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  إهداء

  

أو مهين يف جمال أهدي هذا العمل العلمي لكل طالب علم أو باحث أو أستاذ 
  . األرشيف يسعى لتطوير وترقية علم ومهنة األرشيف

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  وتقديرشكر 

  

أمحد وأشكر اهللا سبحانه على نعمه اليت ال تعد وال حتصى، كما حيب ربنا ويرضى أن 
  .حيمد أو يشكر، خصوصا على نعمة التوفيق يف إعداد أطروحة الدكتوراه

 )رمحه اهللا(خلضر فردي . د أتقدم بأمسى عبارات الشكر والعرفان لألستاذ املشرفو 
سائال املوىل تبارك وتعاىل أن  على ما بذله من جهد حىت اكتمال هذه األطروحة،

يسكنه أعلى عليني، وأن جيعل بكل يتغمد روحه الطاهرة بواسع رمحته ومغفرته، وأن 
  .حرف من هذه األطروحة حسنة تصل إليه يف قربه إىل يوم الدين

على قبوله استكمال اإلشراف كما أتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ الدكتور كرمي مراد 
  . على هذه األطروحة، وهو األستاذ القدوة علما وخلقا، متمنيا له كل النجاح والتوفيق

اعدين يف إجناز هذا وكل من س ة وإدارة املعهدوكذلك مجيع األساتذة والزمالء والطلب 
العمل العلمي، دون أن أنسى الوالدين الكرميني، الزوجة، األبناء، اإلخوان 

   . األصحاب واألحباب يف كل مكانو 
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  :مقدمة

لقد ساهم التقدم اإلنساين يف جمال املعلومات بشكل كبري يف تطور احلياة املعاصرة حىت أطلق   
نظرا للفعالية  ،، فالتكنولوجيات احلديثة مل تستثن جماال إال واقتحمته"عصر املعلومات " على هذا العصر 

ا والقدرة اهلائلة على التعامل مع خمتلف الصعوبات واملشكالت، وعلى وجه اخلصوص مشكلة  اليت متتاز 
التكنولوجيا ذه قد تأثرت  من املؤسسات املؤسسات الوثائقية كغريهاو  ؛علوماتوثائق واملالتدفق الكبري لل

، وكذا واإلدارية الفنيةو  العلمية ، وتطوير وحتسني العملياتبتغري أساليب العمل تعلقفيما يخاصة احلديثة 
  . تقدمي خدمات جيدة للمستفيدين

هذه  مراكز األرشيف هي واحدة من هذه املؤسسات الوثائقية اليت ما فتأت تتكيف مع  وتعترب  
ا يف الدول العربية ومنها  املستجدات على الرغم من الفجوة املوجودة بني أرشيفات الدول املتقدمة ومثيال

 استخدامديثة من خالل اجلزائر، فالتسيري اإلداري يف خمتلف اإلدارات أصبح يعتمد على التكنولوجيا احل
احلواسيب والربجميات والشبكات وقواعد البيانات وغريها من التقنيات احلديثة، مما أرسى دعائم التوجه إىل 
اعتماد اإلدارة اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية كأسلوب رمسي يف اإلدارات احلكومية والدوائر الرمسية، ومن 

رات احلديثة ضرورة ملحة ال ميكن جتاهلها، ألن خيار عدم املواكبة مث أصبحت مسايرة ومواكبة هذه التطو 
 .وهذا غري مقبول يف القرن احلادي والعشرين ،يعين عزلة األرشيف واألرشيفيني

يف اجلزائر، وباالعتماد على الزيارات  وبالنظر إىل واقع املهنة األرشيفية وقطاع األرشيف 
ال، فإنه يبدو واضحا مدى هيمنة أساليب العمل االستطالعية والدراسات العلمية واألكاد ميية يف هذا ا

وبالتايل فاحلاجة أصبحت ماسة إىل التوجه  ،حدثت وما زالت حتدثالتغريات اليت  التقليدية يف ظل هذه
حنو اعتماد مشاريع حوسبة مؤسسات ومراكز ومصاحل األرشيف، ومن هنا ندرك حجم التحديات امللقاة 

يني وكل األطراف ذات العالقة، ألن عملية التحول إىل اعتماد التكنولوجيا احلديثة يف على عاتق األرشيف
ا من خالل رغبة لدى األرشيفي أو قرار لدى مسؤول يف  األرشيف ليست عملية بسيطة ميكن القيام 
مستوى معني، وإمنا هو مشروع طموح له خطط واسرتاتيجيات وسياسات ومتطلبات ومنجزون 

  .اخل...ومتابعون

ال يف الدول املتقدمة يعترب حافزا قويا لبالدنا إىل بذل اجلهود    إن وجود مناذج ناجحة يف هذا ا
الضرورية لعصرنة املهنة األرشيفية، على الرغم من وجود احلواجز املكانية واللغوية، ولكن اإلميان بالفكرة 

مناط التفكري والعمل، على اعتبار أن أهم وانتشار الوعي بني األرشيفيني وغريهم من شأنه أن يغري طرق وأ
االجتاهات احلديثة و  األفكار عنصر يف تغيري أي وضع هو تغيري الثقافات والذهنيات، فبقدر نضج هذه



 مقدمة
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لدى كل املعنيني بتوظيف التقنيات احلديثة يف األرشيف، فإن هذا يعترب القاعدة األساسية يف التوجه حنو 
  .اجلزائرعصرنة قطاع األرشيف يف 

إن احلديث عن حوسبة مصاحل األرشيف يف اجلامعات اجلزائرية هو حلقة ضمن سلسلة عصرنة   
عين عصرنة أرشيف قطاع معني وجتاهل غريه من القطاعات األخرى، رغم أن يف اجلزائر، فماذا ت األرشيف

مبا حيقق األهداف املرجوة  املبادرات القطاعية والفردية ال ينبغي عرقلتها وإمنا تنظيمها واالستفادة منها،
تمع ينبغي أن  ضمن سياسة واسرتاتيجية واضحة املعامل واألهداف، فاجلامعة مبا حتتله من مكانة هامة يف ا
حتظى باالهتمام الالئق خاصة من حيث اعتماد الطرق احلديثة يف عمليات التسيري، وأرشيف اجلامعة هو 

  .ي يف جمال التسيري اإلداري للجامعةضمن هذا اإلطار باعتباره مكون أساسي وعضو 

يف هذا السياق جاءت هذه الدراسة العلمية حماولة تسليط الضوء على هذا املوضوع اهلام واملتمثل   
يف استخدام التكنولوجيات احلديثة يف جمال األرشيف، وقد مت الرتكيز يف هذه الدراسة على عنصر 

هذا املوضوع تكاد جتمع على ضرورة توفري خمتلف املتطلبات، خصوصا أن كل الدراسات السابقة يف 
املتطلبات إلجناح مشاريع حوسبة األرشيف بشكل عام، ومن هنا جاءت الفكرة يف دراسة هذه املتطلبات 
دراسة علمية مستفيضة ومعمقة حىت تبدو الصورة أكثر وضوحا جلميع املعنيني بتطوير وعصرنة األرشيف 

  .باستخدام التكنولوجيا احلديثة

فصول، الباب األول مشل اإلطار املنهجي والنظري للدراسة،  7جاءت هذه الدراسة يف بابني و  
فصول  4بينما تناول الباب الثاين اإلطار امليداين، وقد اعتمد الباحث يف كل الفصول النظرية واملقدرة بــ 

ابتدأت الدراسة  على تقسيم الفصل إىل مبحثني، حبكم أن تسمية كل فصل تضم عنصرين أساسيني، وقد
مبقدمة عامة تليها مقدمة منهجية يف بداية الباب األول تطرقت إىل خمتلف العناصر املنهجية الضرورية بدأ 
باإلشكالية، التساؤالت، الفرضيات ووصوال إىل الدراسات السابقة وحتديد املصطلحات، الفصل األول  

املفاهيمي املتعلق مبتغريات املوضوع، وقد  كان بعنوان أرشيف اجلامعات واحلوسبة، حيث تناول اجلانب
ذا اجلانب معتمدا على توظيف املعلومات األساسية  حاول اإلحاطة مبختلف العناصر ذات العالقة 

  .وجتنب ما يسمى باحلشو العلمي

الفصل الثاين كان بعنوان املتطلبات املادية والربجمية، وقد حاول هذا الفصل حصر خمتلف 
ة والربجمية الضرورية يف مشروع حوسبة أرشيف اجلامعة، مثل احلواسيب، املاسحات الضوئية، املتطلبات املادي

الشبكات، الربجميات الوثائقية وبرجميات األرشفة اإللكرتونية وغريها، فاملكونات املادية متثل اإلطار املادي 
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 احملتوى املعلومايت اخلاص للمشروع متمثال يف خمتلف التجهيزات واألدوات، بينما تقوم الربجميات بتسيري
  .باألرشيف سواء تعلق األمر باجلانب الفين والعلمي أو اإلداري وغريه

الفصل الثالث حيمل عنوان املتطلبات البشرية والقانونية، وقد مت الرتكيز يف هذا الفصل على خمتلف 
ذه املتطلبات، خصوصا طرق ومناهج تكوين األرشيف ال التكنولوجي، العناصر األساسية املرتبطة  يني يف ا

مع حتليل معمق هلذه املناهج، وتوضيح أوجه القوة والضعف فيها، فضال عن الوقوف على عديد النصوص 
القانونية ذات العالقة باستخدام التكنولوجيا احلديثة، مع استخدام أسلوب الوصف، التحليل والنقد، حىت 

وحىت تظهر البصمة العلمية للباحث من خالل حتليالته الدراسة العلمية صفة العمق العلمي، تكتسب هذه 
  .وتفسرياته لعديد الظواهر املرتبطة مبوضوع الدراسة

جاء الفصل الرابع بعنوان املتطلبات اإلدارية واملالية، ورغم قلة وصعوبة الوصول إىل املعلومات 
ذين العنصرين األساسيني، إال أن الباحث حاول ما أمكنه ذلك ا ستقصاء العناصر ذات العالقة، املرتبطة 

تمع األكادميي وكل  وتقدمي مادة علمية جيدة ومفيدة لتطوير الواقع امليداين بالدرجة األوىل، فضال عن ا
  .املهتمني بعصرنة تسيري وإدارة األرشيف عموما

 الفصل اخلامس تناول فيه الباحث إجراءات الدراسة امليدانية، أين مت حتديد جماالت الدراسة،
جمتمع الدراسة وعينتها وخصائصها، أدوات مجع البيانات، وعلى ضوء هذه اإلجراءات يتسىن للقارئ فهم 
ا ختص جمتمعا معينا يف  باقي العناصر التالية، سواء تعلق األمر بالتحليل، االستنتاج وحىت االقرتاحات، أل

هجية يف مجع البيانات وحتليلها مكان معني وزمن معني كذلك، فضال عن توضيح االلتزام باألدوات املن
  .للوصول إىل النتائج النهائية للدراسة

وقد مت ختصيص الفصل السادس لعرض وحتليل البيانات اليت مشلت االستبيان، املقابلة، املالحظة 
حسب طبيعة البيانات،  الكيفي تحليلعتماد على أسلويب التحليل الكمي والوالوثائق الرمسية، وقد مت اال

ل الباحث ربط ما مت التوصل إليه باألسباب الكامنة وراء الظواهر من خالل التفسري والتعليل، أين حاو 
  .  حىت يتوفر عنصر العمق يف التحليل وليس جمرد الوصف

ا، وقد كانت البداية بالنتائج على  ويف الفصل السابع واألخري مت عرض نتائج الدراسة ومقرتحا
ا أن ضوء الفرضيات، مث النتائج العام ة للدراسة، ليصل الباحث إىل تقدمي مجلة من املقرتحات اليت من شأ

يئة جمموعة من الشروط والظروف املالئمة  تساهم يف تقدمي حلول للمشاكل والصعوبات املطروحة، و
ذه العملية احليوية   .  لتوفري متطلبات حوسبة مصاحل األرشيف اجلامعية، خصوصا عند تعاون مجيع املعنيني 
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وقد اعتمد الباحث على عدد معترب من املراجع يف إعداد هذه األطروحة وخاصة اإللكرتونية منها،   
من خالل االستفادة من املصادر اإللكرتونية املتاحة عرب املكتبات واملستودعات الرقمية، وبنوك وقواعد 

ها، ومن أهم املراجع اليت مت البيانات، سواء بالنسبة للكتب أو مقاالت الدوريات أو الرسائل اجلامعية وغري 
 جربيل ، من تأليف كل من األرشفة اإللكرتونية وإدارة الوثائق يف العصر احلديثاالعتماد عليها كتاب 

م، باإلضافة إىل كتاب 2012الوطنية بالرياض سنة  مكتبة امللك فهداملعثم، والصادر عن  نبيلالعريشي و 
 عبدوقمصاين  قاريللمؤلفني عبد الغفور املكتبات  بيئة يف توظيفها ومدى واالتصاالت املعلومات شبكات

مثل  علىحث االب اعتمدحيث  ،م2010من طرف نفس الناشر سنة  الرياض، والصادر أيضا بالغفور
هذه املراجع يف اجلانب النظري، خصوصا ما تعلق باملسائل التقنية واليت ال توجد فيها مادة علمية كافية 

  .مثل احلواسيب، وسائط التخزين، الشبكات وغريها

مع  فضال عن التلخيص لقد عمل الباحث على استخدام أسلوب االقتباس من املصادر واملراجع
ا األصليني، مع توضيح كل  احرتام مبادئ األمانة العلمية، من خالل نسبة األفكار والنصوص إىل أصحا
م، فضال عن إعادة صياغة هذه األفكار بأسلوب الباحث ودون اإلخالل باملعىن  البيانات املتعلقة 

حتليل ونقد هذه األفكار يف  األصلي وعدم االعتماد على النقل احلريف، وهذا يف معظم ما مت اقتباسه، مع
املواطن اليت تقتضي ذلك، باستخدام األسلوب العلمي املوضوعي، باإلضافة إىل تقدمي أفكار ومعلومات 
ورؤى للباحث يف العديد من املسائل، واليت متثل إحدى اإلضافات العلمية يف هذه األطروحة، زيادة على 

         .قرتحاتاملوضوع املعاجل والنتائج املتوصل إليها وامل
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  :إشكالية الدراسة -1

ا اليت حتفظ والعاملي لألمم والشعوبث الوطين يعترب األرشيف من أهم مكونات الرتا ، وهو ذاكر
من خالل املعلومات املدونة على خمتلف األوعية حسب تطور احلضارات عرب التاريخ، وبالتايل فهو  تارخيها

ا، فضال عن كون األرشيف من أهم مصادر البحث العلمي وخاصة  ا ومنجزا دليل مادي على نشاطا
از به من املوثوقية واملصداقية؛ هذا من جهة ومن جهة أخرى فهو عنصر أساسي ا ميتمل بالنظرالتارخيي منه، 

يف جمال التسيري اإلداري للمؤسسات، فاألرشيف بطبيعته مكون عضوي يف كل العمليات اإلدارية ملختلف 
، فهو أثر النشاط الرمسي للمؤسسات واهليئات والدوائر مهما تنوعتالنشاطات اإلدارية للمؤسسات 

ية وحىت اخلواص واملعرب احلقيقي عنه، وال ميكن االستغناء عنه حبال خاصة إذا تعلق األمر بإثبات احلكوم
  .احلقوق أو اختاذ القرارات وإجراء العمليات التقييمية واإلحصائية وغريها

يف  وقد متيز العصر احلايل بظهور تكنولوجيا املعلومات واالتصال، حيث أدى توظيفها واستخدامها
خمتلف  ة، وتبين طرق حديثة لتطوير وعصرنةغيري طرق العمل التقليديإىل طفرة كبرية يف ت االتخمتلف ا

األعمال، املهن والوظائف، سواء كانت إدارية، تسيريية أو فنية تقنية، وهذا بالنظر للمردودية اليت ترجع 
اجلديد ضرورة وخيارا التوجه  هذا نتيجة استخدام التكنولوجيات احلديثة، مما جعل على األفراد واملؤسسات

االت،  يف آن واحد، فال مكان لألفراد واملؤسسات يف عامل يعتمد على التكنولوجيا احلديثة يف مجيع ا
هو ضرورة، وخيارا ألن التكنولوجيا احلديثة تقدم حلوال  ي ملواكبة هذه التطورات التكنولوجيةوبالتايل فالسع

  .يف جمال التسيري اإلداري وتقدمي اخلدمات للمستفيدين ، خصوصاساتواجهها املؤستلعديد املشاكل اليت 

ذه التكنولوجيات احلديثة من حيث  واملؤسسات الوثائقية كغريها من املؤسسات هي معنية 
توظيفها يف العمل الوثائقي بشكل عام واألرشيف بشكل خاص، من أجل تطوير وحتسني األداء الوظيفي 

اليت ما  للمستفيدين، اخلدمات األرشيفيةمعاجلة وحفظ األرشيف، وكذا تقدمي خاصة فيما يتعلق بتجميع، 
فتئت تتزايد وتتنوع مما يستوجب اعتماد التقنيات احلديثة ملواجهة هذا الواقع اجلديد، ومواكبة املستجدات 

حيث كان أسلوب عمل األرشيفي يعتمد على الطرق اليدوية  ات،احلالية يف ظل جمتمع املعلوم والتطورات
الكم الكبري  التقليدية، واليت أضحت غري قادرة على مواجهة ظاهرة انفجار املعلومات، خاصة يف ظل هذا 

من الوثائق واملعلومات نتيجة مفرزات تكنولوجيا املعلومات واالتصال، واليت فرضت نفسها يف خمتلف 
على مستوى تغيري طرق العمل وأمناط التسيري وتقدمي اخلدمات، بالنظر ملا متتاز به من جماالت احلياة وحىت 

خصائص أمهها حتقيق الدقة والسرعة وبالتايل ربح اجلهد والوقت، وهذا هو الشغل الشاغل لإلنسان يف 
لوال هلا عصر املعلومات، فبقدر مسامهة هذه التكنولوجيا يف ظاهرة انفجار املعلومات فهي أيضا قدمت ح
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وهذا التوجه اجلديد  ة اليت بلغت منتهى الذكاء البشري،بفضل التطور اهلائل ملختلف التقنيات احلديث
انبهارا بالتكنولوجيا   ينبغي أن يكونملؤسسات ومراكز ومصاحل األرشيف حلوسبة العمل األرشيفي ال

األرشيفية دون فهم ومعرفة لطبيعة هذه حتمسا الستخدامها وتوظيفها يف املهنة ال ، و يف حقيقة األمر احلديثة
هذه التكنولوجيا لألرشيف من جهة،  ميكن أن تقدمه على وعي وإدراك ملا يبىنوإمنا  ،التكنولوجيا

ذه العملية، لتحديات اليت تفرضها على األرشيفيني واهليئات الوصية على األرشيف يفول  اجلزائر واملعنيني 
يف ليست مهمة طرف واحد أو جهة واحدة وإمنا هي مهمة جمموعة على اعتبار أن عملية حوسبة األرش

 . من األطراف تشكل منظومة متكاملة يف األدوار ومنسجمة يف العالقات

ولعل أهم التحديات حلوسبة األرشيف هو توفري جمموعة من املتطلبات األساسية والضرورية 
إال  وجيا احلديثة يف األرشيفاستخدام التكنوللتحقيق هذا املشروع الطموح، وال ميكن حبال احلديث عن 

ستغناء عن أي اال بوجود هذه املتطلبات كاملة غري منقوصة، فهي متثل سلسلة موصولة احللقات ال ميكن
يئةواحدة منها،   اهلياكل القاعدية، التجهيزات، الربجميات، الشبكات،: البنية التحتية مثل من خالل 

 وضع بدرجة أخصو  ،النصوص القانونيةوإصدار  رية املؤهلة، امليزانيةوادر البشالك توفري فضال عن
األهداف وترسم خطط التنفيذ وتسند املهام إىل كل  فيها حتدد أين ،اسرتاتيجية وطنية حلوسبة األرشيف

ذا املشروع اهلام   .األطراف املعنية 

يف عمليات التطوير  تكون السباقة يفرتض أنتعترب اجلامعات من أهم املؤسسات العمومية اليت و 
ا حماضن العلماء وامل ة احتياجات صني، وهي بطبيعتها من تقوم بدراستخصوالتحديث، على اعتبار أ

تمع وتقد االت والعلوم والتخصصات، وأرشيف اجلامعة  املناسبة م احللولومشكالت ا هلا يف خمتلف ا
ا له من أمهية بالغة قد سبقت اإلشارة إليها، وبالتايل فاالهتمام لجامعة ملاهليكلية لهو جزء أساسي يف البنية 

بتطوير وحتسني وترقية هذا األرشيف هو بنفس أمهية األرشيف نفسه، من خالل اعتماد التقنيات احلديثة 
يف تسيري األرشيف اجلامعي وتقدمي خدمات جيدة ونوعية للمستفيدين، والذي ينبغي أن يوضع على قائمة 

  .       إدارة اجلامعة واهليئات الوصية وكل األطراف املعنيةأولويات 

أرشيف اجلامعات من حيث واقع  يف هذا السياق لتسلط الضوء علىهذه الدراسة  جاءت
وتوفري خمتلف املتطلبات الضرورية الستخدام البنية التحتية  بالنظر لتحضري ،احلوسبة ملشاريع جاهزيته

وهذا  جلامعي يف واليات الشرق اجلزائري،، من خالل دراسة األرشيف ااألرشيفالتكنولوجيا احلديثة يف 
  :انطالقا من التساؤل الرئيسي التايل

  وسبة يف مصاحل أرشيف جامعات الشرق اجلزائري ؟احلوفر متطلبات تمدى ت إىل أي 
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  :تساؤالت الدراسة -2

  :هلا فيما يليالفرعية إنطالقا من التساؤل الرئيسي ميكن إمجا تطرح هذه الدراسة مجلة من التساؤالت

  ؟ التكنولوجيات احلديثة التوجه حنو استخدام يف ظلاجلزائرية مصاحل أرشيف اجلامعات ما هو واقع  -

  ؟  هل تتوفر كل متطلبات احلوسبة يف مصاحل األرشيف اجلامعية -

  ؟ي هذه املصاحل يواملهارة التكنولوجية لدى أرشيف املستوى التقينما هو  -

  ؟   حوسبة األرشيف اجلامعي املرتبطة مبتطلبات ي الصعوبات واملشاكلما ه -

أرشيف اجلامعات ما هي اآلفاق املستقبلية لتجاوز هذه الصعوبات، وللوصول إىل جاهزية أفضل مبصاحل  -
  اجلزائرية ؟

  :فرضياتال -3

  :الدراسة اختبار الفرضيات التاليةسنحاول يف هذه 

  :الفرضية األولى

توفر مجلة من املتطلبات على رأسها  نظرا لعدم ملشاريع احلوسبة غري مستعدة مصاحل األرشيف اجلامعية
  .لتحتية وتوفري امليزانية الضروريةجاهزية البنية ا

  :الفرضية الثانية

مل يرق إىل املستوى املطلوب بسبب نقص للتعامل مع التقنيات احلديثة  موظفي مصاحل األرشيف أهيلت
ن النوعية يف اجلانب التكنولوجي يف كل أنواع التكوين برامج التكوي الدورات التكوينية، فضال عن نقص

  .املعتمدة

  :الفرضية الثالثة

األرشيف لبات حوسبة املتعلقة مبتط صعوباتل املشكالت املطروحة وجتاوز التسعى مصاحل األرشيف حل
تضافر  مع ضرورة موظفي هذه املصاحل، وجدية بكل ما هو متاح من إمكانيات بالنظر لوعياجلامعي 

  .جهود كل املعنيني بعملية حوسبة أرشيف اجلامعات
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  :  موضوعالأهمية  -4

  :يليوميكن إبراز هذه األمهية فيما  عاجله هذا البحث هو من األمهية مبكان،يإن املوضوع الذي 

اجلامعة  كما ، فضال عن كون حوسبة أرشيف اجلامعات حبث تناول متطلبات تعترب هذه األطروحة أول -
  .متثل النواة األوىل للتطور العلمي والتكنولوجي يف أي دولة هو معروف

أرشيفيني، مسؤويل اجلامعات، املديرية العامة لألرشيف الوطين  منكل املعنيني التطرق إىل دور    -
  .اجلامعي األرشيف والسلطات املركزية يف عصرنة وتطوير

عام  لعمود الفقري لعصرنة املؤسسات بشكلهذه الدراسة بالتطوير التكنولوجي الذي يعترب ا هتماما  -
  .واألرشيف بشكل خاص

  :أهداف الدراسة -5

  :إىلدف هذه الدراسة 

التكنولوجية احلديثة، والوقوف  يف ظل التطورات الواقع احلايل ألرشيف اجلامعات اجلزائريةالتعرف على  -
  .ملشاريع احلوسبة واستخدام التقنيات احلديثة يف األرشيف مدى استعداد وجاهزية مصاحل األرشيف على

  .هذا الواقع اجلديد مبسايرة ومواكبةألنه معين التعرف عن كثب على املستوى التكنولوجي لألرشيفي  -

  .حوسبة األرشيف اجلامعي املرتبطة مبتطلباتحتديد الصعوبات واملشكالت   -

وقابلة للتجسيد، للوصول إىل جاهزية أفضل  اليت يراها الباحث ضرورية ومفيدةحات املقرت تقدمي  -
  . اجلزائرية اجلامعاتأرشيف تطوير وعصرنة  من أجل الستخدام التكنولوجيا احلديثة

  .واملهنيني واملهتمني بعصرنة األرشيفتقدمي مادة علمية متميزة وذات فائدة للباحثني  -

  :الدراسة منهج -6

املنهج هو جمموعة اخلطوات املتبعة يف دراسة ظاهرة أو مشكلة ما، من أجل الوصول إىل نتائج أو   
ا مشكلة البحث، وبتعبري  حقائق تفسر هذه الظاهرة أو املشكلة املبحوثة، واإلجابة على األسئلة اليت أثار

، 1" ة واإلجابة عن األسئلة الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسته للمشكلة الستكشاف احلقيق" آخر هو 
                                                             

  87.ص.1985اجلامعي احلديث،املكتب :القاهرة.الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية:البحث العلمي.شفيق،حممود1-   
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الباحث يعاجل موضوع حبثه على حنو معني حبسب طبيعة " ونظرا لتعدد العلوم التخصصات واملواضيع فإن 
 1".املوضوع املبحوث فيه 

دراسة  اليف  الوصفي املنهج اعتمد علىفإن الباحث قد  هذا البحث وضوعموبالنظر إىل طبيعة   
املنهج األكثر استخداما من قبل  يع يف علم املكتبات والتوثيق، علما أنهكونه األنسب يف مثل هذه املواض

بأنه يقوم أساسا على وصف الظاهرة حمل " املنهج الوصفي حيث يعرف الباحثني يف هذا التخصص،
البحث والدراسة على أن تكون عملية الوصف تعين بالضرورة تتبع هذا املوضوع وحماولة الوقوف على أدق 

    2".جزئياته وتفاصيله 

  :الدراسات السابقة -7

 عادة ما يتناول الباحث أي موضوع من زاوية معينة حماوال التعمق يف املوضوع من خالل تلك
الزاوية، وبالتايل فاإلطالع على الدراسات السابقة ميكن الباحث من حتديد جوانب النقص يف املوضوع، 
ومن مث حتديد اجتاه البحث لتجنب تكرار األعمال السابقة من جهة ومن جهة أخرى أصالة العمل العلمي 

سات حول هذا املوضوع درا مخسوتناول جوانب حديثة يف املوضوع مل يسبق التطرق إليها، وقد مت رصد 
  :تتمثل فيما يلي

  :الدراسة األولى -7-1

األرشفة اإللكرتونية بني " بعنوان هي رسالة ماجستري  )2006(حممد  بونعامةل الدراسة األوىل
وحتت إشراف األستاذ الدكتور عبد املالك بن " دراسة حالة األرشيف الوطين اجلزائري : التشريع والتطبيق

  .منتوري قسنطينةالسبيت جبامعة 

األرشفة و فيما يتعلق بالتسيري يف ظل التطورات التكنولوجية احلديثة  يتناول فيها دور األرشيف 
وتعترب هذه الدراسة مقاربة علمية ملعرفة واقع األرشفة اإللكرتونية يف اجلزائر من خالل دراسة  ،اإللكرتونية

هودات حالة مركز األرشيف الوطين، وعلى الرغم من التأخر امل ال إال أن احملاوالت وا لحوظ يف هذا ا
ا، وحماولة معرفة أهم السلبيات اليت تعرقل جناحها إلجياد احللول  املبذولة ينبغي تثمينها والبناء على إجيابيا

  :خلص يف النهاية إىل ما يليقد و  ؛املمكنة مستقبال

                                                             
  1269.ص.1994،.]ن.د:[اإلسكندرية.عربي.فرنسي.إنجليزي:موسوعة البحث العلمي وإعداد الرسائل واألبحاث والمؤلفات.عبد الفتاحمراد،1- 

  61.ص.2000ديوان املطبوعات اجلامعية،:اجلزائر.مدخل منهجية البحث االجتماعي.عياد،أمحد -2
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ومراكز ومصاحل األرشيف التعامل مع إن العوملة وتأثريات جمتمع املعلومات تفرض على مؤسسات  -
 .ولو مستقبال التقنيات احلديثة ومنها األرشيف اإللكرتوين

األرشيفي أصبح يواجه حتديات كبرية من خالل تبين نظم التسيري واألرشفة اإللكرتونية وبالتايل  -
 1 .عليه أن يكون عنصرا فاعال وحيويا يف هذه املنظومة اجلديدة

واملتعلقة بضرورة مواكبة التطورات احلديثة يف  النتائج اليت توصل إليها الباحثوانطالقا من هذه 
جمال األرشيف، واليت يعترب األرشيفي حجر الزاوية يف هذه العملية، باعتباره املعين األول باستخدام 

الرفع تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف جمال األرشيف، مما يفرض عليه مجلة من التحديات على رأسها 
ال التكنولوجي، فضال عن دعم ومرافقة مؤسسات التكوين  من مستوى كفاءاته ومهاراته خصوصا يف ا

ال واملؤسسات املستخدمة على حد سواء      .يف هذا ا

   :الدراسة الثانية -7-2

تكنولوجيا املعلومات " بعنوان  هي رسالة ماجستري )2009(الدراسة الثانية لبومسغون ابراهيم   
ا يف جمال األرشيف وحتت إشراف األستاذة الدكتورة جنية قموح " أرشيف والية قسنطينة منوذجا : وتطبيقا

  .نةجبامعة منتوري قسنطي

مراكز من خالل دراسة األرشيف، جمال يف التكنولوجية ت إىل التطبيقا تطرقت هذه الدراسة  
لبحث يعمق الفهم فيما خيص واقع االستخدامات التكنولوجية يف هذا ا ة،ومصاحل أرشيف والية قسنطين

األرشيف، من خالل دراسة مصاحل األرشيف بوالية قسنطينة من هذا اجلانب لتتضح الصورة أكثر، 
كل باحث أن يضيف جزء   يكفيوبطبيعة احلال ال ميكن لبحث أو حبثني أن يلم بكل جوانب املوضوع، ف

نظرة شاملة حول املوضوع  إىل املوضوع على األقل من زاوية معينة، حىت إذا اجتمعت كل الزوايا شكلت
  :كانت أهم النتائج كما يليو  املدروس؛

ـــــة يف بعـــــض  - ـــــزات إلكرتوني ـــــاح مـــــن جتهي مصـــــاحل األرشـــــيف بواليـــــة قســـــنطينة توظـــــف مـــــا هـــــو مت
 .التطبيقات احلديثة لتسيري األرشيف

                                                             
جامعة منتوري :علم املكتبات:رسالة ماجستري.دراسة حالة األرشيف الوطني الجزائري:اإللكترونية بين التشريع والتطبيقاألرشفة .بونعامة،حممد -1

  2006قسنطينة،



 

 12 

ــــــال التكنولــــــوجي وهــــــم حباجــــــ مقبــــــولميتلكــــــون مســــــتوى األرشــــــيفيون  - ة إىل مــــــن املهــــــارات يف ا
 1 .خاصة يف ظل احلديث عن األرشيف اإللكرتوين بواسطة التكوين املستمر تطويره

لقد كشفت هذه الدراسة العلمية حمدودية استخدام مصاحل األرشيف لتكنولوجيا املعلومات 
ا يف جمال  األرشيف، مما يعين أن هناك نقص يف تزويد هذه املصاحل بالتجهيزات واملعدات الضرورية وتطبيقا

مما جيعلنا نتساءل عن األسباب  حلوسبة العمل األرشيفي من أجل زيادة الفعالية واملردودية يف هذه املصاحل،
صا العمل على احلقيقية وراء هذا النقص، وأيضا عن دور األرشيفي يف حتسني وتطوير هذا الوضع خصو 

    . إقناع مسؤويل املؤسسات جبدوى وفائدة استخدام التكنولوجيات احلديثة يف األرشيف

   :الدراسة الثالثة -7-3

" بعنوان  وهي مذكرة ماسرت) 2011(لبني خنفر رياض ومحزة زين الدين االدراسة الثالثة للط
مصاحل أرشيف املؤسسات واإلدارات العمومية : حتديات األرشيفي يف ظل التطورات التكنولوجية احلديثة

  .جبامعة منتوري قسنطينة وحتت إشراف األستاذة سعاد بن شعرية" مبدينة قسنطينة منوذجا 

  :متثلت أهداف هذه الدراسة يف

  .إبراز أمهية املهنة األرشيفية -

  .مدى تطبيق التكنولوجيات احلديثة يف مراكز األرشيف من عدمهالوقوف على  -

التعرف على فوائد التكنولوجيات احلديثة بالنسبة لقطاع األرشيف، وما تقدمه من حلول ملختلف  -
  .العمليات األرشيفية

  :حيث مت التوصل إىل عدد من النتائج أمهها

  .يكفل التطبيق احلتمي هلذه األخرية احلديثةث على تطبيق التكنولوجيا وجود بيئة تشريعية قوية حت -

تطبيق مل مهمة تضمن أرضية قوية لنجاح اإلمكانيات املادية، الكوادر البشرية والبيئة التشريعية عوا -
  1 .التكنولوجيا احلديثة يف مصاحل األرشيف

                                                             
 جامعة:املكتبات علم:ماجستري رسالة.نموذجا قسنطينة والية أرشيف:األرشيف مجال في وتطبيقاتها المعلومات تكنولوجيا.بومسغون،ابراهيم -1 

  2009قسنطينة، منتوري
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لقد حاولت هذه الدراسة التطرق إىل موضوع التحديات اليت يواجهها األرشيفي يف ظل التطورات   
التكنولوجية احلديثة، وقد وفقت يف حتديد بعض منها وبقي البعض اآلخر مل يتم التطرق إليه، وسنحاول يف 

ات احلوسبة يف األرشيف الرتكيز على املتطلبات اليت ينبغي توفريها لنجاح عمليدراستنا هذه إن شاء اهللا 
  .على األقل يف اجلامعة اجلزائرية

   :الدراسة الرابعة -7-4

لة األردنية للمكتبات واملعلومات  هيو ) 2014(الرابعة لكمال الصيد  الدراسة   مقال منشور يف ا
دراسة ميدانية : معوقات تطبيق التكنولوجيا احلديثة يف مراكز األرشيف من وجهة نظر األرشيفيني" بعنوان 

  ." اجلزائري مبركز األرشيف الوطين

هنة األرشيفية، التعرف على تأثري التطبيقات التكنولوجية على امل دف هذه الدراسة العلمية إىل  
دف إىل تسليط الضوء   رشيف واحلفظ واإلتاحة واالسرتجاع،من حيث تطوير طرق املعاجلة الفنية لأل كما 

عة من هذه التطبيقات الناجعلى أهم املعوقات اإلدارية والنفسية والتقنية واملالية اليت حتول دون االستفادة 
املعوقات اليت حتد من استخدام التكنولوجيات احلديثة من قامت هذه الدراسة برصد أهم التكنولوجية؛ وقد 

   .لة مركز األرشيف الوطين اجلزائريطرف األرشيفيني من خالل دراسة حا

  :وأهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج

أكرب ما يواجه مركز األرشيف الوطين يف جمال التطبيقات التكنولوجية هي املعوقات التقنية، ونقص  -
يكل وتنظم استخدام التكنولوجيا يف قطاع الدعم ا إلداري والتقين يف ظل غياب سياسة وطنية 

 .األرشيف وحتدد كيفية حفظ خمرجات هذه التكنولوجيا
وجود معوقات نفسية لدى األرشيفيني يف التعامل مع التقنيات احلديثة خاصة يف ظل نقص فرص  -

ال    2 .التدريب والتكوين يف هذا ا

من حيث حتديد املعوقات  الدراسة الثالثةنتائج التشابه بني نتائج هذا البحث و واملالحظ هو 
والتحديات وحىت االقرتاحات والتوصيات مع الفارق النسيب طبعا، مما يعين التقارب الكبري لوضعيات املراكز 

                                                                                                                                                                                   
مصالح أرشيف المؤسسات واإلدارات العمومية بمدينة :تحديات األرشيفي في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة. خنفر،رياض؛محزة، زين الدين -1

  2011جامعة منتوري قسنطينة،:علم املكتبات:مذكرة ماسرت.قسنطينة نموذجا

دراسة ميدانية بمركز األرشيف الوطني :في مراكز األرشيف من وجهة نظر األرشيفيينمعوقات تطبيق التكنولوجيا الحديثة .الصيد،كمال 2 -
لة األردنية للمكتبات واملعلومات.الجزائري    2014 ،1.ع.49مج،.ا



 

 14 

اس الوضعية واملصاحل األرشيفية اجلزائرية وهذا يعزز ويثمن احللول املقرتحة من طرف الباحثني، على أس
  . املشرتكة ملراكز ومصاحل األرشيف وبالتايل ضرورة وجود احللول املشرتكة

  :الدراسة الخامسة -7-5

لة األردنية للمكتبات  وهي أيضا) 2014(لزكريا قرجع  الدراسة اخلامسة   مقال منشور يف ا
دراسة ميدانية مبصاحل : الكفاءات املهنية للموظفني يف جمال األرشيف والبيئة الرقمية" واملعلومات بعنوان 

تطرقت هذه الدراسة إىل موضوع املهارات التكنولوجية للموظفني ، "األرشيف الوالئية يف الشرق اجلزائري 
اعتبار أن تأهيل الكادر البشري هو أهم متطلب لنجاح استخدام التكنولوجيا يف  يف مصاحل األرشيف على

كشفت هذه الدراسة تأخر انيات املادية واملالية والتقنية؛ وقد  جمال األرشيف، باإلضافة إىل توفري اإلمك
ة اليت األرشيفيني يف جمال االستخدامات التكنولوجية يف مصاحل األرشيف بالنظر إىل الكفاءات املهني

البيئة الرقمية، وعدم جاهزية احمليط املؤسسايت هلذه التطبيقات احلديثة من حيث توفر  ظل تنقصهم يف
املتطلبات الضرورية الستعمال التكنولوجيات احلديثة يف قطاع األرشيف، وكذا انعدام الثقافة األرشيفية لدى 

  .املسؤولني واإلداريني الذين ال يزالون حيملون نظرة دونية عن األرشيف

  :أهم نتائج هذا البحث كما يلي وقد جاءت

غالبية املوظفني مبصاحل األرشيف الوالئية يعانون من مشاكل عديدة تتصدرها الظروف الصحية  -
غري املالئمة وجتاهل اهليئات الوصية، وكذا ندرة وسائل العمل الضرورية يف ظل صعوبة التحكم يف 

 .ف يف برامج التكويناملعاجلة العلمية لألرصدة الوثائقية والذي يعين وجود ضع
حمل الدراسة ما زالوا يقومون بوظائفهم يف بيئة تقليدية يكاد ينعدم فيها موظفو املصاحل األرشيفية  -

 1 .استغالل مفرزات التقنيات احلديثة

نتائج هذا البحث تؤكد نقص وسائل العمل والتأخر يف استخدام التكنولوجيا احلديثة يف جمال 
األرشيف، وهذا يرجع بالدرجة األوىل إىل عدم توفر البيئة املناسبة لنجاح هذا التوجه احلديث، خصوصا ما 

يعاين منها األرشيفيون، تعلق بتوفر املتطلبات الضرورية، فضال عن الوضعية الصحية واملهنية الصعبة اليت 
واليت تؤثر بشكل سليب على أدائهم الوظيفي، مما يستدعي جهود كبرية لتغيري هذا الوضع، ولعل هذه 

                                                             
لة .الجزائري دراسة ميدانية بمصالح األرشيف الوالئية في الشرق:الكفاءات المهنية للموظفين في مجال األرشيف والبيئة الرقمية.قرجع،زكرياء -1 ا

  2014، 3.،ع49.مج.األردنية للمكتبات واملعلومات
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العلمية متثل مسامهة يف نشر الوعي لدى األرشيفيني واملسؤولني على حد سواء، أمال يف حتسني  البحوث
   .وتطوير املهنة األرشيفية ووضعية األرشيف واألرشيفيني

  :تحديد مصطلحات الدراسة -8

يف تسيري  وخمتلف التقنيات احلديثة واالتصال هي استخدام تكنولوجيا املعلومات: اإلدارة اإللكترونية
تطوير وعصرنة خمتلف العمليات سواء كانت إدارية، فنية  وإدارة املؤسسات على اختالف أنواعها، من أجل

   . أو تقدمي اخلدمات النوعية

جمموع الوثائق الناجتة عن نشاط املؤسسات العمومية واخلاصة وحىت األفراد، واليت خضعت  هو: األرشيف
للتنظيم من قبل مصاحل أو هيئات متخصصة، مع حفظها يف أماكن مالئمة لضمان الوصول إليها عند 

  .احلاجة

ق بدأ باالقتناء الرقمي هي جمموع العمليات التقنية والفنية واإلدارية تطبق على الوثائ :األرشفة اإللكترونية
بواسطة أجهزة املسح والتصوير، مث املعاجلة احلاسوبية بواسطة برامج التعرف الضوئي على احلروف 
واألشكال وغريها من برامج حتسني اجلودة، تصنيفها وفهرستها وتكشيفها ومن مث ختزينها بإحدى الطرف 

إىل هذه الوثائق حسب التنظيم املعمول به يف املؤسسة، ودون إمهال الوصول  حقوق املناسبة، مع إدارة
     . سياسات احلفظ الرقمي وأمن املعلومات

هي مؤسسة للتعليم العايل تعىن بتكوين اإلطارات وتلقني العلوم واملعارف والتقنيات واآلداب يف  :الجامعة
تم خمتلف التخصصات للطلبة واملتعلمني، مرتكزة على اجلانب النظ ري والتطبيقي يف التكوين، كما 

تمعية  بالبحث العلمي وتطوير النظريات واالكتشافات واالخرتاعات املتنوعة، من أجل حتقيق التنمية ا
  .وتطوير احلياة اإلنسانية

استخدام احلواسيب والتجهيزات اإللكرتونية والربجميات والشبكات وخمتلف التقنيات احلديثة هي  :الحوسبة
ا تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف أداء العمل، لتطوير وحتسني األداء الوظيفي واخلدمات اليت أ فرز

املقدمة، فضال عن التحكم األفضل يف احلجم الكبري للوثائق واملعلومات بالطرق احلديثة، وحتقيق الدقة 
  .والسرعة املطلوبتني من أجل الوصول إىل مردودية أفضل يف العمل

هي توليفة من التجهيزات والربجميات وقواعد البيانات والشبكات  :واالتصال المعلوماتتكنولوجيا 
  . البيانات واملعلومات بدقة متناهية وسرعة فائقة وحتويل والعديد من التقنيات احلديثة املستخدمة يف معاجلة



 

 16 

إىل ) اخل ...مكروفيلمورق، ( هي عملية تقنية حديثة لتحويل الوثائق من الشكل التناظري  :الرقمنة
ا بواسطة احلاسوبالشكل الرقمي، وذلك باستخدام املاسح    .ات الضوئية أو الكامريات الرقمية، ليتم قراء

وهي الوثيقة اليت أنشئت بواسطة احلاسوب مباشرة وبواسطة برنامج خاص،  :الوثيقة إلكترونية المنشأ
اء للعرض على الشاشة أو حتويلها عرب الشبكة أو وحتفظ من أجل استخدامها يف املستقبل، سو حيث ختزن 

   .طباعتها على الورق

وهي نتيجة عملية الرقمنة حيث تكون يف شكل صورة ميكن معاجلتها بواسطة برنامج  :الوثيقة المرقمنة
من أجل تسهيل عمليات البحث، فضال عن إمكانية OCR التعرف الضوئي على األشكال والرموز 

اليت تظهر عليها نتيجة عمليات املسح الضوئي أو التصوير الرقمي بواسطة برامج  معاجلة بعض التشوهات
   .خاصة
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  :تمهيد

 الولوج إىل موضوع الدراسة من املهم االرتكاز على مجلة من املفاهيم واألساسيات حولقبل   
قدر وضوح املفاهيم لدى باليت يأخذ مداه من خالهلا، فو ، وهي مبثابة املنطلقات األوىل للبحث الدراسة

توضيح  الباحث أو املؤلف، من خالل وأطروحاتالقارئ حول موضوع ما تكون قابليته الستيعاب أفكار 
 منهجيإتباع نسق ب املصادر واملراجع، وأيضا منعديد العلى مصطلحات ومفاهيم الدراسة باالعتماد 

فال جمال للعشوائية يف عرض املفاهيم  ،ومنطقي ينسجم مع موضوع البحث وتسلسل مصطلحاته ومفاهيمه
  .املنهجية والعلميةإمنا هو بناء علمي ومنهجي رصني يرتكز على قدر كبري من 

مع إدراج أهم  اجلامعةبمث  باألرشيفاجلامعات موضحني املفاهيم املتعلقة  أرشيفيف البداية  نتناول  
ا  أرشيف اجلامعات؛ب ذات العالقة املباشرة العناصر  وعالقتهابعد ذلك نتطرق ملفهوم احلوسبة وأساسيا

من خالل العرض املفاهيمي الذي يعترب  مبوضوع الدراسة، حىت تتضح الصورة أكثر حول موضوع الدراسة
     .من مجيع جوانبه ودراسته دخول إىل املوضوع مبثابة البوابة األوىل لل
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  الجامعات أرشيف :المبحث األول 

  :مفهوم األرشيف -1-1-1

ـــــاك العديـــــد مـــــن التعـــــاريف ملصـــــطلح األرشـــــيف  كـــــل واحـــــد منهـــــا يعرفـــــه مـــــن زاويـــــة معينـــــة،  هن
  .يتسم بالشمول  صول إىل تعريف إجرائيأقرب إىل الدقة للو رأيناه  والذي نقف على بعضهاس

 علـــى اللفــظ هــذا ويطلــق. حكــومي مبــىن ويعــين « archeion » اليونانيــة مــن مشــتق اللفــظ :لغــة
 1.) العامة األرشيفات(  احلكومية الوكاالت وثائق

ذلــــك املكــــان املــــادي الــــذي حتفــــظ فيــــه  اإلجنليــــزي األرشــــيف بأنــــه عــــرف معجــــم أكســــفورد :صــــطالحاا
ــــــة املكلفــــــة بعمليــــــات اإلشــــــراف علــــــى  ــا ميكــــــن أن تطلــــــق علــــــى اهليئ الوثــــــائق واملســــــتندات التارخييــــــة، كمــــ

  2.املواد احملفوظة كذلك

   .املكان واهليئة املشرفة، ومل يتطرق إىل باقي العناصر األخرىوقد ركز هذا التعريف على عنصري 

ـــــد عرفـــــه املعجـــــم  ـــــات واملعلومـــــات بأنـــــه جمموعـــــة منظمـــــة مـــــن مل املوســـــوعيوق صـــــطلحات املكتب
  3.السجالت وامللفات اليت ختص أو تتعلق بإحدى املنظمات أو املؤسسات أو اهليئات

ــــــائق املنظمــــــة، وهــــــذا يعــــــين إخــــــراج كــــــل مــــــن  ـــوم األرشــــــيف يف الوث ــــــا حصــــــر مفهـــ ويالحــــــظ هن
 .كسفوردتعريف معجم أيف، واللتان ذكرمها املكان واهليئة املشرفة من دائرة التعر 

ـــــائق املكتوبـــــة اجلاريـــــة كمـــــا    ـــــة األرشـــــيفية األمريكيـــــة األرشـــــيف بأنـــــه جمموعـــــة الوث عرفـــــت اجلمعي
   4.والرسومات اليت أنتجتها أي مؤسسة أو منظمة وحفظت قصد الرجوع إليها وقت احلاجة

                                                             
 :على متاح.2017.07.13 :يوم زيارة].املباشر اخلط على.[واألرشيف والمعلومات المكتبات لمصطلحات الشامي 1-

http://www.elshami.com 
ــامي،أمحد -2 ــ ــ ــــب الشــ ــ ــيد حممد؛حســ ــ ــ ــزي.والمعلومــــــــات المكتبــــــــات مصــــــــطلحاتل الموســــــــوعي المعجــــــــم.اهللا،الســ ــ ــ ــريب إجنليــ ــ ــ ــاض.عــ ــ ــ ــريخ دار:الريــ ــ ــ  املــ

  86.ص.1988، للنشر
ــد أمني؛ -3 ــ ــ ــعبانالبنهاوي،حممــ ــ ــ ــد خليفة،شــ ــ ــ ــز عبــ ــ ــ ــاهرة.والمعلومــــــــات المكتبــــــــات مصــــــــطلحات فــــــــي الموســــــــوعي البنهــــــــاوي قــــــــاموس.العزيــ ــ ــ  دار:القــ

  99.ص.1990والتوزيع، للنشر العريب

  50.ص.1993اللبنانية، املصرية الدار:القاهرة.والتطبيق النظرية بين اإلدارية الوثائق.اخلويل،مجال -4
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أو منظمـــــة مـــــع اإلشـــــارة إىل كـــــون  مؤسســـــةالوثـــــائق املنتجـــــة مـــــن قبـــــل يف هـــــذا التعريـــــف مشـــــل األرشـــــيف 
 .دون ذكر باقي العناصر مع إضافة عملية احلفظ أي تستخدم بصفة دائمة، ،هذه الوثائق جارية

كمــــا عــــرف شــــارل ســـــامران األرشــــيف بأنــــه كــــل األوراق والوثـــــائق املكتوبــــة الناجتــــة عــــن نشـــــاط   
ــــد نظمــــت ليســــهل الرجــــوع إليهــــا يف البحــــث، ــــردي، بشــــرط أن تكــــون ق وبشــــرط أن يكــــون  مجــــاعي أو ف

  .قد أحسن حفظها يف داخل منظمة واحدة

وحتديــــد اهلــــدف وهـــــو  التنظـــــيم ين ومهــــا ضــــرورةجديـــــد ينبالنســــبة هلــــذا التعريـــــف أضــــاف عنصــــر 
 .توفر شرط احلفظ عالوة على تسهيل الرجوع إىل الوثائق يف حاالت البحث،

ـــــــا وثـــــــائق أي إدارة عامـــــــة ـــــــائق التارخييـــــــة بأ اســـــــتحقت احلفـــــــظ  أمـــــــا شـــــــاملربغ فقـــــــد عـــــــرف الوث
  1.الدائم للرجوع إليها ألغراض البحث، وقد حفظت أو اختريت للحفظ يف دار الوثائق

حتديـــــد وظ مــــع فــــحصـــــر املفهــــوم يف األرشــــيف العمـــــومي احملعلــــى  شــــاملربغوقــــد اقتصــــر تعريـــــف 
    .الغرض منه واملتمثل يف اسرتجاع الوثائق

الـــــوطين بأنـــــه يتكـــــون مـــــن جمموعـــــة املتعلـــــق باألرشـــــيف  88/09وقـــــد عرفـــــه القـــــانون اجلزائـــــري 
ـــــــني  ـــــــة واألشـــــــخاص الطبيعي ـــــــة واجلماعـــــــات احمللي ـــــــائق املنتجـــــــة أو املســـــــتلمة مـــــــن احلـــــــزب والدول مـــــــن الوث
ــــة بفوائــــدها وقيمتهــــا ســــواء   ــــاء ممارســــة نشــــاطها، معروف ــــويني، ســــواء مــــن القــــانون العــــام واخلــــاص أثن واملعن

  2.رشيف املختصةكانت حمفوظة من مالكها أو حائزها أو نقلت إىل مؤسسة األ

ذا  ورغم أن التعريف القانوين اجلزائري لألرشيف حاول اإلحاطة مبختلف العناصر املرتبطة 
يف الوقت ذاته يعكس  بشكل واضح يف هذا التعريف، وهذا املفهوم، إال أن التوجه السياسي للدولة ظهر

االت يف فرتات معينة مدى تأثري التوجهات احلكومية  .  مبا فيها التعاريف واملفاهيم تقريبا يف كل ا

  :كما يلي  إجرائيا من خالل التعاريف السابقة ميكن تعريف األرشيف

                                                             
  31.ص.2009الوراق للنشر والتوزيع،:عمان.علم الوثائق وتجارب في التوثيق واألرشفة.املالكي،جمبل الزم - 1
  139.ص.4.ع.اجلزائرية الرمسية اجلريدة.الوطين باألرشيف واملتعلق 1988 جانفي 26 يف املؤرخ 09-88 قانون - 2
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هو جمموع الوثائق الناجتة عن نشاط املؤسسات العمومية واخلاصة وحىت األفراد، واليت خضعت 
لضمان الوصول إليها عند  ، مع حفظها يف أماكن مالئمةمتخصصة من قبل مصاحل أو هيئاتللتنظيم 
  .احلاجة

  :األرشيف أنواع -1-1-2

 .الوعاء وشكل احملتوى األعمار، امللكية، حسب األرشيف تصنيف ميكن

  :الملكية حسب األرشيف -1-1-2-1

  :العمومي األرشيف -أ

ـــــــري القـــــــانون يعرفـــــــه      ـــــــه اجلزائ ـــــــائق مـــــــن العمـــــــومي األرشـــــــيف يتكـــــــون"  بأن ـــــــة الوث  ومـــــــن التارخيي
ــــــيت الوثــــــائق ــــــة احلــــــزب هيئــــــات تســــــلمها أو تنتجهــــــا ال ــــــة واجلماعــــــات والدول  واهليئــــــات واملؤسســــــات احمللي
  1". العمومية

ــــــك يف مبــــــا العــــــام، القــــــانون مبــــــادئ عليــــــه تســــــري العمــــــومي واألرشــــــيف  متلكــــــه قابليــــــة عــــــدم ذل
ــــــة باعتبــــــاره للحجــــــز قابــــــل غــــــري وهــــــو اهلبــــــة أو الشــــــراء أو بــــــالبيع فيــــــه التصــــــرف أو بالتقــــــادم حــــــىت  ملكي

   2.عمومية

  .للدولة ملكيتها ترجع اليت الوثائق جمموع هو العمومي األرشيف أن القول وميكن

  :الخاص األرشيف -ب

ــــــائق مــــــن اخلــــــاص األرشــــــيف يتكــــــون"  يلــــــي كمــــــا 88/09 القــــــانون يعرفــــــه       ــــــيت الوث  حيوزهــــــا ال
  ". العمومية ريغ املنظمات أو املؤسسات أو العائالت أو األشخاص

 الوثـــــائق كافـــــة يف وتتمثـــــل اخلاصـــــة، الوثـــــائق علـــــى"  الرمسيـــــة شـــــبه الوثـــــائق"  أطلـــــق مـــــن وهنـــــاك
 1.واالحتادات واملنظمات كاهليئات، واجلماعات األفراد، عن الصادرة

                                                             
  139.ص.نفسه املرجع. 09-88 قانون - 1
  114.ص.1،2003.،ع2.واملعلومات،مج املكتبات جملة.الجزائري التشريع في لألرشيف القانونية الحماية.درواز،كمال - 2
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وجتدر اإلشارة إىل أن القوانني اخلاصة باألرشيف تسري على األرشيف العمومي فقط باستثناء ما 
  .ورد خبصوص األرشيف اخلاص

  :األعمار حسب األرشيف -1-1-2-2

  ): األول العمر(  جاريال األرشيف -أ

ـــــدأ ،نشـــــطال األرشـــــيف أيضـــــا ويســـــمى      ـــــد ويب ـــــة، اجلهـــــة مـــــن املســـــتند إنشـــــاء عن  وتكـــــون اإلداري
 أنتجتهــــا، الــــيت للمؤسســــة اجلاريــــة النشــــاط أوجــــه خــــالل منتظمــــة بصــــفة مســــتخدمة خالهلــــا املســــتندات

ـــــا املرحلــــة هــــذه يف املســــتندات توصــــف مــــا وغالبــــا  املختصـــــون بعــــض يقــــدر حيــــث نشــــطة أو جاريــــة بأ
ـــــا اإلداري عمرهـــــا يف تكـــــون الوثيقـــــة أن األصـــــح لكـــــن ســـــنوات، 5ب املـــــدة هـــــذه  املنتجـــــة اهليئـــــة أن طامل

 يـــــتم أن املعتــــاد مــــن فإنــــه اإلداريـــــة الوثــــائق وتنظــــيم حفــــظ مســــؤولية أمـــــا دائمــــة، بصــــفة إليهــــا حاجــــة يف
  2.املكاتب مستوى على املنتجة اإلدارة أو املصلحة يف حفظها

وهــــذا املفهــــوم لألرشــــيف اجلــــاري يصــــحح مــــا هــــو شــــائع عنــــد كثــــري مــــن النــــاس وحــــىت يف بعــــض  
ــــــى الوثيقــــــة  ــــــق عل ــــــائق القدميــــــة، لتصــــــبح كلمــــــة أرشــــــيف تطل ــــــارة عــــــن الوث ــــــأن األرشــــــيف عب اإلدارات، ب

  .  مبجرد إنشائها، والفرق يكون من حيث العمر

 ): الثاني العمر(  الوسيط األرشيف -ب

ــــائق مــــن ويتكــــون       ــــيت الوث  غــــري وأصــــبحت هلــــا، املنتجــــة اإلدارة طــــرف مــــن إليهــــا احلاجــــة قلــــت ال
ــــث مــــن نشــــطة ــــت، احلفــــظ ومراكــــز مصــــاحل إىل حتــــول فهــــي مث ومــــن االســــتعمال، حي ــــتم املؤق  حفظهــــا لي

 .احلاجة عند املنتجة لإلدارة وتبليغها

 

 

 
                                                                                                                                                                                   

  9.ص.1976دار الثقافة للطباعة والنشر،:القاهرة.األرشيف ماهيته وإدارته.علي ميالد،سلوى - 1
    6 -5.ص.1996للكتاب، الوطنية املؤسسة:اجلزائر.العلمية اإلدارة أرشيف وتسيير تنظيم دليل.واالتصال والتوجيه التقومي مديرية - 2
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  ): الثالث العمر(  التاريخي األرشيف -ج

ـــــــل       ـــــــارخيي األرشـــــــيف يتمث ـــــــف يف الت ـــــــائق خمتل ـــــــيت الدائمـــــــة، القيمـــــــة ذات الوث  نظـــــــرا حتفـــــــظ وال
 يعتـــــرب بـــــل املعلومـــــات، مصـــــادر أهـــــم مـــــن فقـــــط لـــــيس التـــــارخيي واألرشـــــيف والتارخييـــــة، العلميـــــة ألمهيتهـــــا
    1.التارخيية للمعلومات ورمسيا رئيسيا مصدرا

 حاجة يف ليست اإلدارة وأصبحت اإلدارية، أمهيتها استنفذت اليت الوثائق كما ميكن تعريفه بأنه      
 حلفظها الدائم احلفظ ملراكز حتول فهي بالتايلو  تارخيية، قيمة حتمل الوقت نفس يف ولكنها ائيا، إليها

من أجل حفظها من جهة وإتاحتها لالطالع جلمهور املستفيدين من جهة  حمددة، غري أبدية بصورة
 . أخرى

  :المحتوى حسب األرشيف -1-1-2-3

 املنتجــــــــة، اإلدارة نشـــــــاط وطبيعـــــــة الوثـــــــائق موضـــــــوع حســــــــب األرشـــــــيف نـــــــوع يتحـــــــدد وهنـــــــا      
 دولـــــــة، أي يف املوجــــــودة النشـــــــاطات حبســــــب األنــــــواع هـــــــذه تتعــــــدد أن ميكــــــن أنـــــــه إىل اإلشــــــارة وجتــــــدر
 :احلصر ال املثال سبيل على فنذكر

  :القضائي األرشيف -أ

ـــــات واحملـــــاكم العـــــدل وزارة وثـــــائق ويضـــــم  واحملـــــاكم واألنظمـــــة القـــــوانني وكـــــذلك القضـــــائية، واهليئ
 2.القضاء أمام املطروحة والقضايا والقضاة القانون برجال يتصل وما اخلاصة،

 :السياسي األرشيف -ب

 السياســـــة، عـــــامل يف البـــــارزة الشخصـــــيات ووثـــــائق السياســـــية واهليئـــــات اجلمعيـــــات وثـــــائق ويضـــــم
ــــــــــات املعاهــــــــــدات يضــــــــــم أن وميكــــــــــن ــــــــــدول مــــــــــع املربمــــــــــة واالتفاقي ــــــــــة، ال  وحماضــــــــــر واملقــــــــــررات األجنبي

  .وغريها االجتماعات

                                                             
 العربية البالد في األرشيف لتطوير التخطيط أجل من العرب خبراء ندوة أعمال:العربية البالد في األرشيفي إعداد.اللطيف عبد علي،إبراهيم -1
  23.ص.3،1984.للتوثيق،ع العايل املعهد:تونس.
  46.ص.1979دار احلرية للطباعة،:بغداد .تاريخه،أصنافه،إدارته:األرشيف.األلوسي،سامل عبود؛مالك،حممد،حمجوب -2
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  :والنقود والشعارات األختام أرشيف -ج

ـــــة القدميـــــة األختـــــام ويضـــــم ـــــيت واحلديث  واألعـــــالم والرمـــــوز الشـــــعارات وكـــــذلك اســـــتعماهلا بطـــــل ال
  .واملعدنية الورقية بأنواعها والنقود

  :وغير السري السري األرشيف -د

 بـــــــأمن املتصــــــلة الوثـــــــائق كــــــل إىل باإلضــــــافة الســـــــرية، طــــــابع لــــــه العســـــــكري األرشــــــيف معظــــــم
 جملــــــس أو اجلمهوريــــــة برئاســــــة األرشــــــيف هــــــذا يلحــــــق مــــــا وغالبــــــا واحلساســــــة، املهمــــــة والقضــــــايا الدولــــــة

ـــــ ويضـــــم األرشـــــيف غـــــري الســـــري جمموعـــــة مـــــن املـــــواد الـــــيت ميكـــــن للجمهـــــور  1.الداخليـــــة وزارة أو وزراءال
ــــيت حتفــــظ  dark archivesاالطــــالع عليهــــا دون عقبــــات، وهــــي ختتلــــف عــــن األرشــــيفات الســــرية  ال

  2.للمستقبل وال يسمح بالوصول إليها يف الوقت احلاضر

  :الطبي األرشيف -ه 

مــــن طــــرف املصــــاحل الطبيــــة والتقنيـــــة يتكــــون األرشــــيف الطــــيب مــــن الوثــــائق والســــجالت املنتجــــة 
ا، وتضــــم عــــادة امللفــــات الطبيــــة الفرديــــة والســــجالت الــــيت توثــــق مســــار  الطبيــــة يف إطــــار قيامهــــا بنشــــاطا

   3.العالج يف املستشفى مبا يف ذلك نتائج عملية العالج

 :الشكل حسب األرشيف -1-1-2-4

  :المخطوطات -أ

  4.هجائية حبروف اللفظ صور أو كتب أي خيط، خط الفعل من لغة مشتقة خمطوطة كلمة إن

 تلك خاصة اليد خبط كتبت أخرى وثيقة أي أو املطبوع، عن لتمييزه خيط كتاب بأنه ويعرف
  1.الطباعة عصر قبل كتبت اليت الكتب

                                                             
   48-47.ص.املرجع السابق.تاريخه،أصنافه،إدارته:األرشيف.األلوسي،سامل عبود؛مالك،حممد،حمجوب -1
   املرجع السابق .2018.12.01 :يوم زيارة].املباشرعلى اخلط [.واألرشيف والمعلومات المكتبات لمصطلحات الشامي -2

3 -Poinsotte, Valérie. La gestion du dossier médical: le point de vue d'un directeur d'hôpital. La 
Gazette des archives. n°167.paris : Association archivistes français. 1994. P.381 

  704.السابق،ص املرجع.حممد الشامي،أمحد -4
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 أية على أو الورق، من كان سواء األدب أنواع من نوع أي يف باليد املكتوب هو أيضا املخطوط
 2.وغريها واحلجارة القدمية الطينية واأللواح كاجللود أخرى مادة

مكن أن يكون املخطوط وثيقة أرشيفية إذا انطبق عليها تعريف الوثيقة األرشيفية، كما ميكن أن ن املوم
  . يكون مادة مكتبية خصوصا إذا كان حمتواها علمي أو أديب أو فكري إىل غري ذلك

  :المطبوعة الوثائق -ب

 املفهوم هذا ويشمل النشر، لغرض ليس ولكن الطباعة لعملية خضعت اليت الوثائق كل وهي
 بأنواعها والعقود واملقررات، واملراسيم، القوانني، املعاهدات، مثل حاليا املوجود الرمسي األرشيف أغلبية

   3.الرمسية الوثائق عن وأمهيتها قيمتها يف اخلاصة الوثائق تقل وال اخل،...

  :البصرية السمعية الوثائق -ج

 أو املتحركة الصورة أو الصوت، تسجيل على تقوم التقليدية غري املعلومات أوعية من فئات وهي
 أشكال يف وتظهر متفاوتة، وسرعات مبقاسات وتصنع املالئمة، التكنولوجية الطرق بإحدى معا كالمها
  4.وغريها والرتفيه اإلعالم البحث، أغراض يف وتستخدم واألسطوانة، القرص الشريط، أشهرها متنوعة

  :الفيلمية المصغرات -د

 على يعتمد املعلومات، مصادر مع حديث تقين تعامل أسلوب عن عبارة الفيلمية املصغرات
 صغرية أماكن يف وحفظها جدا، صغرية مبساحة خاصة أفالم على املعلومات مصادر من العديد تسجيل

                                                                                                                                                                                   
  44.ص.2000دار الفكر،:عمان.مصادر المعلومات من عصر المخطوطات إلى عصر اإلنترنت.قندليجي،عامر ابراهيم -1
  74.ص.1997الشروق،دار :عمان.أساسيات علم المكتبات والمعلومات.عمر،أمحد -2
  2002.ص.22،1999.مج.املوسوعة أعمال مؤسسة:الرياض.العالمية العربية الموسوعة.الشويفات،حممد -3
 :يوم زيارة].املباشر اخلط على.[cybrarians journal جملة.المعلومات وتكنولوجيا الشاملة المدرسية المكتبة.اهلادي الدرهويب،حممد -4

 : على متاح.2017.09.03

-1-http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=359:

36&Itemid=68-58-09-20-05-&catid=155:2009  
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 واليت األصلية للوثائق مصغرة صور إال هي ما الفيلمية فاملصغرات الضرورة، عند بسرعة واسرتجاعها أيضا،
ا خاصة ومعدات أجهزة تتطلب   1.الصور هذه تكبري طريق عن لقراء

 املواد من وهي املصغر، النسخ أو التسجيل أشكال كل على لميةياملصغرات الف صطلحم ويطلق
 متثل وهي جدا، مصغرة بصورة املختلفة والوثائق والدوريات الكتب عليها تستنسخ اليت البصرية والوسائط

 2.املعلومات ومراكز املكتبات من للعديد مهمة مصادر

 :اإللكترونية الوثائق -ه

هــي كــل وثيقــة ســواء كانــت نصــا أو صــورة أو صــوتا أو أي شــكل آخــر، خمزنــة علــى وســيط إلكــرتوين مثــل 
ضـوئي أو أي وسـيط آخـر، حيـث تتضـمن الشـروط  مـرن أو قـرص صـلب أو قـرصأو قـرص  USBمفتـاح 

     3.القانونية اخلاصة بالوثيقة اإللكرتونية

ويعترب األرشيف اإللكرتوين شكال جديدا من األرشيف يتطلب معدات تكنولوجية وتكوينا خاصا للتعامل 
وبتعبري آخر توفري بيئة عمل مناسبة من أجل استخدام ، وغريها مع هذا الشكل اجلديد من األرشيف

  . اإلدارية يف إطار اإلدارة اإللكرتونيةاألرشيف اإللكرتوين يف التعامالت 

 :األرشيف خصائص -1-1-3 

 فيما نوضحها ومميزات خصائص من به يتميز ملا الوثائق من وغريه الكتاب عن األرشيف خيتلف
 :يلي

 واملصاحل األفراد طرف من متعمدة غري تلقائية بطريقة األرشيفية الوثائق تنشأ حبيث :الطبيعية النشأة -أ
 تتجمع األرشيفية فالوثائق ،عكس الكتب 4املختلفة، واإلدارات للمؤسسات اليومي والعمل النشاط نتيجة

                                                             
ــــري،عمر؛عليان،أمحد -1 ــ ــ ــ ــ ــان.والمعلومــــــــــــــات والتوثيــــــــــــــق المكتبــــــــــــــات علــــــــــــــم أساســــــــــــــيات فــــــــــــــي الفيلميــــــــــــــة المصــــــــــــــغرات.مهشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرؤى:عمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ال

 114.ص.1996العصرية،
  173. ص.1982 ،2.،ع3.مج.الكتب عامل.المعلومات ومراكز المكتبات في الفيلمية المصغرات.علي برناوي،حممد -2

3- Thesaurus de l’activité gouvernementale. Portail Québec. en ligne.jour de visite : 
22.09.2019.disponible sur :  http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=4297    

  128.ص.1982والنشر، الثقافة دار:القاهرة.األرشيف علم إلى مدخل.أمحد حسن،سعيد -4
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 خالل اإلدارة تنتجها اليت الوثائق تراكم نتيجة هي األخرية فهذه األرشيفي، تدخل دون األرصدة كونتوت
    1.اإلدارة تلك نوع كان مهما إليها املسند نشاطها أداء

 الرصيد تفريق ميكن ال إذ مهيكلة، طبيعية بروابط بأخرى مرتبطة وثيقة كل أن حيث: الترابط -ب
 ال قد األصلي الرتتيب على االعتماد ودون فيه أنشئت الذي الرصيد عن مبعزل وثيقة ووجود األرشيفي،

 األصلي الرتتيب على احملافظة خالل من الرتابط هذا على باحلفاظ مطالب فاألرشيفي مث ومن شيئا، يعين
  .للوثائق

 اإلدارة هذه من جزء فهي معينة، إدارة أو هيئة لنشاط أثر هي األرشيفية الوثيقة: التحيز عدم - ج
  2.جهة ألي متحيزة غري فهي وبالتايل عنها، ومعرب

 مؤسسة أو إدارة يف متكررة توجد أن ميكن ال حيث نوعها، من فريدة األرشيفية فالوثائق: الندرة -د
  .  أيضا حمدد زمن ويف حمددة جلهة حمدد نشاط عن تعرب فهي أخرى،

موعات يف جنده ال ما وهذا :القانونية الوالية -و موعة املكتبية، ا  من أمهيتها تكتسب األرشيفية فا
 احلفظ مهام عن مسؤولية إدارية وحدة عن عبارة فهو القانون، حيدده احلفظ فمكان احلفظ، عملية خالل

 مؤسسة بلدية، والية، وزارة، اجلمهورية، رئاسة سواء كان مستواه كان مهما حكومي جهاز كل يف
   3. اخل...عمومية

 بنفس متعددة أماكن يف توجد أن ميكن ال األرشيفية فالوثائق املنشورة، الوثائق عكس: الوحدة -ه
ا، قيامها خالل اإلدارة أنتجتها اليت النسخ فقط فنجد احملتوى، وبنفس الشكل  هيئة لكل أن علما بنشاطا

ا خصائصها ال واختصاصا ، وبالتايل فاألرشيف عبارة عن وحدة متكاملة غري قابلة تغطيه الذي وا
حقائق إدارية وتارخيية للهيئة املنشئة، وهو الشاهد عن للتجزئة أو التقسيم، وذات عالقات هيكلية تعرب 

   4.احلقيقي عن وقائع منشئ هذه الوحدة األرشيفية املتكاملة

                                                             
  15.ص.1992اجليل،دار :بريوت.إدارة الوثائق األرشيفية.مالك،حممد حمجوب -1
  14.ص.1987دار الثقافة،:القاهرة.القاهرة.مقدمة في تاريخ األرشيف ووحداته.السيد،إبراهيم -2
  37-35.ص.1991اجلديدة، اآلفاق دار:بريوت.الحديثة والتقنية التوثيق علم.قبيسي،حممد -3
  32.ص.2018دار محيثرا للنشر والتوزيع،:القاهرة.العمليةاألرشفة اإللكترونية األسس النظرية والتطبيقات .اهلوش،أمحد أبو بكر -4
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  :مفهوم الجامعة -1-1-4

من  universitéقد اشتقت كلمة و  ،تعين التجمع أي التقارب والتواصل وهيمؤنث اجلامع، هي : لغة
  1.جمتمع من املعلمني واملتعلمنياللغة الالتينية وتعىن 

االســـم الـــذي يطلـــق علــــى املؤسســـة الثقافيـــة الـــيت حتتـــوي علـــى معاهـــد وكليــــات  اجلامعـــة هـــي: اصـــطالحا
    2.التعليم العايل يف أهم فروعه، كالطب واحلقوق واهلندسة والعلوم التقنية واإلنسانية

ا اكم يئة الكفاءات  تعرف بأ مؤسسة إنتاجية تعمل على إثراء املعارف وتطوير التقنيات و
االت العلمية، اإلدارية والتقنية    3.مستفيدة من الرتاكم العلمي اإلنساين يف خمتلف ا

حسب أحد الباحثني كل أنواع الدراسات أو التكوين املوجه للبحث اليت تتم بعد  وهي تشمل
ا كمؤ مرحلة الثانوية على مست لتعليم العايل من قبل سسة لوى مؤسسة جامعية أو تعليمية أخرى معرتف 
      4.السلطات الرمسية للدولة

ا املصدر األساسي للخربة، واحملور الذي يدور حوله النشاط  ويعرفها حممد العريب ولد خليفة بأ
وأدواته، فإن املهمة األوىل للجامعة ينبغي الثقايف يف اآلداب والعلوم والفنون، فمهما كانت أساليب التكوين 
ا النظرية والتطبيقأن تكون دائما هي التوصيل اخلالق للمعرفة اإلنسانية يف جم يئةاال الظروف  ية، و

تمع أية تنمية حقيقية يف من خالل  املوضوعية ا أن حيقق ا مجيع تنمية اخلربة الوطنية اليت ال ميكن بدو
     5.امليادين

اجلامعة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقايف ومهين، "  :كما يلي  ويعرفها القانون اجلزائري
  6".تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل 

                                                             
ــر[.األكاديميــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــة البريطانيــــــــــــــــــة للتعلــــــــــــــــــيم العــــــــــــــــــالي -1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــط املباشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى اخلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوم].علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارة يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى.2017.08.13:زيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاح علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : متــ

definition.html-http://www.abahe.co.uk/university  
   101.ص.1986دار املشرق،:بريوت.المنجد في اللغة واألعالم -2
  76.ص.2006خمرب علم االجتماع واالتصال،:قسنطينة.المشاركة الديمقراطية في تسيير الجامعة.دليو،فضيل -3
  10.ص.2000دار اجلبل،:بريوت.أزمة التعليم العالي في الجزائر والعالم العربي.بوعشة،حممد -4
  177.ص.1989الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية،:اجلزائر.المهام الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائرية.ولد خليفة،حممد العريب -5
ــم  -6 ــ ــ ــ ــ ــ ــــذي رقـ ــ ــ ــ ــ ــوم تنفيـ ــ ــ ــ ــ ــؤرخ يف  03/279مرســـ ــ ــ ــ ــ ــــريها م2003أوت  23املـــ ــ ــ ــ ــ ــا وسـ ــ ــ ــ ــ ــة بتنظيمهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد اخلاصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة والقواعـ ــ ــ ــ ــ ــام اجلامعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق مبهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــدة .املتعلـ ــ ــ ــ ــ ــ اجلريـ

  4.ص.51.ع.الرمسية
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ا مؤسسة للتعليم العايل تعىن بتكوين اإلطارات وتلقني  انطالقا مما سبق ميكن تعريف اجلامعة بأ
 خمتلف التخصصات للطلبة واملتعلمني، مرتكزة على اجلانب النظري العلوم واملعارف والتقنيات واآلداب يف

تم بالبحث العلمي وتطوير النظريات واالكتشافات واالخرتاعات املتنوعة، من  والتطبيقي يف التكوين، كما 
تمعية وتطوير احلياة اإلنسانية   .أجل حتقيق التنمية ا

  :تعريف أرشيف الجامعة -1-1-5
ا  أنه كل الوثائق املنتجة أو املستلمة من طرف اجلامعةب أرشيف اجلامعةميكن تعريف   بكل هيئا

ا ومعاهدها، يف إطار قيامها بوظائفها ومهامها اليت ترتكز أساسا على التعليم العايل  ومصاحلها وكليا
  .والبحث العلمي

ثائق اإلدارية حسب ويشمل أرشيف اجلامعة عادة ملفات األساتذة والطلبة واملوظفني وخمتلف الو 
طبيعة نشاط كل هيئة أو مديرية أو مصلحة، فقد جند وثائق خاصة باملالية واحملاسبة، امليزانية، القرارات، 

  .اخل...احملاضر، الربيد الصادر والوارد، خمططات معمارية

ا  أرشيف اجلامعةمصطلح  كما يعرب يف هذا البحث عن مصاحل األرشيف اجلامعية بكل مكونا
   . من بناية وموظفني وعتاد ووثائق وغريها

  :لمحة تاريخية عن أرشيف الجامعات -1-1-6

إن االهتمام باألرشيف يف اجلزائر مل يرق إىل املستوى املطلوب خاصة بعد االستقالل وإىل   
املتعلقة  تارخيية، على الرغم من صدور العديد من النصوص القانونيةغاية سنوات الثمانينيات نظرا لظروف 

در سنة االص 67-77م، واملرسوم رقم 1971الصادر سنة  36- 71األمر رقم السيما  باألرشيف
م واملتعلق باألرشيف 1988جانفي سنة  26يف  09- 88م، وميكن القول أن صدور القانون رقم 1977

شيف يف اجلزائر، خاصة من خالل إنشاء املديرية العامة لألرشيف الوطين الوطين، يعترب نقلة مهمة لألر 
ومركز األرشيف الوطين، وما تاله من عمليات إنشاء مصاحل األرشيف يف خمتلف املؤسسات العمومية، 
وتوظيف أخصائيي املكتبات واملعلومات واألرشيف املتخرجني من أقسام علم املكتبات خاصة يف اجلزائر، 

مشل العديد من اجلامعات مثل جامعة اإلخوة منتوري بقسنطينة اليت قامت  وهذا األمر ووهران،قسنطينة 
م، للتكفل بأرشيف اجلامعة الذي مل يلق العناية الكافية على ما له 1996مصلحة لألرشيف سنة  بإنشاء
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املتعاملني  من أمهية بالغة سواء للمؤسسة أو العديد من الفئات مثل األساتذة، الطلبة، املوظفني،
ااالقتصاديني وغريهم، فضال عن األمهية ال   .علمية والتارخيية اليت ميتاز 

ا الوظيفة األرشيفية املراحل التارخيية اليت أهم نشري إىلو    :يف اجلامعة مرت 

  .مل يصدر أي نص يشري إىل وظيفة تسيري أرشيف اجلامعة: 1987قبل سنة 

وكلـــــة ألمينهـــــا العــــــام يف اجلامعــــــة وكانـــــت مـــــن املهــــــام امل ظهـــــرت الوظيفـــــة األرشـــــيفية: 2003 -1987
، ولكــــن مل يبــــني هــــذا القــــرار شـــــكل م1987مــــاي  28املشــــرتك املـــــؤرخ يف  لقــــرار الــــوزاريوهــــذا طبقــــا ل

  .الوحدة اإلدارية املكلفة بوظيفة تسيري أرشيف اجلامعة

عـــــــة أصـــــــبحت وظيفــــــة حفـــــــظ وصــــــيانة أرشــــــيف اجلامعـــــــة مــــــن مهـــــــام رئــــــيس اجلام: 2003بعــــــد ســــــنة 
ـــــــذي رقـــــــم رســـــــو امل مبوجـــــــب املتضـــــــمن مهـــــــام اجلامعـــــــة  م2003أوت  23 ؤرخ يفاملـــــــ 279-03م التنفي

ــــا وكانــــت مصــــلحة مســــتقلة والقواعـــد اخلاصــــة بتنظيمهــــا وســــريها ، وقـــد بــــرزت اهليكلــــة اإلداريــــة املكلفـــة 
ـــــيت بـــــدو  ـــــوزاري طبقـــــا ل ةالعامـــــ رها تابعـــــة لألمانـــــةتابعـــــة للمديريـــــة الفرعيـــــة للوســـــائل والصـــــيانة، وال لقـــــرار ال

ــــــة واملعهــــــد  2004أوت  24املشــــــرتك املــــــؤرخ يف  ــــــة اجلامعــــــة والكلي ــــــذي حيــــــدد التنظــــــيم اإلداري ملديري ال
   1.ملحقة اجلامعة ومصاحلها املشرتكةو 

  :مهام مصالح أرشيف الجامعات -1-1-7

العمل يف إىل القانون وما تفرضه طبيعة استنادا تقوم مصاحل األرشيف اجلامعية بالعديد من املهام   
  :هذه املصاحل، نذكر من هذه املهام ما يلي

  .جتميع األرشيف ومحايته من األخطار املختلفة -

  .معاجلة األرشيف باالعتماد على الطرق العلمية والفنية -

  .حفظ األرشيف يف ظروف الئقة حلمايته من التلف والضياع -

  .إعداد وسائل البحث الضرورية -

                                                             
ــة -1 ــ دراســـــــة :والوســـــــيط وإشــــــكالية تقيـــــــيم الوثــــــائق اإلداريـــــــةسياســــــة الفـــــــرز والحـــــــذف فــــــي األرشـــــــيف اإلداري العمــــــومي الجـــــــاري .بوقفة،ناديــ

  466 -464.ص.2014 ،2 جامعة قسنطينة:علم املكتبات:أطروحة دكتوراه.الوضعية في جامعة منتوري قسنطينة
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  .د على النصوص القانونية والتنظيميةإتاحة األرشيف باالعتما -

اإلجابة على االستفسارات، إعارة الوثائق األرشيفية للمستفيدين، : تقدمي خدمات نوعية للباحثني مثل -
  . اخل... التصوير واالستنساخ

بالنظر حملتوى األرصدة الوثائقية، وخباصة ختصص خدمة البحث العلمي يف العديد من التخصصات و  -
  .يفيةتقنيات أرش

، سواء كانوا من طلبة اجلامعات أو مراكز تكوين املرتبصني يف األرشيف على ممارسة املهنة األرشيفية -
  .التكوين والتمهني وحىت املوظفني من داخل اجلامعة أو خارجها

قطاع  وتطوير املسامهة مع املؤسسات األرشيفية األخرى يف خمتلف املشاريع اليت ترمي إىل ترقية -
  .األرشيف

  :مصالح أرشيف الجامعات خدمات -1-1-8

اجلامعية هو حفظ الوثائق األرشيفية اخلاصة باجلامعة فضال  رشيفاألإن اهلدف من إنشاء مصاحل   
عن تقدمي اخلدمات للمستفيدين، سواء كانوا مصاحل وهيئات إدارية تابعة للجامعة أو أساتذة أو طلبة أو 

الوثائق  أماكن ل االعتماد على وسائل البحث الورقية واإللكرتونية لتحديدموظفني إىل آخره، من خال
وامللفات املطلوبة ومن مث اسرتجاعها وإتاحتها لالطالع، مع احرتام الشروط القانونية لالطالع على 
األرشيف والقيام باإلجراءات اإلدارية الالزمة؛ وتستخدم هذه الوثائق املسرتجعة عادة ألغراض التسيري 

  .اخل...األفراد قوقري املوارد البشرية، أو إثبات حسواء كان يف اجلانب املايل، أو تسياإلداري داخل اجلامعة 

كما تقوم مصاحل األرشيف اجلامعية بتقدمي خدمات التكوين للمرتبصني من املعاهد واألقسام   
اجلامعية لعلم املكتبات والتوثيق أو معاهد ومراكز التكوين املهين والتمهني، باإلضافة إىل تكوين املوظفني 

 احل على اجلانب التطبيقيهذه املصسواء كانوا من داخل اجلامعة أو من خارجها، وتركز برامج التكوين يف 
م مهارات تؤهلهم ملمارسة املهنة األرشيفيةهل املهنية كفاءةالمن أجل الرفع من  ، ؤالء املرتبصني وإكسا

سواء كانت يف البيئة التقليدية من خالل تطبيق عمليات املعاجلة العلمية والفنية ألرشيف، أو يف البيئة 
  .ديثة والتقنيات املتطورةالرقمية باالعتماد على التكنولوجيات احل

 كما تساهم مصاحل أرشيف اجلامعات يف تطوير وخدمة البحث العلمي من خالل تزويد الباحثني  
وبدرجة أكرب الباحثني يف علوم املكتبات والتوثيق ويف ختصصات متنوعة،  بالوثائق وامللفات حمل اهتمامهم
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اسات امليدانية اخلاصة بالبحوث العلمية أو حبكم جمال التخصص، وذلك باستقبال الطلبة إلعداد الدر 
ا يف حبوثهم العلمية         .مذكرات التخرج، وتزويدهم بكل املعلومات والوثائق اليت حيتاجو

  :أرشيف الجامعات أهمية -1-1-9

األرشيف مهم بشكل عام، ولكن هذه األمهية تزيد كلما زادت أمهية النشاط أو القطاع، فباعتبار 
العايل والبحث العلمي قطاع إسرتاتيجي وحيوي، فهذا ينعكس على الوثائق األرشيفية اليت قطاع التعليم 

ا اجلامعات خالل مسارها الوظيفي والتعليمي، وميكن  هي نتيجة وأثر ملختلف األنشطة اليت تقوم 
  :تلخيص هذه األمهية يف النقاط التالية

ا، وال جمال لالستغناء عنههو مادة أساسية يف تسيري وإدارة اجلامعة بكل مكون -  .ا

موظفني، أساتذة، طلبة، متعاملني اقتصاديني، ( إثبات حقوق املؤسسة واملتعاملني معها على اختالفهم  - 
 ).اخل...عالقات خارجية

 .هو مصدر هام الختاذ القرارات لدى مسؤويل اجلامعة -

  .يساهم يف العمليات التقييمية ملختلف األنشطة -

 .اجلامعة من االندثار، وبالتايل حفظ الذاكرة الوطنيةحفظ ذاكرة  -

 .هو من أهم املصادر يف البحث العلمي ملا ميتاز به من املصداقية -

 .يف كتابة تاريخ اجلامعة هو مرجعية أساسية يعتمد عليه -

   :تحديات مصالح أرشيف الجامعات -1-1-10

تواجه مصاحل األرشيف اجلامعية مجلة من التحديات تتسم بالتنوع والتشعب، بالنظر إىل طبيعة   
بيئة العمل وواقع املهنة األرشيفية يف اجلزائر بشكل عام، فاألرشيف مل حيض باالهتمام الكايف نظرا لظروف 

تزال حتمل نظرة قاصرة عن تارخيية من جهة، ومن جهة ثانية الذهنيات السائدة يف الوسط اإلداري اليت ال 
وبالتايل فالتفكري األويل يف التعامل مع  ،جمرد جمموعة من الوثائق القدمية اليت ال أمهية هلاكونه األرشيف،  

هذه الوثائق هو التخلص منها لربح املكان، وهذا األمر يشمل مصاحل األرشيف اجلامعية على غرار باقي 
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ف إىل هذا مجلة من الصعوبات تواجه األرشيفيني سواء يف مصاحل األرشيف باملؤسسات العمومية، أض
  :البيئة التقليدية أو الرقمية، وميكن حصر هذه التحديات فيما يلي

  .عدم إعطاء إدارة املؤسسة اجلامعية االهتمام الالئق ملصاحل األرشيف -

حفظ األرشيف  ناسبة يف أغلب األحيان واليت تؤثر بشكل مباشر على ظروفاملغري مشاكل البناية  -
  .وظروف عمل املوظفني

  .نقص املوظفني بالنظر حلجم األرصدة األرشيفية املخزنة وحجم املهام امللقاة على عاتق األرشيفيني -

كثرة وتنوع طلبات املستفيدين واليت تتطلب تطوير أساليب العمل لتلبيتها يف أحسن الظروف، وتقدمي   -
  .خدمات نوعية

  .ضيق أماكن التخزين -

توظيف غري املتخصصني كأرشيفيني يف مصاحل أرشيف اجلامعات مما يعود بالسلب على األداء   -
  .واخلدمات املقدمة

  .تعرض األرشيف للتلف جراء ظروف احلفظ غري املناسبة -

  .العمل على تطوير وترقية مصاحل أرشيف اجلامعة يف ظل الظروف الراهنة واملذكورة سلفا -

  .كتهيئة البنية التحتية وتكوين األرشيفيني وغريها  البيئة الرقميةحتديات الولوج إىل  -
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  األرشيف الجامعي حوسبة :المبحث الثاني

لقد اجتهد الباحث يف اختيار مصطلحات العنوان بعناية خصوصا مصطلح احلوسبة، أين مت   
اإلدارة اإللكرتونية، فتم األمتتة، االنتقال الرقمي، التحول الرقمي، : مقارنته مع مصطلحات أخرى مثل

ا مرادف للحوسبة واملصطلح األخري هو األحدث، بالنسبة لكل من االنتقال  االستغناء عن األمتتة أل
ذه املصطلحات، فضال عن عدم وجودمها يف  الرقمي والتحول الرقمي مل يعثر الباحث على دراسات 

ا، أما مصطلح اإلدارة اإللكرتونية فهو معاجم املصطلحات لعلم املكتبات، ومن مث مل يتم اعتمادمه
ألن الدراسة امليدانية هي على مستوى  يف هذه الدراسة ليس مناسبا متاما استخدامه ، لكنمصطلح جيد

املركزية أو احمللية، ومصلحة على مستوى املؤسسات  عادة اإلدارة اإللكرتونية تكونصاحل األرشيف، و م
نظيم املؤسسة، باإلضافة إىل تناول هذا املوضوع كأطروحة دكتوراه األرشيف هي وحدة إدارية صغرية ضمن ت

    . من طرف األستاذة سليمة سعيدي

  :مفهوم الحوسبة -1-2-1

، ويقابلهــــــا باللغـــــة الفرنســــــية احلوســـــبة مشـــــتقة مــــــن احلاســـــوب، وهــــــي مـــــرادف ملصــــــطلح األمتتـــــة  
Informatisation لتقليـــــــل حجـــــــم عمـــــــل اســـــــتعمال احلاســـــــبات واألجهـــــــزة اآلليـــــــة "  عـــــــين وهــــــي ت

   1".سرعة أكربلتحقيق اإلنسان و 

ا    ية أو منزلية أو يف تنفيذ مهمات صناع كليا أو جزئيا إلغاء تدخل اإلنسان إلغاء وتعرف بأ
–كنة ا يف املراحل العملية مل) التعاقيب(، كتنظيم درجة احلرارة يف فرن أو التحكم التسلسلي إدارية أو علمية

كاإلدارة املؤمتتة ملؤسسة اوية أو  طة احلاسوب يف وحدة كيمساو كالتحكم با  ديحىت أكثرها تعقو ، -أداة
ولقد استعملت كلمة األمتتة منذ منتصف الثالثينات من القرن العشرين للتعبري عن مجيع العمليات  ،مصرفية

ا بدال اليت استطاع اإلنسان تسخري آالت  واتسع استعماهلا حىت غدت تعرب عن ،عنه ميكانيكية للقيام 

                                                             
  :متاح على.2017.08.16:زيارة يوم].على اخلط املباشر[.قاموس المعاني -1
 ar/%D8%A3%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%A9-http://www.almaany.com/ar/dict/ar/  
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ة متطورة بال تدخل اإلنسان مجيع عمليات اإلنتاج اليت يتطلب إجنازها استعمال نظريات وطرائق حتكمي
  1.اوية والطبية وغريهاكما يف جماالت اهلندسة الكيماوية والبرتوكيم رامباش تدخال

ا   استخدام اإللكرتونيات وأجهزة االتصاالت مثل الكمبيوتر، واملودمات،  كما تعرف احلوسبة بأ
 إلكرتونيا بدال من التشغيل يدويا،، وذلك لتشغيل املكتب software وأجهزة الفاكس، وأي برجميات

وهو يشتمل على عمليات اإلدارة والتنظيم واألعمال املكتبية وذلك مبقارنته بعمليات التصميم واإلنتاج 
  2.وما بعدها خالل فرتة السبعينات حاملصطلنتشر استخدام هذا اوقد  الكمبيوتر، مبساعدة

