تبريريهم في ذلك كون قاعدة 

وتم اعتمادها كوسيلة تخزين واسترجاع )بحث(. وهذا التبرير  Microsoft office Accessيانات مصممة فيالب
غير مقنع تماما ألن أول عنصر يجب توفره عند اعتماد اي برمجية سواء كانت امتالكيه أو مفتوحة المصدر هو  

 األرشيفي وتسهيل عملية التشغيل البيني.دعمها لمعايير الوصف والمعالجة من أجل توحيد إجراءات العمل 
أما في سؤالنا حول مدى توفر قاعدة البيانات على طرق حفظ األرشيف على المدى البعيد فكانت اإلجابة إيجابية 
بدليل أنه توجد نسخ احتياطية لقاعدة البيانات مخزنة في أماكن مختلفة ويتم مراجعتها بصفة دورية. وهنا يمكن  

لطريقة غير كافية لحماية المعلومات من التقادم التكنولوجي الذي يصيب األجهزة والبرمجيات لذا القول بأن هذه ا
تطبيق سياسة التهجير والمحاكاة والمراقبة الدورية  كان من المفروض اعتماد استراتيجيات أكثر نجاعة وأمان مثل

ختلف األخطار المهددة فقد أعلمنا مساعد للتحقق من عدم ضياع البيانات. وبالنسبة لوسائل حماية البيانات من م
 . -Antivirus-Kasperskyالمهندس أنه تم توفير وسيلة لمحاربة الفيروسات داخل الحواسب تتمثل في 

: من خالل إجابة تأثير األرضية الرقمية على قاعدة البيانات الخاصة بتسيير أرشيف مديرية التربية 4.1.3
فإنه ليس هناك تأثير ظاهر، ألن األرضية الرقمية تخص األرشيف الجاري   )2(بيةالمكلفة بتسيير أرشيف مديرية التر 

) ملفات المستخدمين قيد الخدمة (، أما قاعدة البيانات بمكتب األرشيف فهي معدة ومصممة لتسيير األرشيف 

 

 )1مل حيدث تغيري يف العرض اخلدمايت املتاح عرب قاعدة البياانت مند استقالة الباحث أي يتم استخراج شهادة العمل وجدول اخلدمات.    –  (

 )2. 12/02/2019  بتاريخ:مقابلة مع املكلفة بتسيري أرشيف مديرية الرتبية    –( 
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خاصة عند انقضاء الوسيط) ملفات المستخدمين في حالة انتهاء الخدمة (. لكن مستقبال سوف يكون تأثيرا كبير جدا  
 وقت العمر األول لألرشيف ووجب دفعه لمصلحة الحفظ المؤقت.

بتسيير مكتب األرشيف تدرك حقيقة الخطر القادم ومرحلة االنسداد بصفة جيدة، ألنه  إن المكلفةنستطيع القول 
سنة )المدة الزمنية القانونية للحصول على   32ومهما كان عمر األرشيف الجاري الخاص بملفات الموظفين يتجاوز  

، عزله، وفاته فان ملفه  التقاعد( إال في بعض الحاالت الخاصة مثل استقالة الموظف من القطاع، خروجه الوالية
سنوات من حدوث تلك الحاالت. أما في الحاالت العادية وبعد حصول الموظف   05يحول إلى مكتب األرشيف بعد  

سنوات ثم يحول إلى مكتب األرشيف للحفظ الدائم، أما في  05على التقاعد فإن ملفة يبقى في المصلحة المنتجة 
وظف ال يحول إلى قاعدة البيانات الخاصة بتسيير األرشيف ألنه عند األرضية الرقمية فالملف اإللكتروني للم

وجواب مساعد  تصميم األرضية الرقمية لقطاع التربية لم يتم إدراج مكتب األرشيف في مخطط األرضية الرقمية.
هناك فيما يخص إمكانية وجود سبل دمج قاعدة البيانات ضمن األرضية الرقمية كان بالنفي ألنه ليس (1)المهندس

إمكانية التشغيل البيني بين قاعدة بيانات مكتب األرشيف وبرمجيات األرضية الرقمية الن السبب هنا جلي وهو  
 عدم دعم قاعدة البيانات للمعايير األرشيفية. 

