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 ملخص الدراسة:
أدى استخدام التكنولوجيات الحديثة إلى تغير متسارع في بيئة وبنية عمل المؤسسات الحكومية في   

الذي من شأنه و  هذه األخيرة عرفت توجها نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية، ؛الجزائر من بينها اإلدارة العمومية
مباشر على مختلف القطاعات المتصلة بالنسيج اإلداري، وعلى رأسها قطاع أن يؤثر بشكل مباشر أو غير 

هذه  بمختلفاألرشيفيين من أبرز موارد المؤسسات األرشيفية فهم معنيون  وباعتبار األرشيف والوثائق
 بمواكبتها.التطورات، وملزمون 
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ل وتأثيرها على مجا ومدى تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع اإلدارة اإللكترونيةو    
 ين الجزائريين العاملين بمركز األرشيفيمن خالل معرفة وجهة نظر األرشيف ، وذلكاألرشيف في الجزائر

 افة إلى إبرازباإلض ،طرحهات التي التحدياتلتأقلم مع واستعدادهم ل ،الوطني فيما يخص الوجه الجديد لإلدارة
مهمة  لضمان استمرارية وجودهم كحلقة ينبغي أن يؤدوهادوار التي ن في المحيط الرقمي واأليمكانة األرشيفي
 . اإلدارية في السلسلة

 : اإلدارة اإللكترونية، األرشيفيين، الوثائق اإللكترونية، مركز األرشيف الوطني،الجزائر.الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

             The use of modern technologies has led to a rapid change in the environment and 

structure of government institutions in Algeria, Including public administration; the latter, 

which was known to be oriented towards the application of electronic management ;Which 

would directly or indirectly affect the various sectors related to the administrative fabric; 

Especially records and documentation, and archivists as the main branches of the archival 

institutions concerned with the various developments, and they are oblige to follow its. 

               Therefore, this study seeks to shed light on the subject of E-administration, and its 

impact on the field of archives in Algeria ;Through the knowledge of the opinion of the 

Algerian archivists working at the National Archive Center about the new face of the 

administration And their readiness to adapt to the challenges it pose, as well as to highlight the 

status of archivists in the digital environment and the roles they are supposed to play in order to 

ensure their continued existence as an important link in the administrative chain. 
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 :مقدمة

لوجيا و خاصة في مجال تكن المذهلة، بالتغير والتجدد المستمر بفعل االبتكارات صففي عالم يت  
أصبح لزاما على كافة و  ، بله أغلب نشاطات الحياة المعاصرةتطورات، حيث مست المعلومات واالتصال

 لتسهيل عملها وتطوير تصال،اوشبكات  من تجهيزات، برمجيات :القطاعات استخدام مختلف مزاياها المتاحة
ه المنظومة المجاالت التي اندمجت في هذ وفي مقدمة ،واالفتراضيةنحو البيئة الرقمية  التوجه ، ومسايرةخدماتها

أو  E-Administrationالجديد اإلدارة اإللكترونية  شكلهااإلدارة العمومية، التي أصبحت تسمى في  هي
 إدارة بدون ورق.

يندرج  دارةإال أنها أطلقت مشروع لرقمنة اإل في تبني مثل هذه التقنيات، تأخرها فرغم ،أما في الجزائر  
من  التيو  ،مختلف القطاعات اإلدارية وشبه اإلدارية ويشمل تحت مشروع الحكومة اإللكترونية الجزائرية،

 .األرشيف مجال بينها
ولكي تستطيع المؤسسات األرشيفية مواكبة التحديات المطروحة، وتبني مختلف التكنولوجيات المتاحة،   

حول  همجس نبضلهذا جاءت هذه الدراسة ل ،وعلى رأسهم األرشيفيينفهي تحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة 
 ،الجانب المنهجي إلى باإلضافة حيث تضمنترشيفية، وتأثيرها على المهنة األ لكترونيةاإلدارة اإلموضوع 

وجانب  ،المصطلحات المرتبطة بالدراسة، تم التطرق فيه إلى مجموعة من العناوين و جانب مفاهيمي ونظري
 ن العاملين بمركزيمن خاللها معرفة آراء األرشيفي الباحث لى ثالث محاور حاولإفيه  تطرقم التميداني 

 ا.ودورهم فيه رهاناتها للتعامل معفي الجزائر واستعدادهم  لكترونيةاإلدارة اإلول موضوع حاألرشيف الوطني 
 
 للدراسة: العاماإلطار  -1
 إشكالية الدراسة:1-1 
عالم رقمنة العمليات واستخدام تقنيات اإل بفعلاري في عصرنا الحالي تغيير جذري شهد العمل اإلد   

على  لكترونية، ولم يقتصر هذا التطورإنتاج واستعمال الوثائق والخدمات اإلاآللي وشبكات االتصال، فكثر 
 اإلدارة فحسب، بل امتد ليشمل القطاعات المرتبطة بها. 
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 ر مشروع شاملالتطورات، عرفت تحول رقمي في إداراتها، وذلك في إطاعلى ضوء هذه والجزائر     
المؤسسات األرشيفية مرتبطة بشكل مباشر بمجال اإلدارة بما أن و "،  2013اإللكترونية ُيعرف بـ: " الجزائر 

هي معنية ف أساسي،على مخرجات اإلدارة العمومية بشكل  اوتكوين أرصدته اعتمد في عملهحيث ت في الجزائر
بهذا التحول من جميع النواحي: البشرية، التقنية، اإلدارية والقانونية، وذلك لمواكبة تحديات المحيط الرقمي 

 لإلدارة، وما يطرحه من إشكاالت، رهانات ومتطلبات.
وباعتبار األرشيفيين أحد أبرز روافد الموارد البشرية لمجال األرشيف ومؤسساته، فيتعين عليهم االستعداد  

ه من الرقمي، وما يفرضالمهارات لمواجهة انعكاسات العصر ع الجوانب والمسارعة للتسلح بمختلف من جمي
رهانات جديدة وتغيرات جذرية ستواجه المهنة األرشيفية، وفي حالة عدم قدرتهم على مسايرة هذه التطورات، 

 .لحكوميةحتى إلغاء وظيفة األرشيفيين من المؤسسات افقد يواجهون التهميش واإلقصاء أو 
مركز األرشيف العاملين ب ن الجزائريينيإلى إثارة قضية اإلدارة اإللكترونية واألرشيفي الباحث هذا ما دفع   

 كإشكالية رئيسية لهذه الدراسة. وعالقة التأثير والتأثر بينهما الوطني
 :تساؤالت الدراسة 1-2