ا استخدام احلاسوب وما تبعه من أجهزة ومعدات ونظم معلومات  ويعرفها خليل فوزي بأ
  3.واتصاالت الختزان املعلومات، واحلصول عليها واسرتجاعها وبثها

ا التشغيل اآليل جلهاز أو عملية أو نظام يتم التحكم به آليا بواسطة أجهزة  كذلك وتعرف بأ
   4.يف املراقبة واجلهد واختاذ القرارات املربجمةآلية أخرى حتل حمل اإلنسان 

ا استخدام خمتلف الوسائل والتقنيات /كما يعرف زهري حافظي أمتتة حوسبة مراكز األرشيف بأ
  5.وختزينها وإتاحتها ووسائل االتصال يف معاجلة الوثائق من حواسيب، نظم معلومات،

ا استخدام احلواسيب والتجهيزات اإللكرتونية والربجمياتبمما سبق ميكن تعريف احلوسبة   أ
ا تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف أداء العمل، لتطوير  وخمتلف التقنيات احلديثة والشبكات اليت أفرز

 واملعلومات يف احلجم الكبري للوثائق األفضل التحكماألداء الوظيفي واخلدمات املقدمة، فضال عن وحتسني 
  .من أجل الوصول إىل مردودية أفضل يف العمل املطلوبتني حتقيق الدقة والسرعةو  بالطرق احلديثة،

                                                             
-https://www.arab: متاح على.2017.08.19:زيارة يوم].على اخلط املباشر.[املوسوعة العربية.األتمتة.العباس،فيصل؛شقرة،أكرم -1

ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8
%A3%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%A9  

   املرجع السابق.2017.08.16 :يوم زيارة].على اخلط املباشر[.واألرشيف واملعلومات املكتبات ملصطلحات الشامي موقع - 2
ــا المعلومـــــات فـــــي مراكـــــز المعلومـــــات العربيـــــة بـــــين الواقـــــع والمســـــتقبل.،خليـــــلفوزي3-  ــاهرة.مشـــــكالت الحوســـــبة وتكنولوجيـــ ــ ــة :القـ ــ ــدار العربيـ ــ الـ

  127.ص.1999اللبنانية،
  190.ص.2002مؤسسة الوراق،:عمان.مبادئ نظم المعلومات اإلدارية.احلسنية،سليم ابراهيم -4

  املرجع السابق.األنظمة اآللية ودورها في تنمية الخدمات األرشيفية.حافظي،زهري 5-
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ومــــــن  ومــــــن املصــــــطلحات واملفــــــاهيم احلديثــــــة املتصــــــلة باحلوســــــبة مصــــــطلح احلوســــــبة الســــــحابية
   .ملفيد إعطاء تعريف هلذا املصطلحا

ـــــا أمنـــــوذج لتمكـــــني  :الحوســـــبة الســـــحابية ـــــا بأ ـــــوطين األمريكـــــي للمعـــــايري والتكنولوجي يعرفهـــــا املعهـــــد ال
( الوصــــــول الــــــدائم واملالئــــــم للشــــــبكة بنــــــاء علـــــــى الطلــــــب، واملشــــــاركة مبجموعــــــة مــــــن مــــــوارد احلوســـــــبة 

ـــــــيت ميكـــــــن نشـــــــرها وتوفريهـــــــا )واخلـــــــدمات التطبيقـــــــات الشـــــــبكات، اخلـــــــوادم، وحـــــــدات التخـــــــزين،  ، وال
   1.بسرعة مع التفاعل مع مورد اخلدمة وببذل أقل جهد من قبل اإلدارة

  :لمحة تاريخية عن الحوسبة -1-2-2

م 1936سنة  Automatisationاألمتتة   فهومم أطلقهو أول من .Harder D.S يعتقد أن   
عندما عمل بشركة جنرال موتورز األمريكية، مستهدفا بذلك إدماج املراحل اإلنتاجية يف سلسلة متصلة 

ومع ظهور احلواسيب اإللكرتونية واليت تعد  2على حنو آيل وبدون تدخل اإلنسان بني املراحل اإلنتاجية،
الثورة الصناعية، فقد تطور مفهوم األمتتة إىل احلوسبة  بعد ثورة معلوماتية حقيقية جاءت

Informatisation  مكاتب العمل واإلدارات يف خمتلف بعد االنتشار الكبري الستخدام احلواسيب يف
  .القطاعات

مصطلح معاجل  IBM م عندما ابتكرت شركة 1960حوسبة املكاتب إىل سنة /ويعود أصل أمتتة  
الكلمات على فعاليات طابعتها الكهربائية، وكان سبب إطالق هذا املصطلح هو لفت نظر اإلدارة يف 

، وأن (Word Processing)املكاتب إىل إنتاج هذه الطابعات مع احلاسوب واستخدام معاجل الكلمات 
هازا طرحته يف األسواق م عندما أنتجت ج1964أول برهان على أمهية ما طرحته هذه الشركة ظهر سنة 

    3.)وجهاز الطابعة املختار / الشريط املمغنط(   MT/STأطلق عليه 

                                                             
1 - Mell,Peter; Grance,Timothy. The NIST definition of cloud computing.  online .day of visit : 
27.07.2018. available on:  https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-145.pdf    

العربية للعلوم جامعة نايف :أطروحة دكتوراه.األتمتة ودورها في تحسين أداء إدارات الموارد البشرية في األجهزة األمنية.العتييب،ناصر بن منيف - 2
  12.ص.2007األمنية،

  36.ص.2002دار املناهج للنشر والتوزيع،:عمان.تكنولوجيا المعلومات.الساملي،عالء عبد الرزاق -3
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ــــدأ طمــــوح    ــــل إدارة املكاتــــب وب ــــات الــــيت مت اســــتخدامها مــــن قب ــــد مــــن التقني ــــواىل ظهــــور العدي وت
ــــــل مــــــا  ــــــورق إىل أق ــــــب وتقليــــــل اســــــتخدام ال ــــــات يف تنظــــــيم املكات اإلدارة إىل االســــــتفادة مــــــن هــــــذه التقني

ـــــق أمتتـــــةميكـــــ ـــــى هـــــذا التطبي ـــــنظم /ن، وأطلـــــق عل ـــــى كـــــل ال ـــــة املكاتـــــب عل حوســـــبة املكاتـــــب، وحتتـــــوي أمتت
ـــة، والـــــــيت تتعلــــــق باالتصـــــــاالت للحصـــــــول علــــــى املعلومـــــــات مـــــــن وإىل  اإللكرتونيــــــة الرمسيـــــــة وغــــــري الرمسيــــ

     1.األشخاص داخل وخارج املؤسسة

يف األرشـــــــيف قـــــــد ســـــــبق عمال املصـــــــغرات الفيلميـــــــة العديـــــــد مـــــــن املصـــــــادر إىل أن اســـــــت وتؤكــــــد 
ـــــى اعتبـــــ ـــــة اإلعـــــالم اآليل، احلواســـــيب، عل ـــــدم يف الظهـــــور مـــــن تقني ـــــة التصـــــوير املصـــــغر هـــــي أق  ار أن تقني

لتصــــل إىل املؤسســــات الوثائقيــــة نظــــرا  الثالثينيــــات واألربعينيــــات مــــن القــــرن العشــــرين،والــــيت انتشــــرت يف 
ـــــيص مـــــن ـــــة مـــــن خـــــالل التقل ـــــتحكم يف األرصـــــدة الوثائقي ـــــى ال ا عل ـــــائق، لقـــــدر فضـــــال عـــــن  حجـــــم الوث

ا يف جمـــــال حفـــــظ الوثـــــائق ـــــيت قـــــد ت ملـــــدة طويلـــــة قـــــدر وعلـــــى الـــــرغم مـــــن هـــــذا . ســـــنة 100صـــــل إىل وال
تكنولوجيــــا املعلومــــات واالتصــــال هــــي أهــــم عامــــل أثــــر علــــى خمتلــــف املؤسســــات والقطاعــــات  ثــــورة تبقــــى

ــــنظم والتقنيــــات خــــالل واحليــــاة اإلنســــانية بشــــكل عــــام، مــــن ــــى  تبــــين املفــــاهيم وال والتطبيقــــات احلديثــــة عل
ــــــــــة وغريهــــــــــا، مبــــــــــا يف ذلــــــــــك  ــــــــــة واألرشــــــــــفة اإللكرتوني ــــــــــة، اإلدارة اإللكرتوني غــــــــــرار احلكومــــــــــة اإللكرتوني

ـــــيت تشـــــري بعـــــض املصـــــادر أنـــــه متاملؤس اســـــتخدام احلواســـــيب يف  " ســـــات واملراكـــــز واملصـــــاحل األرشـــــيفية، ال
كشــــــيف األوراق الرئاســــــية احملفوظــــــة األعمـــــال األرشــــــيفية يف الواليــــــات املتحــــــدة األمريكيــــــة مــــــن خــــــالل ت

      2." م1985يف قسم املخطوطات وذلك سنة 

  :الجامعية وافع حوسبة مصالح األرشيفأسباب ود -1-2-3

ه من ثورة يف املهن والوظائف وأمناط تإن التطور اهلائل لتكنولوجيا املعلومات واالتصال وما أحدث  
 مبنأى مؤسسة مهما كان نوعها أن تبقى وال ميكن أليات هو حقيقة ملموسة، التسيري اإلداري للمؤسس

هذا التطور التكنولوجي، فالنظم والطرق واألساليب التقليدية أصبحت غري قادرة على مواجهة  عن
ومراكز ومصاحل  ومؤسسات التحديات العصرية، وهذا ينطبق خاصة على املؤسسات الوثائقية عموما

  .األرشيف بشكل خاص

                                                             
  37-36.ص.املرجع نفسه. تكنولوجيا المعلومات .الساملي،عالء عبد الرزاق -1
  166.ص.1986دار املريخ للنشر،:الرياض.والمصغرات الفيلمية المواد السمعية البصرية.العابدي،حممد عوض؛خليفة،شعبان عبد العزيز -2
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سسات إىل استخدام التطبيقات اآللية لتنفيذ جزء من اخلدمات واإلجراءات قد سارعت هذه املؤ و 
الفنية، وذلك بعد التضخم الكبري الذي حصل يف اإلنتاج الفكري العاملي، وانفجار املعلومات إىل درجة 
 عجزت معها الوسائل التقليدية السائدة يف السيطرة على النمو املطرد ملقتنيات مؤسسات املعلومات، وكان
دافعها يف ذلك هو الشعور املتزايد بعدم رضا املستفيدين بسبب ضعف كفاءة األنظمة التقليدية يف تلبية 

م وقصورها يف تقدمي اخلدمات املناسبة هلم،  باإلضافة إىل التطور السريع يف صناعة احلواسيب احتياجا
ا على حتقيق سرعة فائقة يف إجناز األعمال املتنوعة  وبدقة عالية، وهو أمر كان من الصعب وانتشارها وقدر

ومن أهم األسباب والدوافع حلوسبة مؤسسات ومراكز ومصاحل  1حتقيقه باعتماد األساليب اليدوية،
  :األرشيف ما يلي

ـــــــاج - ـــــــل والســـــــريع لإلنت ـــــــدفق اهلائ ـــــــائقي ومـــــــا صـــــــاحبه مـــــــن مشـــــــكالت يف الت ـــــــات  الوث عملي
 .التجميع، املعاجلة، التخزين واالسرتجاع

 .التقليدية على تلبية احتياجات املستفيدين عجز األنظمة -
ا للتزايد الوثائقي املستمر -  .بطء العمليات الفنية التقليدية وعدم مساير
 .نقص فعالية خدمات املعلومات يف ظل األساليب التقليدية -
  2.كثرة األعباء واملهام امللقاة على عاتق املوظفني -
 ناجعـــــة يف التســـــيري اإلداري والفـــــين يف مصـــــاحلقـــــدرة التقنيـــــات احلديثـــــة علـــــى تقـــــدمي حلـــــول  -

   .األرشيف ومراكز

  :الجامعية أهداف حوسبة مصالح األرشيف -1-2-4 

ـــــا املعلومـــــات واالتصـــــال مـــــن طـــــرف مصـــــاحل  ـــورات احلاصـــــلة يف جمـــــال تكنولوجي إن مواكبـــــة التطــ
ـــــــا تصـــــــور تســـــــيري أرشـــــــيف اجلامعـــــــة  ـــــــة هـــــــو ضـــــــرورة ال غـــــــىن عنهـــــــا، فـــــــال ميكنن دون األرشـــــــيف  اجلامعي

  :دف إىل ما يليفهي  ، وبالتايلاالعتماد على هذه التقنيات احلديثة

 .على مستوى املؤسسات اجلامعية تطوير وعصرنة املهنة األرشيفية -

                                                             
  40.ص.2004دار املسرية،:عمان.النظم اآللية السترجاع المعلومات.الزهريي،طالل ناظم  -1
أرشيف واليات  دراسة ميدانية بمصالح:نحو تطبيق النظم اآللية لتفعيل الخدمات األرشيفية بأرشيفات اإلدارات العمومية الجزائرية.قرجع،زكرياء -2

  89-86.ص.2016عبد احلميد مهري، 2جامعة قسنطينة :علم املكتبات:أطروحة دكتوراه.عنابة، سكيكدة، قسنطينة، خنشلة، أم البواقي وتبسة
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ــــــــات التكنولوجيـــــــا احلديثــــــــة يف تســـــــيري األرشــــــــيف بشـــــــكل آيل مــــــــن  - االســـــــتفادة مـــــــن تطبيق
ــــــة ــــــدفع، الفــــــرز، التصــــــنيف، الرتتيــــــب: خــــــالل حوســــــبة العمليــــــات الفني ــــــز، إعــــــداد ال ، الرتمي

 . وسائل البحث واإلتاحة
 .التحكم األمثل يف احلجم الكبري لألرصدة الوثائقية، والتدفق الكبري للمعلومات -
 .فنيا وإداريا الرفع من كفاءة أداء املوظفني يف مصاحل األرشيف -
 .تقدمي خدمات نوعية للمستفيدين تعتمد على التقنيات احلديثة -
 .واالسرتجاع والوصول إىل الوثائق واملعلوماتتسهيل عمليات البحث  -
 .توفري اجلهد والوقت للموظفني يف األرشيف -
  .حتقيق مردودية أكرب للمؤسسة اجلامعية واملسامهة يف التنمية الوطنية -

      :حوسبة مصالح األرشيف الجامعية صعوبات ومعوقات عملية -1-2-5

ـــــد أن كـــــل مشـــــروع يواجـــــه جمموعـــــة مـــــن الصـــــعوبات   واملعوقـــــات حتـــــد مـــــن جناحـــــه وقـــــد  بالتأكي
إىل عــــدم القــــدرة علــــى إجنــــاز هــــذا املشــــروع، وهــــذا يتطلــــب التخطــــيط املســــبق عنــــد التفكــــري  حــــىت تــــؤدي

ـــــة هـــــذه املشـــــكالت بدقـــــة ووضـــــع حلـــــول  ــــيف يف اجلامعـــــات اجلزائريـــــة، ومعرف يف حوســـــبة مصـــــاحل األرشـ
ـــبقة إن كـــــان هـــــذا باإلمكـــــان، أو اختـــــاذ بعـــــض اإلجـــــراءات للتقليـــــل مـــــن ت أثريهـــــا علـــــى أقـــــل تقـــــدير، مســ

  :رشيف اجلامعية ما يلياألومن أهم الصعوبات واملعوقات يف عملية حوسبة مصاحل 

ــــاليف املاليــــــة الــــــيت تتطلبهــــــا عمليــــــة شــــــراء التجهيــــــزات والربجميــــــات الت - يئــــــة الشــــــبكات وتـــــــدريب كــ و
  .املوظفني على استخدام التقنيات احلديثة

ــــة لكــــل هــــذه  - ، خاصــــة يف ظــــل نقــــص الكفــــاءات يف هــــذا التوليفــــة التكنولوجيــــةصــــيانة األعطــــال التقني
ال   .ا

املــــــوظفني علـــــى اســــــتخدام التقنيــــــات احلديثـــــة والــــــذي يعــــــد حجـــــر الزاويــــــة يف هــــــذه  وتكــــــوين تـــــدريب -
  .العملية احليوية

  .مشاكل التجهيزات والربجميات اليت ال تدعم اللغة العربية -
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ــــــنظم هــــــ - ــــــة وتشــــــريعات ت ــــــة عــــــدم وجــــــود نصــــــوص قانوني ــــــوج إىل البيئ ــــــة خاصــــــة يف ظــــــل الول ذه العملي
  1.الرقمية والتعامل عرب شبكة اإلنرتنت

ــــدفق واالنقطــــاع املتكــــرر لالتصــــال عــــرب  - ــــت وقــــوة الت ــاالت والــــربط بشــــبكة اإلنرتن ضــــعف شــــبكة االتصــ
  .الشبكة

إميـــــان وقناعــــــة إدارة املؤسســـــات اجلامعيــــــة مبثـــــل هــــــذه املشـــــاريع ذات الطــــــابع التقـــــين وتنفيــــــذها  نقـــــص -
    .مبصاحل األرشيف

    :التقنيات الحديثة المستخدمة في األرشيف أهم -1-2-6

هناك العديد من االستخدامات التكنولوجية مت توظيفها يف جمال األرشيف بالنظر للتقدم اهلائل   
وما تقدمه من حلول للعديد من املشكالت املطروحة خاصة يف ظل اعتماد األساليب للتقنيات احلديثة، 

تلف وهي خت مات واالتصال،هي واقع أفرزته التطورات املتالحقة لتكنولوجيا املعلو  فالبيئة الرقمية التقليدية،
ذه البيئة إىل غري  متاما عن البيئة التقليدية من حيث الشكل واألساليب املستخدمة والتحديات املرتبطة 

ال ميكن جتاهلها من طرف مؤسسات ومراكز ومصاحل األرشيف، الولوج للبيئة الرقمية هو ضرورة ذلك، و 
من ، حتديا ال بد أن ينجح فيه مهنيو األرشيف ت احلديثةالتقنيامبثل  ت املعرفة واإلملامبالتايل أصبحو 

ومن أهم التقنيات احلديثة املستخدمة يف األرشيف ما . اجلانب العلمي املعريف واجلانب التطبيقي العملي
  :يلي

   :التصوير المصغر -1-2-6-1

لإلشارة إىل علم وفن نسخ    Micrographicsيستخدم مصطلح التصوير املصغر  
Reproducing جدا مما جيعل من الضروري تكبريها جلعلها واضحة الوثائق يف مساحة صغرية. 

فإنــــــه يشــــــري إىل أي شــــــكل لتصــــــوير مصــــــغر ســـــــواء  Microformsأمــــــا مصــــــطلح املصــــــغرات 
  1.أو على الورق، أو غريه من املوادعلى فيلم مسطح أو فيلم ملفوف، 

                                                             
جامعة :باتعلم املكت:رسالة ماجستري.أثر استخدام الحاسب اآللي على األداء في المكتبات العامة بالمملكة العربية السعودية.اخلثعمي،مسفرة -1

  15.ص.2003اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
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 املصــــغر، وهـــــي اســــتخدام التصـــــوير الفوتـــــوغرايفوهكــــذا فاملصـــــغرات هــــي نـــــاتج عمليــــة التصـــــوير 
ــــيالت ملعلومــــات نصــــية ورمسيــــة تســــجل علــــى وســــط شــــفاف أو وســــط  ــغرة وهــــي متث يف إعــــداد صــــور مصــ

ـــــردة، ولــــــذلك يلـــــزم تكســـــريها وفقــــــا غـــــري شـــــفاف أو معـــــتم،  ــــــا بـــــالعني ا وهــــــذه الصـــــور يصـــــعب قراء
ءة أو طبعهــــــــا للمتطلبــــــــات عــــــــن طريــــــــق عرضــــــــها علــــــــى شاشــــــــة جهــــــــاز خــــــــاص يســــــــمى جهــــــــاز القــــــــرا

  2 .واستنساخها على الورق العادي بواسطة جهاز القراءة والطبع

وهنــــاك فوائـــــد كثــــرية تعـــــود علــــى مراكـــــز املعلومــــات مـــــن اســــتخدام املصـــــغرات ميكــــن أن نوجزهـــــا 
  :على النحو التايل

ـــــــز - ـــــــوفري احلي ـــــــز: املكـــــــاين ت ـــــــوفري احلي ـــــــرب ت هـــــــو الســـــــبب الرئيســـــــي الســـــــتخدام  املكـــــــاين ويعت
ـــــات ومراكـــــز املعلومـــــات واألرشـــــيف، إذ ميكننـــــا أن  ـــــة املصـــــغرة يف املكتب املصـــــغرات أو األوعي
ـــــث يصـــــل  ـــــز أصـــــغر، حي ـــــة املعلومـــــات ولكـــــن يف حي حنفـــــظ بواســـــطة املصـــــغرات نفـــــس كمي

 3.من احليز املطلوب حلفظ الوثائق %98التوفري يف احليز إىل حوايل 
فقــــــد اتضــــــح أن املــــــادة الــــــيت يصــــــنع منهــــــا امليكــــــروفيلم أقــــــوى : حتقيــــــق طــــــول مــــــدة احلفــــــظ -

ــــف الطبيعــــي  ــــزمن لعوامــــل التل ــــيت تتعــــرض مبــــرور ال ــــة، تلــــك ال ــــواد الورقي وأطــــول عمــــرا مــــن امل
املصـــــغرات الفيلميــــة ميكــــن أن تعـــــيش إىل حــــوايل مائـــــة فمــــن التمــــزق والتقصـــــف واهلشاشــــة، 

ايةميكن جتديدها بسهولة لكي تو  ،سنة  .عيش إىل ما ال 
ـــــادرة - ـــــواد الن ـــــائق جـــــد قيمـــــة وال يوجـــــد هلـــــا نظـــــري يف أي مكـــــان آخـــــر، : حفـــــظ امل ـــــاك وث هن

مث حفــــــظ هــــــذه األصــــــول، ومــــــن مث إتاحــــــة وتصــــــوير مثــــــل هــــــذه الوثــــــائق بتقنيــــــة التصــــــغري 
 .الصور املصغرة يعين محاية وحفظ هذه الوثائق من التلف والضياع جراء كثرة التداول

                                                                                                                                                                                   
1  - Saffady, William. Micrographics: in ALA World encyclopedia of library and information sevices, 1980. 
P. 370 

  77.ص.1976والثقافة والعلوم،املنظمة العربية للرتبية :القاهرة.توفير المعلومات بأجهزة التوثيق بالوطن العربي.بدر،أمحد -2
  257-255.ص.1984مكتبة غريب،:القاهرة.مقدمة في علم المكتبات.عبد اهلادي،حممد فتحي -3
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ــــــاج  :تــــــوفري النفقــــــات - ــــــاج املصــــــغرات أرخــــــص مــــــن تكــــــاليف إنت فقــــــد تبــــــني أن تكــــــاليف إنت
املــــواد الورقيــــة، وذلــــك بســــبب اخنفــــاض أســــعار املــــادة الــــيت تصــــنع منهــــا وإمكانيــــة إنتاجهــــا 

        1.بنسخ كثرية جدا

 : الرقمنة -1-2-6-2

أو الرقمنـــــة هـــــي عمليـــــة إلكرتونيـــــة إلنتـــــاج رمـــــوز إلكرتونيـــــة أو رقميـــــة، ســـــواء مـــــن خـــــالل وثيقـــــة   
  2.من خالل إشارات إلكرتونية تناظرية أي شيء مادي، أو

ـــــيت يـــــتم عـــــن طريقهـــــا حتويـــــل املعلومـــــات مـــــن شـــــكلها التقليـــــدي   ـــة ال ـــــا العمليــ وتعـــــرف أيضـــــا بأ
، أو ملـــــف صـــــويت أو احلـــــايل إىل شـــــكل رقمـــــي شـــــواء كانـــــت هـــــذه املعلومـــــات صـــــور، أو بيانـــــات نصـــــية

   3.أي شكل آخر

ـــــــر دقـــــــة هـــــــي     ـــــــف أكث ـــــــة يف تعري ـــــــاظري إىل فالرقمن ـــــــات مـــــــن الشـــــــكل التن ـــــــل البيان ـــــــة حتوي عملي
الشـــــــكل الرقمــــــــي، وذلـــــــك مــــــــن أجــــــــل معاجلتهـــــــا باســــــــتخدام احلاســــــــب اإللكـــــــرتوين، ويف جمــــــــال نظــــــــم 
املعلومــــــات تشـــــــري الرقمنـــــــة إىل حتويــــــل النصـــــــوص املطبوعـــــــة، أو الصــــــور إىل إشـــــــارات ثنائيـــــــة باســـــــتعمال 

ا تسمح بعرض نتيجة ذلك على شاشة احلاسبجهاز املاسح الضوئي،     4.كما أ

تقـــــوم األرشـــــيفات بتبـــــين مشـــــاريع الرقمنـــــة لالســـــتفادة مـــــن مزاياهـــــا خصوصـــــا مـــــا يتعلـــــق منهــــــا   
باالتصـــــــال ونشــــــــر الوثــــــــائق، املســــــــاعدة يف البحــــــــث، محايــــــــة الوثــــــــائق األصــــــــلية وزيــــــــادة مــــــــردود بعــــــــض 

وبأقــــل  املســــتفيدين إىل الوثــــائق واملعلومــــاتاخلــــدمات اجلــــاري تقــــدميها، فالرقمنــــة تســــهل عمليــــة وصــــول 
بالنســـــبة لألرشـــــيفات التارخييـــــة، أو ) اإلنرتنيـــــت ( نشـــــر الوثـــــائق علـــــى اخلـــــط املباشـــــر خـــــالل  تكلفـــــة مـــــن

  .اإللكرتونية مثل األقراص الضوئيةخارج اخلط باستخدام وسائط التخزين 

                                                             
  258-257.ص.املرجع السابق. مقدمة في علم المكتبات.عبد اهلادي،حممد فتحي -1

2 -  Cacaly, Serge. Dictionnaire encyclopédique de l’information et de la documentation. 
Amsterdam: Nathan, 2001. P.431 

  46.ص.2006شركة ناس للطباعة،:القاهرة.التخطيط والبناء واإلدارة:المكتبات واألرشيفات الرقمية.عبد اجلواد،سامح زينهم -3
  38.ص.2005 ،10.ع.جملة املعلوماتية.مفاهيم أساسية في المكتبات الرقمية.فراج،عبد اللطيف -4
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ـــــادرة وخاصـــــة الـــــ   ررت ماديـــــا وذلـــــك يت تضـــــكمـــــا تســـــاهم رقمنـــــة الوثـــــائق يف حفـــــظ الوثـــــائق الن
ــــع تــــداول أصــــول الوثــــائق ــــة تبــــادل مبن ــــائق املرقمنــــ وإتاحتهــــا يف شــــكلها الرقمــــي، مــــع إمكاني ة خاصــــة الوث

ــــــ ــــــاء التنقــــــل ب ــــــب املســــــتفيد عن ـــة فيمــــــا بينهــــــا موضــــــوعيا لتجني ني عــــــدد مــــــن مراكــــــز ومؤسســــــات املرتبطـــ
  1.األرشيف

ـــــائق األرشـــــيفية هـــــي مرتبطـــــة خاصـــــة    ـــــارخيي ذو وجتـــــدر اإلشـــــارة إىل أن رقمنـــــة الوث باألرشـــــيف الت
الطـــــابع العلمـــــي والرتاثـــــي، وبالتـــــايل فمؤسســـــات ومراكـــــز األرشـــــيف التـــــارخيي هـــــي املعنيـــــة بالدرجـــــة األوىل 

ــــائقمبشــــا ــــة حلفــــظ هــــذه الوث ــــة وصــــول املســــتفيدين إىل هــــذه  القيمــــة ريع الرقمن مــــن جهــــة، ولتســــهيل عملي
أمـــــا مصـــــاحل . صـــــال مـــــن جهـــــة أخـــــرىالوثـــــائق واالســـــتفادة منهـــــا باســـــتخدام تكنولوجيـــــا املعلومـــــات واالت

األرشــــيف امللحقــــة باملؤسســـــات العموميــــة ومنهــــا مصـــــاحل األرشــــيف اجلامعيــــة فهـــــي عمومــــا تقــــوم حبفـــــظ 
، فهــــو ال يــــزال حيمــــل قيمــــة )األرشــــيف الوســــيط ( األرشــــيف اإلداري هلــــذه املؤسســــات يف عمــــره الثــــاين 
ــــــــة وميكــــــــن الرجــــــــوع إليــــــــه يف أي وقــــــــت، ومعــــــــر  مــــــــن  %90أن حــــــــوايل ف يف علــــــــم األرشــــــــيف و إداري

، وبالتــــــايل ال ميكــــــن التفكــــــري يف رقمنــــــة أرشــــــيف األرشــــــيف اإلداري يكــــــون مصــــــريه احلــــــذف واإلتــــــالف
ـــــب مـــــوارد ماليـــــة وبشـــــرية وغريهـــــا، غـــــري أنـــــه  يكـــــون مصـــــريه احلـــــذف، خاصـــــة أن مشـــــاريع الرقمنـــــة تتطل

ــــــة تبــــــين املؤسســــــة مشــــــروع التســــــيري واألرشــــــفة اإل ـــذه االســــــرتاتيجية يف حال ــــــة،ميكــــــن تغيــــــري هـــ أي  لكرتوني
ـــــة بـــــدل الوثيقـــــة الورقيـــــة يف التاســـــتخدام الوثيقـــــة ال ـــــايلت اإلداريـــــة، عـــــامالرقمي االنتقـــــال مـــــن اإلدارة  وبالت

             .حلكومة اإللكرتونيةللتوجه حنو ا اجتسيد اإلدارة اإللكرتونية التقليدية إىل

  :ية حتقق ما يلياألرشيف الوثائق رقمنةوعموما فإن  

  .الوثائق يف شكلها الرقمي واحلفاظ على األصول من التلف والضياعإتاحة  -

دون التنقــــــــل ملركــــــــز األرشــــــــيفية املكــــــــاين، فبإمكــــــــان املســــــــتفيد الوصــــــــول إىل الوثيقــــــــة  جتــــــــاوز احلــــــــاجز -
  .األرشيف

  .وثيقة واحدة ويف وقت واحداملستفيدين على حتقيق مبدأ اإلطالع املتزامن لعدد كبري من  -

                                                             
 :متاح على.2017.08.22:زيارة يوم].على اخلط املباشر.[Researchgateموقع .رقمنة الوثائق األرشيفية.الصاوي،صالح -1

https://www.researchgate.net//publication/281774531  
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ــــــت تــــــوفري اجلهــــــد  - ــــــة طلــــــب املســــــتفيد يف الوق ــــــدأ تلبي ــــــال خاصــــــة للمســــــتفيد، وحتقيــــــق مب والوقــــــت وامل
  .احلقيقي

  .باستخدام طرق البحث الوثائقي احملسب املتنوعة البحث واالسرتجاع عملية سهولة -

ــــــة للوصــــــول إىل صــــــفر ورق يف التســــــيري اإلداري وهــــــو  - اســــــتخدام حلــــــول التســــــيري واألرشــــــفة اإللكرتوني
  .يف التسيري GEDحلول اهلدف من اعتماد 

    : قواعد البيانات -1-2-6-3

ــــــــات  ــــــــة والقيمــــــــة بالنســــــــبة  Databaseقاعــــــــدة البيان ــــــــات ذات األمهي ـــــي خمــــــــزن لكافــــــــة البيان هـــ
  Information Processing System.1للمستفيدين من نظام معاجلة املعلومات 

ــــا عبــــارة عــــن جمموعــــة مــــن امللفــــات املتصــــلة الــــيت ختتــــزن وتــــنظم البيانــــات، ومــــن مث  وتعــــرف بأ
ـــــا ببســـــاطة  2فإنــــه ميكـــــن أن تتـــــاح مـــــن عـــــدة أوجـــــه باســــتخدام وســـــائل جتهيـــــز إلكرتونيـــــة للبيانـــــات، أو أ

ـــــروء آليــــــا، وهــــــي تتــــــيح إيـــــــداع أو ختــــــزين قــــــدر هائــــــل مـــــــن  ملفــــــات معلومــــــات وبيانــــــات يف شــــــكل مقــ
ــــات واملعلومــــات حيــــ ث جيــــري معاجلتهــــا باحلواســــيب اإللكرتونيــــة لتكــــون حتــــت طلــــب املشــــرتكني أو البيان

ا بالقدر املطلوب ويف أسرع وقت ممكن    3.املستفيدين، فتقدم إليهم املعلومات اليت حيتاجو

على  ويتحياليت تقوم عليه قاعدة البيانات، حيث  نظاملل اطيبسا تصور   J.K. Date األستاذ موقد قد
  :ثالث عناصر أساسية

  . Integrated Databaseقاعدة البيانات املتكاملة  -
   .Application Programsبرامج التطبيقات  -
 .End Usersاملستفيدون النهائيون  -

                                                             
  99.ص.املرجع السابق. تكنولوجيا المعلومات .الساملي،عالء عبد الرزاق -1
  50-45.ص.1981مل الكتب،اع:الرياض.المعلومات في البحث العلميتكنولوجيا .بكري،سعد احلاج -2
  206.ص.املرجع السابق. مقدمة في علم المكتبات.عبد اهلادي،حممد فتحي -3
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ـــــــات يف األقـــــــراص الصـــــــلبة للحاســـــــوب أو أي وســـــــائط  ـــات بتخـــــــزين البيان ــــ وتقـــــــوم قاعـــــــدة البيان
ــــــراص الضــــــوئية، باإلضــــــافة  ــــــل األق ــــــة مث ــــــتم خارجي ــــــيت ي ــــــى جمموعــــــة مــــــن التطبيقــــــات ال إىل االعتمــــــاد عل

  :تنفيذها على البيانات املخزنة لتنفيذ العمليات التالية

  Updating.التحديث -
  Inserting.اإلضافة -
   Deleting.احلذف -
   Retrieving. االسرتجاع -

ـــــذين يتعـــــاملون مـــــع قاعـــــدة البيانـــــاتباإلضـــــافة إىل     وجـــــود جمموعـــــة مســـــتفيدي اخلـــــط املباشـــــر ال
البحــــــث ( باســــــتخدام أســــــاليب البحــــــث الوثــــــائقي احملســــــب  مــــــن خــــــالل الوحــــــدات الطرفيــــــة البعيــــــدة،

باالعتمـــــاد علـــــى حمركــــــات البحـــــث، حيــــــث ) البســـــيط، البحـــــث املتقــــــدم، بواســـــطة املعـــــامالت البولينيــــــة 
ميكـــــن ألكثـــــر مـــــن مســـــتفيد العمـــــل يف نفـــــس الوقـــــت بطريقـــــة متداخلـــــة حبيـــــث يكـــــون كـــــل واحـــــد مـــــنهم 

ـــــر مـــــن مســـــتفيد يف مشـــــاركة اإلطـــــالع علـــــى  ر، وهـــــذا يعـــــينمســـــتقال عـــــن اآلخـــــ ـــــزامن ألكث الوصـــــول املت
 ،القواعـــــد ذههـــــمـــــن أهـــــم  الببليوغرافيـــــةبيانـــــات قواعـــــد الوتعتـــــرب   ،يف وقـــــت واحـــــدالبيانـــــات واملعلومـــــات 

، وممكـــــن كشـــــافات ومستخلصـــــات  فهـــــارس، شـــــكليف وتظهـــــر  وصـــــفية أو حتليليـــــةتقـــــدم بيانـــــات  وهـــــي
  1 .حسب سياسة عمل قاعدة البياناتإتاحة النصوص الكاملة 

ـــــــري جـــــــدا مـــــــن املعلومـــــــات اخلاصـــــــة بالوثـــــــائق    ـــــــات مـــــــن ختـــــــزين حجـــــــم كب متكـــــــن قواعـــــــد البيان
عمليـــــــات البحــــــث واالســــــرتجاع، فـــــــأهم  األرشــــــيفية، حيــــــث تكــــــون منظمـــــــة ومهيكلــــــة بطريقــــــة تســــــهل

ــــى معلومــــات دقيقــــة وحســــب احتياجــــات املســــتفيد  ــــات هــــي احلصــــول عل ــــا قواعــــد البيان ــــاز  خاصــــية متت
ــــة  ــــة يف األرشــــيف، فاملســــتفيد يف البيئ ــــات احلديث ــــدة اســــتخدام التقني ــــربز فائ ــــا ت ــــت ممكــــن، وهن ويف أقــــل وق

ــــد يكــــون  بعيــــدا جــــدا، ويقــــوم بالبحــــث يف فهــــارس التقليديــــة يضــــطر للتنقــــل إىل مركــــز األرشــــيف الــــذي ق
ــــــه وهــــــذا يعــــــين ضــــــياع يف اجلهــــــد  األرشــــــيف عــــــن الوثــــــائق حمــــــل اهتمامــــــه، ورمبــــــا ال جيــــــد مــــــا يبحــــــث عن

                                                             
: متاح على.2019.06.07: زيارة يوم].على اخلط املباشر.[جملة املعرفة. البحث في قواعد البيانات .سهام،ريوياجل -1

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=446&Model=M&SubModel=141&ID=27
21&ShowAll=On  
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ـــــــة مســـــــاءلة قواعـــــــد  ــــى فهـــــــارس األرشـــــــيفات عـــــــرب اخلـــــــط، وإمكاني والوقـــــــت واملـــــــال، أمـــــــا االطـــــــالع علـــ
صــــول إىل الوثــــائق يف شــــكلها يف الدقــــة، مــــع إمكانيــــة الو  واحلصــــول علــــى نتــــائج غايــــة عــــن بعــــدالبيانــــات 
يعــــــــــين فعــــــــــال تطــــــــــور حقيقــــــــــي يف خــــــــــدمات األرشــــــــــيفات باســــــــــتخدام هــــــــــذا و  ،وبكبســــــــــة زر الرقمــــــــــي

  .التكنولوجيات احلديثة

ئط التخزين فإننا سوف نتطرق لشبكات ووساوا األرشفة اإللكرتونية توبرجميا للربجميات الوثائقية وبالنسبة
    .  ا يف الفصل الثاين إن شاء اهللاإليه

  :األرشفة اإللكترونية -1-2-7

ملية مسح الوثائق ومعاجلتها وختزينها يف وسائط إلكرتونية، ومن مث ربطها بقاعدة بيانات هي ع  
الفهرس أو الكشاف إىل صورة الوثيقة مباشرة، مع إمكانية إتاحة صور الوثائق ونصوصها عرب شبكة 

   1.اإلنرتنيت خصوصا بالنسبة لألرشيفات التارخيية

ا   مسح الوثائق أو تصويرها وختزينها يف ذاكرة رقمية، مع احملافظة على  عملية وتعرف أيضا بأ
     2.قبل املنتسبني واملستخدمني املرخصنيصحة وسالمة هذه الوثائق وسهولة احلصول عليها من 

ا نظام صمم لتحديد وختزين وتوفري سبل الوصول إىل املواد الرقمية على    املدى كما تعرف بأ
جري املواد  هذه الوثائق لضمان الوصول إىل ،وحماكاة التقنية الرقمية البعيد، باستخدام عدة أساليب مثل 

  3.واستخدامها

هي إمكانية تصوير وفهرسة الوثائق أن األرشفة اإللكرتونية ومساعد الطيار جربيل العريشي يشري و   
ا، وتوفر للمستخدم طرق كثرية السرتجاعها واالطالع عليها وتداوهلا إلكرتونيا بسهولة، وهذا  وحتويل بيانا

                                                             
  42.ص.2000،.]ن.د: [دمشق.المكتبات واألرشيفنظم المعلومات الحديثة في .النادي العريب للمعلومات -1
 :متاح على.2019.08.20:زيارة يوم].على اخلط املباشر[.إحتاد مهندسي كردستان.ونيةاألرشفة اإللكتر .سهروهر،رمزي -2

http://keu92.org/uploads/Search%20engineering/Sarwar%20Kamal%20Mohamad.pdf  
3- Reitz, Joan M. Dictionary for Library and Information Science. [online]. day of visit: 
20.08.2019.available on : https://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx 
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على مستوى الشبكة الداخلية يف اإلدارة مع إمكانية توسيعها يف املستقبل حسب سياسة الوصول 
     1.والرتاخيص املمنوحة من قبل إدارة النظام

ويتضمن نظام األرشيف اإللكرتوين خصائص معينة لتشفري املستندات للمحافظة على سريتها، 
وعدم إتاحة مجيع املستندات لكل املستخدمني للنظام، كما يتضمن بريدا إلكرتونيا يسمح بإرسال 

البحث وعن طريق املستندات من مستخدم آلخر، كما يتم نظام االسرتجاع من خالل كلمات دالة مقننة 
  2.احلر الذي يتيح الوصول إىل املستند بواسطة أي بيانات مت ختزينها على هذا املستند

وقد أشار اخلبري الدويل يف األرشيف عبد الكرمي جباجة إىل أنه قد فرض على األرشيف أن يلج إىل   
البيئة الرقمية ابتداء من مثانينيات القرن املاضي، وذلك مع استخدام اإلعالم اآليل يف تسيري األرشيف، وقد 

، هو ف ثانياخاص باملكتبات أوال مث األرشي آيل نظام UNESCOصدر عن منظمة اليونسكو 
CDS/ISIS  مثMINISIS ،وقد  3فيما بعد، وباالعتماد على املعايري الدولية يف الوصف األرشيفي

ساهم هذا النظام وغريه من النظم والربجميات الوثائقية األخرى اليت ما فتأت تتطور مبا يتناسب واحتياجات 
املؤسسات األرشيفية يف حوسبة العمليات الفنية وحىت اإلدارية داخل مؤسسات ومراكز ومصاحل األرشيف، 

  .صة لتقدمي خدمات أفضل للمستفيدينلفر مما سهل الكثري من املهام اليت أثقلت كاهل األرشيفيني وأتاح ا

وتعترب تقنية رقمية الوثائق بواسطة املاسحات الضوئية وآالت التصوير الرقمي أوىل اخلطوات يف   
معاجلة برجميات  األرشفة اإللكرتونية، واليت تليها عملية املعاجلة احلاسوبية باستخدامو  التسيري الولوج إىل عامل

بالنسبة  OCRأو برنامج التعرف الضوئي على احلروف واألرقام  Photoshop: الصور الرقمية مثل
ومن مث االنتقال  حتويل الصورة الرقمية إىل نص ميكن التعامل معه كنص وليس كصورة، أجل للنصوص، من

، ويعترب التوثيق اجليد  DAS, NAS, SANاملناسبة سواء كانت  ة التخزين باستخدام الطريقةإىل عملي
 ،يف عمليات األرشفة اإللكرتونية من أهم العناصرللمعلومات اخلاصة بالكيانات الرقمية بواسطة امليتاداتا 

ناجعة للحفظ الرقمي من أجل ضمان الوصول إىل الكيانات  باإلضافة إىل تطبيق سياسة واسرتاتيجية
اإللكرتونية، ويف ظل بيئة  الوثائقتعددة اليت تتعرض هلا واملصادر الرقمية يف أي وقت، بالنظر لألخطار امل

                                                             
ــــوظ -1 ــ ــــدي،رنا حمفـ ــــرتوين.أنظمـــــــة األرشـــــــفة اإللكترونيـــــــة.محـــ ــ ــيم اإللكـ ــ ــ ــة التعلـ ــ ــ ــر.[جملـ ــ ــ ــــط املباشـ ــ ــى اخلـ ــ ــ ــوم.]علـ ــ ــ ــارة يـ ــ ــ ــــى.2019.08.20:زيـ ــ ــاح علـ ــ ــ : متـ

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=28&page=news&task=show&id=273   
ــراهيم -2 ــ ــ ــ ــ ــليمان،حممد ابـــ ــ ــ ــ ــ ــات.التخـــــــــــــزين اإللكترونـــــــــــــي للصـــــــــــــور الصـــــــــــــحفية.ســ ــ ــ ــ ــ ــم املعلومـــ ــ ــ ــ ــ ــات وعلـــ ــ ــ ــ ــ ــة يف املكتبـــ ــ ــ ــ ــ ــات عربيـــ ــ ــ ــ ــ ــــج.دراســـ ــ ــ ــ ، 2.،ع8.مـــ

  128.ص.2003
  2003،تونس.العربيةالندوة .األرشيف في فجر األلفية الثالثة.جباجة،عبد الكرمي -3
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ا التغري وعدم الثبات، فضال عن تطبيق سياسة إلتاحة الوثائق الرقمية تأخذ بعنيرقمية م  ن أهم مسا
  .االعتبار اجلانب القانوين والتقين

اإللكرتونية كطريقة ولعل اجتاه العديد من املؤسسات واملراكز األرشيفية إىل اعتماد تقنية األرشفة   
حديثة لتسيري األرشيف هو نقلة نوعية يف جمال تطوير تسيري وإدارة األرشيف باستخدام التكنولوجيات 
احلديثة، ولكن األرشفة اإللكرتونية هو مشروع له متطلبات ومعايري وسياسة ومراحل ينبغي احرتامها حىت 

 ت اليت تفرضها على مراكز األرشيف، وبالتايل فإنيكلل بالنجاح، أخذا بعني االعتبار الصعوبات والتحديا
خاصة باالعتماد على دراسة اجلدوى ومعرفة ماذا سوف تقدم هذه  التحضري اجليد ملثل هذه املشاريع

وهل هذه األخرية لديها االستعداد واإلمكانات الالزمة العتماد األرشفة  ؟ العملية للمؤسسة األرشيفية
دف إىل االعتماد على األرشيف  اإللكرتونية كأسلوب حديث يف ا  تسيري وإدارة األرشيف، خاصة أ

  . اإللكرتوين يف عمليات التسيري بدل األرشيف الورقي

من هذا املنطلق يتضح أن على مصاحل األرشيف اجلامعية قبل اعتماد هذا األسلوب يف العمل أن   
طلبات الضرورية إلجناح هذه العملية مبا يف املتوتتوفر على خمتلف  ،تكون على استعداد ملثل هذه املشاريع

ذلك التكلفة، فضال عن حتديد مدى حاجة هذه املصاحل إىل مثل هذه احللول التكنولوجية، والنتائج اليت 
سوف حتصل عليها ومدى تأثريها على تطوير وحتسني تسيري وإدارة األرشيف، بالنظر إىل طبيعة الرصيد 

وهل من الصواب رقمنة ة الرقمنة ؟ وهل هو أرشيف إداري أو تارخيي ؟ األرشيفي وهل هو حباجة إىل عملي
متلك اإلمكانيات املادية أصال أرشيف إداري يكون مآله احلذف واإلتالف ؟ وهل مصلحة األرشيف 

واملالية العتماد طرق األرشفة اإللكرتونية ؟ إىل غري ذلك، وبالتايل فإن التخطيط اجليد قبل اعتماد هذه 
 هو ديثة يعترب أمرا ضروريا وحامسا، قد جينب الكثري من األخطاء النامجة عن احلماس لكل ماالطرق احل

تكنولوجي وحديث وإمهال التخطيط االسرتاتيجي لدى مسؤويل هذه املصاحل األرشيفية واهليئات الوصية 
  . التابعة هلا

  :الشكل التايلوميكن تلخيص خمتلف العمليات املرتبطة باألرشفة اإللكرتونية من خالل 
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  األرشفة اإللكرتونيةالتسيري و خطوات : 01شكل رقم 

  :في البيئة الرقمية األرشيفب خاصةمعايير  -1-2-8

حتقيق اجلودة يف العمل املنجز، فهذه املعايري الدولية املعتمدة من إن االعتماد على املعايري يعين   
هنة أو املجمال أو  هذا متخصصة يف جمال معني هي نتيجة سنوات من التجارب يف وهيئات طرف منظمات

ال ويشرتك يف وضعها جمموعات  ال ا من إعداد خرباء ومتخصصني يف هذا ا تقنية إىل آخره، فضال عن أ
ال أو املهنة أو التقنية، وهذا األمر ينطبق على املعايري لعلماء واملهنيني واملنتسبني إىل ها كبرية من ذا ا

 املنظمة الدولية: مثل الدولية نت هذه املعايري صادرة عن املنظماتاملطبقة يف جمال األرشيف، سواء كا
لس الدويل لألرشيف  ISOللتقييس  مديرية أو   AFNOR:أو املنظمات الوطنية مثل، ICAأو ا

 وبالتايل فإن احرتام هذه املعايري سوف ميكن األرشيف الفرنسي أو املديرية العامة لألرشيف الوطين اجلزائرية،
إىل اخلدمات  مؤسسات ومراكز ومصاحل األرشيف من حتقيق اجلودة يف تسيري وإدارة األرشيف، باإلضافة

  .املقدمة للمستفيدين، سواء كانت يف البيئة التقليدية أو الرقمية

   .دا من املعايري حسب كل جمالوميكن أن نتناول يف هذا الصدد عد

  

  بواسطة :الرقمنة -1

  املاسحات الضوئية -

 الكامريات الرقمية -

باختيار  :التخزين -4
  إحدى الطرق

DAS, NAS, SAN  

  : الحفظ الرقمي -5

  النسخ االحتياطي -

 . التهجري وغريه -

من  :إتاحة الوثائق -6
خالل إدارة حقوق 
الوصول إىل الوثائق 

 واملستندات

  :المعالجة الفنية -3

  التصنيف -

 الفهرسة والتكشيف -

  بواسطة :المعالجة الحاسوبية -2

 OCRبرنامج  -

  برامج معاجلة الصور -
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  :لوصف األرشيفي في البيئة الرقميةبا الخاصة المعايير الدولية -1-2-8-1

على املعايري الدولية أو الوطنية، وغالبا ما من املعروف أن عمليات فهرسة املواد الوثائقية تعتمد   
واعتماد معيار  .يتعلق األمر بالوثائق األرشيفية يستخدم مصطلح الوصف األرشيفي بدل الفهرسة عندما

ال أمام املشاريع التعاونية بني مو  دويل حد يف الوصف األرشيفي يعين توحيد طرق العمل، وفسح ا
ئق واملعلومات يف البيئة الرقمية، ومن أهم هذه املعايري تعلق بتبادل الوثااملؤسسات األرشيفية، خاصة فيما ي

  :ما يلي

كوسيلة لالرتقاء بالبيانات اليت تتضمنها  EADلقد مت تطوير الوصف األرشيفي املرمز  :EADمعيار 
، البحث عنها وعرضها على خطوط مباشرة من الوسائل املساعدة على العثور على املطلوب حبيث ميكن

 اللغة من لكل دعما EAD DTD املرمز األرشيفي الوصف وثيقة منط تعريف 2002 نسخة لنا وتقدم
 ISADمالحظات خاصة بالتوافق مع معيار و  ،XML املوسعة التهيئة ولغة SGML املوحدة املعيارية

(G)،1  املرمز األرشيفي الوصف معيار يستخدمو EAD املتاحف كتبيني وأمناء من طرف األرشيفيني وامل
  .زين وتوزيع الوصف اإللكرتوين للمجموعات يف شكل يساعد يف عملية البحثإلنشاء وخت

وقد حظي معيار دبلني كور  بالعديد من مفردات اإلنتاج الفكري األجنيب : Dublin Coreمعيار 
ذا املعيار املنشور حول موضوع امليتاداتا، وذلك نظرا ألمهيته وبساطته وانتشار استخدامه، حيث يستخدم ه

املكتبات ومعدي حمتويات صفحات الويب، ومن قبل منشئي امليتاداتا العامة من  ييئمن قبل أخصا
األشخاص، ويستخدم يف اكتشاف ووصف مصادر املعلومات اإللكرتونية ومواقع الويب، ولدى هذا املعيار 

التساع للمصادر اجلديدة القدرة على استيعاب أي شكل من أشكال مواقع الويب، كما أن لديه قابلية ا
   2.يف املستقبل، وبالتايل ميكن استخدامه يف جمال األرشيف بعد أن ثبتت كفاءته يف جمال املكتبات

                                                             
1- Groupe de travail normes et standards. Catalogue des normes archivistiques importantes 
utilisées en suisse. en ligne.jour de visite : 14.10.2017.disponible sur : 
http://vsaaasorg.vs01.snowflakehosting.ch/uploads/media/CatalogueNorme_Version1-
3_201312.pdf 

  99.ص.2007، 27.ع.علوماتاالتجاهات الحديثة في المكتبات والم.عبد اهلادي،حممد فتحي -2
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 1990حيث صدرت الطبعة سنة  ،األرشيفية السجالت لوصف كندا يف عيارم هو :RDDAمعيار 
 املكونة الوثائق لوصف ومشرتك مرتابط أساس توفري إىل هذا املعيار دفويه ،2008ومتت مراجعته سنة 

 عن معلومات RDDA يوفر. األرشيفية علومال يف عموما املقبولة املبادئ إىل استنادا رشيفية،األ سنداتلل
 السجالت أنواع جلميع املتسقة الفهرسة قواعد وكذلك تسجيلها، سيتم اليت يةاألرشيف موعاتا
 قواعد باالعتماد على ةفردامل الوثائق يتم فهرسة ).ةفردامل واملستندات امللفات ،السالسل ،األرصدة(

 الكندية احملفوظات وصف جلنة قبل من القواعد هذه حتديث يتمو  ،)AACR( أمريكية األجنلو الفهرسة
 .ليزيةواالجن الفرنسية باللغتني متاح وهذا املعيار لألرشيف الكندي لمجلسل التابعة

1  

  :رشفة اإللكترونيةتسيير واألخاصة بالووطنية  دوليةمعايير  -1-2-8-2

ـــــائق أرشـــــفةو  تســـــيرييـــــتم  ـــــة الوث ـــــةمـــــن جمموعـــــة  مـــــن خـــــالل اإللكرتوني ـــــة والفني ـــــات التقني ، العملي
ـــــدورها ـــــة مـــــن أجـــــل ضـــــمان جناحهـــــا وجـــــودة  وهـــــي ب ـــــى املعـــــايري الدوليـــــة أو الوطني ـــــب االعتمـــــاد عل تتطل

ــدف األساســــي مــــن وضــــع املعــــايري واملقــــاييس، بــــدء باالقتنــــاء الرقمــــي فاملعاجلــــة  ــــا، وهــــذا هــــو اهلــ خمرجا
احلاســــــوبية مث التخـــــــزين الرقمـــــــي وعمليـــــــات التكشـــــــيف بواســــــطة امليتاداتـــــــا ووصـــــــوال إىل احلفـــــــظ الرقمـــــــي 

  : املواد الرقمية، ومن أهم هذه املعايري ما يليوإتاحة 

 03صدر هذا املعيار يف  ،جلاري والوسيطمعيار دويل خاص بتسيري األرشيف اهو ISO 15489:  معيار
لتصور ووضع  مهما هذا املعيار دليال منهجيا من طرف املنظمة الدولية للتقييس، ويعترب 2001أكتوبر 

  .لوثائقاتسيري يات تقييم وضبط أنظمة أرشيفية لكل أنواع الوثائق وأداة تسهل عمل

 ISOلقد اتسم هذا املعيار بسعة االنتشار والقبول يف كل أحناء العامل، ألنه يعتمد على معيار 

900x  واملعيار  ،باجلودةاخلاصISO 14001  بالتوثيق يف هذين اخلاص بتسيري احمليط أين مت االهتمام
  2.املعيارين

                                                             
1 - Gouvernement du Canada. Métadonnées: Normes pour le structure des données. en 
ligne.jour de visite : 29.03.2018.disponible sur :  
https://www.canada.ca/fr/reseau-information-patrimoine/services/normes-documentation-
collections/guide-rcip-normes-musees/metadonnees-mormes-structure-donnees.html 

2- Groupe de travail normes et standards. Ibid 
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يتضمن القواعد العامة لنظام ، ففي جزئه األول من جزأين ISO 15489يتكون املعيار الدويل 
يوفر تفاصيل معينة عن وهو  ،فهو دليل إرشادي لكيفية تطبيق النظامأما اجلزء الثاين إدارة الوثائق اجلارية، 

املسؤوليات، وتطوير أنظمة حفظ من خالل البنية اهليكلية اإلدارية وحتديد ياسة إدارة الوثائق تطوير س
الوثائق، والرتتيبات األمنية للوصول للوثائق وإتاحتها، وكيف ميكن استخدام هذه األدوات لإلدارة اجليدة 

  1.للوثائق مبا يف ذلك االختيار والتسجيل والتصنيف والتخزين

، يهدف هذا املعيار 2009سنة  AFNORصدر هذا املعيار من طرف منظمة NF 42 013:  معيار
إىل التعريف مبجموعة من اخلصائص املتعلقة بالقياسات التقنية والتنظيمية عند القيام بعمليات االقتناء 

الوثائق قد تكون رقمية املنشأ فالرقمي، التخزين وإتاحة الوثائق من أجل ضمان الظروف املثلى حلفظها، 
أو وثائق من أصل ورقي أو ميكروفيلم /اخل، و...ل الوثائق النصية، اجلداول ورسائل الربيد اإللكرتوينمث

   .خضعت لعلمية الرقمنة

ا،سياسة األرشفة لتصنيف الوثائق، و على تنفيذ  هذا املعيار يركز  تدفع حيث حتديد املخاطر املرتبطة 
  2.الوصفية البيانات مع SAE االلكرتونية الوثائق إدارة نظام يف الوثائق

واألصالة للوثيقة األرشيفية اإللكرتونية،  اإلنشاءيعرف بأنه هيكلة للمعلومات من حيث : EACمعيار 
وميكن استخدامه  DTD وأيضا  XMLوهو متوفر يف نسخة مؤقتة يف شكل خمطط ، 2004صدر سنة 

 ISAARواملوصوفة حسب  منتجي الوثائق خاص برتميز وصف EACومعيار ، EAD كمكمل لــ

(CPF)،  وبالتايل فقد أخذ الصيغة التاليةEAC-CPF،  البيانات املطابقة لــ وEAC  هي مسجلة وفق
   3.وبالتايل هي نصوص واضحة  XMLلغة الرتميز 

                                                                                                                                                                                   
 

أعمال املؤمتر الثالث والعشرون لالحتاد العريب للمكتبات  .لألرشيفات الجارية والتاريخية 15489أهمية المعيار الدولي إيزو .علي سلوىد،ميال -1
  405-404.ص.2012.الدوحة،.واملعلومات

2 -  Christiane, Payan ; Et autres. Guide pratique : comprendre et utiliser les normes dans le 
domaine de l’archivage numérique. en ligne.jour de visite : 14.10.2017.disponible sur : 
http://www.fedisa.eu/fedisa2007/fichiers/2008_12_03_22_15_51.pdf 

3- Association des archivistes français. EAD et EAC-CPF : des standards d’encodage pour les 
instruments de recherche. en ligne.jour de visite : 29.03.2018.disponible sur : 
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وهو يعمل كشكل   XMLوهو خاص مبا وراء بيانات الكيانات الرقمية من الشكل : METZمعيار 
أي وحدة معلومات  ،كليا METSتباديل من أجل نقل البيانات من جهة ومن جهة أخرى ككيان 

  .OAISحسب 

 ،مركزي مرتبط مبجموعة من امللفات ميكن أن يكون مكونا من ملف واحد أو ملف METSإن كيان 
حيمل كل  منهكل كيان   ولكن من املمكن تعميمه ألن أمريكية لومرتبط بالنظم األجن METS ومعيار

 ، وقد تأثر هذا املعيار بتقاليد املكتباتمع نظم املعلومات املالئمةعناصر ما وراء البيانات ومن مث إمكانية 
    1.األجنلو أمريكية، وهو مناسب بشكل كبري يف األرشيفات األوروبية

صدر   OAISاملرجعي والذي يعرف اختصارا بالنمط نظام املعلومات األرشيفي املفتوح : OAISمعيار 
حيتوي على نظم )  OAISيدعى أرشيف (، وهو منط يوضح وظائف ألرشيف تصوري 2002سنة 

تمعات احملددةقبومتخصصني والذي  وقد مت التصديق . ل مسؤولية حفظ املعلومات لواحد أو أكثر من ا
 ISO International Organization for على هذا النمط من خالل املنظمة الدولية للتقييس

Standardization 14721 ISO  2003.2سنة  

النموذج العام هلذا املعيار حيث أن  ،وظيفي عام تستند عليه العديد من املعايري واملقاييس معيار هوو 
 ستة من املفتوحة األرشفة نظام ويتألف 3يستجيب للحاجة األساسية ألي نظام لألرشفة اإللكرتونية،

 :وظيفية جماالت

   .الدفع -

   .األرشيفي التخزين -

                                                                                                                                                                                   
https://www.archivistes.org/EAD-et-EAC-CPF-des-standards-d-encodage-pour-les- 
instruments -de-recherche-stage#top 

1 - Groupe de travail normes et standards. Ibid 

  144.ص.2010،شركة ناس للطباعة: القاهرة.الميتاداتا والحفظ الرقمي.اجلواد، سامح زينهم عبد - 2

3 - France archives. Portail national des archives. en ligne.jour de visite : 14.10.2017.disponible 
sur : 
https://francearchives.fr/article/26287459 
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   .البيانات معاجلة -

  . اإلدارة  -

  .)الوصول( استخدام -

  1.للحفظ التخطيط -

 ،برتوكول خمصص للعمل مع تطبيقات البحث املعلومايت املتنوعة Z39.50 يعترب : Z39 50معيار 
االستعالم والبحث داخل أنظمة املعلومات املختلفة ومنها  اإلجراءات الضرورية وتنفيذ نيحيث يسمح بتعي

هذا املعيار يسمح للمستفيد باستخدام أداة حبث ، واعد البيانات املتباعدة جغرافياعلى سبيل املثال ق
واحدة فقط إلجراء االستفسار على قواعد البيانات ذات األنظمة املختلفة، فعلى سبيل املثال داخل 

وقواعد  CD-ROM أقراصيت تطبق هذا املعيار ميكن إجراء البحث على الفهارس و املكتبات الوطنية ال
اخلادم، حيث يقوم بإدارة جمموعة من اخلدمات /وهذا املعيار مصمم وفق مبدأ العميل .البيانات اخلارجية

دف إىل تبادل البيانات واملعلومات بني نظام العميل من ناحية والذي ميثل اجلزء اخلاص بالنظام  واليت 
يار بصفة دورية ويتم تطوير وحتديث هذا املع 2،احمللي للمكتبة أو مركز املعلومات اليت جيري فيها البحث

وهي جمموعة دولية تضم خرباء على املستوي  Z39.50 Implémenter Group( ZIG: (من خالل
 Z39.50)الدويل، كما يتم متابعة هذا املعيار من خالل مكتبة الكوجنرس األمريكية عرب 

maintenance agency) بالتحاور بني املستفيد واحلاسب اآليل والذي يتمثل يف  هذا املعيار يسمح، و
  3 .حتديد طريقة العرض، وواجهة االستفسار والتنسيق وعرض النتائج

 

 
                                                             

1 - Groupe de travail normes et standards. Ibid 

 Cybrariansجملة .أداة أساسية السترجاع المعلومات عبر بوابات المكتبات Z39 50معيار .أمحد،أمحد فرج -2
journal.متاح على.2017.10.19:زيارة يوم].على اخلط املباشر.[11.ع:   

-http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=426:
41-47-09-20-05-&catid=128:2009-z3950  

على اخلط .[2.ع.rarians journalCybجملة .لبحث واسترجاع المعلومات Z39 50المواصفة القياسية .درويش،وسام حممود -3
  :متاح على.2018.11.03:زيارة يوم].املباشر

-http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=394:
00-28-11-19-05-&catid=116:2009-z3950 
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  :الفصل خالصة

باعتباره مادة وثائقية ترتبط ارتباطا عضويا  الفصل أمهية أرشيف اجلامعات تتضح من خالل هذا  
ا يف إطار الوظيفة األساسية املتمثلة  باملؤسسة اجلامعية، فهو الدليل املادي على خمتلف األنشطة اليت تقوم 

يع ومعاجلة وتقوم مصاحل األرشيف اجلامعية بدور فعال يف جمال جتم يف التعليم العايل والبحث العلمي،
وحفظ هذا األرشيف فضال عن تقدمي اخلدمات للعديد من فئات املستفيدين، وتندرج عمليات حوسبة 
هذا األرشيف واستخدام التقنيات احلديثة يف إطار عصرنة هذا األرشيف، والعمل على تطوير وحتسني 

باجلانب اإلداري أو الفين أو اخلدمات املقدمة، على اعتبار  األمر العمل األرشيفي بشكل عام، سواء تعلق
ا حيقق مجلة من األهداف ومن أمهها حتقيق السرعة وا لدقة وتوفري أن استخدام التكنولوجيا احلديثة وتطبيقا

    .، وهذه اخلصائص ال ميكن االستغناء عنها خاصة يف عصر انفجار املعلوماتاملالو  اجلهد والوقت
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    :تمهيد

عند التفكري يف حوسبة أرشيف اجلامعات تتبادر إىل الذهن جمموعة من املتطلبات ينبغي توفريها، 
ألن استخدام التكنولوجيات احلديثة يعين بالضرورة ولعل أول هذه املتطلبات هي املتطلبات املادية والربجمية، 

جمال التكنولوجيا والتقنيات التعامل مع التجهيزات والربجميات على اختالف أنواعها، على اعتبار أن 
احلديثة هو جمال واسع جدا ال ميكن حصره يف جهاز حاسوب ونظام تشغيل أو برنامج تطبيقي معني، 

توليفة من التجهيزات والوسائل التكنولوجية والربجميات املتنوعة، ويرتبط مستوى االستفادة من وإمنا هناك 
لربجميات، ألنه ال ميكننا احلديث عن استخدام التكنولوجيا التقنيات احلديثة مبدى توفر هذه التجهيزات وا

   .احلديثة يف األرشيف يف غياب هذه التجهيزات والربجميات
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  المتطلبات المادية: المبحث األول

  :األرشيفية البناية -2-1-1

ا املكان املسؤول عن تزويد  الوثائق األرشيفية مصطلحات قاموسيعرف  البناية األرشيفية بأ
وحفظ وتسهيل تداول األرشيف، وهي تدعى كذلك مكتب السجالت أو دار الوثائق أو دار 

  1.احملفوظات

توصي العديد من املعايري الدولية والوطنية اخلاصة بالبناية األرشيفية على ضرورة احرتام املبدأ و 
فضال عن اخلدمات املقدمة عند تصميم بناية أرشيفية، حىت تكون مناسبة الوظيفي للمؤسسة األرشيفية 

ذه املهام والوظائف واخلدمات، فقد أشارت الالئحة اإلرشادية الصادرة عن قسم اإلبداع  للقيام 
يئة بناية أرشيفية " التكنولوجي مبديرية األرشيف الفرنسي بعنوان  إىل ضرورة " القواعد األساسية لبناء و

ذه  حتها وتوزيعها ضمن البناية مناسبةفر أماكن خاصة برتميم ورقمنة الوثائق، وأن تكون مساتو  للقيام 
بالنظر للتجهيزات املستخدمة  2م/كلغ100الوظيفة، فضال عن قوة حتمل األرضية اليت يوصى بأن تكون 

  .يف هذه العمليات

ـا تــــــنص هــــــذه الالئحــــــة اإلرشــــــادية علــــــى ضــــــرورة أن تكــــــون قاعــــــات ا حلواســــــيب واألرشــــــفة كمـــــ
احلرائــــق، امليــــاه، الغبــــار، ارتفــــاع درجــــة احلــــرارة ونســــبة : اإللكرتونيـــة جمهــــزة وحمميــــة مــــن كــــل األخطــــار مثــــل

األقــــــراص : الرطوبـــــة، باإلضــــــافة إىل حفـــــظ الوثــــــائق اإللكرتونيـــــة يف وســــــائط التخـــــزين خــــــارج اخلـــــط مثــــــل
    2.ة املغناطيسية يف ظروف جد مالئمةالصلبة أو الضوئية أو األشرط

ـــــــال ـــــــع قاعـــــــات احلواســـــــيب والتجهيـــــــزات  ويشـــــــري اخلـــــــرباء يف هـــــــذا ا ـــــــار موق إىل ضـــــــرورة اختي
: التكنولوجيـــــة األخـــــرى بعيـــــدا عـــــن األخطـــــار البيئيـــــة احملتملـــــة، وجيـــــب العنايـــــة بتحديـــــد أمـــــاكن كـــــل مـــــن
ـــــ ـــــرية إذا مل ي ـــــيت ميكـــــن أن ينشـــــأ عنهـــــا أخطـــــار كب ـــــود وال ـــــات الوق ـــــاه، وخزان ـــــاه، دورات املي تم خزانـــــات املي

                                                             
  26.ص.1990العربية للعلوم،الدار :بريوت.قاموس مصطلحات الوثائق األرشيفية.فالن،بيرت -1

2- Direction des Archives de France. Règles de base pour la construction et l’aménagement d’un 
bâtiment d’archives. en ligne.jour de visite : 12.11.2017.disponible sur :  
https ://francearchives.fr/file/1d5127b656a424a75a1173a5ebbc2f39d6762565/static_3281.pdf 
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ــرية، وجيـــــب حتديـــــد منـــــاطق العمـــــل وعزهلـــــا، واســـــتخدام البطاقـــــات الشخصـــــية  اختيـــــار أماكنهـــــا بعنايـــــة كبـــ
ـــــــاطق  ـــــــدخول إىل املن ـــــــد ال ـــــــواب حمكمـــــــة عن ــــــع ضـــــــرورة وجـــــــود أب ـــــــد التنقـــــــل، مـ ـــــــرين عن للمـــــــوظفني والزائ

ــــة، أو غريهــــا مــــن وســــائل التحقــــق  الــــيت احلساســــة ــــات املمغنطــــة، أو األقفــــال الرقمي تســــتخدم فيهــــا البطاق
  .من الشخصية

  :نتائجها ينصح مبا يلي تقليلولتفادي أخطار احلرائق و 

  . استخدام املواد املقاومة للحريق يف البناية -

  .منع التدخني داخل مكاتب العمل أو خمازن احلفظ -

  .حات التهوية والتكييفاحملافظة على نظافة فت -

  .استخدام خزائن معدنية حلفظ وسائط التخزين -

   1.أو غاز اهلالون إلطفاء احلريق MS40يفضل استخدام مادة  -

فبقدر احرتام معايري البناية األرشيفية فهذا يعين توفري بيئة آمنة للنظم املعلوماتية من ناحية، فضال   
ديثة مثل الرقمنة القيام بعديد الوظائف والعمليات احلو  جتهيز املكاتب باملعدات والربجميات والشبكات عن

وغريها يف ظروف جد حسنة من ناحية ثانية، وهذا يوفر للموظفني يف األرشيف بيئة مناسبة وحمفزة للعمل 
  .   وال تشكل أي عائق يؤثر على سري العمل احملوسب

  :الحواسيب -2-1-2

آلة إلكرتونية ذات سرعة عالية جدا ودقة متناهية ميكنها قبول  هو عبارة عن احلاسب اآليل
  2.البيانات وختزينها ومعاجلتها للوصول إىل النتائج املطلوبة

 DATAويعرف احلاسب أيضا بأنه جهاز إلكرتوين قابل للربجمة وقادر على ختزين البيانات 
معد خصيصا  Programجمموعة من األوامر حسب برنامج  ومعاجلتها وحفظها واسرتجاعها عن طريق

  3.لغرض حمدد

                                                             
  38 -37.ص.2000،العامةمعهد اإلدارة :الرياض.الحاسب وأمن المعلومات.داود،حسن طاهر -1
  19.ص.2004،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة: عمان.الحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية.،يوسف أمحدعيادات -2
  10.ص.1999،حلافظا:عمان.حوسبة المكتبات ومراكز المعلومات.احلافظ،موسى حممود -3
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ـــــات الــــــيت يـــــتم إدخاهلـــــا علــــــى اللغـــــة الثنائيــــــة، فلـــــيس بإمكانــــــه  ويعتمـــــد احلاســـــب يف فهــــــم البيان
ـــــــة مثـــــــل ـــــــراءة عـــــــدد معـــــــني أو كلمـــــــة معين ـــــــه يف شـــــــكل صـــــــورتني 1972مـــــــارس : ق ، إال إذا قـــــــدمت ل

ــــــى الســــــالب و  0عــــــدديتني مهــــــا  ــــــدل عل ــــــدل  1وي ــــــيت يفهمهــــــا وي ــــــى املوجــــــب وهــــــذه هــــــي اللغــــــة ال عل
   1.احلاسوب

 :إىل أربعة أقسام Hard Wareوتنقسم املكونات املادية للحاسب اآليل 

لوحة : تستخدم وحدات اإلدخال لتغذية احلاسب بالبيانات مثل: Input Unitوحدات اإلدخال  -أ
   Mouse.         والفأرة Keyboardاملفاتيح 

ا تقوم مبعاجلة األوامر وتنفيذ : Processorوحدة املعاجلة  - ب تعترب أهم شرحية داخل احلاسب اآليل لكو
  .العمليات احلسابية واملنطقية اليت تصلها من قبل املستخدمني على هيئة تعليمات للربامج

  :وتنقسم إىل قسمني: Main Memoryوحدات التخزين  -ج

 ،الكبرية يف توفري أماكن ختزين املعلومات للمعاجلتتميز بسرعتها : Main Memoryالذاكرة الرئيسية 
ا  ا تكون عادة أغلى نسبيا يف السعر مقارنة بالذاكرة  مبنية بالكامل من دوائر كهربائية،ذلك لكو لذا فإ
ا للبيانات واملعلومات عند انقطاع التيار   يف حجم ختزينها للمعلومات،الثانوية وأقل  كما تتصف بفقدا

  .الكهربائي

ا التخزينية الكبرية مقارنة بالذاكرة الرئيسية، دقوتتصف ب:  Auxiliary Memoryلذاكرة الثانوية ا ر
 Floppy Disksاألقراص املمغنطة : فضال عن احتفاظها بالبيانات عند انقطاع التيار الكهربائي مثل

النسيب يف نقل وغريها، وتتميز ببطئها  Hard Disksواألقراص الصلبة  Tapesواألشرطة املمغنطة 
ا ترتبط يف حركتها بأجهزة ميكانيكية   .البيانات مقارنة بالذاكرة الرئيسية لكو

تستخدم هذه الوحدات إلظهار البيانات واملعلومات : Output Unitوحدات اإلخراج  -د
والسماعات الصوتية  Printersوالطابعات  Monitorsللمستخدمني ومن أمثلتها شاشات العرض 

Speakers  والرامساتPlottters.2  

                                                             
  37 -36.ص.1992دار املريخ،:الرياض.الفهرسة في المكتبات ومراكز المعلومات تحسيب عمليات.ترمجة الفرماوي مجال الدين.هنرت،إيريك 1-

  24.ص.2005 معهد اإلدارة العامة،:الرياض.واقع االستفادة من الحاسب اآللي في القطاع الحكومي المعوقات والحلول.ميلي،يوسف جاسماهل -2
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وقد عمدت مؤسسات ومراكز ومصاحل األرشيف إىل استخدام احلاسبات اآللية يف العمل 
األرشيفي ملا متتاز به من قدرة على معاجلة البيانات واملعلومات بسرعة فائقة ودقة متناهية، مما أكسبها 

يا احلاسب اآليل قد أفادت جمتمع مقدرة على التغلب على العديد من الصعوبات، وبالتايل فإن تكنولوج
املعلومات فائدة كبرية، وذلك بسبب قدرة احلاسب على معاجلة وختزين واسرتجاع كميات كبرية من 

   1.املعلومات بالسرعة والدقة املطلوبتني، فضال عن تقليص الكلفة على هذه املؤسسات

وليس هناك توصيات خاصة بنوع معني من احلواسيب املستخدمة وإمنا يوصي العديد من اخلرباء 
بأن يكون اختيار احلاسب اآليل مبواصفات تتوافق مع التطبيقات املزمع تنفيذها كمشاريع الرقمنة مثال واليت 

د اقتناء احلواسيب وحىت تتطلب اقتناء حواسيب مبواصفات جيدة، مع مراعاة عنصري املواءمة واملعيارية عن
  : التجهيزات األخرى، مع األخذ بعني االعتبار جودة اخلصائص التالية

  .نظام التشغيل -

  .طاقة الذاكرة احلية، وسرعة املعاجل املركزي -

  .الطاقة التخزينية للقرص الصلب -

  .جودة شاشة العرض -

  USB 2.0 .(2(املنافذ اخلاصة بوسائط التخزين الثانوية احلديثة مثل  -

وميكن اإلشارة هنا إىل ضرورة اقتناء حواسيب حديثة وذات نوعية جيدة من أجل حتقيق جودة   
العمل احملوسب، وبكمية كافية حسب حاجة مصلحة أو مركز األرشيف، ودون إمهال عنصر الصيانة 

  .للقيام بالعمليات املطلوبةها وحىت جتديد احلواسيب يف حالة قدمها وعدم صالحيت

املهم كذلك اإلشارة إىل أن تكون احلواسيب املستخدمة يف عمليات الرقمنة ذات جودة  منو    
  :ينبغي أن تتوفر فيها اخلصائص التالية فمن الضروري عالية كما يؤكد املختصون،

                                                             
  238 -236.ص.السابقاملرجع .مقدمة في علم المكتبات.عبد اهلادي،حممد فتحي -1

2- Bibliothèque et Archives Nationales du Québec. La numérisation des documents. en 
ligne.jour de visite : 12.11.2017.disponible sur :  

http://www.banq.qc.ca/documents/archives/archivistique_ged/publications/Numerisation_des_do
cuments.pdf 
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  .GHZ 3 – 2.5سرعة املعاجل بني حيث ترتاوح  intel pentium 4املعاجل يكون من نوع  -

  .MO 512 – GO 1سعة الذاكرة  -

  GO 120. 1 قل عنللقرص الصلب ال ينبغي أن تسعة التخزين  -

  .10/100بطاقة شبكية  -

  .واط 250تغذية كهربائية اختيارية  -

   vitesse 16.قارئ أقراص مضغوطة  -

  .pouce 17شاشة من حجم  -

   2.لوحة مفاتيح ثنائية اللغة باإلضافة إىل الفأرة -

  :الطابعات -2-1-3

عموما، حيث تعرف  من أهم األجهزة اليت يعتمد عليها يف األعمال اإلداريةتعترب الطابعات   
ا ملحق باحلاسوب، ووظيفته تلقي املعلومات اليت تكون  Output deviceجهاز إخراج  الطابعة بأ

مشفرة على شكل نبضات كهربائية، واليت ينتجها احلاسوب وحتويلها إىل نصوص أو رسوم بيانية أو جداول 
   .كال أخرى مطبوعة على الورقأو أي أش

  : وهناك عموما ثالثة أنواع من الطابعات

من أكثر الطابعات شعبية وذلك لعدة أسباب من أمهها  يعترب هذا النوع :الطابعات النقطية -أ
ا، وعدم تطلبها لنوع معني من الورق، ولكن من أهم اخنفاض تكلفتها وتنوع أحجامها  ومقياس خمرجا

ا الضجيج    .املثري لألعصابعيو

  :ثالث فئاتنا تقسيم الطابعات النقطية إىل وميكن

                                                             
  :متاح على.2019.05.01:زيارة يوم].على اخلط املباشر.[رشيفية بمصلحة أرشيف بلدية برج منايلمشروع رقمنة الوثائق األ.حسيان،جنوى -1
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/37610  
. ص.2006جامعة منتوري قسنطينة،:علم املكتبات:رسالة ماجستري.المستقبلدراسة للواقع وتطلعات .المكتبة الرقمية في الجزائر.مهري،سهيلة -2

101 -102  
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والفواتري يف البنوك  طابعات خاصة باألعمال بالغة الضخامة وهي مستخدمة يف طباعة الكشوف -
  .واملؤسسات الكربى

  .وهي مستخدمة يف املؤسسات املتوسطة: طابعات لألعمال الضخمة -

  1 .الشخصيةطابعات خمصصة لالستخدامات  -

ا تضرب الورق فيزيائيا وتسمى    2.الطابعات النقطية بالطابعات الصدمية أل

ولكن االستخدام احلقيقي IBM شركة  م من طرف1975مت اخرتاعها سنة  :الطابعات الليزرية -ب
احلاضر تعترب من أفضل أنواع الطابعات يف الوقت و هلذا النوع من الطابعات كان يف منتصف الثمانينات، 

ا العالية يف الطباعة والسرعة والوضوح حيث تصل سرعة الطابعة إىل ست عشرة صفحة يف  بسبب جود
ا اقتصادية و  ا األخرى اهلدوء والنظافة وأ ، فضال عن من حيث أسعارها التنوعالدقيقة، ومن مميزا

   3.دعمها للشبكاتو الكثافات النقطية 

الطابعات األكثر تقدما، فهي أجهزة جتمع بني عدة وهي من : الطابعات متعددة الوظائف - ج
الطباعة والنسخ واملسح الضوئي وممكن أيضا أن تعمل عمل : أعمال يف جهاز واحد ومن هذه األعمال

ا . الفاكس ومن أهم الفوائد هلذه الطابعات هي تقليل الكلفة، فإذا امتلكنا طابعة متعددة الوظائف فإ
اكس واملاسح الضوئي وهذا يعين اخنفاض التكلفة والتقليل من عدد التجهيزات يف تغين عن الطابعة والف

 Multifunction printer .4 (MFP)، وتسمى اختصارا املكاتب

  :خطوط الهاتف -2-1-4

اهلاتف أداة اتصال ال ميكن االستغناء عنها، فإىل جانب إجراء املكاملات اهلاتفية مهما كان تباعد   
 Vidéo وهاتف الفيديوDial in telecom  فإنه توجد أنظمة االتصال الداخليطريف االتصال، 

Téléphone ينقل الصورة الثابتة أو املتحركة، أي أن اخلطوط اهلاتفية تستخدم لتوصيل املعلومات لذي ا

                                                             
  228-184.ص.املرجع السابق.تكنولوجيا المعلومات.الساملي،عالء عبد الرزاق -1
  2018.12.01:زيارة يوم].على اخلط املباشر.[األكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل -2

3- Dictionnaire de l’informatique et d’internet.[en ligne].jour de visite: 01.12.2018. Disponibl sur: 
http://www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20011012123002 
4 - Companeo. [en ligne].jour de visite: 01.12.2018. Disponible sur: 
https://www.companeo.co.uk/copiers-and-printers/FAQ/multifunction-printer-definition 
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باحلاسب اإللكرتوين، وهناك أيضا هاتف اللمس الصويت  On-lineاملنطوقة، ولالتصال املباشر 
Touch-Tone Téléphone ل املعلومات مباشرة للحاسب اآليلالذي ميكن املستفيد من نق.   

البيانات عرب اخلطوط اهلاتفية أصبح ممكنا نظرا ألن نظم شركات اهلواتف  إن إرسال واستقبال  
تنقل عرب خط اهلاتف، مث تتحول إىل رموز  Tonesقادرة على تغيري الرموز املمغنطة للكمبيوتر إىل أصوات 

أن خطوط اهلاتف  وجتدر اإلشارة إىل 1احلاسب اإللكرتوين، أخرى عند النهاية األخرى وذلك لتشغيلمرة 
األقمار الصناعية أو  قد تكون سلكية عن طريق الكوابل احملورية أو األلياف البصرية أو ال سلكية عن طرق

والكلفة املتوقعة ومقدار امليكروويف، ويتوقف اختيار نظام اإلرسال املناسب على الغرض من االستخدام 
   2.املساحة املطلوب تغطيتها وعدد املستفيدين من هذه القنوات

ومع التطور اهلائل الذي عرفته تكنولوجيا اهلواتف الذكية، فقد اتسع جمال استخدامها إىل أبعد   
احلدود، من خالل التطبيقات اإللكرتونية املتنوعة خاصة مع توفر االتصال بشبكة اإلنرتنيت، فضال عن 

  .  االستفادة من خدمات املعلومات الكثرية واملتعددة عن بعد

  :المودم -2-1-5

، Modulationيطلق على عملية حتويل اإلشارات الرقمية إىل إشارات تناظرية اسم التضمني   
وهي تتم بعدة أشكال يتطلب فهم آلية كل منها بعض املعرفة النظرية بامليكانيكا املوجية، ونظريات احلقل 

ظرية يطلق عليه الكهرومغناطيسي، واجلهاز الذي يقوم بعملية تضمني اإلشارات الرقمية إىل إشارات تنا
   Modem.3 اسم

يقوم بتحويل إشارات الذبذبات : يتألف جهاز املودم من إشارات كهربائية ودارات إلكرتونية، أوال  
يقوم بتحويل إشارات الذبذبات التناظرية إىل إشارات : الرقمية إىل إشارات الذبذبات التناظرية، وثانيا
    .بني حاسوبني عرب خطوط اهلاتفالذبذبات الرقمية مرة أخرى لكي يتم االتصال 

وهو ال خيتلف عن أجهزة املودم  Fax modemمن املودمات يسمى املودم الفاكس وهناك نوع   
األخرى، إال أنه يقوم جبانب عمله يف االتصال بعمل وظيفة الفاكس، حيث يقوم باستقبال وإرسال 

                                                             
  67 -66.ص.2003،دار الثقافة العلمية:سكندريةاإل.مقدمة في تكنولوجيا المعلومات واسترجاع المعلومات.بدر،أمحد أنور -1
  140.ص.1997الدار املصرية اللبنانية،:القاهرة.تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات.مكاوي،حسن عماد -2
  300.ص.2014ابن العريب،:بغداد.تكنولوجيا وأنظمة المعلومات في المنظمات المعاصرة.حسن ،حممودمجعة؛شاكر الربزجني،حيدر -3
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الفاكس مباشرة من شاشة العرض أو من الفاكسات آليا دون احلاجة إىل الورق، من خالل إرسال رسائل 
    1.اخل...امللفات املختزنة يف القرص املرن أو القرص الصلب

  :الفاكس -2-1-6

 Digitalببث املثيالت الرقمية للنسخ الورقية عرب اخلطوط اهلاتفية    Faxيقوم جهاز الفاكس   
Facsimiles of paper over téléphone lines  وله مرادفات أخرى هي الفاكسيميلي

Facsimile نقل صورة ورقية لوثيقة معينة من مصدرها األصلي إىل جهة ، تليفاكسميلي، وكلها تعين
  .أخرى

وقد استخدم هذا النظام يف اإلعارة بني املكتبات، إال أن أجهزة هذا النظام ليست مصممة   
واليت يتعذر  Encodedللعمل يف املكتبات، كما أن هذا النظام فيه إمكانية نقل املواد املطبوعة غري املرمزة 

         2.نقلها بواسطة احلاسبات اآللية

  :أدوات االلتقاط الرقمي -2-1-7

  .نوعني من أدوات االلتقاط الرقمي مها املاسحات الضوئية وأجهزة التصوير الرقميهناك 

  :الماسحات الضوئية -2-1-7-1

املاسح الضوئي هو عبارة عن جهاز يقوم بتحويل أي شكل من أشكال البيانات املتوفرة يف 
مصادر املعلومات املطبوعة واملصورة واملخطوطة واملرسومة إىل إشارات رقمية قابلة للمعاجلة من طرف جهاز 

سح الضوئي صور رقمية متعددة األشكال أكثرها عن عملية املاحلاسوب وختزينها يف ذاكرته، وتنتج 
 OCR، وعن طريق برجميات التعرف الضوئي على احلروف واألشكال TIFF, GIF, JPGاستعماال 

ومن ميكن التعرف على معامل امللفات الرقمية يف شكل صورة من خالل خطوطها ومعاملها اخلارجية، حيث 
املصور والرموز املخزنة يف الربنامج، لغرض اختيار أفضل خيار تتم عملية مقارنة تلقائية بني رموز النص  مث

   3.يطابق النص

                                                             
 فهد امللك مكتبة:الرياض.المكتبات بيئة في توظيفها ومدى واالتصاالت المعلومات شبكات.اهللا عبد قمصاين،نبيل؛الغفور قاري،عبد -1

  128 - 123.ص.2010،الوطنية

  68.ص.املرجع السابق.مقدمة في تكنولوجيا المعلومات واسترجاع المعلومات.بدر،أمحد أنور 2-

  221.ص.2002،الوراق:عمان.تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.السامرائي،إميان فاضل؛قندليجي،عامر ابراهيم  3 -
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  :وهناك أربعة أنواع من املاسحات الضوئية

  .املاسحات الضوئية املكتبية -

  .املاسحات الضوئية للكتب -

  .املاسحات الضوئية اخلاصة بالشفافيات -

  1.املاسحات الضوئية اخلاصة باملصغرات الفيلمية -

  :وبالنسبة لنوع املسح فيمكن اإلشارة إىل ثالثة أنواع كما يلي

  .باستخدام بت واحد للبكسل، لعرض اللونني األبيض واألسود) اللون(املسح ثنائي النغمة  -أ

املسح الرمادي باستخدام العديد من البتات للبكسل الواحد، لعرض تدرجات الرمادي؛ أما املستوى  - ب
درجة  256تات للبكسل الواحد، ويف هذه احلالة ميكن أن يتم االنتقاء من بني ب 8األمثل للرمادي فهو 

  .من تدرجات الرمادي لعرض الصورة

املسح امللون باستخدام العديد من البتات للبكسل الواحد لعرض اللون؛ ويسمى مستوى اللون  -ج
  2.مليون لون 16.7بت للبكسل الواحد، ويصبح باإلمكان االختيار بني  24الكامل عند استخدام 

ويتم اختيار املاسحات الضوئية حسب شكل وحجم الوثائق املراد رقمنتها، وتستخدم املاسحات 
الضوئية املسطحة غالبا يف رقمنة الوثائق األرشيفية ألغراض احلفظ على املدى البعيد، أو اإلتاحة عرب 

فبالنسبة ملصاحل ومراكز احلفظ  الشبكة احمللية أو الويب وهذا حسب طبيعة مؤسسة أو مركز األرشيف،
املؤقت واليت تقوم عادة حبفظ األرشيف الوسيط الذي ال زال حيمل قيمة إدارية، فإن الغرض من رقمنة 
األرشيف هو اإلتاحة عرب الشبكة احمللية، بينما األرشيفات التارخيية فإن الغرض غالبا يكون احلفظ على 

عرب الويب من خالل مواقعها اإللكرتونية عرب شبكة  ف أويف مركز األرشي املدى البعيد أو اإلتاحة
  . اإلنرتنيت

                                                             
 - 183.ص.2010جامعة منتوري قسنطينة،:علم املكتبات:أطروحة دكتوراه.تصميمها وإنشاؤها:الرقمية بالجامعة الجزائريةالمكتبة .عكنوش،نبيل -1

188  
ترمجة هبة .إرشادات مشاريع رقمنة مجموعات الحق العام، في المكتبات ومراكز األرشيف .االحتاد الدويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات -2

and-https://www.ifla.org/files/assets/preservation-: متاح على.2017.09.14:يارة يومز ].على اخلط املباشر[.ملحم
ar.pdf-guidelines-projects-conservation/publications/digitization  
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  :أجهزة التصوير الرقمية-2-1-7-2

تتوافر أجهزة التصوير الفوتوغرايف الرقمية يف األسواق التجارية بفئات وأنواع متعددة ابتداء من 
ءم مع احتياجات احملرتف، تتالاوي، وصوال إل األجهزة اليت األجهزة اليت تناسب احتياجات املستخدم اهل

وعادة ما تكون جمموعات األجهزة املوجهة إىل املتخصصني متاحة على حامل أو عمود، وهي تعمل 
باستخدام تقنية املسح، وتكون عملية الرقمنة يف هذه احلالة أكثر طوال ولكنها يف املقابل تشتمل على 

 24، وتكون مرمزة على Pixel 700   ×500 أن توفر هذه األجهزة صورا يف حجمجودة عالية، وميكن 
Bits  ،دف تقليص حجم الصور وتوفري احليز على وسيط التخزين مع إمكانية الضغط الفوري للصور 

إىل  Bits 24وميكن ألجهزة التصوير الفوتوغرافية الرقمية اخلاصة باملتخصصني أن تقوم برتميز األلوان من 
36 Bits  8000   ×6000إىل جانب استخدام درجات وضوح تصل Pixel.1   

يف تصوير الوثائق اهلشة، خاصة ) الكامريات الرقمية(ويفضل استخدام أجهزة التصوير الرقمية 
بالنسبة لألرشيفات التارخيية واليت خيشى من تعرضها للتلف عند رقمنتها بواسطة املاسح الضوئي، فقد ثبت 

ملاسح يؤثر بشكل سليب على الوثائق املتضررة من حيث البنية املادية ويؤدي إىل أن الضوء املنبعث من ا
الكامريات الرقمية تقدم صورا جيدة من حيث درجة الوضوح وهي منخفضة التكلفة " تلفها، فضال عن أن 

   2".مقارنة باملاسحات الضوئية

  :وسائط التخزين -2-1-8

التخزين القدمية اليت كانت تتميز بطول العمر لصناعتها ختتلف وسائط التخزين الرقمية عن وسائط 
من مواد ال تتعرض للتلف بسرعة، فالعمر االفرتاضي للعديد من وسائط التخزين الرقمي يعترب قصريا، ومن 
ا تظل  ذلك األشرطة املمغنطة، وحىت الوسائط اليت تعد أطول عمرا من األشرطة كاألقراص املدجمة فإ

ا؛ وختتلف مساحة التخزين املطلوبة وفقا العتبارات كثرية، من بينها عرضة للتلف إذا مل : يتم االهتمام 
ففي حني حتتوي الصفحة النصية املكتوبة . مصورة أو صوتية طبيعة املادة املختزنة، وما إذا كانت نصية أو

، فإن charactersعلى آالف احلروف  ASCIIباستخدام رموز املعيار األمريكي لتبادل املعلومات  
الصفحة الواحدة امللونة اليت يتم مسحها ضوئيا حتتاج إىل أكثر من ميجابايت على وسيط التخزين، أما 

                                                             
مجلة دراسات .االختيارداخل مؤسسة المعلومات أو خارجها؟ دراسة في اإلشكاليات ومعايير : الرقمنة.أمحد،أمحد فرج؛الرويب،أمحد سعيد -1

  2009مجعية املكتبات واملعلومات السعودية،:الرياض.4.،عالمعلومات
2-  Bibliothèque et Archives Nationales du Québec. Ibid p.22  
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على القرص املدمج، ويف  MB 600ساعة التسجيل الصويت املخزنة رقميا فتحتاج إىل مساحة تصل إىل 
  GB.1 1ن املقابل فإن الدقيقة الواحدة من عرض الفيديو حتتاج إىل أكثر م

وعلى الرغم من أن الضغط يؤدي إىل تصغري حجم البيانات وتقليصها، إال أن حجم امللفات اليت 
ا تظل كبرية وحتتاج إىل مساحات ختزين كبرية، ومن مث فإن التخزين املثايل للمكتبات  يتم اختزا

العالية يف ختزين املعلومات واألرشيفات الرقمية جيب أن يتسم بالسعة الواسعة والتكلفة املنخفضة والسرعة 
ا، وطول عمرها   .وقراء

  :ومن أهم وسائط التخزين اليت يتم اعتمادها يف مراكز األرشيف

ما  ولعل CD-ROM , DVD  اليت تضم عدة أنواع أمهها ):الضوئية ( األقراص المليزرة  -أ
مييز األقراص املليزرة هو تكلفتها احملدودة، إال أن هناك بعض وسائط تلك الفئة تتميز على بعضها اآلخر، 

ا أقراص  ا تفتقر للمعيارية، ويف املقابل فإن  DVDفعلى الرغم من السعة العالية للتخزين اليت تتميز  إال أ
ال أن سعة التخزين فيها تعد تتميز باملعيارية، إ  CD-ROM, CD-RW, CD-Rكل من أقراص 

ـــ  ،DVDحمدودة مقارنة بأقراص  تصل  DVDبينما MB  700  تبلغ طاقته التخزينية CD-ROMف
جري البيانات من  ،GB  4.7طاقته التخزينية إىل  سنوات جتنبا لضياع البيانات،  10إىل  5مع ضرورة 

ا تتميز بسعتها العالية اليت قد تصل إىل  Blu-Rayأما أقراص   27فال زالت يف مرحلة التطوير، إال أ
GB.2 

وتتميز مبرونة التخزين والقابلية السريعة للنقل، ومن بينها األقراص املمغنطة الدوارة  :األقراص الصلبة - ب
ا وسيلة التخزين القياسية يف النظم اآللية احلديثة، وتتميز هذه األقراص بسعتها  اليت يرى بعض الباحثني أ

ئمة لتطبيقات املكتبات العالية اليت قد تصل إىل آالف اجليجابايت، كما تتميز بسرعتها مما جيعلها مال
واألرشيفات الرقمية، إال أن ما يعيب األقراص املمغنطة عدم إمكانية االعتماد عليها يف حفظ البيانات  

                                                             
  66.ص.2012فهد،مكتبة امللك  :الرياض.األرشفة اإللكترونية وإدارة الوثائق في العصر الحديث.العريشي،جربيل؛املعثم،نبيل -1

2 - Arms, william. Digital libraries. Cambridge : MIT press, 2000. p. 499-500 
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اليت ميكن أن تضيع بسهولة ألسباب خمتلفة، من بينها األعطال اليت قد تطرأ على مكونات احلاسوب، لذا 
 1.وسيط آخر كالشريط املمغنطفإنه يتم عادة إعداد نسخة أخرى احتياطية على 

سنة إذا ما  30وتتميز بالتكلفة احملدودة والسعة العالية وبقائها لفرتات طويلة قد تصل إىل  :األشرطة -ج
  DLT Digital Linear Tapeمتت مراعاة ختزينها يف ظروف جيدة، ومن بينها الشريط الطويل الرقمي 

 DAT Digital Autionريط الصويت الرقمي ، والشGB 3570الذي تصل قدرته التخزينية إىل 

Tapeبطء  إىل ، ويعيب األشرطة الطريقة التتابعية اليت تعتمد عليها عند اسرتجاع املعلومات، مما يؤدي
والواقع أن احلفظ بعيد املدى . ها بسرعة مقارنة بالوسائط األخرىعملية اإلتاحة، وكذلك إمكانية تلف
   2.ثباتا من الوسائط الرقمية، ومن ذلك الورق وامليكروفيلميتطلب استخدام وسائط ختزين أكثر 

للتخزين تعرف بالتخزين احللقي من خالل االعتماد على احللقات يف تصميم  أخرى هناك طريقةو 
، ألن حاجيات هذه األنظمة تتطلب وسائط ذات سعة عالية، كما الذاكرات بالنسبة للحواسيب الكبرية

ا حتتاج إىل وسائط سهلة ا        3.لتعامل معها وخاصة يف عملية الوصول املباشر لتلك البيانات املخزنةأ

  :وسيط التخزين بناء على ما يليويتم اختيار 

  . سعة التخزين الكلية -

  .طول مدة حفظ البيانات -

  .الطبيعة املادية لوسيط التخزين -

  .املباشرةاخلصائص الوظيفية مثل سهولة احملو أو إلغائه، مع توفر اإلتاحة  -

  .سرعة اسرتجاع البيانات -

  .املواءمة مع نظم املعلومات -

                                                             
  69.ص.ملرجع السابقا.األرشفة اإللكترونية وإدارة الوثائق في العصر الحديث.العريشي،جربيل؛املعثم،نبيل -1

2- Hendley, Tony. Comparison of methods and costs of digital préservation. London: 
British Library Research and Innovation Centre, 1998 . p. 12-24 

  74.ص.1990،معهد اإلدارة العامة:الرياض.مقدمة في الحاسب اآللي.الزهد،حممود؛البشري حممد عثمان -3
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   1.التكلفة -

 التخزين وسائط حلماية اسرتاتيجية وضع بضرورة NF-Z42-013 الفرنسي املعيار ويوصي
 سواء املؤرشفة الوثائق يف تعديل أو تغيري أي من احملتوى محاية عن فضال مادي ضرر  أي من املستعملة

 املضغوط القرص مثل الكتابة، إلعادة قابلة غري الوسائط استخدام ويفضل عمدا، أو صدفة هذا كان
 CD- WORM compact disc write once read) املتعددة والقراءة واحدة مرة للكتابة

many)، نظام يف املرآة باسرتاتيجية يعرف ما أو االحتياطي النسخ اسرتاتيجية باعتماد املعيار يوصي كما 
 جغرافيا خمتلفني مكانني يف ختزين دعامة أو وسيط كل من نسختني ختزين تعين واليت اإللكرتونية، األرشفة

  2.منتظم بشكل النسخ سالمة من التحقق عن فضال التخزين، عملية تأمني أجل من

  :الشبكات -2-1-9

هي جمموعة من احلواسيب تنظم معا وترتبط   Computer Networkشبكة احلاسوب 
خبطوط اتصال حبيث ميكن ملستخدميها املشاركة يف املوارد املتاحة ونقل وتبادل املعلومات فيما بينهم، وأهم 

  :مكونات الشبكات ما يلي

جمموعة من احلواسيب قد تكون شخصية مرتبطة معا، أو حاسبا كبريا ترتبط به طرفيات  -
Terminals حواسيب صغرية. 