نما عن طريق إدخال  ونفس الشيء نجده بخصوص تنمية قاعدة البيانات فإنه ال يتم بمخرجات األرضة الرقمية، وا 
عبر لوحة المفاتيح يدويا معنى ذلك انه ال يوجد دفع ألي ألرشيف العمر األول )عند انقضاء أجال  المعلومات 

استخدامه( والمتواجد باألرضية الرقمية إلى قاعدة البيانات المستخدمة في تسيير أرشيف العمر الوسيط أي عدم  
أجابت به المكلفة بتسيير أرشيف المديرية  تحقيق التناغم الوظيفي بين انظمة المعلومات األرشيفية. وهذا فعال ما

عند سؤالنا بخصوص عملية التناغم الوظيفي بين األنظمة المستخدمة في تسيير األرشيف بالمديرية. أي تم تنصيب 
كل نظام بصفة مستقلة على االخر دون مراعاة التكاملية وتوفر النظم المستعملة على المرونة الكافية التي تمكن  

بعضهم البعض لتحقيق االتساق الوظيفي، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عدم وجود تخطيط  من دمجهم مع  
 - كما ذكرنا سابقا -سليم مع نظرة مستقبلية عند تبني مشروع الحوسبة 

: كان جواب األرشيفية أنه في حال تفعيل خاصية التوقيع التوقيع االلكتروني وأثره على مشروع الحوسبة  5.1.3
فان دلك سوف يقدم ميزة مفيدة جدا لمشروع الحوسبة تكمن في ربح الوقت والجهد بالنسبة للمستفيدين   اإللكتروني

من مكتب األرشيف ويصبح بإمكانهم سحب الوثائق التي يحتاجونها مثل شهادة عمل، جدول الخدمات، قرار اإلحالة 
في نفس السياق أعرب مساعد المهندس عن  على التقاعد ... الخ من بيوتهم فقط دون اللجوء إلى اإلدارة. دائما 

أمله في تطوير وتحسين الخدمات الموجهة للمستفيدين إذا ما تم صدور النصوص التنظيمية لقانون التوقيع 

 

 )1. 02/2019/ 13مقابلة مع مساعد املهندس بتاريخ    –( 
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ألن حسب أقواله ستكون االستفادة عامة من التوقيع  2015اإللكتروني الصادر في الجريدة الرسمية لعدد فيفري 
قمية بقطاع التربية الوطنية وبالخصوص في برمجيات تسيير األرشيف الجاري اإللكتروني في األرضية الر 

 دون اللجوء إلى مقر مديرية التربية الوالئية.  األنترنيت المستخدمين ألنه يمكنهم من سحب وثائقهم عبر شبكة 
دراكه م باألثر الهام الذي من خالل التمعن في األجوبة السابقة يتضح جليا مدى وعيهم بأهمية التوقيع اإللكتروني وا 

يترتب عن استخدامه في تحسين وتطوير خدمات المعلومات المقدمة للمستفيدين بمختلف رتبهم وأصنافهم دون  
تمييز، ألن التوقيع اإللكتروني يؤدي إلى التغلب على معوقات الزمان والمكان والتخلص من التزامات البيئة التقليدية 

اإلدارة ويمكن إيجاز الفوائد المرجوة من تطبيق خاصية التوقيع اإللكتروني في الورقية وتبعاتها مثل بيروقراطية 
 النقاط التالية: 

1. Confidentialityوهي حماية البيانات ضد االستخدام غير المشروع أو بمعنى آخر تحديد :  الخصوصية
 البيانات.ديد مسؤولية كل من مستخدمي هذه ـــــــصالحيات الوصول للبيانات وتح

2. Authenticationوهو عملية التحقق من هوية األشخاص أو التعرف على مصادر : التعرف على المستخدم
 ر والبطاقات الذكية.  ـــــــــــالبيانات. وتتم عن طريق كلمات الس

أخرى. وتتم هذه  هي عملية حماية البيانات ضد التغيير أو التعويض عنها ببيانات  و :Integrity وحدة البيانات   .3
 ومقارنة بصمة الرسالة المرسلة ببصمة الرسالة المستقبلة. ة تشفير البيانات ـــــالعملية باستخدام تقني

قدرة الشخص الموقع الكترونيا أو الشخص الذي قام  عدم  Non-Repudiationعدم القدرة على االنكار  .4
عل. ووجود طرف ثالث يمكنه إثبات قيام طرف معين  بإرسال رسالة إليكترونية معينة، على إنكار قيامه بهذا الف

بفعل إلكتروني معين )جهة التصديق اإللكتروني المرخص لها من الهيئة(. كذلك عدم قدرة مستلم رسالة معينة 
 .على إنكار استالمه لرسالة ما