عدة تساؤالت فرعية  الباحث اإلشكالية طرحإللمام بالمعالم الموضوعية لجوهر الباحث ا محاولة من     
 :صيغت على النحو اآلتي

 مركز األرشيف الوطني؟ لكترونية؟ وماهي تحدياتها بالنسبة ألرشيفييماهي اإلدارة اإل-1
 على واقع المهنة األرشيفية في الجزائر؟تأثير إلدارة اإللكترونية ل هل-2
 ؟اإللكترونيةاإلدارة التي تطرحها  تحدياتالب ون على درايةالجزائري وناألرشيفي هل-3
 ؟البيئة الرقميةمع متطلبات للتأقلم ما مدى استعداد أرشيفيي مركز األرشيف الوطني الجزائري -4
 ؟اإللكترونيةيرى األرشيفيون مكانة األرشيف في عصر اإلدارة  كيف-5
 أهداف الدراسة: 1-3
طالع أرشيفي مركز األرشيف الوطني على مشروع ا التعرف على نظرة -   .إلدارة اإللكترونيةوا 

لمام األرشيفيين بالتحديات التي يطرحها مشروع اإلدارة اإللكترونية استكشاف -   .مدى وعي وا 
 الهيكل العام لإلدارة اإللكترونية.إبراز مكانة األرشيفيين في  - 
 .ة الرقميةللتعامل مع تحديات البيئ ملين بمركز األرشيف الوطنيومدى كفاءة األرشيفين العا جاهزية معرفة - 
 .التعرف على تصور األرشيفيين للمهنة األرشيفية في ظل إدارة بدون ورق - 
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 أهمية الدراسة: 1-4
لكترونية موضوع اإلدارة اإلاألفكار ومنهجيات العمل التي يتناولها تستمد هذه الدراسة أهميتها من حداثة   

وضرورة توضيح معالم وتحديات هذه اإلدارة الجديدة على المهنة  ،لمجال األرشيف في الجزائر بالنسبة
على  تفادي بقاءهمل ،البيئة الرقميةفي  الفعال غية تمكينهم من االندماجبُ ، الجزائريين واألرشيفيناألرشيفية 
 .مؤسسات الدولة في األحداث والتطوراتهامش 

 للدراسة: يوالمفاهيم النظري اإلطار -2
 :األرشيفي في ظل اإلدارة اإللكترونية -2-1
 :؟ من هو األرشيفي 2-1-1
دارة دار األرشيف وتنظيمها    ، يعمل في أحدهو شخص مختص ومؤهل تقنيا لالهتمام باألرشيف وا 

 للباحثين، وتقديم الخدمات المرجعية والوصفالحفظ والصيانة، الترتيب  والتنظيماألنشطة أو أكثر مثل الفرز 
كما يعرف أيضا على أنه الشخص الذي لديه تعليم وتدريب وخبرة  ،نشر الوثائق وتبليغها، المعارضإقامة 

ويتولى إعداد خطة واإلشراف على إدارة  ،المعالجةو  في مجال إدارة المواد األرشيفية كالحفظ، الترتيب
ديد وهذا ما يساعدهم في تح ،لوجياو ندهم الخبرة في التاريخ والتكنالمحفوظات وكثيرا من األحيان نجد ع

 (.89.2014)شواو،السجالت والوثائق التي لديها قيمة من غيرها
 :مهام األرشيفي من خالل التشريع الجزائري 2-1-2
ثرائها وصيانتها ويتو  ،ن بتكوين أرصدة الوثائق والمحفوظات الموكلة لهمو يكلف األرشيفي   لون تصنيفها وا 

 حسب القواعد المعمول بها، والقيام باألبحاث الوثائقية وتنسيق األعمال في هذا اإلطارذلك و  ،وفهرستها
ائقية عداد ملخصات وثا  و  والبحث عن الوثائق واقتنائها والحفاظ عليها وتحليلها واستغاللها وتوزيعها،

عداد برامج الحفظ الخاصة بمختلف الدعائم ، التي يعملون بهاوكل ما يتصل بالمؤسسة  ،ومطبوعات وا 
 (.59. 338،2011-11)مرسوم تنفيذي رقم  المعلوماتية

 (47-2014،44الشريف،)تحديات األرشيفي في البيئة الرقمية  2-1-3
 أوال : تحدي الحجم:

 النترنتالوجيا الحاسبات والمعلومات في اإلدارات الحكومية ومع بدأ استغالل شبكات و مع استخدام تكن  
واألعمال التجارية أصبحنا أمام كميات هائلة من المعلومات الرقمية التي  ،تمام العديد من الصفقاتإفي 
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ا وثائق رسمية باعتباره ،من البحث والدراسة لوضع المعايير الالزمة للتعامل معها اتحتاج من األرشيفيين مزيد
 نحتاج إلى حفظها والرجوع إليها.

 (47-2014،44الشريف،)ثانيا: تحدي التنوع :
إن تعدد األشكال التي تمثل السجالت الرقمية قد أوجد نوعا من التعقيد في التعامل معها، وهذا ما وجهه   

الذي وجد نفسه من بداية التسعينات أمام أشكال متنوعة من المعلومات الخاصة مع  ،األرشيف األمريكي
الت تحتفظ بعدد هائل من السج التي وظهور شبكات المعلومات والبيئة االفتراضية ،أتمتة العمل اإلداري

ل هذه ثمن الجهد لوضع المعايير واإلجراءات ألرشفة م اوهذا ما يتطلب من األرشيفي بذل مزيد الرقمية،
 األنواع من الوثائق.

 
 حفظ سياق الوثيقة الرقمية:  :ثالثا
ة الوثائق الرقمي ال يمكن للمستفيد أن يفهم ويفسر حيث ،Metadataأي البيانات أو البيانات الواصفة   

د اإلدارات األرشيفي أن يحد ىفعل ،إالّ إذا كان على علم بالظروف والبيئة التي أدت إلى وجود الوثيقة الرقمية
 ووظيفتها والغرض من إنشائها، وما عالقاتها بالوثائق األخرى. وموضوع الوثيقة ،التي أنتجتها

 : رابعا: تحدي التقادم التكنولوجي
هناك ثالث أنواع من التقادم التكنولوجي وهي: تقادم األجهزة، تقادم البرمجيات، وتقادم وسائط التخزين   

تقرة تهدد مما يخلق بيئة غير مس ،ن تكنولوجيا المعلومات واالتصال تتغير باستمرارأويكمن التحدي هنا في 
استخدام  إمكانية يستدعي ضمان الذي ، وهو األمرمواصلة العمل باألجهزة والبرمجيات لفترات زمنية طويلة

ما  من خالل ،وفي أي شكل من األشكال الرقمية ،الحاجة إليهاكلما دعت  إليهاالبيانات المخزنة والوصول 
 يسمى باليقظة التكنولوجية . 