موعة من احلواسيب نظا - ما واحدا وشبكة معلوماتية قد تكون حملية أو جهوية تشكل هذه ا
 .أو عاملية

خطوط االتصال اليت تربط عناصر النظام ببعضها، قد تكون سلكية أو السلكية، وحتدد  -
 .طريقة الربط شكل الشبكة وبنيتها

                                                             
  50.ص.السابقاملرجع .مقدمة في تكنولوجيا المعلومات واسترجاع المعلومات.بدر،أمحد أنور -1

2 - Afnor. NF-Z42-013. en ligne. jour de visite : 14.11.2017.disponible sur : 
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-z42-013/archivage-electronique-specifications-
relatives-a-la-conception-et-a-l-exploitation-de-systemes-informatiques-en-vue-d-
assurer/article/773362/fa125098 
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 1 .والربامج واملعلومات الضرورية فر املعداتتو  -

دف شبكات املعلومات إىل حتقيق األهداف    :التايلو

 .تسهيل وصول املستفيدين إىل املعلومات واإلفادة منها بأقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة -
 .املشاركة يف املعلومات وقواعد البيانات -
 .من طرف عدد من املوظفني وتقاسم املهام عرب الشبكة جتنب تكرار العمل الواحد -
 2.تقدمي خدمات معلوماتية أفضل كميا ونوعيا -
الربيد اإللكرتوين، مواقع املؤسسات على اإلنرتنيت، مواقع التواصل : خدماتاالستفادة من  -

 .االجتماعي
زيادة مردودية املؤسسة واملستفيدين من خالل سرعة العمليات اإللكرتونية عن بعد وتوفري  -

  .اجلهد والنفقات

  :وهناك ثالثة أنواع من الشبكات

بدال من منطقة واسعة أو كبرية، لذلك جند من اليت تتعلق مبكان حمدد  وهي: الشبكة المحلية -أ
ا 2كم  2الناحية العلمية أن الشبكة احمللية تغطي مساحة جغرافية حملية تصل إىل  ، وما زاد عن ذلك فإ

ة، وتعتمد الشبكة احمللية على تقنيات اإلنرتنيت والشبكة العنكبوتية والسطح البيين الذي تعترب شبكة إقليمي
امليكروية، ويهدف استخدامها إىل حتسني آليات االستغالل املشرتك للموارد تتميز به احلواسيب 

    3.واملعلومات، والرفع من كفاءة العمل الذي مييز املؤسسة أو الشركة

وميكن استخدام الشبكة احمللية يف إطار التسيري اإللكرتوين للوثائق داخل املؤسسة، من خالل تبين 
وبالتايل توفري خمتلف املتطلبات الضرورية إلجناح هذا املشروع ال سيما القيام مشروع لألرشفة اإللكرتونية 

ين بدراسة جدوى هلذا املشروع، وضع اسرتاتيجية وخطة عمل، اقتناء التجهيزات والربجميات الضرورية، تكو 
سياسة اإلتاحة ختزينها وإتاحتها عرب الشبكة احمللية وفق اإلطار القانوين و  ،الكادر البشري، رقمنة الوثائق

  .  املعتمدة للمؤسسة واألرشيف الوطين
                                                             

  228-227.ص.السابقاملرجع .تكنولوجيا وأنظم المعلومات في المنظمات المعاصرة.،حممود حسنمجعةالربزجني،حيدر شاكر؛ -1
  344 -343.ص.2013دار زهران للنشر والتوزيع،:عمان. محاضرات في االقتصاد السياسي .رواء زكي،طويلال -2
يد -3   :متاح على.2017.11.30:زيارة يوم].على اخلط املباشر.[مكتبة طريق العلم.المعلوماتية وشبكة االتصال الحديثة.ميالد،عبد ا
-communication-modern-and-technology-https://www.books4arab.com/2016/12/Information

networks.html  
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ا أوسع من الشبكة : الشبكة اإلقليمية -ب وتغطي مساحة جغرافية ملدينة أو عدد من املدن، أي أ
احمللية، وقد ظهر إثر التطورات احلاصلة يف جمال الشبكات واليت تقضي بدمج عدد من الشبكات احمللية يف 

  1.إطار شبكة إقليمية

وهناك من يسميها الشبكة اخلارجية وهي ناجتة عن تزاوج كل من الشبكة احمللية والعاملية، فهي 
مفتوحة على احمليط اخلارجي للمؤسسات املتعاونة معها واليت هلا عالقة بطبيعة نشاطها، حبيث تسمح 

يانات املؤسسة، وقد لشركات أعمال املؤسسة باملرور عرب جدران النار اليت متنع ولوج الدخالء والوصول لب
      2.يكون هؤالء الشركاء موردين، موزعني، شركاء أو متعاملني بشكل عام

تعترب اإلنرتنيت سلسلة مرتابطة من الشبكات عرب العامل، واليت ): اإلنترنيت(الشبكة العالمية  - ج
 (WWW)أساس بروتوكوالت الشبكة املعيارية، كما تعترب الشبكة العنكبوتية الواسعة  على تعمل

World Wide Web  3.مكونا هاما لإلنرتنيت  

ا جمموعة من الشبكات اليت تستخدم جمموعة الربوتوكوالت اخلاصة مبراقبة  وتعرف اإلنرتنيت بأ
 ( رجعي للرتابط بني النظم املفتوحةالنموذج امل، وتستند يف أساسها على TCP/IPالرتاسل واإلنرتنيت 

OSI Open Systems Interconnections Référence Model  .(4  

وقد استفادت املؤسسات واملراكز واملصاحل األرشيفية من تقنية الشبكات اإللكرتونية خاصة فيما 
مواقع إلكرتونية عرب شبكة اإلنرتنيت ، إىل جانب إنشاء عن طريق الربيد اإللكرتوين يتعلق بتبادل املعلومات

ا وإتاحة وسائل البحث مثل الفهارس، الكشافات واألدلة لتسهيل الوصول إىل : للتعريف بأرشيفا
املعلومات األرشيفية وهذا يتعلق خاصة باألرشيفات التارخيية، فضال عن إتاحة الوثائق الرقمية على اخلط 

ة مبحرك حبث ميكن املستفيدين من االطالع والقراءة وحىت حتميل املباشر من خالل قواعد البيانات املزود
ضافة إىل إىل أبعد حد، باإل رها شبكة اإلنرتنيت تفيد املستخدمنيالوثائق الرقمية، وهذه خدمة جيدة توف

  .مواقع التواصل االجتماعي وغريهاوخدمات   FAQوخدمة RSSخدمة 

                                                             
ــــد  -1 ــ ــ ــ ــاين،نبيل؛الغفور قاري،عبـ ــ ــ ــ ــ ــد قمصــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــات بيئــــــــــــة فــــــــــــي توظيفهــــــــــــا ومــــــــــــدى واالتصــــــــــــاالت المعلومــــــــــــات شــــــــــــبكات.اهللا عبــ ــع .المكتب ــ ــ ــ ــ املرجــ

  161 -158.ص.السابق
  25 -24.ص.2005الدار اجلامعية،:القاهرة.نظم المعلومات اإلدارية.سلطان،ابراهيم -2

  93.ص.املرجع السابق.مقدمة في تكنولوجيا المعلومات واسترجاع المعلومات.بدر،أمحد أنور 3- 
  285.ص.1999مكتبة امللك عبد العزيز العامة،:الرياض.تقنيات المعلومات في المكتبات والشبكات.أودري،جروش؛ترمجة حشمت قاسم -4
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يف تطوير وحتسني العمل ) داخلية، إقليمية وعاملية ( وقد سامهت شبكات املعلومات بكل أنواعها 
اإلداري إىل أبعد مدى خاصة باالعتماد على شبكة اإلنرتنيت، حيث وفرت إمكانية إجراء العديد من 
العمليات اإلدارية عن بعد ودون حتمل مشقة التنقل إىل املؤسسة، وقد بدأ هذا االجتاه يف عصرنة اإلدارة 

طاعات يتعمم شيئا فشيئا، ليصل إىل معظم القطاعات واملؤسسات العمومية وحىت اجلزائرية يف خمتلف الق
  .اخلاصة، وهذا يعين التقدم يف جتسيد اإلدارة اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية

ويشري بعض الباحثني إىل أن خدمة اإلنرتنيت يف اجلزائر ال تزال تعاين من العديد من الصعوبات 
فقد احتلت اجلزائر " ن طرف احلكومة اجلزائرية على غرار ضعف تدفق اإلنرتنيت، رغم اجلهود املبذولة م

املرتبة ما قبل األخرية يف قائمة الدول يف جمال سرعة تدفق اإلنرتنيت للهاتف الثابت، حيث جاءت يف 
  Speedtestوهذا حسب تقرير املوقع املتخصص دولة، 135ضمن قائمة حتتوي على  134املرتبة 

 يف اجلزائر األمر الذي يؤكد على ضعف البنية التحتية لشبكات املعلومات 1،" 2018لشهر ماي 
  . واالتصاالت خاصة شبكة اإلنرتنيت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  /algeria.com-http://www.eco: متاح على.2018.12.26:زيارة يوم].على اخلط املباشر[.إيكو أجلرييا -1
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  المتطلبات البرمجية: المبحث الثاني

من هذا  نتناول اجلانب الثاينحلوسبة أرشيف اجلامعات اجلزائرية  املادية بعد التطرق إىل املتطلبات
ونربطها مبوضوع الدراسة، حماولني اإلحاطة مبختلف  Software واملتمثل يف املتطلبات الربجمية الفصل

ذا اجلانب   .العناصر املتعلقة 

  :تعريف البرمجيات -2-2-1

ا    ا تطبيقات حتتاج إىل برامج خاصة إلنشاء البيانات وإرساهلا واختزا تعرف الربجميات بأ
وهي تتكون من جمموعة ذات تركيب خاص من التعليمات اليت متكن احلاسوب من تنفيذ والوصول إليها، 

ما يكلف به من األعمال، وخترج هذه األعمال إما يف لغة يستطيع احلاسوب فهمها وتسمى لغة اآللة، 
   1.وتعتمد الرتقيم املزدوج أو الثنائي، وإما يف لغة برجمة يرتمجها احلاسوب إىل لغة اآللة

ــــــا عبـــــارة عــــــن جمموعـــــة مفصــــــلة مـــــن التعليمــــــات واألوامـــــر املعــــــدة مـــــن قبــــــل  وتعـــــرف   أيضـــــا بأ
  . اإلنسان، الذي يطلق عليه اسم املربمج

  2 :جناح أو فشل احلوسبة تبعا لفعالية كل منهما وفق ما يلييف قياس  ويعتمد أداء األجهزة والربجميات

  :من خالل :الكفاءة -أ

  .السرعة يف املعاجلة -

  .يف االسرتجاعالسرعة  -

  .مسعة املنظمة املنتجة -

  .قلة األعطال مع كثافة العمل -

  .السعة التخزينية -

  .املرونة يف التعامل -

                                                             
  املرجع السابق.2017.08.22 :يوم زيارة].على اخلط املباشر[.واألرشيف والمعلومات المكتبات لمصطلحات الشامي -1
   96 - 56.ص.2004دار املسرية،:عمان.حوسبة المكتبات/أتمتة.قندليجي،عامر ابراهيم؛السامرائي،إميان فاضل -2
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  :وتقاس فعالية الربجميات بالنظر إىل :الفعالية - ب

  .السرعة يف تنفيذ التطبيقات -

  .املرونة -

  .التوافق مع برجميات أخرى -

  .وسهولةإمكانية إجراء التعديالت بيسر  -

     1.التطوير والتحديث املستمر -

  :أنواع البرمجيات -2-2-2

    :ميكن تقسيم الربجميات إىل نوعني أساسني

   :برامج النظام -2-2-2-1

وتسمى أيضا الربامج املقيمة، وهي برامج تتحكم يف الوظائف األساسية لنظام احلاسب اآليل،   
  :ومن أهم هذه الربامج)  ROMذاكرة القراءة فقط ( وضعها صانعو اجلهاز لتبقى يف الذاكرة الدائمة له 

  :Operating Systems أنظمة التشغيل -أ

املادية والربجمية للحاسب اآليل لضمان استخدامها وهي الربامج اليت تتحكم وتنسق بني األجزاء   
األمثل، فهي تقوم بالتحكم يف مسار البيانات، ووحدة املعاجلة املركزية، ووحدة الذاكرة الرئيسية وأجهزة 
ا تقوم بالعمليات  اإلدخال واإلخراج امللحقة باحلاسب اآليل وتنسيق العمل بينها مجيعا، باإلضافة إىل أ

  2.عدة مستخدم احلاسب كالتحميل األويل أو بدء عمل احلاسوب، وحتميل مرتمجات اللغاتاألساسية ملسا

  :ومن أهم نظم التشغيل

                                                             
    120.ص.السابقاملرجع .األتمتة ودورها في تحسين أداء إدارات الموارد البشرية في األجهزة األمنية.العتييب، ناصر 1-

   95 - 94.ص.1994شركة املكتبات الكويتية،:الكويت.مقدمة في الحاسب اآللي وتطبيقاته.عبد املعطي،ياسر يوسف -2
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 األمريكية سنة Bell Labsمت تطوير هذا النظام بواسطة شركة  :UNIXنظام التشغيل يونكس  -
، وهو نظام تشغيل صغري نسبيا إال أنه نظام قوي جدا ومتعدد األغراض، ولديه نظام تنقيح م1969

  .غري معتادين على استخدام احلاسب اآليل بسهولةوالذي ميكن أن يستخدمه األفراد الللنصوص 

 Digital (DEC)وقد استخدم هذا النظام أوال مع احلاسبات اآللية اليت تنتجها شركة 
Equipement Corporation وبصفة خاصة مع اجلهاز PDP 11  ومع جهازVAX . ويستخدم

ا مع بعض  IBM PCنظام يونكس مع بعض احلاسبات امليكروية مثل  بنفس الطريقة اليت يستخدم 
الشائعة االستخدام مع  UNIXهو صيغة من صيغ  XINIXاحلاسبات اآللية الكبرية، كما أن نظام 

، وهي لغة Cونظام التشغيل يونكس مكتوب بلغة برجمة عالية املستوى تسمى . أجهزة امليكرو كومبيوتر
  1.سهلة الفهم نسبيا حىت بالنسبة لغري املتخصصني يف الربجمة

من أشهر وأبرز أنظمة التشغيل، وهو صادر عن وهذا النظام : Windows نظام التشغيل ويندوز -
م، حيث كان عبارة عن لوحة رسومية مساعدة 1985شركة ميكروسوفت، وبداية هذا النظام كانت سنة 

م قامت شركة ميكروسوفت بتصميم نظام تشغيل 1995، ويف سنة DOSيف كتابة األوامر يف نظام 
يكروية تتميز بسطح بيين رسومي يتيح وأصبحت احلاسبات امل ،Windows 95مستقل أطلقت عليه 

ة الفأرة اليت يتم بواسطتها اختيار العمل املنشود سهولة استعماهلا من طرف اجلميع، وذلك باعتماد وسيل
م أصدرت الشركة نسخة جديدة تسمى 1998ويف سنة  2.عرب نوافذ وقوائم اختيارات ورموز وأشكال دالة

Windows vista مث توالت اإلصدارات Windows XP  ,Windows 7, 8 Windows  , 
Windows 10.3    

كأداة متعددة األغراض، وذلك من خالل   Windowsتسعى شركة ميكروسوفت إىل استخدام نظام و 
   .اإلصدارات املختلفة، حيث تعمل على نظام واسع العمليات لنقل البيانات على أسرع حنو ممكن

من نظام يونكس، ولينكس عبارة عن نظام تشغيلي هو نسخة : LINUX لينكسنظام التشغيل  -
النظام  اجماين قام بتصميمه الينوس كورفالدس يف جامعة هلسنكي بفنلندا، وقد ظهرت أول نسخة من هذ

  :م، وأهم ما ميتاز به هذا النظام ما يلي1991التشغيلي سنة 

                                                             
 .1990 دار املريخ، :الرياض .ترمجة سرور علي سرور وعاصم أمحد احلمامحي .الحاسبات اآللية وتشغيل المعلومات.سرتن،روبرت؛سرتن،نانسي -1

  863 -862 .ص
يد -2   94.ص.املرجع السابق.المعلوماتية وشبكة االتصال الحديثة.ميالد،عبد ا
  24.ص.2017نور للطباعة،:ساربروخن.مقدمة في تطبيقات الحاسب.بابكر،قيس اهلادي -3
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املستخدمني على عدة برامج تعدد كامل للمهام مثله مثل أي نسخة من يونكس من حيث إتاحة عدد  -
  .يف نفس النظام

يشتمل على واجهة رسومية قوية جدا تدعم تطبيقات عددية مثل الدخول املتعدد على نوافذ خمتلفة يف  -
  .وقت واحد

  .ال يستخدم لينكس أي شفرة من أي مصدر آخر مسجل فأغلب الربامج املتوفرة على لينكس جمانية -

        1.أقل وذاكرة أقل ومساحة قرص أقل من أنظمة الدوس والويندوز يتطلب استخدام لينكس مصادر -

مفتوح تعمل من خالله ميتاز نظام التشغيل لينكس بدرجة أمان عالية وسهولة يف االستخدام، كما أنه نظام 
وهذه النسخ ختتلف عن بعضها  النسخ هلذا النظام، يوجد العديد من ويف الوقت احلايل، األجهزة الشخصية

   2.حيث طريقة الرتكيب وسهولة التعامل نالبعض م

  :Language Translatorمترجم اللغة  -ب

هو من برامج النظام أو الربامج املقيمة، ويقوم هذا الربنامج مبهمة ترمجة الربامج املكتوبة بلغات 
، Machine Codeا املربجمون واملستخدمون للحاسبات إىل لغة اآللة هاحلاسب املختلفة واليت يستخدم

  3.واليت يقبلها احلاسب اآليل ويتعامل معها

ا سهلة  وبعض لغات الربجمة الرمزية مثل الفورتران والكوبل تسمى لغات ذات مستوى عايل، أل
ا لرتمجة برنامج . الكتابة، بينما عملية الرتمجة تكون معقدة ولكل لغة ذات مستوى عايل مرتجم خاص 

   4.املصدر إىل لغة اآللة

  :Database Management Systemنظام إدارة قواعد البيانات  - ج

وهو جمموعة من الربامج اليت تتيح استخدام البيانات املخزنة فيما يعرف بقاعدة البيانات وذلك   
  .من خالل الربامج التطبيقية

  
                                                             

  174 - 171.ص.املرجع السابق.اهللا عبد الغفور؛قمصاين،نبيل قاري،عبد -1
  25.ص.املرجع السابق.مقدمة في تطبيقات الحاسب.بابكر،قيس اهلادي 2-

  97.ص.بقااملرجع الس.مقدمة في الحاسب اآللي وتطبيقاته.عبد املعطي،ياسر يوسف -3
  616 - 615.ص.املرجع السابق.الحاسبات اآللية وتشغيل المعلومات.سرتن،روبرت؛سرتن،نانسي -4



 الفصل الثاني: المتطلبات المادية والبرمجية لحوسبة أرشيف الجامعات

 78 

  :Utility Programsبرامج الخدمة  -د

االستخدام مثل نسخ امللفات أو  ةالعمليات الكثري وهي جمموعة من الربامج اليت تؤدي العديد من   
وتسمى أيضا برامج املساعدة حيث  1،دجمها أو فرز وترتيب البيانات وغريها من املهام والعمليات املختلفة

متكن املستخدم من حذف معلومات خمزنة على القرص املغناطيسي، أو نقل بيانات من وسيط ختزين إىل 
وسيط آخر، كما تساهم هذه الربامج يف عملية الرتمجة أو اختبار الربامج إلزالة األخطاء يف برامج 

  2.املستخدمني

  : Application programsبرامج التطبيقات  -2-2-2-2

إن برامج التطبيقات هي برامج صممت للتحكم يف معاجلة وتنفيذ مهمة خاصة، وهناك نوعان   
  :من برامج التطبيقات

  :Application packages برامج التطبيقات الجاهزة -أ

اليت تعترب هذه الربامج األكثر انتشارا يف الوقت احلايل، حيث ميكن شراؤها مع أدلتها اإلرشادية   
أو حتميلها  توضح طريقة استخدامها من العديد من املوزعني وأماكن بيع أجهزة احلاسبات اآللية ولوازمها،

االت لتليب  عرب مواقع الشركات املصنعة سواء كان هذا مبقابل أو جمانا، وتتنوع هذه الربامج لتغطي معظم ا
  :احتياجات املستفيد، وأكثرها شيوعا األنواع التالية

  .Word processingرامج معاجلة الكلمات والنصوص ب -

  .Spread Sheetsبرامج اجلداول  -

      . programs Databaseبرامج قواعد البيانات  -

  Desktop publishing.3برامج النشر املكتيب   -

  .الصور، التسجيالت الصوتية واألفالم: الوسائط املتعددة مثلب برامج خاصة -

  .اإلنرتنيت وغريهامتصفحات  -

                                                             
  97.ص.بقااملرجع الس.مقدمة في الحاسب اآللي وتطبيقاته.عبد املعطي،ياسر يوسف -1
  25.ص.املرجع السابق.مقدمة في تطبيقات الحاسب.بابكر،قيس اهلادي -2
  99 -98.ص.نفسهاملرجع .مقدمة في الحاسب اآللي وتطبيقاته.عبد املعطي،ياسر يوسف -3
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  :برامج التطبيقات المطورة طبقا الحتياجات العميل -ب

ومتر هذه  واليت قد ال تلبيها الربامج اجلاهزة، هذه الربامج تصمم طبقا الحتياجات العميل ورغباته،  
  :الربامج بعدة مراحل قبل إخراجها يف نسختها النهائية كما يلي

  .الربامج حتديد وتعريف االحتياجات واهلدف من -

حتليل نظام الربنامج من خالل مجع البيانات، عمل خريطة التدفق وحتليل النتائج والبيانات الناجتة  -
  .واملتوقعة من النظم التشغيلية املوجودة

  .تصميم نظام الربنامج طبقا للمواصفات املطلوبة -

  .كتابة الربنامج الذي مت تصميمه بلغة من لغات احلاسب  -

والصيانة، فبعد انتهاء عملية الربجمة ال بد من اختبار الربنامج قبل استخدامه، مع الصيانة التطبيق  -
     1.والتطوير املستمر

  : )األرشيفية ( البرمجيات الوثائقية  -2-2-3

الربجميات الوثائقية وخاصة املوجهة ملؤسسات ومراكز ومصاحل األرشيف من حوسبة  متكن  
الدفع، الفرز واحلذف، التصنيف، الرتتيب، الرتميز، ( بالسلسلة األرشيفية  العمليات الفنية واليت تعرف

، وبالتايل فهي تقوم مبعظم املهام األرشيفية الفنية وبشكل آيل )إعداد وسائل البحث، اإلتاحة واالطالع 
فضال عن العمليات اإلدارية، وتقلص من تدخل األرشيفيني بشكل كبري، وهذا ما يساهم يف تسهيل 

وير العمل األرشيفي، وحتقيق الدقة والسرعة املطلوبتني، باإلضافة إىل تقدمي خدمات جيدة للمستفيدين وتط
ملستفيدين يف أقصر مدة من خالل سرعة الوصول إىل الوثائق واملعلومات، وهذا يعين تلبية احتياجات ا

  .أهم خدمة تقدمها هذه املؤسسات واملراكز واملصاحل األرشيفية ممكنة وهذه هي

   : تعريف البرمجيات الوثائقية -1- 2-2-3 

ـــــــث تكـــــــون منظمـــــــة   ـــــــربامج املعاجلـــــــة للوثيقـــــــة، حي ـــــــة عـــــــن ال ـــــــات الوثائقي يعـــــــرب مصـــــــطلح الربجمي
ـــــدان الوثـــــائقي  ـــــق باملي ـــــيت تتعل  وهـــــي تشـــــمل كـــــل وختزينهـــــا واســـــرتجاعها،وخمصصـــــة ملعاجلـــــة املعلومـــــات ال

  1.ة الوثائقيةعمليات السلسل تطبقالربجميات اليت 
                                                             

  150.ص.1993دار الراتب اجلامعية،:بريوت.أساسيات الحاسب اآللي.فكريين،حممد أمحد -1
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تعلــــــق يخاصــــــة مـــــا  األرشـــــيف إدارةالربجميـــــات األرشــــــيفية فهـــــي الـــــيت تســــــتخدم يف تســـــيري و أمـــــا   
ــــــــالتجميع ومــــــــرورا باملعاجلــــــــة والتخــــــــزين ووصــــــــوال إىل االســــــــرتجاع  ــــــــدء ب ــــــــة، ب ــــــــة والفني بالعمليــــــــات العلمي

      .  واإلتاحة

  : البرمجيات الوثائقية أنواع -2-2-3-2

ا نوعان أساسيانهناك    .من الربجميات الوثائقية، وهذا بالنظر لنوع الوظائف اليت تقوم 

  :البرمجيات الوثائقية ذات النظم الفرعية -أ 

ا تضم نظام فرعي واحد، حيث اهتمت املكتبات يف بداية حوسبة    تتميز هذه الربجميات بكو
ا بعملية اإلعارة نظرا ملا تتميز به هذه العملية من عنصري  الضبط والتكرار، حيث قامت جامعة خدما

 استخدمت نظام فرعي للتزويد، وقد أجهزة البطاقات املثقبة، مث تلتها مكتبة بوسنت اليت باستخدام تكساس
تطورت هذه النظم بشكل ملحوظ حيث جتاوزت التطبيقات اخلاصة بكل نظام على حدى وذلك يف بيئة 

       2.النظم املتعددة

       :المتكاملة البرمجيات الوثائقية -ب

إن التفكري يف وضع الربجميات الوثائقية املتكاملة مل يكن إال بعد حوايل ربع قرن من استخدام   
ال بشكل  احلاسب اآليل يف املكتبات، إذ مل يكن هناك يقني من إمكانيات استخدام احلاسب يف هذا ا

  3.عام، ورغبة العاملني يف حوسبة األعمال اليومية الروتينية

ال ما قامت به املكتبة الطبية الوطنية األمريكية، وذلك بالعمل يف  وأوىل احملاوالت يف هذا ا
، ومن خربات هذا املشروع مت مراجعة وظائف املكتبة، وهو األمر الذي ساهم Medlarsمدالرز  مشروع

                                                                                                                                                                                   
ــرزاق -1 ــ ــ ــ ــد الـ ــ ــ ــ ــات.األنظمـــــــــة اآلليــــــــــة فـــــــــي مكتبـــــــــات األقســــــــــام الجامعيـــــــــةاســـــــــتخدام .بوكرزازة،كمال؛غزال،عبـ ــ ــ ــ ــات واملعلومـ ــ ــ ــ ــة املكتبـ ــ ــ ــ ــــج.جملـ ــ ــ ، 3.مــ

  79.ص.2006
    28.ص.2009مكتبة امللك فهد الوطنية،:الرياض.معايير اختيار األنظمة اآللية في المكتبات الجامعية.ابراهيم،رندة ابراهيم - 2

  213 -213.ص.1995دار غريب،:القاهرة.المكتبات مقتنياتمصادر المعلومات وتنمية .حشمت،قاسم -3
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عدة يف وكذلك املسا، Medicus Indexعمليات البحث الببليوغرايف وإصدار الكشافات يف إجراء 
   1.م1966االقتناء وضبط السالسل وبذلك ظهرت أوىل الربجميات الوثائقية املتكاملة سنة 

نظام نوتيس مكتبة جامعة نورث وسرتن بالواليات املتحدة األمريكية  استخدمتوقد 
(NOTIS) Northesten On-line Total Integrated System   ،وهو نظام مكتيب متكامل

تابعة الدوريات إىل غري ذلك من العمليات الفنية، مبيانات واحد خبدمة كل من الفهرسة و يقوم فيه مرصد 
بصفة شاملة سنة م مث متت مراجعته مرتني 1970وقد اكتمل أول شكل لربامج هذا النظام سنة 

    2.م1981

  : الذكاء االصطناعيو  البرمجيات الوثائقية -2-2-3-3

العشرين البدايات األوىل لألنظمة اليت تعتمد على الذكاء لقد شهد العقد السابع من القرن   
تم باستغالل املعارف اخلاصة مبجال معني،  االصطناعي، وهي عبارة عن جمموعة من الربجميات اليت 

  .بغرض احلصول على تصرف حياكي تصرف اإلنسان اخلبري

ص يعتمد على ثالثة أسس رئيسية ومبا أن هذه الربجميات تعتمد على الذكاء االصطناعي فإن هلا نظام خا
  :هي

وحتتوي على جمموعة القواعد اليت حتدد مهارة النظام : base de connaissanceقاعدة املعارف  -
  .اخلبري

  .وحتتوي على كل املعطيات اخلاصة باملسألة املعاجلة: base de faireقاعدة األحداث  -

معطيات قاعدة املعارف وتفهمها مث يبدأ  يقوم برتمجة: Moteur d’inférenceحمرك االستدالل  -
    3.بالتعبري عن اسرتاتيجيات استخدام هذه املعارف إلجياد احللول املطلوبة

  

          

                                                             
  119.ص.املرجع السابق.تقنيات المعلومات في المكتبات والشبكات.أودري،جروش؛ترمجة حشمت قاسم -1
  310.ص.املرجع نفسه.المكتبات مقتنياتمصادر المعلومات وتنمية .حشمت،قاسم -2
  215.ص.2000قصر الكتاب،:زائراجل.العتاد والبرمجيات:مدخل إلى المعلوماتية.عبد احلق،ط -3
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  : أسس اختيار البرمجيات الوثائقية الخاصة باألرشيف -2-2-3-4

مبا فيها اخلاصة  املالحظ أن معظم املراجع اليت تناولت مواصفات اختيار وانتقاء الربجميات الوثائقية  
على  اليت باألرشيف مل توصي بربجمية أو نظام معني، وإمنا ركزت على جمموعة من املعايري واملواصفات

  :أساسها يتم اختيار الربجمية أو النظام اآليل يف األرشيف، وميكن حصر هذه األسس فيما يلي

لية، وكذا توفره على واجهة الشبكة واملواصفات الدو  إمكانية توريد وتصدير البيانات وفق الرتكيبات -
  .الداخلية وأخرى خاصة باإلنرتنيت مع إمكانية تسيري النصوص الفائقة

واإلضافة حسب احلاجة، فضال  والتطوير املرونة وسهولة االستخدام من خالل منح القدرة على التعديل -
  .عن تقدمي املساعدة على اخلط

فعال، وحمرك حبث يوفر العديد من خيارات البحث مبا فيها  تكشيففهرسة و ضرورة توفره على نظام  -
   .البحث يف نصوص الوثائق اإللكرتونية

  .اعتماده تقنية اخلادم املوزع مع إمكانية عمله مع خمتلف أنواع الشبكات -

  1 .محاية قاعدة البيانات، ومراقبة الولوج والنفاذ من خالل كلمات املرور وغريها: احلماية -

  .بصفة آلية) السلسلة األرشيفية ( إمكانية القيام بكل عمليات املعاجلة العلمية والفنية لألرشيف  -

لس الدويل  - التوافق مع املعايري الدولية سواء تعلق األمر بالوصف األرشيفي خاصة املعايري الصادرة عن ا
: أو معايري اإلتاحة وتبادل البيانات مثل، ISAD (G)-ISSAR-ISDIAH-ISDFلألرشيف 

Z3950 ،ISO 2709.  

  .وكذا لغة الربجمة نظام التشغيل املستخدم املواءمة مع  -

   .دعم اللغة العربية، وتقدمي إحصائيات حول األرصدة الوثائقية واملستخدمني -

    

                                                             
علم :أطروحة دكتوراه.جامعة منتوري نموذجا: تكنولوجيا المعلومات أنواعها ودورها في دعم التوثيق والبحث العلمي.ن السبيت،عبد املالكب -1

  116- 115.ص.2002جامعة منتوري قسنطينة،:املكتبات
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  : األرشيفذج عن البرمجيات الوثائقية المستخدمة في نما -2-2-3-5

العديد من الربجميات الوثائقية اخلاصة باألرشيف منها االمتالكية أو املفتوحة املصدر، وميكن هناك   
  :ذكر بعض األمثلة كما يلي

   CDS/ISIS: برمجية -أ

يستخدم يف املكتبات واألرشيف، صمم خصيصا لبناء  هو نظام لتخزين واسرتجاع املعلومات  
ا يف شكل مهيكلة غري وإدارة قواعد بيانات ببليوغرافية ، وهو برنامج نصوص رقمية تكون معظم مقوما

ويتم توزيعه من قبل شبكة من املوزعني  ،م1985منذ سنة  مت تطويره من طرف منظمة اليونسكو جماين
  :لتحقيق األهداف الرئيسية التالية ويهدف هذا الربنامج 1القطريني ومؤخرا من خالل الشبكة العاملية،

  .املعلومات املتخصصة حسب موضوع القاعدةتسهيل سرعة بث  -

تسهيل استخدام اإلنتاج الفكري خاصة العريب منه نظرا لقلة وسائل السيطرة عليه يدويا وآليا مقارنة  -
  .باإلنتاج الفكري األجنيب

تسهيل عملية تبادل املعلومات بالوسائل املمغنطة ما بني املؤسسات الوطنية اليت تستخدم احلواسيب  -
  .اآللية موالنظ

  .إنتاج األشكال املطبوعة حملتويات القاعدة مبا يف ذلك الكشافات واملستخلصات -

ا باستخدام اختيارات متعددة -   .اسرتجاع التسجيالت عن طريق حمتويا

تعمل على نظام   CDS/ISISقد قامت اليونسكو وجامعة الدول العربية بتطوير نسخة عربية من و 
Windows،2 أهم ما ميتاز به هذا النظام ما يلي ومن:  

  .جتنب التكرار يف إدخال وحتديث وختزين ومعاجلة البيانات -

                                                             
1 - Abboy, Isaac ; Hosking, Ruth. The use of CDS/ISIS software in Africa. ReasearchGate. en 
ligne.jour de visite : 11.12.2017.disponible sur : 
https://www.researchgate.net/publication/228399552_The_use_of_CDSISIS_software_in_Africa   
2 -  UNESCO.  en ligne.jour de visite : 27.12.2018.disponible sur :  http://www.unesco.org 
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البحث البوليين، القاموسي، البرت، البحث يف جزء : توفري تقنيات متطورة يف جمال اسرتجاع البيانات مثل -
  .اخل...من احلقل

  .البيانات مثل التقارير والكشافاتتوافر طرق وتقنيات متعددة لعمليات فرز وطباعة  -

فيا املوضوعية، والقوائم خدمة اإلحاطة اجلارية، والببليوغرا: إمكانية تقدمي خدمات معلومات متطورة مثل -
  .وخدمة البث االنتقائي للمعلومات وغريها املوحدة

     1.توفري األمان والسرية للبيانات املخزنة من الفقدان أو العبث -

   MINISIS:برمجية  -ب

يعترب هذا النظام من األنظمة املتكاملة ذات األمهية اخلاصة يف و 2هي برجمية حرة ومفتوحة املصدر،  
تعريبه مركز التوثيق واملعلومات يف األمانة العامة جلامعة الدول العربية، بعد أن مت ب قاماملنطقة العربية حيث 

 International Developmentإعداده من قبل املركز الدويل لبحوث التنمية أو ما يعرف باسم 

Research (IDRC)   ثل العربية واإلجنليزية، مومقره كندا، وهو مرتجم إىل عدة لغات عاملية إضافة إىل
وهذا النظام ينتمي باألصل إىل عائلة النظم املتكاملة للمعلومات أو ما يعرف بـ . الفرنسية واهلولندية

(ISIS) Integrated Set of Information Systems   واليت استخدمت بنجاح يف مركز التوثيق
م، حيث كانت تعمل على حاسبات ضخمة ملعاجلة 1963منذ سنة  ILOالعمل الدولية التابع ملنظمة 

البيانات الببليوغرافية، ومع ظهور احلاسبات امليكروية متكن املركز الدويل لبحوث التنمية من إعداد النظام 
اجلديد الذي يعمل على احلاسبات الصغرية بإمكانات وكفاءة تفوق النظام القدمي، وأطلق عليه اسم 

MINISIS للحواسيب الصغرية، وقد قام مركز التوثيق واملعلومات جبامعة الدول العربية بالعمل على  نسبة
  3.توزيعه جمانا للمؤسسات واملكتبات

  :ومن أهم مزايا هذا النظام

                                                             
  16.ص.املرجع السابق.حوسبة المكتبات ومراكز المعلومات.احلافظ،موسى حممود1- 

2 - MINISIS INC. en ligne.jour de visite : 11.12.2017.disponible sur :  
https://www.minisisinc.com/pages/about-questions.html 

  135.ص.2007دار احلامد للنشر والتوزيع،:عمان.المدخل لدراسة علم المكتبات ومراكز المعلومات.بدير،مجال -3
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  .يوفر هذا النظام العديد من املداخل املختلفة اليت تتيح البحث يف البيانات املخزنة -

ا الواحدة تلو األخرىميكن هذا النظام من االطالع  - ا وتسجيال   .على قواعد البيانات مبلفا

يقوم املستفيد بواسطة هذا الربنامج بإدخال التسجيالت، ومعاجلة البيانات واسرتجاع املخرجات بعد  -
  .إدخال التعديالت عليها أحيانا

قات بينها وتقوم بعمليات هلذا النظام جمموعة من املعاجلات متكن من إنشاء قواعد البيانات وحتديد العال -
    1 .الصيانة

  ARCHILISTE: برمجية - ج

مت تصميم هذه الربجمية من طرف مؤسسة فرنسية متخصصة يف الربجميات والنظم    
GARONOR املؤسسة العامة لألرشيف  ومسوق من طرفSGA ، وله القدرة على تسيري خمتلف

والنسخة املتاحة  ،برجمية امتالكية عكس ما هو شائع ARCHILISTEو  2.أشكال الوثائق بشكل آيل
  .ا فقطيوم 30ملدة  تعمل ت جمانا هي نسخة جتريبيةينعلى اإلنرت 

يقوم هذا النظام بتسيري األرشيف وفق مبدأ قاعدة البيانات، حيث يسمح بإجراء عمليات الفرز،   
     3.وتقدمي إحصاءات عن الوثائق األرشيفيةالرتتيب والبحث، فضال عن إتاحة الوثائق وتسيري عملية احلذف 

  :وتتميز هذه الربجمية باخلصائص التالية

  .سهولة االستعمال بالنظر لسهولة لغة الربجمة والتعليمات واحلقول -

  .قابلية التعديل واملراجعة والتحديث -

  .تعدد طرق وأدوات البحث اآليل -

  .القدرة العالية على التخزين -

                                                             
  143 -139.ص.املرجع السابق.اآللي وتطبيقاته مقدمة في الحاسب.عبد املعطي،ياسر يوسف -1
  2008جامعة منتوري قسنطينة،:علم املكتبات:أطروحة دكتوراه.األنظمة اآللية ودورها في تنمية الخدمات األرشيفية.حافظي،زهري -2

3 -Logicielarchive. ARCHILISTE Vers. 1.55 .[en ligne]. Jour de visite: 27.12.2018. Disponible 
sur: https://logicielarchive.wordpress.com/tag/archiliste/  
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    . رد اآليل للوثائقالقدرة على اجل -

  .حتديد حركية االطالع على الوثائق وتقدمي اإلحصائيات -

الوثائق احملذوفة يف حاالت  بيانات التنبيه على وصول آجال احلذف واإلتالف آليا، مع إمكانية اسرتجاع -
   1.اخلطأ

  ICA-ATOM: برمجية -د

ICA :(The International Council on Archives )  لس   .الدويل لألرشيفا

ATOM):Access to mémory (الوصول إىل الذاكرة.  

لس الدويل لألرشيف برجمية مفتوحة املصدر صادرة عن هي من أجل تقدمي خدمات وحلول  ا
جمية للوصف األرشيفي وفق وهي بر  ،جمانية لتمكني األرشيفات من إتاحة قوائم جرد األرشيفات على اخلط

لس الدويل لألرشيف لألرشيف لغرض اإلتاحة عرب الويب لس الدويلامعايري  ، وهي متاحة عرب موقع ا
  2.بعدة لغات

لس الدويل لألرشيف يف  رؤية حتقيق على املشروع يعمل هذاو   جديدة تقنيات ستخداماا
  Artefactual Systemsرشيفات، وقد مت إنتاج هذه الربجمية بالتعاون  معاأل إىل الوصول لتحسني

 .وجمموعة من الشركاء الدوليني

لس الدويل قرتح بيرت فان غاردرن وبيرت هورمسان تطوير هذه الربجمية علا م2006ففي سنة     ى ا
يف  Alpha 1.0، لتظهر الطبعة م2008يف شهر ماي  نتهاء من تصميم هذه الربجميةلألرشيف، ومت اال

لس الدويل لألرشيف يف كواال لومبور، وقد تلته م2008شهر جوان  ا طبعات أخرى خاصة يف مؤمتر ا
 وإرسال الربنامج ختباراب حاليا العامل أحناء مجيع يف املؤسسات من العديدوقد قامت م، 2010سنة 
 .بكندا فانكوفر يف Artefactual Systems ،بانتظام املطور إىل اتعليقا

  :تقوم هذه الربجمية بالوظائف التالية

                                                             
  املرجع السابق.األنظمة اآللية ودورها في تنمية الخدمات األرشيفية.حافظي،زهري -1

2 - Johner. Sophie. Etude pour le choix d’un logiciel de gestion documentaire : réalisation  pour la 
mémoire de Veyrier. en ligne.jour de visite : 26.12.2018.disponible sur :  
http://doc.rero.ch/record/278096   
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  .القيام بعملية اجلرد -

  .إتاحة قوائم اجلرد على اخلط املباشر -

  .تسيري مكان احلفظ -

   1.يف إطار التطوير هي وظيفة البحث -

  FLORA Archives: برمجية -ه

مثل  موجه للعمل عرب اإلنرتنيت حيرتم املعايري األرشيفية إمتالكي هو نظام معلومات وثائقي  
ISAD (G)  وISSAR (CPF)  مثل  التقنيةاملعايري و ISO 15489 وMoreq وهو يقدم منظومة ،

املؤسسات العمومية، حيث ميكن هذا النظام من القيام آلية متكاملة لتسيري األرصدة األرشيفية يف 
  :بالوظائف التالية

  .الدفع عرب اخلط املباشر -

  .الوصف األرشيفي املعياري مع املساعدة يف إدخال البيانات -

  .تسيري مساحات التخزين -

  .إعداد وسائل البحث -

  .بث وإتاحة املعلومات -

  .واالستبعاداحلذف  -

فإن الوثائق املوصوفة  FLORA Archivesبرجمية ل التكنولوجيا املعتمدة يف هذه ومن خال
 ,PDF, XMLميكن نشرها وتثمينها عرب اإلنرتنيت يف أشكال متعددة  EADواملكشفة بواسطة معيار 

HTML 2.وغريها  

                                                             
1- Conseil International des Archives. en ligne.jour de visite : 07.12.2017.disponible sur :  
https://www.ica-atom.org/ 

2-Decolage : partageons l’innovation. en ligne.jour de visite : 11.12.2017.disponible sur : 
http://www.decalog.net/fr/flora-documentation/ 
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  ADLIB Archives: برمجية -و

تسيري األرصدة موجهة ل XMLهي برجمية مفتوحة املصدر تعتمد على لغة الرتميز املوسعة   
ا مساألرشيفية ومن أهم  املرونة، وهي ترتكز يف عملية الوصف األرشيفي على املعيار الدويل العام للوصف ا

، مما ميكن من وصف األرشيف على عدة مستويات ابتداء بالرصيد وصوال إىل ISAD (G)األرشيفي 
اوأهم الوثيقة مع حتديد العالقات فيما بينها،    :هذه الربجمية ما يلي الوظائف اليت تقوم 

  .تسيري عملية اإلعارة وحتويل األرشيف -

  .تسيري املعارض -

   .متكن من ضبط ولوج املستخدمني إىل قواعد البيانات واالستفادة من اخلدمات وفق الشروط املوضوعة -

  .املفقودة والكوارثتسيري امللفات  -

من البحث عن املعلومات املرمزة يف فهارسها باستخدام  ADLIB Archivesمتكن برجمية   
والسريع أو استخدام النظم اخلبرية يف حالة البحث املتقدم، فضال عن توفرها على  ة البحث البسيطقيطر 

  1.نظام آيل حلفظ واسرتجاع املعلومات

  :برمجيات األرشفة اإللكترونية -2-2-4

برجميات خاصة تقوم بإدارة وتسيري الوثائق اإللكرتونية بدء تتطلب األرشفة اإللكرتونية استخدام   
، من خالل إدارة االستخدام باالقتناء الرقمي ومرورا بعمليات املعاجلة والتخزين ووصوال إىل البث واإلتاحة

    :ومن أمثلة هذه الربجميات نذكر

  DocuWare: برمجية -أ

صبحت أواليوم  ،االلكرتونية ئده يف جمال احللولوهي را م1988 سنة BGSشركة تأسست 
كثر من أيف رشفة االلكرتونية صصة بالربجميات لتطبيقها نظام األشركات املتخالالشركة تتصدر قائمة 

حد احللول يف حفظ أيعترب املنتج و  .ابلد 50لف مستخدم على مستوى أائة منشأة ألكثر من م 5500

                                                             
1- CESAM.  en ligne.jour de visite : 11.12.2017.disponible sur : 
http://www.cesam.be/adlib_archive_en.html 
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نظمة التشغيل أوأيضا النظام متوافق مع مجيع وقت، ي أليها يف إرشفة الوثائق الكرتونيا والرجوع وأ
   .ةاملستعمل

بعملية تعريب الربنامج ومقرها يف بريوت وهلا عدة فروع يف دول  Netways تقوم شركة نتويز العربية
  1.اخلليج

 يشتملو  ،املؤسسة يف املوجودة املعلومات تكنولوجيا بيئة يف التكامل على قادرهذا الربنامج 
DocuWare  التبادل هذا وإدارة أخرى، أنظمة مع والوثائق للبيانات األمثل التبادل إمكانية على 

 ومتعددة، واسعة خليارات إتاحته هو DocuWare وفرهت الذي املثايل التكامل هذا أساس. ويسر ببساطة
 يقدمها اليت والواجهات امليزات من العديد على عالوة املستخدم، بيئات يف األمثل االندماج لتحقيق

DocuWare  ال هذا يف مثاليا معيارا تعترب واليت  ختصيص إمكانية تتيح اإلضافية التطبيقات وهذه ،ا
  2.الفردية املستخدم متطلبات معظم لتحقيق النظام

  :Laserfiche برمجية -ب
هي برجمية خاصة باألرشفة اإللكرتونية مت تطويرها من قبل شركة تطوير الربجميات اخلاصة بإدارة   

مقرها الرئيسي يف لونغ  Compulink management center وتسيري احملتوى الرقمي يف املؤسسة 
سنة  Laserfiche األمريكية، حيث مت إصدار النسخة األوىل من بيتش بكاليفورنيا بالواليات املتحدة

  :يلي يتسم هذا النظام مباو  3م،1987
  .قابلية االستخدام بواسطة اللغة العربية واإلجنليزية -
  .إمكانية التعامل مع قاعدة بيانات واحدة أو أكثر -
  .قدرة النظام على تبادل ونقل البيانات مع أنظمة أخرى -
 Workflowإمكانية ربط النظام مع أنظمة االتصاالت اإلدارية مع إمكانية تفعيل أنظمة تدفق الوثائق  -

System وحدة متكاملةيري املالية وامليزانية كي تعمل كأنظمة تسيري املوظفني، أنظمة تس: مثال.  
ومع شبكة  Microsoft officeبرامج حزمة  مع هو نظام متكامل يتعامل Laserficheنظام  -

  .اإلنرتنيت

                                                             
 : متاح على.2017.11.30:زيارة يوم].على اخلط املباشر.[جامعة امللك سعود.اإللكترونية برامج األرشفة.،جربيل؛الطيار،مساعديالعريش -1

                                                                                faculty.ksu.edu.sa/...Arishee/.../برامج%20األرشفة%20اإللكرتونية... 
2- DocuWare.  en ligne.jour de visite : 11.12.2017.disponible sur : 
https://pub.docuware.com/ar/docuware-5#9-thyy-lnzm 

  املرجع السابق.الصيد،كمال -3
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وحيتوي النظام على صفحات خاصة بالسرية ال ميكن الدخول إليها إال من ميلك الصالحية، ويعتمد لغة 
  C++.1و  JAVAالربجمة 

  :OpenKM برمجية - ج

هي برجمية مفتوحة املصدر إلنشاء وإدارة أنظمة املستندات اإللكرتونية، من خالل توفري جمموعة   
 بلغة والدوال للتحكم يف أرشفة وتسيري امللفات واملستندات، وقد مت تصميم هذه الربجميةمن األدوات 

واملستندات يف يعمل هذا النظام على حفظ امللفات  .اسب مع باقي لغات الربجمة األخرىاجلافا، وهي تتن
  .قاعدة البيانات ومحايتها من خالل إدارة صالحيات الوصول من قبل املستخدمني

مع  لتسريع عملية اسرتجاع امللفات، indexing lucerne تقنية OpenKMبرجمية تستخدم   
إمكانية استخدام أسلويب البحث البسيط واملتقدم للوصول إىل الوثائق واملستندات اليت تكون عادة مصنفة 

    2.تصنيفا موضوعيا

 مجيع ختزين يتممث  ،رقمي مصدر أي من ةمنظم غري معلومات بسهولة OpenKMيلتقط 
 بتصفح للمستخدمني يسمح ، مماواحدة عمل مساحة يف واستخدامها وعرضها مجعها مت اليت املعلومات

واجهة برجمة  بفضل، و واحد تطبيق يف متعددة مصادر من مجعها يتم اليت املعلومات وتعديل وإثراء
 .للمعلومات مستهلك أو كمنتج OpenKM يف تطبيق أي دمج ميكن التطبيقات يف هذا النظام

لدات خالل من والتعاون املعلومات مشاركةمن  كن أيضاومت  ورسائل والدردشات املشرتكة ا
 املشاكل حلل املطلوبة املعلومات نوع توزيع املؤسسات ملستخدمي OpenKM يتيح اإللكرتوين، الربيد
 لكل خمصصة قنوات( OpenKM يف البحث وكالء يوفر أنه إىل باإلضافة، بكفاءة القرارات واختاذ

 وحترير إثراء من قرَ لفِ ا ميكن، كما عمله تطوير مستخدم كل من يتطلب اجلودة عايل حتوىمب) مستخدم
 مجيع وإرفاق امللفات، من نوع أي معلومات وحترير نصية مناقشات عقد خالل من املشرتكة املستندات

   3.ائي مبستند الوثائق

  
                                                             

ا -1 زيارة ].على اخلط املباشر.[والوثائق الذكية Laserficheنظام وبرنامج األرشفة اإللكترونية .مدارات للمكتبات واملعلومات وتقنيا
  https://www.mdarat.net/vb/showthread.php?t=3165: متاح على.2018.08.10:يوم

على اخلط .[جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.OpenKMنظام أرشفة وإدارة الوثائق باستخدام .ابراهيم،راشد؛داوود،رويدا؛عثمان،فاطمة -2
  /http://repository.sustech.edu: متاح على.2018.08.10:زيارة يوم].املباشر

3- OpenKM: Knowledgemanagement. en ligne.jour de visite : 11.12.2017.disponible sur : 
https://www.openkm.fr/ 
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  : والرسومات الصور ومعالجة التقاط برمجيات -2-2-5

 Image and Scannerوتعمل هذه الربجميات مع األجهزة اخلاصة باملسح الضوئي وفقا ملعايري   
Interface (ISIS)  وتوينTwain  وهي واجهة معيارية موحدة اللتقاط الوثائق باستخدام املاسحات

املاسحات مع الضوئية الصغرية، حيث تستعمل يف تطبيقات إدارة الوثائق اإللكرتونية، وتساعد على ربط 
ا مثل ربط جهاز  ويوجد مع كل جهاز عدد من الربجميات التطبيقية . املاسح مع الفاكساألجهزة امللحقة 

ربنامج املسح الذي جيب أن يوفر أعلى مقومات التعامل مع اجلهاز، وقد مت تطويرها بواسطة احتاد املناسبة ك
بني املاسحات الضوئية ووحدات التصوير والكامريات الرقمية  مطوري الربجميات كمعيار لالتصاالت

        1.وبرنامج احلاسب
وتقوم هذه الربجميات مبهمة معاجلة مجيع البيانات غري النصية سواء كانت رسومات أو بيانات   

 Photo Shop, Corelتوضيحية أو خرائط أو أشكال متنوعة، ومن أشهر برجميات الرسومات نذكر 
Draw et Paint Brush ، والرتشيح  يف معاجلة الصور مثل إعادة توزيع اإلضاءةوذلك من أجل تطبيقها

اللوين والكثافة البصرية ودقتها وغريها من العمليات اليت تتطلب حتسني جودة الصورة ووضوحها، وتؤدي 
هذه الربجميات دورا مهما يف التحكم يف أجهزة املاسحات الضوئية، مع إمكانية إعادة عملية الرقمنة يف 

وتقدم العديد من الشركات . احالة حدوث أخطاء، إىل جانب تعديل وحتويل أشكال امللفات وحفظه
ا   2.املتخصصة يف املسح الضوئي هذه الربجميات كتطبيقات متضمنة يف املاسحات الضوئية أو ملحقة 

  :OCRبرمجيات التعرف الضوئي على الحروف واألشكال  -2-2-6

 من التعرف على معامل الوثائق الرقمية يف شكل صورة من خالل خطوطها OCRميكن برنامج   
عاملها اخلارجية، حيث تتم عملية مقارنة تلقائية بني رموز النص املصور ورموز الربنامج املخزنة، لغرض مو 

  3.اختيار أفضل ختمني أو خيار يطابق رموز النص

تتجلى أمهية برجميات التعرف الضوئي على احلروف واألشكال يف االقتصاد يف وقت وجهد و 
وتكلفة عملية إدخال عدد كبري من النصوص، وإنشاء ملف نصي ميكن من خالله القيام بالبحث يف 
النص الكامل، وإمكانية التعديل يف النص نفسه أو الربط بني مقاطع من النص ووسائط أخرى، إال أن 

                                                             
  94.ص.2013دار العريب للنشر،:القاهرة.وتقنياتها في المكتبات العربيةالرقمنة .ياسني،جنالء 1-

  180.ص.املرجع السابق.تصميمها وإنشاؤها:المكتبة الرقمية بالجامعة الجزائرية.نبيلعكنوش، -2
  87.ص.املرجع السابق.تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.السامرائي،إميان فاضل؛قندليجي،عامر ابراهيم   -3
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ا تتوقف على عوامل عدة منها وضوح الصفحات املطبوعة ودقة جود ة عملية التعرف الضوئي وخمرجا
    1.وضوح الصور امللتصقة، وما إذا كان النص يضم جداول أو رسومات

أنه يقع يف بعض األخطاء بالنظر لطبيعة النص األصلي أو بعض  OCRواملعروف عن برنامج   
نة، ومن أهم هذه األخطاء دمج املساحات النصية بشكل أفقي أو التشوهات واإلضافات نتيجة الرقم

ة يف الكتابة أو حذف أو رفض أو  عمودي، أو أخطاء مرتبطة باحلروف مثل اخللط بني احلروف املتشا
   2.إضافة بعض احلروف تبعا لكيفية فهم وتعرف الربنامج على هذه احلروف

التعرف الضوئي على احلروف، فاملخطوطات تقدم تنوعا كبريا ومتثل الوثيقة األرشيفية حتديا لربنامج   
يف أشكال احلروف من عصر آلخر ومن أمة ألخرى، بل حىت يف الفرتة الزمنية الواحدة، هذا األمر يصعب 
عملية التعرف الضوئي خاصة بالنسبة للربامج اليت ال تدعم اللغة العربية مثال خبطوطها املتنوعة، مما يفرض 

اجعة املعلومات وهذا فيه مشقة كبرية خاصة إذا كان حجم الوثائق املرقمنة كبريا، فالرقمنة يف القيام مبر 
       3.حقيقة األمر إمنا تقدم صورا تتطلب عمال توثيقيا لتسهيل اسرتجاع هذه الوثائق املرقمنة

 Optical (OMR)لتعرف البصري على العالمات مارك ل وهناك برجميات تعتمد على تقنية  
Mark Recognition  والتعرف الذكي على العالمات(IMR) Intelligent Mark 

Recognition من خالل استخدام وسيلة للمسح الضوئي تسمى القارئ البصري للعالمات ،  
Optical Mark Readers  على تسليط الضوء مبالحظة العالمات بعد  مارك البصري قارئيقوم حيث

مث  ،نظام مارك بتفسري هذه العالمات بناء على احملاكاة مع األشكال املخزنةومن مث يقوم  ،النص املطبوع
  4.يرسلها إىل أجهزة احلواسيب لتخزينها وحتليلها وإعداد التقارير عنها

وجتدر اإلشارة إىل أن برجميات التعرف الضوئي على احلروف واألشكال تكون إما برامج مستقلة   
بعض برجميات األرشفة اإللكرتونية تقوم بكل العمليات بدء بالرقمنة أو مدجمة يف برجميات أخرى، فهناك 

  . والتعرف الضوئي على احلروف واألرقام، والتصنيف والتكشيف والتخزين وصوال إىل اإلتاحة

  

                                                             
  :متاح على.2017.07.13:زيارة يوم].على اخلط املباشر.[الرقمنة واالختزان الرقمي.ابراهيم،حممد حيي -1

2-Blaid,A; Pierron, L; Najman,L; et autrres. La numérisation des documents . Paris : ADBS, 2000. 
p.63- 64  

  2010، 3.،ع15.مج.يف املكتبات واملعلومات دراسات عربية.رقمنة الوثائق األرشيفية.الصاوي،السيد صالح -3
4 -  Sherman, Lee.Managing The Modern Document.The Management Journal.v.33,n.3, 
1999.p.18 
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  :الفصل خالصة

ملشروع حوسبة األرشيف مدى أمهية املتطلبات املادية والربجمية نهاية اليف  ميكن استخالص
وجيا احلديثة ما يف ظل غياب هذه املتطلبات فال ميكننا احلديث عن هذا املشروع، فالتكنول عي، ألنهاجلام

تطبيقات يف حقيقة األمر، فمىت توفرت احلواسيب ولواحقها من طابعات هي إال جتهيزات وتقنيات و 
تشغيل ، فضال عن نظام نرتنيتة اإلوتوفر الربط بالشبكة الداخلية أو شبك ،وماسحات ضوئية وغريها

احلاسب وخمتلف أنواع الربامج التطبيقية، ولعل أهم هذه الربامج هي الربجميات الوثائقية املستخدمة يف 
، على اعتبار أن مثل هذه الربجميات تعمل على تقليص تدخل وكذا برجميات األرشفة اإللكرتونية األرشيف

دارية تتم بواسطة احلاسوب، وهذا اإلنسان يف العمل، حيث تصبح معظم العمليات سواء كانت فنية أو إ
يعين الرفع من مردودية العمل األرشيفي وحتقيق عنصري الدقة والسرعة فضال عن تقليص التكلفة على 

    .اجلامعية املؤسسة
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  :تمهيد

تعترب املتطلبات البشرية والقانونية من أهم متطلبات حوسبة األرشيفات اجلامعية، على اعتبار أنه   
، وخاصة وحنن نتحدث عن از أي مشروع يف أي ميدان دون توفر العنصر البشري والقانوينال ميكن إجن

استخدام التقنيات احلديثة اليت تتطلب موارد بشرية مؤهلة تكنولوجيا وقادرة على مواجهة خمتلف التحديات 
تعتمد على جمموعة األرشيفي إذا بقي منغلقا على نفسه وحبيس بيئة تقليدية البيئة الرقمية، فاليت تفرضها 

ئق األرشيفية، فإنه حتما سوف يبقى يعاين من صعوبات من الطرق اليدوية يف جتميع ومعاجلة وإتاحة الوثا
مجة وبوترية متصاعدة خاصة مع مشكل التدفق اهلائل للوثائق واملعلومات، وبالتايل فالتمكن من استعمال 

نها يف تسيري وإدارة األرشيف، فضال عن تقدمي هذه التقنيات احلديثة هو ضرورة ال ميكن االستغناء ع
  . خدمات جيدة جلمهور املستفيدين

بالنظر للطبيعة الرمسية  انونية ركيزة أساسية لولوج األرشيف إىل البيئة الرقميةمتثل املتطلبات القو 
لنشاط اجلامعات اجلزائرية والوثائق اليت تنتجها، فأي إجراء يتخذ يف تسيري هذه الوثائق يتطلب سندا 
قانونيا صادرا عن اهليئات املكلفة بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية لتسيري األرشيف، سواء كان 

اهليئات احلكومية املركزية مبا فيها الوزارة الوصية، خاصة وحنن  الربملان أو املديرية العامة لألرشيف الوطين أو
نتحدث عن استخدام التكنولوجيا احلديثة يف األرشيف وما تطرحه من إشكاالت مثل حجية الوثيقة 

  .        وغريها إللكرتويناإللكرتونية والتوقيع ا
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 المتطلبات البشرية: المبحث األول

ميثل األرشيفيون املتخصصون األغلبية يف تأطري مصاحل األرشيف اجلامعية، وهذا يؤشر إىل الدور  
الكبري الذي تقوم به معاهد وأقسام علم املكتبات واملعلومات والتوثيق يف تكوين هؤالء املتخصصني، 

ا من موظفي مع اإلشارة إىل وجود نسبة ال بأس باإلضافة إىل مراكز ومعاهد التكوين والتمهني، 
ذه املصاحل من غري املتخصصني، والذين استطاعوا أن يتكيفوا مع املهنة األرشيفية من خالل  األرشيف 

وبطبيعة احلال فإن مشاريع حوسبة . ستفادة من سنوات اخلربة املهنيةاالحتكاك بزمالئهم املتخصصني واال
رشيفيني بالدرجة األوىل باإلضافة إىل أرشيف اجلامعات تعتمد فيما خيص املتطلبات البشرية على األ

  .أخصائيي اإلعالم اآليل

  :األرشيفيون -3-1-1

  :تعريف األرشيفي -3-1-1-1

غطي مصطلحات املكتبات ي تعرفه موسوعة الشامي على اخلط املباشر، وهي مرجع إلكرتوين
ا باللغتني اإل وهو مبين على عملني سابقني ليزية والعربية، جنواملعلومات واألرشيف واملوضوعات املتصلة 

م املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات واملعلومات ألمحد  :ا ومهابعد حتديث املصطلحات اليت وردت 
املوسوعة العربية ملصطلحات علوم املكتبات واملعلومات و   اهللا، حممد الشامي والدكتور سيد حسب

الشخص املتخصص احملرتف الّدارس ملهنة  أنهب واحلاسبات ألمحد حممد الشامي والدكتور سيد حسب اهللا
م على السجالت والوثائق . األرشيف، واملتدرب مهنيا، ذو اخلربة يف إدارة املواد األرشيفية ّ وهو املسئول القي

ويكون مسئوال عن نشاط أو أكثر من . اليت يوفرها للباحثني عند الطلب، كما يقدم خدمات املعلومات
 :ةاألنشطة األرشيفية التالي

  .appraisal and disposition ص منهاالوثائق والتخل تقومي -

  .acquisition التزويد -

  .arrangement  الرتتيب -

   .description الوصف -

  .preservation الصيانة -
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  .reference service اخلدمات املرجعية -

  .ملن ال تصلهم اخلدمات بالطرق التقليدية   outreach  اخلدمات املمتدة -

  .exhibits إقامة املعارض -

ويف الواليات املتحدة، يستخدم اللفظ لإلشارة إىل أمني املخطوطات أو القيم على 
وهذا التعريف حيدد مفهوم األرشيفي يف اجلمع بني الدراسة  1؛manuscript curator املخطوطات

  .  العلمية وممارسة املهنة بكل وظائفها

الشخص املسؤول الذي يعمل يف أحد " وتعرف الدكتورة سلوى علي ميالد األرشيفي بأنه   
 –ة والقيد، احلفظ والصيانة من أنشطة األرشيف، مثل الفرز، والتنظيم، اإلضاف –أو أكثر  -األنشطة 

  2."نشر الوثائقو  –املعارض  –تقدمي اخلدمات املرجعية للباحثني  –الرتتيب والوصف 

  3.كما يعرفه قاموس الروس الفرنسي بأنه القيم على حفظ األرشيف

   4.وتعرفه مديرية األرشيف الفرنسي بأنه املهين املكلف بتسيري األرشيف

للثقافة البلجيكية األرشيفي بنفس تعريف مديرية األرشيف الفرنسي مع وتعرف اإلدارة العامة 
والتقنيات  فاألرشيفي هو املهين املكلف بتسيري األرشيف حسب األسس العلمية: بعض اإلضافة كما يلي

  5.حرتام ميثاق أخالقيات املهنة األرشيفية الدوليةاألرشيفية، ويف إطار ا

لثالثة هو غياب عنصر الدراسة العلمية ضمن املفهوم واالقتصار واملالحظ بالنسبة هلذه التعاريف ا
  .على القيام باملهنة األرشيفية

  :من خالل هذه التعاريف ميكن اعتماد التعريف اإلجرائي التايل

                                                             
  املرجع السابق .26.11.2016: يوم زيارة].املباشر اخلط على.[والمعلومات واألرشيف المكتبات لمصطلحات الشامي -1
    9.ص. 1982دار الثقافة للطباعة والنشر،:القاهرة.إنجليزي.فرنسي.عربي:مصطلحات الوثائق واألرشيف قاموس.علي ميالد،سلوى -2

3- Larousse.  [ en ligne  . ] jour de visite: 26.11.2016. disponible sur:  
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/archiviste/5089?q=archiviste#5064 

4 -Direction des archives de France. Dictionnaire de terminologie archivistique. Paris : 
[S.E.],2007. p.10  
5 -Administration générale de la culture en Belgique. Lexique de terminologie archivistique. 
Bruxelles :   [ S.E.],2011. p.5 
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  .األرشيفي هو الشخص الذي ميارس املهنة األرشيفية بكل مهامها ووظائفها على أسس علمية ومهنية

  :ببعض املصطلحات ذات العالقة مثلويرتبط مصطلح األرشيفي 

هو شخص مؤهل، مكلف بالبحث وجتميع املعلومات والوثائق من أجل إتاحتها عند : الوثائقي -أ
اهلدف من عمل الوثائقي هو تيسري استعمال املعلومات اليت توجد يف الوثيقة اليت " كما يعترب   1الطلب،

أصبحت وعاء حيمل معلومات ذات قيمة علمية مثل الدوريات والنشرات والتقارير واملواصفات وبراءات 
ف األخري حيصر وعلى الرغم من أن هذا التعري 2،"االخرتاع وما كان مماثال هلا من املدونات اخلطية 

أهم رتب موظفي األرشيف  أن منالوثائقي يف جمال املكتبات إال أنه يشمل أيضا جمال األرشيف خاصة 
  .وثائقي أمني حمفوظات جند

هو شخص يهتم مبعاجلة البيانات يف جمال من جماالت املعرفة أكثر من :  أخصائي المعلومات -ب
كما يعتربه حممد فتحي عبد اهلادي الشخص الذي يتلقى تعليما   3اهتمامه بالتحكم يف الوثائق نفسها،

ومؤسسات  4.أكادمييا على مستوى عال، ألداء العمل مبؤسسات املعلومات على اختالف أنواعها
املعلومات تشمل مؤسسات ومراكز األرشيف، وانطالقا من هذا التعريف فإنه ميكن إطالق أخصائي 

هو شائع يف األوساط العلمية وهو اقتصار هذه التسمية على  املعلومات على األرشيفي، خالف ما
   .املكتبيني فقط دون سواهم

  :ين في المجال التكنولوجياألرشيفي تكوين -3-1-1-2

اكتساب وتعزيز للمهارات، أو حماولة منهجية للتوفيق بني اهتمامات األفراد " يعرف التكوين بأنه 
نشاط خمطط يهدف إىل إحداث تغيري يف  وبه هؤالء األفراد؛ فه قع أن يعملوبني متطلبات التنظيم املتو 

مؤهلني العاملني، من ناحية املعلومات واخلربات واملهارات ومعدالت األداء وأساليب العمل، مما جيعلهم 
    5."للقيام بأعماهلم بكفاءة

                                                             
1 - Larousse. [en ligne].jour de visite: 03.12.2016. Ibid 

  383.ص.1988دار املريخ،:الرياض.المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات.الشامي،أمحد حممد؛حسب اهللا،سيد -2
  املرجع السابق. 2016.12.03:زيارة يوم.]املباشر اخلط على[.والمعلومات واألرشيف المكتبات لمصطلحات الشامي -3

مكتبة الدار العربية :القاهرة.دراسة في اإلعداد المهني والببليوغرافي والمعلومات:المكتبات والمعلومات.عبد اهلادي،حممد فتحي 4-
  21-20.ص.1997للكتاب،

  92.ص.1994 ملكتبة األكادميية،ا:القاهرة.إدارة المكتبات الجامعية.الشافعي،دياب حامد -5
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ال التقين اهي جمموعة من املعارف واخلربات املرتاكمة والوسائل املتطورة ف التكنولوجياأما  ليت يف ا
الوظائف وتلبية احلاجيات على اختالف أنواعها، إستنادا إىل املبادئ تستخدم يف القيام باألعمال و 

  1.العلمية

إن استخدام التكنولوجيا احلديثة يف األرشيف يعين بالضرورة تكوين األرشيفيني على استخدام 
قى العنصر البشري هو ات وغريها من املتطلبات يبهذه التقنيات، ألنه مهما توفرت التجهيزات والربجمي

هو من سيستخدم هذه اإلمكانات لتحسني وتطوير املهنة األرشيفية، ولن يتحقق هذا دون تأهيل األهم، ف
ال التكنولوجي كي حيسن التعامل مع التكنولوجيا احلديثة، ويسخرها بالطريقة املثلى يف  هذا املوظف يف ا

    .بالطرق املثلى جمال العمل األرشيفي

  :مؤسسات وهيئات تكوين األرشيفيين -3-1-1-2-1

  :تقوم بتكوين األرشيفيني يف اجلزائر نوردها كما يلي اليت هناك عدد من املؤسسات واهليئات

  :الجامعات -أ

تمع، وباعتبارها أرقى مل بالنظرلعل اجلامعات هي أهم هذه املؤسسات  ا متثله من وزن علمي يف ا
ال، مؤسسات  التعليم والتكوين، وبالتايل يفرتض يف هذه املؤسسات أن يكون هلا الدور األكرب يف هذا ا

فاملالحظ هو انتشار معاهد وأقسام املكتبات ومراكز املعلومات يف العديد من اجلامعات اجلزائرية، 
ذا حتدثنا عن اجلزائر، واهتمامها بالتكوين يف جمال املكتبات واملعلومات منذ مدة ليست بالقصرية، خاصة إ

عبد احلميد مهري كنموذج  2وهران وقسنطينة، فإذا أخذنا معهد علم املكتبات والتوثيق جبامعة قسنطينة 
التكنولوجيات استعمال ت املكتبات والتوثيق واألرشيف، و يقدم تكوينا نظريا و تطبيقيا يف جماال" فإنه 

   2."يف شكلها الورقي أو اإللكرتوين سواء الوثائقحفظ وإتاحة احلديثة يف تسيري ومعاجلة و 

  

                                                             
1- Larousse. [en ligne].jour de visite: 24.07.2017. Ibid 

  : متاح على .2602.2017. :زيارة يوم ].على اخلط املباشر[ .عبد الحميد مهري 2معهد علم المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة   -2 

constantine2.dz/instbiblio/?page_id=24-http://www.univ  
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  : معاهد ومراكز التكوين المهني والتمهين -ب

تقوم معاهد ومراكز التكوين والتمهني بدور مكمل يف تكوين أخصائيي املكتبات واملعلومات 
املستفيدين من التكوين واألرشيف، سواء تعلق األمر باملهنة املكتبية أو األرشيفية، وعادة ما متنح للطلبة 

ذه املراكز شهادة تقين سامي يف التوثيق واألرشيف بالنسبة للمعاهد الوطنية، وشهادة كفاءة مهنية بالنسبة 
  .ملراكز التكوين، ومن مث يلتحق هؤالء األخصائيون كمساعدين يف املكتبات أو األرشيف

  : جمعيات المكتبات والمعلومات - ج

واملعلومات يف عملية تكوين أخصائيي املكتبات واملعلومات واألرشيف تساهم مجعيات املكتبات 
ا التعليمية أو التدريبية املرتبطة بربامج املكتبات واملعلومات، مبا يف ذلك برامج  من خالل تقدمي خدما

لعاملني يف التنمية املهنية والتعليم املستمر، هذا األخري الذي يرتبط ارتباطا عضويا وحيويا باإلعداد املهين ل
م، ففي هذا اإلطار تتداخل وتتشابك عناصر اإلعداد  م ومستويا مؤسسات املعلومات على اختالف فئا
املهين لدرجة يصعب فيها الفصل بينها، فمعهد املكتبات واملعلومات على سبيل املثال، يعد الدارسني 

بح لزاما عليه تقدمي برنامج بتلقينهم نظم واستخدامات احلاسوب يف مؤسسات املعلومات، ومن مث يص
خاص وشامل عن التطبيقات اآللية، حيث جيمع الدارس يف هذا الربنامج بني الدراسة النظرية للموضوع 
ذا جيمع بني العناصر الثالث املتداخلة واملكونة  والتطبيقات العملية، باإلضافة إىل الزيارات امليدانية، وهو 

  1.-وير تعليم، تدريب، تط –لإلعداد املهين 

وما انتشار مجعيات املكتبات واملعلومات واألرشيف يف العديد من الدول عرب العامل على غرار 
دول عاملنا العريب، واهتمامها بتكوين وتدريب أخصائيي املكتبات واألرشيف إال دليل على مسامهة هذه 

دف التأهيل األفضل للمكتبيني واألرشيفيني ملم ال،  ارسة املهنة املكتبية واألرشيفية اجلمعيات يف هذا ا
  .  بكفاءة أحسن، خصوصا باستخدام التكنولوجيات احلديثة

  :تأهيل موظفي األرشيف -3-1-1-3

م خاصة وحنن نتحدث عن مشاريع حوسبة    م وكفاءا حيتاج موظفو األرشيف إىل تطوير مهارا
األرشيفات اجلامعية، ويف ظل التطور الكبري لتكنولوجيا املعلومات واالتصال واليت اقتحمت كل القطاعات 

                                                             
  18.ص.2002قسنطينة، .1.،ع1.مج.جملة املكتبات واملعلومات.دور الجمعيات المهنية في التكوين الجامعي.حروش، موسى -1



  الفصل الثالث: المتطلبات البشرية والقانونية لحوسبة أرشيف الجامعات

 101 

أن العنصر  دون استثناء، حيث أصبح تأهيل املوظفني تكنولوجيا ضرورة ملحة ال ميكن جتاهلها، علما
  . البشري املؤهل هم من أهم املتطلبات يف جناح أي مشروع إن مل نقل أمهها على اإلطالق

  :تكوينال واعأن -3-1-1-3-1

أخرى  واعبعينه، وإمنا يتعداه إىل أن نوععلى  املوظفني يف املؤسسات العمومية ال يقتصر تكوين األرشيفيني
  :ومنها

بأنه تكوين إضايف يستفيد منه املوظف ليتمكن من التأقلم  مع والذي يعرف : التكوين المستمر -أ
كما يعرف بأنه ذلك النوع من التعليم القصري املدى نسبيا، الذي يهدف إىل أقلمة األطر   1التطور العلمي،

ويرى أمحد بدر أن التدريب والتعليم املستمر مبثابة الثقافة  2الوظيفية مع وضعية مستجدة أو تقنية حديثة،
لمية العامة وهي تعين تعليم حر غري مرتبط باحلدود النظرية املقسمة على مراحل دراسية معينة، ولعل الع

الثقافة تعين كل معرفة أو خربة أو مهارة حيصل عليها الفرد من إطاره االجتماعي مبختلف الوسائل كاحملاكاة 
التايل فالتدريب هو عملية ضرورية لتنمية وب 3،والتجربة واخلطأ والتلقني املباشر إىل جانب التعليم والتدريب

مهارات وخربات أخصائي املكتبات واملعلومات واألرشيف، وإتاحة فرص التعليم املستمر هلم، حىت ميكنهم 
  4.من إدارة العمل بكفاءة وفاعلية

ويكون التكوين املستمر عادة بعد خترج أخصائي األرشيف من اجلامعة أو مؤسسة تكوين أخرى، 
مواكبة التطورات العلمية واملهنية والتكنولوجية املتسارعة، خاصة أن الواقع يثبت وجود فجوة بني من أجل 

لذا جاء التكوين املستمر الستدراك ما فاته يف  5ما يدرسه الطالب أكادمييا وبني واقع املهنة يف امليدان،
أهم طرق التكوين املستمر ومن  6التدرج، أو التعرف على املمارسات التكنولوجية يف جمال األرشيف،

حضور الندوات وامللتقيات املتعلقة باملهنة األرشيفية، باإلضافة إىل املشاركة يف الدورات التكوينية اليت 

                                                             
1 - Petit Larousse illustré. Parie : Ed. Larousse,1991.p. 825 

    92.ص.1987 منتدى الفكر العريب،:عمان.برامج الجامعات العربية في إطار التعليم المستمر.الدين؛اخلطيب،أمحد توق،حمي - 3

  185.ص.2002دار غريب، :القاهرة.التكامل المعرفي لعلم المكتبات والمعلومات.بدر،أمحد 3-

 مكتبة الدار العربية للكتاب،:القاهرة.الفكريدراسات في المؤسسات واإلعالم واإلنتاج : علم المكتبات والمعلومات.عبد اهلادي،حممد فتحي -4
  70.ص. 1996

جامعة وهران :علم املكتبات:رسالة ماجستري.أخصائي المكتبات والمعلومات والتكوين الذاتي بالمكتبات الجامعية في الجزائر.عمايرية،عائشة -5
  72.ص.2010السانيا، 

  1993، 4.،ع13.مج.املكتبات واملعلومات العربيةجملة .التعليم المستمر للمكتبيين.السامل،سامل حممد -6
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تنظمها املؤسسة لتطوير مهارات موظفيها، واليت تكون عادة يف إطار اتفاقيات تربمها مع مؤسسات 
صميم الدورات التدريبية فيما يتعلق باختيار مكان التكوين على اختالف أنواعها، ويفرتض أن يكون ت

   1.وزمن الدورة التدريبية وأسلوب التدريب واملواد املقدمة مناسبا الحتياجات املتدربني ومستواهم

تم املؤسسات املستخدمة بالتكوين املستمر ملوظفيها من أجل مواكبة كل ما هو  وعادة ما 
ستخدمني املهارات الضرورية يف جمال اختصاصهم، وهذا طبقا للنصوص جديد، وإلكساب هؤالء امل

يتعني على اإلدارة " أنه  104ال سيما القانون األساسي للوظيفة العمومية الذي ينص يف املادة القانونية 
، سني تأهيل املوظف وترقيته مهنياتنظيم دورات التكوين وحتسني املستوى بصفة دائمة، قصد ضمان حت

جتديد املعلومات و وعلى هذا األساس مت إنشاء مصاحل التكوين وحتسني املستوى  2،"وتأهيله ملهام جديدة 
ذه الوظيفة اهلامة املرتبطة  على مستوى العديد من املؤسسات العمومية على غرار اجلامعات، للقيام 

           .    بالتكوين املستمر للكوادر البشرية

وهو العمل على تطوير املهارات اليت تنبع من الفرد والقدرة على اإلبداع والتعلم  :التكوين الذاتي -ب
 بإتباعمهاراته  طويرا ما ميلك من القدرة على تالذايت دون النظر ملا توفره املؤسسة من إمكانيات، وإمن

إجنازا كبريا غري  اسرتاتيجية ما يف املؤسسة اليت ينتمي إليها، ورمبا هذه املهارات توظف يف امليدان فتحقق
والتدريب عن بعد،  E-learningوقد رافق تطور التكنولوجيا ظهور مفاهيم التعلم اإللكرتوين  3منتظر؛

دف إىل متكني القوى العاملة من املهارات واملعارف اليت حتتاجها ملواكبة السوق املتغرية،  وكلها وسائل 
وتتميز برامج التدريب والتعليم اإللكرتوين بالسرعة والكفاءة، حيث ميكن ألي موظف االستفادة من 

مكان يف العامل دون احلاجة لتحمل التكاليف أو  دورات تدريبية يف مكان العمل بفعالية وكفاءة ومن أي

                                                             
زيارة ].على اخلط املباشر[.موقع الجامعة األردنية.دراسة حالة جامعة تعز:عالقة التدريب بأداء األفراد العاملين في اإلدارة الوسطى.نعمان،عائدة -1

  : متاح على.2017.07.29:يوم

https://theses.ju.edu.jo/Original_Abstract/JUA0671223/JUA0671223.pdf  

   10.ص.46.اجلريدة الرمسية اجلزائرية،ع.م، املتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية2006يوليو سنة  15مؤرخ يف  03-06 أمر رقم -2

3- Meignant, Alain. La Formation, atout stratégique pour l’entreprise. Parie :Editions 
d’organisation,1986.p.103  
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وبالتايل فالتدريب عن بعد هو طريقة اكتساب املعرفة من خالل اآلخرين، وهو  1التنقل للمراكز التدريبية،
ليس له حدود معينة أو وسيلة واحدة، فأي حصة تلفزيونية، أو شريط فيديو أو برنامج معلومايت ميكن أن 

   2.بعديعد برنامج تدريب عن 

وأخصائي املكتبات واملعلومات واألرشيف هو معين بتطوير مهاراته وزيادة كفاءاته، من خالل 
االعتماد على إرادته الشخصية وجمهوداته الذاتية، وانطالقا من أن التعليم عملية حياتية متواصلة، خاصة يف 

، ألن االعتماد على ما هنةمهما كانت طبيعة امل وهذا صحيح 3،عصر التطورات التكنولوجية املتالحقة
ائيا، أو هناك نقص يف  تقدمه املؤسسة من فرص للتكوين مسألة نسبية، فإما أن هذه الفرص غري متوفرة 

ال، أو أن  تالءم مع احتياجات املوظفني بالنظر لطبيعة املهنة اليت برامج هذه الدورات التكوينية ال تهذا ا
ا وأوجه القصور الذي يعانو  ن منه، وبالتايل يصبح التكوين الذي توفره املؤسسة غري حيوي وغري ميارسو

  .ال استخدام التكنولوجيات احلديثة يف األرشيففعال يف الرفع من كفاءة ومهارة املوظف، خصوصا يف جم

  :الدورات التدريبية -3-1-1-3-2

مراحل ميكن تلخيصها يف أمجع العديد من الباحثني املتخصصني على أن عملية التدريب تتم عرب عدة 
  :املراحل التالية

يتم يف هذه املرحلة التعرف على االحتياجات التدريبية املطلوب من : تحديد االحتياجات التدريبية -أ
تدريب والبحث عن الطريقة املثلى لعملية الالذين حيتاجون إىل املؤسسة تلبيتها، حيث يتم حصر األفراد 

واألهداف املراد  - وهي يف هذا املقام استخدام التقنيات احلديثة  -الداعية التدريب، بناء على احلاجة 
حتقيقها من تدريب هؤالء املوظفني، واألفضل أن تكون املهارات املطلوب حتقيقها حمددة بدقة، ومن أهم 

  :اجات ما يلياألساليب املستخدمة يف حتديد االحتي

ت والنقائص اليت تعاين منها املؤسسة واليت ميكن واهلدف منه حصر الصعوبا: إجراء حتليل تنظيمي -
  .  معاجلتها بالتدريب

                                                             
جملة االجتهاد . دور تطبيقات الحوسبة الرقمية المبتكرة في تحسين أداء الموارد البشرية في المؤسسة. خويلدات، صاحل؛ حدادي، عبد اللطيف -1

  244.ص. 2016اجلامعي لتمنراست، معهد احلقوق باملركز : متنراست. 10.ع. للدراسات القانونية واالقتصادية
2 -  Lochard, Jean. La Formation à Distance. Parie : Les éditions d’organisation   ,1995.p. 15 

  126.ص.1999املكتبة األكادميية، :القاهرة.بحوث ودراسات في المعلومات والمكتبات.مد جماهدحمعبد اهلادي،حممد فتحي؛اهلاليل، -3
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  .واهلدف منه التحديد الدقيق ملكمن اخللل على مستوى التنظيم ككل: إجراء حتليل العمليات -

م : حتليل األشخاص - وتتضمن هذه العملية حتليل املعلومات عن األشخاص، خصائصهم ومؤهال
   1.املطلوبة لتحديد األفراد الذين حيتاجون إىل التدريبومقارنتها مع املؤهالت 

لواقع املهنة األرشيفية،  وعند حتديد احلاجيات التدريبية، فهذا يعين االنطالق من فهم سليم ودقيق
وقدرات ومؤهالت موظفي األرشيف احلقيقية، وبالتايل حتديد مكامن النقص والقصور يف هؤالء املوظفني، 
حىت حتقق الدورة التدريبية أهدافها، وعلى وجه اخلصوص الرفع من كفاءة املستخدمني لتحسني األداء 

   .  الوظيفي، وحتقيق مردودية أفضل يف العمل

يصمم برنامج التدريب بناء على احتياجات املوظف اليت مت حتديدها يف  2:برنامج التدريبميم تص - ب
املرحلة األوىل، ويتم اختيار طريقة التدريب املناسبة سواء كانت داخل املؤسسة أو خارجها، داخل الوطن 