فيما  (1) تبين لنا من خالل جواب المكلفة بتسيير األرشيف أفاق تطوير المشروع ومراحله المستقبلية:  6.1.3
يجاد سبل دمجه ضمن األرضية الرقمية لتحقيق التكامل والتناغم   يخص سؤالنا حول أفاق تطوير المشروع وتحسينه وا 

ه النقائص وسوف تعمل على تداركها طبعا بالتنسيق الوظيفي وتحقيق عملية الدفع اآللي أنها على دراية تامة بهذ 
والتشاور مع مساعد المهندس، ومن بين المطالب التي نادت بها وطالبت بتوفيرها لكن لم ترى النور إلى حد كتابة  

 هده األسطر: 
 توفير دعم إضافي من الموارد البشرية للمشروع -

 

 . 12/02/2019مقابلة مع املكلفة بتسيري األرشيف بتاريخ :  –(1)
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 إحضار تجهيزات إضافية للمشروع كالحواسيب  -
 ل لمشكل صعوبة نقل العلب األرشيفية من المخزن إلى قاعة المعالجة والعكس.إيجاد ح -
 دعم العرض الخدماتي بخدمات معلومات جديدة تجيب عن احتياجات المستفيدين. -

وفي نفس السياق فقد الحظنا أن مشروع الحوسبة الزال لم يتوفر على شبكة معلومات داخلية وال خارجية، وأن 
حداث تغييرات في الشروع (1) البيانات تعمل في بيئة عادية فقطقاعدة   لكن سيتم وضع أسس لتطوير قاعدة البيانات وا 

 من بينها عملية الربط بشبكة معلومات داخلية تمهيدا لشبكة ويب وتمكين المستفيدين من سحب وثائقهم عن بعد. 
 ائج وهي: خلصت الدراسة إلى مجموعة من النت . النتائج العامة للدراسة:4
 نسبة كبيرة من الوثائق بمكتب أرشيف مديرية التربية هي ملفات إدارية للمستخدمين  .1
مع تطبيق مبدأ الوحدة اإلقليمية  تصنف الوثائق بمكتب األرشيف حسب المصلحة المنتجة لها، وترتب ألفبائيا .2

 لألرشيف
وفعالية الطرق التقليدية في معالجة وتخزين  النمو المتزايد للوثائق والمعلومات بمكتب األرشيف وعدم نجاعة  .3

واسترجاع الوثائق والملفات هي أبرز األسباب التي دفعت بتنفيذ مشروع الحوسبة من أجل وتطوير العرض الخدماتي 
 وتحسين طرق التسيير. 

 فكرة تطبيق مشروع الحوسبة مبادرة داخلية ورغبة شخصية ولم يتم اإلعالن عنه داخليا أو خارجيا  .4
طار تقني في اإلعالم اآللي  يتكون  .5  فريق مشروع الحوسبة من مزيج بين المختصين في االرشيف وا 
  Microsoft office Accessقاعدة البيانات المعتمدة في تسيير أرشيف المديرية تم تصميمها محليا في .6
 اللقب( يتم البحث داخل قاعدة البيانات من خالل ثالثة عناصر هي: رقم الملف داخل )العلبة، االسم، .7
تتمثل الوثائق الناتجة في إطار مشروع الحوسبة في: شهادة العمل، جدول الخدمات ويتم طباعتها مباشرة من  .8

 قاعدة البيانات 
 بالرغم من مرور تقريبا خمسة سنوات من انطالقه  % 3.79بلغت نسبة إنجاز المشروع   .9

 رد البشرية المشكل البارز الذي يعاني منه مشروع الحوسبة هو عدم كفاية الموا .10
 عملية تصميم العرض الخدماتي الجديد تم عن طريق التنسيق بين األرشيفي ومساعد المهندس .11
 مراقبة الكيانات الرقمية هي مهمة األرشيفي أما عملية تحيين قاعدة البيانات فهي موكلة للعون التقني  .12
تب األرشيف فهو ال يحقق  مشروع األرضية الرقمية لقطاع التربية منفصل وال يكمل مشروع الحوسبة بمك .13

 التناغم الوظيفي وال التشغيل البيني بين البرمجيات المستخدمة في كال المشروعين 

 

 . 13/02/2019مقابلة مع مساعد املهندس بتاريخ:  –(2)
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يأمل فريق مشروع الحوسبة في احداث تحسينات وتغييرات جذرية للمشروع من شأنها تطويره والعمل على   .14
 دمجه داخل األرضية الرقمية.