 الرقمية:هارات األرشيفي في البيئة م 2-1-4
هناك القليل من األشخاص في الوقت الحالي الذين يملكون مجموعة من المهارات المطلوبة للعمل في   

 الرقمية، وفي ما يلي أهم المهارات التي يحتاجها األرشيفي في العصر الرقمي:البيئة 
ترتيب لاإللمام بالمهارات األرشيفية: وتشمل معرفة مبادئ إنشاء الوثائق وفهرستها، تجميع أرصدتها ا -

 التكشيف، الحفظ واإلتاحة.
القدرة على التعامل مع مختلف التطبيقات التكنولوجية: من تجهيزات، برمجيات، قواعد المعطيات تكنولوجيا -

 المعلومات واالتصال.
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فهم الرهانات القانونية، التقنية والتنظيمية إلدارة المعلومات خصوصا في البيئة الرقمية؛ طوال دورة حياة  -
 الوثيقة اإللكترونية مهما كان الوسيط الحامل لها.

القدرة على فهم السياق التقني والثقافي واالجتماعي بحيث تكون فيه المعلومات جزئ ال يتجزأ من المجتمع  -
 .(Soyez,2015.126) الرقمي

معلومات في إدارة وتسيير الوثائق الرقمية، بحيث يجب أن  ور المفتاحي الواجب لعبه كأخصائيفهم الد -
 في المنظمات . لتي تمكنه من إثبات دورة وأهميتهيتوفر على األدوات ا

القدرة على التواصل مع التخصصات األخرى إليجاد حلول مشتركة تأخذ بعين االعتبار المخاوف المتعلقة  -
 بإدارة المعلومات الرقمية.

وتسيير المعلومات الرقمية داخل المنظمات من خالل القدرة على  باقية في مشاريع إدارةالمشاركة االست -
 وضع مناهج وسياسات إلدارة الوثائق في الرقمية.

 .(National Archives of Australia,2006.17)المرتبطة بأنظمة اإلدارة  المهارات -

 ة:اإللكتروني لوثائقاإلدارة اإللكترونية وا 2-2
 :لكترونيةاإل  اإلدارة تعريف 2-2-1
استخدام لتكنولوجيا المعلومات واالتصال والسيما شبكة االنترنت كأداة تسمح « تعرف على أنها :  

 .(OCDE,2004.11)» أفضل إدارة إلىبالوصول 
من قبل  –' Administered نين والمؤسسات باعتبارهم 'مدارتطبيق لمفهوم الحكومة في عالقتها مع المواط"  

 إمكانية مؤسسات(مع أوااللكتروني للخدمة المتعلقة بالمدارين )مواطنين  األداءوميدان  –العمومية  اإلدارة
 .(Aidonidis, 2007.3) اإللكترونيةحصولهم على كل المعامالت المتعلقة باإلدارة 

لتقنيات الحديثة اومنه وبالنظر للتعريفين السابقين نالحظ تباين بينهما، فاألول ركز على تبني مختلف   
في تسهيل العمل اإلداري، بينما تطرق الثاني إلى العالقة الجديدة بين اإلدارة والمواطن في ظل الحكومة 

ات أن اإلدارة اإللكترونية هي استخدام مختلف التكنولوجي يرى الباحث اإللكترونية وعليه وبناءا على ما سبق
وتسهيل التواصل والتنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف  الحديثة لتقريب اإلدارة من المواطن من جهة،

 تحقيق الشفافية والحكم الراشد.بغية  مؤسسات الدولة من جهة أخرى
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 : مبادئ اإلدارة اإللكترونية 2-2-2
فكرات واألدلة والم ترشيد االستخدام الكثيف للورق وتعويضه باألرشيف اإللكتروني إدارة بال ورق: - 

 .((Gates, 1999.3وتطبيق المتابعة اآللية اإللكترونية الرسائل الصوتية
 .الحديث عن المؤسسات الذكية التي تعتمد على العمل المعرفي وصناعة المعرفةإدارة بال جمود:  -
 : من خالل وسائل االتصال الحديثة.إدارة تتجاوز حدود الزمان والمكان -
 من خالل الجيل الثاني والثالث للويب. :إدارة تفاعلية -
 :عناصر اإلدارة اإللكترونية 2-2-3 
 :(hardwareعتاد الحاسب ): أ
ي عدد الزيادة المستمرة فالحاسوب والخدمات وملحقاتها ونظرا لتطور برامج الحاسوب و  أجهزةيقصد به   

صانعوا  إليهحدث ما توصل أالسعي وراء امتالك  للمؤسسة األفضل، فمن في المؤسسات األجهزةمستخدمي 
 : هما أساسيتينقق ميزتين حالعتاد في العالم، حتى ت

 .(89.2011)موسى،تكاليف الصيانة توفير تكاليف التطوير المستمر و  -
 برمجيات نظم المعلومات.تاد الحاسوب للتطورات البرمجية و عمالئمة  -
 :(81.2010)موسى، (softwareالبرمجيات ) : ب
هي  أو ،المختلفة إمكانياته، واالستفادة من اآلليهي مجموعة برامج تستخدم لتشغيل جهاز الحاسب   

 : نوعان البرمجية والذي هوتسيطر على عمليات نظام الحاسوب  تعليمات تفصيلية
  .الحاسوب أنشطةتراقب وهي التي تدير و : (system softwareبرمجية النظام ) -
 .هي التي تهتم بإنجاز المهام للزبائن النهائيينو  : (application software) التطبيقبرمجيات  -
 :(2005 ,107)مرسي،الشبكات :ج
اإلكسترانت و  ،intranet لنسيج االتصالي لشبكات االنترانتا عبر لكترونية الممتدةفهي الوصالت اإل  

extranet وشبكة االنترنت ،internet للمؤسسة وإلدارتها اإللكترونية، التي تمثل شبكة القيمة. 
 :المعرفة صناع :د
المال  رأسو  ،لكترونية من المديرين والمحللين للموارد المعرفيةاإل اإلدارةفي منظومة  األهمالعنصر  ووه  