ة هذه الدورات أو خارجه، حبيث يراعى يف هذا الربنامج مدى حتقيقه لألهداف املسطرة من وراء برجم
حتسني مستواهم يف جمال معني، وهنا نعين التقنيات و التدريبية، واليت هي يف املقام األول تأهيل املوظفني 

  .والتطبيقات احلديثة

اية الدورة التدريبية من طرف اهليئة املشرفة تقييمعملية القيام ب بغيين 3:تقييم نتائج التدريب -ج ية يف 
املؤسسة، والوقوف على أهم النتائج احملققة وخمتلف السلبيات اليت ختللت التدريب على عملية التدريب يف 

سواء من حيث الربنامج أو جمريات العملية وخمتلف الصعوبات اليت واجهتها، وهذا لتداركها مستقبال، 
  .   أفضل الدورات باستمرار لتحقيق نتائج والعمل على تطوير هذه

  

            

                                                             
زيارة ].على اخلط املباشر.[جامعة سكيكدة.أطروحة دكتوراه.تفعيل الموارد البشرية وأثره في تحسين األداء االقتصادي للمؤسسة.بوجعادة،الياس -1

http://vrpg.univ- : متاح على.2018.03.30:يوم
skikda.dz/recherchePG/theses_memoires/fac_ecomon_eom_gest/memoire_bouja3ada.pdf  

جامعة الشرق .في البرامج التدريبية وأثره في أداء المديرين في أمانة عمان الكبرى 10015متطلبات المواصفة الدولية .حاكوامة،الرا أمحد -2
  : متاح على.2018.03.31:زيارة يوم].على اخلط املباشر.[األوسط للدراسات العليا

https://meu.edu.jo/libraryTheses/585e36c7ddee0_1.pdf   
   املرجع نفسه.بوجعادة،الياس -3
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  :أداء األرشيفيتأثير التدريب على  -3-1-1-4

يعترب التدريب تغيريا يف سلوك الفرد لسد الفجوات املعرفية، وتطوير املهارات بني األداء احلايل   
وهذا ما دعا بالكثري إىل االعتقاد بأن تنمية املوارد البشرية ترتكز على  1واألداء على املستوى املطلوب،

انتشار استخدام التكنولوجيا احلديثة، وأيضا الدعوة  وهذا ما اقتضاهوهري وهو التدريب، نشاط واحد وج
موظفيها إىل وقد كان هذا سببا يف إرسال العديد من املؤسسات  2،إىل ترشيد طرق وأساليب أداء األعمال

مراكز ومؤسسات التكوين على اختالف أنواعها، للقيام بدورات تدريبية بشكل منتظم كأسلوب حتديثي 
وحتقيق أهداف املؤسسة  أداء العاملنيتطوير وحتسني هدف إىل وبالتايل فإن التدريب ي 3دائهم،وتطويري أل

ب النفسي وعلى يف الوقت ذاته، وينبغي أن ينظر للتدريب على أنه عملية مدروسة تؤثر مباشرة على اجلان
اخلربة والكفاءة املهنية عنصري شخصية العامل من حيث إثراء وتطوير املعارف واملهارات، وهذا يعين دعم 

  4.وحتقيق أداء أفضل للعامل يف مؤسسته مهما كانت طبيعة نشاطها

وحيتاج األرشيفي كغريه من املهنيني إىل عملية التدريب املستمر بالنظر لكثرة وتنوع املهام اليت   
وغريها، حيث  ميارسها، سواء كانت فنية أو إدارية فضال عن تلبية طلبات املستفيدين وتكوين املرتبصني

وير مهاراته التكنولوجية هو أصبحت التكنولوجيا احلديثة جزء ال يتجزأ من بيئة العمل، وبالتايل فإن تط
 األداء الوظيفي وحتقيق مردودية والرفع من مستوىأكثر من ضرورة للتكيف مع هذه التقنيات من جهة 

من تدريب األرشيفي على هذه وليس هناك وسيلة لتحقيق هذا اهلدف أفضل من جهة أخرى،  أكرب
  .التطبيقات احلديثة بأحسن الطرق املمكنة

  

    

                                                             
  171.ص.2008دار الراية للنشر والتوزيع،:عمان.اإلدارة الحديثة للموارد البشرية.الوليد،بشار يزيد -1

 ،7.ع.جبامعة الشلف جملة اقتصاديات مشال إفريقيا.تنمية الموارد البشرية وأهميتها في تحسين اإلنتاجية وتحقيق الميزة التنافسية.بارك،نعيمة -2
  276.ص. 2009

 .2011 عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، :عمان .استراتيجيات التغيير في إدارة الموارد البشرية بعد العولمة .ترمجة حيدر حممد العمري رايب ناريان؛ ميصرا، -3
  128 .ص

زيارة ].على اخلط املباشر.[2جامعة وهران .الجزائريةأثر استخدام تكنولوجيا واالتصال على أداء الموارد البشرية في المؤسسة .طويهري،فاطمة -4
oran2.dz/images/these_memoires/FSC/Magister/TMSC-http://www.univ-: متاح على.2018.03.26:يوم

11/NTIC%20et%20Performance%20RH%20PDF%20.pdf  



  الفصل الثالث: المتطلبات البشرية والقانونية لحوسبة أرشيف الجامعات

 106 

  :الخاص بجودة التدريب ISO 10015معيار  -3-1-1-5

نة من طرف جل بعد سنوات من الدراسة والنقاش م1999صدر هذا املعيار يف شهر ديسمرب سنة   
وهذا املعيار خاص جبودة التدريب لدعم الشركات ، ISOخاصة تابعة للمنظمة الدولية للتقييس 

واملؤسسات يف جمال تطوير كفاءات ومهارات مواردها البشرية، من خالل وضع برامج تدريبية فعالة 
وتعترب م، 2001ولقد مت تبين هذا املعيار من طرف الشركة السويسرية لتوحيد املواصفات سنة . وناجعة
مت اعتمادها من قبل وكالة االعتماد  ISO 10015أول شركة عاملية ماحنة ملواصفة  هيCSEND شركة 

   1.م2003فيما يتعلق بأنظمة وبرامج التدريب يف القطاعني العمومي واخلاص سنة ، SASالسويسرية 

  :ما يليإىل   ISO 10015ويهدف معيار 

  :ال سيمامساعدة الشركات واملؤسسات يف إدارة ومتابعة برامج التدريب  -أ

  .برامج التدريب اليت ال ترتكز على تطوير إدارة املؤسسة -

  . املدراء الذين ال يسامهون يف وضع خطط التدريب -

  .املعايري الضعيفة يف تطوير املدربني -

  .طرق انتقاء الربامج التدريبية -

  .املعايري الضعيفة يف تقييم فعالية أداء الربامج التدريبية املوضوعية -

الفوائد بيف املؤسسات حتقق نتائج واضحة تعود على املؤسسة التأكد من أن أنظمة وبرامج التدريب  - ب
  .املرجوة من االستثمار يف التدريب

      2.على وضع برامج تدريبية متكن املوظفني من تطبيق معارفهم ميدانيا املؤسسة إدارةمساعدة  -ج 

                                                             
   220.ص.2009دار اليازوري،:عمان.10015جودة التدريب اإلداري ومتطلبات المواصفة الدولية اإليزو .العزاوي،جنم -1
  املرجع السابق.حاكوامة،الرا أمحد -2
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شك يف أن االعتماد على املعايري الدولية له أمهيته يف حتقيق اجلودة املطلوبة، خصوصا وحنن  وال  
نتحدث عن جودة التدريب، فعلى قدر االهتمام بالعنصر البشري من حيث التدريب اجليد ومراعاة كل 

             .  اخلطوات الضرورية لتحقيق هذه اجلودة، فإن النتائج سوف تكون مرضية يف أغلب األحيان

  :األرشيفي وبيئة العمل المحوسب -3-1-1-6

 خاص بشكل األرشيف وموظفي عام بشكل املؤسسة يف للموظفني بيئة العملب االهتمام يعترب  
عناية فائقة  أن تويلوبالتايل فعلى اإلدارة  أداء ومردودية األرشيفي،أمر أساسي يف الرفع من كفاءة و 

نسبة الرطوبة واإلنارة والتهوية أو مثل التحكم يف درجة احلرارة و  طبيعيةظروف العمل سواء كانت لتحسني 
باإلضافة إىل توفري  صناعية مثل الضوضاء والتلوث وغريها، مما يؤثر سلبا على أداء األرشيفي يف عمله؛

للتقليل من اإلجهاد وضغوط العمل، وتقدمي اخلدمات االجتماعية والصحية وسائل الراحة للموظفني 
  .اسبة، وغري ذلك من الوسائل اليت تسهم يف رفع معنويات العاملني وزيادة رغبتهم يف العملاملن

ويعد احلاسوب الوسيلة األساسية يف العمل احملوسب، إال أن له بعض اآلثار السلبية على   
  :املستخدم ومن أمهها

كالشعور برمل يف امللتحمة الذي ينتج عن القراءة أو الكتابة من نص غري   :التأثيرات البصرية -أ
اإلضاءة يف أماكن العمل إىل سطوع أو مكتوب باألسود على شاشة بيضاء، ورجفان اخليال، وتؤدي زيادة 

ر نظر انعكاس يف الضوء، والتباين الكبري يف األلوان بني خمتلف املواد املرئية على الشاشة، باإلضافة إىل قص
من  % 40 – 30كما تشري بعض الدراسات إىل أن   1.مؤقت بعد العمل على جهاز احلاسوب

مستخدمي الشاشات اإللكرتونية يشكون من التعب البصري ووخز العينني واجلفاف والعني احلمراء وعدم 
    2.وضوح الرؤية والصداع

                                                             
متاح . 2018.02.05:زيارة يوم].على اخلط املباشر[.جامعة حلب.استعداد العاملين نحو أتمتة العمل اإلداري في جامعة حلب.نعساين،مساح -1

  http://mohe.gov.sy/master/Message/Mc/samah%20naasani.pdf: على
2- Azimi, Théo ; Rodriguez, Benjamin. Quel est l’impact du digital sur l’etre humain.  en ligne. 
jour de visite: 05.02.2018. disponible sur : http://docplayer.fr/17992293-Quel-est-l-impact-du-
digital-sur-l-etre-humain.html 
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 Work Related Upper Limb Disorderوتعرف أيضا بــ  :أضرار الضغط التكراري -ب

(WRULD) ، ويدل هذا املفهوم على جمموعة من األضرار نتيجة االستخدام املتكرر لنفس العمل خاصة
، واليت تؤدي إىل اإلضرار باألوتار واألعصاب والعضالت مع الوضعية غري السليمة لفرتة زمنية طويلة

          Soft body tissue.1  وأنسجة اجلسم األخرى

  :ومن أهم أسبابه :التوتر النفسي - ج

ضيق مكان العمل أو اجللوس غري املريح بسبب بعض الكراسي املستخدمة أو ارتفاع درجة احلرارة أو  -
  2.نسبة الرطوبة فضال عن زيادة الضجيج يف املكاتب أو األماكن القريبة منها

جد  ولواحقه العمل بواسطة احلاسوب قلة فرتات الراحة املخصصة ملوظفي األرشيف على اعتبار أن -
  .متعب خاصة إذا امتد لساعات طويلة

ضرار للربامج أفضال عن الفريوسات وما تسببه من األعطال التقنية للتجهيزات وانقطاع التيار الكهربائي  -
   . وحىت التجهيزات وامللفات اإللكرتونية

  :إىل بعض األمراض مثلويؤدي طول اجللوس أما احلاسوب : أمراض أخرىتأثيرات و  -د

آالم يف الرقبة والكتف  مع التهاب األغماد الوتريةآثار سيئة على العضالت والعظام واملفاصل مثل  -
  3.والفقرات القطنية ويف اليدين

  Carpal Tunnel Syndrome (CTS).4 متالزمة النفق الرسغي -

                                                             
 :متاح على.2018.02.05:زيارة يوم].املباشر على اخلط[.جسم اإلنسانأثر استخدام الكمبيوتر المتواصل على .الكيالين،هاشم -1

https://www.researchgate.net/profile/Hashem_Kilani/publication/260990943_athr_astkhdam_alk
-alkmbywtr-astkhdam-mbywtr_almtwasl_ly_jsm_alansan/data/0deec532f429ab4718000000/athr

alansan.doc-jsm-ly-almtwasl  
  املرجع السابق.اإلداري في جامعة حلباستعداد العاملين نحو أتمتة العمل .نعساين،مساح - 2

3 - Andersen,  J.H; and others. Computer mouse use predicts acute pain but not prolonged or 
chronic pain in the neck and shoulder. [online]. day of visit: 05.02.2018.available on: 
http://oem.bmj.com/content/oemed/65/2/126.full.pdf 
4- Mohamed Ali, K. Computer Professionals and Carpal Tunnel Syndrome (CTS). International 
Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE).Vol. 12, No. 3, 2006.p. 319–325 
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الطرفني السفليني نتيجة ركود الدورة مخول جسدي مطول، وخدران يف القدمني مع وذمات ودوايل يف  -
 .الدموية

االهتمام بتنمية املوارد البشرية يف جمال الصحة املهنية ووضع خطط  ولتفادي هذه التأثريات السلبية ينبغي
  :توفري ما يلي من خالل 1الوقاية

 23غاية إيل  19من الضروري أن تكون درجة احلرارة يف مكاتب العمل من  :لعملبيئة ا مالئمة -أ
يف حالة العمل ديسبل  50 ال يتعدى، أما الضجيج فيجب أن % 50 – 40درجة، ونسبة الرطوبة 
ديسبل خالل االتصاالت  70ديسبل يف حالة العمل املكتيب، وأن ال يتعدى  60الذهين، وأن ال يتعدى 

اإلشارة إىل تغيري اهلاتفية؛ كما جيب أن تكون اإلضاءة جيدة مع جتنب الضوء الساطع املباشر، مع 
   2 .املصابيح اليت ترجف، والتقليل من اإلضاءة الصناعية وتغيري اللمعان والتباين على الشاشة

ذو قاعدة : يستحسن أن يتوفر فيه ما يلي :الكرسي المستخدم للجلوس أمام الحاسوب -ب
غري حادة ومفروشة  متحركة، وقابل لالرتفاع واالخنفاض واحلركة ميني ويسار، وأن تكون حافة اجللوس

 5عديل وقادر على إسناد أسفل الظهر، ومن املستحسن أن حيتوي على بوسادة، وله مسند قابل للت
  3.أرجل

أن تكون قابلة لتعديل االرتفاع، وأن : جيب أن حتقق بعض املواصفات مثال :طاولة الحاسوب - ج
سم، وأن يراعى وجود فراغ عند قدمي العامل، وأن تكون طاولة  3 – 2يكون سطح املكتب مرتفع 

                                                             
1- Paquet, Catherine; Et autres. Impacts des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication sur la qualité de vie et la santé au travail.  en ligne. jour de visite: 05.02.2018. 
disponible sur : 
 https://www.capgemini.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/impacts_des_ntic_sur_la_ 
qualite_ de_vie_et_la_sante_au_travail.pdf 
     

  املرجع السابق.استعداد العاملين نحو أتمتة العمل اإلداري في جامعة حلب.نعساين،مساح -2
3 - Worksaf Travail sécuritaire. Guide d’ergonomie: Travail de bureaux.  en ligne. jour de visite: 
02.01.2019. disponible sur : https://www.travailsecuritairenb.ca/docs/OFFICEfrdist.pdf 
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، مع وجود مسند للقدمني غري زلق لتوفري ليست يف مكان يعيق العمل واحلركة داخل املكتباحلاسوب 
  1.راحة أفضل للمستخدم

أو االلتفات جيب أن توضع الشاشة يف موقع حبيث ال يضطر املستخدم إىل حين الرقبة  :الشاشة -د
أن  ومن املهم 2،سم 65 –45األقل يف مستوى العني وتبعد  أعلى أو على قمة الشاشة أن تكون، و إليها

زاوية الشاشة جيب أن تكون مرئية بشكل  ، كما أنالنسخ املكتوبة أمام احلاسوب وبنفس ارتفاعه توضع
واضحة على ألجل احلصول على أحرف  resolution ر شاشة بكثافة نقطية جيدة يااخت ، معمريح

مع  ،screen flickerهريتز لتقليل اهتزاز الشاشة  60نعاش على األقل اإلمعدل وأن يكون  ،الشاشة
  3.للحصول على صورة جيدة دوريا من الغبار هافينظتاالهتمام ب

من فرتة  العامل أمام شاشة احلاسوب وأخذ اسرتاحة نشاطمن الضروري تغيري  :زمن العمل -ه
 القواعد مؤسسة كل ضعلكن ت ،النشاط تغيري أو دنياال سرتاحةاال فرتة القانون حيدد الوعموما  4ألخرى،
 إدخال لعمل دقيقة 45 كل دقائق 5 ملدة اسرتاحة املوظف بإعطاء يوصىو  ،العمل لتنظيم وفقا املطبقة

  .وممكن أن تزيد فرتة الراحة حسب كثافة العمل 5،ساعتني كل اسرتاحة دقيقة 15 و البيانات

من الضروري القيام بفحص العيون بشكل دوري، وتدارك أية مشكلة تتعلق : فحص البصر دوريا -و
وكثريا ما تستخدم النظارات الطبية لتصحيح عيوب البصر، ألن عدم تصحيح هذه العيوب يؤدي بالبصر، 

                                                             
1 - Inserm. Guide pratique du travail sur écran.  en ligne. jour de visite: 02.01.2019. disponible 
sur : http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/IMG/pdf/Guide_travail_ecran.pdf 
2- Fonction publique territoriale. Le travail sur écran et les ambiances de travail.  en ligne. jour 
de visite: 15.02.2018. disponible sur : 
http://www.cdg54.fr/docs/Prevention/HYG_SECU/2016%2003%20Support%20R1%20ACP%20
-%20Travail%20sur%20%C3%A9cran%20et%20ambiances%20de%20travail.pdf 

  املرجع السابق.أثر استخدام الكمبيوتر المتواصل على جسم اإلنسان.الكيالين،هاشم -3

4  - Efficience. Réglementation  n° 39. Le travail sur ordinateur.  en ligne. jour de visite: 
15.02.2018. disponible sur :  
http://www.efficience- santeautravail.org/downloads/EST_Travail_sur_ Ordinateur_Pauses.pdf 
5 - Journaldunet. Travail sur écran : la réglementation.  en ligne. jour de visite: 10.09.2019. 
disponible sur : https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1441347-
travail-sur-ecran-la-reglementation/ 
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 وضعيات سيئة إىل تفاقم املشاكل البصرية فضال عن آالم يف العنق والكتف، وقد يتخذ الكثري من العاملني
للتعويض عن صعوبات الرؤية لديهم، ولذلك تصحيح العيوب البصرية ينقص اإلجهاد البصري والصداع 

 أظهرت اآلن حىت دراسة أي وجود عدم من الرغم علىو .ومينع آالم العنق والكتف ويزيد الفاعلية يف العمل
 يضعف بأنه مقتنعون الشاشات مشغلي من العديد أن إال بصرية، أمراض إىل يؤدي احملوسب العمل أن

ويف هذا السياق ينص  1،التصحيحية العدسات ارتداء على األحيان بعض يف جيربهم العمل هذا ألن البصر
قانون العمل الفرنسي على منع تكليف املوظف بالعمل على شاشة العرض دون القيام بفحص البصر عند 

  2.شكل دوري ومنتظمأخصائي العيون، فضال عن جتديد هذه الفحوصات ب

وال شك يف أن التزام القواعد الصحية حسب املعايري املعتمدة يف العمل احملوسب له عظيم األثر 
يف توفري راحة للمستخدم من جهة، وحفظ صحته من كل التأثريات السلبية اليت ميكن أن تنجم جراء 

     .الوضعيات غري السليمة يف العمل باحلاسوب من جهة ثانية

    3:تقييم العمل المحوسب لألرشيفي -3-1-1-7

إن عملية تقييم أداء كل موظف يف عمله األرشيفي باستخدام التقنيات احلديثة أمر أساسي، فبناء 
، أي تقدير مستوى التكنولوجية للموظفني د مواطن القوة والضعف يف املهاراتعلى هذا التقييم يتم حتدي

ال،   الضعيفة منها، العناصر القوة ومعاجلة وبالتايل رسم اخلطط لتعزيز عناصروأداء العاملني يف هذا ا
فاملوظفون خيتلفون فيما بينهم يف املستوى التعليمي ونوعية األداء يف العمل وخاصة املهارات التكنولوجية، 

دون ، ودرجة االستيعاب فضال عن الدافعية الذاتية لدى كل فرد يف فريق العمل لتحسني أدائه ومستواه
الذي يؤثر بشكل كبري يف إكساب املوظف كفاءة عالية خاصة إذا طالت مدة إمهال عامل اخلربة املهنية 

  .هذه اخلربة

ومن الضروري أن تكون عمليات تقييم أداء العاملني يف األرشيف بشكل دوري، سواء كانت   
وير وحتسني املستوى خطط تطشهرية أو فصلية أو نصف سنوية أو سنوية إىل غري ذلك، ملعرفة جدوى 

                                                             
1- INRS. Le point sur le travail informatisé.  en ligne. jour de visite: 03.01.2019. disponible sur : 
http://www.inrs.fr/header/recherche.html?queryStr=travail+sur+ordinateur&searchInput_button=
OK 
2 - Efficience. Réglementation  n° 39. Ibid 

، 27.ع.جامعة ورقلة.جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية.واقع إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة الجزائرية.بوالشرش،نور الدين؛حمامدية إميان -3
    269.ص.2016
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ال، ومن مث اإلبقاء عليها أو تعديلها مبا يتماشي وحتقيق األهداف املرجوة عاومدى ف ليتها يف هذا ا
ال التكنولوجي لألرشيفيني التأهيل اجليدواملتمثلة أساسا يف    .يف ا

ويعترب قياس األداء عملية جزئية يف إطار نشاط إداري أوسع وأمشل وهو الرقابة، فإذا كانت الرقابة   
هي جمموعة األنشطة اليت متارسها املستويات اإلدارية املختلفة يف وحدة إدارية معينة، للتأكد من توافق 

ا ق،ار و حتديد الفاملوضوعة هلذا الغرض، و األداء احملقق مع األداء املخطط طبقا للمعايري  ، واملسئول وأسبا
عنها وكيفية تصحيحها؛ وبالتايل فإن قياس األداء هو عملية وضع جمموعة من املؤشرات تقيس مستوى 
دف تقليص الفجوة  األداء الفعلي ومقارنته باألهداف املرجوة الختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة، 

مستوى جودة أداء موظفيها خاصة باستخدام التكنولوجيات حىت تتمكن املؤسسة من الرفع من بينهما، 
     1.احلديثة

ال وميكن استخدام نظام قياس أداء املوارد البشرية يف تقييم أداء موظفي األرشيف    يف ا
أداة اسرتاتيجية تعتمدها إدارة املوارد البشرية لتقيم أداء موظفيها، وهو  هذا النظام يعترب حيث، التكنولوجي

جمموعة من العمليات املوجهة للحكم على كفاءات ومهارات أعضاء املنظمة، حيث أنه يسمح باحلكم 
  .على النتائج السابقة واحلاضرة وعلى اآلفاق املستقبلية للعاملني يف حميط عملهم

مثل كتابة تقارير خاصة بتقييم املوظفني، أو تسجيل أداء املوارد البشرية وهناك عدة طرق لتقييم   
م الذاتية، وهناك  مالحظات حول كيفية تعاملهم مع الصعوبات التكنولوجية واليت تربز مواهبهم ومؤهال
موعة ويتمثل يف تقييم املوظفني من طرف جمموعة من املشرفني يبلغ عددهم أربعة أو  أسلوب تقييم ا

سة بينهم الرئيس املباشر، وتتميز هذه الطريقة بتخلصها من التحيز الشخصي واألخطاء البشرية يف تقييم مخ
أخذ الكثري من الوقت وصعوبة إجياد مشرفني على دراية تامة بأداء مستوى أداء العاملني، ويعاب عليها 

  2.املوظفني يف غري أقسامهم

املهين بشكل عام،  وأدائهاملوظف بتقييم طرق عمله  ويرى بعض الباحثني أنه من املفيد أن يقوم  
حىت يصبح التقييم الذايت أداة حقيقية للتطور الشخصي والتحفيز وحتمل املسؤوليات، وهذه الطريقة تقلل 

                                                             
على اخلط .[البويرةجامعة .أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين أداء المورد البشري داخل المؤسسة االقتصادية.عمارة،كهينة -1

   :متاح على.2018.03.10:زيارة يوم].املباشر
dspace.univ-bouira.dz:8080/.../أمهية%20تكنولوجيا%20املعلومات%20واالتصال%20ف...  

: متاح على.2018.02.25:زيارة يوم].على اخلط املباشر[.3جامعة اجلزائر.أثر التغيير التنظيمي على أداء الموارد البشرية.عالوي،عبد الفتاح -2
alger.dz/jspui/bitstream/123456789/.../ALLAOUI_ABDELFATTAH.pdf-biblio.univ  
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لكن هذه الطريقة . من ردود األفعال الدفاعية للعامل موضع التقييم، وتسهل التعامل معه داخل املؤسسة
  1.األفراد يقيمون أنفسهم غالبا بأكثر مما يستحقونغري علمية ألن 

يف اجلانب  وميكن أن خيتار املسؤول عن مركز أو مصلحة األرشيف الطريقة املناسبة لتقييم املوظفني  
ل اختاذ التدابري الضرورية عند وجود بعض االختالالت، ولتدارك النقائص امللحوظة من من أج التكنولوجي

 ية، دقيقة ومستمرة والقيام مبعاجلةعلى قدر االعتماد على هذه العملية بصفة علمخالل عملية التقييم، و 
          .   النقائص املسجلة، فإن النتائج حتما سوف تكون مرضية حسب األهداف املراد حتقيقها

  :المتخصصون في اإلعالم اآللي - 3-1-2

 وبرجمة وبناء دراسة يف مهمته تتمثل الذي الشخصيعرف املتخصص يف اإلعالم اآليل بأنه   
كما يطلق عليه اسم احمللل ،   L’informaticienويقابله يف اللغة الفرنسية مصطلح  2،النظم وإصالح

 جامعي وبالتايل احلصول على يكون معني قدواملربمج، وخيضع املتخصص يف اإلعالم اآليل إىل تكوين 
 –ليسانس (  الشهاداتإحدى  شهادة مهندس دولة يف اإلعالم اآليل حسب النظام الكالسيكي، أو

، وممكن أن تكون املؤسسة التكوينية معهد وطين أو مركز للتكوين حسب نظام ل م د )دكتوراه  - ماسرت
تقين  أوتقين ( شهادة  يف هذه احلالة املهين أو مؤسسة خاصة وعادة ما مينح املتخصص يف اإلعالم اآليل

  ).سامي 

نظم املعلومات، هندسة أنظمة الكمبيوتر، : ومن أهم جماالت اإلعالم اآليل اليت يتم التكون فيها  
ومن  أمن أنظمة املعلومات، ،واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مشاريع وإدارة تطويرالشبكات، الربجميات، 

 مصمم موقع، مشرف ويب، مصمم ويب، مطور/مصمماملمكن أن يصبح املتخصص يف اإلعالم اآليل 
، مصمم برجميات، مصمم الوسائط متعدد أو ويب دراسات مهندس متعددة، وسائط رسومات
    3.اخل...شبكات

                                                             
  164.ص.2010ديوان املطبوعات اجلامعية،:اجلزائر.الوجيز في تسيير الموارد البشرية.نوري،منري -1

2 - Larousse. [en ligne].jour de visite: 03.04.2018. Ibid 

 : متاح على.2018.04.03:زيارة].على اخلط املباشر.[2كلية التكنولوجيات احلديثة للمعلومات واالتصاالت جبامعة قسنطينة  -3
constantine2.dz/facntic/-http://www.univ  
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ا اجلامعات يف البلدان املتقدمة تطوير الربامج    تم  االت اليت  باستخدام الذكاء ولعل من أهم ا
 1االصطناعي، وأيضا حتديد االحتياجات التكنولوجية للشركات واملؤسسات وكيفية تنفيذ احللول املناسبة،

ألن استخدام التكنولوجيا ليس ترفا كما يعتقد البعض، إمنا هو استثمار ينتظر عائدا اقتصاديا يف كثري من 
املؤسسات وتقدمي خدمات أفضل للمستفيدين، للرفع  األحيان، أو على أقل تقدير العمل على تطوير إدارة

   .    من مستوى مردوديتها واملسامهة يف التنمية الوطنية

دور المتخصصين في اإلعالم اآللي في مشاريع حوسبة أرشيف  -1- 3-1-2
  :الجامعات

ليس هناك أدىن شك يف أن للمتخصصني يف اإلعالم اآليل دور كبري يف مشاريع حوسبة   
سواء كان يف املؤسسات اجلامعية أو يف غريها من املؤسسات، فبحكم أن جمال استخدام  األرشيف،

االت هو مرتبط بشكر أساسي باإلعالم اآليل، ومن مث أصبح االعتماد  التكنولوجيات احلديثة يف خمتلف ا
ة واستخدام يدان حتمية ال ميكن جتاوزها، خاصة فيما يتعلق مبشاريع احلوسبعلى املتخصصني يف هذا امل

يئة البنية التحتية وتوفري خمتلف  التقنيات احلديثة لتطوير وعصرنة األرشيف اجلامعي، وهذا بداية من 
  .املتطلبات خاصة املادية منها والربجمية، ومرورا بتنفيذ هذه املشاريع وانتهاء باملتابعة والتقييم والتقومي

وانطالقا من أن املتخصصني يف اإلعالم اآليل هم خرباء يف أنظمة احلواسيب وصيانتها، باإلضافة   
إىل تصميم وصيانة الربجميات، وكذلك احلال بالنسبة للشبكات ونظم املعلومات بشكل عام، فإن مصاحل 

م موظفون بنفس ااألرشيف اجلامعية هي معنية بالتعاون مع هؤالء املتخصصني  جلامعات، ومن خاصة أ
املهم أن يكون هذا التعاون منذ البداية، أي منذ التخطيط ملشروع حوسبة األرشيف اجلامعي، ألن حضور 
هؤالء املتخصصني ومشاركتهم الفعالة خالل كل مراحل املشروع يعين تكامل يف األدوار، مع األخذ بعني 

، ويف كثري من األحياء يكون األرشيفي غري االعتبار أن شق كبري يف استخدام التكنولوجيا احلديثة هو تقين
مؤهل أو غري ملم على أقل تقدير مبثل هذه التقنيات، وبالتايل حتقيق متابعة أفضل من هؤالء املتخصصني 

  .والتدخل حلل خمتلف املشكالت والصعوبات التقنية اليت تعرتض هذا املشروع

   
                                                             

1 -  MASTERETUDES.  [ en ligne].jour de visite: 04.04.2018.disponible sur :   
https://www.masteretudes.fr/Master/Informatique/France/ 
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     المتطلبات القانونية: المبحث الثاني

القانوين يف أي ميدان أو مشروع مهم جدا، وفهم النصوص القانونية املتعلقة مبوضوع  إن اجلانب  
معني وحىت النقائص والثغرات القانونية حول هذا املوضوع هو بنفس األمهية، وعلى ضوء هذا الفهم الدقيق 

ا مناقضةن يتصرف مسريو املشاريع، حىت ال تللقانو  للنصوص  كون القرارات واإلجراءات اليت يتخذو
وبالتايل يصبح اجلهل بالقانون أو الفهم اخلاطئ له عائقا حيول دون جناح هذه املشاريع، خاصة  القانونية،

يف ظل ظهور العديد من املفاهيم اليت صاحبت التكنولوجيات احلديثة وما يلفها من غموض أو صعوبات 
تلف التطورات اليت يشهدها واقع يف التطبيق، مما يتطلب أرضية قانونية واضحة وشاملة ومواكبة ملخ

  .التكنولوجيا احلديثة

  :مصطلحات قانونية - 3-2-1 

مصطلح التشريع له معنيني، األول واسع ويقصد به كل النصوص القانونية املكتوبة الصادرة عن  :التشريع
السلطة السلطة العمومية يف الدولة مهما كانت طبيعتها، والثاين ضيق ويقصد به القانون الصادر عن 

   1.التشريعية املتعلقة مبوضوع معني

هو جمموعة القوانني واألنظمة اليت حتكم عمليات حفظ وصيانة ومحاية األرشيف  :التشريع األرشيفي
   2.وتنظم دار األرشيف كي تصبح الوثائق األرشيفية قابلة لالطالع يف بلد ما

التشريعية وفق اإلجراءات اليت حيددها هي جمموعة القوانني الصادرة عن السلطة : النصوص التشريعية
االت املخصصة مبوجبه، وميكن أن تكون النصوص التشريعية يف شكل أوامر رئاسية يف  الدستور ويف ا

    3.حاالت خاصة مثل غياب الربملان

م فيه هو جمموعة من القواعد اليت تنظم :القانون تمع وعالقا وهي ترتب . سلوك األشخاص يف ا
تمع      4.جزاءات على من خيالفها حىت حيرتم القانون ويسود األمن والنظام يف ا

                                                             
  99.ص.2005ديوان املطبوعات اجلامعية،:اجلزائر.الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة.شريط،األمني -1
  21.ص.املرجع السابق.،بيرتفالن -2
  81.ص.1982مكتبة لبنان،:بريوت.عربي-فرنسي:والتجاريةقاموس المصطلحات الحقوقية .حقي،ممدوح -3
  9.ص.1970مطبعة السعادة،:القاهرة.الوجيز في تاريخ القانون.العطار،عبد الناصر -4
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وهي النصوص اليت تضع قواعد عامة موضوعية تسري على مجيع األفراد الذين تنطبق : النصوص التنظيمية
  1.لتفسر وتشرح النصوص التشريعيةعليهم الشروط اليت وردت يف القاعدة، وتأيت 

هو قرار يتخذ من قبل رئيس اجلمهورية بناء على اقرتاح أحد الوزراء أو موافقته، أو يتخذ يف  :المرسوم
جملس الوزراء أو مبوافقته بعد استطالع اهليئات، ويصبح املرسوم نافذا غداة نشره يف اجلريدة الرمسية، وميكن 

وإذا كان املرسوم صادرا عن رئيس اجلمهورية يسمى  .نشره أو تبليغهمراجعته خالل شهرين من تاريخ 
     2.مرسوما رئاسيا وإذا كان صادرا عن رئيس احلكومة يسمى مرسوما تنفيذيا

ينشر على مجيع اجلهات وعلى نطاق واسع تفسريا لقرارات أو تنبيها لتعليمات هو نص مكتوب  :المنشور
مجيع  على قرارات أو أوامر أو تعليمات تنشر كاملة أو ملخصة وتذاع سابقة، فهو وثيقة إدارية حتتوي على

ا واتباعها   3.املوظفني واملستخدمني للعلم 

  :التشريع األرشيفي الجزائري واستخدام التكنولوجيا الحديثة -3-2-2

اجلزائر، مهما يعترب التشريع األرشيفي اجلزائري املرجعية القانونية األوىل ملصاحل ومراكز األرشيف يف   
ا تنوعت القطاعات ، ومن املهم جدا التعرف على مدى اهتمام هذا التشريع وأنشطتها ومؤسسا

ال . باستخدام التكنولوجيا احلديثة يف األرشيف، ومواكبته للتطورات التكنولوجية احلاصلة يف هذا ا
ألرشيف اليت تطرقت إىل وللوصول إىل هذا اهلدف ال بد من دراسة النصوص القانونية املتعلقة با

  .التكنولوجيا احلديثة

  :النصوص التشريعية -أ

م املتعلق باألرشيف الوطين، حيث يعرف الوثائق 1988يناير  26املؤرخ يف  09-88القانون  -
ا وثائق تتضمن أخبارا مهما يكن تارخيها أو شكلها أو سندها املادي، 02األرشيفية يف املادة  وهنا  4بأ

ا تشمل كل أنواع األرشيف، مهما اختلف الشكل والسند  إشارة واضحة يف تعريف الوثائق األرشيفية أ
                                                             

  159.ص.1986القاهرة، . 2.ع.جملة العلوم اإلدارية.اللوائح في دولة اإلمارات العربية المتحدة:القرارات اإلدارية والتنظيمية.مرغي علي،مشس -1
 -  فرنسي -عربي :قاموس قانوني موسوعي شامل ومفصل :القاموس القانوني الثالثي. البعلبكي،روحي؛مطر،صالح؛موريس،خنلة -2

   1484.ص.2001منشورات احلليب احلقوقية،:بريوت.إنجليزي
: متاح على.2018.04.04:زيارة يوم].على اخلط املباشر.[املنهل.طبيعته القانونية: المنشور.إدريدو،يوسف -3

https://platform.almanhal.com/Files/2/42145  
   139.ص.املرجع السابق.09-88قانون  -4



  الفصل الثالث: المتطلبات البشرية والقانونية لحوسبة أرشيف الجامعات

 117 

املادي، سواء كان ورقي أو إلكرتوين أو مصغرات فيلمية وغريها، وهذا يدل على مشولية التعريف وقدرته 
        .احلديثةعلى استيعاب األشكال اجلديدة من األرشيف واليت تظهر بتطور التقنيات 

  الصادرة عن املديرية العامة لألرشيف الوطين هيو  :يةالنصوص التنظيم -أ

، م1962اخلاص بإنقاذ األرشيف املنتج ما قبل  م1994أكتوبر  2املؤرخ يف  07-94املنشور رقم  -
خاصة أن تقنية  1املصغر هلذا األرشيف،الذي نص على أنه عند احلاجة سيقوم األرشيف الوطين بالتصوير 

ا يف جمال احلفظ، حيث تصل مدة احلفظ إىل حوايل  سنة، وهذه  100التصوير املصغر أثبتت جدار
خاصية مهمة يف املصغرات الفيلمية، رغم وجود بعض السلبيات يف هذه التقنية مثل ضرورة توفر اجلهاز 

 .  القارئ، وأماكن خاصة بالقراءة وغريها

املتعلق بربنامج األعمال اإلحصائية لقطاع  م1999فرباير  23املؤرخ يف  14-99املنشور رقم  -
األرشيف، الذي أشار إىل ربط جمموع الشبكة األرشيفية الوطنية بنظام اإلعالم اآليل وإيصاله بالذاكرة 

احلديثة، وهذا تقدم ملحوظ يف جمال مواكبة التكنولوجيا  2،املركزية املوجودة باملديرية العامة لألرشيف الوطين
خاصة بإجناز شبكة معلوماتية تربط كل املصاحل واملراكز األرشيفية باملديرية العامة لألرشيف الوطين، ولكن 

عدم  لولع سنة، 20أي ما يقارب  م،1999هذا املشروع مل يتحقق رغم أن هذا املنشور صادر سنة 
تغري  هذا املشروع، فضال عن عدم إجنازية الالزمة كان سببا يف إيالء استخدام التكنولوجيا احلديثة األمه

ال يف حتليل يتم التطرق إىل توجهات هذه اإلدار وسوف  املديرية العامة لألرشيف الوطين، إدارة ة يف هذا ا
  .املنشور التايل

تطور  املتعلق بإقصاء األرشيف، والذي ينص على أن م2003املؤرخ سنة  24-03نشور رقم امل -
الوسائل واألساليب التقنية فيما يتعلق حبفظ الوثائق وظهور تكنولوجيا جديدة، قد تسهل عمل التخزين 

ال يربر على اإلطالق اإلسراع إىل استعمال هذه  واحلفظ وقد تشكل حلوال يف املستقبل، كل ذلك
ذا الصدد   :الوسائل، وال تشكل حجة لتربير اإلقصاء واإلتالف وجتدر املالحظة 

  .إن هذه الوسائل والتكنولوجيات مل تقدم بعد األجوبة الكافية لتساؤالت األرشيفيني -
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ا ال تشكل بعد البديل القاطع واملوثوق فيه ليحل حمل األساليب واألمناط التقليدية يف التخزين  - إ
  .واحلفظ

ا نكهة املاضي و  - ا أيضا ال تغين عن الوثيقة األصلية اليت حتمل يف طيا روحه، وهذا جانب ال يستهان إ
  1.به يف تشكيل الوعي الوطين والتماسك االجتماعي

ا وفلس يف هذا املنشور خلصت اإلدارة تها فاجلديدة للمديرية العامة لألرشيف الوطين نظر
أوال حبصرها يف جمال التخزين واحلفظ وإمهال باقي  رشيف،الستخدام التكنولوجيا احلديثة يف األ

البحث واالسرتجاع،  استخدام حلول األرشفة اإللكرتونية، االستخدامات مثل املعاجلة العلمية والفنية،
العمل عرب الشبكة احمللية فضال عن االستفادة من خدمات شبكة اإلنرتنيت، وأبدت ختوفا واضحا من هذه 

ا " م العبارة التالية التقنيات خاصة باستخدا ال تشكل بعد البديل القاطع واملوثوق فيه ليحل حمل إ
  ".األساليب واألمناط التقليدية 

ورغم أن هذا املنشور متعلق بعمليات إقصاء األرشيف، ومت التطرق إىل بعض التصرفات لبعض    
ذا صحيح حيث أن الوثيقة األرشيفيني الذين يقومون بإتالف بعض الوثائق األرشيفية بعد رقمنتها، وه

لتعطيل مشروع  ااملرقمنة ليست بديال عن الوثيقة األصلية إمنا هي مكملة هلا، ولكن أيضا هذا ليس مربر 
اسرتاتيجي مرتبط بتطوير وترقية األرشيف يف اجلزائر باستخدام التكنولوجيا احلديثة، فهذه التصرفات ميكن 

ذا التوجه احلديث لعصرنة قطاع التحكم فيها من خالل تفعيل عمليات والرقاب ة، ودون املساس 
  .األرشيف

 واملتأمل يف هذا النص يدرك أن هناك موقف مبدئي من التكنولوجيا احلديثة، مبين على التخوف  
 رغم أن الواقع أثبت عدم قدرة مثل هذه األساليب ،يةوالتشبث باألساليب التقليد من التكنولوجيا احلديثة

العديد من التحديات، وعلى رأسها التضخم الكبري للوثائق واملعلومات فضال عن تلبية  على مواجهة
من خالل يف املنشور خصوصا طلبات املستفيدين اليت ما فتأت تتزايد وتتنوع بشكر مطرد، وهذا بارز 

ا أيضا ال تغين عن الوثيقة األصلية اليت " العبارة السالفة الذكر وكذا العبارة التالية  ا نكهة إ حتمل يف طيا
  ".املاضي وروحه 

وباحملصلة فإن هناك نقص كبري جدا يف النصوص القانونية اخلاصة باستخدام التكنولوجيا احلديثة   
ذا  مرسوما أو يف األرشيف، فال يوجد نص واحد سواء كان منشورا أو مذكرة أو تعليمة أو غريها خاص 
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ف يف البيئة التقليدية وهذا أمر جيد، ولكن باملقابل عدم املوضوع اهلام، وهناك اهتمام كلي باألرشي
االهتمام بالتقنيات احلديثة يف جمال األرشيف ميثل ضعف يف التشريع األرشيفي اجلزائري، وسيؤثر كثريا يف 
التوجهات املستقبلية لعصرنة قطاع األرشيف يف اجلزائر، على اعتبار أن الدعامة القانونية هي من أهم 

من أمهية إدارية وتارخيية فضال  لهير أي قطاع عمومي، خاصة إذا تعلق األمر باألرشيف وما مقومات تطو 
  .عن األمهية العلمية والثقافية

النصوص القانونية الخاصة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي واستخدام  -3-2-3
  :التكنولوجيا الحديثة في األرشيف

اجلدير بالذكر أن النصوص القانونية اخلاصة بقطاع التعليم العايل والبحث العلمي واليت تطرقت إىل  
األرشيف اجلامعي قليلة جدا، ناهيك عن تناول مسألة تطوير وترقية أرشيف اجلامعة باستخدام التكنولوجيا 

 279- 03املرسوم التنفيذي رقم احلديثة، فهي غائبة متاما وال نكاد جند هلا أثرا، فعلى سبيل املثال نص 
أن حفظ وصيانة الذي حيدد مهام اجلامعة والقواعد اخلاصة بتنظيمها وسريها م 2003أوت  23املؤرخ يف 

م 2004فيفري  24كما نص القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف   1األرشيف هي من مهام رئيس اجلامعة،
من مهام  أن ية واملعهد وملحقة اجلامعة ومصاحلها املشرتكةالذي حيدد التنظيم اإلداري ملديرية اجلامعة والكل

األمانة العامة ضمان تسيري وحفظ األرشيف والتوثيق ملديرية اجلامعة، وقد أحلقت مصلحة األرشيف 
    2.بدورها تابعة لألمانة العامة حسب هذا القرار إىل املديرية الفرعية للوسائل والصيانة، وهي

م، املتضمن القانون 1998أوت  22املؤرخ يف  11-98رقم من القانون  16تنص املادة كما 
أنه تنشأ جلان  2002 -1998التوجيهي والربنامج اخلماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

 قطاعية دائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى كل دائرة وزارية، وتكلف برتقية نشاطات
وقد مت إنشاء املديرية العامة  3البحث العلمي والتطوير التكنولوجي اخلاص بالقطاع، وتنسيقها وتقييمها،

للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مبقتضى هذا 
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تم خاصة بالقانون،  عصرنة وتطوير البحث لكن هذا القانون وجممل ما مت حصره من نصوص قانونية 
   .وس خاص بعصرنة األرشيف اجلامعي ميكن احلديث عنهشيء ملموجد نه ال يوبالتايل فإ، العلمي

مهام القانونية لألرشيفيين في المؤسسات جانب التكنولوجي ضمن الال -3-2-4
   :العمومية

واحملفوظات وتضم األسالك يصنف القانون اجلزائري األرشيفيني ضمن األسالك املشرتكة شعبة الوثائق 
  :التالية

  :رتب وهي 4ويضم هذا السلك  :الوثائقيون أمناء المحفوظات -أ

رئيس  –وثائقي أمني حمفوظات رئيسي  - 1وثائقي أمني حمفوظات حملل –وثائقي أمني حمفوظات  -
  2 .الوثائقيني أمناء احملفوظات

  :ويضم هذا السلك رتبتني مها :مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات - ب

  3.مساعد وثائقي أمني حمفوظات رئيسي -مساعد وثائقي أمني حمفوظات  -

  . وهذا السلك آيل للزوال :األعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات -ج

  .كمنصب عايل" املكلف بالربامج الوثائقية " وتضم شعبة الوثائق واحملفوظات رتبة 

كر أي من املهام املتعلقة بالتكنولوجيا احلديثة جلميع هذه األسالك والرتب ومل يأت القانون على ذ 
تكوين قواعد " اليت تتبعها، باستثناء رتبة وثائقي أمني حمفوظات رئيسي، حيث نص أنه من بني مهامه 

ا  ، وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على "املعطيات الوثائقية وتصميم منظومات االستغالل املرتبطة 
نقص االهتمام باستخدام التكنولوجيات احلديثة يف جمال األرشيف، على الرغم من أن هذه التقنيات قد 
اقتحمت قطاع األرشيف منذ أواسط الثمانينات من القرن املاضي، والعديد من الدول عرب العامل قد 
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ألمثل هلذه تكيفت مع هذه املستجدات خاصة فيما يتعلق باإلطار القانوين، من أجل االستغالل ا
       .   التكنولوجيا لتطوير وترقية قطاع األرشيف

المهام القانونية للموظفين المتخصصين في اإلعالم اآللي في المؤسسات  -3-2-5
  :العمومية

  :حسب القانون اجلزائري فإن شعبة اإلعالم اآليل هي تابعة لألسالك املشرتكة وتضم األسالك التالية

  :رتب وهي 4ويضم هذا السلك  :في اإلعالم اآللي المهندسون -أ

  .وهي رتبة آيلة إىل الزوال: مهندس تطبيقي -

أو املشاركة يف تنفيذ كل مشروع تصميم /يكلف مهندسو الدولة يف اإلعالم اآليل بتنفيذ و: مهندس دولة -
مات اإلعالمية وصيانتها، وكذا ويتولون زيادة على هذا، إدارة املنظو . للربامج املعلوماتية وحتليلها وتطويرها
  .وضع قواعد املعطيات ونظام تسيريها

زيادة على املهام املسندة إىل مهندسي الدولة، يكلف املهندسون الرئيسيون يف اإلعالم : مهندس رئيسي -
وميكن . اآليل بتنفيذ أعمال تصميم منظومات معاجلة اإلعالم واقرتاح املناهج والتقنيات الضرورية لضبطها

أو خربات واإلشراف على الفرق املكلفة مبشاريع تطوير /ن يطلب منهم القيام بإجراء استشارات وأ
  .املنظومات املعلوماتية

زيادة على املهام املسندة إىل املهندسني الرئيسيني، يكلف رؤساء : رئيس املهندسني يف اإلعالم اآليل -
اتية الكبرية، وحيددون جمموع املهام الضرورية لذلك املهندسني يف اإلعالم اآليل بتسريع املشاريع املعلوم
ا إىل غاية استكماهلا ا ويراقبو ا وينسقو وميكن أن يطلب منهم القيام بإجراء استشارات . وينظمو

وعمليات التدقيق املعلوماتية والنصائح اليت ختص اسرتاتيجية تطوير اإلعالم اآليل يف اإلدارة املعنية من 
  1.تيار الربامج والتجهيزاتحيث األهداف واخ
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نوفمرب  2املؤرخ يف  280-16رسوم التنفيذي رقم من خالل امل جديدتني وقد مت إضافة رتبتني
واملتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني  04-08م املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2016

  :ومها املنتمني لألسالك املشرتكة يف املؤسسات واإلدارات العمومية

يف اإلعالم اآليل يف تنفيذ مجيع  1يشارك مساعدو املهندسني مستوى : 1مساعد مهندس مستوى  -
ويتولون زيادة على هذا، متابعة تنفيذ . التقنيات الالزمة إلجناز النشاطات املتعلقة مبجال اختصاصهم

  .أعمال التقنيني السامني

يف اإلعالم  1ة إىل مساعدي املهندسني مستوى زيادة على املهام املسند: 2مساعد مهندس مستوى  -
يف اإلعالم اآليل بتصميم وإعداد اإلجراءات التقنية ملعاجلة  2اآليل، يكلف مساعدو املهندسني مستوى 

وزيادة على هذا، يقومون بتنفيذ . املعلومة وحتليل حاجات املستعملني وتصور تركيبة نظام معاجلة املعلومة
   1.وحتيني أنظمة االستغالل

   :وتضم رتبتني :في اإلعالم اآللي التقنيون  - ب

يكلف التقنيون يف اإلعالم اآليل بتدوين املعطيات املوجهة إىل املعاجلة ضمن منظومة معلوماتية : تقين -
وميكن أن يكلفوا بوضع منظومات استغالل وحيدة املركز وبرامج مطابقة هلا، . وإعداد كشوف خروجها

يئة ومعاجلة    .اللوازم التابعة األخرى ووسائل التخزين املعلوماتيةوكذا 

زيادة على املهام املسندة إىل التقنيني يف اإلعالم اآليل، يكلف التقنيون السامون يف اإلعالم : تقين سامي -
  .اآليل بالتحليل العضوي وترميز املعطيات املوجهة إىل التطبيقات املعلوماتية يف لغة برجمة مالئمة

   .المعاونون التقنيون في اإلعالم اآللي -ج

  2 .األعوان التقنيون في اإلعالم اآللي -د
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واملتضمن القانون  م2008يناير  19املؤرخ يف  04-08 وقد أشار املرسوم التنفيذي رقم
أن هذين  إىل األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك املشرتكة يف املؤسسات واإلدارات العمومية

  .آيلني إىل الزوال السلكني

  :مناصب عليا يف شعبة اإلعالم اآليل وهي 3وقد حدد املرسوم ذاته 

ويتوىل زيادة على . يشارك يف وضع منوذج منظومة اإلعالم وترميزها وتصميمها: مسؤول قواعد املعطيات -
  .هذا ضمان االستغالل األمثل ملختلف قواعد املعطيات واالنسجام فيما بينها

. ويكلف بالسهر على استمرارية منظومة إرسال املعلومات طبقا هلندستها التقنية: كةمسؤول الشب -
  .ويراقب زيادة على هذا، أداءات املوارد وجاهزيتها وأمنها وكذا ظروف استغالهلا وصيانتها والولوج إليها

يتها قصد تطوير يكلف بتصميم الربامج املعلوماتية القاعدية وتشكيل بن: مسؤول املنظومات املعلوماتية -
ا ويتوىل زيادة على هذا، ضمان االنسجام بني العديد من الربامج املعلوماتية أو الربجميات وكذا . تطبيقا

  1.مراقبة ظروف استغالهلا

واملالحظ هو التنوع يف مناصب املتخصصني يف اإلعالم اآليل حسب القانون اجلزائري، فضال عن 
ة قيادية أو تقنية، وهذا التنوع يستند إىل درجة التكوين واملؤهالت العلمية التنوع يف املهام، سواء كانت إداري

هلؤالء املتخصصني، وهذا يؤدي بطبيعة احلال إىل تكامل يف األدوار والوظائف واملهام املرتبطة بتكنولوجيا 
ختلفة، املعلومات واالتصال، من تصميم الربامج والشبكات وأنظمة املعلومات إىل عمليات الصيانة امل

ودون إمهال اجلانب اإلداري املتمثل يف وضع اخلطط واالسرتاتيجيات والقيام بعمليات اإلشراف واملراقبة 
  .للمشاريع املعلوماتية داخل املؤسسات

وبالنظر إىل املهام املسندة إىل املوظفني املتخصصني يف اإلعالم اآليل حسب القانون اجلزائري فإن   
ات املرتبطة باملشاريع املعلوماتية، ومشروع حوسبة األرشيف اجلامعي هو واحد هناك تغطية ملختلف العملي

ا هذا املشروع هو حباجة ماسة للمتخصصني يف  من هذه املشاريع، ففي كل مرحلة من املراحل اليت مير 
تعلق األمر اإلعالم اآليل انطالقا من املهام القانونية املذكورة سلفا، واليت متس صلب مشروع احلوسبة، سواء 
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بعمليات التخطيط، اقتناء التجهيزات والربجميات، تصميم الشبكات، عمليات الصيانة، إنشاء مواقع 
       .      اخل...الويب

    :لوثيقة اإللكترونيةالقانونية ل حجيةال -3-2-6

ا كل كيان منفصل أو ميكن فصله عن نظام املعاجلة اآللية    تعرف الوثيقة اإللكرتونية بأ
للمعلومات، وقد سجلت عليه معلومات معينة، سواء أكان معدا لالستخدام بواسطة نظام املعاجلة اآللية 

   1.للمعلومات، أو كان مشتقا منه

ا بيانات ثبوتية يقع ختزينها ونقلها بشكل رقمي، وهي من  وتعرف املستندات اإللكرتونية بأ
    2.طباعتها على الورق الشكل اإللكرتوين وليس من الشكل الورقي الناتج عن

عدم فيها وقد أوردت غالبية النصوص القانونية التقليدية يف اإلثبات بعض االستثناءات اليت جيوز   
باملسائل املدنية، يف حني أن معظم االلتزام بقواعد اإلثبات اخلطي املتطلبة قانونا، خاصة فيما يتعلق 

التجارية فيما بني التجار، وهي احلاالت اليت يرى غالبية القوانني متفقة على حرية إثبات التصرفات 
القانونيني إمكانية استغالهلا إلضفاء حجية قانونية على احملررات اإللكرتونية يف دول ال تعرتف مبثل هذه 

مثل الصور والنسخ من احملررات الرمسية، الصفقات اليت ال تتجاوز حدا معينا، ويف حاالت  3احملررات،
وعند وجود مبدأ الثبوت بالكتابة يف حاالت الغش حنو القانون وأيضا  صول على دليل كتايب،استحالة احل

   . يف حاالت اخلضوع ملبدأ حرية اإلثبات يف املواد التجارية

ا تستثين بعض احلاالت وتستبعدها  ن عأما الدول اليت تعرتف باحملررات والتوقيعات اإللكرتونية فإ
ا   مثل العقود املتعلقة بالعالقات األسرية واملواريث والوصايا، وعقود نقل  كوثائق إلكرتونية،نطاق االعتداد 

   4.والتصرفات يف أموال فاقدي األهلية واهلبات وعقود الكفالة وعقود الزواجامللكية بني األحياء 

حىت ميكن ولقد اتفقت معظم التشريعات على ثالثة شروط ينبغي أن تتوفر يف الوثائق اإللكرتونية 
ا قانونا وبالتايل تأدية وظيفتها يف اإلثبات، وهذه الشروط هي القابلية للقراءة، احملافظة على : االعتداد 

       1.سالمة البيانات، عدم االخرتاق والتزوير
                                                             

  163.ص.2002،دار الكتب القانونية:القاهرة.تيالدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر واإلنترن.الفتاحعبد حجازي، -1
  33.ص.2010منشورات احلليب احلقوقية،:بريوت.بالسندات اإللكترونية تحديات اإلثبات.العبودي،عباس -2
  299.ص.2012دار الثقافة للنشر والتوزيع،:عمان.العقد الدولي اإللكتروني المبرم عبر اإلنترنيت.محودي،حممد ناصر -3
 :متاح على.2018.04.17:زيارة يوم].على اخلط املباشر[.في القانون المصري في اإلثبات  دور المحررات اإللكترونية.البيه،حمسن عبد احلميد -4

post_28.html#more-http://law77.blogspot.com/2011/02/blog   
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املعدل واملتمم لألمر رقم  م2005جوان  20املؤرخ يف  10-05رقم  اجلزائري القانونينص 
"  أن 1مكرر 323 القانون املدين، ال سيما املادةواملتضمن  م1975سبتمرب  26املؤرخ يف  75-58

الكتابة يف الشكل اإللكرتوين كاإلثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية اإلثبات ب
مما يعين االلتزام  2." الشخص الذي أصدرها، وأن تكون معدة وحمفوظة يف ظروف تضمن سالمتها

كما تنص . املتفق عليها دوليا فيما يتعلق حبجية الوثائق اإللكرتونية واعتبارها مثل الوثائق الورقيةبالقواعد 
بأنه إذا   املتضمن القانون املدين م1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75 من األمر رقم 325املادة رقم 

ا الرمسية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي  كان أصل الورقة الرمسية موجودا، فإن صور
تكون فيه مطابقة لألصل، وتعترب الصورة مطابقة لألصل ما مل ينازع يف ذلك أحد الطرفني، فإن وقع تنازع 

  . ففي هذه احلالة تراجع الصورة إىل األصل

بأنه إذا مل يوجد أصل الورقة الرمسية كانت الصورة حجة على الوجه  نفسهمن األمر  326 نص املادة رقموت
  : اآليت

يكون للصور الرمسية األصلية تنفيذية كانت أو غري تنفيذية حجية األصل مىت كان مظهرها " 
ية احلجية ويكون للصور الرمسية املأخوذة من الصور األصل. اخلارجي ال يسمح بالشك يف مطابقتها لألصل

ا ولكن جيوز يف هذه احلالة لكل من الطرفني أن يطلب مراجعتها على الصورة األصلية اليت أخذت  ،ذا
رد االستئناس تبعا  منها، أما ما يؤخذ من صور رمسية للصورة املأخوذة من النسخ األوىل فال يعتد به إال 

   3." للظروف

النسخ طبق األصل واملعرب عنها بالصور الرمسية، وكل هذه النصوص قد فصلت يف مسألة حجية   
ذا املعىن  ويبقى التساؤل حول الصور الرقمية الناجتة عن عملية رقمنة الوثائق األرشيفية هل هي مشمولة 

ا الرمسية خطية كانت أو فوتوغرافية " خاصة من خالل العبارة  ؟ وهل هي من بني الصور  "فإن صور
  جية هذه الصور ؟الرمسية ؟ وهل هلا نفس ح

                                                                                                                                                                                   
  278.ص.املرجع نفسه.ناصرمحودي،حممد  -1
ــم  -2 ــ ــ ــ ــ ــانون رقــ ــ ــ ــ ــ ــؤرخ يف  10-05قـ ــ ــ ــ ــ ــوان  20املـ ــ ــ ــ ــ ــم  م2005جــ ــ ــ ــ ــ ــر رقــ ــ ــ ــ ــ ــتمم لألمــ ــ ــ ــ ــ ــدل واملـ ــ ــ ــ ــ ــؤرخ يف  58-75املعــ ــ ــ ــ ــ ــبتمرب  26املـ ــ ــ ــ ــ ــــمن  م1975ســ ــ ــ ــ املتضــ

  24.ص.44.ع.اجلريدة الرمسية اجلزائرية.القانون املدين
  52 .ص.املتضمن القانون املدين م1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75أمر رقم  -3
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ال بد من نص يوضح بصورة قاطعة ال حتتمل الشك أو التأويل حجية الوثائق املرقمنة اليت   
خضعت لعملية املسح الضوئي بواسطة املاسحات الضوئية، أو التصوير الرقمي بواسطة الكامريات الرقمية، 

 10-05الواردة يف القانون رقم "  ورقالكتابة يف الشكل اإللكرتوين كاإلثبات بالكتابة على ال"  ألن عبارة
بل حتيلنا إىل الوثيقة  ليست دقيقة بالشكل الكايف حبيث تزيل الغموض حول حجية الوثائق املرقمنة،

إلكرتونية املنشأ عند احلديث عن الكتابة اإللكرتونية، بينما الوثيقة املرقمنة هي صورة رقمية لوثيقة أصلية 
    .  وبالتايل يصبح توضيح هذا األمر ضرورة ملحة غالبا تكون ورقية،

واملتضمن القانون املدين والقانون  م1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75 من خالل األمر رقمو   
سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75املعدل واملتمم لألمر رقم  م2005جوان  20املؤرخ يف  10-05رقم 

إجابة واضحة هلذه التساؤالت حول الصور الرقمية، أوال  ليس هناكاملتضمن القانون املدين، ف م1975
م وبالتايل فإن هذا النص القانوين ال ميكنه التطرق ألشكال من 1975صدر سنة  58-75 األمر رقم

ظل  يف م، أي2005فإنه صدر سنة  10-05الوثائق مل تظهر بعد وهذا أمر مقبول، أما القانون رقم 
ديثة مبا فيها تقنيات الرقمنة، واملفروض أن يتطرق هذا القانون إىل حجية انتشار استخدام التكنولوجيا احل

ول الغموض وتتضح الصورة لدى كل اإلدارات ة للوثائق األرشيفية يف اإلثبات، حىت يز رقمنالصور امل
ا ال تواكب التطورات التكنولوجية،  وبالتايل العمومية واخلاصة، وهذا ما يعاب على التشريعات اجلزائرية أ

              .توصف بالنقص وبوجود الثغرات القانونية

  :التوقيع والتصديق اإللكترونيين في القانون الجزائري -3-2-7

  :التوقيع اإللكتروني -3-2-7-1

يعرف القانون اجلزائري التوقيع اإللكرتوين بأنه بيانات يف شكل إلكرتوين، مرفقة أو مرتبطة منطقيا 
وقد يقال أن التوقيع اإللكرتوين ال يصدر عن صاحبه  1.أخرى، تستعمل كوسيلة توثيق ببيانات إلكرتونية

عكس التوقيع اليدوي الذي يعد امتدادا لصاحبه، واحلقيقة أن التوقيع اإللكرتوين ال بل عن احلاسب اآليل، 

                                                             
اجلريدة الرمسية .م الذي حيدد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني2015فرباير  01املؤرخ يف  04-15قانون رقم  -1
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ألوامر يصدر عن اجلهاز، وإمنا بواسطة اجلهاز طبقا إلجراءات متفق عليها مسبقا، وخيضع اجلهاز 
      1.وتعليمات حامل األداة اإللكرتونية، فاجلهاز جمرد أداة يف يد املوقع مثل القلم أو اخلتم

م املعدل 2005جوان  20املؤرخ يف  10-05رقم  من القانون 327وقد مت تعديل املادة 
على أن التوقيع  لتنص ،م املتضمن القانون املدين1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58- 75واملتمم لألمر رقم 

إمكانية التأكد من هوية الشخص وهي  ،1مكرر 323اإللكرتوين يعتد به وفق الشروط املذكورة يف املادة 
   2.الذي أصدرها، وأن تكون معدة وحمفوظة يف ظروف تضمن سالمتها

م الذي حيدد القواعد العامة املتعلقة 2015فرباير  01املؤرخ يف  04- 15قانون رقم ال جاء وقد  
م 2007ماي  30املؤرخ يف  162-07أمشل من املرسوم التنفيذي رقم  بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني

م واملتعلق بنظام االستغالل 2001ماي  9املؤرخ يف  123-01املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم 
خدمات املواصالت املطبق على كل نوع من أنواع الشبكات مبا فيها الالسلكية الكهربائية وعلى خمتلف 

أن التوقيع اإللكرتوين املوصوف هو  04-15من القانون رقم  7السلكية والالسلكية، حيث اعتربت املادة 
  :التوقيع اإللكرتوين الذي تتوفر فيه املتطلبات التالية

  .أن ينشأ على أساس شهادة تصديق إلكرتوين موصوفة -

  .أن يرتبط باملوقع دون سواه -

  .يد هوية املوقعأن ميكن من حتد -

  .أن يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع اإللكرتوين -

  .أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون حتت التحكم احلصري للموقع -

ذه البيانات -    3.أن يكون مرتبطا بالبيانات اخلاصة به، حبيث ميكن الكشف عن التغيريات الالحقة 

                                                             
انون والكمبيوتر واإلنرتنيت الق حبوث مؤمتر.الدليل الكتابي وحجية مخرجات الكمبيوتر في اإلثبات في المواد المدنية والتجارية.املرسي،زهرة حممد -1

   819-817.ص.2004، 3.مج.بكلية الشريعة جبامعة اإلمارات العربية املتحدة
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من  حىت تصبح مؤمنة آليات إنشاء التوقيع اإللكرتوينالشروط ينبغي أن تتوفر يف  جمموعة منوهناك   
  :خالل املتطلبات التالية

  :، على األقل ما يأيتجيب أن تضمن بواسطة الوسائل التقنية واإلجراءات املناسبة -أ

حدة، وأن يتم ضمان أال ميكن عمليا مصادفة البيانات املستخدمة إلنشاء التوقيع اإللكرتوين إال مرة وا -
   .سريتها بكل الوسائل التقنية املتوفرة وقت االعتماد

أال ميكن إجياد البيانات املستعملة إلنشاء التوقيع اإللكرتوين عن طريق االستنتاج وأن يكون هذا التوقيع  -
  .حمميا من أي تزوير عن طريق الوسائل التقنية املتوفرة وقت االعتماد

من أن تكون البيانات املستعملة إلنشاء التوقيع اإللكرتوين حممية بصفة موثوقة من طرف املوقع الشرعي  -
   .أي استعمال من قبل اآلخرين

جيب أن ال تعدل البيانات حمل التوقيع وأن ال متنع أن تعرض هذه البيانات على املوقع قبل عملية  - ب
   1 .التوقيع

املشرع اجلزائري يف مواكبة التقنيات احلديثة ال سيما ما يتعلق  واملالحظ هو هذا التطور لدى
التقنية واملوضوعية كي يعتد به يف خمتلف  ، من خالل وضع جمموعة من الشروطبالتوقيع اإللكرتوين

  . اإلدارات اجلزائرية، ويصبح مثله مثل التوقيع التقليدي دون أي مشكلة تطرح

ا التوقيع، كما تتباين هذه الصور فيما  وتتعدد صور التوقيع اإللكرتوين حبسب الطريقة اليت يتم 
بينها من حيث درجة الثقة ومستوى ما تقدمه من ضمان، حبسب اإلجراءات املتبعة يف إصدارها وتأمينها، 

  :ومن أهم هذه الصور ما يلي. والتقنيات اليت تتيحها

  .Pen-Opالقلم اإللكرتوين  -

  .قرتن بالرقم السرياستخدام البطاقات املمغنطة امل -

  1.التوقيع باستخدام اخلواص الذاتية وهي تعتمد على اخلصائص الفيزيائية والطبيعية والسلوكية لألفراد -

                                                             
  7.ص.املرجع السابق.04-15قانون رقم  -1



  الفصل الثالث: المتطلبات البشرية والقانونية لحوسبة أرشيف الجامعات

 129 

  :التصديق اإللكتروني -3-2-7-2

اإلسناد املؤكد للهويات اإللكرتونية، ففي استخدام التوقيع اإللكرتوين " التصديق اإللكرتوين هو   
مبطابقة بني اهلوية اإللكرتونية واهلوية احلقيقية، وذلك باملزاوجة بني املفتاح وهوية مالكه، يسمح التصديق 

   2".والشكل التقين هلذا التوليف يسمى بشهادة التصديق اإللكرتوين 

ايعرف القانون امل  وثيقة "  جلزائري التصديق اإللكرتوين وإمنا عرف وثيقة التصديق اإللكرتوين بأ
  3."إلكرتوين تثبت الصلة بني بيانات التحقق من التوقيع اإللكرتوين واملوقع يف شكل 

عملية يتم مبوجبها منح وثيقة يف شكل إلكرتوين ومما سبق ميكن تعريف التصديق اإللكرتوين بأنه 
  .، ومن مث منح شهادة التصديق اإللكرتوينتثبت الصلة بني بيانات التحقق من التوقيع اإللكرتوين واملوقع

على جمموعة من الشروط ينبغي أن  م2015فرباير  01املؤرخ يف  04-15قانون رقم وينص ال  
  :تتوفر يف شهادة التصديق اإللكرتوين وهي كالتايل

أن متنح من قبل طرف ثالث موثوق أو من قبل مؤدي خدمات تصديق إلكرتوين، طبقا لسياسة  -أ
  .التصديق اإللكرتوين املوافق عليها

  .موقع دون سواهللأن متنح  - ب

   :جيب أن تتضمن على اخلصوص -ج

ا شهادة تصديق إلكرتوين موصوفة -   .إشارة تدل على أنه مت منح هذه الشهادة على أساس أ

أو مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين املرخص له وكذا البلد الذي حتديد هوية الطرف الثالث املوثوق  -
  .يقيم فيه

  .ستعار الذي يسمح بتحديد هويتهاسم املوقع أو االسم امل -

إمكانية إدراج صفة خاصة للموقع عند االقتضاء، وذلك حسب الغرض من استعمال شهادة التصديق  -
  .اإللكرتوين

                                                                                                                                                                                   
   60-54.ص.2007دار اجلامعة اجلديدة،:اإلسكندرية.ماهيته،مخاطره،وكيفية مواجهتها:اإللكترونيالتوقيع .عبد احلميد،ثروت 1-

  2002، 31.ع.كلية احلقوق املنصورة.جملة البحوث القانونية واالقتصادية.نظرات في قانون التجارة اإللكترونية.املاحي،حسني -2
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  .بيانات تتعلق بالتحقق من التوقيع اإللكرتوين، وتكون موافقة لبيانات إنشاء التوقيع اإللكرتوين -

اية مدة صالح -   .ية شهادة التصديق اإللكرتويناإلشارة إىل بداية و

  .رمز تعريف شهادة التصديق اإللكرتوين -

التوقيع اإللكرتوين املوصوف ملؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين أو للطرف الثالث املوثوق الذي مينح  -
  .شهادة التصديق اإللكرتوين

   .حدود استعمال شهادة التصديق اإللكرتوين عند االقتضاء -

    1.الوثيقة اليت تثبت متثيل شخص طبيعي أو معنوي آخر عند االقتضاءاإلشارة إىل  -

اويبدو أن التجربة اجلزائرية فيما يتعلق بالتوقيع اإللكرتوين وال    تصديق اإللكرتوين هي يف بدايا
من طرف قطاع اجلماعات احمللية من  بالنظر إىل جمال االستخدام، حيث اقتصر استخدام التوقيع اإللكرتوين

وبالنسبة لقطاع العدالة مت إنشاء مركز ، وجواز السفر البيومرتيني الوطنية استصدار بطاقة التعريف لأج
 التوقيع اإللكرتوين يف خمتلف استخدام يتم تعميم مل ولكن خاص بتشخيص شرحية التوقيع اإللكرتوين،

بتقدمي خدمات  عىنمتعامل ياد أي ، ومل يتم اإلعالن عن اعتماألخرى اإلدارات اجلزائريةو  القطاعات
  . حلد اآلن التصديق اإللكرتوين

  :الجريمة اإللكترونية 8--3-2

إن ظهور اجلرمية اإللكرتونية استدعى صدور قوانني وتشريعات ملواجهة مثل هذه اجلرائم      
ا جرائم  احلديثة، وقد عرف املشرع اجلزائري اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم اآليل واالتصال بأ

أو يسهل  املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات احملددة يف قانون العقوبات وأي جرمية أخرى ترتكب
ا عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام لالتصاالت اإللكرتونية    2.ارتكا

ذا اخلصوص القانون رقم وقد صد   املعدل م 2004نوفمرب سنة  10املؤرخ يف  15- 04ر 
من الفصل املتضمن قانون العقوبات، والذي أفرد القسم السابع مكرر  156-66واملتمم لألمر رقم 

مكرر  394مواد بدء باملادة  8بعنوان املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات، والذي تضمن الثالث 

                                                             
  9.ص.املرجع السابق.04-15قانون رقم  -1
م املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال 2009أوت  05املؤرخ يف  04-09قانون رقم  -2
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، فمثال وحتدد كل هذه املواد أنواع العقوبات حسب كل جرمية إلكرتونية 7،1مكرر  394إىل املادة وصوال 
 500.000أنه يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة من  1مكرر  394تنص املادة 

و عدل أو أزال أ دج كل من أدخل بطريق الغش معطيات يف نظام املعاجلة اآللية 2.000.000دج إىل 
   2.بطرق الغش املعطيات اليت يتضمنها

م املتضمن القواعد 2009أوت سنة  5املؤرخ يف  04- 09م صدر القانون 2009ويف سنة   
اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، وقد جاء هذا القانون يف 

ال ال سيما مراقبة مادة، حيث أشار إىل العديد من  19ستة فصول و  القواعد اإلجرائية يف هذا ا
    3.وحجز املعطيات املعلوماتية وغريها االتصاالت اإللكرتونية، تفتيش املنظومات املعلوماتية

ملواكبة تطورات  ويعترب االهتمام باإلطار القانوين ملواجهة اجلرمية اإللكرتونية أمرا مهما جدا،  
تعزيز ول وما صاحبها من حتديات على غرار اجلرمية اإللكرتونية من جهة، تكنولوجيا املعلومات واالتصال

ذه السلوكيات السلبية ، ولكن باملقابل ال بد من من جهة ثانية اجلانب الردعي لألفراد الذين يقومون 
، عليم واملعرفةإمنا تبىن بالرتبية والت املتحضرة االهتمام باجلانب الرتبوي واألخالقي يف املقام األول، ألن األمم

              .  والغري قانونية لردع كل التصرفات الغري أخالقية وجود الدعامة القانونية ضرورة مع

نماذج من التشريعات العربية واألجنبية الخاصة باستخدام التكنولوجيا  - 3-2-9
  :الحديثة في األرشيف

جلزائري يف حميطه ملعرفة وضعية التشريع امن املفيد الوقوف على بعض التشريعات العربية واألجنبية 
التذكري بأن التشريعات اخلاصة بالتكنولوجيات احلديثة يف جمال األرشيف  أيضا العريب والدويل، ومن املفيد
 م1996الصادر عن جلنة التجارة الدولية التابعة لألمم املتحدة سنة  النموذجي كانت انطالقا من القانون
فقد كان اهلدف من هذا القانون النموذجي هو تقدمي منوذج للدول األعضاء  ،اخلاص بالتجارة اإللكرتونية

                                                             
دار اجلامعة :اإلسكندرية.اجلنائي يف القانون اجلزائري واملقارنحجية الدليل اإللكرتوين يف جمال اإلثبات .بن قارة مصطفى،عائشة -1

  27.ص.2006اجلديدة،
م املتضمن قانون 1966جوان  8املؤرخ يف  156-66املعدل واملتمم لألمر رقم  م2004نوفمرب  10املؤرخ يف  15-04قانون رقم  -2

   127.،ص2005الديوان الوطين لألشغال الرتبوية،:اجلزائر.العقوبات

  6.ص.املرجع السابق.04-09قانون رقم  -3



  الفصل الثالث: المتطلبات البشرية والقانونية لحوسبة أرشيف الجامعات

 132 

واملالحظ أن كل هذه التشريعات يف خمتلف الدول  1خاص بالتشريعات اخلاصة بالتكنولوجيات احلديثة،
         . صدرت بعد هذا القانون

  :التشريع التونسي -3-2-9-1

م إدارة خاصة 2016لسنة  1163التونسي مبوجب األمر احلكومي رقم أنشأ التشريع   
بتكنولوجيات املعلومات والوثائق التكنولوجية ضمن املصاحل اخلصوصية لألرشيف الوطين، حيث تقوم هذه 

  :اإلدارة مبا يلي

  .طبقة على جمال التصرف يف الوثائق واألرشيفالتقنيات احلديثة واملتجددة املاعتماد  -

  .راف على إعداد التطبيقات املعلوماتية املناسبة لقطاع التصرف يف الوثائق واألرشيفاإلش -

  .اإلشراف على إعداد قواعد البيانات يف جمال االختصاص والسهر على استعماهلا -

  .واالتصال املتوفرة باملؤسسةصيانة الشبكات والتجهيزات يف جمال تكنولوجيات املعلومات  -

  .الوثائق اإللكرتونية بالقطاع العمومي وإعداد األدوات الضرورية لذلكتنظيم استعمال  -

  .االعتناء مبوقع الويب للمؤسسة وتطويره -

  .القيام بأعمال رقمنة الوثائق -

  .حفظ الوثائق اإللكرتونية وصيانتها -

     2.تسيري ورشة الرقمنة واملصغرات الفيلمية -

                                                             
1 - Marcil, Luc. Documents en forme électronique : Admissibilité en preuve Etats-Unis, Québec, Canada. 
Ecole de haute études commerciales. en ligne..jour de visite: 22.04.2018.disponible sur :   

https://mfacc.utoronto.ca/sites/files/difa/public/shared/Program/ResearchProjects/DIFA2004-
Documents_en_Forme_Electronique-Admissibilite_en_Preuve.pdf     

لرمسي للجمهورية الرائد ا.م املتعلق بتنظيم وتسيري األرشيف الوطين2016أوت  26م املؤرخ يف 2016لسنة  1163 أمر حكومي رقم -2
    3253.ص.77.ع.التونسية
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م مبدأ 2000الصادر سنة  83اإللكرتونية التونسي رقم أقر قانون املبادالت والتجارة وقد 
من هذا  الفصل األول املساواة بني املستندات اإللكرتونية واملستندات التقليدية يف جمال اإلثبات، وقد نص

القانون على أنه جيري على العقود اإللكرتونية نظام العقود الكتابية من حيث التعبري عن اإلرادة ومفعوهلا 
أما يف الفصل الرابع فقد أكد . وصحتها وقابليتها للتنفيذ فيما ال يتعارض وأحكام هذا القانون القانوين

على املساواة بني الوثيقة اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين مع الوثيقة التقليدية واإلمضاء التقليدي، فقد نص 
الطالع على حمتواها طيلة مدة على أنه يتم حفظ الوثيقة اإللكرتونية على حامل إلكرتوين ميكن من ا

صالحيتها، ويكون حفظها يف شكلها النهائي بصفة تضمن سالمة حمتواها، مع حفظ املعلومات اخلاصة 
ومكان إرساهلا واستالمها، وبالتايل فإنه يعتمد قانونا حفظ الوثيقة اإللكرتونية كما يعتمد مبصدرها ووجهتها 

         1.حفظ الوثيقة املكتوبة

  :التشريع المصري -3-2-9-2

 15حيث تنص املادة رقم ، ونيةيساوي التشريع املصري بني الكتابة على الورق والكتابة اإللكرت   
أنه للكتابة اإللكرتونية وللمحررات اإللكرتونية يف نطاق  2004-15من قانون التوقيع اإللكرتوين رقم 

للكتابة واحملررات الرمسية والعرفية يف أحكام قانون املعامالت املدنية والتجارية واإلدارية، ذات احلجية املقررة 
مىت استوفت الشروط املنصوص عليها يف هذا القانون وفقا للضوابط  2اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية،

وهذا ينطبق أيضا على التوقيع اإللكرتوين حسب  .الفنية والتقنية اليت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون
   .من هذا القانون 14ة املاد

 لتوقيع اإللكرتوين والكتابة اإللكرتونية واحملرراتمن نفس القانون أنه ل 18دة كما تنص املا  
  :اإللكرتونية احلجية يف اإلثبات إذا ما توافرت فيها الشروط التالية

  .ارتباط التوقيع باملوقع وحده دون غريه -

  .إللكرتوينسيطرة املوقع وحده دون غريه على الوسيط ا -

                                                             
  132.ص.املرجع السابق.العبودي،عباس -1
  م2004لعام  15قانون التوقيع اإللكرتوين املصري رقم  -2
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         1.إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل يف بيانات احملرر اإللكرتوين أو التوقيع اإللكرتوين -

  :التشريع اإلماراتي -3-2-9-3

بشأن املركز الوطين للوثائق م 2008لسنة  7عرفت الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم 
ا كل تسجيل على األشرطة  57يف املادة  الوثيقة اإللكرتونيةوالبحوث بدولة اإلمارات العربية املتحدة  بأ

عرف كما  2.املمغنطة، أو غري ذلك من الوسائط اإللكرتونية، وتشمل الوثائق العامة والتارخيية والوطنية
بأنه سجل أو مستند  02م احملرر اإللكرتوين يف املادة 2002قانون املعامالت اإللكرتونية إلمارة ديب لسنة 

ختزينه أو استخراجه أو إرساله أو إبالغه أو استالمه بوسيلة إلكرتونية على وسيط إلكرتوين يتم إنشاؤه أو 
  3.آخر، ويكون قابال لالسرتجاع بشكل ميكن فهمه

إىل عملية الرقمنة من خالل حتويل الوثائق الورقية إىل  التنفيذية من الالئحة 59وقد أشارت املادة 
وثائق إلكرتونية، على أن يتم البحث عرب حمتويات نصوص الوثائق نفسها، وذلك باستخدام تقنيات 

ICR et OCR ،وإىل ضرورة احلفاظ على حمتوى الوثيقة عند عملية التحويل إىل نصوص مقروءة ،
  . وتوفري نسخة ثابتة طبقا لألصل

كما تنص هذه الالئحة على ضرورة مراعاة اختيار اجلهة احلكومية لربامج األرشفة اإللكرتونية بأن 
ا الوظائف التالية   :تكون متكاملة مع برامج املركز وتتوافر 

  .تقاط ومعاجلة الوثائق إلكرتونياال -

  .إدارة عناصر امليتاداتا والفهارس -

  .إدارة احلفظ واإلتالف -

  .إدارة مكونات التخزين -

  .البحث واالسرتجاع والعرض -

  .إدارة صالحيات االطالع -

                                                             
  املرجع السابق.قانون التوقيع اإللكرتوين املصري -1
  43.ص.للوثائق والبحوث بدولة اإلمارات العربية املتحدةم بشأن املركز الوطين 2008لسنة  7الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم  -2
  168-167.ص.2014، 6.ع.جملة جامعة حبري لآلداب والعلوم اإلسالمية.وسائل وضمانات التوثيق اإللكتروني.مقدم،زيد محزة -3
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  .ترحيل البيانات والوثائق اإللكرتونية -

  1.التكامل مع األنظمة اإللكرتونية ذات الصلة -

وإملام بالتقنيات واملفاهيم احلديثة،  الرؤية يف وضوح ارايت أنه حيملحظ بالنسبة للتشريع اإلمواملال
وهذا ما ينعكس على واقع األرشيف يف دولة اإلمارات بطبيعة احلال، إذا مت االعتماد على هذه النصوص 

     .   ة اإللكرتونيةالقانونية اليت تستند على املعايري الدولية، والبحوث احلديثة يف جمال األرشف

  :التشريع الفرنسي -3-2-9-4

لسنة  230يساوي التشريع الفرنسي بني احملررات الورقية واإللكرتونية من خالل القانون   
 941م املعدل للمرسوم رقم 2005سنة  973أصدر جملس الدولة الفرنسي املرسوم رقم م، وقد 2000
ة على رسوم تنظيم مماثل للمحررات املنشأهذا امل م املنظم ألعمال املوثقني، وقد وضع1971لسنة 

  2.ررات املنشأة على دعامات ورقيةدعامات إلكرتونية ليضعها على قدم املساواة مع احمل

وقد ذهب بعض الباحثني إىل أن القانون اإلداري الفرنسي سبق القانون املدين يف جمال االعرتاف   
مساوية للمحررات الكتابية، فقد قام املشرع الفرنسي بتعديل املادة باحملررات اإللكرتونية، وإعطائها حجية 

من قانون الضرائب الفرنسي ليسمح بقبول اإليصاالت وفواتري الشراء املدونة واملتبادلة عرب الوسائط   289
  3.اإللكرتونية يف اإلثبات، وذلك يف العالقة بني جهات الربط الضرييب كمؤسسات عامة للدولة والعمالء

دف تعديل القانون املدين مبا    وقد أشار تقرير جملس الدولة الفرنسي املقدم إىل احلكومة الفرنسية 
لتطور التكنولوجي يف جمال حجية الوثائق اإللكرتونية إىل ضرورة توفر شرط إثبات العقد اإلداري يتالءم وا

إللكرتونية، فإنه ميكن القول بأن من القانونية اخلاصة بالوثائق ا ذه النصوصمن خالل حتليل هو  ؛اإللكرتوين
أهم شروط الكتابة اإللكرتونية إلثبات املعامالت اإللكرتونية سواء كانت مدنية أو جتارية أو إدارية، أن 

                                                             
     46-44.ص.املرجع السابق.م2008لسنة  7قم الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي ر  -1

2 -  Blanchet,T. La réalisation du minutier central des notaires de France. Journées Internet pour le 
Droit.  [ en ligne].jour de visite: 20.04.2018.disponible sur :  
http://www.frlii.org/spip.php?article60   

  128.ص.2010دار اجلامعة اجلديدة،:اإلسكندرية.العقد اإلداري اإللكتروني.راغباحللو،ماجد  -3
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تكون هذه الكتابة مفهومة ومقروءة وواضحة لكل اإلدارات احلكومية، وأن تكون هذه الكتابة اإللكرتونية 
   1.التعديلقابلة للحفظ واالستمرار وعدم 

 28 بتاريخ وقد نشر الربملان األورويب وجملس االحتاد األورويب يف اجلريدة الرمسية لالحتاد األورويب  
م املتعلقة باخلدمات 2014جويلية  23املؤرخة يف  2014-910م الالئحة رقم 2014أوت 

اإللكرتونية لتحديد اهلوية والثقة يف املعامالت اإللكرتونية داخل السوق الداخلية، واليت تلغي التعليمة رقم 
يع اإللكرتوين واألختام اخلاصة بالتوقيعات اإللكرتونية، حيث يضع إطارا قانونيا خلدمات التوق 93-1993

والوثائق اإللكرتونية وخدمات الشهادات من أجل التصديق على مواقع الويب، ويصبح هذا اإللكرتونية 
      2.م يف معظم دول االحتاد األورويب2016جوان  1النص القانوين ساري املفعول يف 

  :ريع األمريكيالتش -3-2-9-5

اعرتفت الواليات املتحدة األمريكية بالتوقيع اإللكرتوين ضمن التشريع الفدرايل املتعلق بالتوقيع   
الوثائق اإللكرتونية اخلاصة ب م، حيث مت االعتناء2000 جويلية 30يف اإللكرتوين يف التجارة الداخلية 

ين والسجالت اإللكرتونية من قانون التوقيع اإللكرتو  104باجلهات احلكومية وحفظها، فقد نصت املادة 
لوالية نيويورك على أن التوقيع اإللكرتوين يكون له نفس الصالحية واألثر املقرر الستعمال التوقيع املوضوع 

على أن السجل اإللكرتوين يكون له ذات القوة واألثر املقرر للسجالت  105خبط اليد، كما نصت املادة 
    3.احملررة بغري الوسائل اإللكرتونية

من القواعد االحتادية لإلجراءات املدنية على حجية  1006و ) 3( 1001كما تنص القاعدتان   
فضال عن رسائل الربيد الوثائق املطبوعة والصور اإللكرتونية للمستند والوثائق املستنسخة يف اإلثبات، 

    4.اإللكرتوين إذا مت التأكد من هوية املستخدم ومصداقية هذه الرسائل اإللكرتونية

                                                             
  :متاح على.2018.04.21:زيارة يوم].على اخلط املباشر[.جامعة الشرق األوسط.الطبيعة القانونية للعقد اإلداري اإللكتروني.اجلنايب،علي جبري -1

https://www.meu.edu.jo/libraryTheses/59e6f2feb9610_1.pdf  
2- Service interministériel des Archives de France (SIAF).[en ligne].jour de 
visite:21.04.2018.disponible sur:   https://francearchives.fr/article/38167 

متاح .2018.04.19:زيارة يوم].على اخلط املباشر[.جامعة النجاح الوطنية بنابلس.في اإلثباتمدى حجية المحررات اإللكترونية .سده،إيادعطا  -3
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all- :على

thesis/the_testimony_of_electronic_texts_a_comparative_study.pdf   
4 - Marcil, Luc. Ibid 
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ولعل صدور قانون االنتقال من األساليب التقليدية يف العمل إىل األساليب احلديثة املعتمدة على   
ية هو نقلة قانون Clinger-Cohenكوهني   -وقانون كلينجر احلاسوب للتقليل من املخرجات الورقية،

الفدرالية أن تضع اخلدمات عرب ، فمن خالله مت إلزام إدارات احلكومات نوعية يف جمال الوثائق اإللكرتونية
ا يف جمال تقنية املعلومات   1.الشبكة، وأن تركز االهتمام على إدراك النتائج املرتتبة على استثمارا

  :التشريع الكندي -3-2-9-5

م القانون املوحد للتجارة اإللكرتونية، وقد  1998القوانني سنة  الندوة الكندية لتكييفأصدرت   
القانون النموذجي لألمم املتحدة مع الواقع الكندي وتزويد األقاليم  فتكييكان اهلدف من هذا القانون 

اجلمعية الوطنية  تم أصدر 2001جوان  1 ويف. الكندية بنموذج يتوافق مع رهانات التجارة اإللكرتونية
والذي أصبح ساري املفعول يف  2املعلومات، علق باإلطار القانوين لتكنولوجيااملت 121 القانون يف الكيبك

بالنظر للتعديالت الواردة يف ، وقد حدد هذا القانون قواعد اإلثبات للوثائق اإللكرتونية م2001نوفمرب  1
باإلثبات حيث تنص املادة  فيما يتعلق للقانون املدين الكبكيالفصل السادس والسابع من الكتاب السابع 

أن الكتابة هي وسيلة إثبات مهما كان وعاء الوثيقة، سواء   اخلاص بالكيبك من القانون املدين 2837
حمتوى الوثيقة من التعديل فضال عن كانت على الورق أو الوسائط اإللكرتونية، بشرط ضمان سالمة 

    3.استمرارية الوصول إىل الوثيقة مستقبال

اإلثباتية، وعلى  املستند اإللكرتوين لتحديد قيمتهعلى أسس تقييم  121القانون رقم  نصولقد   
مل يتعرض إىل أي تعديل من طرف  هرأسها النزاهة املفرتضة يف الوثيقة اإللكرتونية، فسالمة املستند تعين أن

بواسطة التوقيع نظام معلومايت مربمج، وال ميكن تعديله يف املستقبل، ومنسوب إىل منشئه أي شخص أو 
  .عدم رفضه من قبل هيئات التصديق اإللكرتويناإللكرتوين، فضال عن 

                                                                                                                                                                                   
 

  144.ص.2014العبيكان للنشر،:الرياض.التطبيق العملي للتعامالت اإللكترونية الحكومية:الذكيةالحكومة .العبود،فهد -1
2 - Tremblay, François M. La valeur légale des documents électroniques.en ligne].jour de 
visite:24.04.2018.disponible sur:   

https://crim.ca/Publications/2006/documents/plein_texte/CTL_TremF_Aff20060419.pdf 
3 - Marcil, Luc. Ibid 
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لس أصدرويف احلكومة الفدرالية    اخلاص  اإللكرتونية معيار التسجيالت  العام للمعايري الكندي ا
هذا  قرتحوي ،م2005 ديسمرب يف) CAN / CGSB-72.34-2005( الوثائق اإللكرتونية حبجية
 بريد بيانات، قاعدة نص، ( شكل ألي اإللكرتونية املستندات إلنشاء واإلجراءات املبادئ  املعيار

  .القانونية اإلجراءات يف كدليل قبوهلا لتحسني)  ذلك إىل وما إلكرتوين،

بشكل أكرب  املقدمة إىل احملكمة ومن الناحية العملية، تعتمد القيمة القانونية للوثائق اإللكرتونية  
على البيئة اليت تنشأ فيها مقارنة بالوثائق نفسها، خاصة عندما يتم إنتاج الوثيقة يف إطار النشاط الطبيعي 

خالل توثيق يف سياقها الطبيعي، من للمؤسسة، فضال عن وصف األنشطة املطبقة على الوثيقة اإللكرتونية 
ا مسار الوثيقة اإللكرتونية           1.خالل فرتة حيا