ول التوقيع اإللكتروني حيز الخدمة لما له من فوائد وايجابيات  يعلق فريق مشروع الحوسبة أمل كبير على دخ .15
 تساهم في تحسين خدمات المعلومات المقدمة للمستفيدين 

 من منطلق النتائج المتوصل إليها في دراستنا حول مشروع الحوسبة نقدم المقترحات التالية:   . مقترحات الدراسة:5
 مشروع الحوسبة تراعى فيها أبرز النقائص المتمثلة في: وضع استراتيجية شاملة إلعادة هيكلة  (1
 إعادة التخطيط بدقة لسير مراحل المشروع وتحديد وظائف كل مرحلة .أ
 توفير المتطلبات المادية من تجهيزات ومعدات الكافية إلتمام إنجاز المشروع  .ب
 توفير المتطلبات البشرية المؤهلة من مختصين في األرشيف وأعوان تقنيين   .ت
 وضع جدول زمني محكم للتقي به في إنجاز األعمال  ضرورة  .ث
 تسهيل عملية نقل العلب األرشيفية من المخزن إلى قاعة المعالجة  .ج 
 التوسع في المشروع والشروع في حوسبة أرشيف المصالح األخرى  (2
ير  تطوير قاعدة البيانات المستخدمة في إطار مشروع الحوسبة من خالل تزويدها بالمعايير العالمية كمعاي  (3

 الوصف والمعالجة
 توفير وسائل إضافية لحماية المعلومات المخزنة بقاعدة البيانات من مختلف األخطار المهددة وحماية النفاذ  (4
تنمية العرض الخدماتي بمكتب األرشيف عن طريق إضافة خدمات معلومات جديدة تجيب عن احتياجات     (5

 سبة اإلداريين، التقنيين والمستفيدين. المستفيدين وتكون بصفة تشاركية بين فريق مشروع الحو 
تزويد مشروع الحوسبة بشبكة معلومات داخلية تمهيدا لوضع شبكة خارجية )انترنت( لتوسيع الولوج من أكبر     (6

 عدد من المستفيدين 
ضرورة وضع آليات لدمج قاعدة البيانات المستخدمة في المشروع ضمن األرضية الرقمية لقطاع التربية لتحقيق   (7

 التشغيل البيني وتسهيل الدفع اآللي مستقبال    خاصية
 توفير قاعدة بيانات إضافية امنة لحفظ الكيانات الرقمية على المدى الطويل.   (8
 
 . خاتمـــــــــــــــــة:6

وختاما نخلص إلى أنه مهما تعددت دوافع وأسباب تطبيق مشاريع الحوسبة بالمؤسسات والهيئات خاصة الخدماتية  
منها، ومهما تنوعت الغايات والمقاصد من ذلك، إلى أنه يبقى الهدف األسمى من جراء تنفيذ مثل هذه المشاريع هو  
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و جودة ويرقى لمتطلعات المستفيد. وهذا األخير ال بالدرجة األولى عصرنة طرق التسيير وتقديم منتوج خدماتي ذ 
يتأتى إال بعد الدراسة المعمقة والتخطيط المسبق لسير المشروع بصفة عامة وفيما يخص تصميم العرض الخدماتي  
الذي يجب أن يشترك فيه كل األطراف الفاعلة بالمؤسسة )مسؤول المؤسسة، إداريين، أرشيفيين، تقنيين( إضافة إلى 

المستفيدين حيث يسمح لهم من التعبير عن توقعاتهم من المشروع وتقديم اقتراحاتهم ورغباتهم فيما يخص جمهور 
العرض الخدماتي الجديد، وهكذا تكون العملية بصفة تشاركية متكاملة بغية إضفاء طابع المرونة واالتساق في 

 النظام المعتمد داخل المؤسسة.
ائها بمديرية التربية لوالية قسنطينة تبين أن هناك مشروعان تمثل األول في ومن خالل دراستنا التي تم إجر       

األرضية الرقمية لقطاع التربية التي تخص األرشيف الجاري ومشروع الحوسبة محل دراستنا بمكتب األرشيف ويخص 
ات تسيير ادن  األرشيف الوسيط ومن هنا يتضح أن حركة الرقمنة أنتجت ملفات رقمية وحركة الحوسبة أنتجت أدو 

 يجب دمج الحركتين من اجل تقديم منتوج واحد.
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 أ. المقابالت:

 . 11:30على الساعة .   12/02/2019. مقابلة مع المكلفة بتسيير أرشيف مديرية التربية بتاريخ 7
 مساءا. 13:30على الساعة   02/2019/ 13. مقابلة مع مساعد المهندس بتاريخ  8
 
 المالحــــــــــــــق:. 8

 12/02/20191/ المقابلة األولى: مع المكلفة بتسيير أرشيف مديرية التربية بتاريخ:  1.8
وما هي  وهل يمكن تقدير نسبة التقدم في ذلك؟ : هل تم تقييد جميع الملفات والوثائق في قاعدة البيانات 01س 

 لبيانات؟ الصعوبات التي واجهتكم خالل تقييد الملفات في قاعدة ا
 : هل يوجد جدول زمني للتحكم من خالله في سير مشروع الحوسبة؟ 02س
 : هل تم استشارتكم فيما يخص إضافة خدمات جديدة ضمن قاعدة البيانات؟ 03س 
 توازيا مع مشروع األرضية الرقمية التي أقرته الوزارة الوصية، حسب رأيكم: -:  04س
 التربية على قاعدة البيانات المصممة لتسيير أرشيف المديرية؟  ما هو تأثير مشروع األرضية الرقمية لقطاع -
 هل يتم تنمية قاعدة بيانات تسيير األرشيف بمخرجات األرضية الرقمية؟  -
هل تحقق قاعدة البيانات الخاصة بتسيير أرشيف المديرية تناغما وظيفيا مع قاعدة البيانات المستخدمة في تسيير   -

 رضية الرقمية(؟ األرشيف الجاري )مشروع األ
أفاق تطوير  ما هي توقعاتكم حول: في حال دخول قانون التوقيع والتصديق اإللكترونيين حيز التطبيق 05س 

 مشروع الحوسبة؟  
 : كيف ترون مستقبل مشروع الحوسبة في ظل تطبيق األرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية؟ 06س

 13/02/2019المهندس في اإلعالم اآللي بتاريخ / المقابلة الثانية: مع مساعد  2.8
 : تصميم وبناء قاعدة البيانات: المحور األول

 ما هي البيئة التي تعمل فيها قاعدة البيانات؟ : 01س
 : هل قمتم باستشارة األرشيفي عند تصميم قاعدة البيانات فيما يخص:02س
 وضع معايير وصف ومعالجة األرشيف؟  -
 الخدمات الجديدة عبر قاعدة البيانات؟ وضع وتصميم عروض  -
: هل توفر قاعدة البيانات طرق حفظ األرشيف على المدى البعيد لتفادي ضياعه وما الطرق المستعملة في 03س

 ذلك؟
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 : هل هناك جدول زمني لتحيين قاعدة البيانات ومراقبة الكيانات الرقمية ومن القائم بذلك؟ 04س
 رة بقاعدة البيانات )حماية النفاذ، الحماية من الفيروسات، الحماية من القرصنة(؟  : ما هي وسائل الحماية المتوف05س
 إجراءات تطوير وتحسين قاعدة البيانات واألفاق المستقبلية لمشروع الحوسبة: المحور الثاني:   
 : هل قمتم بوضع برنامج لتطوير قاعدة البيانات مستقبال؟ 01س
 األرشيفيان على استخدام قاعدة البيانات؟ : هل قمتم بتكوين 02س
تزامن تنفيذ مشروع الحوسبة بمكتب األرشيف مع إطالق الوزارة الوصية لمشروع األرضية الرقمية لقطاع  -: 03س

 التربية مما يدفعنا لطرح هده التساؤالت: 
توفر األرضية الرقمية على بصفتكم القائمون عن مشروع األرضية الرقمية بمديرية التربية لوالية قسنطينة. هل ت -

 نظام لتسيير األرشيف؟ 
 هل هناك سبل لدمج قاعدة بيانات مكتب األرشيف ضمن األرضية الرقمية لقطاع التربية أو العكس؟  -
هل تمكن البرمجية المصممة من التشغيل البيني مع البرمجيات المستخدمة في إطار مشروع األرضية الرقمية  -

 بيانات؟ وهل تم مناقشة هذه اإلشكالية سابقا؟ أو يتسبب ذلك في ضياع ال
 : هل واجهتكم صعوبات في مشروع الحوسبة...وما الحلول المقترحة من طرفكم؟ 05س 

أفاق تطوير  ما هي توقعاتكم حول: في حال دخول قانون التوقيع والتصديق اإللكترونيين حيز التطبيق 06س 
 مشروع الحوسبة؟  

 

 