ية من جهة لكتروناإل اإلدارةالتعاضد االستراتيجي لعناصر  إدارةيتولى صناع المعرفة و  الفكري للمؤسسة،
 .أخرىثقافة المعرفة من جهة  إلىتغيير طرق التفكير السائد للوصول و 
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  (:لكترونية )الرقميةالوثائق اإل  2-2-4
 مفهومها:-أ

في محيط اإلعالم اآللي، هي جملة تعود على الوثيقة في األصل المنشأة والمخزنة في شكل رقمي،    
وهي مجموعة من المعطيات المحفوظة المشفرة في شكل أرقام على وسائط تحتاج إلى جهاز الحاسوب 

، مجموعة صوتيملف ، تكون صورة أشكال، ويمكن أن (، وتحمل عدةMillar.2009.16) لترجمتها ومعاجلتها
يدخل باستعمال تبادل البيانات اإللكتروني، و  لوالبريد اإللكتروني، تحو  ،من المعطيات المنظمة في شكل ملف

 تحت هذا التعريف الوثائق اإللكترونية المنشأ والوثائق المرقمنة والوثائق الهجينة. 
 :( 2014 ,29)الشريف، المنظماتفي  ألكترونية التي تنشأنواع الوثائق اإل  -ج
مثل  office ألوفيسا باستعمال برامج أباستخدام تطبيقات المكاتب؛ مثل الوثائق التي تنش أالوثائق التي تنش-

 . présentationوبرامج العرض  Wordوبرنامج  Excel برامج
 العمالء إدارةونظم  database مثل قواعد البيانات اإلداريةباستخدام نظم المعلومات  أالوثائق التي تنش -

 المحتوى. إدارة، نظم ، نظم الموارد البشريةالنظم المالية
رسائل و خارج المنظمة مثل رسائل البريد االلكتروني  أولكترونية الناتجة عن نظم االتصال داخل الرسائل اإل -

 .وغيره والبريد الصوتيfax الفاكس
 :(Aproged, 2007.2-3)دورة حياة الوثيقة اإللكترونية 2-2-5

 إن المقاربة الزمنية لدورة حياة الوثيقة اإللكترونية، تسمح بالتعرف على أربع لبنات وظيفية هي: اإلنشاء   
 التسيير، اإلتاحة والحفظ.

 لبنة اإلنشاء تتكون من أربع حلقات هي: إنشاء الوثيقة، التسجيل، الترتيب والتكشف. اإلنشاء: -
ا: أمن الوثيقة هناك أربع خصائص تميزهبعد إنشائها، و  الوثيقة: لبنة التسيير تشمل كلما طرأ على التسيير -

 حقوق الولوج، اإلدارة، التغيير والتطوير.
إتاحة الوثائق هو إجراء متعلق بالمردود من خالل خروجها من قواعد التخزين والحفظ حسب  اإلتاحة: -

ارجية: هي واإلتاحة الخ ،رفيينطريقتين: إتاحة داخلية؛ عن طريق تحويل نظامي للوثائق إلى مستفيدين مع
 إتاحة مباشرة عن طريق االنترنت وتضم: طرق الولوج، الشروط والتحويل.

لبنة الحفظ تهدف إلى ضمان موثوقية الوثيقة اإللكترونية ومكوناتها )تقديم، ما وراء البيانات، الحفظ:  -
 ال.من خالل: اإلثبات، حفظ الذاكرة، الفهم واالتص الدائممحتوى( والحفظ 
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  (Bourhis, 1999.18-19): األرشيف اإللكتروني: مفهومه وخصائصه -2-3

 :مفهومه-2-3-1
" هو مجموعة الوثائق المنتجة باإلعالم اآللي، مهما كان شكلها والوسيط الحامل اإللكتروني  األرشيف    

ي نشاطهم وحفظت ف"هو وثائق أنتجت من طرف هيئات عمومية أو خاصة في إطار  لها" وفي تعريف آخر
 ".شكل سجالت إلكترونية

 :خصائصه-2-3-2
األرشيف المخزن يمكن الولوج إليه فقط من خالل وسيلة بحث الكترونية ومودعة في شكل رقمي أو في  -

 مباشرة من خالل التجهيزات الخاصة للقراءة فقط. وسائط سهلة القراءة بصفة غير ، مخزنة فيشكل رموز
حذفها و عديل فيها أو تحديثها أتسهلة التوجيه أي يمكن ال ،في الوثائق اإللكترونيةالموجودة المعلومات - 
 المعلومات.ضمان أمن وتكامل  إشكاليةما يطرح  وهذا
الوسائط و الوسائط الحاملة للوثائق اإللكترونية متعددة ومتنوعة كالوسائط المغناطيسية التي لم تعد مستعملة - 

بريد اإللكتروني وكذلك تختلف أشكال ملفاته كما سبق ذكره في عنوان تحديات وقواعد البيانات وال الضوئية
 .الرقميةاألرشيفي في البيئة 

 : الجانب الميداني للدراسة-3
 :مجاالت الدراسة 3-1-1
 المجال الموضوعي:-أ

 لجزائريين.اتتمحور هذه الدراسة حول موضوع اإلدارة اإللكترونية في الجزائر وتأثيرها على األرشيفيين 
 :المجال الزمني-ب

 .2017من سنة  امتدت هذه الدراسة على مدار أربعة أشهر من شهر أوت إلى شهر ديسمبر
 :المجال البشري-ت

 .32شملت الدراسة جميع األرشيفيين العاملين بمركز األرشيف الوطني الجزائري وعددهم 
 :المجال المكاني للدراسة -ث
رقم  من خالل المرسوماقتصر المجال المكاني للدراسة على مركز األرشيف الوطني الجزائري ويعرف   
بأنه" مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وصبغة علمية وثقافية، تتمتع  ،1987جانفي 06الصادر في  87/11

المرسوم رقم )الوطنية المحفوظاتوتسمى مركز  المالي واإلداريبالشخصية المعنوية واالستقالل 
87/11،1987.) 
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 منهج الدراسة: -3-1-2      

الظاهرة المدروسة  على المنهج الوصفي القائم على تجميع البيانات عن الباحث اعتمد ةدراسال في هذه  
 ،على هذا المنهج باعتباره أكثر مناهج البحث مالئمة لموضوع الدراسة الباحث وقد وقع اختيار ،وتحليلها
الجزائري في ما  على وجهة نظر أرشيفيي مركز األرشيف الوطنيمن خاللها إلى الوقوف الباحث سعىيحيث 
 .واستعدادهم لمواكبة تحدياتها ةاإلدارة اإللكتروني يخص