عند إجراء مقارنة بسيطة بني التشريع اجلزائري والتشريعات املذكورة من بعض الدول العربية   
  :واألجنبية فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا احلديثة يف األرشيف نستخلص ما يلي

احلجية هناك تشابه من حيث مفهوم الوثيقة اإللكرتونية والشروط اليت ينبغي أن تتوفر فيها حىت تكتسب  -
  .والقيمة اإلثباتية بني كل التشريعات مبا فيها التشريع اجلزائري

ذه الدول العربية واألجنبية زمنيا اجلزائر متأخرة -   .يف تناول الوثيقة اإللكرتونية من اجلانب القانوين مقارنة 

يدعونا إىل تكثيف  هناك تقدم ملحوظ يف كل من التشريع التونسي واإلمارايت، وهذا مايف الدول العربية  -
ال القانوين واالستفادة من هذه التجارب العربية واألجنبية لتطوير وحتسني منظومتنا التشريعية  اجلهود يف ا

           . ملواكبة التطورات التكنولوجية، والعمل على ترقية قطاع األرشيف يف اجلزائر يف عصر الرقمية

  

       

  

  

                                                             
1- Tremblay, François M . référence précédent 
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  :الفصل خالصة

اية هذا الفصل مدى أمهية الكادر البشري املؤهل يف جناح مشاريع حوسبة    ميكن استخالص يف 
فيما أرشيف اجلامعات، سواء تعلق األمر باألرشيفيني أو املتخصصني يف اإلعالم اآليل، فبقدر التعاون 

هلؤالء املوظفني،  بينهم يكون جناح هذه املشاريع الطموحة، فضال عن ضرورة تطوير املهارات التكنولوجية
باالعتماد على الطرق املتنوعة يف التكوين والتدريب، مع التأكيد على ضرورة دعم إدارة اجلامعات هلذا 
العنصر احليوي ملا له من دور كبري يف جناح مشروع احلوسبة من جهة والرفع من مردودية مصاحل األرشيف 

  .اجلامعية من جهة أخرى

نونية مبا يغطي كل املتطلبات القانونية املتعلقة باستخدام التكنولوجيا كما أن حتيني املنظومة القا  
احلديثة يف جمال األرشيف، سواء تعلق األمر حبجية الوثيقة اإللكرتونية مبا فيها الوثيقة املرقمنة أو التوقيع 

ناك بعض اإللكرتوين أو التصديق اإللكرتوين وغريها، له دور كبري يف جناح هذه املشاريع، خاصة أن ه
تم حىت باملسائل التقنية احملضة، مما يدل على مدى  التشريعات يف دول عربية على غرار التشريع اإلمارايت 

  .مواكبة هذه التشريعات للتطورات التكنولوجية يف جمال األرشيف



 

 

     

    

  

 

     

  
  
  

  الماليةلمتطلبات اإلدارية و ا: لفصل الرابعا
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  :تمهيد

إن مشروعا حبجم حوسبة األرشيف اجلامعي يتطلب باإلضافة إىل كل ما سبق ذكره جمموعة من   
، فال ميكن أن نتصور تسيري أي عمل أو مشروع دون توفر سياسة واملالية املتطلبات اإلدارية والتنظيمية

ولعل الدارس لكثري من املشاريع  ،فضال عن املخصصات املالية وخطة وإسرتاتيجية هلذا العمل وهلذا املشروع
ك أمهية عنصري اإلدارة واملال يف جناح املرتبطة باملكتبات واألرشيف، على غرار مشاريع الرقمنة وغريها يدر 

مثل هذه املشاريع احليوية، فاإلدارة الرشيدة للمشروع ككل مبا يف ذلك تسيري اإلمكانيات املادية والبشرية 
وحتقيق األهداف  ري امليزانية الكافية مها شرطان أساسيان لتجسيد هذه املشاريع، أضف إىل ذلك توفوغريها

توضيح أهم العناصر  ويف هذا الصدد سيعكف هذا الفصل على. املسؤولة عنها املسطرة من قبل اهليئات
ذين      . باملتطلبات اإلدارية أو املالية ، سواء تعلق األمراهلامني نياجلانب املتعلقة 
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  المتطلبات اإلدارية: المبحث األول

ارة اجلزائرية بشكل عام، واإلدارة عصرنة اإلد ية واضحة لدى اهليئات املسؤولة علىإن توفر رؤ 
ياسة وطنية ألنه ميثل األساس واملنطلق األول يف وضع سبشكل خاص هو من أمر ضروري وملح،  اجلامعية

باستخدام التكنولوجيات احلديثة، وهذا األمر قد يكون على مستوى احلكومة أو  ةلتطوير وعصرنة اإلدار 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وبالتايل ما يكون من مشاريع على مستوى اجلامعات ومصاحل 

ا هذا اإلطار، ألن املبادرات احمللية والفردية مهما حققت من جناح فإ ضمناألرشيف اجلامعية إمنا يندرج 
، وهي حباجة إىل إطار جامع شامل وموحد لكافة اجلهود وفق خطة وإسرتاتيجية وطنية وحمدودة تبقى جزئية

  .حىت حتقق األهداف املرجوة واضحة املعامل

  :الحكومة اإللكترونية في الجزائر -4-1-1

ا  احلكومة اإللكرتونية الساملي عرفي م، البيئة اليت تتحقق فيها خدمات املواطنني بأ واستعالما
ا أو فيما بني الدوائر املختلفة  وتتحقق فيها األنشطة احلكومية للدائرة املعنية من دوائر احلكومة بذا

  1.باستخدام شبكات املعلومات واالتصال عن بعد

اباملنظمة العربية للتنمية اإلدارية وتعرفها  قدرة القطاعات احلكومية املختلفة على توفري اخلدمات  أ
لكرتونية وبسرعة ودقة متناهيتني من خالل موقع بوابة احلكومة إالتقليدية للمواطنني بوسائل احلكومية 

   2.تيااللكرتونية على شبكة االنرتن

ا عالقة اجلزء بالكل،  فتوصف اإللكرتونية باحلكومة وبالنسبة لعالقة اإلدارة اإللكرتونية بأ
فاحلكومة هي الكل واإلدارة اإللكرتونية هي اجلزء، وتعين حتويل كافة العمليات اإلدارية ذات الطبيعة الورقية 
إىل عمليات ذات طبيعة إلكرتونية، باستخدام التقنيات احلديثة للعمل إلكرتونيا أو اإلدارة بال ورق، وتعمل 

ا حمصورة يف حدود املنظمة اإلدارة اإللكرتونية على تطو  ير البيئة املعلوماتية داخل املؤسسة، مبعىن أن تطبيقا
  3.فقط

  :ومن أهم أهداف احلكومة اإللكرتونية ما يلي

                                                             
  91.ص.2008دار وائل،:عمان.اإلدارة اإللكترونية.الساملي،عالء عبد الرزاق -1
  368.ص.2010دار الثقافة للنشر والتوزيع،:عمان.التجارة اإللكترونية.الطائي،حممد -2

لة اجلزائرية للدراسات احملاسبية واملالية جبامعة .تقييم تجربة تطبيق الحكومة اإللكترونية في الجزائر.شاهد،الياس؛عرابة،احلاج؛دفرور عبد النعيم - 3 ا
  122.ص.2016، 3.ع.ورقلة
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التحول حنو جمتمع املعلومات واإلدارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي املبين على استخدام التكنولوجيات  -
  .احلديثة

  .ت العمومية واخلاصة باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصالعصرنة وتطوير املؤسسا -

توفري نقاط ولوج موحدة للمعامالت احلكومية اإللكرتونية مثل البوابات احلكومية ومواقع املؤسسات  -
  .العمومية

 .طاحلكومية على اخل جراءات اإلداريةنقل اإل -

 .والتشفريالتحتية العامة يف حقل التقنية  تطوير البنية -

 .واملعلومات البيانات وسرعة حتويل زيادة دقة -

 .اإلجراءات اإلدارية تطوير وتسهيل -

 .ستخدام األمثل للطاقات البشريةاال -

 .ثقافة املؤسسة ترقيةباستعمال تكنولوجيا االتصال واملعلومات و رفع كفاءة أداء العاملني  -

  1.االقتصاديدعم النمو و مواكبة التطور التكنولوجي  -

وجتسيدا لرغبة اجلزائر يف االجتاه حنو احلكومة اإللكرتونية واليت مت طرحها يف الوثيقة املقدمة من   
م، مت اإلعالن رمسيا عن مشروع 2003طرف اجلزائر يف قمة جمتمع املعلومات اليت عقدت بسويسرا سنة 

- 2008 اإللكرتونية اجلزائر مشروعمت وضع طار اإل هذا يفم، و 2008احلكومة اإللكرتونية سنة 
ا  ومن مث ،م2013 بدأت العديد من القطاعات احلكومية بتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف تسيري شؤو

ا للمواطنني على غرار وزارة الداخلية واجلماعات احمللية، بالقيام بعدة  هذا القطاع بادرحيث  وتقدمي خدما
ا بعض املناطق يف البداية ليتم تعميمها الحقا على غرار حوسبة مصلحة احلالة املدنية،  مشاريع خصت 
من خالل إنشاء قواعد بيانات خاصة بوثائق احلالة املدنية وختزينها يف حواسيب رئيسية ومن مث إتاحتها 

 04طبق فيها هذا املشروع يف والية باتنة بتاريخ لعمال البلديات عرب الرتاب الوطين، وقد كانت أول بلدية 
 وان على مستوى الشباك اإللكرتوين؛يف بضع ث 12م، حيث مت استخراج شهادة ميالد رقم 2010مارس 

أكتوبر  17باإلضافة إىل إصدار جواز السفر وبطاقة التعريف البيومرتيني وفقا لقرار وزير الداخلية املؤرخ يف 
                                                             

مداخلة يف ملتقى دويل بعنوان متطلبات إرساء احلكومة .األساسية المتعلقة بالحكومة اإللكترونيةبعض المفاهيم .بغدود،راضية؛صباحيي،نوال -1
  8.ص.2013بكلية العلوم االقتصادية جبامعة البليدة،.عرض جتارب بعض الدول:اإللكرتونية يف اجلزائر
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اصفات التقنية ملستخرج عقد امليالد اخلاص باستصدار بطاقة التعريف وجواز دد املو م، الذي حي2010
   1.والتكيف مع معايري املنظمة الدولية للطريان املدين عصرنة وثائق اهلوية والسفر،دف السفر البيومرتيني، 

اإللكرتونية، توفري العديد من اخلدمات اإللكرتونية مثل احلوالة قام ب وبالنسبة لقطاع الربيد فقد  
السحب اآليل لألموال، احلساب الربيدي اجلاري عن بعد، خدمات بريدي وغريها، أما قطاع الضمان 

فتجلت فيه اإلدارة اإللكرتونية من خالل تعميم استخدام بطاقة الشفاء اإللكرتونية، وبالتايل  االجتماعي
خصوصا  2جراءات التقليدية املعقدة،احلصول على حقوق املؤمن اجتماعيا بواسطة هذه البطاقة وجتنب اإل

أن هذه البطاقة ميكن استخدامها يف كل الرتاب الوطين، وكذلك األمر بالنسبة لقطاع العدالة فقد أصبح 
لصحيفة  3عن طريق اإلنرتنيت مثل منطوق األحكام، القسيمة رقم باإلمكان سحب العديد من الوثائق 

ئريني املقيمني داخل الوطن وخارجه، شهادة اجلنسية، التصحيح السوابق العدلية بالنسبة للمواطنني اجلزا
اإللكرتوين لألخطاء الواردة يف سجالت احلالة املدنية، سحب احملامني النسخ العادية لألحكام والقرارات 

وجيري تعميم اإلدارة اإللكرتونية يف باقي القطاعات األخرى بوترية  3واألوامر واحملررات القضائية وغريها،
  .   جم متفاوتني من قطاع آلخروح

فعلينا أن ال وعلى الرغم من اجلهود الكبرية اليت بذلتها اجلزائر يف جمال تطبيق احلكومة اإللكرتونية   
نغفل أن اجلزائر تعيش يف حميط إقليمي ودويل، ومن املهم أن نعرف وضعيتنا بالنسبة هلذا احمليط، ويف هذا 

إىل تأخر احلكومة  تقرير تطور احلكومة اإللكرتونية الذي يصدر عن األمم املتحدة كل سنتني يشريالصدد 
ا من الدول العربية واألجنبية، ففي سنة  املرتبة  م احتلت اجلزائر2012اإللكرتونية اجلزائرية مقارنة مبثيال

 م2018سنة  130رتبة مث امل م،2016سنة  150لترتاجع إىل املرتبة  دولة، 193عامليا من أصل  132
وكذلك األمر بالنسبة لتطور مؤشر  ،بالنسبة للدول العربية متقدمة فقط على اليمن والسودان والصومال

     4.البنية التحتية لالتصاالتو اخلدمات اإللكرتونية عرب اخلط 

ويف تقرير صدر عن مركز التنافسية العاملية واألداء باملنتدى االقتصادي العاملي بالتعاون مع جامعة 
إنسياد لتقييم تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصال على التنمية والقدرة التنافسية للدول، وباالعتماد على 

لوجيا املعلومات واالتصال مؤشر جاهزية الشبكات الذي يوضح مدى استعداد الدول الستخدام تكنو 
                                                             

   133.ص.املرجع السابق.شاهد،الياس؛عرابة،احلاج؛دفرور عبد النعيم -1
  : متاح على.2018.08.04:زيارة يوم].على اخلط املباشر[.جامعة بسكرة.دراسة في إمكانية التطبيق:الحكومة اإللكترونية في الجزائر.اهللا،فؤاد حسنحرز  -2

http://dspace.univbiskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/3114/1/31%20%D8%AD%D8%B1%D8%B2%
D8%A4%D8%A7%D8%AF.pdfD8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%81%  

   /https://www.mjustice.dz: متاح على.2018.08.04:زيارة يوم].على اخلط املباشر[.وزارة العدل -3
متاح .2018.08.02:زيارة يوم].على اخلط املباشر.[مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمية.وضعية الحكومة اإللكترونية في الجزائر.لكحل،حممد -4

  https://giem.kantakji.com/article/details/ID/1088: على
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ال التنظيمي : التاباالعتماد على ثالثة جم بفاعلية، وذلك  والبنية األساسيةأوال جمال األعمال العام وا
األفراد، الشركات ( للمجتمع لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال؛ ثانيا مدى جاهزية األقطاب الثالثة 

االتصال واالستفادة منها؛ ثالثا االستخدام الفعلي لتلك الستخدام تكنولوجيا املعلومات و ) واحلكومات 
يف تقرير التنافسية العاملي  86اجلزائر املرتبة وقد احتلت  1احة؛األقطاب لتكنولوجيا املعلومات واالتصال املت

ويعترب التقرير تقييم سنوي ، الذي أصدره املنتدى االقتصادي العاملي الكائن مقره جبنيف 2018لسنة 
تقدمت اجلزائر برتبة حيث بلدا،  137للعوامل املساعدة على اإلنتاجية والرخاء والنمو االقتصادي يف 

املرتبة  2014احتلتها يف سنة وهي بعيدة عن تلك اليت  م2016يف  87واحدة بعد أن كانت حتتل املرتبة 
سنة  100، حيث احتلت الرتبة السنوات املاضية، ولكنها أحسن من تلك املراتب اليت سجلت يف 79

2.م2012يف سنة  110وم 2013
.               

ميم استعمال يتجلى ضعف البنية التحتية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات يف اجلزائر يف تأخر تعو 
اإلنرتنيت، على االشرتاك يف اهلاتف الثابت و لربط بشبكة اإلنرتنيت، ويف صعوبة احلصول األلياف البصرية ل

التدفق، والكل  قوة كثرة األعطاب وضعفوهناك تفاوت يف حدة هذا األمر من منطقة ألخرى، فضال عن  
تذكر تلف كابل اإلنرتنيت البحري الرابط بني اجلزائر وأوروبا لعدة مرات، مما أثر سلبا على املعامالت ي

وهشاشة البنية التحتية اإللكرتونية خاصة اإللكرتونية عمومية كانت أو خاصة، وهذا ما يؤشر إىل ضعف 
  3.ما يتعلق بشبكة اإلنرتنيت

مع اإلشارة إىل مواصلة اجلهود من قبل وزارة الربيد فيما يتعلق بتحسني وضعية البنية التحتية 
التكنولوجية، خصوصا الربط بشبكة اإلنرتنيت عن طريق األلياف البصرية، وحىت ال سلكيا من خالل توزيع 

اليت متكن من االتصال بشبكة اإلنرتنيت دون احلاجة إىل األسالك أو األلياف، وهذا دون أن  املودمات
       .توسيع استخدام إنرتنيت اهلواتف الذكية اليت عرفت قفزة نوعية يف السنوات األخرية ننسى

         :م2013استراتيجية الجزائر اإللكترونية  -4-1-2

يف إطار تبين مشروع احلكومة  م2013اجلزائر اإللكرتونية  اسرتاتيجيةمت وضع ذكره فقد كما سبق   
وتعرف أيضا مبشروع اجلزائر اإللكرتونية  ،م2013م إىل غاية 2008اإللكرتونية يف الفرتة املمتدة من 

                                                             
دراسة  2010-2000واقع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كل من الجزائر،مصر واإلمارات خالل الفترة .شنيين،حسني -1

    http://platform.almanhal.com/Reader/Article/52220: متاح على.2018.08.02:زيارة يوم].على اخلط املباشر.[املنهل.مقارنة
  http://www.aps.dz/ar/economie/47854-86: متاح على.2018.08.02:زيارة يوم].على اخلط املباشر.[وكالة األنباء اجلزائرية -2
جملة العلوم اإلنسانية جبامعة أم .وتقييم لإلنجازاتمحاولة لتشخيص االختالالت :التجربة الجزائرية في مجال تكنولوجيا المعلومات.تريكي،حسان -3

  1112.ص.2017، 7.،ع2.مج.البواقي
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ويف هذا الصدد مت التشاور مع العديد من املؤسسات واإلدارات العمومية واملتعاملني  م،2013
االقتصاديني العموميني واخلواص، واجلامعات ومراكز البحث واجلمعيات املهنية اليت تنشط يف جمال العلوم 

السرتاتيجية فرد يف إثراء النقاش حول هذه ا 300وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، وقد شارك أكثر من 
وقد مت تقييم وضعية قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اجلزائر باالعتماد على عدة  1،أشهر 6ملدة 

  :مؤشرات وهي

  .نشر تكنولوجيا املعلومات واالتصال –ة اإللكرتوني اجلاهزية – الرقميالنفاذ  –مؤشر اجلدوى  -

النتائج املتوسطة مقارنة مبا هو مسجل يف الدول  وخلصت النتائج إىل تصنيف اجلزائر ضمن البلدان ذات
  2.املتقدمة، وهذا ما استدعى وضع اسرتاتيجية وطنية إلنشاء احلكومة اإللكرتونية

  :تتضمن هذه االسرتاتيجية ثالثة عشر حمورا وهي

  .تسريع استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف اإلدارة العمومية -

  .اإلعالم واالتصال على مستوى املؤسساتتكنولوجيا تسريع استعمال  -

تطوير اآلليات واإلجراءات التحفيزية الكفيلة بتمكني املواطنني من االستفادة من جتهيزات وشبكات  -
  .تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

  .تطوير االقتصاد الرقمي -

  .تعزيز البنية األساسية لالتصاالت ذات التدفق السريع وفائق السرعة -

  .القدرات البشرية تطوير -

  .تدعيم البحث يف جمال التطوير واإلبداع -

  ).التشريعي والتنظيمي ( تأهيل اإلطار القانوين  -

  .االتصالو املعلومة  -

  .تثمني التعاون الدويل -
                                                             

امللتقى العلمي الدويل اخلامس بعنوان .تحديات التحول إلى الحكومة اإللكترونية في الجزائر.بلعريب،عبد القادر؛لعرج جماهد،نسيمة؛مغرب،فاطمة -1
     7.ص.2012.جامعة مخيس مليانة.االقتصاد االفرتاضي وانعكاساته على االقتصاديات الدولية

  130.ص.املرجع السابق.شاهد،الياس؛عرابة،احلاج؛دفرور عبد النعيم -2
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  .وضع آليات التقييم واملتابعة -

  .حتديد اإلجراءات التنظيمية -

  1.املوارد املاليةو  التخطيط -

ا حيث ،مالحظ بالشمول كما هو  رتاتيجيةوتتميز هذه االس   مل تقريبا أي عنصر له عالقة  أ مل 
ذا احلجم يتطلب  مبوضوع تطبيق احلكومة اإللكرتونية إال ومتت اإلشارة إليه، ولكن جتسيد مشروع 
بالدرجة األوىل ثورة يف األفكار والذهنيات اليت ألفت أساليب العمل التقليدية، ورمبا هي منتفعة من بعض 

ري للمؤسسات على اختالف أنواعها، وبالتايل يصبح االنتقال إىل الطرق البريوقراطية يف التسيري اإلدا
استخدام النظم احلديثة يف التسيري باالعتماد على تكنولوجيا املعلومات واالتصال مسألة حامسة، خاصة 

ا تعين الشفافية  وتقليص دور العامل البشري، فضال عن ضرورة جتهيز البنية التحتية خاصة ما يتعلق أ
البالتجهيزا على غرار حتويل الشبكة  ت والشبكات وتأهيل املوظفني، وعلى الرغم مما بذل يف هذا ا

إال أن املؤشرات الدولة تشري إىل تأخر البنية التكنولوجية اجلزائرية، مما  اهلاتفية التناظرية إىل شبكة رقمية،
على   جلاهزية تكنولوجية أفضل يستدعى بذل املزيد من اجلهود لتطوير هذه البنية التحتية والعمل للوصول

  .كافة األصعدة

  :مؤشرات مجتمع المعلومات الخاصة بالجزائر -4-1-3

تصنف الدول على أساس مؤشرات خاصة مبجتمع املعلومات، مثل مؤشر التنمية لتكنولوجيا 
باالعتماد  ، وذلكIPBومؤشر أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، IDIاملعلومات واالتصاالت 

على تقارير قياس جمتمع املعلومات الذي يصدر سنويا عن االحتاد الدويل لالتصاالت، وهذا بالنظر إىل 
البنية التحتية التكنولوجية وتكلفة خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصال، فضال عن نسبة االستخدام 

للفرد، مع العلم أنه كلما يرتفع مؤشر والولوج إىل شبكة اإلنرتنت وكذا ارتفاع الدخل القومي اإلمجايل 
IPB ا من الدول األخرى اليت يصل عددها إىل  فإن   . دولة 169الدولة تتأخر يف املرتبة مقارنة مع مثيال

ومن خالل الشكلني البيانيني التاليني يتضح تطور مؤشرات جمتمع املعلومات اخلاصة باجلزائر 
  . دولية باالعتماد على هذه املؤشرات، وكذا مرتبتها ال2017-2010خالل الفرتة 

                                                             
: متاح على.2018.08.04:زيارة يوم].على اخلط املباشر.[م2013استراتيجية الجزائر اإللكترونية .السفارة اجلزائرية مبوسكو -1

algerie2013.pdf-http://www.algerianembassy.ru/pdf/e  
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  2017إىل غاية  2010باجلزائر من  ةتطور مؤشرات جمتمع املعلومات اخلاص: 02شكل رقم 

 
  1 2017-2010تطور مرتبة اجلزائر الدولية باالعتماد على مؤشرات جمتمع املعلومات : 03شكل رقم 

وعند تتبعنا لتطور مرتبة اجلزائر باالعتماد على مؤشرات جمتمع املعلومات، نالحظ أن هناك شبه   
بالنسبة ملؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات  114-102استقرار يف مرتبة اجلزائر الدولية فهي ضمن نطاق 

                                                             
1- International Télécommunication Union.[en ligne].jour de visite : 30.09.2018. disponible sur :  
https://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx 
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ر تكنولوجيا املعلومات ، مع تراجع نسيب بالنسبة ملرتبة اجلزائر باالعتماد على مؤشر أسعاIDIواالتصال 
  .98إىل املرتبة  71حيث انتقلت اجلزائر من املرتبة ، IPBواالتصال 

يئة البنية التحتية التكنولوجية وكذا    وعموما فإن هذه املؤشرات تدل على تأخر اجلزائر يف جمال 
تكنولوجيا مقارنة حمدودية استخدام التكنولوجيا ال سيما شبكة اإلنرتنيت، فضال عن ارتفاع تكلفة هذه ال

ضمن ترتيب الدول العربية يف تقرير قياس جمتمع املعلومات لسنة  13مع دول أخرى، فاجلزائر حتتل املرتبة 
على سبيل املثال، وقد يرجع هذا التأخر إىل املستوى االقتصادي للدولة بشكل عام، فاجلزائر ال  2013

ياسات املنتهجة على املستوى املركزي واحمللي، ضعف الس تصنف ضمن الدول النامية، باإلضافة إىل تزال
تمع عموما، ال سيما لدى مسؤويل املؤسسات ومن  ىدون أن ننس نقص الثقافة التكنولوجية لدى أفراد ا

        .  ميلكون سلطة القرار يف الدوائر احلكومية

والتكنولوجيات استراتيجية وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية  -4-1-4
  :والرقمنة

جمتمع املعلومات، من  برنامج العمل املخصص لتطويرار وضع السياسة العامة للحكومة و يف إط
التحتية ووسائل االتصاالت السلكية والالسلكية واستعمال تكنولوجيات اإلعالم  ةالبني تطوير خالل

التسمية احلديثة ( واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة  واالتصال، قامت وزارة الربيد
 ويرمي هذا ،لتطوير تكنولوجيات اإلعالم واالتصال م2019-2015اخلماسي  خططاملبإعداد  )للوزارة 

ات تغيري  حيدثيعترب أحد الركائز األساسية للتنمية، فهو ألنه العايل جدا نشر التدفق العايل و  إىلاملخطط 
مهية األجراءات ذات اإلمت اختاذ بعض  و هلذاوغريها؛  التنافسية واالبتكار ،النمو الجميف خاصة عميقة 

يات التحتية ذات التدفق العايل تأمني البندف إىل تعزيز وتكثيف وتنويع تكنولوجيات النفاذ و  واليت بالغةال
سنة ملي اهلاتف النقال الثالثة اجليل الثالث ملتعاالعايل جدا، حبيث تتعلق هذه اإلجراءات مبنح تراخيص و 

تعميم ، و الحقا يل الرابع للهاتف النقالاجلو ، م2014 سنة رخص اجليل الرابع للهاتف الثابت، و م2013
  1 .بني خمتلف املناطق والواليات ياف البصرية عرب الرتاب الوطين وتقليص الفجوة الرقميةنشر األل

  :حماور رئيسية كالتايل ةالالسلكية على ثالثالتحتية لالتصاالت السلكية و  ةيالبن يف هذا اإلطار يقوم تعزيزو 

ال التكنو استكمال و  - لوجي حتديث شبكة النفاذ عن طريق رفع مستوى البنيات التحتية املوجودة ضمن ا
    .تتياجات السوق من حيث تنوع اخلدمااحللتكفل بالتطورات التقنية و 

                                                             
  : متاح على.2018.08.04: زيارة يوم].على اخلط املباشر[.وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة -1

https://www.mpttn.gov.dz/  
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لياف نشر األ(دفق العايل والعايل جدا التحتية اجلديدة عن طريق زيادة قدرات شبكة الت ةتطوير البني -
بشبكة االتصاالت  املناطق البيضاء، الريفية واملعزولة، خاصة ربط )اجليل الرابع للهاتف الثابتالبصرية و 

  .السلكية والالسلكية

  1 .استقبال الزبائنحتسني نوعية اخلدمات و  -

 كل الواليات  يف شبكة اإلنرتنيتب الربطالوقت الذي تصرح فيه وزيرة الربيد أن نسبة  يفو 
 تقرير املوقع املتخصص م، يشري2018جوان  18بتاريخ  ٪99على املستوى الوطين هي  البلدياتو 

speedtest  ميغابايت يف  3.86ت اإلنرتنيت الثابت يف اجلزائر بلغ م بأن سرعة تدفق2018لشهر ماي
الثانية، ما جيعلها يف املرتبة ما قبل األخرية متقدمة بفارق ضئيل على فنزويال صاحبة املرتبة األخرية، واليت 

ميغابايت يف الثانية؛ وحىت بالنسبة لإلنرتنيت النقال فقد احتلت  3.81بلغت سرعة تدفق اإلنرتنيت فيها 
، حيث بلغت سرعة التدفق ابلد 125ضم يف قائمة ت 121اجلزائر مرتبة متأخرة، حيث صنفت يف املرتبة 

م ما جعل اجلزائر تفقد ثالث مراتب مقارنة مع 2018ميغابايت خالل شهر ماي من سنة  7.53
إىل طرح التساؤل حول أسباب  نايدفعوهذا  2.التصنيف السابق، وتتأخر عن معظم الدول العربية واألجنبية

استمر لسنوات عديدة، ورغم ما بذل من جهود  ، وأن هذا املوضوعضعف تدفق اإلنرتنيت يف اجلزائر
   .لتحسني تدفق اإلنرتنيت إال أن الوضع مل يتغري والدليل هو هذا التصنيف األخري

واملواصالت السلكية وزارة الربيد  شرعت اإللكرتونية والتطبيقات الشاملةإطار تنفيذ اإلدارة  يفو
تتمحور هذه املشاريع  ى،بالتعاون مع الوزارات األخر اريع يف عدة مش والرقمنةتكنولوجيات الو والالسلكية 
 :أساسا حول

ت لصاحل القطاعات الوزارية رتنينتطوير ووضع قاعدة حيوية لتسيري املضامني وتقدمي اخلدمات عرب اإل -
 .اجلزائرية

  .تصميم وتطوير بوابة املواطن -
 .ت خمصص لإلجراءات اإلدارية املتعلقة بإنشاء مؤسسة يف اجلزائريوضع موقع انرتنوير و تط -
 .نشر مشروع الطب عن بعد -

                                                             
  املرجع السابق.وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة -1
  : متاح على.2018.07.28: زيارة يوم].على اخلط املباشر.[صحيفة الطريق نيوز -2

http://www.tariqnews.com/2018/06/09/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%D8

%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AA/  
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  1.تطبيق التصديق اإللكرتوين -
يف هذه املشاريع املربجمة أنه ليس هناك التفاتة حنو قطاع التعليم العايل والبحث العلمي واملالحظ   

قانون رقم مشروع تطبيق التصديق اإللكرتوين على اإلمضاء اإللكرتوين طبقا للوال حىت األرشيف، باستثناء 
، م الذي حيدد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني2015فرباير  01املؤرخ يف  15-04

   .ون حلد الساعة، ولكن مل يتم تفعيل هذا القانفهو متعلق باإلجراءات القانونية اخلاصة بالوثيقة اإللكرتونية

  :استراتيجية المديرية العامة لألرشيف الوطني -4-1-5

موع النصوص التنظيمية الصادرة عن املديرية العامة لألرشيف الوطين، واملتتبع    إن الدارس 
للسياسات املتبعة، يدرك أن هناك غياب السرتاتيجية خاصة بعصرنة قطاع األرشيف يف اجلزائر باستخدام 
التكنولوجيات احلديثة، فالنصوص التنظيمية املتعلقة باستخدام التقنيات احلديثة قليلة جدا، وحىت النصوص 

  .املوجودة فهي مل تتطرق بوضوح إىل توجه املديرية العامة لألرشيف الوطين حنو عصرنة األرشيف

حصائية لقطاع املتعلق بربنامج األعمال اإل م1999فرباير  23املؤرخ يف  14- 99املنشور رقم ف
األرشيف، أشار إىل ربط جمموع الشبكة األرشيفية الوطنية بنظام اإلعالم اآليل وإيصاله بالذاكرة املركزية 

-03نشور رقم امل، وكذلك إىل غاية هذا التاريخوهذا مل يتحقق  املوجودة باملديرية العامة لألرشيف الوطين
والذي ينص على أن الوسائل والتكنولوجيات مل تقدم املتعلق بإقصاء األرشيف،  م2003املؤرخ سنة  24

ا ال تشكل بعد البديل القاطع واملوثوق فيه ليحل حمل  بعد األجوبة الكافية لتساؤالت األرشيفيني، وأ
ا  األساليب واألمناط التقليدية يف التخزين واحلفظ، فهي ال تغين عن الوثيقة األصلية اليت حتمل يف طيا

وهذا  2ه، وهذا جانب ال يستهان به يف تشكيل الوعي الوطين والتماسك االجتماعي،نكهة املاضي وروح
التخوف املبدئي من التكنولوجيا احلديثة لدى املديرية العامة لألرشيف الوطين انعكس على السياسات 

صرنة املتبعة، فاملديرية العامة ليس لديها حىت موقع إلكرتوين، ومل تقدم أي شيء ملموس فيما يتعلق بع
قطاع األرشيف يف اجلزائر، وحىت جتربة مركز األرشيف الوطين اليت تقتصر على استخدام بعض الربجميات 

النظام  والذي يعترب CDS/ISISإلنشاء قواعد البيانات والربجمية الوثائقية  Accessبرجمية : احلاسوبية مثل
اخلاصة بإنشاء  Laserficheالعام لتخزين واسرتجاع البيانات، باإلضافة إىل برجمية األرشفة اإللكرتونية 

                                                             
  املرجع السابق.وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة -1

 املرجع السابق.م2003املؤرخ سنة  24/03منشور رقم 2- 
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 1ورقمنة بعض األرصدة األرشيفية التارخيية، وربط املركز بشبكة اإلنرتنيت،وإدارة احملتوى الرقمي باملؤسسة، 
  .الدويل، وال نكاد نسمع عنها إال ما ندروهذه التجربة ليست رائدة ال على املستوى الوطين أو 

وهذا يدلل بشكل واضح عدم وجود سياسة واضحة فيما يتعلق بتطوير وعصرنة األرشيف يف   
واملالحظ أن هناك  ،باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال اجلزائر لدى املديرية العامة لألرشيف الوطين

يف األرشيف يف  إىل ضعف استخدام التقنيات احلديثة ات والبحوث العلمية أشارتالعديد من الدراس
     . اجلزائر، ولكن الوضع بقي على حاله

     :استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -4-1-6

-2005أعدت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي خمطط عمل اسرتاتيجي للفرتة اخلماسية 
يتمحور هذا املخطط و ، م مع نظام التعليم العايل الدويلاجلزائرية يف تناغوضع اجلامعة ، يرمي إىل م2009

  :حول عدة انشغاالت رئيسية، منها

  .تدعم نوعية التعليم بفضاءاتحوبة تدعيم وتوسيع الشبكة القاعدية للتكوين، مص -

ومقاربات جديدة للتسيري، من أجل بعث حركية جديدة لإلدارة لتمارس مهامها املتمثلة يف  قإدخال طر  -
  .وظائف الدعم، ويف مرافقة عملية اإلصالحات الواسعة

 واألرشيف القانونية مديرية الدراساتمديريات منها  9 التعليم العايل والبحث العلمي وزارةوتضم 
وتشرف هذه املديرية على أرشيف  2،حفظهااملركزية ووثائقها و  رشيف اإلدارةأضمان تسيري ومن مهامها 

   .أرشيف مؤسسات التعليم العايلأي وصاية على هلا  تالوزارة فقط، وليس

بتنفيذ السياسة الوطنية وهي مكلفة  املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيكما تضم 
مجاعي ومشرتك بني القطاعات، كما هي حمددة يف القانون للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي يف إطار 

بالربجمة والتقييم ، ال سيما ما يتعلق ، املعدل و املتمم 1998 غشت سنة 22املؤرخ يف  11 – 98 رقم
والتنظيم املؤسسايت وتطوير املوارد البشرية والبحث اجلامعي والتطوير التكنولوجي واهلندسة والبحث يف 

                                                             
  املرجع السابق .معوقات تطبيق التكنولوجيات الحديثة في مراكز األرشيف من وجهة نظر األرشيفيين.الصيد،كمال - 1
  https://www.mesrs.dz/ar/accueil: متاح على.2018.08.05:زيارة يوم].على اخلط املباشر.[وزارة التعليم العايل والبحث العلمي -2
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واإلنسانية واإلعالم العلمي والتقين والتعاون العلمي وتثمني نتائج البحث واهلياكل  العلوم االجتماعية
  .اخلماسي   القاعدية والتجهيزات الكربى ومتويل الربنامج

إال  هذه املديريةوما إنشاء ، مديرية شبكات وأنظمة اإلعالم واالتصال اجلامعيةوتضم الوزارة أيضا 
نولوجيات اإلعالم تأكيد من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي على اختيارها احلازم يف اعتماد تام لتك

   .جديدة يةيري تس  ومقاربات ويةمفاهيم ترب يف تسيري وقيادة القطاع، مع اعتماد  اجعةن وسيلةواالتصال، ك

مديرية شبكات وأنظمة اإلعالم واالتصال اجلامعية   وتطبيقا هلذا االختيار االسرتاتيجي، سجلت
  :، برناجمني وطنيني مها"2009 – 2008 -2007األهداف اإلسرتاتيجية لسنوات "من جهتها، ضمن 

  .الشامل للقطاع نظام اإلعالم  إعداد -

  1.الوطين للتعليم عن بعد، كدعم للتعليم احلضوري املشروع االنطالق يف -

م املعدل للمرسوم 2014يناير سنة  23املؤرخ يف  22-14وحسب املرسوم التنفيذي رقم 
املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة التعليم م 2013يناير سنة  30املؤرخ يف  78-13التنفيذي رقم 

  :العايل والبحث العلمي فإن مديرية الشبكات وأنظمة اإلعالم واالتصال اجلامعية مكلفة مبا يلي

  ضمان إدماج اهلياكل القاعدية واألنظمة والشبكات املعلوماتية، -

ا،تنفيذ اسرتاتيجية األمن املعلومايت للقطاع وضمان مطابقته  -   للمقاييس والقواعد املعمول 

ضمان محاية األنظمة املعلوماتية للقطاع بوضع آليات للقطاع متبادلة للدفاع ضد الفريوسات والربامج  -
  املعلوماتية اخلبيثة،

  وضع جمموع العناصر املسامهة يف تسيري املعلومة داخل القطاع ومعاجلتها ونقلها ونشرها، -

  وحة املصدر يف مسارات التعليم والتكوين،ترقية استعمال برامج مفت -

ضمان إنشاء احملتويات البيداغوجية لدعم التكوين احلضوري، يف إطار ميثاق بيداغوجي وطين، مع  -
اورة   1.االحتفاظ حبقوق املؤلف واحلقوق ا
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 جوان 20ويف إطار تعميم استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال صدر القرار الوزاري املؤرخ يف   
م املتضمن إنشاء جلنة استشارية مكلفة بتقييم مشاريع إقامة وربط وتوسيع شبكة اإلعالم اآليل يف 2007

قطاع التعليم العايل والبحث العلمي، وتقوم هذه اللجنة بتقييم وإبداء اآلراء واالقرتاحات حول كل مشروع 
ا امل ؤسسات اخلاضعة لوصاية وزارة التعليم يتعلق بإقامة وربط وتوسيع شبكة اإلعالم اآليل، اليت تتقدم 

    2.العايل والبحث العلمي

وتسعى الوزارة يف الوقت ذاته لتطوير املهارات التكنولوجية للموظفني يف مؤسسات التعليم العايل،   
من خالل مديرية املوارد البشرية اليت من مهامها إعداد وتنفيذ خمططات وبرامج تكوين املستخدمني 

  3.نيني وأعوان املصاحل وحتسني مستواهم وجتديد معارفهماإلداريني التق

م الذي حيدد 2013يناير  30املؤرخ يف  77-13وجتدر اإلشارة أن املرسوم التنفيذي رقم   
صالحيات وزير التعليم العايل والبحث العلمي، ينص على أن من مهام وزير التعليم العايل السهر على   

ومن أهم اخلدمات  4املعلومات واالتصال يف التسيري والتعليم وترقيتها؛تطوير استعمال تكنولوجيات 
اإللكرتونية اليت مت توفريها من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف البداية، متكني طلبة البكالوريا 

ة ومتابع ختيار رغبات الطالبتعليم العايل عن بعد مبا يف ذلك ااجلدد من التسجيل يف مؤسسات ال
فضال عن البدء يف تطبيق التعليم  التسجيل يف املاسرت والدكتوراه، الحقا ، وقد مشلت هذه العمليةالنتائج

التعليم العايل كما أن املوقع اإللكرتوين لوزارة   ،اإللكرتوين أو التعليم عن بعد للوصول إىل اجلامعة اإللكرتونية
اقع خمابر البحث، ومواقع املكتبات اجلامعية، وموقع والبحث العلمي، ومواقع مؤسسات التعليم العايل، ومو 

تمع  ونوعية خدمات إلكرتونية جيدةتقدم  ceristمركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين  تفيد ا
     .األكادميي إىل أبعد حد

                                                                                                                                                                                   
م املتضمن 2013يناير سنة  30املؤرخ يف  78-13م املعدل للمرسوم التنفيذي رقم 2014يناير سنة  23املؤرخ يف  22-14تنفيذي رقم مرسوم  -1

  14.ص.5.ع.اجلريدة الرمسية اجلزائرية.تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
م املتضمن إنشاء جلنة استشارية مكلفة بتقييم مشاريع إقامة وربط وتوسيع شبكة اإلعالم اآليل يف قطاع التعليم 2007جوان  20قرار وزاري مؤرخ يف  -2

  177.ص.2007النشرة الرمسية للتعليم العايل والبحث العلمي،.العايل والبحث العلمي
  16.ص.املرجع نفسه.م2014يناير سنة  23املؤرخ يف  22-14تنفيذي رقم مرسوم  -3
اجلريدة الرمسية .م الذي حيدد صالحيات وزير التعليم العايل والبحث العلمي2013يناير  30مؤرخ يف  77-13مرسوم تنفيذي رقم  -4

  5.ص.8.ع.اجلزائرية
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 21املؤرخ يف  50صدر القرار الوزاري رقم  وجتسيد اإلدارة اإللكرتونية ويف سياق عصرنة القطاع
جلنة مكلفة بالدعم التقين لعملية رقمنة إدارة قطاع التعليم العايل والبحث  م املتضمن إنشاء2018جانفي 
  :بــ  02حسب املادة  وهي هيئة للتنسيق والتشاور واملتابعة، وهي مكلفة العلمي،

  وير والوصول إىل الرقمنة،دعم ومرافقة كل مسعى تنظيمي يتخذ خبصوص التط -

دف إىل عصرنة احلكامة،  -   تشجيع كل عملية 

اقرتاح كل تدبري يسمح بتقييم مدى تقدم العمليات املوضوعة حيز التنفيذ من أجل تعميم اإلدارة  -
  اإللكرتونية،

ملركزية مرافقة ومتابعة وضع حيز التنفيذ النظام املعلومايت املدمج للقطاع بالتنسيق مع املصاحل ا -
  واملؤسسات حتت الوصاية،

متابعة العمليات املرتبطة بتطوير تكنولوجيات اإلعالم واالتصال على مستوى اإلدارة املركزية واملؤسسات  -
  حتت الوصاية وتعميمها،

، ومتابعة تطبيقه اقرتاح مع املصاحل املعنية وضع برنامج تكوين لفائدة املستخدمني املكلفني بالرقمنة -
  نتائجه،وتقييم 

ومنشآت اإلعالم اآليل املتاحة على مستوى املؤسسات حتت ) الربجميات والعتاد ( جرد الوسائل  -
  الوصاية،

      . اقرتاح اقتناء العتاد والربجميات املناسبة لعصرنة القطاع -

  :هذه اللجنة مكلفة بنشاطات أولية ال سيمامن القرار الوزاري أن  03وتنص املادة 

  حيز تنفيذ التسيري اإللكرتوين للوثائق وتقييم تطبيقه وتطوره، متابعة وضع -

اء رقمنة التسيري البيداغوجي وتسيري اخلدمات اجلامعية، -   متابعة عملية إ
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متابعة عملية رقمنة مراكز وهيئات البحث، تسيري املوارد البشرية وتسيري املوارد املالية واحملاسبية  -
    1.والوسائل

أن الرقمنة املقصودة يف هذا القرار الوزاري هي استخدام تكنولوجيا املعلومات وجتدر اإلشارة 
وقد جاء هذا القرار واضحا  واالتصال يف التسيري اإلداري ملؤسسات التعليم العايل أي اإلدارة اإللكرتونية،

ة اخلاصة يوضح طبيعة عمل اللجنة الوزاريمن حيث التوجه حنو جتسيد اإلدارة اإللكرتونية، خاصة أنه 
باإلدارة اإللكرتونية واملتمثل يف التنسيق والتشاور واملتابعة لكل النشاطات الرامية إىل جتسيد اإلدارة 

  .اإللكرتونية يف مؤسسات التعليم العايل

تنفيذ التسيري اإللكرتوين للوثائق وتقييم تطبيقه قرار صراحة إىل متابعة وضع حيز ويشري هذا ال
ىل التساؤل حول مدى استعداد وجاهزية مؤسسات التعليم العايل لتطبيق التسيري وتطويره، مما يدفعنا إ

، فضال )اخل ...التجهيزات، الربجميات والشبكات( بالبنية التحتية اإللكرتوين للوثائق، خاصة فيما يتعلق 
افة إىل عن تأهيل املوظفني يف هذه املؤسسات على استخدام نظام التسيري واألرشفة اإللكرتونية، باإلض

التحديات اليت يفرضها هذا النظام ال سيما االعتماد على املعايري الدولية مثل املعيار الدويل إلدارة 
اخلاص باألرشفة على  Z 42013وكذا املعيار الفرنسي   ISO 15489األرشيف اجلاري والوسيط 

احلفظ  سياسات واسرتاتيجياتأن ننسى تطبيق ، دون املدى البعيد أي األرشيف الذي حيمل قيمة تارخيية
الرقمي لضمان الوصول إىل الوثائق واملصادر الرقمية كلما دعت لذلك احلاجة، إىل آخره من حتديات ولوج 

  .األرشيف إىل البيئة الرقمية

أن اللجنة الوزارية اخلاصة باإلدارة اإللكرتونية مكلفة مبتابعة  واملالحظ يف هذا القرار الوزاري هو
خمتلف الوحدات اإلدارية ملؤسسات التعليم العايل مثل تسيري املوارد البشرية وتسيري املوارد  عملية حوسبة
وقد جاءت وحدة الوسائل كآخر وحدة يف هذا القرار، ومتثلها املديرية الفرعية للوسائل  ،املالية واحملاسبة

واملعروف أن مصاحل ومراكز ومؤسسات األرشيف هي من أهم  والصيانة واليت تتبعها مصلحة األرشيف،
مراكز املعلومات على غرار املكتبات ومراكز التوثيق، فكيف ينظر إليها التنظيم اإلداري يف مؤسسات 

ا وسيلة من الوسائل مثل العتاد واألدوات املكتبية،  فاألرشيف هو وثائق حتفظ تاريخ التعليم العايل على أ
ا، وهو دليل إثبات لكل نشاطات املؤسسة وبالتايل دليل إثبات حلقوق كل املتعاملني، املؤسسة منذ ن شأ

                                                             
م املتضمن إنشاء جلنة مكلفة بالدعم التقين لعملية رقمنة إدارة قطاع التعليم العايل والبحث 2018جانفي  21مؤرخ يف  50قرار وزاري رقم  -1

   51.ص.2018النشرة الرمسية للتعليم العايل والبحث العلمي،.العلمي
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الثقافية وغريها، فكيف ال حيتل  علمية والنشاطاتفضال عن مسامهته يف اختاذ القرارات ودعمه للبحوث ال
       ملؤسسة التعليم العايل ؟ املكانة اليت تليق به يف اهليكل التنظيمي

  :التخطيط لحوسبة مصالح األرشيف الجامعية -4-1-7

من املهم أن يسبق مشروع حوسبة أرشيف اجلامعة عملية مهمة جدا أال وهي التخطيط، ومن   
يف املؤسسة،  كأسلوب عمل  املفروض أن تقوم إدارة املؤسسة اجلامعية بالتخطيط لتبين اإلدارة اإللكرتونية

من ضمن الوحدات واهليئات اإلدارية املعنية بعملية احلوسبة، وبالتايل تصبح مصلحة األرشيف وحدة إدارية 
ومن أهم اخلطوات اليت ينبغي االعتماد عليها لوضع خطة واسرتاتيجية حلوسبة مصلحة األرشيف وحىت 

  :املؤسسة ككل ما يلي

 :دراسة الجدوى -4-1-7-1

من الضروري امتالك رؤية واضحة وشاملة ملشروع احلوسبة بكل أبعاده التقنية، الفنية، اإلدارية،   
القانونية املالية وغريها، وال يتأتى هذا إال من خالل االستعانة باخلرباء يف جمال استخدام التكنولوجيات 

ع، شركات احلديثة، سواء كانوا أساتذة جامعيني متخصصني، مؤسسات قامت بنفس املشرو 
اخل، وهذا بطبيعة احلال حتت وصاية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ممثلة يف اللجنة ...متخصصة

م املتضمن 2018جانفي  21مؤرخ يف  50رقم  اخلاصة باإلدارة اإللكرتونية، وطبقا للقرار الوزاريالوزارية 
  .تعليم العايل والبحث العلميإنشاء جلنة مكلفة بالدعم التقين لعملية رقمنة إدارة قطاع ال

إن الفهم الدقيق واملفصل ملاهية املشروع ومتطلباته والتحديات اليت يفرضها على املؤسسة، فضال   
ا على املؤسسة مقابل توفري كل هذه املتطلبات هو أمر حاسم  على الفوائد واملردودية اليت سوف يعود 

رد بالنسبة العتماد املشروع من عدمه، ألن اعتماد  التكنولوجيات احلديثة يف تسيري املؤسسات ليس فقط 
تقدمه هذه التكنولوجيا يف جمال عصرنة وف اذا سمبمواكبة املستجدات، وإمنا هو مرتبط بشكل أساسي 

  والتسيري وخاصة اخلدمات املقدمة ؟ وتطوير طرق اإلدارة

اجلامعية العتماد استخدام وبناء على دراسة اجلدوى الدقيقة يتبني مدى جاهزية املؤسسة   
اخل، وبالتايل عندما يتخذ القرار باعتماد املشروع فإن ...، تقنيا، فنيا، مالياتكنولوجيا املعلومات واالتصال

هذا القرار يكون مؤسس على معلومات دقيقة وإحصائيات باألرقام حول كل املتطلبات الضرورية لتنفيذ 
   .هذا املشروع
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 :عوضع خطة المشرو  -4-1-7-2

بعد القيام بدراسة جدوى مشروع احلوسبة وتبني جاهزية املؤسسة اجلامعية لتنفيذه، بالتايل تشكل     
واليت يراعى فيها ترتيب  رؤية واضحة لدى إدارة اجلامعة حول املشروع، تأيت مرحلة وضع خطة للتنفيذ

جزئية حسب استعداد  أن تتم حوسبة املؤسسة اجلامعية بصفة شاملة أو، ومن املمكن جدا األولويات
ا خاصة من الناحية البشرية واملالية،   :اخلطة التالية ومن املمكن اقرتاح املؤسسة وقدر

  :تحديد األهداف -أ

ا مبا فيها مصلحة األرشيف من خالل جتسيد اإلدارة إدارة وتطوير عصرنة  - ا ووحدا اجلامعة بكل هيئا
  .اإللكرتونية

  .التسيري اإلداري للمؤسسة حتقيق مردودية أفضل يف جمال -

  .تطوير املهارات التكنولوجية للموظفني وحتقيق الرضا الوظيفي -

  .تقدمي خدمات ذات نوعية جيدة للمستفيدين -

  : خطوات تنفيذ المشروع - ب

  .حتديد احتياجات اهليئات واملصاحل اإلدارية من املستلزمات اإللكرتونية -

  .اإللكرتونية الضرورية والربجميات اقتناء التجهيزات -

  .الشبكة الداخلية وشبكة اإلنرتنيت إنشاء -

  .تكوين املوظفني على استخدام التكنولوجيات احلديثة -

  :من املمكن أن يتكون فريق احلوسبة من :تحديد فريق الحوسبة -ج

  .األرشيفيني -

  .املتخصصني يف اإلعالم اآليل -

  .املوظفني اإلداريني والتقنيني -

  .إطارات مسؤولة باملؤسسة اجلامعية -
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  :من خالل :المتابعة، التقييم والتقويم -د

متابعة املشروع وتقييم املشروع والوقوف على الصعوبات واملشكالت اليت يواجهها والتدخل لوضع  -
 املناسبة، ويكون هذا من طرف إدارة املؤسسة اجلامعية وأيضا اللجنة الوزارية اخلاصة باإلدارة احللول

م املتضمن إنشاء جلنة 2018جانفي  21مؤرخ يف  50رقم  اإللكرتونية، وباالستناد إىل القرار الوزاري
  .مكلفة بالدعم التقين لعملية رقمنة إدارة قطاع التعليم العايل والبحث العلمي

  .ة املعقدةاالستعانة باخلرباء يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال خاصة فيما يتعلق باجلوانب التقني -

  .القيام بإجراءات الصيانة بشكل دوري -

  :اإلرادة السياسية -4-1-8

يعترب توفر اإلرادة السياسية سواء كان على املستوى املركزي أو على مستوى املؤسسات اجلامعية     
عامل أساسي وجوهري، فقد يتم توفري مجيع املتطلبات حلوسبة األرشيف اجلامعي وغريه من مصاحل وهيئات 

بدء يف تنفيذه، فعلى قدر إميان اجلامعة، إال أن األمر برمته قد يقف أمام قرار مدير اجلامعة بتبين املشروع وال
املسؤولني باملشروع ووعيهم بأمهيته وضرورته لعصرنة اإلدارة اجلامعية بشكل عام ومصاحل األرشيف بشكل 

وجتاوز  خاص، يكون جناح املشروع من خالل جتسيده على أرض الواقع، والعمل على حل كل املشكالت 
  .كل الصعوبات اليت تعرتضه

مهما كانت ثرية بالدراسات العلمية والطروحات اجلادة والنصوص القانونية، إن أدبيات املوضوع   
إال أن اإلرادة السياسية هي من حيرك هذا الرصيد العلمي اهلام، وينقله من عامل النظرية إىل عامل التطبيق، 

دول ال هدف كل هي وهلذا يتم الرتكيز على احلكم والسياسة الرشيدة يف حتقيق التنمية املستدامة اليت
تمعات؛ فضال عن أن إمهال املشاريع بعد انطالقها والتخلي عن مهمة املتابعة والتقومي سوف  والشعوب وا
يؤثر سلبا على املشروع وبطريقة مباشرة، ويف كثري من األحيان يكون مصري هذه املشاريع الفشل، بسبب 

  .اسبة للمشكالت املطروحة ميدانياعدم التكفل مبواجهة التحديات اليت تفرضها، وإجياد احللول املن

ا عامل أساسي وجوهري يف جتسيد وعلى هذا األساس ينظر إىل توفر ا   إلرادة السياسية على أ
وتنفيذ وجناح كل املشاريع بشكل عام، وخصوصا ما تعلق باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

دارة اإللكرتونية يف مجيع املصاحل واهليئات لعصرنة إدارة مؤسسات التعليم العايل، من خالل تطبيق اإل
  .اجلامعية مبا فيها املصاحل األرشيفية
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إن قرارات تتعلق بتغيري اهليكل التنظيمي ملؤسسات التعليم العايل، وتوفري املتطلبات الضرورية   
سياسية على املستوى املركزي واحمللي، من لتجسيد مشاريع احلوسبة باملؤسسات اجلامعية تقتضي إرادة 

يئة البنية  خالل حتيني النصوص القانونية خاصة احملددة للتنظيم املعمول به يف املؤسسة اجلامعية، وأيضا 
التحتية وتأهيل املوظفني وختصيص امليزانية الكافية وغريها، لضمان جناح هذه املشاريع للوصول إىل جتسيد 

       . يف املؤسسات اجلامعية اإلدارة اإللكرتونية

  :دفتر الشروط -4-1-9

يعرف دفرت الشروط بأنه عبارة عن وثيقة مقدمة من طرف املؤسسة للموردين، تصف من خالهلا   
وبشكل واضح مواصفات التجهيزات احملتملة واملتوقعة من ناحية توفرها على الشروط الفنية اليت حتقق 

  1.اإلنتاجية والتشغيل واجلودة

عملية اقتناء التجهيزات  يف بضرورة التقييم املسبق للموردين قبل الشروع من اخلرباء يوصي العديدو 
والربجميات أو تصميم الشبكات الداخلية، وحىت إجراء عمليات الرقمنة اخلارجية من طرف شركات خاصة، 

بح ميسر اليوم من خالل من خالل االطالع على أدلة املوردين سواء كانت ورقية أو إلكرتونية، واألمر أص
املواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل االجتماعي، أو باستشارة مؤسسات قامت بعمليات اقتناء مماثلة، 

  .يف املستوى املطلوب وردينجتارب اآلخرين يف الوصول إىل م وبالتايل االستفادة من

جلميع دفرت الشروط شامال على ضرورة اجلدية يف تصميم دفرت الشروط، فكلما كان  ويؤكد اخلرباء  
االحتياجات واملتطلبات اآلنية واملستقبلية أدى هذا إىل جناح العملية ككل، فمثال عمليات تركيب وتثبيت  
وصيانة التجهيزات والربجميات والشبكات هي من أهم العناصر اليت يتم التأكيد عليها، على اعتبار أن هذه 

 املعقول إمهال عنصر الصيانة مثال يف حاالت األعطاب العمليات هي مكلفة جدا للمؤسسة، ومن غري
وهلذا ينبغي أن يتوىل إعداد دفرت الشروط خبري أو  التقنية، وإال أدى هذا إىل تعطل أو فشل املشروع،

جمموعة من اخلرباء يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال باإلضافة إىل األرشيفيني، لتحديد الشروط واملعايري 
  2.توفرها حىت حتقق األهداف املسطرةالواجب 

  :وهي حماور على األقل 3ويتضمن دفرت الشروط 

                                                             
1 - Falavard, Hélène. Mettre en place un projet de numérisation. en ligne].jour de 
visite:07.08.2018.disponible sur:  
http://www.mathdoc.fr/publis/falavard_numerisation_31mars2005_web.pdf   

  49-36.ص.2007، 11.ع.جامعة حممد خيضر بسكرة.جملة العلوم اإلنسانية.دفتر الشروط ألتمتة المكتبات.بن السبيت،عبد املالك -2
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وتكون هذه املواصفات حسب طبيعة الصفقة املربمة، سواء كانت : وضع المواصفات المطلوبة -والأ
ني توريد جتهيزات إلكرتونية أو برجميات أو تصميم شبكة داخلية أو رقمنة رصيد أرشيفي وغريها، وهنا يتع

على إدارة املؤسسة حتديد املواصفات الفنية املطلوبة بصفة دقيقة ومفصلة يف الصنف املراد اقتناؤه، أو العمل 
ومن مث إدراجه يف دفرت الشروط، واليت تعترب بعد ذلك أساسا يف تقييم العروض املقدمة املطلوب تنفيذه، 

وهذا  1علن عنها مسبقا حتت طائلة اإلقصاء،من طرف املتنافسني الذين يتعني عليهم احرتام املواصفات امل
من قانون تنظيم الصفقات العمومية، واليت أسندت للجنة تقييم العروض  32ما نصت عليه املادة رقم 

    2 .صالحية إقصاء العروض غري املطابقة ملوضوع الصفقة وحملتوى دفرت الشروط

يف املرحلة الثانية من إعداد دفرت الشروط تقوم اجلهة  :وضع الشروط العامة والخاصة للصفقة -ثانيا
املختصة بوضع الشروط العامة واخلاصة للصفقة املراد إبرامها، وهذه العملية تقتضي القيام مبجموعة من 

  :اإلجراءات اإلدارية والفنية والتقنية الضرورية إلعداد دفرت الشروط واملتمثلة يف ما يلي

  .اإلدارية اليت يتعني على املتعامل الراغب يف املشاركة ملؤها والتوقيع عليهاحتضري مناذج الوثائق  -أ

  :حتديد املعلومات اخلاصة باملشاركة يف الصفقة ال سيما - ب

  .الشروط ذات الطابع االقتصادي والتقين والضمانات املالية حسب احلالة -

  .املعلومات والوثائق التكميلية املطلوبة من املتعاقدين -

  .فيات التسديدكي  -

  .األجل املمنوح لتحضري العروض -

  .آخر ساعة إليداع العروض، وساعة فتح األظرفة -

  3.العنوان الدقيق لوضع وتقدمي العروض -

املراد إبرامها، خاصة فيما يتعلق بالتسبيقات، التسبيق على التمويل، طرق  بيان الشروط العامة للصفقة -ج
يفية لة حسن التنفيذ، وكفالة الضمان وكاستعادة التسبيقات، والبنود املرتبطة بالضمانات املالية ككفا

                                                             
دار النهضة العربية :القاهرة.وتعديالته 1998لسنة  89الحلول العملية لمشكالت المناقصات والمزايدات الناشئة عن تطبيق القانون .عطيةمصطفى،فتحي  -1

  100.ص.2010للنشر والتوزيع،
   10.ص.58.ع.اجلزائريةاجلريدة الرمسية .م املتضمن تنظيم الصفقات العمومية2010أكتوبر  7مؤرخ يف  236-10مرسوم رئاسي رقم  -2
   : متاح على.2018.08.07:زيارة يوم].على اخلط املباشر.[مذكرة ماسرت.دفاتر الشروط في مجال الصفقات العمومية.جبالحي،سليم -3

msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/389-http://dspace.univ  
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ا، وشروط التسديد وآجال اإلثبات  اسرتجاع الضمانات، وحاالت فرض عقوبة التأخري وإجراءات حسا
     1.اخل...ة الضمان احملددة يف دفرت الشروطومد

وترجع مهمة انتقاء املتعامل املتعاقد إىل جلنة تقييم  :نتقاءوضع الشروط المتعلقة بمعايير اال -ثالثا
العروض، حيث تتوىل إقصاء العروض غري املطابقة ملوضوع الصفقة وحملتوى دفرت الشروط، وتعمل على 

حلتني على أساس املعايري واملنهجية املنصوص عليها يف دفرت الشروط، فتقوم يف حتليل العروض املتبقية إىل مر 
واليت وضعها دفرت الشروط لتنظيم  أسس عدة املرحلة األوىل بالرتتيب التقين للعروض باالعتماد على

مع إقصاء تلك اليت مل تتحصل على العالمة الدنيا الالزمة املنصوص عليها يف دفرت الشروط،  2املناقصة،
ولية، وانتقاء وتقوم يف املرحلة الثانية بدراسة العروض املالية للمتعاقدين الذين مت تأهيلهم تقنيا بصفة أ

يث املزايا االقتصادية إذا كان العرض األقل مثنا إذا تعلق األمر باخلدمات العادية، أو العرض األفضل من ح
دف حتقيق املصلحة املالية للمؤسسة يف ضوء مواصفات فنية دقيقة االختيار قائم على اجلانب التقين، 

   3.ومفصلة

ويفضل اختيار العرض األفضل من حيث املزايا التقنية من أجل الوصول إىل جودة املقتنيات، ألن   
 ما سيظهر أثره الحقا عند بروز غالبا على حساب اجلودة، وهذا يكون األقل االختيار على أساس السعر

مشكالت نتيجة نقص جودة املقتنيات التكنولوجية، سواء كانت حواسيب ولواحقها، ماسحات ضوئية 
                  .وغريها

  :مشروع الحوسبة لمواكبة مصلحة األرشيففي  يالتنظيم التغيير -1-10- 4

إحداث تعديالت يف أهداف وسياسات اإلدارة أو يف أي عنصر من عناصر التغيري التنظيمي هو   
مالئمة أوضاع التنظيم، أو استحداث أوضاع تنظيمية : العمل التنظيمي، مستهدفا أحد أمرين أساسيني مها

   4.لوأساليب إدارية وأوجه نشاط جديدة حيقق للتنظيم مردودية أفض

من أهم العمليات اإلدارية يف أي منظمة، وهو يقوم على ترتيب األنشطة  هو ومعروف أن التنظيم
وتقسيم املهام على املوظفني بطريقة تسهم يف حتقيق أهداف املنظمة، كل حسب ختصصه ومؤهالته 

أن اإلدارة اإللكرتونية تغري من أساليب  تنظيم هو اهليكل التنظيمي، ويؤكد الباحثونوخرباته، وناتج عملية ال

                                                             
   21-19.ص.املرجع نفسه. 236-10مرسوم رئاسي رقم  -1
   171.ص.2009دار الوفاء القانونية،:اإلسكندرية.المناقصة العامة كطريقة للتعاقد.سردوك،هبة -2
  278.ص.2004دار الكتب القانونية،:القاهرة.العقود اإلدارية وقوانين المزايدات والمناقصات.أبو العينني،حممد ماهر -3
  2012، 1.،ع22.مج.جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية.اإلدارةالتغيير التنظيمي العوامل المؤثرة واستجابة .حسني،عبد الكرمي -4
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نسجم مع رورة تغيري اهليكل التنظيمي، كي تاملؤسسة، وتؤدي إىل ظهور مهام جديدة تستدعي بالض عمل
املهام والوظائف اجلديدة، ويشري عمر وصفي عقيلي أن إدخال التكنولوجيا املتطورة حيتاج إىل إدخال 

حياة املنظمات، فقد  وقد ثبت تارخييا مدى تأثري التطور العلمي املتسارع على 1،تغيريات تنظيمية مناسبة
حوهلا إىل منظمات تقوم على أساس املعرفة مع ما ترتب على ذلك من تغيري يف أساليب العمل ومناهج 

ياكل التكوين،   كما برزت بفعل التطور العلمي ختصصات جديدة، غريت اهلياكل التنظيمية التقليدية 
ت احلالية للمنظمات اليت تسعى إىل تبين أكثر تكيفا مع متطلبات اإلدارة املعاصرة، خاصة مع التوجها

فضال على أن إدارة اجلودة الشاملة تقتضي التحسني املستمر ومرونة السياسات  2،اإلدارة اإللكرتونية
      3.واإلجراءات

حاصل على مستوى املؤسسة مهما كانت طبيعة نشاطها، فإن مصلحة وكما أن هذا األمر   
التنظيمي عند اندماجها يف اإلدارة اإللكرتونية للمؤسسة، ويصبح استخدام األرشيف معنية أيضا بالتكيف 

الربجميات املتنوعة وعمليات الرقمنة واملعاجلة احلاسوبية وإنشاء قواعد البيانات والعمل عرب الشبكات وغريها 
اتب من صميم املهام يف مصلحة األرشيف، وقد يتطلب هذا األمر تقسيما للمهام وإحداث أقسام أو مك

داخل مصلحة األرشيف، حيث توكل لكل قسم أو مكتب مهمة أو جمموعة من املهام حسب التنظيم 
املعتمد، فمن املمكن أن يوجد مكتب خاص باملعاجلة العلمية والفنية لألرشيف، ومكتب خاص 

  .اخل...بالتكنولوجيا احلديثة، وثالث خاص بتلبية احتياجات املستفيدين وتقدمي اخلدمات

ا خاصة يف غياب النص القانوين احملدد ولكل    مصلحة احلق يف اختيار التنظيم اإلداري اخلاص 
ا اليت ختتلف عن غريهاللتنظيم املعمول به، فلكل مصلحة وض ، وهذا األمر يرجع إىل رئيس عها وخصوصيا

        .ورؤسائه، وممكن بالتشاور مع فريق العمل يف مصلحة األرشيف مصلحة األرشيف

  :والحفظ الرقمي األمن والحماية سياسات -1-11- 4

أن استخدام التكنولوجيات احلديثة كما له مزايا وفوائد خاصة يف جمال عصرنة من املعروف   
تتطلب وضع  والصعوبات املؤسسات وتطوير طرق التسيري واإلدارة، فإنه يفرض مجلة من التحديات

دد   .املنظومة اإللكرتونية للمؤسسة سياسات حمكمة ملواجهة العديد من املخاطر اليت 

                                                             
  166.ص.2007دار زهران،:عمان.اإلدارة المعاصرة.عقيلي،عمر وصفي -1

2 - Benoit, Grouard ; Francis, Meston. L’entreprise en mouvement conduire et réussir le 
changement. Paris : Dunod,1998. p. 15-16   

  27.ص.2004دار وائل،:عمان.مفاهيم وتطبيقات:إدارة الجودة الشاملة.جودة،حمفوظ أمحد -3
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 تتكون أنظمة املعلومات عادة من التجهيزات اإللكرتونية، الربجميات،: سياسات األمن والحماية -أوال
موارد كمورد رئيسي من   مع املعلومات ، املستخدمون واإلجراءات، وتتعامل هذه املكوناتوالشبكات

وتأمينه ضد التعامل اخلاطئ أو التعدي املتعمد، فاإلجراءات املقصودة هنا   املنظمة جيب احملافظة عليه
كمكون من مكونات أنظمة املعلومات هي األوامر املكتوبة لتنفيذ مهام حمددة، فهي الرابط بني 

طريقة العمل الذي ينفذ بواسطة هذه املكونات، املستخدمني واملكونات املادية والربجمية، وهي اليت حتدد 
ا، ولض بط أمن املعلومات يف املنظمة، فإنه يلزم حتديد اإلجراءات املطلوب من كل مستخدم القيام 

وحتديد األجهزة والربامج اليت جيب عليه استخدامها، وبالتايل فإن قيام أي مستخدم مبهمة ليست من 
ا  ا ومعلوما جمات اإللكرتونية من وتعترب اهليعد خرقا ألمن املعلومات، اختصاصه، واطالعه على إجراءا

أهم األخطار اليت تتعرض هلا أنظمة املعلومات، مثل هجمات الفريوسات وديدان احلاسب اآليل، وبرامح 
أحصنة طروادة، وبرامج االخرتاق، وبرامج التجسس اإللكرتوين، وقد تتسبب هذه الربامج يف أضرار كثرية 

إىل القرصنة وسرقة املعلومات والوثائق وامللفات ترتاوح بني جمرد اإلزعاج، إىل فقد البيانات، ووصوال 
  1.اإللكرتونية وحىت األموال

  :ويتم االعتماد على جمموعة من اإلجراءات التقنية حلماية األنظمة املعلوماتية ومن مجلتها

من خالل كلمة املرور، البصمة اإللكرتونية، الصفات الفيزيولوجية، التوقيع  التحقق من هوية املستخدم، -
  .اإللكرتوين وغريها

من خالل التحكم يف وصول املستخدم إىل املنظومة املعلوماتية  ،التحكم بالوصول وهو من طرق احلماية -
  .املرخص به للمواردخاصة األجهزة الرئيسية والبيانات املركزية، أي منع االستخدام غري  للمؤسسة،

  .استخدام الربجميات املضادة للفريوسات الفعالة والعمل على حتيينها -

  2.تقنيات التشفري وجدران النار -

                                                             
  64- 22.ص.2015مكتبة امللك فهد،:الرياض.أمن المعلومات.القحطاين،ذيب بن عايض -1
زيارة ].على اخلط املباشر.[ cybrarians journalجملة.المخاطر والحلول:أمن شبكات المعلومات.حسنني،رجب عبد احلميد -2

  :متاح على.2018.08.08:يوم
tworks&catid=http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=629:ne

257:studies&Itemid=94   
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وال ينبغي بأي حال إمهال مثل هذه اإلجراءات حىت ال ترتك األنظمة املعلوماتية عرضة لعديد 
ددها بالتلف أو القرصنة، وينبغي التأكيد  على عنصر اليقظة املعلوماتية واعتماد كل الطرق األخطار اليت 

  .التقنية احلديثة اليت حتقق أمن معلومايت أفضل للمؤسسة عموما ولألرشيف بشكل خاص

ــــا مـــــن حتـــــديات تتعلـــــق  :سياســـــات الحفـــــظ الرقمـــــي -ثانيــــا وبـــــالنظر للبيئـــــة التكنولوجيــــة ومـــــا يـــــرتبط 
ـــــــزات والربجميـــــــات وأشـــــــكال  امللفـــــــات، فضـــــــال عـــــــن تقـــــــادم وســـــــائط التخـــــــزين بتقـــــــادم األنظمـــــــة والتجهي

ــــإن اعتمــــاد  1وهشاشــــتها، ــــايل ف ــــة مســــتقبال، وبالت ــــائق الرقمي ــــة الوصــــول إىل الوث ممــــا يطــــرح مشــــكل إمكاني
وحـــــىت مراكـــــز  سياســـــات واســـــرتاتيجيات احلفـــــظ الرقمـــــي يصـــــبح ضـــــروري وأكيـــــد للمؤسســـــات األرشـــــيفية

  :، ومن مجلتهاومصاحل األرشيف

حتتــــــاج األنظمـــــة اإللكرتونيـــــة إىل متابعـــــة جيــــــدة وصـــــيانة كـــــل األعطــــــال : ظمـــــةالعنايـــــة بصـــــيانة األن -أ
نا وســـــــائط جميــــــات أو وســـــــائط التخـــــــزين، فـــــــإذا أخـــــــذالــــــيت تتعـــــــرض هلـــــــا، ســـــــواء كانـــــــت جتهيـــــــزات أو بر 

ـــــة  ـــــة إذا كانـــــت الوثـــــائق اإللكرتوني ـــــا حتتـــــاج إىل معاملـــــة خاصـــــة يف حال ـــــال، فإ التخـــــزين علـــــى ســـــبيل املث
ــــا ملـــــدة غــــريبنظــــام األرشــــيف  قصــــرية، فاملســـــئولون عــــن الوســــائط جيـــــب أن  اإللكــــرتوين ســـــوف حيــــتفظ 

ــــــذي  ــد أي مــــــن الوثــــــائق ســــــيحفظ حفظــــــا دائمــــــا، ومــــــا األســــــلوب ال يكــــــون لــــــديهم القــــــدرة علــــــى حتديــــ
ـــذا األســـلوب، وهـــذا األمـــر مهـــم جـــدا  الوثيقـــة املخزنـــة  إذا كانـــتســـوف يتبـــع معهـــا ومـــىت يبـــدأ العمـــل 

بـــــأن حتفـــــظ حفظـــــا دائمـــــا، وهـــــي تعـــــاجل يف أمـــــاكن أخـــــرى بعيـــــدا عـــــن أجهـــــزة  علـــــى النظـــــام مت حتديـــــدها
     2.احلاسب عن طريق وسائط التخزين

ـــــــة -ب ـــــــة والرقمي ـــــــة التناظري ـــــــائق  :النســـــــخ االحتياطي ـــــــة للوث ـــــــرب إجـــــــراءات إنشـــــــاء نســـــــخ احتياطي تعت
ــــق محايــــ ــــة بــــنظم األرشــــيفات اإللكرتونيــــة مــــن اخلطــــوات املهمــــة واألساســــية علــــى طري ة الوثــــائق اإللكرتوني

املخزنــــة بالنظـــــام يف حــــاالت التلـــــف أو الضـــــياع، وهــــي العمليـــــة الـــــيت يــــتم فيهـــــا عمـــــل نســــخ مـــــن وثـــــائق 
ـــــة أبرزهـــــا  ـــــى وســـــائط ختزيني ـــــدة عـــــن املكـــــان  ،(CD, DVD)النظـــــام عل ووضـــــعها يف أمـــــاكن بعي

                                                             
 :متاح على.2017.10.28:زيارة يوم].على اخلط املباشر.[املنهل.رؤية تحليلية واقتراح لحلول معيارية:تحديات الحفظ الرقمي.شواو،عبد الباسط -1

http://platform.almanhal.com/Files/2/92598  
2 - Dollar, charles M. Selecting storage media for long –term access to digital record: Neal 
schurman publishers, 2002.p.46 
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ــــــه النظــــــام لضــــــمان محايتهــــــا، ــــــة  1املوجــــــود ب ومعظــــــم بيئــــــات شــــــبكات احلواســــــيب تقــــــدم إجــــــراءات فعال
       2.إلمكانية عمل نسخ احتياطية لوثائق النظام

ـــــة فـــــي أشـــــكال الملفـــــات -ج ـــــزام بالمعياري ـــــى االبتعـــــاد : االلت ينبغـــــي احلـــــرص يف املشـــــاريع الرقميـــــة عل
ــــــري والــــــزوال مــــــع احتمــــــاالت  ــــــا تكــــــون عرضــــــة للتغي ــــــة، أل توقــــــف عــــــن أشــــــكال امللفــــــات غــــــري املعياري

الشــــــــركات الــــــــيت تنتجهــــــــا أو تطورهــــــــا إىل أشــــــــكال جديــــــــدة، وتقــــــــوم هــــــــذه الفكــــــــرة علــــــــى افــــــــرتاض أن 
ـايري واســــــعة االنتشــــــار يف الســــــوق، تكــــــون أقــــــل عرضــــــة للــــــزوال مــــــن  منتجــــــات الــــــربامج الــــــيت تســــــاير معـــــ

  . الربامج األخرى املتاحة يف السوق

ــــــر -د مج إىل أخــــــرى، أو مــــــن جيــــــل يــــــتم نقــــــل املــــــواد الرقميــــــة مــــــن مواصــــــفات عتــــــاد أو بــــــرا: التهجي
ـــــيت تشـــــهدها التقنيـــــة،  ـــرض حفـــــظ تلـــــك املـــــواد يف التغيـــــريات املتتابعـــــة ال ـــــك بغــ حاســـــبات إىل أخـــــرى، وذل
وبـــــذلك فـــــإن هـــــذا النـــــوع مـــــن االســـــرتاتيجيات يتطلـــــب نقـــــل املعلومـــــات كـــــل فـــــرتة إىل وســـــائط أخــــــرى 

ـــع اجليـــــل اجلديــــد مــــن تقنيـــــة احلواســــيب، وبــــذلك فإننـــــا ال نبقــــي علــــى الو  ســـــيط نفســــه يف هـــــذه تعمــــل مـ
  .احلالة لكن يتم حتديثه كل فرتة حبيث يتوافق مع التقنية احلديثة

إن احلفـــــــظ اجليـــــــد للمصـــــــادر الرقميـــــــة يتطلـــــــب تـــــــوافر نظـــــــام فعـــــــال  :التوثيـــــــق الجيـــــــد للميتاداتـــــــا -ه
ـــــذ  ـــــى الوثـــــائق اإللكرتونيـــــة من ـــــيت متـــــت عل للميتاداتـــــا لوصـــــف تلـــــك املصـــــادر، وتوثيـــــق كـــــل اإلجـــــراءات ال

ا، لضـــــــ ـــــــار نشـــــــأ ــا دعـــــــت احلاجـــــــة، وعناصـــــــر امليتاداتـــــــا مطلوبـــــــة لـــــــدعم اختي مان الوصـــــــول إليهـــــــا كلمـــــ
ــــــا )حفــــــظ التقنيــــــة أو احملاكــــــاة أو اهلجــــــرة ( اســــــرتاتيجية احلفــــــظ املتبعــــــة يف املشــــــروع الرقمــــــي  ، حيــــــث أ

ـــــــد  ـــــــزات، وق ـــــــربامج والتجهي ـــــــة ال ـــــــيح معلومـــــــات مفصـــــــلة لوصـــــــف أشـــــــكال امللفـــــــات املســـــــتخدمة وبيئ تت
   3.ات حول إدارة احلقوق وضبط إمكانيات الوصول إىل الوثائق الرقميةتتضمن أيضا معلوم

ــــــيت تواجــــــه مؤسســــــات ومراكــــــز ومصــــــاحل    ــــو مــــــن أكــــــرب التحــــــديات ال ولعــــــل احلفــــــظ الرقمــــــي هــ
أو  احتياطيـــــةاألرشـــــيف الـــــيت تتبـــــىن حلـــــول األرشـــــفة اإللكرتونيـــــة، والـــــذي قـــــد يتطلـــــب اســـــتخدام خـــــوادم 

ــــغرات الفيلميــــــة، وبالتـــــايل رصــــــد خمصصـــــات ماليـــــة مــــــن أجـــــل تنفيــــــذ  نســـــخ صـــــلبة مثــــــل الـــــورق أو املصـ
              . سياسات واسرتاتيجيات احلفظ الرقمي للمواد األرشيفية الرقمية

  
                                                             

1 - Sraith, Colin. Secondary storage in the 2th century. Danbury: Green,2001.p.27 
 245.ص.السابقاملرجع .األرشفة اإللكترونية وإدارة الوثائق في العصر الحديث.جبريل؛املعثم،نبيلالعريشي، 2-

  2009، 1.،ع1.مج.جملة املكتبات واملعلومات العربية.الحفظ الرقمي وتطبيقه في المشاريع الرقمية السعودية.بامفلح،فاتن سعيد -3
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  المتطلبات المالية: المبحث الثاني

وال ميكن بأي حال من من املعروف أن املال هو عصب احلياة، وهو أداة التعامل االقتصادي،   
لتغطية تكاليف هذا املشروع،  ةالالزم وع مهما كان نوعه دون توفري األموالاألحوال تصور إجناز أي مشر 

من متطلبات، خاصة ما تعلق  يقتضيهفإذا كنا نتحدث عن مشروع حوسبة األرشيف اجلامعي بكل ما 
ذا املشروع هو من املسلمات، ميزانية خاصة هلوظفني، فإن ختصيص باملتطلبات املادية، الربجمية وتأهيل امل

عة مبا يف ذلك مصاحل األرشيف، أن توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال لعصرنة إدارة اجلام خصوصا
ذا اجلانب  يتطلب ميزانية معتربة لتغطية تكاليف املشروع، وهلذا سنحاول اإلملام بأهم العناصر املرتبطة 

  .املة للموضوع من مجيع جوانبهاملهم، حىت تكون الرؤية ش

  :التعليم العالي والبحث العلمي وزارةميزانية  -4-2-1

التعليم العايل والبحث العلمي هي كل ما يرصد من أموال يف امليزانية السنوية للدولة  وزارةميزانية   
لتغطية تكاليف التسيري والتجهيز وسائر املستلزمات اخلاصة بالقطاع، وميزانية التعليم العايل من الناحية 

تبار قطاع التعليم العايل ، باعاإلنتاجيةا على أساس املفاضلة مع القطاعات االقتصادية ال ينبغي النظر إليه
االت،  نيالرئيسي ينمن املزود لقطاع اإلنتاج باملوارد البشرية املؤهلة، فضال عن البحوث العلمية يف خمتلف ا

    1.وبالتايل دعم التنمية االقتصادية الشاملة

وقد دأبت احلكومة املركزية على ختصيص ميزانيات القطاعات العمومية ومنها قطاع التعليم العايل   
ضمن قانون املالية السنوي، حيث ترتبط هذه املخصصات املالية ارتباطا مباشرا بالدخل القومي للدولة 

يل على الدولة بنسبة واملالحظ هو اعتماد متويل قطاع التعليم العاوبأوضاعها االقتصادية والسياسية، 
ومقارنتها مع باقي  للقطاع املخصصة ، وحيظى القطاع مبستويات متويل معتربة بالنظر لقيمة امليزانية98٪

 2،األخرى فهي حتتل يف الغالب املرتبة اخلامسة ضمن القطاعات احلكومية والوزاريةالقطاعات احلكومية، 
خالل السنوات األخرية مع بعض االختالالت،  هذه امليزانية مطردة يف وتشري اإلحصائيات إىل زيادة

       .م2018 –م 2010واجلدول التايل يوضح هذه الزيادات خالل الفرتة من 

  

                                                             
  161.ص.2001دار وائل،:عمان.في اقتصاديات التعليم.الرشدان،عبد اهللا -1
لة اجلزائرية للمالية العامة.الواقع والتحدياتتمويل التعليم العالي في الجزائر بين .كياري،فاطمة الزهراء -2 زيارة ].على اخلط املباشر.[ا

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/30882: متاح على.2018.08.15:يوم
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 السنة  ميزانية الدولة قطاع التعليم العايل يزانيةم  النسبة املئوية
 2010 دج 2.837.999.823.000 دج 173.483.802.000 ٪ 6.11
 2011  دج 3.434.306.634.000 دج 212.830.565.000   ٪ 6.19
 2012 دج 4.608.250.475.000 دج 277.173.918.000 ٪ 6.14
 2013 دج 4.335.614.484.000 دج 264.582.513.000 ٪ 6.10
 2014 دج 4.714.452.366.000 دج 270.742.002.000 ٪ 5.74
 2015 دج 4.972.278.494.000 دج 300.333.642.000 ٪ 6.04
 2016 دج 4.807.332.000.000 دج 312.145.998.000 ٪ 6.49
 2017 دج 4.591.841.961.000 دج 310.791.629.000 ٪ 6.76
 2018  دج 4.584.462.233.000 دج 313.336.878.000  ٪ 6.83

  1م 2018-2010ميزانية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي خالل الفرتة  : 01ل رقم جدو 

  :ذه األرقام واملعطيات ما يليهلواملالحظ عند أول قراءة 

  .م2016نسيب ابتداء من سنة املضطردة يف ميزانية الدولة، مع تراجع انتظام الزيادة  -

  .م2017، مع تراجع نسيب سنة العايل انتظام الزيادة املضطردة يف ميزانية التعليم -

حلصة قطاع التعليم العايل ضمن ميزانية الدولة، مع تراجع نسيب انتظام الزيادة املضطردة يف النسبة املئوية  -
  .م2015-2013خالل الفرتة 

امليزانية ضمن القائمة الكلية للقطاعات احلكومية خالل  من حيث حجماملرتبة اخلامسة  احملافظة على -
   .م2018-2010الفرتة 

والذي دفعها م، 2015فعلى الرغم من تأثر اجلزائر باخنفاض أسعار احملروقات ابتداء من سنة   
، بشكل كبري والبحث العلمي السياسة مل تطل قطاع التعليم العايل هذه إال أنالنتهاج سياسة التقشف، 

كومة اجلزائرية بأمهية السنوية، وهذا يعكس وعي احل فقد استمر القطاع يف االستفادة من الزيادة يف امليزانية
  . التعليم يف مسار التنمية بشكل عام، والتعليم العايل والبحث العلمي بشكل خاص

                                                             
  اجلريدة الرمسية اجلزائرية.م2018- 210قوانني املالية خالل الفرتة  -1
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 الوسائل ومراقبة التسيري حيث تكلفوتضم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مديرية امليزانية و 
  :باملهام التالية

  قييم ميزانية التسيري للقطاع وإعداده،ت -

  االعتمادات الضرورية لسري املؤسسات حتت الوصاية،ختصيص  -

 ضمان تسيري الصندوق الوطين للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، -

 ، القيام مبراقبة التسيري املايل واحملاسيب للمؤسسات حتت الوصاية -

  العقود، ضمان سري اللجنة الوزارية إلبرام الصفقات العمومية والسهر على احرتام إجراءات إبرام -

 تزويد اإلدارة املركزية بالوسائل املادية وضمان تسيريها، -

  1.تنفيذ ميزانية التسيري والتجهيز التابعة لإلدارة املركزية -

تقوم مديرية امليزانية والوسائل ومراقبة التسيري بتجميع الوثائق املتعلقة بالتقييم املايل لنفقات   
عمل ومناقشة املديريات املركزية ومشاريع ميزانية املؤسسات حتت الوصاية، وهي املرحلة اليت تتبعها جلسات 

املؤسسات اجلامعية، وتسمى هذه املرحلة  بني مسؤويل املديريات الفرعية التابعني ملديرية امليزانية ومسؤويل
بالتحكيم الداخلي، حيث تقرر ميزانية املؤسسة اجلامعية يف اإلدارة املركزية، وهذا يعين تبعية مالية وإدارية 

     2.ملؤسسات التعليم العايل ملديرية امليزانية والوسائل ومراقبة التسيري يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

بني املديريات التسع اليت تضمهم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي جند مديرية التنمية ومن 
مديريات فرعية من ضمنها املديرية الفرعية لربجمة ومتويل االستثمارات،  4واالستشراف، وهي بدورها تضم 

  :حيث تقوم هذه األخرية مبا يلي

ريع التمهيدية للمخططات السنوية املتعددة السنوات دراسة وحتضري املعطيات الضرورية إلعداد املشا -
  لتطوير القطاع،

  ز،حتضري ملفات تسجيل عمليات االستثمار والتجهي -

                                                             
  .السابقاملرجع .عايل والبحث العلميوزارة التعليم ال -1
  :  متاح على.2018.08.20:زيارة يوم].على اخلط املباشر.[ASJPمنصة .دراسة قانونية سياسية:السياسة التعليمية الجامعية.بوحنية،قوي -2

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/28316  
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  القيام بتمويل ومتابعة تنفيذ ومراقبة برامج االستثمارات، وإعداد حصيلة تنفيذها، -

    1.ضمان تنسيق نشاطات التخطيط وبرجمة تطوير القطاع وتنفيذها -

  :ميزانية الجامعة -4-2-2

من املرسوم  80معة سنويا من اخلزينة العمومية، وحسب املادة اوهي احلصة املالية اليت تستلمها اجل  
م الذي حيدد مهام اجلامعة والقواعد اخلاصة 2003أوت سنة  23املؤرخ يف  279-03التنفيذي رقم 

ات ومديرو املعاهد ومديرو املالحق فإنه يقوم كل من رئيس اجلامعة وعمداء الكليبتنظيمها وسريها، 
بتحضري ميزانية اجلامعة، ويقدم إىل جملس اإلدارة للتداول بشأنه، مث يرسل مشروع امليزانية إىل السلطة 

  .الوصية للموافقة عليه

  :حتتوي ميزانية اجلامعة على باب لإليرادات وباب للنفقات، يضم باب اإليرادات

  اجلماعات احمللية واملؤسسات أو اهليئات العمومية،اإلعانات اليت تقدمها الدولة و  -

  مسامهات األشخاص املعنويني أو الطبيعيني يف متويل اجلامعة، -

  اإلعانات اليت تقدمها املنظمات الدولية، -

  القروض واهلبات والوصايا، -

  املخصصات االستثنائية، -

دف اجلامعة اإليرادات املختلفة الناجتة عن -   .النشاطات املرتبطة 

  :أما النفقات فتحتوي على

  نفقات سري رئاسة اجلامعة واملصاحل املشرتكة، -

  نفقات السري اخلاصة بالكليات واملعاهد وامللحقات إن وجدت، -

  نفقات التجهيز، -

     1.كل النفقات األخرى الضرورية لتحقيق أهداف اجلامعة  -

                                                             
  16-15.ص.املرجع السابق.22-14مرسوم تنفيذي رقم  -1
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م الذي حيدد التنظيم 2004فيفري  24املؤرخ يف شرتك املوزاري القرار المن  11بناء على املادة و   
، فإن األمانة العامة للجامعة اإلداري ملديرية اجلامعة والكلية واملعهد وملحقة اجلامعة ومصاحلها املشرتكة

  :مكلفة مبا يلي

  حتضري مشروع ميزانية اجلامعة ومتابعة تنفيذها، -

  .املخابر ووحدات البحثضمان متابعة متويل أنشطة  -

  :ومن ضمن املديريات الفرعية اليت تتبع األمانة العامة، املديرية الفرعية للمالية واحملاسبة وهي مكلفة مبا يلي

  حتضري مشروع ميزانية اجلامعة على أساس اقرتاحات عمداء الكليات ومديري املعاهد وامللحقات،  -

  متابعة تنفيذ ميزانية اجلامعة، -

  تفويض االعتمادات إىل عمداء الكليات ومديري املعاهد وامللحقات وضمان مراقبة تنفيذها، حتضري -

  .حث اليت تضمنها املخابر والوحداتمتابعة متويل أنشطة الب -

  .والشكل التايل يوضح اهليكلة اإلدارية هلذه اهليئات املسؤولة عن تسيري ميزانية اجلامعة

  

  

  

    

  

  

  2تسيري ميزانية اجلامعةلهيئات املكلفة باهليكل التنظيمي ل: 04شكل رقم 

                                                                                                                                                                                   
-14.ص.املرجع السابق.م الذي حيدد مهام اجلامعة والقواعد اخلاصة بتنظيمها وسريها2003أوت سنة  23يف مؤرخ  279-03مرسوم تنفيذي رقم  -1

15  
املرجع .م الذي حيدد التنظيم اإلداري ملديرية اجلامعة والكلية واملعهد وملحقة اجلامعة ومصاحلها املشرتكة2004أوت  24وزاري مشرتك مؤرخ يف قرار  -2

   22.ص.السابق

 ئاسة اجلامعةر

 مصلحة امليزانية واحملاسبة مصلحة متويل أنشطة البحث مصلحة مراقبة التسيري والصفقات

 العامةاألمانة 

 املديرية الفرعية للميزانية واحملاسبة
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ا، عكس وجتدر اإلشارة إىل أن املكتبة املركزية    على مستوى اجلامعة تستفيد من ميزانية خاصة 
مصلحة األرشيف اليت هي عبارة عن وحدة إدارية تابعة للمديرية الفرعية للوسائل والصيانة، وتقوم برفع كل 
ا إىل هذه املديرية، وبالتايل تبقى مقيدة من الناحية املالية مبا تلبيه املديرية من احتياجات  احتياجا

ومن مث يصبح هامش التصرف واملبادرة جد حمدود يف ظل التنظيم احلايل، خصوصا يف اجلانب  ومتطلبات،
  .   املايل واإلداري

  :لمشاريع الحوسبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمويل -4-2-3

إن من متطلبات اإلدارة احلديثة يف املؤسسات اجلامعية حتديث نظم املعلومات واستخدام 
 LMDخاصة يف ظل تبين اجلزائر لنظام  1التكنولوجيا احلديثة يف كافة مرافق العمليات اإلدارية يف اجلامعة،

اإلدارة صلب سياسات حتديث وعصرنة  يف لنظام الكالسيكي، مما جيعل مشاريع احلوسبة هيبدال عن ا
ر التعليم العايل من مهام وزيفإن  ،اجلامعية، وبالنظر ألمهية متويل وزارة التعليم العايل ملثل هذه املشاريع

ذ التدابري املالئمة لتوفريها ااختئل املادية واملالية والبشرية و الوسا منر احتياجات الوزارة يقدتوالبحث العلمي 
ا   2.يف إطار القوانني والتنظيمات املعمول 

تقوم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بتمويل املشاريع املتعلقة بالشبكات الداخلية ملؤسسات 
للجنة حيث تقوم اال سيما إجناز شبكات جديدة أو متديد وتوسيع الشبكات القائمة، التعليم العايل، 

قطاع التعليم العايل والبحث االستشارية املكلفة بتقييم مشاريع إقامة وربط وتوسيع شبكة اإلعالم اآليل يف 
املوافقة أو الرفض  مث العلمي بتقييم طلبات التمويل املقدمة من طرف املؤسسات حتت الوصاية، ومن

لتمويل هذه املشاريع حسب الشروط املوضحة يف االستمارة اإللكرتونية املتاحة على املوقع اإللكرتوين 
   .وترسل إىل هذه اللجنة لدراستها والبت فيها اجلامعية املؤسساتللوزارة، واليت متأل من طرف 

 ، حيثالتكلفة اإلمجالية للمشروع وتفاصيل هذه التكلفة تشري هذه االستمارة إىل ضرورة حتديدو  
ذكر الشركاء ويتم ، تشمل التكلفة اإلمجالية تكلفة املعدات اليت ميكن للوزارة متويلها يف إطار هذا املشروع

 ،ومشاركتهم يف التمويل املباشر أو غري املباشر للمشروع ،غري مباشر يف املشروعاملشاركني بشكل مباشر أو 
على  ،تتعلق املشاركة غري املباشرة بتمويل البنية التحتية واملعدات اليت ال تدعمها الوزارة يف إطار املشروعو 

و مؤسسات وطنية أو دولية املعدات والربجميات املكتسبة يف إطار مشاريع أخرى متوهلا الوزارة أ :سبيل املثال
 .أخرى

                                                             
  231.ص.2007مكتبة اإلجنلو مصرية،:القاهرة.التعليم والتنمية.احلوت،حممد -1
  8.ص.املرجع السابق.م الذي حيدد صالحيات وزير التعليم العايل والبحث العلمي2013يناير سنة  30مؤرخ يف  77-13مرسوم تنفيذي رقم  -2
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د هدف املشروع وجدوله الزمين يدحت ي اليت عليهاهوتشري االستمارة أيضا أن املؤسسة اجلامعية 
ا هي املوامليزانية التقديرية هلذا املشروع  انفسهللمؤسسة اجلامعية ميكن  ، كماعن تنفيذ املشروع ةسؤول، وأ

 1.تنفيذ الدراسة وحتقيقها

كما تقوم الوزارة أيضا بتمويل عمليات اقتناء جتهيزات وبرجميات اإلعالم اآليل مثل احلواسيب، 
الطابعات، خمزنات الطاقة الكهربائية، أنظمة التشغيل، برجميات مضادة للفريوسات خاصة بالشبكات 

، ... )ملاسرت،الليسانس، ا: طور التدرج( للبيداغوجيا الداخلية وبرجميات مهنية وغريها، وهي موجهة 
 علىترتكز  ةوالثانياخلوادم،  على عتمدت األوىلومشروع التمويل يقرتح طريقتني القتناء احلواسيب، 

    2.املخصصة امليزانية يف حدود كليهما أو الثانية أو األوىل اختيار الطريقة مؤسسة لكل وميكن الطرفيات،

ت والربجميات اخلاصة مشاريع اقتناء التجهيزا والسؤال اجلدير بالطرح هو ملاذا تكتفي الوزارة بتمويل
  بالبيداغوجيا ؟ وماذا عن إدارة اجلامعات ؟ أليست ضمن خمطط عصرنة القطاع ؟

ينبغي مراجعة هذه السياسة يف متويل املشاريع، مع األخذ بعني االعتبار تطوير اإلدارة باستخدام 
الوزارة الوصية إلدارة املؤسسات اجلامعية، من خالل  التكنولوجيات احلديثة، وبالتايل ضرورة الدعم املايل من

  .متويل مشاريع اقتناء التجهيزات والربجميات الضرورية اخلاصة باإلدارة

  :تكلفة التجهيزات اإللكترونية -4-2-4

من املعروف أن التجهيزات اإللكرتونية املستخدمة يف حوسبة املؤسسات لتطوير طرق العمل   
والتسيري من خالل تبين اإلدارة اإللكرتونية هي ذات تكلفة مرتفعة، وهلذا فإن رصد امليزانية وأمناط اإلدارة 

الكافية هلذه التجهيزات هو مسألة حمورية يف جناح مشاريع احلوسبة، وهلذا فإن من املفيد االطالع على 
ال، ألخذ تصو  عن امليزانية اليت ينبغي ر واضح تكلفة خمتلف التجهيزات اإللكرتونية املستخدمة يف هذا ا

  .توفريها لتنفيذ مشروع احلوسبة

                                                             
1 - Canevas-Intranet. Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherché scientifiques.  en 
ligne.jour de visite : 12.08.2018.disponible sur : https://www.mesrs.dz/ar/canevas-de-projet-
reseau 
2 -  Canevas-Materiels-informatique. Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherché 
scientifiques.  en ligne.jour de visite : 12.08.2018.disponible sur : 
 https://www.mesrs.dz/ar/canevas-materiels-informatique 
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لتكلفة التفصيلية هلذه التجهيزات انطالقا من ا، و هناك جمموعة متنوعة من التجهيزات اإللكرتونية  
سوف يتم التطرق إىل و  حلوسبة مصلحة أرشيف مقرتحة، لتعرف على التكلفة الكلية هلذه التجهيزاتا ميكن

فضال عن السوق ل بعض النماذج املوجودة يف السوق اجلزائرية باخلصوص، تكلفة كل نوع من خال
   .ية، وذلك باالعتماد على املواقع اإللكرتونية الرمسية للشركات واملؤسسات املصنعة أو التجاريةاألورب

    :الحواسيب -أ

 إسم الحاسوب  الخصائص )دج(السعر 
74900 i3-7100/4G/500 go/20 Pouce Dell OptiPlex 3050  

91900  i3-7100/4G/500 go HP – 290-G1 

289000 Serveur/ E5-2620 v4 2.1 2133 
8C /16G 

HP Z640 Workstation – 
Customizable 

78900 i3-6100/4G  HP 280 G2 

89900 i3-6006U - 4 GB - 
1TB/DVDRW 

 

Lenovo ALL IN ONE 
IDEACENTER 520 

21.5 

90900 i3-7130U - 4 GB - 1 TB Acer ALL IN ONE 
INTEL 19 

305800 MK452FN/A - Quad-core 
Intel Core I5 - 1 To - 8 Go 

Apple IMac 21.5" Retina 

4K  
  1احلواسيبأسعار :  02ل رقم جدو                                        
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  :الطابعات - ب

 إسم الطابعة  الخصائص )دج(السعر 
  EPSON XP235 متعددة الوظائف باألبيض واألسود 8900
 EPSON XP332 متعددة الوظائف باألبيض واألسود  9500
 CANON PIXMA MG5750 متعددة الوظائف باألبيض واألسود 11900
 CANON MF623  طباعة باأللوان متعددة الوظائف 37500
 Lexmark MS317DN طباعة باألبيض واألسود 13900

 HP DeskJet GT 5810 باأللوان متعددة الوظائف طباعة 23000

 HP – DeskJet Ink Advantage 2135 متعددة الوظائف باأللوان 9900

  1أسعار الطابعات:  03ل رقم جدو                                         

  :الضوئيةالماسحات  -ج

 إسم الماسح الضوئي الخصائص السعر 
Portable/512Mo/résolution دج 14900  

 : 300-600 ppp   
IRIS – IRISCAN Anywhere 3 

Portable/512Mo/résolution  دج 16250
 : 300-600 ppp   

IRIS – Iriscard anywhere 5 

 résolution optique élevée دج 25500
de 4 800 dpi 

Epson Scanner - V-370 -  

 Résolution : 4 800 dpi Scanner Epson Perfection V19 دج 19500

 Résolution : 600 ppp  Brother Scanner DS-700D دج 43250

332 euro Résolution : 600 ppp Unité de numérisation à plat 
102 Canon 

876 euro 60 pages/minutes - A4 - 
Recto / Verso 

SCANNER CANON DR-
M260 

2489 euro scanner grand format, 
monochrome et couleur 

Traceur et scanner A1 iPF670 
MFP L24e Canon 
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  1أسعار املاسحات الضوئية:  04ل رقم جدو                                   

  :وسائط التخزين -د

 إسم الوسيط السعر دج
9200 DISQUE DUR 1 TB EXTERNE LENOVO F309 
15800 DISQUE DUR 2TB EXTERNE SEAGATE SRDONF1 

9900 DISQUE DUR EXTERNE SEAGATE 1TB Ext 2.5 USB 3.0  

14900  DISQUE DUR EXTERNE LENOVO 2TB Ext 2.5 USB 3.0 

700  4G flash disque ADATA  

800 8G flash disque ADATA  

1200 16G flash disque ADATA  

1800 32G flash disque ADATA  

4850  ADATA flash disque UV150 64GB 
3800  Kingston DataTraveler USB 64GB 

19   52x IMATION -700 Mo 80Min 1x -R Vierge -CD  

30   700 Mo 80Min 52x PHILIPS  -R Vierge -CD 

16   700 Mo 80Min PRINCO  -R Vierge -CD 

32   4,7 Go 120Min Verbatim  -R Vierge -DVD  

37  4,7 Go 120Min HP -DVD+R Vierge  

22 4,7 Go 120Min 16x PRINCO BUDGET–R Vierge -DVD  

2950  Carte mémoire SanDisk Ultra SDHC 32 GB 

1900  Carte mémoire SanDisk MICRO SD 16 GB 

1200  Carte mémoire SanDisk MICRO SD 8 GB 

  2أسعار وسائط التخزين:  05ل رقم جدو                                   

                                                             
ــة مل -1 ــ ــ ــ ــ ــع اإللكرتوني ــ ــ ــ ــة وماملواقــ ــ ــ ــ ــركات منتجــ ــ ــ ــ ــات وشــ ــ ــ ــ ــوانؤسســ ــ ــ ــ ــرتة جــ ــ ــ ــ ــــالل الفــ ــ ــ ــاد األورويب خــ ــ ــ ــ ــر واالحتــ ــ ــ ــ ــ ــة يف اجلزائ ــ ــ ــ ــ ــزات اإللكرتوني ــ ــ ــ ــوقة للتجهيــ ــ ــ ــ أوت -ســ

2018    
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  :الكهربائية مخزنات الطاقة -ه

 إسم اجلهاز )دج(السعر 
3600 Onduleur UPS 500VA 4Sorties  

8900  APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, Universal Sockets 
6500 ONDULEUR NiTRAM 600VA 3S 
18400 Onduleur NITRAM In Line 08 prises FR 1000VA/600W 
3900 PowerStar UPS-500VA 

  1أسعار خمزنات الطاقة:  06ل رقم جدو                                 

  :أجهزة وأدوات الشبكات -و

  إسم اجلهاز أو األداة )دج(السعر 
2900 Modem Routeur Wireless 150M TP-Link  
4500 MODEM ADSL D-LINK 2750U WIFI N300 

1200  Carte Wifi TP-Link Usb 150MB 

2450 Carte Wifi TP-Link PCI 300MB 

1250 SWITCH 8 PORTS TP-Link 

2800 SWITCH 16 PORTS TP-LINK 

6500 SWITCH 24 PORTS TENDA 

4700 Switch - 16 ports - D-Link DES-1016D 

700 Câble Réseau 25m 

  2أجهزة وأدوات الشبكاتأسعار :  07ل رقم جدو                               
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    :شبكة اإلنترنيت -ز

 الشبكة   الخدمة  الخصائص مدة الصالحية السعر دج 
 Modem IDOOM متنقل شهر واحد  4500

4GLTE 
Algerie 
telecom 

 " IDOOM ADSL  ثابت شهر واحد 7900
2600-

25500  
 IDOOM Fibre هاتف+ ثابت إنرتنيت  شهر واحد 

Internet 
" 

 10 متنقل مع عالوة  واحدشهر   8600
GO   شهريا  

Navigui Modem 
4G  

Mobilis 

 " (BIS)® خدمة البالك بريي  متنقل وغري حمدود شهر واحد 2450
14500 

  
+ لإلنرتنت  USB مفتاح شهر 12

 إشرتاك إنرتنت
GPRS/EDGE 

 " Busenessباك موبيكنكت 

 Pack Navigui 4G خيارات متعددة للتعبئة شهر واحد 8600
(SIM + CPE) 

" 

 12GO/30GO Modem 4G  ooredoo  شهر واحد  5990
 3GO  PACK شهر واحد 2500

N'TERNET 2G 
" 

 4GO PACK شهر واحد  2500
N'TERNET 3G 

" 

 USIM 1  متنوعة  9990
INTERNET + 

10 GO  

MODEM 4G   djezzy 

6990 / sans forfait et 
sans SIM  

MODEM Wifi 4G " 

5500  / sans forfait et 
sans SIM 

MODEM Wifi 3G " 

1750- 
10000  

 Speed 5-100 شهر واحد
GO 

MODEM + USIM 
3G/4G 

"  



 الفصل الرابع: المتطلبات اإلدارية والمالية لحوسبة أرشيف الجامعات

 179 

  1أسعار اإلنرتنيت: 08رقم  جدول

واملالحظ بالنسبة ألسعار التجهيزات اإللكرتونية هو ارتفاع أسعار كل من احلواسيب، الطابعات 
التخزين، وأدوات الشبكات وخمزنات الطاقة واملاسحات الضوئية، واخنفاض أسعار كل من وسائط 

وهذا يشكل توازنا يف امليزانية املخصصة لعملية احلوسبة، فلو كانت كل هذه التجهيزات مرتفعة  الكهربائية،
  .األمثان فإن التكلفة سوف تكون مرتفعة جدا

عدة أشهر، كما أن أسعار اإلنرتنيت هي مرتفعة نسبيا خاصة للجيل الرابع ويف حاالت اإلشرتاك ل
واملعروف أن عملية اإلشرتاك هي عملية دورية ومستمرة، مما يعين استنزاف للموارد املالية للمؤسسة، فعلى 
قدر مناسبة أسعار اإلنرتنيت فإن هذا يعين االستفادة من هذه اخلدمة األساسية لتجسيد اإلدارة اإللكرتونية 

   .        دون حتميل املؤسسة أعباء مالية مرهقة

  :تكلفة البرمجيات -4-2-5

إن تزويد مصلحة األرشيف بالربجميات الضرورية هو من أهم العمليات يف جناح مشروع احلوسبة،   
ا فإن  ااحلواسيب ال جتدي نفع ألن هذه الربجميات هي أدوات العمل احلقيقية بعد التجهيزات املادية، وبدو

هو  لسائد، وبالتايل فمعرفة تكاليف هذه الربجمياتأساليب العمل لن تتغري، وسيبقى العمل اليدوي هو او 
    .من األمهية مبكان، من أجل حتديد املخصصات املالية لتغطية تكاليف مشروع احلوسبة

اإلطار قام الباحث بعمليات حبث مكثفة للوصول إىل أسعار الربجميات، من خالل  ويف هذا  
تصفح املواقع الرمسية والتسويقية هلذه الربجميات، وحىت بواسطة املقابالت الشخصية واملراسالت عرب وسائل 

الوصول إىل بعض  اخلاصة باملواقع اإللكرتونية نفسها أو الربيد اإللكرتوين وحىت املاسنجر، وقد متاالتصال 
أسعار هذه الربجميات، ومل يتسىن لنا التعرف على أسعار البعض اآلخر خاصة الربجميات الوثائقية، مع 
تسجيل مالحظة أن كثري من هذه الشركات واملؤسسات املصنعة واملسوقة هلذه الربجميات تتحفظ عن تقدمي 

ا تتعامل مع أي شخص السعر، وهذا يرجع إىل الطابع التنافسي الذي تنتهجه يف مع املتها مع الزبائن، أل
  . على أنه زبون ولو كان باحث يف الدكتوراه
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  :برمجيات األرشفة اإللكترونية -أ

 برنامج األرشفة اإللكترونية الوظائف السعر 
 GED  Doc Manager Proكل سلسلة   دج 13900

290 euro  كل سلسلةGED QALITEL DOC 

199 euro   إدارة ملفات الوسائط املتعددة
 صوت، صورة وفيديو 

Wikipixel 

 حسب العمليات املطبقة يف   euro 225ابتداء من
 GEDسلسلة 

Docuware 

 حسب العمليات املطبقة يف  dollard 500 ابتداء من
  GEDسلسلة 

Laserfiche 

 حسب العمليات املطبقة يف  dollard 500 ابتداء من
 GEDسلسلة 

DocuXplorer 

 GFI Archiver أرشفة الربيد اإللكرتوين وامللفات   dollard 29 ابتداء من

44 dollard  
  للشهر الواحد

 Arc Titan أرشفة الربيد اإللكرتوين

    dollard 300 ابتداء من
 للشهر الواحد

 العمليات املطبقة يفحسب 
   GEDسلسلة 

Eloquent Archives 

  1أسعار برجميات األرشفة اإللكرتونية: 09رقم  جدول

  :فيروساتلالبرامج المضادة ل - ب

 إسم البرنامج   مدة الصالحية السعر 
  Kaspersky Internet Security 2017 1postes سنة واحدة دج 1450
  Kaspersky Internet Security 2017 3postes "  دج 3500
  Kaspersky TOTAL Security 2017 5postes " دج 4500

29 euro " Norton Security Standard  
29 euro " Bitdefender Antivirus Plus 2019  
34 euro " Trend  Maximum Security 
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59 euro " AVG Internet Security 

  1أسعار الربامج املضادة للفريوسات:  10ل رقم جدو                      

ا مجيعها بالعملة الصعبة،   باستثناء  واملالحظ هو ارتفاع أسعار برجميات األرشفة اإللكرتونية وأ
ألن مثل هذه الربجميات يتم إنتاجها يف الدول الغربية، بينما  Doc Manager Proبرجمية واحدة وهي 

ال، ومل تقتحم حلد اآلن جمال إنتاج الربجميات سواء كانت الوثائقية  الدول العربية ال تزال متأخرة يف هذا ا
  .اخلاصة باألرشيف أو برجميات األرشفة اإللكرتونية

نخفضة نسبيا، ولكن تبقى مسألة التحيني الذي بينما أسعار الربجميات املضادة للفريوسات هي م  
يكون غالبا سنويا هو تكلفة إضافية للمؤسسة لضمان استمرار عمل هذه الربجميات اخلاصة حبماية أنظمة 

  . املعلومات من خطر الفريوسات

  :المجانيةوالبرمجيات  التجارية تقييم البرمجيات -4-2-5-1

ال تتيح هي طبيعة اقتصادية رحبية، وبالتايل فهي  التجاريةشركات املصنعة للربجميات إن طبيعة ال  
هلذه الربجميات، فهي برجميات إمتالكية حتفظ حقوق امللكية الفكرية  code sourceالشفرة املصدرية 

ا، وتبقى عمليات الرتكيب والصيانة " للمصنعني،  وال ترتك جماال للمستخدمني يف تعديل وتطوير برجميا
   2." عاتق الشركة املصنعةوالتطوير على 

و جتارية هي أسواء كانت جمانية  ن الغالبية العظمى من الربامج يف السوقأيشري املتخصصون إىل و   
فق مع تقييد حرية املستخدم يف تعديل وتطوير الربجمية االمتالكية مبا يتوا وبالتايل فإن 3،إمتالكية برامج

من هو  ية لتحقيق فعالية ومرودودية أفضلومبا جيسد طموحاته يف تطوير الربجم احتياجاته واحتياجات مهنته
أهم املشكالت يف الربجميات االمتالكية، رغم أن االعتماد على الشركة املصنعة يف الصيانة والتحديث 

لربجمية من  املستمر قد يكون مناسبا لبعض املستخدمني، ولكن ال اختالف على أن تطوير املستخدم
تطوير الشركات املصنعة ، عكس سوف يراعي فعليا احتياجاته احلقيقية ل استخدام شفرة املصدرخال

للربجميات؛ كما أن التكلفة الباهظة للربجميات االمتالكية تدفع ببعض املستخدمني إىل قرصنتها، وبالتايل 
  .يةاملوارد املال التخلص من األعباء املالية اليت تثقل كاهل العديد من املؤسسات، خاصة يف ظل شح
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  95.ص.2005دار املسرية،:عمان.قواعد البيانات ونظم المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات.عجمية،يسري أمحد السامرائي،إميان فاضل؛أبو -2

3- Logiciels libres .numérique pour un usage émancipé.  en ligne .date de visite : 01.09.2018. 
disponible sur: https://ressourcesnumeriques.org/logiciels-libres/  
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وعند حدوث مشاكل تقنية يف هذه الربجميات أو الرغبة يف القيام ببعض التعديالت واإلضافات،  
م ال يأت لتحديث من املوردين الذين قد يطولفعلى املستخدم انتظار ا  كماوا من األساس،  قدومهم أو أ

أسلوب الربجميات االمتالكية يقضي على اإلبداع واالبتكار وروح املبادرة فضال عن تبادل املعلومات  أن
    1.واملعارف واخلربات

انية سواء كانت إمتالكية أو مفتوحة املصدر،   فإن اقتناء هذا النوع من  وبالنسبة للربجميات ا
الكثري  عملية االقتناء وحىت التحيني، خاصة أن الربجميات يوفر من ميزانية املؤسسة، ويسهل إىل حد كبري

 ن حتميلها دون دفع رسوم ترخيص،امكوباإل ،الربجميات املفتوحة املصدر متاحة جمانا على اإلنرتنيت من
الربجميات يف خمتلف  خاصة فيما يتعلق باقتناءوهذا يعين ختفيض تكاليف اإلنفاق يف مشاريع احلوسبة 

االت ومنها جمال األرشيف   .ا

انية نذكر منهاب هناك بعض العيوب تتعلق وجتدر اإلشارة إىل أن   :الربجميات ا

تتوفر على معايري اجلودة وسياسات ال عدد من الربجميات احلرة هي عبارة عن مشاريع لبعض اهلواة و  -
  .التطوير املستمر

جيعل املستخدم ليس يف مأمن من أخطار الفريوسات والعديد  والضمانات ةغياب التعهدات التعاقدي -
  .من املشكالت األخرى

ذه الربجميات من حيث التحميل والتثبيت والصيانة  احملدود لبعض املستخدمني املعريف املستوى -
  .وعمليات التطوير قد يشكل عائقا يف االستخدام األجنع ملثل هذه الربجميات

انية ولو   - كانت برجميات الكثري من املؤسسات تتوجه حنو الربجميات التجارية االمتالكية بدل الربجميات ا
   .طرف املنتجحرة ومفتوحة املصدر من أجل ضمان اجلودة وخدمات الصيانة والتطوير من 

شكل عائقا أساسيا عدم االستفادة من خدمة تدريب العاملني واملوظفني على استخدام الربجميات، مما ي -
       .وال حتقق أهداف املشروع ككلأمام جناح العديد من العمليات الفنية احملوسبة، أو تكون غري مرضية 

 إىل التالتحمي تنخفض جمانا ومتوفر املصدر مفتوح الربنامج يكون عندمانه يؤكد منتجو الربامج أ"  –

                                                             
  272.ص.2008شركة ناس للطباعة،:القاهرة.االتجاهات والتكنولوجيا الحديثة:نظم المكتبات المتكاملة.عبد اجلواد،سامح زينهم 1-
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 هي Linux إصدارات التحتمي أن للنظر الالفت مناإلمتالكية، و  الربجميات يف عليه كانت مما 1/30
    1".عليه كانت ما من 1/50 إىل اخنفضتا حيث تأثر  األكثر

كما ينبغي التأكيد على أن الربجميات اليت مت اقتناؤها عن طريق القرصنة قد جتر إىل العديد من   
 تضعهااملشكالت القانونية، بسبب التعدي على حقوق امللكية الفكرية، والتهرب من رسوم الرتاخيص اليت 

             .ةنَ الشركات املصنعة للربجميات، وهذه من أهم املشكالت اخلاصة بالربامج املقرَص 

 :تكلفة تأهيل الموظفين -4-2-6

ال التكنولوجي من أهم األسس يف جناح مشروع احلوسبة، على اعتبار    يعترب تأهيل املوظفني يف ا
أن العنصر البشري هو من سيستخدم كل هذه التجهيزات والربجميات والتقنيات، فبقدر متكن هذا املوظف 

للمهارات الضرورية يكون أداؤه أفضل يف استخدام وتوظيف هذه التكنولوجيا من التكنولوجيات واكتسابه 
تم بعنصر التكوين وترصد له  العديد من املهنة األرشيفية، وهلذا أصبحت وترقية لتطوير املؤسسات اليوم 

 تعود ميزانية خاصة لـتأهيل موظفيها خصوصا يف جمال التكنولوجيات احلديثة، وهذا إلدراكها بالفائدة اليت
م، وصوال إىل تطوير  م ومهارا على املؤسسة عند الرفع من جودة أداء املوظفني من خالل تطوير مؤهال

  .املؤسسة نفسها، وهذا يندرج ضمن الرؤى االسرتاتيجية للمؤسسات احلديثة

 موضوع التكوين  المؤسسة المكونة نوع التكوين  المدة )دج(السعر 

أشهر 4 18000  حضوري وعن بعد 

 

 فروعها عرب سرياكون مؤسسة
-قسنطينة-وهران-اجلزائر: يف

 اجللفة

 إدارة قواعد البيانات

 شبكات اإلعالم اآليل " " " "

أيام 3 6000   iSchoolGenius حضوري 

 اجلزائر

Linux نظام التشغيل 

 formation en 4 مؤسسة التكوين اخلاصة الرشد حضوري أشهر 4 4200
niveaux : 

Windows, Word, 

                                                             
1 - Lunduke, Bryan. Il libère ses logiciels et c’est la catastrophe.  en ligne .date de visite : 
01.09.2018. disponible sur: https://framablog.org/2013/09/04/liberation-logiciel-problem/ 
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Excel, 
PowerPoint, 

Publisher, Access, 
internet  

-Formation week حضوري ساعة 16 4700
end informatique 

 اجلزائر

- الشبكات-التشغيل نظم
 التطبيقات-البيانات قواعد

 املكتبية

يوم 15 4500  Ecole L2C حضوري 

 اجلزائر

 تصميم مواقع الويب

  1أسعار التكوين على استخدام التكنولوجيا احلديثة :11جدول رقم 

ال التكنولوجي النوعي خاصة إذا تعلق األمر بالتقنيات  تأهيل بالنظر إىل تكلفة   املوظفني يف ا
املتطورة فهي حتما سوف تكون مرتفعة، ولكن هذا يعترب خيارا اسرتاتيجيا، ألن املؤسسة قد تصرف أمواال 

وظفيها، ولكن الناتج النوعي عن هذه العملية يعود بالفائدة الكبرية على املؤسسة، قد تكون كبرية لتأهيل م
ال وبالتايل ينظر  ا متطلب ضروري لتطوير املؤسسة من خالل تأهيل موظفيها يف ا إىل هذه التكلفة أ

هلؤالء  األرشيف اجلامعية من خالل التأهيل اجليد احلالتكنولوجي، وهذا املفهوم ينطبق على موظفي مص
   .   املوظفني لتطوير تسيري وإدارة األرشيف باستخدام التقنيات احلديثة

  :التكلفة اإلجمالية لحوسبة مصلحة أرشيف مقترحة -4-2-7

إن أخذ فكرة أو تصور عن تكلفة حوسبة مصلحة أرشيف مقرتحة ولو كان بصفة تقريبية له فائدة    
هلا أمهية بالغة يف التخطيط والتنفيذ ألي كبرية يف فهم حدود تكلفة هذا املشروع، ألن االعتبارات املالية 

، وكذا تكوين املوظفني مشروع فضال عما يتبع من تكاليف الصيانة والتحيني إذا تعلق األمر بالربجميات
وغريها من األعباء والتكاليف، فالفهم الشامل والدقيق لكل عناصر املشروع ومتطلباته، ومدى صحة ودقة 

  .احلوسبةالتقييم كذلك مها من أهم األسس يف جناح أي مشروع وخاصة مشاريع 

                                                             
   2018أوت -كونة يف اإلعالم اآليل يف اجلزائر خالل الفرتة جوانم املواقع اإللكرتونية ملؤسسات 1-
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 المتطلبات   النوع  العدد السعر دج 
149800 2  Dell OptiPlex 3050   احلواسيب  
183800  2  HP – 290-G1  "  
181800 2  Acer ALL IN ONE INTEL 

19  
"  

9500 1  EPSON XP332  الطابعات  
37500 1  CANON MF623  "  
23000 1 HP DeskJet GT 5810 " 
343247 1  Traceur et scanner A1 

iPF670 MFP L24e Canon 
 املاسح الضوئي

9200 1  DISQUE DUR 1 TB 
EXTERNE LENOVO 

F309 

  وسائط التخزين

4200 6  4G flash disque ADATA "  
900 30  CD-R Vierge - 700 Mo 

80Min 52x PHILIPS 
"  

1110 30  4,7 Go  -DVD+R Vierge 
120Min HP 

"  

18400 1  Onduleur NITRAM In 
Line 08 prises FR 
1000VA/600W 

  خمزن الطاقة الكهربائية

25500 1  IDOOM Fibre Internet شبكة اإلنرتنيت  
139000  1  Doc Manager Pro برجمية األرشفة اإللكرتونية  

7000 2  Kaspersky Internet Security 
2017 3postes 

  الربنامج املضاد
  للفريوسات 

108000  6 
  موظفني

تكوين يف إدارة قواعد  أشهر 4أو عن بعد ملدة  تكوين حضوري
  البيانات

  المجموع  1191057
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  1التكلفة اإلمجالية حلوسبة مصلحة أرشيف مقرتحة :12جدول رقم 

املتوفرة واليت خلت من تكلفة الربجميات الوثائقية التجارية  املتعلقة باألسعار وبناء على املعطيات
رتحة واليت التكلفة اإلمجالية حلوسبة مصلحة أرشيف مق باإلمكان تقديركة الداخلية، فإنه وتكلفة الشب

وال بالصغرية، وإذا مت الكبرية جدا بدج، وهي تكلفة ال هي  1191057موظفني واملقدرة بـــ  6تضم 
األخذ بعني االعتبار األهداف االسرتاتيجية ملشروع حوسبة األرشيف اجلامعي، فإن هذه التكلفة يتم النظر 

ا متطلب من مجلة املتطلبات الضرورية لعصرنة وتطويرإليه  األرشيف اجلامعيعموما و  إدارة اجلامعة ا على أ
، بالنظر للعائد الذي ينجم عن تطوير إدارة األرشيف، وهذا يندرج ضمن التوجه حنو اإلدارة بشكل خاص

         . اإللكرتونية يف مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي

  : moins disant سعرااألقل  على أساس العرض تقييم الصفقات -4-2-8

 تربم الصفقات العمومية وفقا إلجراء املناقصة الذي يشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء الرتاضي،  
على عروض من عدة متعهدين متنافسني مع ختصيص الصفقة  صولواملناقصة هي إجراء يستهدف احل
فإنه حتدث   236-10من املرسوم الرئاسي  125املادة رقم  حسبو  للعارض الذي يقدم أفضل عرض،

لدى كل مصلحة متعاقدة جلنة دائمة لتقييم العروض، وتتوىل هذه اللجنة اليت يعني أعضاؤها بقرار من 
م، حتليل العروض، وبدائل  مسؤول املصلحة املتعاقدة، واليت تتكون من أعضاء مؤهلني خيتارون نظرا لكفاء

  .االقتضاء، من أجل إبراز االقرتاحات اليت ينبغي تقدميها للهيئات املعنية العروض عند

تقوم هذه اللجنة بإقصاء العروض غري املطابقة ملوضوع الصفقة وحملتوى دفرت الشروط، وتعمل على   
الباقية يف مرحلتني، على أساس املعايري واملنهجية املنصوص عليها يف دفرت الشروط؛ يف حتليل العروض 

املرحلة األوىل تقوم اللجنة بالرتتيب التقين للعروض مع إقصاء العروض اليت مل تتحصل على العالمة الدنيا 
متعهدين الذين مت الالزمة املنصوص عليها يف دفرت الشروط، وتتم يف مرحلة ثانية دراسة العروض املالية لل

هم، للقيام طبقا لدفرت الشروط بانتقاء إما مع مراعاة التخفيضات احملتملة يف عروض تقنيا، انتقاؤهم األويل
العرض األقل مثنا إذا تعلق األمر باخلدمات العادية، وإما أحسن عرض من حيث املزايا االقتصادية، إذا كان 

  2.االختيار قائما أساسا على اجلانب التقين للخدمات

                                                             
  من اجلداول السابقة املتطلبات مت اختيار مجيع هذه1- 

   27-9.ص.املرجع السابق.م املتضمن تنظيم الصفقات العمومية2010أكتوبر سنة  7املؤرخ يف  236-10 مرسوم رئاسي رقم -2
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ار العروض املقدمة يف يوهناك اجتاه يف الدول األوروبية العتماد قاعدة تعدد املعايري يف اخت  
وذلك من من أجل جتاوز معيار السعر الذي كان املعيار الوحيد السائد يف الفرتات السابقة،  املناقصات

 األوروبية املفوضيةعلى غرار  ،االقتصادية الناحية من فائدة األكثر املناقصة إىل العامة العقود منح خالل
 االجتماعية االعتبارات دمج إمكانية ستكشافال سعيها إىل حتقيق هذا اهلدف، فضال عن تسعى اليت

  .نفسها األسواق هذه يف والبيئية

 اليت احلاالت يف فقط فعاال يكون السعر معيار على فقط عتمدي يالذ املناقصة إجراء استخدام إن
 ،املشرتي اختيار يعيق أن آخر معيار ألي ميكن ال حبيث كاف بشكل احمدد املشرتي طلب فيها يكون

 على العقود منح بينما أصبح من املؤكد أن ،فضلاأل ختياراال مع يتطابق تكلفة األقل اخليار وبالتايل يصبح
ن أن شأنه من النوعيةاجلودة و  االعتبار يف تأخذ اليت املتعددة املعايري أساس  ،لألسواق التنافسي األداء حيسِّ

وليس مبين  املعايري متعدد اخيار  عرض أفضل اختيارليصبح  السوق، يف الفعالة املنافسة ضمان أجل من
  .فقط على معيار السعر

 أساس على متنوعة معايري على العمومية اهليئات عتمدت ،فائدة األكثر االقتصادية الناحية منو    
 فيما وأداءه املبتكر، وطابعه للعرض، التقنية والقيمة االستخدام، تكلفة ذلك يف مبا ،الصفقة من الغرض
 اجلمالية والصفات التنفيذ، ووقت ،فضال عن تكوين املوظفني إذا اقتضى األمر البيئة، حبماية يتعلق

   1.وغريها اخلدمات وسعر التسليم، ووقت والتاريخ التقنية، واملساعدة البيع بعد ما وخدمة والوظيفية،

أن العروض األقل سعرا تفتقر لعنصري اجلودة والنوعية يف غالب األحيان،  على وينبغي التأكيد  
خصوصا أن الشركات واملؤسسات مبا يف ذلك موردي السلع واخلدمات هي مؤسسات اقتصادية رحبية، 

ا،  هو ويشكل عامل الربح عندها ومن املعروف أنه كلما اخنفض سعر الصفقة املنطلق األساسي يف توجها
يعة قد الذي كانت من نصيبه سوف يلجأ إىل السلع الرخيصة واليد العاملة الرخيصة وهذا بطبفإن املتعا

خيدمه هو كمتعامل اقتصادي، ولكنه ال خيدم املؤسسة اليت  احلالة على حساب اجلودة، وهذا األمر
ا حتما تعاقدت معه منطلق ن ، ولو انطلقت هذه املؤسسة يف اختيار معيار العرض األقل سعرا مبل يضر 

ا ستدرك الحقا رداءة اإلجناز أو السلعة أو اخلدمات، مما جيعل الكثري من املشاريع إما  ترشيد النفقات، فإ

                                                             
1- Deschamps, Marc; Reis, Patrice. Systèmes d’enchères et marchés publics : du moins disant au 
mieux disant.  en ligne .date de visite : 08.09.2018. disponible sur : https://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00730859/document 
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ا تعاين ، ولعل عامل اختيار العرض األقل سعرا هو من أهم العوامل يف العديد من املشكالت أو تفشل أ
         .اتفشل هذه املشاريع أو تعرضها للعديد من املشكالت والصعوب

  :صعوبات التمويل -4-2-9

يعد تسيري امليزانية العمومية وختصيص امليزانية الكافية لكل قطاع من القطاعات احلكومية من أهم   
التحديات اليت تعاين منها الدول العربية وحىت الغربية، خاصة يف ظل األزمات االقتصادية اليت تظهر من 

ها، وقطاع هام وحساس حني آلخر سواء تعلقت باخنفاض أسعار احملروقات، أو تدين قيمة العمالت وغري 
مثل قطاع التعليم العايل والبحث العلمي، وباعتباره قطاع خدمايت وليس اقتصادي فإنه يعتمد يف ميزانيته 

وبالنظر حلجم الرهانات والتحديات اليت يواجهها هذا القطاع فإنه حيتاج إىل ميزانية  على التمويل احلكومي، 
وارتفاع وارتفاع أسعار األجهزة واملعدات  )باء اخلدمات اجلامعية أع(  عدد الطلبة يف ظل ازديادو " كبرية، 

تكلفة خمتلف املشاريع اهليكلية املربجمة لتنمية القطاع، وتكاليف جودة التعليم والبحث العلمي، فضال عن 
فإن القطاع يواجه  1،" وغريها الربجميات اإللكرتونية وخدمات االتصاالت والشبكاتارتفاع تكاليف 

يف جمال التمويل، وهذا ما يؤثر سلبا على توفر الوسائل الضرورية خاصة املرتبطة بتكنولوجيات  صعوبات
  :وجتمع خمتلف املصادر على أن مشاكل التمويل ترجع إىل ما يلي اإلعالم واالتصال،

  .التسيري الالعقالين للموارد املالية وغياب ترشيد تسيري املوارد املادية والبشرية -

  .حاجة إىل التمويل احلكوميفهي أيضا يف  قطاعات احلكومية األخرىمنافسة ال -

تمع والبيئة االقتصادية الوطنية والدولية للبحث عن مصادر جديدة للتمويل -   .عدم تفتح اجلامعة على ا

  2 .تناقص الدعم احلكومي لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي -

 حجم يف ظل اخنفاض أسعار احملروقات وتأثريها على سياسة التقشف املعتمدة من طرف احلكومة -
  .اخلزينة العمومية

العالقة بني السياسات احلكومية والوضع االقتصادي واملايل للدولة وبني مشاريع  ومن هنا ندرك  
تطوير القطاعات واملؤسسات باستخدام التكنولوجيات احلديثة، فكلما كان الوضع االقتصادي واملايل 

                                                             
زيارة ].على اخلط املباشر.[جامعة بسكرة.في البيئة الجزائرية محددات تطبيق اإلدارة اإللكترونية.بورصاص،وداد؛نعمون،عبد وهاب -1

  biskra.dz/2477/1/Th%C3%A8se_2016.pdf-http://thesis.univ: متاح على.2018.08.13:يوم
زيارة ].على اخلط املباشر.[2جامعة سطيف .ومشكالت الجامعة الجزائرية LMDإصالح التعليم العالي الراهن .زرقان،ليلى -2

  setif2.dz/xmlui/handle/setif2/379-http://dspace.univ: متاح على.8.08.12201:يوم
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كانت املؤسسة يف أرحيية مالية متكنها من تغطية التكاليف املرتبطة بتطوير املؤسسة مبا يف للدولة جيدا،  
 . ذلك جتسيد اإلدارة اإللكرتونية والعكس صحيح

  :التمويل الذاتي للمؤسسات الجامعية -4-2-10

احلكومي، تعتمد العديد من اجلامعات عرب العامل طرقا حديثة للتمويل حىت ال تبقى رهينة التمويل   
عية مثل ومن الطرق املعتمدة طريقة التمويل الذايت، حيث تقوم بتقدمي بعض اخلدمات واألنشطة اجلام

ة املدى لتنمية مهارات اللغات األجنبية وتكنولوجيا املعلومات، أو القيام تنظيم دورات تدريبية قصري 
ود مربمة بني هذه املؤسسات يف إطار عق من مصانع وشركات بالبحوث العلمية للمؤسسات االقتصادية

، فهذه الطرق واجلامعة، كما ميكن تقدمي بعض االستشارات التقنية، الفنية، القانونية للمؤسسات والشركات
ا أن توفر مصادر دخل إضافية للجامعة    1.وغريها من شأ

  :ومن أهم هذه الطرق ما يلي

تعترب العقود البحثية من املصادر الذاتية اهلامة يف متويل اجلامعات عرب العامل، ففي : العقود البحثية -أ
الواليات املتحدة األمريكية تقوم اجلامعات بإبرام عقود حبثية مع الشركات واملؤسسات االقتصادية لتطوير 

يت هذه املؤسسات خاصة من حيث نوعية وكمية اإلنتاج، والبحث عن حلول لبعض املشكالت ال
النماذج تواجهها، وقد يكون فريق البحث متكون من باحثني من اجلامعة واملؤسسة االقتصادية، ومن 

ال لتطوير قطاع اإلنتاج، من خالل  واملؤسسات الصناعية جامعة يوستونالتعاون بني  البارزة يف هذا ا
  2.توظيف البحث العلمي لتحقيق التنمية االقتصادية

تعتمد الربامج املوازية على قيام الطلبة الذين مل حيققوا نتائج جيدة يف  :الدوليةالبرامج الموازية و  - ب
امتحانات البكالوريا بدفع رسوم أكرب من بقية الطالب العاديني باجلامعة، مع العلم أن الربنامج املوازي ال 

على نتائج خيتلف عن الربنامج الذي تضعه اجلامعة للطلبة املقبولني على أساس التنافس، والذين حتصلوا 
ر هذا  جيدة، فاألساتذة هم نفسهم والربامج الدراسية هي نفس الربامج، وقد اعتمدت كل من الصني وا

  .سلوباأل

                                                             
  259.ص.2005مركز دراسات الوحدة العربية،:بريوت.التعليم في الوطن العربي في ظل العولمة وثقافة السوق.زيتون،حميا -1

2 - Bikas, C.sanyal ; Michaela, Martin. New strategies for financial management in universities.  
online .day of visit : 13.08.2018. available on: https://publications.iiep.unesco.org/New-strategies-
financial-management-universities-the-experience-of-the-OECD-member-countries-and-Latin-
American-countries  
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دف توفري  وبالنسبة للربامج الدولية فتهدف إىل تقدمي فرص التعليم العايل للطلبة األجانب
مصادر متويل إضافية للجامعة، ومن الدول العربية اليت اعتمدت على الربامج املوازية والدولية يف دعم متويل 

ا تعمل على مسايرة 1962اجلامعات العراق واألردن، فبالرغم من إنشاء اجلامعة األردنية سنة  م، إال أ
     1.االجتاهات املعاصرة يف الدعم املايل للجامعات

الكثري من اجلامعات اليوم أصبحت تبحث عن مصادر خاصة تساعدها يف عملية  :الجامعة المنتجة -ج
ا وأساليبها يف ذلك، بعض األنشطة باجلامعة  تقوم وبناء على هذا 2متويل التعليم لديها واعتمادها على ذا

مثل الدورات  املالية للمؤسسة اجلامعيةتدعم املوارد اليت ترتبط مبهامها ووظائفها ورسالتها ويف نفس الوقت 
اخل، فباإلمكان توظيف هذه النشاطات ذات الطابع العلمي لدعم ...التدريبية، تقدمي استشارة اخلرباء،

ابتداء من  بغداد فقد قامت جامعة اجلامعة ماليا، ومن بني الدول العربية اليت طبقت هذا األسلوب العراق،
مع العديد من املؤسسات من أجل تقدمي بعض اخلدمات واألنشطة  م بتعزيز طرق االتصال1992سنة 

العلمية، فهي ذات فائدة مزدوجة، فمن جهة تفيد املؤسسات واملتعاملني يف احلصول على التدريب 
االت املرتبطة بالتنمية االقتصادية، ومن جهة ثانية توفر دعم مايل إضايف للجامعة         3.والتكوين يف عديد ا

، واقتباس االستفادة من مثل هذه التجارب العربية والدوليةب مطالبة اجلامعات اجلزائرية اليومإن    
رتبط أساسا يحىت ال تبقى رهينة التمويل احلكومي، الذي  اجلامعة عملية متويل من أجل دعم طرق جديدة

ادية، وبالتايل يصبح حبالة امليزانية العمومية اليت قد تتعرض لبعض االختالالت نتيجة األزمات االقتص
التمويل الذايت رافدا مهما للمؤسسة اجلامعية يف توفري املال الذي يساعد كثريا يف جتسيد الكثري من املشاريع 

  .املرتبطة بتطوير وعصرنة اجلامعة، ال سيما جتسيد اإلدارة اإللكرتونية على أرض الواقع

  

  

  

  

         

                                                             
   441.ص.2000، 3.ع.جملة احتاد اجلامعات العربية.تطوير مصادر التمويل للتعليم الجامعي وتنويعها.السيدية،حممد علي؛باطويح،حممد عمر - 1
  139.ص.1993املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية،:القاهرة.تنوع مصادر تمويل التعليم.أمحد،عبد اللطيف -2
   61.ص.2000جامعة السلطان قابوس،:عمان.الجامعة المنتجة كأحد بدائل خصخصة التعليم الجامعي.عشيبة،فتحي -3
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  :الفصل خالصة

والتنظيمية حلوسبة أرشيف اجلامعات هو من أهم األسباب لنجاح مثل  اإلداريةتوفر املتطلبات  إن  
هذه املشاريع، خاصة إذا تعلق األمر بوجود اسرتاتيجية وطنية الستخدام التكنولوجيا احلديثة، سواء على 
مستوى وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أو املديرية العامة لألرشيف الوطين، فضال عن توفر اإلرادة 

الوعي لدى مدراء اجلامعات يف املضي حنو تطبيق اإلدارة اإللكرتونية، ومن مث رسم اخلطط والربامج و 
للوصول إىل جتسيد هذا اهلدف على مستوى اجلامعات اجلزائرية، وهذا يعين حوسبة خمتلف املصاحل اإلدارية 

  .للجامعة ومنها مصلحة األرشيف

فيذ هذه املشاريع هو أيضا من أهم املتطلبات، ألن دون كما يعترب توفري امليزانيات الضرورية لتن  
ورق، وهذا يستدعي وعيا من السلطات املركزية بأمهية حربا على  وجود هذه امليزانيات تبقى هذه املشاريع

، وهذا بدوره يدفع حنو تطبيق سياسة راشدة يف اإلنفاق من عصرنة اإلدارة باستخدام التكنولوجيات احلديثة
أجل جتنب الوقوع يف األزمات املالية وشح املوارد املالية، وبالتايل تصبح مثل هذه املشاريع أحالما بعيدة 

  . املنال
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  :تمهيد

ال بد من حتديد اإلجراءات اليت مت االعتماد عليها يف إعداد للقيام بأي حبث أو دراسة علمية   
معة هي بواسطة  هذه الدراسة، حىت تتضح علمية ومنهجية اخلطوات املتبعة، وأن البيانات واملعلومات ا
أدوات منهجية متفق على استخدامها بني علماء املنهجية، فضال عن توضيح جمتمع الدراسة وعينتها 

التوضيح تبدو السالمة املنهجية من جهة، واحلدود املوضوعية والزمنية  هذا لى ضوءوخصائصها، ألنه ع
 تعميم مباإلضافة إىل عدد القارئ يف فهم املوضوع، وهذا ما يساع من جهة ثانية، واملكانية هلذه الدراسة

النتائج على جمتمع آخر وزمن آخر ومكان آخر مثال، ألن املعطيات ختتلف من جمتمع آلخر ومن زمن 
ذه احلدود   .آلخر ومن مكان آلخر، وعلى هذا األساس تبقى النتائج املتوصل إليها مرتبطة 

وعلى هذا األساس حترص كل الدراسات العلمية على توضيح أهم اإلجراءات اليت مت اعتمادها   
 الدراسة امليدانية، وغالبا ما تكون يف بداية اإلطار امليداين والتطبيقي للدراسة، وهذا تبناه الباحث يف يف

دراسته، حىت تكون اخلطوات ممنهجة ومنظمة بطريقة علمية ومنطقية تساعد على الفهم واالستيعاب، وال 
    .  ختل بالتسلسل املنهجي واملوضوعي يف البحوث العلمية
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  :مجاالت الدراسة -5-1

واملكان والزمان، خاصة إذا   دود ترتبط أساسا باألفراد املبحوثنيلكل دراسة علمية جماالت وح  
كانت هذه الدراسات ترتكز على اجلانب امليداين، وهذا للتعرف على الواقع امليداين من جهة، وحملاولة 
االت  تطويره وإجياد احللول املمكنة ملختلف الصعوبات واملشكالت املطروحة، لكن ضمن احلدود وا

    :ا البحث وهي كالتايلاألساس نوضح جماالت هذاملذكورة آنفا، وعلى هذا 

  :المجال المكاني -5-1-1

جامعة  22صاحل أرشيف جامعات الشرق اجلزائري، واملقدرة بــ هذه الدراسة العلمية م تغطي  
ومركزين جامعيني، وهذا ضمن التقسيم الوزاري اجلديد للجامعات اجلزائرية، والذي يضم جامعات الشرق، 

  .  الوسط والغرب اجلزائري، واجلدول التايل يوضح هذه اجلامعات املستهدفة بالدراسة امليدانية

  أو المركز الجامعي الجامعةإسم   الوالية
  العريب بن مهيدي  أم البواقي -01

  
  باتنة -02

  احلاج خلضر 1باتنة 
  مصطفى بن بولعيد 2باتنة 

  بريكةاملركز اجلامعي أمحد محودة بن عبد الرزاق 
  حممد البشري االبراهيمي   برج بوعريريج -03

  حممد خيضر  بسكرة -04
  العريب التبسي  تبسة -05
  حممد الصديق بن حيي   جيجل -06
  عباس لغرور   خنشلة -07
  فرحات عباس  سطيف -08

  حممد ملني دباغني
  1955أوت  20  سكيكدة -09
  حممد الشريف مساعدية   سوق اهراس -10

  الشاذيل بن جديد   الطارف -11
  باجي خمتار  عنابة -12
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  1945ماي  8  قاملة -13
  

  قسنطينة -14
   1قسنطينة  اإلخوة منتوري

  عبد احلميد مهري 2قسنطينة 
  صاحل بوبنيدر 3قسنطينة 

  للعلوم اإلسالمية األمري عبد القادر
  حممد بوضياف   املسيلة -15

  املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف   ميلة -16
  محة خلضر   الوادي -17
  قاصدي مرباح   ورقلة -18

  جامعات الشرق اجلزائري : 13جدول رقم 

ا مع العلم أن    أرشيف الكليات واملعاهد يف جامعات الشرق اجلزائري غري معنية بالدراسة، أوال أل
أوت  24من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  24عبارة عن مكاتب وليست مصاحل وهذا حسب املادة 

املشرتكة، م الذي حيدد التنظيم اإلداري ملديرية اجلامعة والكلية واملعهد وملحقة اجلامعة ومصاحلها 2004
ا على مستوى مصاحل األرشيف هذا من جهة،  وقد مت ضبط الدراسة امليدانية من خالل العنوان الفرعي بأ

غري مهيأ ال من حيث  يف أغلب األحيان مع العلم أن أرشيف الكليات واملعاهد غري مؤهل للدراسة ألنه
ناهيك عن استخدام  رشيفختصيص أماكن للعمل أو احلفظ أو تكليف موظفني بتسيري مثل هذا األ

  .من جهة ثانية التكنولوجيا احلديثة

جامعات ومركز جامعي ال حيتوون على مصلحة األرشيف، ويرجع  4مع اإلشارة إىل أن هناك   
 –مصطفى بن بولعيد  2باتنة جامعة  -: إىل حداثة إنشاء هذه اجلامعات وهي يف هذا السبب الرئيسي

 2جامعة قسنطينة  –الطارف  الشاذيل بن جديدجامعة  - برج بوعريريج  حممد البشري االبراهيميجامعة 
                .املركز اجلامعي أمحد محودة بن عبد الرزاق بريكة - عبد احلميد مهري

  :المجال البشري -5-1-2

موظفي مصاحل أرشيف جامعات الشرق اجلزائري، سواء كانوا إداريني  العلمية الدراسة هذه مشلت  
العديد من أو تقنيني، من املتخصصني يف املكتبات والتوثيق واألرشيف ومن غري املتخصصني، خاصة أن 

املمارسني للمهنة األرشيفية هم من غري املتخصصني، وبالتايل فهم أرشيفيون حبكم املهنة واخلربة املهنية رغم 
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م مل يتلقوا تكوينا يف جمال التوثيق واألرشيف، سواء يف اجلامعات أو مراكز ومعاهد التكوين املهين أ
  .والتمهني

  :المجال الزمني -5-1-3

 13م أي 2019سنة  م إىل غاية شهر ماي2018هر أفريل امتدت الدراسة امليدانية من ش  
ها وصوال إىل نتائج الدراسة لشهرا، بدء بتصميم االستبيان وتوزيعه واسرتجاعه وتفريغ البيانات وحتلي

استخدام أداة املقابلة لتدعيم البيانات واملعلومات احملصل عليها بواسطة االستبيان، وقد  امليدانية، فضال
رجة من االستغالل، وجتنب الوقوع حاول الباحث تسيري الوقت املخصص هلذه الدراسة امليدانية بأقصى د

يف ظاهريت البطء أو التسرع، ملا هلاتني الظاهرتني من تأثري سليب على جمريات البحث والدراسات امليدانية 
  .على اخلصوص

  :مجتمع الدراسة وعينتها -5-2

، ةوالذين حيملون خصائص متشا  بالدراسة امليدانيةلدراسة هو جمموع األفراد املشمولنيجمتمع ا  
مجيع املفردات أو الوحدات اليت تتوافر فيها اخلصائص املطلوب دراستها ويطلق عليه " وبعبارة أخرى هو 

وهذا بالنظر إىل عنوان الدراسة وخاصة العنوان الفرعي الذي حيدد بدقة  1،"عادة إطار جمتمع البحث 
      .حدود وجماالت البحث تشملهممن  كل  مكان الدراسة امليدانية، وبالتايل حتديد

متطلبات حوسبة أرشيف اجلامعات " وبالنظر إىل موضوع هذا البحث الذي حيمل عنوان   
، والذي يدرس املتطلبات املادية، "دراسة ميدانية مبصاحل أرشيف جامعات الشرق اجلزائري : اجلزائرية

يئة وحتضري البنية التحتية إلجناح الربجمية، البشرية، القانونية، اإلدارية واملالية اليت ينبغي توف ريها من أجل 
مشاريع احلوسبة يف مصاحل األرشيف اجلامعية، وخاصة ما تعلق منها بالكفاءات واملهارات التكنولوجية 

سواء كانوا إداريني أو تقنيني مع  جلميع موظفي األرشيف، فإن جمتمع الدراسة يشمل كل موظفي األرشيف
م ال ميارسون املهنة األرشيفية بصفة استثناء أعوان املصاحل م ثل العمال املهنيني من جمتمع الدراسة أل

باجلانب العلمي والفين مباشرة فعلية، وإمنا يساعدون موظفي األرشيف يف بعض املهام اليت ال ترتبط 
  .واإلداري

                                                             
   131.ص.املرجع السابق.أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعية.غريب،علي -1
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تمع الكلي للدراسة من  الدراسة مجيع أفراد  تشمل يثوهذا العدد ميكن تغطيته، حب، افرد 55يتكون ا
ا دراسة مسحية جمتمع البحث ، وقد كانت 1" مسحية عينة" الدراسة هي  وبالتايل فإن عينة ،مما يعين أ

  :نتيجة توزيع واسرتجاع االستبيانات كما يلي

  النسبة المئوية  التكرار  االستمارات 
   87.27  48  االستمارات املسرتجعة

   12.72  7  االستمارات غري املسرتجعة
   100  55  االستمارات املوزعة

   االستبيان ستماراتإحصائيات خاصة با: 14جدول رقم 

جبامعات الشرق اجلزائري الذين مت اسرتجاع  رتب املوظفني يف مصاحل األرشيفو  عددواجلدول التايل يوضح 
م   .اموظف 48 والذين يبلغ عددهم استمارا

  النسبة المئوية  العدد  الرتبة  الرقم
   8.33  4  مساعد وثائقي أمني حمفوظات  1
   2.08  1  مساعد وثائقي أمني حمفوظات رئيسي  2
   29.16  14  وثائقي أمني حمفوظات  3
   6.25  3  وثائقي أمني حمفوظات حملل  4
   6.25  3  وثائقي أمني حمفوظات رئيسي  5
   4.16  2  مساعد املكتبات اجلامعية  6
   2.08  1  املستوى األولملحق باملكتبات اجلامعية   7
   6.25  3  ملحق باملكتبات اجلامعية املستوى الثاين  8
   4.16  2  رئيس مصلحة  9
   4.16  2  كاتبة مديرية  10
   6.25  3  تقين يف اإلعالم اآليل  11
   6.25  3  تقين سامي يف اإلعالم اآليل  12
   2.08  1  عون إدارة رئيسي  13

                                                             
  26.ص.املرجع السابق.عكنوش،نبيل -1
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   2.08  1  ملحق رئيسي لإلدارة  14
   4.16  2  متصرف  15
   2.08  1  متصرف حملل  16
   2.08  1  عون حفظ البيانات  17
   2.08  1  عون يف إطار اإلدماج املهين حلاملي الشهادات  18

موع    100  48  ا
  الدراسة  رتب أفراد عينة: 15جدول رقم 

،  29.16تبلغ  يظهر من خالل اجلدول أن نسبة رتبة وثائقي أمني حمفوظات هي األوىل واليت
وهذا بالنظر إىل أن أغلب موظفي مصاحل أرشيف اجلامعات هم من محلة شهادة الليسانس، وهي الشهادة 

، وهم عادة حاملي شهادة  8.33املطلوبة هلذه الرتبة، تليها رتبة مساعد وثائقي أمني حمفوظات بنسبة 
أو شهادة  املهين، لتكوينخصصة يف االوطنية املت تقين سامي يف التوثيق واألرشيف من أحد املعاهد

لتحل يف املرتبة الثالثة كل من وثائقي أمني حمفوظات حملل  الدراسات اجلامعية التطبيقية يف علم املكتبات،
ملحق باملكتبات اجلامعية املستوى الثاين وتقين وتقين سامي يف اإلعالم و ووثائقي أمني حمفوظات رئيسي 

ومتصرف  يف املرتبة الرابعة رتب مساعد املكتبات اجلامعية وكاتبة مديرية، مث تأيت  6.25اآليل بنسبة 
، ويف األخري جند كل من مساعد وثائقي أمني حمفوظات رئيسي وملحق باملكتبات  4.16بنسبة 

عون حفظ البيانات  متصرف حملل و ملحق رئيسي لإلدارة و اجلامعية املستوى األول وعون إدارة رئيسي و
من أفراد العينة  2مع العلم أن  ، 2.08ر اإلدماج املهين حلاملي الشهادات بنسبة عون يف إطا و

منصب نوعي يضاف إىل رتبة املوظف، وسيتم حتليل كل البيانات  حددوا رتبهم كرئيس مصلحة وهو
  .الشخصية لعينة الدراسة من خالل العنصر املوايل

  :خصائص عينة الدراسة -5-3

خصائص عينة الدراسة من أجل فهم معمق لألفراد املبحوثني، ألن هذه من املهم التعرف على  
اخلصائص هلا عالقة باملوضوع حمل الدراسة، وبالتايل فإنه قد يتم االعتماد على مثل هذه اخلصائص يف 

   .والنتائج احملصل عليها تفسري بعض املعطيات

   :مجال التخصص -أ

   :جمال املكتبات والتوثيق واألرشيف جند ما يليبالنظر إىل جمال ختصص هؤالء املوظفني يف ف
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  النسبة  العدد  مجال التخصص
  68.75 33  املتخصصون يف جمال املكتبات والتوثيق واألرشيف 

  31.25  15  غري املخصصني
موع   100  48  ا

  إحصائيات حول موظفي مصاحل األرشيف حسب جمال التخصص : 16جدول رقم 

املوظفني مبصاحل األرشيف على مستوى الشرق اجلزائري هم من املتخصصني وهذا يعين أن أغلبية 
هذه اجلامعات قد فتحت مناصب مالية للمتخصصني  ، وهذا يدل على أن 68.75من خالل النسبة 

 31.25يف املكتبات والتوثيق واألرشيف، ولكنها غري كافية إذا نظرنا إىل نسبة غري املتخصصني واليت تبلغ 
 ال من أجل ترقية املهنة األرشيفية على ، مما يتطلب بذل جهود إضافية لتوظيف املتخصصني يف ا

  .مستوى املؤسسات اجلامعية

  :المستوى العلمي - ب

   :املستوى العلمي هلؤالء املوظفني جند ما يلي وعند النظر إىل

  النسبة  العدد  المستوى العلمي
  33.33 16  ثانوي

  2.08  1  شهادة البكالوريا
   4.16  2  شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية

  37.5  18  شهادة ليسانس
  22.91  11  شهادة ماسرت

موع   100  48  ا
  إحصائيات حول موظفي مصاحل األرشيف حسب املستوى العلمي : 17جدول رقم 

  ، 37.5 نسبةبليسانس  مستوى أن معظم موظفي مصاحل األرشيف هلم أعاله يوضح اجلدول
شهادة ماسرت بنسبة  مث املوظفون حاملي ، 33.33املستوى الثانوي بنسبة  يليهم املوظفون ذوو

22.91  ،4.16بنسبة  الرتبة الرابعة شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية وقد احتل حاملو  ويف ،
، ولكن إذا مجعنا نسب املوظفني ذوو املستوى اجلامعي  2.08األخري حاملي شهادة البكالوريا بنسبة 
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ذه املصاحل هم من اجلامعيني، وهذا يعكس مدى  64.57 جند النسبة ، مما يعين أن أغلب املوظفني 
هودات املبذولة من طرف املؤسسات اجلامعية يف جمال التكوين والتأهيل،  خصوصا مع استحداث أقسام ا

معهد  يف عديد اجلامعات اجلزائرية، مع اإلشارة إىل أن ،علم املكتبات واملعلومات والتوثيق متخصصة يف
القسم الوحيد  األرشيفية، وهوقد أنشأ قسما خاصا بالتقنيات  2كتبات والتوثيق جبامعة قسنطينة علم امل

  .على مستوى اجلامعات اجلزائرية

  : المهنية الوضعية -ج

ة املهنية سواء كانوا دائمني، خصائص هؤالء املوظفني معرفة الوضعيحتديد  من املهم كذلك يف جمال
له تأثري على نوعية أداء املوظف، وهذا له عالقة مبوضوع  مرتبصني أو متعاقدين، ألن االستقرار الوظيفي

  .الدراسة

  

  

  

  

  

  إحصائيات حول الصفة املهنية ملوظفي مصاحل األرشيف اجلامعية: 18جدول رقم 

، وهذا عنصر  91.66يظهر اجلدول أن األغلبية الساحقة من املوظفني هم دائمون بنسبة   
حبقوق أفضل من املوظف املرتبص أو املتعاقد، إجيايب يف جمال االستقرار الوظيفي، ألن املوظف الدائم يتمتع 

ليب العمل باستخدام اوهذا يؤثر بشكل إجيايب على األداء املهين مبا يف ذلك العمل على تطوير أس
الرفع من الكفاءة املهنية للموظف، وهذا ما نفتقده حتسني املستوى و  كنولوجيا احلديثة، وكذا االجتهاد يفالت

د ما قبل التشغيل مثال، على الرغم من أنه قد جند العكس يف الواقع، ألن هذا عند املوظفني يف إطار عقو 
  .األمر مرتبط باجلانب الشخصي لكل موظف، ومع ذلك تبقى هذه القاعدة صحيحة رغم االستثناءات

   :الخبرة المهنية -د

  :وبالنسبة لعدد سنوات اخلربة لدى هؤالء املوظفني جند املعطيات التالية

  النسبة  العدد  الصفة المهنية
  91.66 44  دائمني
  4.16  02  مرتبصني
   2.08  01  متعاقدين
   2.08  01  دون إجابة
موع   100  48  ا
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  النسبة  العدد  الخبرةسنوات 
  35.41 17  سنوات 5 – 1من 
  31.25  15  سنوات 10 – 6من 
   16.66  8  ةسن 20 – 11من 

  4.16  2  سنة 20أكثر من 
  12.5  6  إجابةدون 

موع   100  48  ا
  إحصائيات حول سنوات اخلربة لدى موظفي مصاحل األرشيف اجلامعية : 19جدول رقم 

واملالحظ بالنسبة لسنوات اخلربة املهنية ملوظفي مصاحل األرشيف على مستوى جامعات الشرق 
، يليها  35.41سنوات بنسبة  5 – 1اجلزائري هو أن النسبة األكرب كانت للذين هلم خربة من 

لذين ، وقد جاء يف املرتبة الثالثة املوظفون ا 31.25سنوات بنسبة  10 – 6املوظفون ذوو اخلربة من 
ة املوظفني هلم خرب  معظم، وهذا يعين أن  16.66سنة بنسبة قدرها  20 – 11هلم اخلربة من 

متوسطة نسبيا، وهي عامل مهم يف إكساب املوظف مهارات يف تسيري وإدارة األرشيف، خصوصا إذا 
ال، حتدثنا عن استخدام التكنولوجيات احلديثة واليت تتطلب املواكبة املستمرة لكل ما هو جديد   يف هذا ا

والذي ما فتئ  ،ينيوظيف األرشيفيني يف العقدين املاضكما تعكس هذه النسب اهتمام إدارة اجلامعات بت
م  تاوز اإلشارة إىل أن املوظفني الذين جتزداد خصوصا يف العقد األخري، مع ي  4.16سنة ميثلون  20خرب

 12.5، كما أن فقط وهذا ما يعزز الفكرة األخرية   سنوات اخلربة وهذا  وادمل حيدمن املوظفني
ذا العنصر عدمراجع حسب تقدير الباحث ل   .اهتمامهم 

  :أدوات جمع البيانات -5-4

 متثل املادة اليت واملعلومات يتطلب أي حبث علمي االعتماد على أداة أو أكثر جلمع البيانات 
من أجل التوصل إىل نتائج التحليل و  التفريغ امليدانية، واليت ستخضع لعمليات األولية يف الدراسات

الدراسة، ويستحسن تقدمي مجلة من املقرتحات اليت متثل رؤية الباحث حلل املشكالت املطروحة يف الظاهرة 
حمل البحث، واملسامهة يف إثراء املوضوع املبحوث بأفكار جديدة خصوصا من خالل إضافة مادة علمية 

ا الباحث يف املوضوع جديدة مل يسبق التوصل إليها م ن قبل، وهي متثل اإلضافة العلمية اليت يساهم 
  .   املدروس
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  :األدوات التالية هذا البحث على يفاالعتماد  مت وقد

  :االستبيان -5-4-1

وهو أداة تتضمن جمموعة من األسئلة أو اجلمل اخلربية اليت تتطلب من املفحوص اإلجابة عنها   
  1.أغراض البحثبطريقة حيددها الباحث حسب 

كما يعرف كذلك بأنه األداة املالئمة للحصول على املعلومات أو البيانات أو احلقائق املرتبطة   
بواقع معني، ويقدم يف شكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد املعنيني 

  2.مبوضوع الدراسة

بالنظر حلجم جمتمع الدراسة، وقد مت  البيانات يعتمد حبثنا هذا على االستبيان كأهم أداة يف مجع  
وباالعتماد أيضا  تصميم االستبيان بناء على إشكالية البحث ولإلجابة على تساؤالته واختبار فرضياته،

تكون واضحة لدى حاول الباحث ضبط أسئلة االستبيان حبيث وقد  على اإلطار النظري للدراسة،
  . اإلملام بكل العناصر املهمة ذات الصلة مبوضوع الدراسة من جهة ثانية فضال عنجهة،  من املبحوث

مبحوثني لتسهيل عملية سؤاال أغلبها أسئلة مغلقة مع وضع خيارات لل 24يضم االستبيان   
ولتجنب امتناعهم عن اإلجابة؛ الصفحة األوىل من االستبيان حتتوي على كل املعلومات  اإلجابة عليها

يليه يف الصفحة الثانية  ذا االستبيان، سواء تعلق األمر بالباحث أو موضوع البحث، الضرورية للتعريف
  .مقسم إىل ثالثة حماور واالستبيان بيانات شخصية تتعلق بالوضع املهين للمبحوث،

سؤاال، حياول الباحث من خالل  15ويضم  "حوسبة لل األساسية تطلباتامل" هو بعنوان  :المحور األول
ت مادية، برجمية، قانونية هذه األسئلة جتميع البيانات واملعلومات حول متطلبات احلوسبة، سواء كان

  .الشرق اجلزائري صاحل األرشيف اجلامعية على مستوىكفايتها مبو  توفرها مدى ها، لتحديدوغري 

ال التكنولوجيتأهيل موظفي مصاحل " وحيمل عنوان  :المحور الثاني وحيتوي " األرشيف اجلامعية يف ا
كفاءات ومهارات موظفي األرشيف يف   حيث حياول الباحث من خالل هذا احملور تقييمأسئلة،  7على 

ال التكنولوجي، على  مصاحل األرشيف اجلامعية تأهيل العنصر البشري هو من أهم العناصر  أن اعتباريف ا
  .بشكل عام طوير وعصرنة طرق اإلدارة والتسيرييف جناح أي مشروع، وخاصة مشاريع ت

                                                             
  388.ص.2006عامل املكتبات، :عمان.المكتبات والمعلومات والبحث العلمي.عليان،رحبي مصطفى1- 

  107.ص.2005الفكر،دار :عمان.مفهومه أدواته وأساليبه:البحث العلمي.عبيدات،دوقان -2
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حياول هذا احملور  ،سؤالنيويضم "  الصعوبات املطروحة واخلطط املستقبلية" عنوانه  :المحور الثالث
صاحل أرشيف اجلامعات، واإلجراءات املتخذة من الوقوف على الصعوبات املرتبطة مبتطلبات احلوسبة يف م

طرف هذه املصاحل ملواجهة هذه الصعوبات، فضال عن اخلطط املستقبلية لتحسني الوضع وحل املشكالت 
  .املطروحة

  :وقد مر االستبيان بعدة مراحل جنملها فيما يلي

املتخصصني يف علم املكتبات متت عملية التحكيم من طرف جمموعة من األساتذة  :تحكيم االستبيان -أ
ث يف القيام والتوثيق، الذين أبدوا بعض املالحظات والتعليقات العلمية واملنهجية، واليت اعتمد عليها الباح

  .بالتعديالت الضرورية، وعلى رأسهم األستاذ املشرف

لة، وعدم مت جتريب االستبيان على عينة من املبحوثني للتأكد من وضوح األسئ :تجريب االستبيان - ب
وجود بعض املصطلحات الغامضة بالنسبة هلم، وقد ساعد هذا يف زيادة التدقيق يف صياغة األسئلة 

  .واستخدام املصطلحات العلمية واملفهومة يف آن واحد لدى املبحوث

ختريج االستبيان يف أحسن صورة،  حاول الباحث من خالل اخلطوتني السابقتني :االستبيان النهائي -ج
فعال أداة علمية متكن من مجع البيانات واملعلومات من األفراد املبحوثني، وحتقق أهداف  حىت يصبح

   .الدراسة من أجل التوصل إىل النتائج الصحيحة والدقيقة

باحث نظرا التساع رقعة الدراسة امليدانية، للقد كان توزيع االستبيان حتديا حقيقيا ل :توزيع االستبيان -د
وأغلب هذه اجلامعات  جامعة ومركزين جامعيني، 22الشرق اجلزائري، واليت تقدر بــ فهي تشمل جامعات 

ولقد استخدم الباحث كل الطرق من أجل إيصال االستبيان إىل مصاحل األرشيف اجلامعية جدا،  ةبعيد
اعي وسائل التواصل االجتم وأالربيد اإللكرتوين  التنقل شخصيا أو عن طريق فيها على مستوى الشرق، مبا

بريوقراطية على مستوى بعض الوجود صعوبات يف العملية االتصالية وحىت  اإلشارة إىل واهلاتف، مع
  . اجلامعات

آخر بسبب التأخر يف مأل االستبيان أو  حتدي كانت عملية اسرتجاع االستبيان  :استرجاع االستبيان -ه
اسرتجاع معظم االستبيانات، وقد متكن الباحث من لألسباب املذكورة آنفا، ولكن بفضل اهللا سبحانه 

  .م2019وأوائل سنة  م2018امتدت فرتة االسرتجاع حوايل ستة أشهر مشلت أواخر سنة 
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  :المقابلة -5-4-2

ا احملادثة    ا باحثتعرف املقابلة بأ مع شخص أو عدة أشخاص،  اجلادة املوجهة اليت يقوم 
وتستخدم املقابلة يف العلوم  1يف البحث العلمي،هدفها استثارة أنواع معينة من املعلومات الستغالهلا 

من استقصاء احلقائق ومناقشة املبحوث خاصة عند استشكال  الباحث ا متكناإلنسانية واالجتماعية أل
ال مفتوحا عك س االستبيان الذي ال حيمل هذه اخلاصية، فاحلوار بعض اإلجابات املقدمة، حيث يكون ا

والنقاش املستفيض بني الباحث واملبحوث هو الذي يوضح الرؤية أمام الباحث، ويزيل كل الغموض الذي 
  .قد ينشأ نتيجة بعض إجابات املبحوث

حد  واألرشيف مفيدة إىل  بالت يف علوم املكتبات والتوثيقوقد أثبتت التجارب أن استخدام املقا  
كبري، حيث أن الباحث يتمكن من طرح األسئلة على مبحوثيه ومن مث يقوم باستيضاح ما أشكل عليه من 

احلقائق اليت اإلجابات، خاصة إذا جرت املقابلة يف مكان الدراسة امليدانية حيث يتمكن من معاينة بعض 
معة من املبحوث يبحث عنها يف أرض امليدان، ويقوم حينها الباحث بتسجيل البيانات واملعلو  مات ا

بة أو التسجيل الصويت أو الفيديو، الستغالهلا الحقا يف حتليل بيانات البحث للوصول إىل النتائج بالكتا
   .النهائية للدراسة

أي ما يعادل  اجلزائري جامعات على مستوى الشرق 5رؤساء مصاحل بــ  5وقد كانت املقابلة مع   
26.31  رئيس مصلحة أرشيف جامعة اإلخوة  -: وهم من جمموع مصاحل اجلامعات حمل الدراسة

رئيس مصلحة أرشيف  – جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة رئيس مصلحة أرشيف – 1 منتوري قسنطينة
رئيس مصلحة  – محة خلضر بالواديرئيس مصلحة أرشيف جامعة  – 1جامعة احلاج خلضر باتنة 

  .حممد بوضياف باملسيلة األرشيف جامعة

دف مجع بيانات أكثر لتعزيز إجابات االستبيان من    هذه املقابالت مع رؤساء املصاحل كانت 
، والستيضاح كل النقاط خالل احلوار والنقاش مع هؤالء األفراد املسؤولني عن مصاحل األرشيف اجلامعية

تماد على املقابلة املقننة من خالل حتضري ، مع العلم أنه مت االعالغامضة واليت تتطلب شروحا إضافية
األسئلة مسبقا واملنظمة واملهيكلة بواسطة عدد من احملاور، مع اإلشارة أن هذه احملاور هي نفسها حماور 

تساعد على مجع أكرب قدر من البيانات لتدعيم  واضحة ومباشرة وقد مت استخدام أسئلة ،االستبيان
                               .  ستبياناإلجابات احملصل عليها بواسطة اال

                                                             
   31-30.ص.1982مكتبة وهبة،:القاهرة.أصول البحث االجتماعي.عبد الباسط،حممد حسن -1
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  :المالحظة - 5-4-3

، وإمنا تستخدم مع أدوات وهي ال تستعمل لوحدها ،وهي األداة األكثر تداوال يف البحوث العلمية  
ا أداة مساعدة أو مكملة أخرى ا توجيه للحواس ملشاهدة ومراقبة سلوك معني أو على أساس أ ، حيث أ

  1.أو حيثيات الظاهرة حمل البحث تسجيل جوانب هذا السلوكظاهرة معينة مث 

ا الباحث للكشف عن تفاصيل    ا حماولة تعكس منهجية يقوم  كما تعرف املالحظة العلمية بأ
الظواهر والعالقات اليت توجد بني عناصرها، وهي جتري بطريقة منظمة وهي ما ميكن تكراره للتحقق من 

  2.مصادر احلصول على البيانات يف كافة مناهج البحث العلميصحتها؛ فهي إذن مصدر من 

خصوصا أن  باملشاركة كأداة مساعدة يف مجع البيانات واملعلومات، على املالحظة الباحث عتمدا  
 1 الباحث هو وثائقي أمني حمفوظات حملل موظف يف مصلحة أرشيف جامعة اإلخوة منتوري بقسنطينة

ملالحظة باملشاركة بأن الباحث يكون عضوا مشاركا يف بيئة األفراد ا وميكن تعريف م،2014منذ سنة 
خالل هذه الفرتة من جتميع الكثري من املعلومات حول أرشيف اجلامعة،  الباحث وقد متكن املبحوثني،

ذا النوع من األرشيف، خاصة ما تعلأحاط بالعديد من و  ق باستخدام التكنولوجيا احلديثة القضايا املرتبطة 
األرشيف وما يطرحه من حتديات جيب مواجهتها من طرف مصاحل األرشيف اجلامعية من أجل عصرنة يف 

    .تسيري وإدارة األرشيف اجلامعي

  :الرسمية الوثائق - 5-4-4

تعترب الوثائق الرمسية والنصوص القانونية الصادرة عن املؤسسات احلكومية الرمسية من أهم األدوات   
أو يدرس  ةانب قانونيو ة إذا كان البحث له جيف مجع البيانات واملعلومات، خاص اليت يعتمد عليها الباحث

سياسات واسرتاتيجيات حكومية أو قطاعية أو مؤسساتية يف جمال ما، فإن هذه الوثائق والنصوص تزوده 
ا عن ميكن تقصيه يف جمال حبثه، مع العلم أن مثل هذه املعلومات يف بعض األحيان الباملعلومات الضرورية 

 ، وبالتايل فإنمنها املنشورة خاصة النصوص القانونيةو  الوثائق الرمسية طريق عينة البحث، وإمنا من خالل
  .مثل هذه الوثائق والنصوص متثل أداة مهمة يف مجع البيانات

وقد وفرت املواقع اإللكرتونية الرمسية على شبكة اإلنرتنيت إمكانية الوصول واإلطالع على مثل   
، مثل نصوص اجلريدة PDFائق والنصوص، خاصة عملية حتميلها واليت تكون غالبا يف شكل هذه الوث

                                                             
  112.ص.2006.مطبعة سريتا:قسنطينة.أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعية.غريب،علي -1
  85.ص.2011العلمية،دار اليازوري :عمان.أسس وتطبيقات:طرق البحث العلمي.السماك،حممد أزهر سعيد -2
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اخلطط والربامج واألدلة اخلاصة باهليئات واملؤسسات احلكومية وغريها ناشري أو القرارات أو املالرمسية، أو 
عن بعد، وبالتايل إثراء ، وقد سهل هذا األمر مهمة الباحثني يف الوصول إىل الوثائق واملعلومات من الوثائق

  .وخدمة البحث العلمي إىل أبعد حد

وبالنسبة هلذا املوضوع فقد اعتمد الباحث على مثل هذه الوثائق الرمسية والنصوص القانونية، سواء   
الصادرة عن اهليئات املركزية مثل احلكومة أو كل من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، أو وزارة الربيد 

بالولوج إىل  ملديرية العامة لألرشيف الوطين، وذلكيات املعلومات واالتصال والرقمنة، وحىت اوتكنولوج
الوثائق املتاحة عرب هذه املواقع، مع املواقع اإللكرتونية الرمسية هلذه الدوائر احلكومية، واستخدام املعلومات و 

نبغي تداركها وين، وهذه نقطة سلبية يموقع إلكرت تسجيل أن املديرية العامة لألرشيف الوطين ال حتتوي على 
    .من طرف اهليئة الوصية على قطاع األرشيف يف اجلزائر

  :صعوبات الدراسة -5-5

لعله من املسلمات أن كل دراسة علمية تواجه صعوبات ترتبط مبوضوع البحث وبالظروف احمليطة   
أن ميتلك الباحث مجلة من املهارات به، سواء تعلق األمر باجلانب النظري أو امليداين، ومن املهم جدا 

الشخصية والعلمية واملنهجية للتغلب على هذه الصعوبات، وبالفعل قد واجه الباحث بعض الصعوبات يف 
  :إعداد هذه األطروحة ميكن حتديدها فيما يلي

انت هذه سواء كانت باللغة العربية أو اللغة الفرنسية وحىت اإلجنليزية، وقد ك: النقص الكبري للمراجع -أ
مشكلة حقيقية واجهت الباحث يف إعداد اجلانب النظري من جهة، وأيضا حىت يأخذ الباحث فكرة 
شاملة على مجيع العناصر املرتبطة باملوضوع من جهة ثانية، ويف هذا الصدد استخدم الباحث العديد من 

إلنرتنيت من إمكانيات األساليب للوصول إىل مصادر املعلومات ذات العالقة، خصوصا مبا توفره شبكة ا
املستودعات الرقمية واملكتبات الرقمية و بيانات الالبحث الوثائقي احملسب، وأيضا باالعتماد على قواعد 

  .وغريها

مبا أن الدراسة امليدانية مشلت مصاحل األرشيف على مستوى : االتساع اجلغرايف للدراسة امليدانية - ب
امعة ومركزين جامعيني، واليت متتد من والية الطارف من ج 22جامعات الشرق اجلزائري، واليت تشمل 

الشمال الشرقي إىل والية جيجل يف الشمال الغريب، ومن والية الوادي يف اجلنوب الشرقي إىل والييت ورقلة 
  .واملسيلة يف اجلنوب واجلنوب الغريب، ولكن هذا مل يثين من عزمية الباحث يف إعداد هذه األطروحة
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وهذه النقطة مرتبطة بالعنصر السابق وهو اتساع الرقعة : ات االستبيان واسرتجاعهاتوزيع استمار  -ج
اجلغرافية للدراسة امليدانية، وهذا يعين صعوبة التنقل إىل كل هذه املؤسسات اجلامعية من أجل توزيع 

تعان االستبيان، خصوصا اجلامعات البعيدة جدا مثل جامعيت ورقلة والوادي، ولتجاوز هذه املشكلة اس
ذه اجلامعات، مع تسجيل  الباحث بوسائل االتصال اإللكرتونية من أجل الوصول إىل مصاحل األرشيف 

 .             بعض العراقيل البريوقراطية يف بعض اجلامعات واليت أدت إىل تأخر يف عملييت توزيع واسرتجاع االستبيانات
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  :الفصل خالصة

تقدمي كل املعلومات الضرورية لتوضيح إجراءات الدراسة امليدانية، سواء لقد حرص الباحث على   
تعلق األمر مبجاالت الدراسة، جمتمع الدراسة وعينتها وخصائصها، فضال عن أدوات مجع البيانات، حىت 
تتضح الرؤية ألي قارئ يصل فيما بعد إىل التحليل والنتائج وحىت املقرتحات، فإنه حتما سوف يربطها 

تمع املدروس، ألن من مسات البحث العلمي الدقة والتحديد  حبدود ا، باإلضافة إىل ا الدراسة وجماال
وعلى الرغم من أن الدراسات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية  األحكام املرسلة والعشوائية، إطالق وجتنب

ا يف العلوم التطبيقية والتجريبية، فإنه ميك ن الرفع من مستوى هذه الدقة إىل ليست بنفس الدقة يف مثيال
      .     أبعد مدى من خالل االحرتام الصارم للخطوات املنهجية يف البحث العلمي
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  :تمهيد  

، تأيت االستبيان بيانات القيام بعملية تفريغاألدوات املستخدمة و بعد جتميع البيانات بواسطة   
ا تعين فهم وتفسري البيانات  واملعلومات اليت مت مرحلة التحليل وهي من أهم املراحل يف البحث العلمي، أل

يتم احلصول على نتائج دقيقة  كذلك  احلصول عليها، وبقدر دقة هذه البيانات وعمق ودقة التحليل
املالحظة و  املقننة املقابلة االستعانة بكل من بياناتفيما يلي نعرض بيانات االستبيان مع وصحيحة، و 

باالعتماد على  لباحث اعتمد على التحليل الكمي، مع العلم أن اوالوثائق الرمسية ومن مث حتليلها وتفسريها
ا النتائج يف التحليل، فضال عن  بالنسبة لبيانات املقابالت مبا  التحليل الكيفيالنسب املئوية اليت أظهر

     .يعزز عمليات التحليل إلعطائها أكثر عمقا وانسجاما وخدمة ألهداف الدراسة
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  حوسبة لل األساسية متطلباتال: المحور األول

هناك جمموعة من املتطلبات مت شرحها وتفصيلها يف اجلانب النظري، وقد اعتمد الباحث يف كل   
ضوع وطرحها  من االستبيان واملقابلة على ما مت التطرق إليه من خالل استخراج أهم العناصر اليت ختدم املو 

ر املرتبطة باملوضوع، ومن مث حتليلها وتفسريها والبحث دف اإلملام مبختلف العناص كأسئلة على املبحوثني
  .  عن األسباب الكامنة وراء الظواهر اليت يالحظها يف البحث

  :المتطلبات المادية - 01

ية ؟ وما هي درجة كفايتها أو هل تتوفر مصلحة األرشيف على املتطلبات املادية التال - 01السؤال 
  ؟ متهامالء

ا يهدف هذا السؤال إىل  التعرف على مدى مالئمة البناية األرشيفية مع الوظائف اليت تقوم 
مصلحة األرشيف خصوصا ما ارتبط بالتكنولوجيا احلديثة، فضال على التعرف على كفاية باقي املتطلبات 

  .املادية مثل احلواسيب، الطابعات، املاسحات الضوئية ووسائط التخزين اخلارجية

  :البناية األرشيفية -أ

  النسبة المئوية  تكراراتال  
   22.91  11  مالئمة بشكل جيد

   43.75  21  مالئمة
   33.33  16  غري مالئمة

موع    100  48  ا
  ة البناية األرشيفية  درجة مالئم: 20جدول رقم 

إن تقييم البناية األرشيفية من حيث مالءمتها يعين بالضرورة النظر إىل مدى كفاية وتنظيم   
املساحات، باإلضافة إىل حتقيق األمن من خمتلف األخطار املهددة لسالمة التجهيزات واملعدات 

هذا  التكنولوجية، وهذا حسب ما تنص عليه املعايري الدولية أو الوطنية وما يوصي به املتخصصون يف
ال، ومن خالل اجلدول رقم  من أفراد عينة الدراسة أكدت أن البناية   43.75جند أن نسبة  20ا

من هؤالء األفراد يعتربون البناية مالئمة بشكل جيد، وإذا مجعنا   22.91مالئمة، ويضاف إليها 
ذه املصاحل يعتربون البناية جيدة ومالئمة للقيام  66.66النسبتني جند  ، مما يعين أن غالبية املوظفني 
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باملهام والوظائف األرشيفية عموما، واملهام والوظائف املرتبطة بالتكنولوجيا احلديثة كاستخدام احلواسيب 
بذلت من  والشبكات وعمليات الرقمنة وغريها بشكل خاص؛ وميكن تفسري هذه النتيجة أن هناك جهود

طرف الوزارة الوصية يف إنشاء هياكل قاعدية حديثة ومالئمة بالنسبة للوظائف واألنشطة اليت ستمارس 
ذه اهلياكل واملنشآت والبنايات، خصوصا إذا أخذنا بعني االعتبار حداثة العديد من اجلامعات واليت 

العصرية، فضال عن اإلدارة الرشيدة وجودة استفادت من التطور الكبري يف جمال اهلندسة املعمارية والتصاميم 
  .  التخطيط

من املوظفني يعتربون البناية األرشيفية غري مالئمة، وهذا   33.33ولكن باملقابل جند نسبة   
يعكس جانب سليب يف بعض البنايات األرشيفية اجلامعية، ويف أغلب األحيان جند هذه اجلامعات قدمية 

ا على مسايرة التغريات يف  النشأة، وهذا األمر ينعكس على ا بشكل عام من حيث عدم قدر منشآ
حتدثنا عن زيادة عدد املوظفني والطلبة هذا من جهة، ومن  اإلدارية والبيداغوجية، خصوصا إذاالنشاطات 

يئة بعض  ذه اجلامعات إىل السنوات األخرية، حيث يتم  جهة أخرى التـأخر يف إنشاء مصاحل األرشيف 
ذه الوظيفة، وهذا األماكن ل تقوم بوظيفة حفظ وتسيري األرشيف، وغالبا ما تكون غري مناسبة للقيام 

ينعكس سلبا على ظروف حفظ األرشيف وعمل املوظفني مبا يف ذلك النشاطات ذات الطابع 
  .التكنولوجي

  .سيبوعند التطرق إىل مدى كفاية التجهيزات اإللكرتونية جند املعطيات التالية، ولنبدأ باحلوا

  :               الحواسيب - ب

  النسبة المئوية  التكرارات  
   12.5  06  كافية بشكل كبري 

   56.25  27  كافية
   31.25  15  غري كافية
   00  00  غري متوفرة
موع    100  48  ا

  درجة كفاية احلواسيب: 21جدول رقم  

أن غالبية املوظفني يعتربون أن احلواسيب كافية يف مصاحلهم من خالل  21يوضح اجلدول رقم   
ا كافية بشكل جيد، وإذا مجعنا   12.5، كما أن  56.25النسبة  من عينة الدراسة يرون أ
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من هؤالء األفراد يرون أن عدد احلواسيب كايف بالنظر لعدد املوظفني وحىت   68.75النسبتني جند 
ا تدرك أمهية املرتبصني، وهذا ير  جع إىل اهتمام إدارة هذه اجلامعات بتزويد هذه املصاحل باحلواسيب أل

استخدامها يف أداء خمتلف املهام اإلدارية عموما ومنها جمال األرشيف بشكل خاص، فضال عن حرص 
ة مصاحل األرشيف على طلب تزويدها باحلواسيب وبالعدد الكايف، فمسؤويل هذه املصاحل هم واعون بضرور 

استخدام احلاسب اآليل يف تسيري األرشيف ملا له من مزايا عديدة يف تطوير وتسهيل العمل األرشيفي 
  .  بشكل عام

من املوظفني يرون أن احلواسيب غري كافية، وهذا يعكس بعض النقائص   31.25يف حني أن   
وحسب الباحث فإن  يف بعض مصاحل األرشيف اجلامعية من حيث تزويدها باحلواسيب وبالعدد الكايف،

هذا األمر يرجع بالدرجة األوىل إىل عدم اهتمام إدارة هذه اجلامعات بعملية تزويد مصلحة األرشيف 
بالعدد الكايف من احلواسيب، فضال على أن مصلحة األرشيف أحيانا ال حترص على طلب التزويد مبثل 

ذا كان عدد املوظفني مع عدد املرتبصني  هذه املعدات التكنولوجية الضرورية إىل درجة االكتفاء، خصوصا إ
  .   كبري نسبيا

ومن أهم ملحقات احلواسيب جند الطابعات اليت تستخدم بشكل كبري يف مجيع األعمال اإلدارية   
مهما اختلفت اهليئات واملصاحل واألنشطة، ومن املفيد التعرف على مدى كفايتها يف مصاحل األرشيف 

  .اجلامعية

  :الطابعات -ج

  النسبة المئوية  التكرارات  
   8.33  04  كافية بشكل كبري 

   66.66  32  كافية
   18.75  09  غري كافية
   6.25  03  غري متوفرة
موع    100  48  ا

  درجة كفاية الطابعات: 22جدول رقم 

من األفراد يعتربون أن الطابعات كافية لتغطية خمتلف   66.66أن  22يبني اجلدول رقم   
وهي   74.99االحتياجات املرتبطة بالطباعة، وإذا مت إضافة النسبة اليت تعتربها كافية بشكل كبري جند 
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تعين أن غالبية أفراد العينة يؤكدون كفايتها، وهذا مؤشر إجيايب على االهتمام باقتناء هذا النوع من 
جع هذا إىل اخنفاض أسعار الطابعات من جهة وإىل أن مصاحل األرشيف ال تتطلب عددا  التجهيزات، وير 