 تجميع البيانات: أساليب -3-1-3

 استمارة االستبانة:  3-1-3-1

بواسطة طرح األسئلة عليهم واحد واحدا بنفس  بالمخبرينإن االستمارة هي وسيلة للدخول في اتصال   
 وقد حاول (2004 ,204 )أنجرس، استخالص اتجاهات وسلوكيات مجموعة كبيرة من األفراد بهدف الطريقة،
الدراسة تصميم أداة استبانة تستوعب كافة المتغيرات ذات العالقة بموضوع الدراسة  هذه من خاللالباحث 

 لمن خال المستجوب رأيه حولها من خاللها وتترجم اإلشكالية المتبناة عن طريق صياغة عبارات يعطي
متضمنة في  محاور 03االستمارة إلى الباحث على اإلجابة المختارة، حيث قسم (xوضع عالمة )

لمام األرشيفيين بموضوع اإلدارة اإللكترونيةتناول أولهما  ،الاسؤ  11مجملها ق بمدى متعل ، وثانيهماوعي وا 
قد استهدف الثالث فأما المحور  ية،الجزائر  اإلدارة فياالنتقال الرقمي استعداد األرشيفيين لمواكبة تحديات 

 .ةاألرشيفيين في ظل البيئة الرقمي مكانة

أما فيما يخص صحة أداة االستبيان فقد تم إرسالها إلى عدد من األساتذة المختصين في مجال   
األرشيف بغية تحكيمه وتصويب أخطاء أسئلتها، من حيث البنية والصياغة خاصة األستاذ قرعج زكريا من 

 خطاء ودمججامعة باتنة واألستاذ صيد كمال من جامعة بسكرة، هذا ما مكن الباحث من تصحيح بعض األ
كان  سؤال 18 سؤال من بين 11عدد من األسئلة مع بعضها البعض باإلضافة إلى حذف عدد منها، ليبقى 

 معتمد.
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 المقابلة: 3-1-3-2

بإجراء مقابلة مع مجموعة من العاملين بقسم اإلعالم اآللي لالستفسار على الوثائق قام الباحث   
باعتبار هذا القسم مسؤول على معالجة الوثائق اإللكترونية ورقمنة  اإللكترونية المتواجدة على مستو المركز،

 جزء من رصيد األرشيف الوطني حسب المهام الموكلة إليهم قانونيا.

 الدراسة وعينتها: مجتمع -3-1-4

 وعي واستعداد األرشيفيين الجزائريين مدى بما أن الدراسة الحالية تهدف إلى التعرف على معرفة  
لمواجهة التحديات التي فرضها التحول الرقمي في اإلدارة العمومية  العاملين بمركز األرشيف الوطني

جم ة للدراسة وذلك لصغر حاألرشيف الوطني كعين مركز أرشيفي جميع أخذى الباحث ارتأ ومؤسسات الدولة
ألرشيف ن العاملين بمركز ايتم توزيع استمارة االستبانة على جميع األرشيفي وقد مفردات المجتمع الكلي،

 استمارة. 20وتم استرجاع  32الوطني وعددهم 

 خصائص العينة المستجوبة: -

تقني سامي أو الدراسات ، % 60ليسانس، % 30: ماسترالشهادة المتحصل عليها من قبل األرشيفيين -
 .% 10الجامعية التطبيقية 

، قسم %00، قسم المصالح التقنية  %90قسم الحفظ والمعالجة  قسم نشاط األرشيفيين داخل المركز: -
 . %10، قسم اإلعالم اآللي %00اإلتاحة والتثمين 

أكثر من ، %20سنوات 10إلى  5، من %75سنوات  5أقل من سنوات عمل األرشيفيين داخل المركز:  -
 . %5سنوات  10

بلهم المبحوثين ومدى تق معرفة ميوالت إن الغرض من استقصاء الخصائص السالفة الذكر قد يساهم في-
 للتجديد وقدرتهم على االبتكار باإلضافة إلى التأكد من دقة اإلجابات المعطاة من قبلهم.
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 :وتفريغ البيانات تحليل -3-2
 لكترونية في الجزائر: األرشيفيين بموضوع اإلدارة اإل  األول: وعيالمحور 

التطورات الحاصلة في محيط عملهم ووعيهم بحجم التحديات الملقاة على إن مسايرة واطالع األرشيفيين على 
 حاوليعاتقهم في ظل التحول الرقمي بمؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد لنجاح اندماجهم فيه. وهذا ما س

 معرفته من خالل اإلجابة على أسئلة هذا المحور:الباحث 
 
 
 : هل لديكم إطالع على مشروع رقمنة اإلدارة في الجزائر؟ 1س -

 مطلعون من األرشيفيين %80 أن  اتضحمن خالل بيانات الجدول 
يملكون أي  منهم ال  %20على مشروع اإلدارة اإللكترونية بينما 

ي ، وبناءا هذه النتائج يتبين أن األرشيفيين ففكرة عن هذا المشروع
لمستجدات وتحوالت اإلدارة نحو وجهها  أغلبهم مهتمون ومسايرون

 الرقمي على اعتبار أن عالقتهم مباشرة بها وأغلب الوثائق الواردة
 ناتجة عنها،  مصالح األرشيفى إل
 

هل يؤثر التغيير في نمط اإلدارة نحو إدارة إلكترونية  : 2س- 
وهذا السؤال تابع للسؤال  ؟على مجال األرشيف في الجزائر

األول وخاص باألرشيفيين المطلعين على مشروع رقمنة اإلدارة 
  %90 أن من خالل معطيات الجدول تبين حيثالجزائرية، 

  %10يقرون بوجود تأثير، وهذا نتيجة حتمية للعالقة التي تربط بين اإلدارة ومراكز األرشيف، بينما يرى منهم 

اإلدارة ال يؤثر على قطاع األرشيف، والمالحظ هنا من خالل النتائج السالفة الذكر منهم أن هذا التغيير في 
ما في الجزائر بشكل عام واإلدارة العمومية خصوصا، بين ين لتأثير التحول الرقميمدرك ينأن أغلب المستجوب

حيطك الذي ر مالحقيقة غير مقنعة ألنه من غير الممكن أن يتغي في تهمجابفإاألقلية التي ترى عكس ذلك 
ملك ذا التغيير على طرق عتتعامل معه أي محيط إنتاج الوثائق وتجمعها الطبيعي وهي اإلدارة وال يؤثر ه