  .كبريا منها، فليس بالضرورة أن يكون عددها حسب عدد املوظفني مثال كما هو احلال بالنسبة للحواسيب

من اإلجابات عربت عن عدم الكفاية من الطابعات، وهذا يدل على   18.75وباملقابل جند   
عض مصاحل األرشيف تعاين من نقص يف تزويدها مبثل هذه التجهيزات الضرورية يف العمل، لتأيت يف وجود ب

تؤكد عدم توفر الطابعات بإحدى مصاحل األرشيف اجلامعية مما يستوجب إلتفاتة   6.25األخري نسبة 
دور مصلحة  حقيقية من طرف إدارة اجلامعة بتوفري هذا النوع من الوسائل التكنولوجية، دون إمهال

األرشيف بإشعار اهليئة املسؤولة عن التزويد بالوسائل التكنولوجية إىل حاجتها إىل الطابعات وبالعدد 
  .الكايف

  :ماسحات الضوئيةال -د

  النسبة المئوية  التكرارات  
   10.41  05  كافية بشكل جيد 

   22.91  11  كافية
   16.66  08  غري كافية
   50  24  غري متوفرة
موع    100  48  ا
  درجة كفاية املاسحات الضوئية: 23جدول رقم 

من املستجوبني يؤكدون عدم توفر املاسحات الضوئية، وهذا   50أن  23يوضح اجلدول رقم   
يعين أنه مل يتم العناية باقتناء هذا النوع من التجهيزات املهمة يف مصاحل األرشيف، فكيف يتم احلديث عن 
رقمنة الوثائق األرشيفية يف ظل غياب املاسحات الضوئية، وإذا أضفنا النسبة اليت عربت عن عدم كفاية 

وهي متثل الغالبية ممن يعربون على عدم توفرها أو عدم كفايتها، بينما   66.66الضوئية جند املاسحات 
على   10.41و   22.91جند كل ممن اعترب املاسحات الضوئية كافية وكافية بشكل جيد ميثالن 

، وهذا يعكس اهتمام يف بعض مصاحل األرشيف اجلامعية بتوفري  33.32التوايل أي ما جمموعه 
  .ملاسحات الضوئية وبدرجة كافيةا
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إن هيمنة الطرق التقليدية يف تسيري وإدارة األرشيف يف معظم مصاحل األرشيف اجلامعية، على   
الرغم من وجود بعض التجهيزات اإللكرتونية مثل احلواسيب، إال أن التقنيات احلديثة املستخدمة تتسم 

ديد من التقنيات احلديثة على غرار عمليات الرقمنة، بالنسبية عموما، وبالتايل هناك تأخر يف تطبيق الع
وهذا ما يفسر غياب املاسحات الضوئية مبصاحل األرشيف، ألنه ببساطة مل تصل هذه املصاحل إىل مرحلة 
ا ال زالت تعتمد على األمناط التقليدية يف تسيري وإدارة األرشيف، وهذا األمر  رقمنة الوثائق األرشيفية، أل

صلحة األرشيف وإدارة اجلامعة وقطاع التعليم العايل بشكل عام، ألنه مرتبط مبدى التقدم يف يعين كل من م
تطبيق اإلدارة اإللكرتونية على مستوى مؤسسات التعليم العايل، وما تسيري األرشيف إال حلقة ضمن هذه 

  . السلسلة املرتابطة احللقات

  :وسائط التخزين الخارجية -ه

  المئويةالنسبة   التكرارات  
   4.16  02  كافية بشكل جيد 

   18.75  09  كافية
   33.33  16  غري كافية
   43.75  21  غري متوفرة
موع    100  48  ا

  درجة كفاية وسائط التخزين اخلارجية: 24جدول رقم 

أن النسبة األكرب من املوظفني يؤكدون عدم توفر وسائط  24نالحظ من خالل بيانات اجلدول   
ا غري كافية،  33.33، ويضاف إليها  43.75التخزين اخلارجية حيث ميثلون  مما  ممن يرون أ

وهم أغلبية األفراد يعربون عن عدم توفر وسائط التخزين اخلارجية أو عدم كفايتها،   77.08يعين أن 
قتناء هذا النوع من الوسائل اليت تستخدم يف ختزين وحفظ املواد الرقمية،  وهذا يعكس عدم االهتمام با

واألقراص الصلبة اخلارجية وغريها، وعلى الرغم من  DVDو  CD-ROMكاألقراص الضوئية بنوعيها 
اخنفاض تكلفة وسائط التخزين اخلارجية إال أن الوعي بضرورة استخدام مثل هذه الوسائل يبدو ناقصا، 

ن أهم اسرتاتيجيات احلفظ الرقمي استخدام النسخ االحتياطية اخلارجية، ألن القرص خصوصا أن م
الصلب للحاسوب ليس الوسيلة املثالية للحفظ، ففي حالة حدوث خلل تقين يف احلاسوب تصبح عملية 

  .اسرتجاع املواد الرقمية عملية صعبة للغاية
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يرون أن وسائط التخزين اخلارجية كافية وكافية   4.16و   18.75ومن ناحية أخرى جند   
بشكل جيد على التوايل، وهذا يعين أن هناك من مصاحل األرشيف من اهتم باقتناء مثل هذه الوسائل 
واستخدامها يف حفظ املواد الرقمية، سواء كانت قاعدة بيانات أو وسائل حبث أو وثائق إدارية رقمية 

خدام هذه الوسائط يف حفظ املواد والوثائق الرقمية وضمان الوصول إليها وغريها، إلدراكها مدى أمهية است
  .  مستقبال كلما دعت لذلك احلاجة

  ؟ هل تتوفر مصلحة األرشيف على شبكة داخلية - 02السؤال 

  النسبة المئوية  التكرارات  
   16.66  08  نعم 
   83.33  40  ال

موع    100  48  ا
  الداخليةتوفر الشبكة : 25جدول رقم 

نالحظ أن أغلبية العينة املستجوبة تؤكد عدم توفر الشبكة الداخلية  25من خالل اجلدول رقم   
83.33  وهذا يدل على مدى التأخر يف استخدام تقنية الشبكات خصوصا الشبكة الداخلية، واليت ،

دف تسهيل وتطو  ير هذه العمليات ال ترمي يف األساس إىل القيام مبختلف العمليات اإلدارية عن بعد، 
سيما تبادل الوثائق واملعلومات، واليت تعين توفري اجلهد والوقت جلميع املعنيني بالعمل اإلداري سواء كانوا 
موظفني يف املؤسسة اجلامعية أو مستفيدين، وعدم استفادة مصلحة األرشيف من الشبكة الداخلية يعين أن 

الطرق التقليدية، وهنا ندرك أنه ال ميكن الوصول إىل تطوير  عملية تبادل الوثائق واملعلومات تبقى رهينة
وجتدر اإلشارة إىل أن هناك من مصاحل األرشيف  ون توفر كل هذه املتطلبات جمتمعة؛وعصرنة األرشيف د

، ولكن هناك من هي يف حالة عطل ومل تستفد  16.66متثلها نسبة ن تتوفر على الشبكة الداخلية و م
حلد اآلن رغم الطلبات املرفوعة من مصلحة األرشيف إىل املصاحل املسؤولة عن  من إجراءات الصيانة

الصيانة، وإن دل هذا على شيء فإمنا يدل على غياب اإلرادة احلقيقية لدى إدارة هذه اجلامعات يف 
االستفادة من التكنولوجيا احلديثة خصوصا يف جمال األرشيف، فضال عن القيام باملسؤولية املهنية على 

  . أكمل وجه

  هل مصلحة األرشيف مرتبطة بشبكة اإلنرتنيت ؟ – 03السؤال 
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  النسبة المئوية  التكرارات  
   52.08  25  نعم 
   47.91  23  ال

موع    100  48  ا
  توفر شبكة اإلنرتنيت: 26جدول رقم    

أكدوا توفر شبكة اإلنرتنيت على مستوى مصاحل   52.08بالنسبة لشبكة اإلنرتنت جند   
األرشيف، وهي نسبة متثل نصف األفراد تقريبا، وهي تعين أن هناك اهتمام ولو بشكل نسيب بتزويد مصاحل 
األرشيف اجلامعية على مستوى الشرق اجلزائري خبدمة اإلنرتنيت، على الرغم من وجود جزء معترب غري 

، فاستخدام التكنولوجيا احلديثة يف األرشيف  47.91ثله النسبة مستفيد من هذه اخلدمة والذي مت
دون االستفادة من خدمات اإلنرتنيت يعين أن هناك قصور يف توظيف التقنيات احلديثة، بالنظر ملا تقدمه 
هذه األخرية من إمكانيات االتصال وتبادل الوثائق واملعلومات، فضال عن أن اإلنرتنيت متكن األرشيفي 

كبة املستجدات يف جمال األرشيف، سواء تعلق األمر باجلانب العلمي، املهين، القانوين التكنولوجي من موا 
وغريه، باإلضافة إىل إمكانية التعريف باألرشيف وتثمينه خلدمة مجهور املستفيدين مهما اختلفت أماكن 

  .تواجدهم من خالل املواقع اإللكرتونية وصفحات التواصل االجتماعي وغريها

ن الوعي احلقيقي بأمهية استخدام التكنولوجيا احلديثة يف اإلدارة اجلامعية مبا يف ذلك إدارة إ  
األرشيف يعين بالضرورة االهتمام بتوفري مثل هذه املتطلبات وباجلودة املطلوبة، فحىت شبكة اإلنرتنت املتوفرة 

توسطة وضعيفة ، وهي بني م) par seconde )   ADSL 2 Méga Bitsهي يف أغلبها من نوع 
التدفق مما يعين أنه ال حديث عن جودة التدفق، وبالتايل فإن مسؤولية توفري هذه املتطلبات املادية بالعدد 
الكايف وباجلودة املطلوبة هي من مسؤولية إدارة اجلامعات بالدرجة األوىل، ومهما اكتسب موظفو األرشيف 

حىت اإلرادة يف اقتنائها فإن األمر برمته مرهون بإرادة من الوعي بأمهية املتطلبات التكنولوجيا احلديثة و 
  .مسؤويل املؤسسة اجلامعية خصوصا يف غياب ميزانية خاصة مبصلحة األرشيف

  المتطلبات البرمجية -02

  ما هي أنظمة تشغيل احلواسيب املستعملة يف مصلحتكم ؟  -04السؤال 
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  أنظمة التشغيل املستعملة: 27جدول رقم 

النظام من ملا ميتاز به هذا  Windowsاملالحظ فيما يتعلق بأنظمة التشغيل هو هيمنة نظام   
املرونة يف االستخدام، فضال عن تطويره من خالل خمتلف اإلصدارات املتتالية وصوال إىل   

10Windows  ، 68.75حيث عرب   من املستجوبني عن استخدام نظامWindows 7 وقد ،
القى هذا اإلصدار قبوال واسعا لدى املستخدمني ألنه جيمع بني املرونة والتطور يف آن واحد، فاملرونة حتمل 
ا سهولة وبساطة االستخدام وبعد النظام عن التعقيدات، والتطور يعين الثراء يف العمليات  يف طيا

طوري هذه األنظمة يراعون بالدرجة األوىل اإللكرتونية املصاحبة الستخدام احلاسوب وبالطرق املثلى، ألن م
مدى تلبية احتياجات املستخدم بأحسن الطرق، أضف إىل ذلك أن احلواسيب املقتناة يف السنوات األخرية 

، حيث تقوم الشركات املصنعة بتثبيت هذا النظام قبل تسويقه، وهذه Windows 7تعمل عادة بنظام 
م، وبالتايل فهي تعمل على تلبية هذه الرغبات الشركات بطبيعة احلال تعرف ميوالت املس تخدمني واختيارا

  .بناء على أهداف جتارية حمضة

مما يدل على أن  Windows xpتستخدم نظام   45.83أما النسبة املتبقية واملقدرة بـ   
قق هؤالء املوظفني يستخدمون نظما قدمية نسبيا، وهذا يطرح فكرة جتديد وحتديث أنظمة التشغيل مبا حي

أداء أفضل ملصاحل األرشيف، فحداثة التجهيزات وفعالية نظم التشغيل تساهم بشكل فعال يف نوعية العمل 
  . احملوسب واخلدمات املقدمة

عية بصفة كلية، رغم غري مستخدم مبصاحل األرشيف اجلامWindows 10 وباملقابل جند نظام   
ة النظام وحتديثاته من جهة، خصوصا أن شركة ، وقد يرجع السبب إىل تكلفاإلصدارات أحدثمن بني أنه 

Microsoft  تعمل على حتديث هذا النظام باستمرار، عكس كل من نظاميWindows 7  و

  النسبة المئوية  التكرارات 
Windows xp  22  45.83   
Windows 7  33  68.75   
Windows 10  00  00   

Linux  00  00   
   00  00 أخرى
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Windows 8أن هناك بعض األجهزة القدمية من املاسحات الضوئية والطابعات "  ، باإلضافة إىل
من جهة ثانية؛   1" احلواسيب إىل هذا النظاموبطاقات الصوت والربامج اخلاصة قد ال تعمل بعد حتديث 

وهذا يعكس عادات عمل معينة حيث ألف  تتم اإلشارة إليه مطلقا،مل  Linuxكما نالحظ أن نظام 
فطاملا أن نظام التشغيل  بن بيئته كما يقولون،ا، فاإلنسان Windowsاملستخدمون استخدام نظام 

  .        يانات احملصل عليها منطقية إىل حد كبريهذه البفبطبيعة احلال تكون  ،Windowsالسائد هم نظام 

  ؟ ما هي أهم برامج التطبيقات احلاسوبية املستخدمة يف مصلحتكم  -05السؤال 

  النسبة المئوية  التكرارات  
   77.08  37  برجميات معاجلة النصوص والكلمات

   77.08  37  برجميات اجلداول 
   39.58  19       برجميات قواعد البيانات

   62.5  30  برجميات تصفح اإلنرتنيت 
   25  12  برجميات خاصة بالوسائط املتعددة

   00  00  أخرى
  برامج التطبيقات املستخدمة: 28جدول رقم 

عند التطرق لربامج التطبيقات احلاسوبية املستخدمة يف مصاحل األرشيف جند كل من برجميات   
تأيت  Microsoft Excelمثل  برجميات اجلداولو  Microsoft Wordمثل  معاجلة النصوص والكلمات

، ألنه ال غىن على مثل هذه الربامج يف العمل اإلداري عموما وحىت اجلانب  77.08يف الصدارة بنسبة 
الفين يف تسيري األرشيف، فالكثري من مصاحل األرشيف تستخدم هذه الربجميات يف إعداد جداول الدفع 

ث املتنوعة مثل الفهارس والكشافات وغريها، تليها بعد ذلك برجميات تصفح اإلنرتنيت وكذا وسائل البح
، فمثل هذه الربجميات متكن Google Chromeأو  Mozilla Firefoxمثل   62.5بنسبة 

املستفيد من الولوج إىل اإلنرتنيت والوصول إىل املواقع اإللكرتونية مبختلف أنواعها بغرض االستفادة من 
ات اإللكرتونية اليت تتيحها هذه املواقع، سواء كانت للبحث أو االتصال أو التحميل إىل آخره، ويف اخلدم

،  39.58بنسبة تقدر بـ  Microsoft Accessاملرتبة الثالثة جاءت برجميات قواعد البيانات مثل 

                                                             
 :متاح على.2019.04.24:زيارة يوم.]على اخلط املباشر.[املزايا والعيوب 10ويندوز .قناة اجلزيرة  1-

https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2016/5/23/%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-10-9%88%D8%B2

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D8%A8   
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 األرشيف، ولعل وهنا يطرح تساؤل عن نسبية استخدام مثل هذه الربامج اليت تعترب مهمة جدا يف تسيري
ا اخلاصة مبعاجلة النصوص أو  التفسري يكمن يف عدم التحكم يف مثل هذه الربجميات، واالكتفاء مبثيال
اجلداول، ولكن هذا يطرح قضية التكوين على مثل هذه التقنيات اليت سوف يتم التطرق إليها يف حمور 

ستخدمون الربجميات اخلاصة بالوسائط من املوظفني الذين ي  25تأهيل املوظفني، ويف األخري جند 
ذه املصاحل الذي هو  املتعددة مثل الصور، التسجيالت الصوتية والفيديو، ويرجع هذا إىل طبيعة األرشيف 

  . يف أغلبه أرشيف ورقي، وبالتايل ال حاجة الستخدام مثل هذه الربجميات على األقل حاليا

    برجمية وثائقية لتسيري األرشيف ؟هل تتوفر مصلحة األرشيف على  -06السؤال 

  النسبة المئوية  التكرارات  
   2.08  01  نعم 
   97.92  47  ال

موع    100  48  ا
  توفر برجمية وثائقية: 29جدول رقم 

عند الوصول إىل الربجميات الوثائقية واليت متثل لب العمل األرشيفي احملوسب ندرك حقيقة التأخر   
تعين أن كل مصاحل األرشيف تفتقد   97.92اليت تعاين منه مصاحل األرشيف اجلامعية، فنسبة 

تتم بالطرق لربجميات وثائقية باستثناء مصلحة واحدة فقط، وهذا يعين أن الوظائف واملهام األرشيفية 
التقليدية، واستخدام بعض برامج التطبيقات احلاسوبية إمنا هو من أجل تسهيل هذه الوظائف بصفة 
دف إىل متكني األرشيفي من القيام جبميع عمليات  نسبية، ألن الربجمية الوثائقية كما هو معروف 

هذه املصاحل يف ظل غياب مثل  السلسلة األرشيفية بطريقة آلية، أي بواسطة احلاسوب وهذا هو املفقود يف
هذه الربجميات، ويرجع السبب حسب تقدير الباحث إىل عدم اهتمام إدارة اجلامعة باقتناء هذا النوع من 
الربجميات لفائدة مصلحة األرشيف، وعلى وجه اخلصوص املديرية الفرعية للوسائل والصيانة باعتبارها اهليئة 

نا نفتح قوس حول إدراج مصلحة األرشيف حتت وصاية املديرية الوصية األوىل على مصلحة األرشيف، وه
الفرعية للوسائل والصيانة، حيث يالحظ أن هناك بون شاسع بني طبيعة عمل هذه املديرية وطبيعة عمل 
مصلحة األرشيف، وهذا يؤثر بشكل مباشر على االنسجام يف العالقة بني املصلحة واملديرية، خبالف 

من أجل متكني هذه املكتبات من  PMB استفادت من نظام سنجاب وكذا نظام املكتبات اجلامعية اليت
  .حوسبة خمتلف العمليات الفنية، مبا يف ذلك تسهيل عملية البحث واالسرتجاع على املستفيدين
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 يف تسيري األرشيف، PMBوجتدر اإلشارة إىل أن هناك مصلحة أرشيف واحدة تستخدم برنامج   
مما يدفعنا إىل طرح تساؤل حول مدى مالئمة هذا النظام لتسيري األرشيف خاصة أنه مصمم لتسيري 

 ,Flora Archivesاملكتبات، مع العلم أن هناك العديد من الربجميات الوثائقية اخلاصة باألرشيف مثل 
Archiliste, ICA-ATOM ،ليست وعلى الرغم من أن معظم هذه الربجميات الوثائقية  وغريها

        . جمانية، وبالتايل تتطلب خمصصات مالية، إال أنه ميكن إجياد حلول سوف يتم التطرق إليها يف االقرتاحات

   هل تتوفر مصلحتكم على برجمية خاصة باألرشفة اإللكرتونية ؟ -07السؤال 

  النسبة المئوية  التكرارات  
   00  00  نعم 
   100  48  ال

موع    100  48  ا
  توفر برجمية خاصة باألرشفة اإللكرتونية: 30جدول رقم         

إن احلديث عن األرشفة اإللكرتونية يف مصاحل األرشيف هو توجه مستقبلي، أما الواقع احلايل فهو   
يثبت الغياب التام لربجميات األرشفة اإللكرتونية سواء كانت ذات النظم الفرعية أو املتكاملة، أي اليت تقوم 

،  100، وهو ما تظهره جبالء النسبة الكلية GEDليات التسيري اإللكرتوين للوثائق ببعض أو كل عم
 سيري مشاريع الرقمنة وغريها، فنحنفعلى الرغم من كثرة تناول املواضيع املتصلة باألرشفة اإللكرتونية مثل ت

كنولوجيا املعلومات ممن يثمن مثل هذه الدراسات العلمية، ويدعو إىل مواكبة التطورات احلاصلة يف جمال ت
واالتصال، ولكن أرى أنه يف الوقت ذاته من الضروري النظر بعمق إىل الواقع امليداين يف مصاحل األرشيف 
يف شىت القطاعات احلكومية، وما قطاع التعليم العايل والبحث العلمي إال منوذج ضمن عديد القطاعات 

حلديثة وصوال إىل األرشفة اإللكرتونية، رغم وجود يف استخدام التكنولوجيات ا االيت يشهد أرشيفها تأخر 
بعض التقدم يف بعض القطاعات مثل قطاع اجلماعات احمللية، وقطاع العمل والضمان االجتماعي، إال أن 
ال، وهذا ما دفع الباحث إىل اختيار  السمة الغالبة يف مصاحل األرشيف عموما هي التأخر يف هذا ا

تباره الركيزة األساسية لتهيئة بيئة عمل مناسبة ومتكاملة من مجيع النواحي موضوع متطلبات احلوسبة باع
  .     الحتضان مثل هذه املشاريع التكنولوجية، بل وتوفري الشروط الضرورية لضمان جناحها واستمراريتها

   هل تتوفر مصلحة األرشيف على برجميات مضادة للفريوسات ؟ -08
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  النسبة المئوية  التكرارات  
   50  24  نعم 
   50  24  ال

موع    100  48  ا
  توفر برجميات مضادة للفريوسات: 31جدول رقم         

تعكس املعطيات املتحصل عليها من خالل االستبيانات وحىت املقابالت مدى تأخر إدارة هذه   
يئة البنية التحتية التكنولوجية مبصاحل األرشيف، فحىت الربجميات املضادة للفريوسات تتوفر  اجلامعات يف 

على برجميات  ، مما يعين أن نصف عدد موظفي هذه املصاحل يستخدمون حواسيب ال تتوفر 50بنسبة 
مضادة للفريوسات، وبالتايل فهي عرضة خلطر الفريوسات وما تشكله من خطر على أنظمة التشغيل 

من   29.16وختريب للملفات املخزنة فضال عن اخرتاق أمن وخصوصية املعلومات، مع العلم أن 
ل مكافحة ، وهو نظام حيظى بسمعة طيبة يف جماkasperskyاألفراد يستخدمون مضاد الفريوسات 

يستخدمون   18.75الفريوسات رغم أنه بالدفع وليس جماين ويتطلب التحيني سنويا، وباملقابل جند 
، وقد مت اقتناؤها مببادرة من هؤالء املوظفني أنفسهم AVASTو  SMADAVمضادات جمانية مثل 

  . لشعورهم باملسؤولية حلماية وأمن األنظمة املعلوماتية ملصاحل األرشيف

لنتائج احملصل عليها تظهر النقائص املوجودة يف البنية التحتية التكنولوجية على مستوى وهذه ا  
ا مرتبطة بشكل مباشر مع متطلبات أخرى سوف يتم التطرق إليها  أرشيف اجلامعات بالشرق اجلزائري، وأ

 .ولنبدأ باجلانب القانوين

    :المتطلبات القانونية - 03

القانونية تغطي جمال استخدام التكنولوجيا احلديثة يف تسيري  حسب رأيك هل النصوص -09السؤال 
  وإدارة األرشيف ؟
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  النسبة المئوية  التكرارات  
   2.08  01  نعم 
   43.75  21  ال

   54.16  26  ال أدري
موع    100  48  ا

  األرشيفتغطية النصوص القانونية الستخدام التكنولوجيا احلديثة يف : 32جدول رقم         

هذا السؤال إىل معرفة مدى تغطية النصوص القانونية للجوانب التكنولوجية يف جمال  يهدف  
األرشيف، فضال عن حتديد مدى إملام موظفي مصاحل األرشيف اجلامعية مبثل هذه النصوص، واملعطيات 

 م معرفتهم مبسألةظفني يعربون عن عدتبني أن النسبة الكربى من هؤالء املو  32املوضحة يف اجلدول رقم 
، وهذا يدل "ال أدري " ممن اختاروا اإلجابة بـ   54.16تغطية النصوص القانونية من خالل النسبة 

على نقص يف املعرفة القانونية املتعلقة باألرشيف، وهذا يطرح تساؤل عن مدى فاعلية برامج التدريس يف 
اصة باألرشيف، فضال عن مسايرة هؤالء اجلامعة أو معاهد التكوين حول نشر املعرفة القانونية اخل

ال القانوين، وبالتايل احلديث عن دور اليقظة املعلوماتية، دون إمهال ياألرشيف ني لكل ما هو جديد يف ا
دور املديرية العامة لألرشيف الوطين يف نشر وإيصال هذه النصوص إىل األرشيفيني، مع اإلشارة إىل أن 

م من غري املتخصصني يف املكتبات والتوثيق واألرشيف، فهؤالء بطبيعة ه  36.95هناك نسبة تقدر بـ 
ا ليست ضمن جمال ختصصهم   .  احلال ليس لديهم معرفة بالنصوص القانونية  املتعلقة باألرشيف أل

تغطي جمال استخدام ال النصوص القانونية ممن يعتربون أن   43.75وباملقابل جند نسبة   
، وهي اإلجابة الصحيحة واليت سوف يتم توضيحها من تسيري وإدارة األرشيف التكنولوجيا احلديثة يف

  .خالل اجلدول التايل الذي يبني أي األنواع من هذه النصوص اليت يكمن فيها النقص

  النسبة المئوية  التكرارات  
   35.41  17  التشريع األرشيفي اجلزائري

   35.41  17  العلميالقوانني اخلاصة بقطاع التعليم العايل والبحث 
   6.25  03  القانون املدين اجلزائري

   00  00  أخرى
  النصوص القانونية اليت يكمن فيها النقص: 33جدول رقم 
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القوانني اخلاصة بقطاع يرى موظفو مصاحل األرشيف أن كال من التشريع األرشيفي اجلزائري و   
التشريع األرشيفي ، فإذا بدأنا ب 35.41يكمن فيهما النقص بنسبة  التعليم العايل والبحث العلمي

الذي يعتربه املستجوبون فعال ال يغطى جمال استخدام التكنولوجيا يف األرشيف، جند أن الدراسة  اجلزائري
النظرية قد وضحت عند تطرق الباحث للمتطلبات القانونية أن النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة عن 

ال التكنولوجيا احلديثة، فهي قليلة جدا امل ديرية العامة لألرشيف الوطين يف أغلبها مل تويل العناية الكافية 
من حيث العدد، ومل تتناول الكثري من القضايا املرتبطة باستخدام التقنيات احلديثة يف األرشيف، بل وإن 

كنولوجي، وهذا يتضح جبالء يف هناك موقف مبدئي مبين على التخوف وعدم الثقة يف كل ما هو ت
 رهاب عن نتحدث وكأننا األرشيف، بإقصاء املتعلق م2003 سنة املؤرخ 24-03 رقم نشورملامضمون 

  )     119 -117 .صأنظر أيضا (  .Technophobie التكنولوجيا

واليت جاءت يف املقدمة ويف نفس  القوانني اخلاصة بقطاع التعليم العايل والبحث العلميكما أن   
النقص كذلك، فرغم أن  هااملرتبة مع النصوص القانونية اخلاصة بالتشريع األرشيفي اجلزائري يكمن في

الباحث قام ببحوث مكثفة يف النصوص القانونية اخلاصة بقطاع التعليم العايل والبحث العلمي، إال أنه مل 
ستخدام التكنولوجيا احلديثة ومتس جمال األرشيف، وكل ما مت يتم العثور على نصوص قانونية تتناول ا

التوصل إليه هي جهود معتربة ولكن حمصورة يف إطار البحث العلمي، أما قرارات وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي املتعلقة بتفعيل اإلدارة اإللكرتونية فسوف يتم التطرق إليها عند احلديث عن املتطلبات 

  .لتنظيميةاإلدارية وا

فقط من أفراد العينة أنه حيتوى على   6.25فيما يتعلق بالقانون املدين اجلزائري فقد اعترب و   
نقائص ترتبط باستخدام التكنولوجيا احلديثة يف األرشيف، وعند التحليل الدقيق واملعمق للمواد القانونية 

 لألمر واملتمم املعدل م2005 جوان 20 يف املؤرخ 10- 05 الواردة يف هذا القانون والذي حيمل الرقم
، 1مكرر 323 املادتني سيما ال املدين، القانون واملتضمن م1975 سبتمرب 26 يف املؤرخ 58-75 رقم

 اإللكرتوين الشكل يف الكتابةجند أن هناك توضيح صريح يف ما يتعلق حبجية الوثيقة اإللكرتونية، بأن 
ا غري  بشروط معينة، الورق على بالكتابة كاإلثبات وهذا ما جيعنا نتساءل عن حجية الوثيقة املرقمنة، أل

نطبق ي من لوثيقة ورقية، عكس الوثيقة إلكرتونية املنشأ فهيفهي صورة رقمية  مشمولة بوصف الكتابة،
من نفس القانون فهو تفصيل خاص بشروط  326و  325وكل ما ورد يف املادة رقم  عليها معىن الكتابة،

حجية الصور املأخوذة عن األصل مع حتديد الصور اخلطية والفوتوغرافية، ومل يتم التطرق إىل حجية الصور 
لب الرقمية بوضوح، أي الوثائق اليت متت رقمنتها وليست إلكرتونية النشأة، وهذا لبس يف القانون يتط
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ام أو  مماتوضيحا  يعين ضرورة حتيينه وتعديله حىت جييب على هذه األسئلة املطروحة، وال يرتك جماال لإل
  ) 126 -125 .صأنظر أيضا . ( عدم الفهم

    :المتطلبات اإلدارية والتنظيمية - 04

  احلديثة ؟هل هناك سياسة وطنية لعصرنة األرشيف اجلامعي باستخدام التكنولوجيا  -10السؤال 

  النسبة المئوية  التكرارات  
   18.75  09  نعم 
   43.75  21  ال

   37.5  18  ال أدري
موع    100  48  ا

  وجود سياسة وطنية لعصرنة األرشيف اجلامعي باستخدام التكنولوجيا احلديثة: 34جدول رقم         

، يعرب باستخدام التكنولوجيا احلديثةوطنية لعصرنة األرشيف اجلامعي السياسة إىل ال عند الوصول  
43.75   ،من املوظفني عن غياب مثل هذه السياسة، وهذا صحيح إذا أخذنا السؤال على ظاهره

ألنه وبعد البحث والتقصي خصوصا يف الوثائق املنشورة عرب موقع الوزارة الوصية، مل يتم العثور على أي 
ارة لعصرنة األرشيف اجلامعي باستخدام التكنولوجيا وثيقة تدل على وجود سياسة وطنية من طرف الوز 

احلديثة، عكس سياسة الوزارة جتاه املكتبات اجلامعية من خالل تعميم تزويدها بنظام السنجاب ونظام 
PMB واستخدام املواقع اإللكرتونية مبا يف ذلك إتاحة الفهارس على اخلط ،OPAC فضال عن ،

الرغم مما يعاب على السياسة احلكومية جتاه املكتبات اجلامعية إال أنه  املكتبات واملستودعات الرقمية، وعلى
  .وعلى أقل تقدير هناك سياسة وطنية لعصرنة املكتبات اجلامعية

أما إذا حبثنا عن سياسة الوزارة لتفعيل اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسسات قطاع التعليم العايل 
جلنة مكلفة  م املتضمن إنشاء2018جانفي  21ملؤرخ يف ا 50القرار الوزاري رقم والبحث العلمي، جند 

بالدعم التقين لعملية رقمنة إدارة قطاع التعليم العايل والبحث العلمي، وهذا القرار يتحدث بوضوح عن 
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وتوفري املتطلبات املادية والربجمية وتكوين املوظفني، فضال عن 

لوزارية اخلاصة باإلدارة اإللكرتونية مبتابعة ودعم كل العمليات املوضوعة حيز التنفيذ من تكليف اللجنة ا
أجل تعميم اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات حتت الوصاية، وهذا القرار يدل على وجود سياسة وطنية 

غم أن هذا حلوسبة إدارة مؤسسات التعليم العايل عموما وليس األرشيف اجلامعي على وجه اخلصوص، ر 
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القرار يؤكد على ضرورة متابعة وضع حيز تنفيذ التسيري اإللكرتوين للوثائق وتقييم تطبيقه وتطوره، وهذا يعين 
عصرنة األرشيف اجلامعي بصفة مباشرة، فضال عن حتديد القرار للمجاالت الواجب حوسبتها واليت من 

ية للوسائل والصيانة، وهذا القرار قد يكون ضمنها الوسائل، حيث أن مصلحة األرشيف تتبع املديرية الفرع
من العينة بوجود هذه السياسة، وهي نسبة قليلة نسبيا مقارنة مع   18.75السبب الرئيسي يف قول 

، وهذا  37.5من ال يدرون بوجود سياسة وطنية خاصة بعصرنة األرشيف اجلامعي من خالل النسبة 
ملوظفني، وعدم متابعة القرارات والنصوص القانونية املرتبطة يرجع لنقص اليقظة املعلوماتية لدى هؤالء ا

باملهنة، وهذا ما متت مالحظته من خالل املقابالت اليت أجراها الباحث مع بعض رؤساء مصاحل 
  .األرشيف

وما يعاب على هذه االسرتاتيجية هو افتقارها إىل الربامج التنفيذية على مستوى املؤسسات   
لجنة الوزارية اخلاصة باإلدارة اإللكرتونية دعم ومرافقة كل مسعى تنظيمي يتخذ اجلامعية، فمن مهام ال

خبصوص التطوير والوصول إىل الرقمنة حسب تعبري الوزارة، وبالتايل يبقى األمر رهني املبادرات على 
ة مستوى كل مؤسسة جامعية، كما أنه ال توجد آجال حتدد الفرتات الزمنية ملثل هذه املشاريع، وال خط

ة لإلجراءات الواجب اختاذها وغريها من التفاصيل، وهذا يعين ضرورة وضع الربامج التنفيذية يعمل تفصيل
هلذه السياسة الوزارية حول جتسيد وتفعيل اإلدارة اإللكرتونية من طرف املؤسسات اجلامعية وهذا هو ما 

  . ينقص يف الفرتة احلالية

  ادية والربجمية حلوسبة مصلحتكم ؟ كيف يتم اقتناء املتطلبات امل  -11السؤال 

  النسبة المئوية  التكرارات  
   50  24  اجلامعة إدارة عن طريق مشروع مربمج من طرف

   29.16  14  عن طريق مشروع مربمج من طرف مصلحة األرشيف
   20.83  10  ال أدري
موع    100  48  ا

  حلوسبة مصلحة األرشيفكيفية اقتناء املتطلبات املادية والربجمية : 35جدول رقم 

مصاحل األرشيف اجلامعية  يتم اقتناء املتطلبات املادية والربجمية حلوسبةأنه  35يشري اجلدول رقم          
، أي أن  50على مستوى الشرق اجلزائري عن طريق مشروع مربمج من طرف إدارة اجلامعة بنسبة 

األرشيف باملعدات التكنولوجية، ويبقى السؤال هناك عناية من طرف العديد من اجلامعات بتزويد مصاحل 
حول غياب التزويد بالربجميات الضرورية ملصاحل األرشيف مثل الربجميات الوثائقية وبرجميات األرشفة 
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اإللكرتونية، ألن التجهيزات املادية وحدها غري كافية يف ظل غياب مثل هذه الربجميات املرتبطة بعصرنة 
ا األرشيفية وتطبيق فك األرشيف،تسيري وإدارة  يف ميكن مثال هلذه املصاحل أن تصل إىل رقمنة أرصد

ممن   29.16أسلوب التسيري اإللكرتوين للوثائق دون توفري برجميات األرشفة اإللكرتونية، كما أن وجود 
طريق مشروع مربمج من طرف مصلحة يؤكدون بأن عملية اقتناء املتطلبات املادية والربجمية تتم عن 

يدل على مدى الوعي لدى هؤالء املوظفني وخصوصا رؤساء املصاحل األرشيفية، والتحلي  رشيفاأل
باملسؤولية املهنية وروح املبادرة من أجل تطوير طرق تسيري وإدارة األرشيف باستخدام التكنولوجيا احلديثة، 

ويرجع هذا إىل عدم ليست على علم بكيفية اقتناء مثل هذه املتطلبات،   20.83وهناك نسبة تقدر بـ 
اهتمامها باجلانب اإلداري يف مصاحل األرشيف، وعدم إطالعها على كيفية القيام بعمليات االقتناء اليت 

ا عموما مسؤولو املصاحل األرشيفية   .يتكفل 

وجتدر اإلشارة إىل أن اهليكل التنظيمي للمؤسسة اجلامعية جيعل مصلحة األرشيف تابعة للمديرية   
م، 2004أوت  24من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  14للوسائل والصيانة وهذا حسب املادة الفرعية 

الذي حيدد التنظيم اإلداري ملديرية اجلامعة والكلية واملعهد وملحقة اجلامعة ومصاحلها املشرتكة، رغم التباين 
تم بصيانة البنايا ت والكهرباء والتجهيزات إىل غري الواضح بني طبيعة عمل كل من مديرية الوسائل اليت 

تم بتجميع ومعاجلة وحفظ أرشيف اجلامعة وتقدمي اخلدمات للمستفيدين،  ذلك، بينما مصلحة األرشيف 
وهي أقرب يف طبيعتها إىل املكتبة وليس إىل ورشات الصيانة، فاملشرع عند وضعه للقرار الوزاري السالف 

الوسائل املستخدمة يف املؤسسة اجلامعية، ألنه ال يعرف بصفة  الذكر نظر إىل األرشيف على أنه وسيلة مثل
ة طبيعة األرشيف وطبيعة املهنة األرشيفية، فاألرشيف هو أثر النشاط اإلداري للمؤسسة وهو املعرب يحقيق

عنه، وهو املادة الوثائقية الرمسية املستخدمة يف التسيري اإلداري، فضال عن حفظ حقوق املؤسسة واملتعاملني 
ا عوض م عها إىل غري ذلك، وبالتايل فهو أقرب تنظيميا إىل األمانة العامة للجامعة، واألجدر أن يلحق 

أن يلحق باملديرية الفرعية للوسائل والصيانة كما هو احلال للمكتبة املركزية باملؤسسة اجلامعية، وقد كان هلذا 
ا يف مواجهة اجلانب التنظيمي أثر كبري على مصلحة األرشيف من حيث االهتم ام حبل مشاكلها ومساعد

ا، وخصوصا العمل على تطوير أساليب التسيري واإلدارة مبا يف ذلك اقتناء املتطلبات املادية والربجمية،  حتديا
  .وغالبا ما يكون هذا األثر سلبيا

   ع احلوسبة على خطة واضحة ؟اريتوي مشهل حت -12السؤال 
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  النسبة المئوية  التكرارات  
   43.75  21  نعم 
   47.91  23  ال

   8.33  04  ال أدري
موع    100  48  ا

  خطة واضحة ملشروع احلوسبةوجود : 36جدول رقم 

 47.91األفراد ينفون وجود خطة واضحة ملشروع احلوسبة بنسبة  العدد األكرب من نالحظ أن  
 مصاحل األرشيف ال خيضع خلطة ، أي قرابة النصف، وهذا يعين أن استخدام التكنولوجية احلديثة يف

مدروسة موضوعة سلفا ينبغي احرتامها، وإمنا هو بطريقة غري منظمة وغري خمطط هلا، واملعروف أن أي 
عمل ال يتوفر فيه شرطا النظام والتخطيط فإنه غالبا يكون مآله الفشل، أو تكون النتائج غري مرضية على 

دف من أقل تقدير، كما أن غياب اخلطة الواضحة يعين  أن مصلحة األرشيف مل حتدد بوضوح ماذا 
احلديثة يف األرشيف ؟ وما هي اإلمكانات والتقنيات واإلجراءات اليت متكنها من  ااستخدام التكنولوجي

حتقيق هذه األهداف ؟ ويف هذه احلالة ال نعرف ال نقطة البداية وال نقطة الوصول طاملا أن اخلطة غائبة، 
رجع إىل هيمنة الطرق التقليدية يف تسيري األرشيف، حيث أن استخدام وحسب الباحث فإن هذا ي

التكنولوجيا احلديثة يف كثري من مصاحل األرشيف مل حيظى باالهتمام الكايف خصوصا من جانب مسؤويل 
اجلامعة بالدرجة األوىل، مع وجود بعض موظفي األرشيف وحىت مسؤويل هذه املصاحل األرشيفية غري 

فادة املثلى من التقنيات احلديثة لتطوير وعصرنة األرشيف اجلامعي، واالكتفاء مبا هو جادين يف االست
  .موجود ولو كان يف حده األدىن

من املوظفني يؤكدون وجود خطة واضحة ملشروع احلوسبة، وهذا   43.75لكن باملقابل جند   
مصلحة األرشيف، ورغم أن  يدل على اجلدية يف توظيف التكنولوجيا احلديثة لتطوير أساليب العمل يف

هذه النسبة هي أقل بقليل من األوىل إال أن هذا مؤشر إجيايب على توفر عنصر التخطيط للحوسبة يف عدد 
تصور إدارة أو تسيري دون ختطيط، فغالبا ما يكون التخطيط   األرشيف اجلامعية، ألنه ال ميكنمن مصاحل

ملؤسسات، ومصلحة األرشيف ال ميكن أن تشذ على هذه هو بداية التسيري اإلداري يف مجيع القطاعات وا
  .    القاعدة

   حدد العناصر اليت حتتوي عليها خطة مشروع حوسبة مصلحة األرشيف ؟ -13السؤال 
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  النسبة المئوية  التكرارات  
   43.75  21  حتديد األهداف

   52.08  25  خطوات تنفيذ املشروع
   47.91  23  حتديد أفراد فريق العمل

   35.41  17  التقييم والتقومي
   00  00  أخرى

  العناصر اليت حتتوي عليها خطة مشروع احلوسبة: 37جدول رقم 

على الرغم من أن خطة العمل ينبغي أن تكون متكاملة العناصر حىت تكون فعالة وجمدية، إال أن 
اختيار األفراد لعناصر خطة مشروع احلوسبة جاءت متفاوتة نسبيا، فخطوات تنفيذ املشروع جاءت يف 

، وهذا يعين أنه مت الرتكيز على التنفيذ، ولكن التنفيذ يف حقيقة األمر ال  52.08املرتبة األوىل بنسبة 
يكفي وحده، فهو مرتبط بباقي العناصر األخرى، فتحديد أفراد فريق العمل الذي مت اختياره بنسبة 

47.91   ال يقل أمهية عن حتديد األهداف الذي غالبا ما يكون هو العنصر األول يف أي خطة والذي
؛ وقد يفسر هذا التفاوت  35.41، متبوعا بعملييت التقييم والتقومي بنسبة  43.75نسبة اختري ب

النسيب يف توفر عناصر خطة مشروع احلوسبة إىل تركيز بعض مصاحل األرشيف على عنصر دون آخر 
يس لكل حسب رؤية كل فرد من هؤالء املوظفني للتخطيط، وكذا التكوين العلمي واملعريف هلؤالء األفراد، فل

موظف من هؤالء املعرفة العلمية الدقيقة بأساليب التخطيط، ومن مث يصبح األمر جمرد اجتهاد قد حييط 
                        .      ببعض العناصر ويهمل البقية

  ممن يتكون فريق العمل يف مشروع حوسبة مصلحة األرشيف ؟ -14السؤال 

  النسبة المئوية  التكرارات  
   83.33  40  األرشيفيون

   43.75  21  أخصائيو اإلعالم اآليل
   00  00  أخرى

  فريق احلوسبةل الفئات املكونة: 38جدول رقم 

من فريق العمل يف مشروع احلوسبة، وبالتايل فهم الغالبية   83.33ميثل األرشيفيون نسبة   
م املعنيون مبثل هذه املشاريع من حيث االحتياجات  العظمى يف تأطري مثل هذه املشاريع احلديثة، ورغم أ
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واالستخدامات، إال أن ألخصائيي اإلعالم اآليل أمهية قصوى يف مثل هذه املشاريع، فهم األقدر على 
فيني يف كثري من املسائل التقنية املرتبطة بالتجهيزات والربجميات والشبكات وتصميم أنظمة مساعدة األرشي

املعلومات اإللكرتونية وغريها، فضال عن القيام بعمليات الصيانة واملسامهة يف حل املشكالت اليت تعرتض 
هؤالء من األفراد الذين أكدوا توفر   43.75مشاريع حوسبة مصاحل األرشيف، ولعل نسبة 

املتخصصني يف اإلعالم اآليل يف مشاريع استخدام التقنيات احلديثة يف مصاحل األرشيف تعين وجود نقص 
يف مثل هؤالء املتخصصني، وهذا يعين ضرورة إعادة النظر يف سياسة التوظيف والتعيني على مستوى 

  .  يي اإلعالم اآليلاملؤسسات اجلامعية، وضرورة االلتفاتة إىل احتياجات مصاحل األرشيف ألخصائ

  :يةالمتطلبات المال - 05

 مستعدة لدفع تكلفة حوسبة مصلحة األرشيف ؟  هل اجلامعة -15السؤال 

  

  

  

  

  

  األرشيف استعداد اجلامعة لدفع تكلفة حوسبة مصلحة: 39جدول رقم 

كثري من املتطلبات اليت مت التطرق إليها مرتبط مبدى توفر األموال الضرورية، مما يدفعنا للتساؤل   
من   50عن مدى استعداد املؤسسة اجلامعية لدفع تكاليف حوسبة مصلحة األرشيف، حيث يعرب 

ذا األمر، وهذا يعين أن السياسة املالية يف املؤسسة اجلامعية غري معروفة ، لديهم األفراد عن عدم درايتهم 
حيث حاول الباحث الوصول إىل معلومات حول ميزانية اجلامعة غري أنه مل يتمكن من الوصول إليها، 

عليه، وعادة ما يتم التحفظ عن تقدمي  وبالتايل فالتسيري املايل يف اجلامعة موضوع سري ال ميكن االطالع
ذا اخلصوص مهما كانت املربرات أكادميية وعلمية   .معلومات 

من املوظفني يرون أن اجلامعة مستعدة لدفع تكلفة حوسبة   35.41ومن ناحية أخرى جند    
املضي  ويبدو أن هؤالء املوظفني ميلكون معلومات حول توجه إدارة اجلامعة من حيث األرشيف،مصلحة 

يف جتسيد اإلدارة اإللكرتونية، وهذا ما سوف ينعكس على مصلحة األرشيف من حيث تزويدها باملعدات 

  النسبة المئوية  التكرارات  
   35.41  17  نعم 
   14.58  07  ال

   50  24  ال أدري
موع    100  48  ا
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والربجميات الضرورية وغريها، ألن استخدام التكنولوجيا احلديثة لعصرنة اإلدارة هو خيار اسرتاتيجي، فعلى 
ال ، إال أن العائد واملردودية على املؤسسة يفوق الرغم من التكلفة اليت تتحملها املؤسسة اجلامعية يف هذا ا

  .بكثري ما تنفقه من أموال لتنفيذ اإلدارة اإللكرتونية، من خالل توفري اجلهد والوقت واليد العاملة

من األفراد على أن اجلامعة غري مستعدة لدفع تكلفة حوسبة مصلحة   14.58كما عرب   
ذه اإلجابة بعدم اهتمام اإلدارة مبصلحة األرشيف، واتباع األرشيف، وقد برر بعض من هؤالء املبحوثني ه

سياسة التقشف باإلضافة إىل نقص امليزانية؛ وبالنظر هلذه املربرات جند أن هناك فعال نقص يف اهتمام 
اإلدارة مبصلحة األرشيف، وقد وقف الباحث على هذا األمر من خالل الدراسات السابقة وإجراء 

 األرشيف، فضال عن املالحظة باملشاركة كونه موظف يف إحدى مصاحل املقابالت مع رؤساء مصاحل
األرشيف اجلامعية، كما تنتهج بعض اجلامعات سياسة التقشف رغم إعالن احلكومة اجلزائرية أن سياسة 
التقشف ال متس قطاع التعليم العايل والبحث العلمي، إال أن هذه السياسة هي منتهجة يف بعض 

وبالنسبة لنقص امليزانية فاملعلومات املنشورة واملعلن عنها خبصوص ميزانية التعليم العايل  املؤسسات اجلامعية،
ا استمرت يف انتظام الزيادة املضطردة خالل السنوات األخرية مع تراجع نسيب  والبحث العلمي تفيد بأ

حجم هذه امليزانية، م، وال ميكن تقييم ميزانية اجلامعات طاملا ال ميلك الباحث معطيات حول 2017سنة 
  .وال توجد تقارير رمسية حول هذا املوضوع

وبالنظر إىل اجلانب التنظيمي للجامعة جند مصلحة األرشيف غري مستفيدة من ميزانية خاصة،   
ا إلدارة اجلامعة، خصوصا املديرية الفرعية للوسائل والصيانة وهي  ا وطلبا وبالتايل فهي ترفع مجيع احتياجا

تتبعها مصلحة األرشيف، ومن مث فاألمر مرتوك إلدارة اجلامعة يف مدى توفري خمتلف  اهليئة اليت
االحتياجات، وغالبا ما يكون هناك نقص يف تلبية هذه االحتياجات وحىت عدم االستجابة يف بعض 
األحيان، وهذا األمر يشمل األدوات املكتبية ووسائل العمل املستخدمة بشكل يومي، فإذا حتدثنا عن 

روع حوسبة مصلحة األرشيف فإنه يتطلب رصد ميزانية خاصة مبصلحة األرشيف، كما هو احلال مش
ا، وهذا هو الغائب األكرب يف  ا لتلبية احتياجا بالنسبة للمكتبة املركزية اليت تستفيد من ميزانية خاصة 

  .      مثل هذه املشاريع احليوية

  تأهيل موظفي مصالح األرشيف الجامعية في المجال التكنولوجي : المحور الثاني

االهتمام بتأهيل العنصر البشري يف مصاحل األرشيف اجلامعية خصوصا يف اجلانب التكنولوجي  إن  
يعد من أهم املتطلبات إلجناح مشروع احلوسبة، فمهما مت توفري التجهيزات والربجميات فإن العنصر البشري 

بالطرق اجليدة، هو من سيستخدمها، وبقدر تكوين وتدريب املوظفني على استخدام التقنيات احلديثة و 
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تكون النتيجة هي تأهيلهم للقيام بالوظائف واملهام املتعددة على أحسن صورة ممكنة، وكي نتناول هذا 
  . احملور بشكل جيد وحنيط بأهم العناصر املتعلقة به نبدأ باهليئات واملؤسسات املكونة

  :في المجال التكنولوجي مؤسسات التكوين - 01

  ك يف جمال استخدام التكنولوجيا احلديثة ؟ أين تلقيت تكوين -16السؤال 

  النسبة المئوية  التكرارات  
   43.75  21  اجلامعة 

    16.66  08  لتكوين املهينمعهد وطين متخصص يف ا
  12.5  06  والتمهني مركز التكوين املهين

   6.25  03  مؤسسة تكوين خاصة
   14.58  07  عن طريق دورات تدريبية من تنظيم اجلامعة

   2.08  01  )دار الشباب(أخرى 
  التكنولوجيا احلديثة مكان التكوين على استخدام: 40جدول رقم 

من املوظفني تلقوا التكوين يف   43.75أن  40تظهر املعطيات من خالل اجلدول رقم  
اجلانب التكنولوجي يف اجلامعة، وهذا يدل على أن هناك جهودا مبذولة من طرف املؤسسات اجلامعية، 
خصوصا فيما يتعلق بإكساب الطلبة معارف ومهارات يف استخدام التكنولوجيا احلديثة، وعند مقارنة هذه 

مل   20.82، جند أن  64.57ى اجلامعي واملقدرة بـ النسبة مع نسبة املوظفني الذين حيملون املستو 
يتلقوا هذا النوع من التكوين يف اجلامعة، وهذا يرجع إىل أن هناك من املوظفني من تلقوا تكوينهم يف فرتات 
سابقة قد تعود للتسعينات، ويف تلك الفرتة مل يتم إدخال التكنولوجيا احلديثة يف برامج التكوين اجلامعية 

، حيث تساهم  16.66يت املعاهد الوطنية املتخصصة يف التكوين املهين يف املرتبة الثانية بنسبة بعد، وتأ
هذه املعاهد يف تكوين األرشيفيني حيث حتتوى على ختصص توثيق وأرشيف، أين مت إدراج جمال 

ملرتبة الثالثة بنسبة يف ا تدريبية من تنظيم اجلامعةالدورات التكنولوجيا احلديثة يف برامج التكوين، لتأيت ال
14.58  مما يدل على النقص الكبري يف برجمة هذا النوع من الدورات، فاملؤسسة اجلامعية مسؤولة ،

على تأهيل مستخدميها وإتاحة الفرصة لتحسني مستواهم خصوصا يف جمال التكنولوجيا احلديثة، ألن هذا 
اية املطاف، من شأنه حتسني األداء واملردودية لدى هؤالء املوظفني مم ا يعود بالفائدة على اجلامعة يف 

فعدم إيالء تكوين املوظفني األمهية اليت يستحقها من قبل املؤسسة اجلامعية ال خيدم املؤسسة من حيث 
  .توجهها حنو اإلدارة اإللكرتونية
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ال ولو بنسبة قليلة واملقدرة بـ    ، ولكن  12.5كما أن مراكز التكوين تساهم يف هذا ا
، ويعود  6.25الحظ هو النقص الكبري يف مسامهة مؤسسات التكوين اخلاصة من خالل النسبة امل

هذا حسب تقدير الباحث إىل تكلفة هذا النوع من التكوين، حيث أن الغالبية الكربى من املوظفني يف 
الستفادة من مصاحل األرشيف اجلامعية ال ميلكون اإلمكانيات املادية لدفع املستحقات املالية مقابل ا
ذه املدارس اخلاصة               . التكوين يف مثل هذه املؤسسات، فضال عن عدم توفر الوقت لاللتحاق 

  :في المجال التكنولوجي برامج التكوين - 02

  هل تلقيت تكوينا على استخدام التقنيات التالية ؟ -17السؤال 

  النسبة المئوية  التكرارات  
   45.83  22  برامج التطبيقات احلاسوبية 

   20.83  10  الربجميات الوثائقية
   37.5  18  قواعد البيانات

   25  12  األرشفة اإللكرتونية
   18.75  09  الشبكة الداخلية
   47.91  23  شبكة اإلنرتنيت

   00  00  أخرى
  التقنيات اليت مت التكون عليها: 41جدول رقم 

عند التطرق إىل التقنيات احلديثة اليت مت التكون والتدرب على استخدامها جند أن شبكة اإلنرتنيت    
ذه التقنية احلديثة، ودون شك  47.91يف الصدارة بنسبة  تم  ، وهذا يعين أن مؤسسات التكوين 

ن اإلدارة فإن شبكة اإلنرتنيت ذات أمهية بالغة لدى األفراد واملؤسسات، خصوصا أننا نتحدث ع
اإللكرتونية، فال ميكن أن نتصور إدارة إلكرتونية دون استخدام شبكة اإلنرتنيت، وبالتايل فإن العناية 
بتكوين الطلبة واملتكونني على هذه التقنية هو يف حمله، وتأيت برامج التطبيقات احلاسوبية يف املرتبة الثانية 

، ومثل هذه الربامج ذات االستخدام الواسع مهمة كذلك يف العمل اإلداري بشكل  45.83بنسبة 
قواعد عام، خصوصا برامج معاجلة النصوص والكلمات وبرامج اجلداول وغريها، ويف املرتبة الثالثة جند 

لربامج رغم أمهيتها الكبرية يف تسيري وإدارة األرشيف، وهذا يعترب نقصا يف هذه ا  37.5بنسبة  البيانات
اليت ال تركز على التقنيات املستخدمة يف مصاحل األرشيف، واليت حيتاج الفرد املتكون إىل معرفتها بل وإىل 
اكتساب املهارات الكافية يف استخدامها، خصوصا برجميات األرشفة اإللكرتونية والربجميات الوثائقية وهي 
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على التوايل،   20.83و   25نسب جوهر العمل األرشيفي احملسب واليت مل تتحصل سوى على ال
م غري معنيني بدراسة  وهذا يعترب ضعفا يف التكوين، فحىت إذا أخذنا بعني االعتبار فئة غري املتخصصني كو

، ولعل اختالف برامج التكوين من جامعة  31.25هذا النوع من الربجميات فهم ال ميثلون سوى 
النتائج، فالربجميات الوثائقية واألرشفة اإللكرتونية تدرس  ألخرى ومن قسم آلخر قد يكون سببا ملثل هذه

مثال، فهل هذه املقاييس تدرس يف  2للطلبة على مستوى معهد علم املكتبات والتوثيق جبامعة قسنطينة 
أقسام علم املكتبات املتبقية ؟ وهنا تطرح مسألة توحيد برامج التكوين ومدى جناعتها يف جودة خمرجات 

ن من األفضل أن يبقى األمر مرتوكا لكل جامعة أو معهد أو قسم يف وضع برامج التكوين التعليم، أم أ
  .حسب رؤية كل معهد أو قسم

، تدل على  18.75كما أن تقنية الشبكات الداخلية واليت جاءت يف املرتبة األخرية بنسبة   
ذه التقنية رغم أمهيتها، فاستخدام الشبكة الداخلية يف ا ملؤسسات له العديد من الفوائد عدم االهتمام 

هليئات ومصاحل املؤسسة، من خالل العمل اجلماعي وتقاسم األعباء فضال عن تبادل الوثائق واملعلومات 
عرب الشبكة الداخلية، وهذا بطبيعة احلال مع احرتام مبدأ حقوق الوصول إىل املعلومات والوثائق حسب 

صاحل األرشيف هم حباجة إىل تعلم هذه التقنية من أجل التنظيم املعمول به داخل املؤسسة، وموظفو م
تطبيقها يف املؤسسة، خصوصا يف ظل التوجه حنو اإلدارة اإللكرتونية، وتبين طرق التسيري اإللكرتوين للوثائق 

GED .   

  كيف تقيم برامج التكوين يف اجلانب التكنولوجي اليت تلقيتها بشكل عام ؟  -18السؤال 

  المئويةالنسبة   التكرارات  
   6.25  03  جيدة

   87.5  42  متوسطة
   6.25  03  ضعيفة
موع    100  48  ا
  التكنولوجي تقييم برامج التكوين: 42جدول رقم 

من املهم التطرق إىل تقييم برامج التكوين يف اجلانب التكنولوجي حيث ترى األغلبية الكربى من   
ا تركز على اجلانب النظري فقط، أما اجلانب   87.5األفراد بنسبة  ا برامج متوسطة، خاصة أ أ

التطبيقي فهو قليل جدا وأحيانا غري موجود، فمهما كانت برامج التكوين متطورة من حيث مواكبتها 
ا تفتقر للممارسة  ا لكل جديد يف الدول املتقدمة من الناحية النظرية، إال أ للتطورات احلديثة، ومساير
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التطبيقية وامليدانية، فالطالب يف اجلامعة قد يدرس مشاريع الرقمنة مثال، ولكنه يف حقيقة األمر مل يرى 
املاسح الضوئي أمامه ومل يتعامل معه، ومل يقم بعملية الرقمنة فعليا وما يأيت بعدها كتطبيق برنامج التعرف 

يتلقى معارف نظرية ال حتتوي على إىل غري ذلك، وبالتايل فهو  OCRالضوئي على األشكال واحلروف 
أي تطبيق يف الواقع، وهذا قصور يف برامج التكوين ينبغي على املؤسسات املكونة تداركه يف قادم األيام، 
حىت ترفع من مستوى برامج التكوين ومن مستوى الطلبة املتخرجني خصوصا يف اجلانب التكنولوجي، وهذا 

اط التكوين، سواء كان على مستوى اجلامعات أو معاهد ومراكز األمر يشمل أغلب املؤسسات املكونة وأمن
        .التكوين املهين أو الدورات التدريبية اليت تنظمها املؤسسات املستخدمة

ا يف مصلحة األرشيف ؟ -19السؤال    هل تعتقد أن برامج التكوين تتالءم مع الوظائف واملهام اليت تقوم 

  النسبة المئوية  التكرارات  
   54.16  26  نعم 
   45.83  22  ال

موع    100  48  ا
  مالئمة برامج التكوين مع الوظائف األرشيفية: 45جدول رقم 

 ونقوميتتالءم مع الوظائف واملهام اليت  أن برامج التكوين  54.16يرى أغلبية األفراد بنسبة   
، فاملتأمل يف املواد واملقاييس املدرسة للطلبة املتكونني يف أقسام علوم املكتبات ا يف مصلحة األرشيف

واملعلومات والتوثيق على مستوى اجلامعات يالحظ حداثتها وتنوعها، كما أن اهليئات التدريسية متتاز 
مبستوى جيد من حيث اجلانب العلمي والبيداغوجي، وهذا ما ينعكس إجيابا على مستوى حتصيل 

طالب، خصوصا أن هذه الربامج حتاول اإلملام بكل ما يتعلق باملهنة األرشيفية سواء كان يف البيئة ال
التقليدية أو الرقمية، وطاملا أن معظم املوظفني هم من اجلامعيني املتخصصني يف علم املكتبات والتوثيق، 

ظائف األرشيفية، وهذا ما يفسر فإنه من املنطقي أن يرى هؤالء األفراد أن برامج التكوين تتالءم مع الو 
هذه النسبة من اإلجابات، وهذا التقييم خيتلف نسبيا إذا تعلق األمر مبعاهد ومراكز التكوين املهين، ألن 

ذه املؤسسات ليست بنفس املستوى كما هو احلال يف املؤسسات اجلامعية     .    برامج التكوين 

تتالءم مع الوظائف واملهام  ال امج التكوينأن بر ممن يعتقدون   45.83ومن جهة أخرى جند   
وهذا بالنظر إىل أن هذه الربامج ال توضع بناء على احتياجات  ،ا يف مصلحة األرشيف ونقوماليت ي

املتكونني، خصوصا بالنسبة للدورات التدريبية اليت تنظمها املؤسسات املستخدمة، فغالبا ما يتم برجمة هذه 
وى املتكونني وجوانب النقص فيهم، من أجل العمل على تدارك هذا النقص الدورات دون النظر إىل مست
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ال التكنولوجي، ألنه ال ينتظر أن تؤدي هذه الدورات إىل  من خالل الدورات التدريبية خصوصا يف ا
تأهيل أفضل للمتكونني إذا مل تنطلق من االحتياجات الفعلية لألفراد املستهدفني بالتكوين، والسعي لرفع 

توى األداء، خصوصا التحكم يف التقنيات احلديثة املستخدمة يف جمال األرشيف، كالربجميات الوثائقية مس
  .        واألرشفة اإللكرتونية وغريها

  :لتطوير المهارات التكنولوجية التكوين الذاتي - 03

  هل تعتمد على التكوين الذايت يف تطوير مهاراتك التكنولوجية ؟  -20السؤال 

  النسبة المئوية  التكرارات  
   97.91  47  نعم 
   2.08  01  ال

موع    100  48  ا
  االعتماد على التكوين الذايت يف تطوير املهارات التكنولوجية: 43جدول رقم 

م التكنولوجية    يعتمد كل موظفي هذه املصاحل تقريبا على أسلوب التكوين الذايت يف تطوير مهارا
، وهذا عامل إجيايب ومهم يف تأهيل هؤالء املوظفني، فإمكان كل فرد تطوير مهاراته  97.91بنسبة 

واكتساب كفاءة أفضل يف جمال التكنولوجيا احلديثة باالعتماد على التكوين الذايت، خصوصا مع توفر طرق 
قد وفرت  والتعليم عن بعد، فشبكة اإلنرتنيتE. Learning جديدة يف التعليم مثل التعليم اإللكرتوين 

ال، باستخدام عدة طرق مثل النصوص، التسجيالت الصوتية، الصور : إمكانيات هائلة يف هذا ا
والفيديو، فضال عن املواقع التفاعلية اليت متكن من التحاور وطرح األسئلة وغريها، وبالتايل الرفع من كفاءة 

د يف جمال ختصصه واهتمامه، من الفرد مع تكلفة أقل، وهذا األسلوب ميكن الفرد من متابعة كل جدي
خالل املتابعة الدائمة للمواقع اإللكرتونية املتخصصة، ومن مث يصبح التكوين الذايت واليقظة املعلوماتية 

  .   سلوكا يوميا وثقافة متجذرة ال حتتاج إىل التخطيط وتوفري اإلمكانيات كما هو احلال يف الدورات التدريبية

  :    الشخصي لوجيتقييم المستوى التكنو  - 04 

  هل ميكن اعتبار مستواك يف استخدام التكنولوجيا احلديثة ؟  -21السؤال 
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  النسبة المئوية  التكرارات  
   16.66  08  جيد 
   81.25  39  متوسط
   2.08  01  ضعيف
موع    100  48  ا

  تقييم املستوى الشخصي يف استخدام التكنولوجيا احلديثة: 44جدول رقم 

،  81.25معظم أفراد العينة يعتربون مستواهم يف استخدام التكنولوجيا احلديثة متوسط بنسبة   
ألن جودة املستوى تعين بذل الكثري من اجلهد والوقت وحىت املال من أجل حتسني املستوى، وهذا ما ليس 

ال،  اساسيوأ امهم متاح لكثري من هؤالء األفراد، فضال عن الرغبة الشخصية اليت تعترب عامال يف هذا ا
فبقدر وجود هذه اإلرادة والرغبة لدى الفرد يكون اجتهاده يف حتسني مستواه التكنولوجي، وذلك باستغالل  
كل فرص التكوين املتاحة، وباالعتماد على التكوين الذايت واجلهد الشخصي يف احلصول على املعلومات 

سيب ومتفاوت من فرد آلخر، باإلضافة إىل مستوى اجلديدة والتمكن من التقنيات احلديثة، وهذا أمر ن
من طرف املوظفني كما ذكرنا سابقا، وهذا   87.5برامج التكوين واليت مت اعتبارها متوسطة بنسبة 

يؤثر بشكل مباشر على مستوى األفراد املتكونني، فطاملا أن الربامج متوسطة املستوى فالتحصيل حتما 
الذين اعتبوا مستواهم جيد يف من األفراد   16.66النسبة لـ سوف يكون متوسطا، والعكس صحيح ب

برامج جيدة من جهة، مع توفر  تفادوا من فرص تكوين ذااستخدام التكنولوجيا احلديثة، فلعلهم اس
  .      متطلبات الوقت واملال والرغبة الذاتية من جهة ثانية

  :توظيف المهارات التكنولوجية في المهنة األرشيفية - 05

  فيما وظفت ما اكتسبته من تكوينك التكنولوجي يف مهنتك األرشيفية ؟ -22السؤال 
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  النسبة المئوية  التكرارات  
ال الفين    37.5  18  ا

ال اإلداري    72.92  35  ا
   66.66  32  تلبية احتياجات املستفيدين

   37.5  18  تكوين املرتبصني
   00  00  أخرى
  توظيف التكوين التكنولوجيجماالت : 46جدول رقم 

إن توظيف املهارات التكنولوجية ملوظفي مصاحل األرشيف اجلامعية يف املهنة األرشيفية هو اهلدف   
هودات املبذولة وامليزانيات املخصصة للتكوين إذا مل  األمسى يف كل هذه العملية، فما فائدة كل هذه ا

 72.92مهنته، وقد أظهرت النتائج أن النسبة األعلى وهي يوظف املتكون ما تعلمه أثناء فرتة التكوين يف 
  ال اإلداري، ألن العمل اإلداري يف كل املؤسسات ال ميكن أن من األفراد وظفوا هذه املهارات يف ا

يستغين عن مثل هذه التقنيات، فربجميات معاجلة النصوص والكلمات وبرجميات اجلداول هي من أكثر 
عداد الوثائق اإلدارية، وال تكاد ختلو إدارة من مثل هذه االستخدامات مبا يف ذلك الربامج استخداما يف إ

، من خالل استخدام طرق البحث  66.66مصاحل األرشيف، يليه تلبية احتياجات املستفيدين بنسبة 
ية يف اآليل لتسريع وتسهيل عملية اسرتجاع الوثائق واملعلومات، فالطرق التقليدية اليدوية أصبحت غري جمد

التحكم يف هذا الكم اهلائل من الوثائق واملعلومات عكس الطرق احلديثة، واملالحظ بالنسبة للجانب الفين 
 يات، وهي نسبة قليلة تعكس مدى التأخر يف حوسبة العمل 37.5أنه جاء يف املرتبة الثالثة بنسبة 

وىل للغياب الكلي تقريبا للربجميات ، وهذا راجع بالدرجة األوالتكشيف وغريها الفنية كالتصنيف والرتتيب
  ا الدور بدال عنها، Microsoft Word, Excel et Accessالوثائقية، ومن مث تقوم غالبا برجميات 

ا مصاحل األرشيف عموما جاء يف نفس املرتبة مع  كما أن تكوين املرتبصني وهو من املهام اليت تقوم 
أن هناك نقص يف نقل املهارات التكنولوجية إىل املرتبصني ، مما يعين  37.5اجلانب الفين أي بنسبة 

ذه املصاحل، فالعملية التكوينية هي سلسلة مرتابطة احللقات ال ميكن فيها إمهال أي عنصر، فهؤالء 
املرتبصني سوف يصبحون موظفني يف مصاحل األرشيف يف املستقبل القريب، وما يقال عن املوظفني 

أيضا، وبالتايل فإن نقل املهارات التكنولوجية للمرتبصني مهم جدا، ألنه  احلاليني سوف يشمل هؤالء
   .   يساهم يف التأهيل اجليد للكوادر البشرية اليت تؤطر مصاحل األرشيف مستقبال
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  الصعوبات المطروحة والخطط المستقبلية ؟: المحور الثالث

  :الصعوبات المطروحة - 01

  صعوبات مرتبطة مبتطلبات احلوسبة ؟هل تواجه مصلحة األرشيف  -23السؤال 

  النسبة المئوية  التكرارات  
   91.66  44  نعم 
   8.33  04  ال

موع    100  48  ا
  رتبطة مبتطلبات احلوسبةالصعوبات امل: 47جدول رقم 

إن القيام بأي عملية أو مشروع ال ينفك عن وجود مشاكل وصعوبات، خصوصا أننا نتحدث   
عن توفري مجلة من املتطلبات حلوسبة أرشيف اجلامعة، وهذه املتطلبات متتاز بالتنوع واالرتباط مع مؤسسات 

يع املعنيني وهيئات خمتلفة، وهذا ما يشكل منظومة مركبة إن مل أقل معقدة، مما يستدعي تضافر جهود مج
، ألن يف  91.66حلل هذه املشاكل وجتاوز هذه الصعوبات، خصوصا إذا كانت نسبة التأكيد هي 

غياب التعاون بني مجيع هذه األطراف يعين أن مصلحة األرشيف سوف تواجه هذه الصعوبات لوحدها، 
ا لن تستطيع مواجهتها منفردة ودون دعم ومساندة بل ومتابعة من طرف  اجلهات املعنية، وحتما أ

فحوسبة مصاحل األرشيف يعين االنتقال إىل اإلدارة اإللكرتونية، وهذا االنتقال له مقتضياته اليت ال ميكن 
  .جتاهلها، وإال يبقى املوضوع ككل جمرد تطلعات وطموحات تنتظر التجسيد يف قادم األيام

جلامعية فال بد من التطرق لكل ولتوضيح هذه الصعوبات املرتبطة مبتطلبات حوسبة مصاحل األرشيف ا
  .   متطلب على حدى
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  :المتطلبات المادية -أ

  النسبة المئوية  التكرارات  
   66.66  32  عدم الكفاية 

   39.58  19  تقادم التجهيزات
   37.5  18  األعطال التقنية

   39.58  19  الفريوسات
   00  00  أخرى
  باملتطلبات املاديةصعوبات مرتبطة : 48جدول رقم 

تظهر املعطيات يف اجلدول أعاله أن أول صعوبة تتعلق باملتطلبات املادية هي عدم الكفاية بنسبة   
66.66  وهذا األمر يشمل كل الوسائل والتجهيزات اإللكرتونية تقريبا، مبا يف ذلك احلواسيب ،

ية، الشبكة الداخلية وشبكة اإلنرتنيت ولواحقها، وبدرجة أكرب املاسحات الضوئية، وسائط التخزين اخلارج
ألننا نتحدث عن عدم التوفر وليس فقط عدم الكفاية، فكيف ميكن حوسبة مصاحل األرشيف يف ظل 
غياب أو عدم كفاية هذه الوسائل واملعدات احلديثة، وهذا جيعلنا نؤكد يف كل مرة أن الذهاب إىل اإلدارة 

يئة البنية التحتية اإللكرتونية له مقتضياته ومتطلباته، ويف  نفس الوقت هذا يعكس مدى التأخر يف 
التكنولوجية على مستوى هذه املصاحل، كما يأيت تقادم التجهيزات ومشاكل الفريوسات يف املرتبة الثانية 

، مما يعين أن عددا ال بأس به من املوظفني يواجهون صعوبات مع هذه التجهيزات،  39.58بنسبة 
مثال متثل عائقا يف العمل، فضال عن  DVDليت ال حتتوى على قارئ األقراص الضوئية فاحلواسيب القدمية ا

ا تصبح غري فعالة يف العمل احملوسب  بطء مثل هذه احلواسيب يف القيام بالعمليات اإللكرتونية إىل درجة أ
يف كثري من األحيان، أضف إىل ذلك مشكلة الفريوسات وما ينجر عنها من ختريب لألنظمة املعلوماتية 

المة وأمن الوثائق واملعلومات، خصوصا يف ظل غياب الربجميات املضادة وامللفات اإللكرتونية، وما يهدد س
انية املستخدمة، كما متثل األعطال التقنية مشكلة أخرى  للفريوسات أو عدم فعالية بعض الربجميات ا

ا ال متثل إال  ، ومع هذا فإن مثل هذه األعطال سوف تعرقل العمل  37.5ملصاحل األرشيف ولو أ
اخل مصاحل األرشيف، حيث يبقى املوظف ينتظر إجراء عمليات الصيانة للتجهيزات املعطلة احملوسب د

ا يف كثري من األحيان   . واليت قد تطول أو ال يتم القيام 
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  :المتطلبات البرمجية - ب

  النسبة المئوية  التكرارات  
   37.5  18  صعوبة االستخدام
   37.5  18  صعوبة التحيني

   20.83  10  لغويةصعوبات 
   00  00  أخرى
  صعوبات مرتبطة باملتطلبات الربجمية: 49جدول رقم 

هو الغياب  07و  06إن أهم صعوبة تواجه مصاحل األرشيف كما مت التطرق إليه يف السؤالني   
تتم  الكلي للربجميات الوثائقية وبرجميات األرشفة اإللكرتونية، وهذا يعين أن العمليات الفنية األرشيفية

بالطرق التقليدية، مع بعض االستخدامات لربامج معاجلة النصوص والكلمات وبرامج اجلداول يف إعداد 
وسائل البحث كي تساعد يف عمليات البحث واالسرتجاع، وهذا يعكس عدم االهتمام بتزويد هذه 

ث يذكر عن رقمنة املصاحل بالربجميات الضرورية واملرتبطة باجلانب الفين والتقين األرشيفي، وال حدي
يمن عليه الطرق التقليدية، وهذا الغياب هلذه الربجميات هو دليل  األرشيف يف ظل الوضع الراهن الذي 
آخر على مدى التأخر يف جاهزية البنية التحتية التكنولوجية حلوسبة مصاحل األرشيف اجلامعية يف انتظار 

  .اجلامعيةااللتحاق الفعلي باإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات 

ويظهر اجلدول أن من أهم الصعوبات املرتبطة بالربجميات عموما جند كل من صعوبة االستخدام   
، فصعوبة االستخدام هي نتيجة لنقص يف التكوين على استخدام مثل  37.5والتحيني وهذا بنسبة 

أو عدم مواءمة النسخ  هذه الربجميات، وصعوبة التحيني تكون غالبا يف حاالت غياب شبكة اإلنرتنيت،
 ويف بعض األحيان تطرح مشكلة اجلديدة للربجميات مع نظام التشغيل املستخدم خصوصا إذا كان قدميا،

نسيان البيانات اخلاصة باسم املستخدم أو كلمة املرور يف بعض الربجميات عند حتيينها، مما يشكل صعوبة 
، خصوصا لدى  20.83عائقا إضافيا بنسبة حقيقية يف هذه احلالة، كما متثل الصعوبات اللغوية 

األفراد الذين ال يتحكمون بشكل جيد يف اللغات األجنبية، وهذا يتطلب مزيدا من اجلهد يف حتسني 
  .املستوى اللغوي للموظفني، وبشكل خاص يف اللغة اإلجنليزية والفرنسية
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  :تأهيل الموظفين -ج

  النسبة المئوية  التكرارات  
   72.91  35  ويننقص فرص التك

   45.83  22  عدم مالئمة برامج التكوين
   00  00  أخرى
  صعوبات مرتبطة بتأهيل املوظفني: 50جدول رقم 

إن عنصر تأهيل العاملني هو من أهم العناصر احليوية يف إجناح أي عمل أو مشروع، وعلى هذا   
هو من أهم الصعوبات   72.91األساس يبدو أن النقص الكبري يف فرص التكوين من خالل النسبة 

يف جمال تأهيل الكادر البشري، فكيف ميكن هلذا املوظف أن يتحسن مستواه ويكتسب مهارات 
ا غري كافية، وهذا  ائيا من املشاركة يف الدورات التدريبية أو أ تكنولوجية جديدة وهو إما ال يستفيد 

ا مهما حتملت من تكلفة لـتأهيل املوضوع يدخل يف اسرتاتيجية املؤسسة اجلامعية اليت ي نبغي أن تدرك أ
موظفيها، فإن هذا سوف ينعكس إجيابا على حتسني األداء الوظيفي للموظفني واخلدمات املقدمة، مما يعين 
اية املطاف، أضف إىل ذلك عدم مالئمة  زيادة املردودية واملسامهة يف ترقية وتنمية املؤسسة اجلامعية يف 

من األفراد، فعدم مالئمة برامج التكوين مع طبيعة   45.83لذي مت التعبري عنه بنسبة برامج التكوين وا
العمل األرشيفي يعين أن مثل هذه الربامج ال حتقق اهلدف املرجو منها وبالدرجة املطلوبة، فكان من 

ا أو جيد املفروض أن تركز برامج التكوين على ما حيتاجه األرشيفي يف وظيفته من تقنيات حديثة جيهله
دف حتسني مستوى األرشيفي وتأهيله حىت  صعوبات يف تطبيقها، ومن مث توضع مثل هذه الربامج 
يتمكن من التعامل مع التقنيات احلديثة وبأحسن صورة ممكنة، وهذا األمر يعين بدرجة أكثر الدورات 

مج التكوين اجلامعية التدريبية اليت تنظمها املؤسسات املستخدمة كما سبقت اإلشارة إليه، ألن برا
ال بالنسبة لربامج  لألرشيفيني غالبا هي مالئمة مع املهام والوظائف األرشيفية، مع تأخر نسيب يف هذا ا

ا اجلامعية   .  التكوين يف معاهد ومراكز التكوين املهين مقارنة مع مثيال
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  :النصوص القانونية -د

  النسبة المئوية  التكرارات  
النقص     50  24  النصوص القانونية يف هذا ا

   56.25  27  عدم حتيني املنظومة القانونية األرشيفية
   58.33  28  عدم مواكبة املستجدات التكنولوجية

   00  00  أخرى
  صعوبات مرتبطة باملتطلبات القانونية: 51جدول رقم 

إن مواكبة املستجدات التكنولوجية هو حتدي حقيقي للمنظومة القانونية كي يتكيف قطاع   
األرشيف مع هذه املستجدات، فالدعامة القانونية هي شرط أساسي يف جناح العمل األرشيفي، وبقدر 

رورية مسايرة النصوص القانونية للتطورات التكنولوجية احلاصلة اليوم، هذا يعين توفري أحد الشروط الض
إلجناح حوسبة مصاحل األرشيف واملرتبطة باجلانب القانوين، وهذا ما مت التعبري عنه بالنفي من طرف األفراد 

، فكما سبقت اإلشارة فإن النصوص القانونية اليت هلا عالقة باألرشيف  58.33املستجوبني بنسبة 
تم مبجال تطبيق ا لتكنولوجيا احلديثة يف األرشيف إال عموما أو األرشيف اجلامعي على وجه اخلصوص مل 

يف حدود قليلة جدا، مما جيعل هذا االختيار صحيحا إىل أبعد مدى، وهذا ما خيلق صعوبة يف العمل 
األرشيفي خصوصا عند مواجهة مسائل مرتبطة باجلانب القانوين كحجية الوثائق املرقمنة مثال، فعلى الرغم 

يتعلق حبجية الوثائق اإللكرتونية، إال أنه ال يوجد توضيح خيص من وضوح القانون املدين اجلزائري فيما 
الوثائق املرقمنة، وبالتايل فهذه اجلزئية ال يزال فيها لبس، وهذا األمر قد يشكل عائقا أمام مشاريع رقمنة 

ية األرشيف، طاملا أنه مل يتضح بشكل قاطع أن الوثائق اليت يتم رقمنتها هلا نفس احلجية والقوة االستدالل
  . مثلها مثل الوثائق األصلية

من املوظفني أكدوا على عدم   56.25جند  املنظومة القانونية األرشيفية فعند النظر إىل  
ا ال زالت منغلقة وغري متفتحة على البيئة الرقمية والتكنولوجيات احلديثة، ولعل الرؤية اليت  حتيينها، وأ

بنية على التخوف من التكنولوجيا احلديثة هي من أهم األسباب حتملها املديرية العامة لألرشيف الوطين وامل
ا  يف هذا املوضوع، فاملتأمل يف مضمون النصوص التشريعية والتنظيمية اخلاصة باألرشيف الوطين جيد أ
بقيت تدور يف حدود البيئة التقليدية، ومل تتفاعل بشكل إجيايب مع التكنولوجيا احلديثة وما تطرحه من 

ير وعصرنة األرشيف، وهذا ما انعكس بطبيعة احلال على قطاع األرشيف يف اجلزائر، حلول لتطو 
فالدراسات العلمية كشفت عن كثري من التأخر يف استخدام التقنيات احلديثة، عكس املكتبات اليت 
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ال رغم بعض النقائص املسجلة، خصوصا بالنسبة للمكتبات اجلامعية  شهدت تقدما ملحوظا يف هذا ا
  . تعرف تقدما يف اعتماد الطرق احلديثة يف تسيري وإدارة املكتبات وهذا ما يفتقده األرشيف اجلامعي اليت

وحىت إذا نظرنا إىل عدد النصوص القانونية اليت تطرقت إىل استخدام التكنولوجيا احلديثة يف   
أو وزارة التعليم العايل األرشيف فهي قليلة جدا، سواء كانت الصادرة عن املديرية العامة لألرشيف الوطين 

ذا   50والبحث العلمي، وهذا ما مت التعبري عنه بنسبة  من األفراد، وهذا يعكس نقص يف االهتمام 
ذا  ال احليوي، فبقدر تناول النصوص القانونية خاصة التنظيمية منها بتفصيل مجيع القضايا املرتبطة  ا
املوضوع، وشرح اإلجراءات الواجب اختاذها، والطرق واألساليب ملواجهة الصعوبات واملشكالت، فإن هذا 

تغطي جمال استخدام التكنولوجيا احلديثة يف األرشيف، حىت ال يبقى جمال  يعين أن هذه النصوص سوف
ام الذي قد يعيق مشاريع االنتقال الرقمي والتحول من البيئة التقليدية إىل البيئة الرقمية يف  للغموض واإل

  .         مصاحل األرشيف وهذا الذي نفتقده يف الوقت الراهن

  :ميةالمتطلبات اإلدارية والتنظي -ه

  النسبة المئوية  التكرارات  
   58.33  28  عدم وجود سياسة وطنية للحوسبة

   66.66  32  عدم وجود مشاريع مربجمة لعصرنة األرشيف اجلامعي
   39.58  19  عدم التخطيط لعملية احلوسبة

   52.08  25  عدم وجود فريق للحوسبة
   00  00  أخرى

  اإلدارية والتنظيميةصعوبات مرتبطة باملتطلبات : 52جدول رقم 

عدم وجود مشاريع مربجمة لعصرنة األرشيف إدارية هي  أول صعوبة  أنبنياملستجو أغلبية يرى   
، ألنه مهما توفر من الوعي وحىت اإلرادة لدى موظفي مصاحل األرشيف  66.66وهذا بنسبة  اجلامعي

م ال يستطيعون توفري اإلمكانيات الضرورية فضال عن د فع تكلفة هذه الوسائل والتجهيزات اجلامعية، فإ
إىل غري ذلك، وبالتايل فمشاريع احلوسبة تتطلب إرادة سياسية من قبل الوزارة الوصية وإدارة املؤسسة 
اجلامعية، وهذا ما يعد حجر الزاوية يف املوضوع ككل، فعند توفر اإلرادة السياسية توضع اخلطط 

لتقييم والتدخل لتذليل العقبات وحل املشكالت حىت يبلغ واالسرتاتيجيات والربامج، وتكون املتابعة وا
 م املتضمن إنشاء2018جانفي  21املؤرخ يف  50القرار الوزاري رقم املشروع منتهاه، فرغم أن صدور 

جلنة مكلفة بالدعم التقين لعملية رقمنة إدارة قطاع التعليم العايل والبحث العلمي هو مؤشر إجيايب يف هذا 
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الصدد، وهو مبثابة اسرتاتيجية وزارية لتطوير إدارة مؤسسات التعليم العايل باستخدام التكنولوجيا احلديثة، 
وهذا سوف يشمل األرشيف اجلامعي حتما، إال أن غياب الربامج على مستوى اجلامعات هو السبب 

  .مشاريع مربجمة لعصرنة األرشيف اجلامعياملباشر يف عدم وجود 

خصوصا من جانب املديرية العامة لألرشيف  عدم وجود سياسة وطنية للحوسبة يضاف إىل هذا  
،  58.33الوطين كما سبقت اإلشارة إليه يف أكثر من موضع، وقد مت التعبري عن هذه الصعوبة بنسبة 

ألنه من املفروض أن يتم وضع سياسة واسرتاتيجية وطنية لعصرنة األرشيف من قبل املديرية العامة لألرشيف 
الوطين، بصفتها اهليئة الوصية على قطاع األرشيف يف اجلزائر، ولكن هذا ما مل حيدث وشكل فراغا 
ال للمبادرات القطاعية واملؤسساتية وحىت الفردية، وهذا يعين  اسرتاتيجيا هلذا القطاع احليوي، أين ترك ا

االسرتاتيجية هي توحيد طرق اختالف وتباين يف طرق العمل التكنولوجية املعتمدة، ألن من أهم أهداف 
العمل لتجنب بعض املشكالت اليت تعرتض العمل األرشيفي مستقبال، كما أن اعتماد االسرتاتيجية على 
ال يعد من أهم مقومات جناح مثل هذه املشاريع، ألن املعايري الدولية هي نتيجة  املعايري الدولية يف هذا ا

كنولوجيا يف األرشيف ولسنوات طويلة، مثل املعيار الدويل جهد خرباء متخصصني يف جمال استخدام الت
  .Record Management ISO 154 89إلدارة األرشيف اجلاري والوسيط 

كما أن عدم وجود فريق متكامل للحوسبة يتكون من األرشيفيني وأخصائيي اإلعالم اآليل وأي   
جميات، وتثبيت الشبكات وأنظمة فرد بإمكانه أن يساعد يف إجناح عمليات اقتناء التجهيزات والرب 

املعلومات، فضال عن القيام بعمليات الصيانة وغريها هو من الصعوبات التنظيمية واملعرب عنه بنسبة 
52.08  وعند احلديث عن مشاريع الرقمنة اليت قد تكون داخلية أو خارجية أو بالشراكة والتعاون ،

تدخل أطراف أخرى يف إجناز هذه املشاريع، فكل فرد مع مؤسسة خارجية، هنا يتوسع فريق احلوسبة حيث 
  .يستطيع أن يقدم مساعدة أو دعم لكل هذه املشاريع فمن املفيد إدراجه ضمن فريق احلوسبة

عدم وعلى الرغم من أمهية عملية التخطيط يف جناح أي مشروع إال أن األفراد املبحوثني اختاروا   
، ولعل هذا راجع لنقص الوعي بأمهية عنصر  39.58ع بنسبة يف املقام الراب التخطيط لعملية احلوسبة

دد  التخطيط، ففي ظل انعدام خطة للعمل قد تقع مصاحل األرشيف يف كثري من األخطاء اليت قد 
املشروع برمته، فاستشارة املتخصصني واملؤسسات اليت قامت مبشاريع مماثلة مثال قد جينب الوقوع يف 

اآلخرين، ومن مث االستفادة من التجارب السابقة لزيادة فرص جناح املشاريع أخطاء كثرية ومنها أخطاء 
  .املربجمة حلوسبة أرشيف اجلامعة
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  :المتطلبات المالية -و

  النسبة المئوية  التكرارات  
   81.25  39  عدم رصد ميزانية خاصة باحلوسبة

   00  00  أخرى
  صعوبات مرتبطة باملتطلبات املالية: 53جدول رقم 

مصلحة األرشيف هو من أهم العوائق والصعوبات، فاملوضوع  وسبةعدم رصد ميزانية خاصة حب إن  
مبجمله مرتبط بعنصر املال، ألن يف غيابه فإن كل ما مت احلديث عنه يبقى جمرد تطلعات وطموحات ال جتد 

ذه املشاريع، وهذا هو احلاصل يف مصاحل األرشيف اجلامعية  طريقا للتحقيق إال إذا مت رصد ميزانية خاصة 
عن غياب ميزانية خاصة حبوسبة مصلحة األرشيف، وكل ما مت توفريه هو عبارة   81.25حيث عرب 

تزويد ببعض احلواسيب ولواحقها وخدمة اإلنرتنيت بشكل نسيب، فإذا أخذنا اإلحصائية اليت مت التوصل 
يف التكلفة اإلمجالية حلوسبة مصلحة  إليها عند التطرق للمتطلبات املالية يف القسم النظري، واملتمثلة

فإن هذه التكلفة )  187 -185 .صأنظر أيضا ( دج،  1191057أرشيف مقرتحة واليت وصلت إىل 
تتطلب رصد ميزانية خاصة، فما تنفقه املؤسسة على هذه التكنولوجيا يف األرشيف سوف يعود بالفائدة 

اية املطاف، من خالل حتسني أداء  املوظفني وترقية اخلدمات املقدمة للمستفيدين، وهذا على املؤسسة يف 
  .     ما ينبغي أن يعيه مسؤولو اجلامعات حىت يؤثر يف القرارات املتخذة بشكل إجيايب

  :الخطط المستقبلية - 02

  هل هناك خطط مستقبلية وضعتها مصلحة األرشيف لتجاوز هذه الصعوبات ؟  -24السؤال 

  

  النسبة المئوية  التكرارات  
   33.33  16  نعم
   66.66  32  ال

موع    100  48  ا
  وجود خطط مستقبلية لتجاوز الصعوبات: 54جدول رقم 
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يظهر اجلدول أن أغلبية األفراد ينفون وجود خطط مستقبلية وضعتها مصلحة األرشيف لتجاوز   
األرشيف  ، وهو مؤشر إضايف إىل مدى تأخر 66.66الصعوبات املرتبطة مبتطلبات احلوسبة بنسبة 

اجلامعي يف التوجه حنو اعتماد الطرق احلديثة يف العمل والولوج إىل البيئة الرقمية، فعدم وجود خطة لتجاوز 
الصعوبات يعين أن الوضع سوف يبقى على ما هو عليه، وبالتايل تبقى الطرق التقليدية هي السائدة يف 

يف يف القطاعات املختلفة، كما تعكس هذه العمل األرشيفي، وهي السمة الغالبية يف معظم مصاحل األرش
النتيجة شعور األرشيفي بالعزلة داخل املؤسسة وحميطه العام، طاملا أنه ال جيد الدعم من املؤسسة 
ا الصبغة الثقافية  املستخدمة، فضال عن تراجع دور املديرية العامة لألرشيف الوطين اليت طغت على نشاطا

ية، ولعل هذا الشعور هو الذي دفع مبعظم املوظفني يف مصاحل األرشيف على حساب ترقية املهنة األرشيف
اجلامعية إىل القبول مبا هو موجود، وعدم التفكري والتخطيط إىل جتاوز هذه الصعوبات ما دامت متطلبات 
احلوسبة ليست بأيديهم، وعلى قدر صحة هذا السبب فإن هذا ليس مربرا للرتاخي والتسليم باألمر الواقع، 

  .منا مواصلة البحث عن احللول املمكنة لتجاوز هذه الصعوبات ولو يف احلدود الدنياوإ

خطط مستقبلية وضعتها مصلحة األرشيف من األفراد يؤكدون وجود   33.33وباملقابل جند   
ا مصرة على املضي يف لتجاوز هذه الصعوبات ، وهذا يعين أن هناك فئة ولو كانت هي األقل إال أ

رق احلديثة يف األرشيف، وغالبا ما يكون هذا ناجتا من قناعات شخصية ووعي بأمهية استخدام الط
استخدام التكنولوجيا، مع وجود الرغبة يف حتسني وتطوير املهنة األرشيفية من جهة، وحتسني املستوى 