 .وأشكاله

لديكم إطالع على مشروع رقمنة  هل-1س
 لجزائر؟ااإلدارة في 

النسب  عدد التكرارات الخيارات
 المئوية

 %80 16 نعم -
 %20 04 ال

 %100 20 المجموع 

دارة رة نحو إالتغيير في نمط اإلدا يؤثر هل-2س
 ؟إلكترونية على مجال األرشيف في الجزائر

 النسب المئوية التكرارات الخيارات
 %90 14 نعم 

 %10 2 ال

 %100 16 المجموع
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وا خاص بالذين أقر  في إجابة تابعة للسؤال السابق :3س-

حيث  ،هذا التغيير في اإلدارة يؤثر على قطاع األرشيف بأن
في مصلحة مجال األرشيف في  منهم أنه 90 %يعتقد 

ة ويطور األرشيفيآفاق جديدة للمؤسسات  الجزائر ألنه يفتح
بمختلف  مما يسهل القيامالعمل نحو عمل إلكتروني؛ 

الوظائف األرشيفية ويقدم خدمات أفضل للمستفيدين، بينما 
حول مكانة األرشيف في اإلدارة الحديثة،  المتشائمةالباقين يرون خالف هذا، وهذا ناتج عن نظرتهم  % 10

 بأكثر تفصيل في المحور الثالث. الباحث إليه يتطرقوهو ما س
 
من األرشيفيين أن  % 70: في إجابة أخرى يرى 4س-

مية يفرضها التحول الرقمي في مجال األرشيف حت
 ، ألن هذا العالم يتسم بالتغيرالتغير في بيئة العمل

والتجدد المستمر، واإلدارة لم تشذ عن هذه القاعدة، فقد 
عرفت تحول جذري في أنماط عملها وخدماتها، وكذلك 
األرشيف ليس بمنأى عن هذا التحول بل بالعكس هو 

منهم أن  % 30رى ي في صلبه، كونه كان في البيئة التقليدية يلعب دور الوسيط بين الوثيقة والمستفيد، بينما
وهذه اإلجابة حسب رأي الباحث وبالنظر إلى المستجدات  و خيار لتحسين الخدمات األرشيفيةالتغيير ه

ألن تغير المحيط حًتم على األرشيفيين ومجال األرشيف تبني التحول اصلة في العالم قد جانبت الصواب الح
هم يرون ، وفي إضافة لبعض األرشيفيين، فانة فيهابهدف ضمان دور ومك رقمي لمسايرة ومواكبة هذه البيئةال

 كترونية.لا كان شكلها سواء كانت ورقية أو إأن مهمة األرشيفي هي حماية الوثيقة األرشيفية وحفظها مهم
 
 
 
 
 

 (: هل هذا التأثير:3س رقم )

النسب  التكرارات الخيارات
 المئوية

 % 90 14 في مصلحة مجال األرشيف

  %10 2 ضد مصلحة األرشيف

  %100 16 المجموع

 في رأيك هل التحول الرقمي في مجال األرشيف-4س 
 النسب المئوية التكرارات الخيارات-
حتمية تفرضها التغير  -

 في بيئة العمل
14 70%  

  %30 06 خيار لتحسين األداء-
 % 100  20 المجموع
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 لكترونية: يفيين لمسايرة تحديات اإلدارة اإل المحور الثاني: استعداد األرش
نجاح األرشيفيين في االستعداد من جميع النواحي واكتساب مهارات جديدة خاصة التكنولوجية منها، من  إن 

الل اإلجابة معرفته من خ الباحث حاوليشأنه أن األرشيفيين من مواكبة تحديات اإلدارة اإللكترونية، وهذا ما س
 على أسئلة هذا المحور فيما يلي:   

ة المبحوثين ؟ بالنسبة إلجاب التحديات التي تواجه األرشيفيين في المحيط الرقميفي رأيكم ما هي أهم : 5س-
دارية، في  % 25منهم إلى أنها تقنية، إضافة إلى  % 75على هذا السؤال يذهب  منهم يرون أنها قانونية وا 

ومنه واستنادا للنتائج السابقة نالحظ أن التحديات التقنية تحوز  منهم أنها أيضا سياسية، % 25حين يعتقد 
على قدر كبير من اهتمام األرشيفيين، ولكن حسب رأي الباحث وبالنظر إلى معطيات الواقع، تعتبر كل هذه 

 وجيا المعلوماتخاصة في مجال تكنولالجوانب كتحديات بالنسبة لألرشيفين، فالتقنية تحتاج إلى مهارات جديدة 
سمح بمسايرة ين التشريعات بما ييتحتاج إلى تطوير العمل اإلداري وتح والقانونية والقانونية واإلداريةواالتصال 

متطلبات البيئة الرقمية، وكل هذه الجوانب تحتاج إلى إرادة سياسية تأخذ بعين االعتبار النهوض بقطاع 
حجم ، إن وعي األرشيفيين باعات اإلداريةاألرشيف وتجهيزه من جميع النواحي ليواكب التطورات في القط

التحديات التي تواجههم في البيئة الرقمية، هو في الحقيقة بداية طريق نحو التحول الرقمي بالمؤسسات 
 يوضح اإلجابات السالفة الذكر: (1)رقم  بيانيالشكل الوفيما يلي  األخرىاألرشيفية 
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النسبة بلكتروني؟ هل سبق لكم التعامل مع رصيد إ:6س-
إلجابة المبحوثين حول ما إذا قد سبق لألرشيفيين التعامل 

منهم أنهم تعاملوا مع  % 60مع رصيد الكتروني فيقر 
منهم التعامل مع  % 40رصيد إلكتروني، بينما لم يسبق لـ 

هذا النوع من األرشيف، والغرض من معرفة اإلجابة على 
هذا السؤال هو أن احتكاك األرشيفيين المسبق بأرصدة 

ة االحتكاك للكترونية، فضعف وقلى التأقلم مع مخرجات اإلدارة اإلووثائق في شكل إلكتروني، سيساعدهم ع
مع البيئة الرقمية يجعل األرشيفيين يجهلون إلى حد ما أساليب التعامل مع الوثائق اإللكترونية وخصوصياتها، 

أكدوا أن مصدر هذه الوثائق اإللكترونية المتواجدة على  مع بعض موظفي قسم اإلعالم اآللي وفي مقابلة
 ،يجابيإقد يكون تطور  الوطني الجزائري، وهذامستوى المركز هو رصيد تم رقمنته داخل مركز األرشيف 

 األرشيفية. الرقمي الذي تصبوا إليه المؤسسات يعتبر كخطوة مهمة نحو التحولربما 

 كيف تم التعامل مع الرصيد المرقمن من طرف مركز األرشيف الوطني؟ وفي سؤال آخر تابع حول:7س -
منهم أنه تم  % 30منهم أنه تم التعامل معه من خالل نسخه على وسائط وحفظها، بينما رأى   %60أقر 

منهم أنه قد تم استخدام نظام األرشفة   %10 استخدام نظام التسيير اإللكتروني للوثائق، في حين أجاب
ة التعامل قول أن عمليمن المعطيات السابقة، يمكن ال ااإللكترونية في العملية السالفة الذكر، وعليه انطالق

الكتروني ر وفيلم، ولم ترتقي إلى نظام تسييمع الوثائق كانت في الحقيقة مجرد نسخ على وسائط ضوئية وميكر 
للوثائق أو أرشفة الكترونية، وهذا ما يحتم على مركز األرشيف الوطني إعادة النظر في نظام تسيير ومعالجة 

ي إلى اندماج فعلي في المحيط الرقمي، عن طريق تبني مشروع وحفظ الوثائق اإللكترونية، من خالل السع
باستخدام و  لألرشفة اإللكترونية يرافق الوثيقة اإللكترونية خالل دورة حياتها بالتنسيق مع اإلدارات المنتجة،

ر لوجود فعال ومؤث وهذا من شأنه أن يؤسس ،قنية الالزمة إلنجاح هذا المشروعالمعايير والمتطلبات الت
( يعبر عن 2الشكل البياني رقم ) ي، وفي ما يلاألرشيف الوطني في الحكومة اإللكترونية الجزائرية سةلمؤس

 اإلجابات السابقة:

 هل سبق لكم التعامل مع رصيد الكتروني؟-6س
النسب  التكرارات الخيارات

 المئوية
 %60 12 نعم
 %40 08 ال

 %100 20 المجموع
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: هل سبق لكم القيام بدورات تكوينية داخل 8س-

وهذا سؤال آخر يصب في لب  أو خارج الوطن؟
استعداد األرشيفيين للتطورات والتغيرات في محيط 
العمل أال وهو التكوين سواء كان داخل أو خارج 

من المستجوبين قد قاموا بدورات  %60 الوطن، فان
لم يسبق لهم القيام  %40 بينما تكوينية داخل الوطن

رى ي بأي دورة تكوينية وتعقيبا على هاتين النسبتين
أن األرشيفيين في حاجة إلى تطوير معارفهم ومؤهالتهم خاصة في ظل رقمنة اإلدارة الجزائرية، حتى  الباحث

تصبح غياب التكوين فمهمة األرشيفيين س يتمكنوا من التأقلم واالندماج في بيئة العمل الجديدة، أما في حالة
 أكثر صعوبة أو مستحيلة ما لم يجددوا معارفهم من خالل تكوينهم الذاتي المستمر.

في إجابة على هذا السؤال  التي استهدفتها الدورة التكوينية التي قمتم بها؟ المهاراتما هي  :9س -
 يقرون أن موضوعاتها كانت متعلقة بأنظمة التسييرمنهم   %75الخاص بالذين قاموا بدورات تكوينية، فإن 

منهم أجابوا أن موضوعاتها كانت حول األجهزة  % 17 لكترونية، بينماااللكتروني للوثائق واألرشفة اإل
منهم خاصة بالمهارات  % 08والبرمجيات في حين كانت موضوعات بعض الدورات التكوينية في إجابة 

األرشيفية، وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن التكوين يكتسي أهمية بالغة في نجاح المؤسسات مهما كان 
تخصصها في تحقيق أهدافها لذلك كان من المفروض أن تكثف البرامج التكوينية، وأن تكون موضوعاتها 

سبق لكم القيام بدورات تكوينية داخل أو خارج  ل(: ه8)س
 الوطن؟

 النسب المئوية التكرارات الخيارات
  %60 12 نعم داخل الوطن

 % 00 00 نعم خارج الوطن 

 % 40 08 ال 
 % 100 20 المجموع 
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دم توجهات المؤسسات األرشيفية نحو االنتقال الرقمي، مواكبة للمشاريع الرقمية الحكومية في الجزائر وتخ
حيث ال يمكن النجاح في هذا المسعى دون تجديد مهارات ومعارف الموارد البشرية وعلى رأسها األرشيفيين، 
وفي إضافة لبعض المستجوبين فهم يرون أنهم في حاجة ماسة إلى تجديد معارفهم وكفاءاتهم، خاصة في 

 بيانيالشكل لايلي  ومات واالتصال لتتماشى مع مقتضيات البيئة اإللكترونية وفي مامجال تكنولوجيا المعل
 يعبر عن إجابات المبحوثين على السؤال: (9) رقم

 
 المحور الثالث: مكانة األرشيفيين في ظل البيئة الرقمية لإلدارة: 

من خالل طرح أسئلة هذا المحور معرفة مدى وعي األرشيفيين بأهميتهم وجودهم ودورهم المنتظر  اد الباحثأر 
ذا ه في ظل البيئة الرقمية، وكيف يمكنهم التأثير في محيطهم الجديد وفيما يلي إجابة األرشيفيين على أسئلة

 المحور:
وجود رأيكم هل هناك ضرورة ل : في10س- 

 من%  100 يرى أرشيفيين في المحيط الرقمي؟
أن هناك ضرورة لوجود أرشيفيين في  المستجوبين
الرقمي وهي إجابة منطقية؛ نظرا ألن المحيط 

المؤسسات العمومية والخاصة دائما في حاجة إلى 
تراثها الوثائقي مهما كان شكله سواء كان تقليدي 

ثائق و ورقي أو الكتروني، ولن يجدوا أحسن من األرشيفي للقيام بمختلف المهام التي تضمن استمرارية حياة ال
تاحتها وتثمينها، بااإل التي رته والمهام اعتمادا على خبعتباره ملم بخصوصيات التعامل مع الوثائق لكترونية وا 

تجوبين تأكيده من خالل التعرف على إجابة المسالباحث حاول يكانت موكلة إليه في البيئة التقليدية، وهذا ما س
 بدور األرشيفيين في البيئة الرقمية. على السؤال الموالي المتعلق

( يمثل إجابة المستجوبين على السؤال رقم 8جدول رقم )
رأيكم هل هناك ضرورة لوجود أرشيفيين في (: في 10)

 المحيط الرقمي؟
 النسب المئوية التكرارات الخيارات

 %100 20 نعم
 %00 00 ال

 %100 20 المجموع
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 تتصورون دور المهنة األرشيفية واألرشيفين في البيئة الرقمية لإلدارة؟: حسب رأيكم كيف 11س-
يرى أغلب المستجوبين أن األرشيفيين سيبقون خبراء للحفظ في ظل البيئة الرقمية، باإلضافة اإلتاحة   

يفي أن األرشيعتقد الباحث  والتبليغ والمعالجة، ومن خالل االطالع على تجارب بعض الدول المتقدمة،
لفعل أصبح يلعب أدوار عديدة في المحيط االلكتروني، ربما أكثر مما كان عليه في البيئة التقليدية؛ با

أيضا يتصور و  لكترونية واألرشيفي الرقمي،ظ اإللكتروني وأخصائي الوثائق اإلفأصبح يسمى خبير الحف
بينما قد  تقليديقط للعمل الالبعض من األرشيفيين أن المهنة األرشيفية في ظل بيئتها اإللكترونية مكملة ف

في د، ة في العمل اإلداري بشكله الجديتختلف معالمها ولكنها ستبقى مؤثرة في محيطها الرقمي وحلقة مهم
لباحث أن ايستنتج منهم من مستقبل غامض لها، ومنه وبناءا على إجابات المبحوثين  حين يخشى البعض

انت ايرة، بينما معالمها واضحة وال تختلف مكانتها على ما كالمهنة األرشيفية تحتاج فقط إلى التموقع والمس
د ععليه في البيئة التقليدية، فهي تحتاج إلى استعداد من جميع النواحي مدعوم بسياسة وطنية واضحة تسا

على االندماج بمختلف المشاريع الحكومية، من خالل إشراكهم في التخطيط للتحول األرشيفيين في الجزائر 
ية في لكترونني األرشيفيين لمبادرات ومشاريع تواكب ما يحدث من تحول نحو الحكومة اإلالرقمي وتب
 الجزائر.

 :الدراسة نتائج -3-3
 من األرشيفيين العاملين بمركز األرشيف الوطني مطلعون على مشروع اإلدارة اإللكترونية في الجزائر. % 80-
 مباشر على قطاع األرشيف ومؤسساته.يؤثر التحول الرقمي في اإلدارات العمومية بشكل  -
أي كلما  :زائريين حسب قدرتهم على االندماجالبيئة الرقمية هي سالح ذو حدين بالنسبة لألرشيفيين الج -

 اندمج األرشيفيون بنجاح كلما زادت أهميتهم ودورهم فيها. 
نما حتمية تفرضها  % 70يعتقد  - من األرشيفيين أن التحول الرقمي في المؤسسات األرشيفية ليس خيارا وا 

 التغيرات في بيئة العمل وضرورة الستمرار النشاط والمهنة األرشيفية في تأدية مهامها.
ميع جيعاني مشروع الحكومة اإللكترونية بما فيه رقمنة اإلدارة العمومية من غياب سياسة واضحة تشرك  -

 القطاعات الفاعلة ومن بينها مجال األرشيف.
يحتاج األرشيفيون بمركز األرشيف الوطني إلى تطوير معارفهم، واكتساب مهارات جديدة لمسايرة بيئة  -

 العمل الرقمية عن طريق التكوين والتكوين الذاتي المستمر.
ات التقنية اإلجراءات والقوانين والمتطلبيحتاج قطاع األرشيف والمهنة األرشيفية إلى تجديد وتطوير مختلف  -

 لمواكبة تحديات البيئة اإللكترونية.
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تاحتها  - يبقى األرشيفيون الجزائريون يحتفظون بمكانتهم المميزة ودورهم المهم كخبراء لحفظ ومعالجة الوثائق وا 
 وضمان استمرارية حياتها.

 ليدي من جهة وتفتح آفاق جديدة لتطوير العملالمهنة األرشيفية في البيئة الرقمية مكملة للعمل التق - 
 األرشيفي ومهارات األرشيفيين.

 
 توصيات الدراسة: -4-4  
ضرورة بناء سياسة وطنية واضحة لتنظيم العمل في البيئة الرقمية، يراعى فيها جميع الجوانب التقنية والفنية -

 .واإلدارية والقانونية
ئة الرقمي باإلدارات العمومية، باعتبارهم خبراء الحفظ سواء في البيإشراك األرشيفين في التخطيط للتحول  -

 .التقليدية أو اإللكترونية
ضرورة تدخل األرشيفي قبل إنشاء الوثيقة اإللكترونية في اإلدارات ومسايرة دورة حياتها، لضمان إمكانية  -

 .كلما دعت إليها الحاجة استرجاعها
 .ة في بيئة العملالتحوالت الحاصل التحتية التكنولوجية الالزمة لمواكبة تجهيز المؤسسات األرشيفية بالبنية -
 تطوير معارف األرشيفين ومهاراتهم من خالل مختلف البرامج التكوينية داخل وخارج الوطن. -
 .ةم وبيئة العمل الرقميئالبرامج التكوينية للمؤسسات التعليمية الجامعية التي تكون األرشيفين بما يتالتطوير  -
صدار القوانين والتشريعات المنظمة للبيئة اإللكترونية والوثائق اإللكترونية -  .تحيين وا 
إنشاء دليل من قبل األرشيف الوطني لتوجيه مختلف مصالح األرشيف حول آليات التعامل مع اإلدارة  -

 .اإللكترونية ومخرجاتها
دونية األرشيفية من خالل التخلص من النظرة ال إعادة االعتبار لألرشيفين وتحفيزهم على العمل في المهنة -

 لألرشيف وتشجيع روح اإلبداع واالبتكار لديهم.
 خاتمة:

خالصة القول هي أن تحديات ورهانات األرشيفيين الجزائريين في البيئة الرقمية كبيرة ومتعددة، تحتاج   
، إضافة رهيزات، البرمجيات والمعايي، التجالتكنولوجية إلى التسلح بالمهارات والخبرات في مختلف الجوانب

السعي نحو بناء سياسة وطنية لتوجيه وتوحيد طرق وأساليب العمل في المحيط  إلى ذلك يتوجب عليهم
اإللكتروني، بحيث تدمج فيها جميع القطاعات والمؤسسات الرسمية، لضمان نجاح التحول الرقمي، وعلى 
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 برزوا مكانتهم ودورهم المؤثر في سلسلة العمل اإلداري الجديد، أواألرشيفيين أيضا أن يأخذوا زمام المبادرة وي
 .حتى تعويضهم بتخصصات أخرىسيواجهون التهميش واالستبعاد أو 
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