يوصل التكنولوجي للعاملني يف مصاحل األرشيف من جهة ثانية، ولعل هذا اإلصرار أن يذلل من العقبات و 
األرشيف اجلامعي إىل مستوى أفضل من اجلاهزية التكنولوجية، فضال عن بقية املتطلبات األخرى اليت 

ا كل على حدى   .        سوف يتم التطرق إىل أهم اخلطط املستقبلية املوضوعة لتجاوز كل الصعوبات املرتبطة 

  : المتطلبات المادية -أ

يبني على نقطتني تركز اخلطة املستقبلية لتجاوز الصعوبا ت املرتبطة باملتطلبات املادية حسب األفراد ا
  :أساسيتني

ا، طلب الوسائل والتجهيزات الضرورية و  :أوال املناسبة وبدرجة كافية، ويتعلق األمر باحلواسيب وملحقا
خاصة،  املاسحات الضوئية، وسائط التخزين اخلارجية وغريها، فطاملا أن مصلحة األرشيف ال متلك ميزانية

ا من اهليئات اجلامعية املسؤولة عن التزويد بالوسائل واملعدات    .فليس مبقدورها إال أن تطلب احتياجا
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اإلنرتنيت بالنسبة للمصاحل اليت ال حتتوي على هذه اخلدمة، من أجل االستفادة املطالبة بتوفري شبكة  :ثانيا
ما خدمات الوصول إىل املعلومات مبختلف من اخلدمات اإللكرتونية اليت تتيحها للمستخدمني، السي

أنواعها وأشكاهلا، باإلضافة إىل إمكانية االتصال والتفاعل مع املستفيدين واملهتمني باألرشيف عموما 
وخاصة تبادل والوثائق واملعلومات، يف انتظار الوصول إىل العمل عرب الشبكة العنكبوتية يف إطار اإلدارة 

   . ظوراإللكرتونية على املدى املن

  :المتطلبات البرمجية - ب

تساهم يف القيام باملهام والوظائف األرشيفية  ربجمية وثائقيةتسعى مصاحل األرشيف إىل التزود ب
بطريقة آلية، خصوصا أن هناك غياب كلي هلذه الربجميات على مستوى مصاحل األرشيف اجلامعية، وتعتمد 

  . ويدنفس الطريقة أي الطلب من اهليئات املختصة بالتز 

علما أن هناك من هذه  برجمية خاصة باألرشفة اإللكرتونية كما تفكر هذه املصاحل يف اقتناء
بالرقمنة مث التعرف الضوئي على ء دب ،GEDالربجميات من تقوم بكل عمليات التسيري اإللكرتوين للوثائق 

واالسرتجاع ومن مث ، وصوال إىل عملية البحث والتكشيف ، التصنيف والفهرسةOCRاألشكال واحلروف 
   .اإلتاحة والبث

  :تأهيل الموظفين -ج

  :ختطط مصاحل األرشيف اجلامعية لتجاوز الصعوبات املرتبطة بتأهيل املوظفني إىل

درجة  وب تنظيم دورات تكوينية لألرشيفيني يف جمال التخصص وخصوصا يف اجلانب التكنولوجيطلب  -
  . كافية

  . مة برامج التكوين مع متطلبات املهنة األرشيفيةالتدريبية على مواءحث اجلهات املنظمة للدورات  -

للمساعدة يف حوسبة مصاحل األرشيف اجلامعية، خصوصا  توظيف متخصصني يف اإلعالم اآليلطلب  -
  . بالنسبة للمصاحل اليت ال تتوفر على هذه الكوادر البشرية املتخصصة
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  :النصوص القانونية -د

ال القانوين يف يبون با مبا يضمن تحيني املنظومة القانونية ككل،  يطالب موظفو مصاحل األرشيف ا
 إعطاء تعليماتمسايرة التطورات التكنولوجية احلديثة من قبل مصاحل األرشيف اجلامعية، فضال عن ضرورة 

  . اإللكرتونية وتسريع تطبيق اإلدارةلالهتمام مبجال التكنولوجيا  من الوزارة الوصية إىل رؤساء اجلامعات

  :المتطلبات اإلدارية والتنظيمية -ه

  : وبالنسبة للصعوبات اخلاصة باملتطلبات اإلدارية والتنظيمية ختطط مصاحل األرشيف لتجاوزها عن طريق

  . برجمة مشاريع لعصرنة األرشيف اجلامعي باستخدام التكنولوجيا احلديثةحث اجلهات املسؤولة على  -

وضع اسرتاتيجية وطنية الستخدام التكنولوجيا احلديثة يف ب امة لألرشيف الوطيناملديرية العمطالبة  -
  . األرشيف

  :المتطلبات المالية -و

يبون بضرورة رصد ميزانية خاصة باحل وتكون   ،وسبةوفيما يتعلق باجلانب املايل يطالب األفراد ا
اقتناء الوسائل التكنولوجية والربجميات وتدريب املوظفني وغريها، وعيا منهم بأمهية  لتغطية تكاليف كافية

املخصصات املالية لتغطية نفقات هذا املشروع الطموح، الذي يهدف إىل ترقية وتطوير األرشيف اجلامعي 
سلوب مبا خيدم األهداف السامية للمؤسسة اجلامعية، خصوصا يف ظل اعتماد اإلدارة اإللكرتونية كأ

حديث يف معظم القطاعات احلكومية، وقطاع التعليم العايل والبحث العلمي هو من أهم القطاعات 
احليوية، وبالتايل على هذا القطاع أن يويل اهتماما خاصا بعصرنة وتطوير إدارة اجلامعة، وهذا سوف يشمل 

رشيف يعين بالضرورة حتما األرشيف اجلامعي الذي هو مكون عضوي يف هذه املؤسسة، وتطوير هذا األ
  . املسامهة يف تنمية وترقية املؤسسة اجلامعية وقطاع التعليم العايل والبحث العلمي بشكل عام
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  :الفصل خالصة

معة سواء عن طريق االستبيان    املقابلة باإلضافة  وألقد اجتهد الباحث يف حتليل كل البيانات ا
آلية  إىل حتديد األسباب الكامنة وراء ما مت التوصل إليه باستخدامإىل املالحظة والوثائق الرمسية، وقد سعى 

بقى العملية عبارة عن عرض ووصف ملعلومات جمردة دون ذكر األسباب التفسري والتعليل، حىت ال ت
مع التدقيق يف أي العوامل األكثر تأثريا من غريها، ألنه بناء على هذا التحليل والعوامل املؤثرة يف الظواهر، 

ا أن تكون حلوال حقيقية للقضايا املطروحة واملشكالت  االقرتاحات الدقيق توضع املناسبة اليت بإمكا
  .املوجودة

وقد مت االعتماد على التحليل الكمي بالنسبة للمعطيات الرقمية مثل النسب املئوية، والتحليل   
خلق انسجام  عالقة من أجلالنوعي بالنسبة للمعلومات غري الكمية، مع الربط بني العناصر ذات ال

  .وتكامل بني هذه املعلومات من جهة، ولتوضيح البنية اهليكلية لإلطار امليداين للدراسة من جهة ثانية
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  :تمهيد

تعترب النتائج اليت يتوصل إليها الباحث أهم عنصر يف الدراسات العلمية، وهي مثرة اجلهد املبذول   
إليها، فعلى لفرتة طويلة، حيث كل ما يأيت من اقرتاحات أو إجراءات هو مبين على النتائج اليت مت التوصل 

قدر دقة ومصداقية هذه النتائج تكون كذلك دقة املقرتحات واإلجراءات املتخذة، وحىت الدراسات العلمية 
اليت تأيت الحقا، فهي حتما سوف تعتمد على الدراسات السابقة، وبدرجة أخص نتائج البحوث 

على ما سبقه ويضيف  والدراسات، فمن أهم خصائص البحث العلمي الرتاكمية، فكل حبث علمي يعتمد
  .طاملا أن احلياة قائمة والبحوث العلمية جارية إليه بطريقة تراكمية وهكذا دواليك، فالعملية مستمرة دائما

سيعمل الباحث يف هذا الفصل على تقدمي نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات املوضوعة، مث يبني 
ا أن حتسن الوضع القائم وتساهم يف النتائج العامة للدراسة، ومن مث يقدم جمموعة من املقرت  حات من شأ

إجياد حلول للمشاكل املوجودة وجتاوز الصعوبات املطروحة فيما يتعلق مبتطلبات حوسبة أرشيف اجلامعات 
      .اجلزائرية
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  :النتائج على ضوء الفرضيات -7-1

  : الفرضية األولى -7-1-1

توفر مجلة من املتطلبات على رأسها  غري مستعدة ملشاريع احلوسبة نظرا لعدم مصاحل األرشيف اجلامعية" 
  ".لتحتية وتوفري امليزانية الضروريةجاهزية البنية ا

باملتطلبات األساسية  املعطيات املتعلقة على ما مت التوصل إليه من خالل حتليلباالعتماد   
والكفاية،  املالئمةما هو متوفر وبنسب عالية من  املادية حيث جند أن هناك من املتطلباتللحوسبة، 

ذه املصاحل يعتربون البناية   66.66 فبالنسبة للبناية جيدة للقيام باملهام مالئمة و من املوظفني 
والوظائف األرشيفية عموما، واملهام والوظائف املرتبطة بالتكنولوجيا احلديثة كاستخدام احلواسيب 

من هؤالء األفراد يرون أن عدد   68.75، وأن وغريها بشكل خاص والشبكات وعمليات الرقمنة
 74.99احلواسيب كايف بالنظر لعدد املوظفني وحىت املرتبصني، وكذلك احلال بالنسبة للطابعات وبنسبة 

 ، ،66.66 فـلكن األمر خيتلف بالنسبة للماسحات الضوئية   من أفراد العينة أكدوا على عدم
  77.08وتقريبا نفس النتيجة بالنسبة لوسائط التخزين اخلارجية، حيث عرب تها، توفرها أو عدم كفاي

عدم توفر الشبكة باإلضافة إىل ، وهم أغلبية األفراد عن عدم توفر وسائط التخزين اخلارجية أو عدم كفايتها
من األفراد عن توفرها   52.08سوى  يؤكدوحىت شبكة اإلنرتنت فلم  ، 83.33الداخلية بنسبة 

  .لكنها متوسطة أو ضعيفة التدفق

تام للربجميات الوثائقية وبرجميات األرشفة لبات الربجمية مت تسجيل غياب وفيما يتعلق باملتط  
على التوايل، وأيضا على مستوى املنظومة القانونية مت   100و   97.92اإللكرتونية بنسب 

ال استخدام التكنولوجيا احلديثةصوص القالتوصل إىل نقص كبري يف تغطية الن يف األرشيف يف كل  انونية 
القانون  فضال عن ،القوانني اخلاصة بقطاع التعليم العايل والبحث العلميمن التشريع األرشيفي اجلزائري، و 

كما مت التوصل إىل غياب سياسة وطنية لعصرنة األرشيف اجلامعي باستخدام التكنولوجيا املدين اجلزائري،  
املؤسسات اجلامعية، مع إدارة احلديثة، مع وجود سياسة وطنية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية على مستوى 

رشيف، غياب الربامج التنفيذية والتخطيط على مستوى اجلامعات، خصوصا إذا تعلق األمر مبصاحل األ
  .أضف إىل ذلك عدم رصد ميزانية خاصة حبوسبة مصلحة األرشيف

ملشاريع  مستعدة غري مصاحل األرشيف اجلامعيةنصل إىل أن  هذه املؤشرات والنتائجبناء على 
لتحتية وتوفري امليزانية الضرورية، على رأسها جاهزية البنية او  الضرورية املتطلبات كلتوفر   احلوسبة نظرا لعدم
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غري  هو ، وكل ما مت ذكره من متطلبات متوفرة أو كافية هو قليل مقارنة مباوبالتايل فالفرضية األوىل حمققة
       .متوفر أو غري كايف

  :الفرضية الثانية -7-1-2

مل يرق إىل املستوى املطلوب بسبب نقص للتعامل مع التقنيات احلديثة  موظفي مصاحل األرشيفتأهيل " 
أنواع التكوين  معظمن النوعية يف اجلانب التكنولوجي يف برامج التكوي نقص وكذلك الدورات التكوينية

  ".املعتمدة

تشرتك كل من اجلامعات واملعاهد الوطنية املتخصصة يف التكوين املهين ومراكز التكوين املهين   
مع وكذا املؤسسات اخلاصة يف تكوين موظفي مصاحل األرشيف يف اجلانب التكنولوجي، ، والتمهني

طبيعة التكوين والربامج املعتمدة، وهذا منطقي بالنظر لطبيعة كل مؤسسة  من حيثاالختالف بينها طبعا 
شيف والذين واملستفيدين من التكوين فيها، مع األخذ بعني االعتبار فئة غري املتخصصني يف املكتبات واألر 

التكون على ملحوظا يف نوعية التكوين التكنولوجي، فمثال  نقصاالنتائج  ، فقد أظهرت 31.25ميثلون 
 ،على التوايل  25و   20.83 ة واألرشفة اإللكرتونية كان بنسباستخدام الربجميات الوثائقي

اجلانب النظري على حساب ، ناهيك عن الرتكيز على  37.5مل تتجاوز النسبة  وقواعد البيانات
اجلانب التطبيقي وامليداين الذي يعترب من أهم عيوب برامج التكوين، مع مالحظة التفاوت يف جودة 

   .التكوين من مؤسسة ألخرى

، وهذه من أفراد العينة على نقص فرص التكوين  72.91وبالنسبة للدورات التكوينية أكد 
 من األفراد  45.83 عربوقد تكوين املستمر بالدرجة األوىل، مسؤولية املؤسسات املستخدمة يف إطار ال

ا وتوافقها م عدم مالئمة برامج التكوينعن  وهذا ما يفسر  ،ع الوظائف واملهام األرشيفيةمن حيث جود
من   97.91، وبالتايل يعتمد  81.25تقييم املستوى التكنولوجي الشخصي أنه متوسط بنسبة 

م وحتسني مستواهم التكنولوجي    .األفراد على التكوين الذايت لتطوير مهارا

    . باالعتماد على هذه املؤشرات والنسب نستنتج أن الفرضية الثانية حمققة
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  :الفرضية الثالثة -7-1-3

األرشيف صعوبات املتعلقة مبتطلبات حوسبة ل املشكالت املطروحة وجتاوز التسعى مصاحل األرشيف حل" 
تضافر  اجلامعي بكل ما هو متاح من إمكانيات بالنظر لوعي وجدية موظفي هذه املصاحل، مع ضرورة

  ".جهود كل املعنيني بعملية حوسبة أرشيف اجلامعات

، وهذا يشمل  91.66قد مت تأكيده بنسبة  صعوبات مرتبطة مبتطلبات احلوسبةإن وجود   
مل يتم  مستقبلية لتجاوز هذه الصعوباتخطط وضع  اخل، لكن...املتطلبات املادية، الربجمية، البشرية

من أفراد العينة، وهذا يعكس عدم قدرة مصاحل األرشيف على مواجهة   33.33 تأكيده إال من طرف
هذه الصعوبات اليت تتجاوزها يف كثري من األحيان من جهة، وأيضا القبول واالستسالم للوضع القائم رغم 

، لالستفادة أكثر مما تقدمه تكنولوجيا مبا هو متاح نه ميكن تغيريه حنو األحسنأ معأنه غري مرضي، 
 املعلومات واالتصال وخمتلف التقنيات احلديثة لتطوير وترقية مصاحل األرشيف اجلامعية من جهة ثانية،

حل، وبالتايل ال ميكننا احلديث عن وعي وجدية كاملة ملوظفي مصاحل األرشيف وخصوصا لدى رؤساء املصا
م مع التشاور طبعا مع باقي  ألن وضع اخلطط املستقبلية على مستوى هذه املصاحل هي من مسؤوليا

، 12، 11املوظفني، فبقدر تلمسنا هلذا الوعي خالل حتليل إجابات املستجوبني خصوصا يف األسئلة رقم 
جيعل الباحث  الصعوباتملواجهة إال أن غياب خطط  فضال عن املقابالت مع رؤساء املصاحل، ،20و 13

يضع عالمات استفهام حول هذا الوعي على األقل بأمهية التخطيط، مع إقرارنا بشكل واضح على أن 
أغلب هذه املتطلبات تقع على عاتق إدارة املؤسسات اجلامعية، خصوصا عمليات التزويد بالتجهيزات 

ث العلمي فيما يتعلق بوضع السياسة الوطنية والربجميات وتأهيل املوظفني، وعلى وزارة التعليم العايل والبح
سة أو لعصرنة األرشيف اجلامعي، وكذلك احلال بالنسبة للمديرية العامة لألرشيف الوطين، رغم أن السيا

ستشمل قطاع األرشيف عموما، ولكن األرشيف اجلامعي سوف  االسرتاتيجية املنتظرة من هذه األخرية
باستخدام التكنولوجيا  وجه حنو عصرنة طرق إدارة وتسيري األرشيفيستفيد حتما من هذه السياسة يف الت

  .احلديثة

  .حمققةغري ستنادا إىل هذه املؤشرات والنتائج نصل إىل أن الفرضية الثالثة إ
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  :مة للدراسةاالنتائج الع -7-2

بعد حتليل البيانات والبحث يف أسباب احلقائق اليت مت التوصل إليها من أجل تفسريها وليس فقط 
نقدمها حسب احملاور الوقوف عند عملييت العرض والوصف، نصل إىل النتائج العامة للدراسة واليت سوف 

  : املعتمدة يف كل من االستبيان واملقابلة، وهي كما يلي

  :ية للحوسبةالمتطلبات األساس -7-2-1

مصاحل أرشيف جامعات الشرق اجلزائري ال تتوفر على كل املتطلبات األساسية والضرورية الستخدام  -
صاحل مب البنية التحتية ال يرقى إىل القول جباهزيةو  نسيب يعترب التكنولوجيا احلديثة يف األرشيف، وما هو متوفر

حلول األرشفة اإللكرتونية ت الوثائقية أو تبين ، كاستخدام الربجميامشاريع احلوسبة األرشيف العتماد
ذا املوضوع، إدارة اجلامعات، الوزارة الوصية،  وغريها، وترجع املسؤولية يف هذا إىل كل األطراف املعنية 

احلكومة وحىت موظفي األرشيف، كل حسب مسؤولياته اإلدارية املديرية العامة لألرشيف الوطين، 
  .والقانونية

نقص االهتمام من إدارة اجلامعات مبصاحل األرشيف عموما، والعمل لتطوير وعصرنة األرشيف اجلامعي  -
  . ليس على قائمة اهتمام هذه اإلدارة، والذي يعد من أهم األسباب يف ضعف البنية التحتية التكنولوجية

ذه املصاحل، ف - أغلب مصاحل األرشيف حمل  فيهناك تفاوت يف توفر ومالئمة وكفاية املتطلبات املادية 
نسبة  البناية األرشيفية مالئمة للقيام بالوظائف واملهام املرتبطة بالتكنولوجيا احلديثة، وهناكالدراسة جند 

تعاين من انعدام أو عدم كفاية يف  بينما هذه املصاحلكفاية يف احلواسيب والطابعات، ال مرتفعة من
كلي للشبكة الداخلية، مع توفر شبكة وغياب شبه  ية، املاسحات الضوئية ووسائط التخزين اخلارج

       .حدود النصف من مصاحل األرشيفاإلنرتنيت يف 

 Windowsوبدرجة أقل  Windows 7تشغيل الأغلبية احلواسيب مبصاحل األرشيف تستعمل نظام  -
xpنظامي التشغيل ، وهناك غياب تام لكل من Windows 10  وLinux وبقية أنظمة التشغيل.  

، برجميات معاجلة النصوص والكلماتهي  حلاصامل هذه ت احلاسوبية املستخدمة يفبرامج التطبيقاأكثر  -
  .برجميات تصفح اإلنرتنيت و برجميات اجلداول
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هناك غياب كلي لكل من الربجميات الوثائقية وبرجميات األرشفة اإللكرتونية، مع توفر الربجميات املضادة  -
، مع اإلشارة إىل أن الربجميات املضادة األفراد نصف املستخدمة من طرف يف احلواسيبللفريوسات 
  .ما هو متوفر ثلثالفعالة ال تتجاوز  للفريوسات

تغطي جمال استخدام التكنولوجيا احلديثة يف تسيري وإدارة  ة باألرشيف الاملتعلق النصوص القانونية -
، ال سيما الصادرة عن املديرية العامة لألرشيف الوطين، ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي، األرشيف

القانون املدين اجلزائري، ألن هذا القانون قد أثبت حجية الكتابة اإللكرتونية، لكنه مل يوضح  باإلضافة إىل
ا غري مشمولة مبعىن حجية الوثيقة املرقمنة ، فهي صورة املذكورة يف النص القانويناإللكرتونية  الكتابة أل

مما يشكل فراغا قانونيا  واملقصود بالكتابة اإللكرتونية هي الوثيقة إلكرتونية املنشأ، ،رقمية لوثيقة أصلية ورقية
بشكل خاص؛ مع تسجيل قد يصعب العمل على اإلدارات يف خمتلف القطاعات، وعلى األرشيفيني 

  . اإللكرتوين والتصديق اإللكرتوينتغطية القانون اجلزائري للتوقيع 

استخدام التكنولوجيا ألرشيف مل تتطرق إىل النصوص القانونية اليت حتدد مهام خمتلف الرتب يف جمال ا -
تكوين قواعد املعطيات الوثائقية احلديثة، باستثناء رتبة وثائقي أمني حمفوظات رئيسي أين أشارت إىل 

   .اوتصميم منظومات االستغالل املرتبطة 

بشكل خاص، لكن  سياسة وطنية لعصرنة األرشيف اجلامعي باستخدام التكنولوجيا احلديثةال توجد  -
توجد سياسة وطنية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف إدارات مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي، حيث 

املكلفة بالدعم  الوزارية جنةلتوكل مهمة متابعة ودعم مشاريع احلوسبة على مستوى هذه املؤسسات إىل ال
  . التقين لعملية رقمنة إدارة قطاع التعليم العايل والبحث العلمي

والربامج التنفيذية الشاملة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية على مستوى املؤسسات  الشامل غياب التخطيط -
مواقع  موقع الوزارة الوصية أو ربرغم حتويل العديد من العمليات إىل الطرق اإللكرتونية اليت تتم عاجلامعية، 

التعليم والعديد من و اجلامعات اجلزائرية، كالتسجيالت اإللكرتونية واالطالع على نتائج االمتحانات 
يمن  اخلدمات كل هذا عن بعد، لكنها تعترب نسبية إذا متت مقارنتها بالعمليات التقليدية اليت ال زالت 

ذه املؤسسات،   .واألرشيف اجلامعي هو احللقة األضعف يف كل هذه السلسلة على التسيري اإلداري 

هناك اهتمام نسيب بتزويد مصاحل األرشيف بالتجهيزات اإللكرتونية من قبل إدارة اجلامعات من خالل  -
تأكيد نصف عينة الدراسة على هذا األمر، لكن هذا االهتمام مل يصل إىل اقتناء الربجميات الضرورية يف 

  .تسيري وإدارة األرشيف
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وفريق العمل وكيفية املتابعة والتقييم ا األهداف حتدد فيهواليت ع احلوسبة اريشمل خطة واضحةغياب  -
، يف عملية التخطيط للحوسبة " املشروع تنفيذ خطواتحتديد " والتقومي، مع التأكيد على توفر عنصر 

ا علكن توفر عنصر واحد غري   .ة شاملة وليست جزئيةيمل كايف يف عملية التخطيط أل

مشاريع حوسبة مصاحل األرشيف اجلامعية، أما أخصائيو اإلعالم ميثل األرشيفيون األغلبية الساحقة يف  -
 النصف، مع ال تصل إىل فنسبة من أكدوا من األفراد بوجود هؤالء املتخصصني ،اآليل فهم نسبة قليلة

  .غياب تام ألي فئة أخرى ضمن فريق احلوسبة

مصاحل األرشيف على مستوى اجلامعات ال تتوفر على ميزانية خاصة، وال يتم رصد ميزانية حلوسبة هذه  -
مع تسجيل عدم دراية موظفي هذه املصاحل مبدى استعداد إدارة املؤسسات اجلامعية لدفع تكلفة املصاحل، 

  .حوسبة مصاحل األرشيف

مشاريع اقتناء التجهيزات اإللكرتونية اخلاصة باجلانب  تقوم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بتمويل -
البيداغوجي يف مؤسسات التعليم العايل، باإلضافة إىل متويل مشاريع إنشاء الشبكات الداخلية على 

   .مستوى هذه املؤسسات

  :تأهيل موظفي مصالح األرشيف الجامعية في المجال التكنولوجي -7-2-2

جامعات الشرق اجلزائري تلقوا تكوينهم التكنولوجي على مستوى  يف أغلبية موظفي مصاحل األرشيف -
معاهد وأقسام علم املكتبات واملعلومات والتوثيق، تليها املعاهد الوطنية املتخصصة يف التكوين املهين، مع 

راكز التكوين املهين والتمهني ومؤسسات التكوين م للموظفني املتكونني يف تسجيل نقص كبري بالنسبة
  . صةاخلا

برامج و  شبكة اإلنرتنيتمثل  احلديثة على بعض التقنيات عموما ذه املؤسسات تركيز برامج التكوين -
قواعد البيانات، األرشفة  الضرورية يف مصاحل األرشيف مثلعلى حساب التقنيات  التطبيقات احلاسوبية

ربامج ل املستمر تحديثالمع اإلشارة إىل  هذا حسب عينة الدراسة، إللكرتونية والربجميات الوثائقية،ا
التكوين خصوصا على مستوى معاهد وأقسام علم املكتبات واملعلومات والتوثيق خالل السنوات األخرية، 

  .حيث أصبحت تركز على التقنيات الضرورية واملهمة يف األرشيف عكس ما كان يف السابق

ذه املصاحل يرون بأن  - مبؤسسات التكوين هي لتكوين يف اجلانب التكنولوجي برامج اأغلبية املوظفني 
تم كثريا باجلانب التطبيقيبشكل عام متوسطة ا تركز على اجلانب النظري وال     .، خصوصا أ
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ا يف مصلحة عموما برامج التكوين يعتقدون أن  العينة أفراد معظم - تتالءم مع الوظائف واملهام اليت تقوم 
من جهة،  خصوصا يف املؤسسات اجلامعية ومستوى األساتذة املكونني لكفاءةوهذا بالنظر ، األرشيف

أكثر واالقتصار على بعض التطبيقات التكنولوجية يف مصاحل األرشيف من جهة ثانية، يف انتظار تطوير 
  .    مستقبال لربامج التكوين

م التكنولوجية، مما يعكس وعيا  املبحوثنيفراد األكل  - يعتمدون على التكوين الذايت يف تطوير مهارا
وجدية لدى هؤالء األفراد يف استخدام كل ما هو متاح لتحسني املستوى وزيادة الكفاءة الشخصية 

  .واملهنية، خصوصا يف جمال استخدام التكنولوجيا احلديثة

  .متوسط يف استخدام التكنولوجيا احلديثة مستواهم املوظفني يرون أنمن  األغلبية العظمى -

ال اإلداري، مث  - تلبية يتم توظيف املهارات التكنولوجية يف املهنة األرشيفية وبالدرجة األوىل يف ا
ال الفين وتكوين املرتبصني، احتياجات املستفيدين   .وبدرجة أقل يف ا

  :خطط المستقبليةالصعوبات المطروحة وال -7-2-3

  .مبصاحل األرشيف صعوبات مرتبطة مبتطلبات احلوسبةمعظم أفراد العينة يؤكدون وجود  -

عدم الكفاية أوال، تقادم التجهيزات ومشكل الفريوسات  جندأهم الصعوبات املرتبطة باملتطلبات املادية  -
  .التقنية يف املقام الثالث ، وتأيت األعطالثانيا

وبرجميات األرشفة اإللكرتونية، فضال عن صعوبات  الربجميات الوثائقيةتعاين مصاحل األرشيف من انعدام  -
  .بالنسبة للربجميات املتوفرة يف االستخدام والتحيني وصعوبات يف التعامل مع اللغات األجنبية

عدم مواءمة  باإلضافة إىلهناك نقص كبري يف تنظيم الدورات التدريبية من طرف املؤسسات املستخدمة،  -
كوين يف هذه الدورات بالنظر الحتياجات العنصر البشري، ألن اهلدف من هذه الدورات التدريبية برامج الت

هو الرفع من كفاءة املوظف وحتسني مستواه، وال يتأتى هذا إال إذا وضعت هذه الربامج بناء على مكامن 
  .من أجل حتسينها يف هؤالء املوظفنيالنقص والضعف والقصور 

 القانونية مت التوصل إىل أن النصوص القانونية املرتبطة باألرشيف اجلامعي ال تواكببالنسبة للمتطلبات  -
نقص  هي قدمية نسبيا ومل يتم حتيينها، فضال عن املنظومة القانونية األرشيفية، وأن املستجدات التكنولوجية

  .اليت تتناول موضوع استخدام التكنولوجيا احلديثة يف األرشيف النصوص القانونية
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عدم وجود مشاريع مربجمة لعصرنة الصعوبات املرتبطة باملتطلبات اإلدارية والتنظيمية مت التوصل إىل  -
خصوصا من جانب املديرية العامة لألرشيف األرشيف  وسبةانعدام سياسة وطنية حل ،األرشيف اجلامعي

عن األرشيف اجلامعي،  الوطين، وحىت بالنسبة لوزارة التعليم العايل العايل والبحث العلمي إذا حتدثنا
تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف إدارات مؤسسات القطاع، ومل هي لوسياسة الوزارة اليت مت ذكرها سابقا 

عدم  لمكتبات اجلامعية، فضال عنبالنسبة لختصص سياسة خاصة باألرشيف اجلامعي كما هو احلال 
  .ات واالتصال وغريهمولوجيا املعلوميضم أفرادا مؤهلني يف تكن وجود فريق للحوسبة

مصلحة األرشيف هو  وسبةاصة حبعدم رصد ميزانية ختأكيد األغلبية الساحقة من املوظفني على أن  -
من أهم الصعوبات اليت تواجه مصاحل األرشيف يف التوجه حنو استخدام التقنيات احلديثة، ألن معظم 

   .  املتطلبات اليت مت التطرق إليها هلا تكلفة مادية، وأحيانا تكون كبرية

على  ت احلوسبة،للتغلب على الصعوبات املتعلقة مبتطلبا خطط مستقبلية ينفون وجودأغلبية األفراد  -
  . ال استخدام التكنولوجيات احلديثةأمهية التخطيط يف أي مشروع، وخصوصا يف جم من رغمال

للتغلب على الصعوبات املتعلقة مبتطلبات احلوسبة ميثلون  األفراد الذين أكدوا وجود خطط مستقبلية -
على توفري متطلبات حوسبة ثلث املوظفني، حيث ترتكز هذه اخلطط على مطالبة وحث إدارة اجلامعات 

       .كل الوسائل املمكنةباستمرار، وباستخدام   األرشيف، من خالل التأكيد عليها

  :لدراسةل العامة مقترحاتال -7-3

املقرتحات  من من خالل ما مت التوصل إليه يف هذه الدراسة من نتائج، يقدم الباحث جمموعة
واليت يراها مهمة وضرورية للتغلب على الصعوبات املوجودة واملرتبطة مبتطلبات حوسبة مصاحل األرشيف 
على مستوى اجلامعات اجلزائرية، ولتقدمي إضافة علمية قد تساهم يف حتسني الوضع القائم من جهة، وفتح 

ال أما   :ية، وتتمثل هذه املقرتحات فيما يليحبوث جديدة إلثراء هذا املوضوع اهلام من جهة ثان ما

يئة البنية  - دف  تكاثف جهود كل املعنيني بعصرنة األرشيف اجلامعي باستخدام التكنولوجيا احلديثة، 
التحتية وتوفري مجيع املتطلبات الضرورية حلوسبة مصاحل األرشيف، السيما احلكومة، املديرية العامة 

عايل والبحث العلمي، إدارة املؤسسات اجلامعية وموظفي مصاحل لألرشيف الوطين، وزارة التعليم ال
  .األرشيف



 الفصل السابع: نتائج ومقترحات الدراسة

 262 

وضع اسرتاتيجية وطنية لعصرنة األرشيف باستخدام التقنيات احلديثة من طرف املديرية العامة لألرشيف  -
  .الوطين

وة تسطري سياسة وطنية من طرف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لعصرنة األرشيف اجلامعي أس -
لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف إدارة  هاتضعاليت و  ون منسجمة مع االسرتاتيجيةباملكتبات اجلامعية، حيث تك

  .لعصرنة األرشيف املديرية العامة لألرشيف الوطين ، ومتوافقة أيضا مع اسرتاتيجيةاملؤسسات احلامعية

املؤسسات اجلامعية، لتجسيد السياسة وضع برامج تنفيذية حلوسبة األرشيف اجلامعي على مستوى  -
الوطنية لعصرنة األرشيف الوطين املوضوعة من طرف الوزارة الوصية، من أجل إدماج مصاحل األرشيف يف 

  .اإلدارة اإللكرتونية

إحلاق مصلحة األرشيف تنظيميا باألمانة العامة للجامعة، فهي األقرب إىل طبيعة عمل مصلحة  -
ا ودعمها يف مسار التطوير والعصرنةاألرشيف، واألقدر على ال   .تكفل بانشغاال

استخدام كل الطرق املتاحة لنشر الوعي لدى مسؤويل اجلامعات بأمهية استخدام التكنولوجيا يف  -
واملردودية اليت سوف تعود على املؤسسة اجلامعية من خالل التوجه حنو حوسبة  األرشيف، وبالنظر للعائد

هذا اإلطار استخدام املقابالت الشخصية، املراسالت اإلدارية، تنظيم الندوات  مصاحل األرشيف، وميكن يف
   . وغريها حول هذا املوضوع حبضور مسؤويل اجلامعة

ضرورة وضع خطط عمل من طرف مصاحل األرشيف للتكيف مع كل املعطيات احلالية واملستقبلية،  -
  . وملواجهة الصعوبات املطروحة واملرتبطة مبتطلبات حوسبة أرشيف اجلامعات

يتناسب ومواكبة املستجدات التكنولوجية، خصوصا  مبا املنظومة القانونية املتعلقة باألرشيفحتيني  -
فضال عن رشيفي اجلزائري، النصوص القانونية الصادرة عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، التشريع األ

حتيني املادتني رقم  من خالللغموض حول حجية الوثيقة املرقمنة، القانون املدين اجلزائري، وحتديدا إزالة ا
، حبيث القانون املديناملتضمن  م1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75 من األمر رقم 326و  325

     .الوثيقة املرقمنة الناجتة عن عملية املسح الضوئي أو التصوير الرقمي توضح بشكل قاطع حجية

يئة  - خصوصا ما يتعلق باستخدام  املهام والوظائف األرشيفيةالبناية األرشيفية مبا يتالءم و إنشاء أو 
   .يف هذه املصاحل وحيقق أمن وسالمة املعدات والتجهيزات اإللكرتونية التقنيات احلديثة،
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حواسيب، ( مراعاة اجلودة واملعايري واالحتياجات والكفاية يف اقتناء التجهيزات اإللكرتونية الضرورية  -
ال شبكة الداخلية أو شبكة اإلنرتنيت، فضأو إلنشاء ال) اخل ...ماسحات ضوئية، وسائط التخزين اخلارجية

      .عن إجراءات الصيانة والتحديث بشكل مستمر

املناسبة من حيث احتوائها على كافة عمليات السلسلة األرشيفية،  املعيارية اقتناء الربجميات الوثائقية -
ن يف هذا اإلطار تكليف ت، وميكخصوصا تبادل الوثائق واملعلوما ومالءمتها لالشتغال يف البيئة الرقمية،

بتصميم نظام خاص بتسيري األرشيف كما هو احلال  ceristاإلعالم العلمي والتقين يف  مركز البحث
  .ملكتبات اجلامعيةيف اسنجاب البالنسبة لنظام 

حلول التسيري عند التوجه حنو رقمنة الوثائق وتطبيق  املعيارية اقتناء برجميات األرشفة اإللكرتونية -
والتكلفة والعمليات اليت يشتمل عليها النظام وإجراءات ، مع مراعاة اجلودة GEDاإللكرتوين للوثائق

      .الصيانة وغريها

  .االهتمام باستخدام الربجميات املضادة للفريوسات الفعالة من أجل أمن وسالمة األنظمة املعلوماتية -

ضرورة التحديث املستمر لربامج تكوين األرشيفيني يف مؤسسات التكوين، سواء كانت على مستوى  -
، مبا يضمن تكوين نولوجيةاجلامعات أو معاهد ومراكز التكوين املهين، خصوصا الربامج ذات املضامني التك
ال   .أفضل لألرشيفيني من خالل مسايرة التطورات التكنولوجية احلاصلة يف هذا ا

الكافية، إعطاء العناية الكافية لتأهيل موظفي مصاحل األرشيف، من خالل تنظيم الدورات التدريبية  -
  .احتياجات األفراد املتكوننيتمام مبالءمة برامج هذه الدورات مع وااله

من أجل الرفع من مستوى املهارات املكتسبة لدى اجلانب التطبيقي يف كل برامج التكوين، تعزيز  -
   .املتكونني، خصوصا يف استخدام التقنيات احلديثة

، وتعيني العدد الكايف منهم يف مصاحل األرشيف امعيةتوظيف أخصائيي اإلعالم اآليل يف املؤسسات اجل -
  .للمسامهة يف مشاريع حوسبة مصاحل األرشيف

استشارة اخلرباء واملتخصصني يف جمال التكنولوجيات احلديثة، وعلم املكتبات واملعلومات والتوثيق،  -
واملتخصصني، سواء داخل  خربة وعلم هؤالء اخلرباءواملؤسسات اليت قامت مبشاريع مماثلة، لالستفادة من 

  .الوطن أو خارجه

  .مبعلومات أو جهد ضمن فريق احلوسبةميكن أن يساهم هيئة أو فئة أو فرد  االستفادة من أي -
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لتغطية كل التكاليف املرتبطة بعمليات اقتناء التجهيزات  األرشيف رصد ميزانية خاصة حبوسبة مصلحة -
األرشفة اإللكرتونية  قد تتطلب كلفة كبرية مثل مشاريع اريعبرجمة مش أووالربجميات وتكوين املوظفني، 

  .وغريها

شاريع الشبكة الداخلية على مستوى مؤسسات التعليم العايل والبحث االستفادة من متويل الوزارة مل -
العلمي، واقرتاح توسيع هذا التمويل لباقي املتطلبات األخرى إذا لزم األمر حسب حاجة املؤسسات 

  .اجلامعية

التوجه حنو اجلامعة املنتجة من أجل التغلب على صعوبات التمويل، حيث تصبح اجلامعة قطاعا منتجا  -
و تقدمي استشارات اخلرباء وغريها، كما هو معمول به يف كثري خلدمات رحبية، كتنظيم الدورات التدريبية، أ

  .من اجلامعات عرب العامل

ذا املوضوع على مستوى الدراسات  -  والبحوث العلمية سواء يف الرسائل اجلامعية أو يفاالهتمام 
  .ثراء املوضوع أكثر وتقدمي طروحات وأفكار جديدةإل امللتقيات والندوات العلمية أو مقاالت الدوريات،

على المديرية استراتيجية عصرنة األرشيف باستخدام التكنولوجيا الحديثة مقترحة  -7-4
  :العامة لألرشيف الوطني

حيث ينص  الوصية على قطاع األرشيف يف اجلزائر، اهليئةاملديرية العامة لألشيف الوطين  تعد
م، واملتضمن إحداث املديرية العامة لألرشيف الوطين 1988مارس  1املؤرخ يف  45-88املرسوم رقم 

ا يف املادة الثانية واملتعددة السنوات  إعداد خمططات العمل وبراجمه السنويةأن من مهامها  وحيدد اختصاصا
وبالتايل فإن وضع اسرتاتيجية وطنية الستخدام التكنولوجيا احلديثة  1ذها،ييف ميدان األرشيف الوطين وتنف

ويف هذا اإلطار نقرتح االسرتاتيجية يف األرشيف هو متطلب أساسي لعصرنة قطاع األرشيف يف اجلزائر، 
    :التالية

 واملتمثلة يف :األهداف تحديد:  

 التطورات مسايرةمن خالل  األرشيفية املهنة وترقية اجلزائر يف األرشيف قطاع وحتديث عصرنة -
  .الا هذا يف العامل يف احلاصلة التكنولوجية

                                                             
ا1988مارس  1املؤرخ يف  45-88رقم مرسوم  -1 اجلريدة الرمسية .م، واملتضمن إحداث املديرية العامة لألرشيف الوطين وحيدد اختصاصا

  369.ص.9.ع.اجلزائرية
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  .أو ما يسمى جباهزية البنية التحتية التكنولوجيةحتضري البيئة املناسبة للتوجه حنو اإلدارة اإللكرتونية،  -

التكنولوجي من خالل إعداد  يف امليدان وتطوير كفاءات ومهارات األرشيفينيمن مستوى التأهيل لرفع ا -
  .وفعالة حديثة برامج تكوين

الربجميات الوثائقية، (  األرشيف جمال يف احلديثة التكنولوجية التطبيقاتو  التقنيات من االستفادة -
  ).اخل ...األرشفة اإللكرتونية، تقنية الشبكات

 البيئة ظل يف األرشيفي يواجهها اليت والصعوبات املشاكل عاجلةالقطاعات مل خمتلف التنسيق مع -
  .البيئة الرقمية العمل يف ، من أجل االنتقال إىلالتقليدية

 مديرية التطوير التكنولوجي تشكيل:  

 مة لألرشيف الوطين،امن املهم إنشاء مديرية خاصة بالتطوير التكنولوجي على مستوى املديرية الع  
حيث توكل إليها مهمة دعم ومتابعة كل النشاطات املرتبطة  باإلضافة إىل املديريات الثالث املوجودة،

لوجيا احلديثة يف األرشيف، سواء تعلق األمر باقتناء التجهيزات أو الربجميات أو تصميم باستخدام التكنو 
  .ونية يف املصاحل واملراكز األرشيفية؛ كما ميكن هلذه املديرية دعم ومتابعة مشاريع األرشفة اإللكرت الشبكات

 إعداد برامج تكوين األرشيفيين في المجال التكنولوجي:  

داد برامج عمن الضروري أيضا تكليف املديرية الفرعية للربجمة والتكوين التابعة ملديرية التفتيش بإ
ال التكنولوجي، حيث يراعى يف هذه الربامج احلداثة وكفاءة املكونني، وأن تكون  لتكوين األرشيفيني يف ا

م مبنية على اإل حتياجات الفعلية لألرشيفيني، حبيث تساهم يف حتسني مستواهم وتطوير مهار
 .التكنولوجية

  النصوص التشريعية والتنظيميةتحديث:  

 إن العمل على حتيني املنظومة القانونية األرشيفية هو إجراء مهم وضروري للغاية، على اعتبار أن
النصوص القانونية هي املرجعية األساسية للعمل اإلداري، وبقدر مواكبة هذه النصوص للمستجدات يف 

لتطوير وحتسني طرق العمل األرشيفي، فإن  تسيري وإدارة األرشيف، خصوصا استخدام التقنيات احلديثة
يئة بيئة عمل مناسبة لالنتقال الرقمي يف مصاحل ومراكز األرشيف     .هذا يعين 

   



 الفصل السابع: نتائج ومقترحات الدراسة

 266 

  ،والتقويم التقييمالتنفيذ  :  

من  ،سرتاتيجيةاال ههذ طبيقلت والتقييم واملراقبة املتابعة التنفيذ، آليات من الضروري كذلك حتديد
وممكن أن يكون هلذه  خالل النصوص التنظيمية اليت حتدد مهام مديرية التطوير التكنولوجي املقرتحة،

 على الوقوف وبالتايل املديرية فروع على املستوى اجلهوي أو الوالئي حسب ما تقتضيه ظروف امليدان،
ه هذ جتسيد يف مشاريع احلوسبة عن واملسؤولني األرشيف مراكزو  مصاحل تعرتض اليت واملشاكل الصعوبات

 املمكن ومن ،ون مع إدارة املؤسساتبالتعا ناجعةوال املناسبة لولاحل تقدمي من مث املسامهة يفو  ،االسرتاتيجية
    .املسطرة األهداف ةحمقق امنتهاه شاريعامل بلغت حىت األمر، لزم إذا بديلة خطط وضع

سياسة عصرنة األرشيف الجامعي مقترحة على وزارة التعليم العالي والبحث  -7-5
  :العلمي 

لعصرنة األرشيف اجلامعي من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أسوة  إن وضع سياسة
يف دعم العمليات التسيريية يف ألرشيف مهية القصوى لباملكتبات اجلامعية هو ضرورة ملحة، إنطالقا من األ

املعلومات اليت املؤسسة اجلامعية، وحفظ حقوق اجلامعة واملتعاملني معها، فضال عن كونه من أهم مصادر 
وعلى هذا األساس فإن هذه السياسة املقرتحة ، وغريها تساعد يف اختاذ القرارات ودعم البحوث العلمية

دف إىل ترقية وتطوير األرشيف اجلامعي باستخدام التقنيات احلديثة حىت يلتحق باإلدارة اإللكرتونية، 
  :وميكن تلخيص هذه السياسة املقرتحة فيما يلي

م الذي حيدد التنظيم اإلداري ملديرية 2004أوت سنة  24لقرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف تعديل ا -
ومصاحلها املشرتكة، وذلك بإحلاق مصلحة األرشيف باألمانة اجلامعة والكلية واملعهد وملحقة اجلامعة 
    . العامة بدل املديرية الفرعية للوسائل والصيانة

يمية على مستوى وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لتغطية جمال إصدار النصوص القانونية والتنظ -
ال ألي نقص أو غموض استخدام التكنولوجيا احلديثة يف  تسيري الوثائق يف إدارة اجلامعات، وعدم ترك ا

ال   .يف هذا ا

ومديرية التطوير  التنسيق بني جلنة اإلدارة اإللكرتونية على مستوى وزارة التعليم العايل والبحث العلمي -
حوسبة أرشيف اجلامعات، مبا  التكنولوجي على مستوى املديرية العامة لألرشيف الوطين لتجسيد مشاريع

  .يف ذلك توفري مجيع املتطلبات الضرورية
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دعم عمليات اقتناء التجهيزات اإللكرتونية وإنشاء الشبكات وتكوين املوظفني على مستوى مصاحل  -
  .حبيث يراعى فيها الكفاية واجلودة املطلوبةاألرشيف اجلامعية، 

تصميم برجمية وثائقية مالئمة لتسيري وإدارة األرشيف اجلامعي من أجل توحيد طرق العمل داخل مصاحل  -
بتصميم هذا النظام  ceristمركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين ومن املمكن تكليف  األرشيف،

  .اآليل، كما هو احلال يف املكتبات اجلامعية من خالل نظام السنجاب

ختصيص صفحة خاصة مبصلحة األرشيف على مستوى املواقع اإللكرتونية للجامعات، من أجل مثني  -
األرشيف اجلامعي والتعريف به لدى مجهور املستفيدين، خصوصا إذا كان حيتوي على أرصدة أو وثائق 

  .أرشيفية حتمل قيمة تارخيية أو علمية أو ثقافية

ال حنو ا - لمؤسسة اجلامعية من أجل ل توفري املوارد املالية جلامعة املنتجة من أجل املسامهة يففتح ا
  .        صعوبات متويل مشاريع احلوسبة مواجهة

األرشيف اجلامعية، والعمل تكليف رؤساء املؤسسات اجلامعية بتنفيذ هذه السياسة على مستوى مصاحل  -
  .على تذليل كل العقبات لعصرنة األرشيف اجلامعي

  :على المؤسسات الجامعية مقترح لحوسبة األرشيف الجامعي برنامج تنفيذي -7-6

باسرتاتيجية املديرية العامة لألرشيف الوطين  األمر ، سواء تعلقاإن كل ما مت اقرتاحه يعترب مهم
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لتطوير األرشيف اجلامعي، لكن يبقى أن  لعصرنة األرشيف، أو سياسة

 الوسيلة الفعلية للتنفيذ، األ صلب املوضوع، اليت تضعها املؤسسات اجلامعية هي الربامج التنفيذية
 ني،خصوصا إذا توفرت اإلرادة السياسة لدى مديري اجلامعات يف جتسيد االسرتاتيجية والسياسة املذكورت

والذهاب قدما حنو جتسيد اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسة اجلامعية، ومن مث العمل على تطوير وترقية 
األرشيف اجلامعي كي يلتحق باإلدارة اإللكرتونية، ألنه مكون عضوي يف هذه املؤسسة ومهمته األساسية 

ن إدارة اجلامعة دعم مصلحة األرشيفية اجلامعية، مما يتطلب م الوثائق معاجلة وحفظ وإتاحةو  جتميع
رتقيتها وتطويرها بكافة السبل املمكنة، ويف مقدمتها توفري متطلبات حوسبة مصلحة لاألرشيف، بل والعمل 

  :األرشيف، وميكن أن يشتمل هذا الربنامج التنفيذي املقرتح على اخلطوات التالية

، وبالتايل االهتمام حبوسبة أرشيف معةوضع جتسيد اإلدارة اإللكرتونية يف مقدمة أولويات إدارة اجلا -
  .ضمن األولويات كذلكووضعه اجلامعة  إدارةاجلامعات باعتباره مكون أساسي يف 
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األرشيفيني، أخصائيي اإلعالم اآليل، كل فرد أو : تشكيل فريق حوسبة مصلحة األرشيف يضم كل من  -
  .يف إجناح املشروع وحتقيق أهدافه املسطرة واأن يسامه مهيئة بإمكا

وربطها بالشبكة الداخلية وشبكة اإلنرتنيت، مع مراعاة  تزويد مصلحة األرشيف بالتجهيزات اإللكرتونية -
  .والكفايةاجلودة عنصري 

ال التكنولوجي، مع مراعاة عنصري  - تنظيم دورات تدريبية لتكوين موظفي األرشيف وتأهيلهم يف ا
  . رامج التكوين والتكوين املستمرجودة ب

كل من األرشيفيني وأخصائيي اإلعالم اآليل، واألفضل اختيار  اقتناء برجمية وثائقية مناسبة باستشارة -
نظام آيل موحد بني كل مصاحل األرشيف اجلامعية، مع مراعاة التكلفة وخدمات الصيانة وتكوين املوظفني، 

   . ات مفتوحة املصدروينصح يف هذا الصدد اقتناء الربجمي

يئة البنية التحتية  كأسلوب عمل GEDاعتماد التسيري اإللكرتوين للوثائق  - يف اإلدارة اجلامعية، ومن مث 
وتكوين املوظفني على استخدام هذا األسلوب اجلديد يف التسيري، مبا يف ذلك وتوفري الشروط الضرورية 

  .مصلحة األرشيف

  .تكاليف حوسبة مصلحة األرشيفختصيص ميزانية خاصة لتغطية  -

من خالل تكوين  تشجيع مصلحة األرشيف على املسامهة يف النشاطات الرحبية يف إطار اجلامعة املنتجة، -
املرتبصني يف األرشيف، خصوصا القادمني من طرف مؤسسات أخرى، أو تقدمي استشارات يف جمال 

      .دعم عملية متويل مشاريع احلوسبة من أجل األرشيف

المخطط العام المقترح للوصول إلى جاهزية أرشيف الجامعات لمشاريع  -7-7
  :الحوسبة

اية هذه الدراسة العلمية تصميم خمطط يلخص كل ال عناصر اليت مت التطرق إليها، من املفيد يف 
 حبيث يبسط املفاهيم ويوضح أهم اخلطوات الواجب اختاذها لتهيئة مصاحل األرشيف لالنتقال إىل اعتماد
الطرق احلديثة يف العمل، واقتحام البيئة الرقمية وصوال إىل جتسيد اإلدارة اإللكرتونية على أرض امليدان، من 

لتحقيق يف هذه املصاحل،  للمستفيدين أجل حتسني وتطوير مستوى األداء الوظيفي واخلدمات املقدمة
اية مردودية أكرب يف العمل اإلداري على مستوى املؤسسة اجلامعية، ومن مث  املسامهة يف التنمية الوطنية يف 

  : املطاف، واملخطط التايل يلخص هذه العناصر اليت متت اإلشارة إليها
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  املخطط العام املقرتح للوصول إىل جاهزية أرشيف اجلامعات ملشاريع احلوسبة: 05الشكل رقم 

  

 المتطلبات اإلدارية والتنظيمية

البرمجيةالمتطلبات   
 

الماديةالمتطلبات   
 

الماليةالمتطلبات   
 

البشريةالمتطلبات   
 

القانونيةالمتطلبات   
 

تحيين المنظومة 
 القانونية

 األرشيفية

 القانون المدني

 الخاصة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي

الحوسبةتشكيل فريق  إلحاق مصلحة األرشيف باألمانة العامة  

 اإلرادة السياسية وضع السياسات واالستراتيجيات

1 

5 

2 

3 

4 

6 

 التكوين المستمر

 تحديث برامج التكوين

مصلحة األرشيفتخصيص ميزانية لحوسبة   

هيئة البناية األرشيفيةت  

وفير الحواسيب، الماسحات الضوئية ووسائط التخزينت  

 إنشاء الشبكات

 اقتناء برمجية وثائقية

 اقتناء برمجية لألرشفة اإللكترونية
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  :الفصل خالصة

توصل الباحث إىل جمموعة من النتائج مت تقسيمها إىل نتائج على ضوء الفرضيات، أين مت اختبار   
د إىل املؤشرات والنسب واحلقائق اليت مت التوصل إليها، وقد ستنامدى صحة الفرضيات املوضوعة، باال

أسفرت العملية على حتقق كل من الفرضيتني األوىل والثانية، ونفي الفرضية الثالثة، كما مت عرض النتائج 
العامة للدراسة واليت جاءت مقسمة حسب حماور االستبيان واملقابلة، وقد أظهرت النتائج ضعفا يف البنية 

املوظفني على ة التكنولوجية على مستوى مصاحل أرشيف اجلامعات اجلزائرية، ونقصا يف تأهيل التحتي
، فضال عن وجود قصور يف اجلوانب القانونية، اإلدارية واملالية، مما دفع بالباحث ةاستخدام التقنيات احلديث

تبطة مبتطلبات حوسبة إىل تقدمي جمموعة من املقرتحات حملاولة إجياد حلول للمشاكل والصعوبات املر 
أرشيف اجلامعات، وقد مت اقرتاح عدد ال بأس به من اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها لتحسني الوضع القائم، 

   .وللوصول إىل جاهزية حقيقية لتبين مشاريع احلوسبة مبصاحل أرشيف اجلامعات اجلزائرية
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  :خاتمة

اية هذه الدراسة إىل أن موضوع متطلبات حوسبة أرشيف اجلامعات هو موضوع    خنلص يف 
جدير بالدراسة، على أساس أنه يهتم بتهيئة البنية التحتية الستخدام التكنولوجيا احلديثة يف األرشيف، ألنه 

تطلبات ال ميكن احلديث عن عصرنة وتطوير طرق تسيري وإدارة األرشيف دون توفري جمموعة من امل
ذه ...منها املتطلبات املادية، الربجمية، البشرية، اإلداريةالضرورية،  اخل، وبقدر تضافر جهود كل املعنيني 

ا تندرج يف إطار االنتقال الرقمي وتبين طرق حديثة يف اإلدارة والتسيري تقوم على  العملية احليوية، أل
اإلدارة اإللكرتونية، وبقدر وعي وجدية كل املعنيني  استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال للوصول إىل

، ونذكر هنا املديرية العامة لألرشيف الوطين ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي، أو على املستوى املركزي
ذا االنتقال والتحول، تتولد اإلرادة  احمللي خصوصا مسؤويل اجلامعات وموظفي مصاحل األرشيف أنفسهم 

صاصه، ومن مث مبشاركة اجلميع، كل حسب دوره واخت جتسيد اإلدارة اإللكرتونية حنويف التوجه الفعلي 
مع متابعة دائمة إىل غاية توضع اخلطط والسياسات واالسرتاتيجيات وترصد امليزانيات وتشكل فرق العمل 

  .األهداف املسطرةحتقيق 

لقد أظهرت نتائج الدراسة تأخرا كبريا يف استخدام الطرق واألساليب احلديثة يف األرشيف، والذي   
على مستوى مصاحل أرشيف جامعات الشرق اجلزائري، وغياب  التكنولوجيةيتجلى يف ضعف البنية التحتية 

وهذا ما يدفعنا إىل القول  اإلرادة احلقيقية لعصرنة األرشيف اجلامعي من طرف مسؤويل هذه اجلامعات،
 بضرورة بذل جهود كبرية لتغيري هذا الواقع الغري مرضي، ألن اإلبقاء على الطرق التقليدية يف العمل ال خيدم

 طرق العمل األرشيفية، من أجل ذي حنن بصدده هو أجل تطوير وتنميةاجلميع، وكل هذا اجلهد العلمي ال
ى برضا املستفيدين، وتساهم يف ترقية املؤسسة اجلامعية يف األداء وتقدمي خدمات ذات جودة حتظحتسني 

حقيقية من ليت تنتظر إرادة اية املطاف، وما البحوث العلمية إال مسامهة جادة يف مثل هذه املشاريع ا
مجيع األطراف، كل حسب مسؤولياته واختصاصاته وصالحياته، وبطبيعة احلال تقع املسؤولية الكربى على 

، على اعتبار أن بيدهم اختاذ القرارات، وما املركزية واحمللية اليت مت ذكرها مسؤويل اهليئات واملؤسسات
ألن  حيث ال ينبغي إمهال دور أي طرف فيها، السلسلة املرتابطة، موظفي األرشيف إال حلقة يف كل هذه

ا   .العالقة جد وطيدة بني كل هؤالء األطراف واألدوار اليت يقومون 

لقد حاول الباحث من خالل هذه الدراسة تقدمي إضافة علمية هلذا املوضوع، انطالقا من   
استخدام التكنولوجيا احلديثة يف األرشيف، أين الدراسات السابقة واليت خلصت إىل ضرورة توفري متطلبات 

دراسة موضوع املتطلبات بعمق، للوقوف على حقيقة توفر هذه املتطلبات من جهة، عكف الباحث على 
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احللول املناسبة والقابلة للتطبيق من جهة ثانية، وقد حرص على تقدمي مادة علمية جيدة ميكن  والقرتاح
إنطالقا من مبدأ ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، فقد   ،أو عمليا وميدانيا علميا وأكادمييا االستفادة منها

كشفت هذه الدراسة عن واقع مصاحل أرشيف اجلامعات من حيث توفرها على متطلبات احلوسبة، وبناء 
إذا توفر الوعي واإلرادة الكافية للمضي حنو جتسيد  ،عليه مت تقدمي جمموعة من املقرتحات قابلة للتطبيق

  .يف املؤسسات اجلامعية، وما أرشيف اجلامعة إال حلقة ضمن هذه السلسلة املرتابطةدارة اإللكرتونية اإل

يرجى من هذا البحث أن يفتح آفاقا حبثية جديدة لرتقية وتطوير قطاع األرشيف يف يف األخري   
مبجال استخدام التكنولوجيا يف األرشيف، والذي يتطلب جهودا   ام، خصوصا أنه يهتماجلزائر بشكل ع

آمال يف النهاية أن ينتفع كل ضع القائم بتضافر جهود اجلميع، مية ومهنية ومؤسساتية لتحسني الو علكبرية 
من الباحثني واملهنيني واملهتمني باألرشيف من هذه الدراسة العلمية، وأستغفر اهللا العلي القدير على كل 

                           .أو زلل أو نسيان، وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيخطأ 
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  2006خمرب علم االجتماع واالتصال،:قسنطينة.املشاركة الدميقراطية يف تسيري اجلامعة.دليو،فضيل -35
  1990،معهد اإلدارة العامة:الرياض.اآليلمقدمة يف احلاسب .الزهد،حممود؛البشري حممد عثمان -36
  2004دار املسرية،:عمان.النظم اآللية السرتجاع املعلومات.الزهريي،طالل ناظم -37
مركز دراسات الوحدة :بريوت.التعليم يف الوطن العريب يف ظل العوملة وثقافة السوق.زيتون،حميا -38

  2005العربية،
  2008دار وائل،:عمان.اإللكرتونيةاإلدارة .الساملي،عالء عبد الرزاق -39
  2002،دار املناهج للنشر والتوزيع:عمان.تكنولوجيا املعلومات.الساملي،عالء عبد الرزاق -40
قواعــــــــــد البيانــــــــــات ونظــــــــــم املعلومــــــــــات يف .الســــــــــامرائي،إميان فاضــــــــــل؛أبو عجمية،يســــــــــري أمحــــــــــد -41

  2005دار املسرية،:عمان.املكتبات ومراكز املعلومات
ـــــــة وتشـــــــغيل املعلومـــــــات.سرتن،روبرت؛سرتن،نانســـــــي -42 ترمجـــــــة ســـــــرور علـــــــي ســـــــرور .احلاســـــــبات اآللي

  1990دار املريخ،:الرياض.وعاصم أمحد احلمامحي
ـــــــازوري :عمـــــــان.أســـــــس وتطبيقـــــــات:طـــــــرق البحـــــــث العلمـــــــي.الســـــــماك،حممد أزهـــــــر ســـــــعيد -43 دار الي

  2011العلمية،
  1987دار الثقافة،:القاهرة.قاهرةال.مقدمة يف تاريخ األرشيف ووحداته.السيد،إبراهيم -44
  1994املكتبة األكادميية، :القاهرة.إدارة املكتبات اجلامعية.الشافعي،دياب حامد -45
ديوان املطبوعات :اجلزائر.الوجيز يف القانون الدستوري واملؤسسات السياسية املقارنة.شريط،األمني -46

   2005اجلامعية،
املكتب :القاهرة.املنهجية إلعداد البحوث االجتماعيةاخلطوات :البحث العلمي.شفيق،حممود -47

  1985،ثاجلامعي احلدي
  2010دار الثقافة للنشر والتوزيع،:عمان.التجارة اإللكرتونية.الطائي،حممد -48
  2013دار زهران للنشر والتوزيع،:عمان.حماضرات يف االقتصاد السياسي.رواء زكي،طويلال -49
  1982مكتبة وهبة،:القاهرة.البحث االجتماعيأصول .عبد الباسط،حممد حسن -50
شركة ناس :القاهرة.التخطيط والبناء واإلدارة:املكتبات واألرشيفات الرقمية.عبد اجلواد،سامح زينهم -51

  2006للطباعة،
  2010،شركة ناس للطباعة: القاهرة.امليتاداتا واحلفظ الرقمي.عبد اجلواد، سامح زينهم -52
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شركة ناس :القاهرة.االجتاهات والتكنولوجيا احلديثة:نظم املكتبات املتكاملة.زينهمعبد اجلواد،سامح  -53
  2008للطباعة،

  2000قصر الكتاب،:زائراجل.العتاد والربجميات:مدخل إىل املعلوماتية.عبد احلق،ط -54
اجلامعة دار :اإلسكندرية.ماهيته،خماطره،وكيفية مواجهتها:التوقيع اإللكرتوين.عبد احلميد،ثروت -55

  2007اجلديدة،
شركة املكتبات :الكويت.مقدمة يف احلاسب اآليل وتطبيقاته.عبد املعطي،ياسر يوسف -56

  1994الكويتية،
 املعلومات يف ودراسات حبوث.جماهد فتحي؛اهلاليل،حممد اهلادي،حممد عبد -57

  1999 األكادميية، املكتبة:القاهرة.واملكتبات
  1984مكتبة غريب،:القاهرة.يف علم املكتبات مقدمة.عبد اهلادي،حممد فتحي -58
 واإلنتاج واإلعالم املؤسسات يف دراسات: واملعلومات املكتبات علم.فتحي اهلادي،حممد عبد -59

  1996 للكتاب، العربية الدار مكتبة:القاهرة.الفكري
والببليوغرايف دراسة يف اإلعداد املهين :املكتبات واملعلومات.عبد اهلادي،حممد فتحي -60

  1997مكتبة الدار العربية للكتاب،:القاهرة.واملعلومات
العبيكان :الرياض.التطبيق العملي للتعامالت اإللكرتونية احلكومية:احلكومة الذكية.العبود،فهد -61

  2014للنشر،
  2010منشورات احلليب احلقوقية،:بريوت.حتديات اإلثبات بالسندات اإللكرتونية.العبودي،عباس -62
  2005دار الفكر،:عمان.مفهومه أدواته وأساليبه:البحث العلمي.وقانذعبيدات، -63
مكتبة :الرياض.األرشفة اإللكرتونية وإدارة الوثائق يف العصر احلديث.العريشي،جربيل؛املعثم،نبيل -64

  2012امللك فهد،
 دار:عمان.10015جودة التدريب اإلداري ومتطلبات املواصفة الدولية اإليزو .العزاوي،جنم -65

   2009،اليازوري
جامعة السلطان :عمان.اجلامعة املنتجة كأحد بدائل خصخصة التعليم اجلامعي.عشيبة،فتحي -66

  2000قابوس،
  1970مطبعة السعادة،:القاهرة.الوجيز يف تاريخ القانون.العطار،عبد الناصر -67
  2007دار زهران،:عمان.اإلدارة املعاصرة.عقيلي،عمر وصفي -68
  2006عامل املكتبات، :عمان.املكتبات واملعلومات والبحث العلمي.عليان،رحبي مصطفى -69
  1997دار الشروق،:عمان.أساسيات علم املكتبات واملعلومات.عمر،أمحد -70
  2000ية،ديوان املطبوعات اجلامع:اجلزائر.مدخل منهجية البحث االجتماعي.عياد،أمحد -71
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ــــــــه الرتبويــــــــةاحلاســــــــوب .عيادات،يوســــــــف أمحــــــــد -72 دار املســــــــرية للنشــــــــر : عمــــــــان.التعليمــــــــي وتطبيقات
  2004،والتوزيع والطباعة

  2006،مطبعة سريتا:قسنطينة.كتابة الرسائل اجلامعية  أجبديات املنهجية يف.غريب،علي -73
  1990الدار العربية للعلوم،:بريوت.قاموس مصطلحات الوثائق األرشيفية.فالن،بيرت -74
  1993دار الراتب اجلامعية،:بريوت.أساسيات احلاسب اآليل.أمحدفكريين،حممد  -75
مشكالت احلوسبة وتكنولوجيا املعلومات يف مراكز املعلومات العربية بني الواقع .فوزي،خليل -76

  1999الدار العربية اللبنانية،:القاهرة.واملستقبل
ــــــد -77  توظيفهــــــا ومــــــدى واالتصــــــاالت املعلومــــــات شــــــبكات.اهللا عبــــــد قمصــــــاين،نبيل؛الغفور قاري،عب
  2010،الوطنية فهد امللك مكتبة:الرياض.املكتبات بيئة يف

 1991اجلديدة، اآلفاق دار:بريوت.احلديثة والتقنية التوثيق علم.قبيسي،حممد -78
  2015مكتبة امللك فهد،:الرياض.أمن املعلومات.القحطاين،ذيب بن عايض -79
  2004دار املسرية،:عمان.حوسبة املكتبات/أمتتة.ابراهيم؛السامرائي،إميان فاضلقندليجي،عامر  -80
تكنولوجيـــــــــــــــــــــــا املعلومـــــــــــــــــــــــات .الســـــــــــــــــــــــامرائي،إميان فاضـــــــــــــــــــــــل؛قنـــــــــــــــــــــــدليجي،عامر ابـــــــــــــــــــــــراهيم  -81

ا   2002،الوراق:عمان.وتطبيقا
دار :عمان.تيمصادر املعلومات من عصر املخطوطات إىل عصر اإلنرتن.قندليجي،عامر ابراهيم -82

  2000الفكر،
  2009الوراق للنشر والتوزيع،:عمان.علم الوثائق وجتارب يف التوثيق واألرشفة.املالكي،جمبل الزم -83
  1992دار اجليل،:بريوت.إدارة الوثائق األرشيفية.مالك،حممد حمجوب -84

  2009والتوزيع،الوراق للنشر :عمان.علم الوثائق وجتارب يف التوثيق واألرشفة.املالكي،جمبل الزم -85
 الوطنية املؤسسة:اجلزائر.العلمية اإلدارة أرشيف وتسيري تنظيم دليل.واالتصال والتوجيه التقومي مديرية -86

 1996للكتاب،
 1976دار الثقافة للطباعة والنشر،:القاهرة.األرشيف ماهيته وإدارته.علي ميالد،سلوى -87
ـــــول العمليـــــة ملشـــــكالت .مصـــــطفى،فتحي عطيـــــة -88 املناقصـــــات واملزايـــــدات الناشـــــئة عـــــن تطبيـــــق احلل

  2010دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،:القاهرة.وتعديالته 1998لسنة  89القانون 
الـــــدار املصـــــرية :القـــــاهرة.تكنولوجيـــــا االتصـــــال احلديثـــــة يف عصـــــر املعلومـــــات.مكاوي،حســـــن عمـــــاد -89

  1997اللبنانية،
اســـــــــرتاتيجيات التغيـــــــــري يف إدارة املـــــــــوارد  .لعمـــــــــريترمجـــــــــة حيـــــــــدر حممـــــــــد ا رايب ناريـــــــــان؛ ميصـــــــــرا، -90

  2011 عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، :عمان .البشرية بعد العوملة
  2000،.]ن.د: [دمشق.نظم املعلومات احلديثة يف املكتبات واألرشيف.النادي العريب للمعلومات -91
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   2010ديوان املطبوعات اجلامعية،:اجلزائر.البشريةالوجيز يف تسيري املوارد .نوري،منري -92
ــــــــــــة املصــــــــــــغرات.مهشــــــــــــري،عمر؛عليان،أمحد -93 ــــــــــــات علــــــــــــم أساســــــــــــيات يف الفيلمي ــــــــــــق املكتب  والتوثي

   1996العصرية، الرؤى:عمان.واملعلومات
 املعوقات احلكومي القطاع يف اآليل احلاسب من االستفادة واقع.جاسم اهلميلي،يوسف -94

  2005،العامة اإلدارة معهد:الرياض.واحللول
ــــــك -95 حتســــــيب عمليــــــات الفهرســــــة يف املكتبــــــات ومراكــــــز .ترمجــــــة الفرمــــــاوي مجــــــال الــــــدين.هنرت،إيري

  1992دار املريخ،:الرياض.املعلومات
دار :القـــــاهرة.األرشـــــفة اإللكرتونيـــــة األســـــس النظريـــــة والتطبيقـــــات العمليـــــة.اهلوش،أمحـــــد أبـــــو بكـــــر -96

  2018محيثرا للنشر والتوزيع،
ـــــد خليفة،حممـــــد العـــــريب -97 ـــــوطين :اجلزائـــــر.املهـــــام احلضـــــارية للمدرســـــة واجلامعـــــة اجلزائريـــــة.ول ـــــديوان ال ال

  1989للمطبوعات اجلامعية،
  2008دار الراية للنشر والتوزيع،:عمان.اإلدارة احلديثة للموارد البشرية.الوليد،بشار يزيد -98
ا يف املكتبات .ياسني،جنالء -99   2013دار العريب للنشر،:القاهرة.العربيةالرقمنة وتقنيا

  :العربية باللغة الدوريات

داخل مؤسسة املعلومات أو خارجها؟ دراسة يف : الرقمنة.أمحد،أمحد فرج؛الرويب،أمحد سعيد -100
مجعية املكتبات واملعلومات :الرياض.4.جملة دراسات املعلومات،ع.اإلشكاليات ومعايري االختيار

   2009السعودية،
جملة .تنمية املوارد البشرية وأمهيتها يف حتسني اإلنتاجية وحتقيق امليزة التنافسية.بارك،نعيمة -101

  2009، 7.ع.جبامعة الشلف اقتصاديات مشال إفريقيا
جملة املكتبات واملعلومات .احلفظ الرقمي وتطبيقه يف املشاريع الرقمية السعودية.بامفلح،فاتن سعيد -102
  2009، 1.،ع1.مج.العربية
 ،2.،ع3.مج.الكتب عامل.املعلومات ومراكز املكتبات يف الفيلمية املصغرات.علي برناوي،حممد -103

1982  
جامعة حممد خيضر .جملة العلوم اإلنسانية.دفرت الشروط ألمتتة املكتبات.بن السبيت،عبد املالك -104
  2007، 11.ع.بسكرة
جملة العلوم اإلنسانية .املوارد البشرية باملؤسسة اجلزائريةواقع إدارة .بوالشرش،نور الدين؛حمامدية إميان -105

 2016، 27.ع.جامعة ورقلة.واالجتماعية
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جملة .استخدام األنظمة اآللية يف مكتبات األقسام اجلامعية.بوكرزازة،كمال؛غزال،عبد الرزاق -106
  2006، 3.مج.املكتبات واملعلومات

حماولة لتشخيص االختالالت وتقييم :تكنولوجيا املعلوماتالتجربة اجلزائرية يف جمال .تريكي،حسان -107
  2017 ،7.،ع2.مج.جملة العلوم اإلنسانية جبامعة أم البواقي.لإلجنازات

. 1.،ع1.مج.جملة املكتبات واملعلومات.دور اجلمعيات املهنية يف التكوين اجلامعي.حروش،موسى -108
   2002 قسنطينة،

جملة جامعة دمشق للعلوم .التنظيمي العوامل املؤثرة واستجابة اإلدارةالتغيري .حسني،عبد الكرمي -109
  2012، 1.،ع22.مج.االقتصادية والقانونية

دور تطبيقات احلوسبة الرقمية املبتكرة يف حتسني أداء . خويلدات، صاحل؛ حدادي، عبد اللطيف -110
معهد : متنراست. 10.ع. القتصاديةجملة االجتهاد للدراسات القانونية وا. املوارد البشرية يف املؤسسة

  2016 احلقوق باملركز اجلامعي لتمنراست،
، 4.،ع13.مج.جملة املكتبات واملعلومات العربية.التعليم املستمر للمكتبيني.السامل،سامل حممد -111

1993  

  2009دار الوفاء القانونية،:اإلسكندرية.املناقصة العامة كطريقة للتعاقد.سردوك،هبة -112
ـــــــــــل للتعلـــــــــــيم اجلـــــــــــامعي .الســـــــــــيدية،حممد علي؛باطويح،حممـــــــــــد عمـــــــــــر -113 تطـــــــــــوير مصـــــــــــادر التموي

  2000، 3.ع.جملة احتاد اجلامعات العربية.وتنويعها
  2000معهد اإلدارة العامة،:الرياض.املعلومات احلاسب وأمن.داود،حسن طاهر -114
 املكتبات جملة.اجلزائري التشريع يف لألرشيف القانونية احلماية.درواز،كمال -115

    2003 ،1.،ع2.واملعلومات،مج
دراسات عربية يف املكتبات وعلم .التخزين اإللكرتوين للصور الصحفية.سليمان،حممد ابراهيم -116

  2003، 2.،ع8.مج.املعلومات
لة .تقييم جتربة تطبيق احلكومة اإللكرتونية يف اجلزائر.شاهد،الياس؛عرابة،احلاج؛دفرور عبد النعيم -117 ا

  2016 ،3.ع.اجلزائرية للدراسات احملاسبية واملالية جبامعة ورقلة
 .دراسات عربية يف املكتبات واملعلومات .رقمنة الوثائق األرشيفية .السيد صالح الصاوي، -118

  2010، 3.ع ،15.مج
معوقات تطبيق التكنولوجيا احلديثة يف مراكز األرشيف من وجهة نظر .الصيد،كمال -119

لة األردنية للمكتبات واملعلومات.اسة ميدانية مبركز األرشيف الوطيندر :األرشيفيني  ،1.ع،49.مج.ا
2014  
 2007، 27.ع.االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات.عبد اهلادي،حممد فتحي -120
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ــــــــــف -121 ــــــــــد اللطي ــــــــــة.فراج،عب ــــــــــات الرقمي ــــــــــة املعلوماتيــــــــــة.مفــــــــــاهيم أساســــــــــية يف املكتب ، 10.ع.جمل
2005  

دراسة ميدانية مبصاحل :يف جمال األرشيف والبيئة الرقمية الكفاءات املهنية للموظفني.قرجع،زكرياء -122
لة األردنية للمكتبات واملعلومات.األرشيف الوالئية يف الشرق اجلزائري     2014 ،3.،ع49.مج.ا

كلية .واالقتصاديةجملة البحوث القانونية .نظرات يف قانون التجارة اإللكرتونية.املاحي،حسني -123
  2002، 31.ع.احلقوق املنصورة

جملة العلوم .اللوائح يف دولة اإلمارات العربية املتحدة:القرارات اإلدارية والتنظيمية.مرغي علي،مشس -124
  1986القاهرة، . 2.ع.اإلدارية

جملة جامعة حبري لآلداب والعلوم .وسائل وضمانات التوثيق اإللكرتوين.مقدم،زيد محزة -125
   2014، 6.ع.اإلسالمية

  :العربية باللغة والملتقيات والندوات المؤتمرات

  2003،تونس.الندوة العربية.األرشيف يف فجر األلفية الثالثة.جباجة،عبد الكرمي -126

ـــــــــــاهيم األساســــــــــــــــــــية املتعلقــــــــــــــــــــة باحلكومــــــــــــــــــــة .بغدود،راضية؛صــــــــــــــــــــباحيي،نوال -127 بعــــــــــــــــــــض املفـــــــــ
ـــــة ـــــوان .اإللكرتوني عـــــرض :متطلبـــــات إرســـــاء احلكومـــــة اإللكرتونيـــــة يف اجلزائـــــرمداخلـــــة يف ملتقـــــى دويل بعن

  2013بكلية العلوم االقتصادية جبامعة البليدة،.جتارب بعض الدول

حتـــــــــــــديات التحـــــــــــــول إىل احلكومـــــــــــــة .بلعريب،عبـــــــــــــد القـــــــــــــادر؛لعرج جماهد،نســـــــــــــيمة؛مغرب،فاطمة -128
االفرتاضــــي وانعكاســـــاته علـــــى امللتقــــى العلمـــــي الـــــدويل اخلــــامس بعنـــــوان االقتصـــــاد .اإللكرتونيــــة يف اجلزائـــــر

  2012.جامعة مخيس مليانة.االقتصاديات الدولية

 العــــــرب خـــــرباء نـــــدوة أعمــــــال:العربيـــــة الـــــبالد يف األرشـــــيفي إعــــــداد.اللطيـــــف عبـــــد علي،إبـــــراهيم -129
 ،3.للتوثيــــــــق،ع العـــــــايل املعهـــــــد:تـــــــونس. العربيـــــــة الــــــــبالد يف األرشـــــــيف لتطـــــــوير التخطـــــــيط أجـــــــل مـــــــن

1984  
ـــــة .حممـــــداملرســـــي،زهرة  -130 ـــــات يف املـــــواد املدني ـــــة خمرجـــــات الكمبيـــــوتر يف اإلثب ـــــدليل الكتـــــايب وحجي ال

ـــــــة  حبـــــــوث مـــــــؤمتر.والتجاريـــــــة ـــــــة الشـــــــريعة جبامعـــــــة اإلمـــــــارات العربي ـــــــوتر واإلنرتنيـــــــت بكلي القـــــــانون والكمبي
  2004، 3.مج.املتحدة
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. خييــــــــةلألرشـــــــيفات اجلاريــــــــة والتار  15489أمهيـــــــة املعيــــــــار الـــــــدويل إيــــــــزو .علــــــــي ميالد،ســـــــلوى -131
  2012الدوحة،.أعمال املؤمتر الثالث والعشرون لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات

  :العربية باللغة الرسائل الجامعية

تكنولوجيـــــــا املعلومــــــات أنواعهـــــــا ودورهــــــا يف دعـــــــم التوثيــــــق والبحـــــــث .ن الســـــــبيت،عبد املالــــــكبــــــ -132
  2002جامعة منتوري قسنطينة،:املكتباتعلم :أطروحة دكتوراه.جامعة منتوري منوذجا: العلمي

ــــــــــا يف جمــــــــــال األرشــــــــــيف.بومسغــــــــــون،ابرهيم -133 ــــــــــا املعلومــــــــــات وتطبيقا ــــــــــة :تكنولوجي أرشــــــــــيف والي
  2009جامعة منتوري قسنطينة،:علم املكتبات:رسالة ماجستري.قسنطينة منوذجا

ـــــــــةب -134 والوســـــــــيط سياســـــــــة الفـــــــــرز واحلـــــــــذف يف األرشـــــــــيف اإلداري العمـــــــــومي اجلـــــــــاري .وقفة،نادي
علـــــم :أطروحــــة دكتــــوراه.دراســــة الوضـــــعية يف جامعــــة منتــــوري قســـــنطينة:وإشــــكالية تقيــــيم الوثـــــائق اإلداريــــة

  2014 ،2 جامعة قسنطينة:املكتبات

ــــــني التشــــــريع والتطبيــــــق.بونعامة،حممــــــد -135 ــــــة ب ــــــوطين :األرشــــــفة اإللكرتوني ــــــة األرشــــــيف ال دراســــــة حال
  2006منتوري قسنطينة،جامعة :علم املكتبات:رسالة ماجستري.اجلزائري

علــــــم :أطروحــــــة دكتــــــوراه.األنظمــــــة اآلليــــــة ودورهـــــا يف تنميــــــة اخلــــــدمات األرشـــــيفية.حـــــافظي،زهري -136
    2008جامعة منتوري قسنطينة،:املكتبات

أثــــــــر اســــــــتخدام احلاســــــــب اآليل علــــــــى األداء يف املكتبــــــــات العامــــــــة باململكــــــــة .اخلثعمي،مســــــــفرة -137
  2003جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،:علم املكتبات:ماجستريرسالة .العربية السعودية

ـــــــــــــدينخنفر،ريـــــــــــــاض؛ -138 ـــــــــــــة .محزة،زين ال ـــــــــديات األرشـــــــــــــيفي يف ظـــــــــــــل التطـــــــــــــورات التكنولوجي حتــــ
علـــــم :مـــــذكرة ماســـــرت.مصـــــاحل أرشـــــيف املؤسســـــات واإلدارات العموميـــــة مبدينـــــة قســـــنطينة منوذجـــــا:احلديثـــــة
 2011جامعة منتوري قسنطينة،:املكتبات

ــــــف -139 ــــــن مني ــــــوارد البشــــــرية يف األجهــــــزة .العتييب،ناصــــــر ب ــــــة ودورهــــــا يف حتســــــني أداء إدارات امل األمتت
  2007جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،:أطروحة دكتوراه.األمنية

ـــــة.عكنوش،نبيـــــل -140 ـــــة املكتب ـــــة باجلامعـــــة الرقمي ـــــوراه أطروحـــــة.وإنشـــــاؤها تصـــــميمها:اجلزائري ـــــم:دكت  عل
 2010قسنطينة، منتوري جامعة:املكتبات
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رسالة .أخصائي املكتبات واملعلومات والتكوين الذايت باملكتبات اجلامعية يف اجلزائر.عمايرية،عائشة -141
  2010جامعة وهران السانيا، :علم املكتبات:ماجستري

ـــــــاء -142 ـــــــنظم اآلليـــــــة لتفعيـــــــل اخلـــــــدمات األرشـــــــيفية بأرشـــــــيفات اإلدارات .قرجع،زكري ــــق ال حنـــــــو تطبيـــ
دراســـــة ميدانيـــــة مبصـــــاحل أرشـــــيف واليـــــات عنابـــــة، ســـــكيكدة، قســـــنطينة، خنشـــــلة، أم :اجلزائريـــــة العموميـــــة

  2016عبد احلميد مهري، 2جامعة قسنطينة :علم املكتبات:أطروحة دكتوراه.البواقي وتبسة

ــــــــــر.مهري،ســــــــــهيلة -143 ــــــــــة يف اجلزائ ــــــــــة الرقمي ــــــــــع وتطلعــــــــــات املســــــــــتقبل:املكتب رســــــــــالة .دراســــــــــة للواق
  2006جامعة منتوري قسنطينة،:تعلم املكتبا:ماجستري

  :العربية باللغة يةالنصوص القانون

ـــــــم  -144 ـــــــؤرخ يف 2016لســـــــنة  1163 أمـــــــر حكـــــــومي رق ـــــــق بتنظـــــــيم 2016أوت  26م امل م املتعل
  77.ع.الرائد الرمسي للجمهورية التونسية.وتسيري األرشيف الوطين

  املدينم املتضمن القانون 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75أمر رقم  -145

م، املتضمن القانون األساسي للوظيفة 2006يوليو سنة  15مؤرخ يف  03-06 أمر رقم -146
  46.اجلريدة الرمسية اجلزائرية،ع.العمومية

ــــــانون -147 ــــــم ق ــــــق م1988 جــــــانفي 26 يف املــــــؤرخ 09-88 رق ــــــوطين باألرشــــــيف واملتعل  اجلريــــــدة.ال
  4.ع.اجلزائرية الرمسية

ـــــــامج 1998أوت  22يف املـــــــؤرخ  11-98قـــــــانون رقـــــــم  -148 ـــــــوجيهي والربن م املتضـــــــمن القـــــــانون الت
ـــي حــــــــــــول البحـــــــــــث العلمــــــــــــي والتطــــــــــــوير التكنولـــــــــــوجي  اجلريــــــــــــدة الرمسيــــــــــــة .2002-1998اخلماســــــــ

  62.ع.اجلزائرية

-66املعــــــــدل واملــــــــتمم لألمــــــــر رقــــــــم  م2004نــــــــوفمرب  10املــــــــؤرخ يف  15-04قـــــــانون رقــــــــم  -149
ــــــؤرخ يف  -150 ــــــانون ال1966جــــــوان  8امل ــــــر.عقوبــــــاتم املتضــــــمن ق ــــــوطين لألشــــــغال :اجلزائ الــــــديوان ال

  2005الرتبوية،

ــــــم  -151 ــــــم  م2005جــــــوان  20املــــــؤرخ يف  10-05قــــــانون رق ــــــتمم لألمــــــر رق  58-75املعــــــدل وامل
  44.ع.اجلريدة الرمسية اجلزائرية.املتضمن القانون املدين م1975سبتمرب  26املؤرخ يف 
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ــــــم  -152 ــــــانون رق ــــــؤرخ يف  04-09ق ــــــة مــــــن م 2009أوت  05امل املتضــــــمن القواعــــــد اخلاصــــــة للوقاي
  47.ع.اجلريدة الرمسية اجلزائرية.اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها

ــــــانون رقــــــم  -153 ــــــر  01املــــــؤرخ يف  04-15ق م الــــــذي حيــــــدد القواعــــــد العامــــــة املتعلقــــــة 2015فرباي
  6.ع.ةاجلريدة الرمسية اجلزائري.بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني

م الـــــــذي حيــــــــدد التنظــــــــيم اإلداري ملديريــــــــة 2004فيفــــــــري  24املــــــــؤرخ يف قـــــــرار وزاري مشــــــــرتك  -154
  62.ع.اجلريدة الرمسية اجلزائرية.اجلامعة والكلية واملعهد وملحقة اجلامعة ومصاحلها املشرتكة

م املتضــــــمن إنشـــــــاء جلنــــــة استشــــــارية مكلفــــــة بتقيـــــــيم 2007جــــــوان  20قــــــرار وزاري مــــــؤرخ يف  -155
ــط وتوســـــيع شـــــبكة اإلعـــــالم اآليل يف قطـــــاع التعلـــــيم العـــــايل والبحـــــث العلمـــــي النشـــــرة .مشـــــاريع إقامـــــة وربـــ

  2007الرمسية للتعليم العايل والبحث العلمي،

م املتضــــــمن إنشــــــاء جلنـــــة مكلفــــــة بالــــــدعم 2018جـــــانفي  21مــــــؤرخ يف  50قـــــرار وزاري رقــــــم  -156
ـــــــة إدارة قطـــــــاع التعلـــــــيم العـــــــايل والبحـــــــث العلمـــــــي ـــــــة للتعلـــــــيم العـــــــايل .التقـــــــين لعمليـــــــة رقمن النشـــــــرة الرمسي

  2018والبحث العلمي،

ــــــم  -157 ــــــة للقــــــانون االحتــــــادي رق ــــــائق 2008لســــــنة  7الالئحــــــة التنفيذي ــــــوطين للوث م بشــــــأن املركــــــز ال
  ارات العربية املتحدةوالبحوث بدولة اإلم

م، واملتضـــــــمن إحـــــــداث املديريـــــــة العامـــــــة 1988مـــــــارس  1املـــــــؤرخ يف  45-88مرســـــــوم رقـــــــم  -158
ا   9.ع.اجلريدة الرمسية اجلزائرية.لألرشيف الوطين وحيدد اختصاصا

املتعلــــــــــق مبهــــــــــام اجلامعــــــــــة  م2003أوت  23املـــــــــؤرخ يف  279-03مرســـــــــوم تنفيــــــــــذي رقــــــــــم  -159
  51.ع.اجلزائرية اجلريدة الرمسية.والقواعد اخلاصة بتنظيمها وسريها

ــــــــذي رقــــــــم  -160 ــــــــؤرخ  04-08مرســــــــوم تنفي ــــــــاير  19امل م املتضــــــــمن القــــــــانون األساســــــــي 2008ين
ـــــــة ـــــــاملوظفني املنتمـــــــني لألســـــــالك املشـــــــرتكة يف املؤسســـــــات واإلدارات العمومي ـــــــة .اخلـــــــاص ب ـــــــدة الرمسي اجلري

  3.ع.اجلزائرية

م الـــــذي حيـــــدد صـــــالحيات وزيـــــر 2013ينـــــاير  30مـــــؤرخ يف  77-13مرســـــوم تنفيـــــذي رقـــــم  -161
    8.ع.اجلريدة الرمسية اجلزائرية.التعليم العايل والبحث العلمي
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م املعـــــــــدل للمرســــــــــوم 2014ينـــــــــاير ســــــــــنة  23املــــــــــؤرخ يف  22-14مرســـــــــوم تنفيــــــــــذي رقـــــــــم  -162
م املتضـــــــــمن تنظــــــــيم اإلدارة املركزيـــــــــة يف 2013ينـــــــــاير ســــــــنة  30املــــــــؤرخ يف  78-13التنفيــــــــذي رقـــــــــم 

  5.ع.اجلريدة الرمسية اجلزائرية.وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

ـــــــم  -163 ـــــــذي رق ـــــــؤرخ يف  280-16مرســـــــوم تنفي ـــــــوفمرب  2امل ـــــــتمم للمرســـــــوم 2016ن م املعـــــــدل وامل
تمـــــني لألســـــالك املشـــــرتكة واملتضـــــمن القـــــانون األساســـــي اخلـــــاص بـــــاملوظفني املن 04-08التنفيـــــذي رقـــــم 

  66.ع.اجلريدة الرمسية اجلزائرية.يف املؤسسات واإلدارات العمومية

م املتضــــــمن تنظــــــيم الصـــــــفقات 2010أكتــــــوبر  7مــــــؤرخ يف  236-10مرســــــوم رئاســــــي رقــــــم  -164
  58.ع.اجلريدة الرمسية اجلزائرية.العمومية

اخلــــــاص بإنقـــــــاذ األرشـــــــيف املنـــــــتج مـــــــا  م1994أكتـــــــوبر  2املـــــــؤرخ يف  07-94شــــــور رقـــــــم من -165
  .1962قبل 

ــــــر  23املــــــؤرخ يف  15-99منشــــــور رقــــــم  -166 ــــــامج األعمــــــال اإلحصــــــائية  م1999فرباي املتعلــــــق بربن
  .لقطاع األرشيف

  .تعلق بإقصاء األرشيفامل م2003املؤرخ سنة  24-03منشور رقم  -167

   :العربية باللغة الويبوغرافيا

ـــــــــــــام أرشــــــــــــــــــفة وإدارة الوثــــــــــــــــــائق باســــــــــــــــــتخدام .ابراهيم،راشـــــــــــــــــد؛داوود،رويدا؛عثمان،فاطمة -168 نظـــــ
OpenKM.ـــــــــــــــا ـــــــــــــــارة ].علـــــــــــــــى اخلـــــــــــــــط املباشـــــــــــــــر.[جامعـــــــــــــــة الســـــــــــــــودان للعلـــــــــــــــوم والتكنولوجي زي

  /http://repository.sustech.edu :متاح على.2018.08.10:يوم

رقمنة جمموعات احلق العام، يف إرشادات مشاريع . االحتاد الدويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات -169
 :متاح على.2017.09.14:زيارة يوم].على اخلط املباشر[.ترمجة هبة ملحم.املكتبات ومراكز األرشيف

-conservation/publications/digitization-and-https://www.ifla.org/files/assets/preservation
ar.pdf-guidelines-projects  
جملة .أداة أساسية السرتجاع املعلومات عرب بوابات املكتبات Z39.50يار مع.أمحد،أمحد فرج -170

Cybrarians journal.متاح على.2017.10.19:زيارة يوم].على اخلط املباشر.[11.ع:    
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=42

  41-47-09-20-05-catid=128:2009&-z3950-6:  
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  عبد احلميد مهري 2جامعة قسنطينة 

  معهد علم املكتبات والتوثيق

  قسم التقنيات األرشيفية

  استبيان
  :الرجاء مأل هذا االستبيان يف إطار إعداد أطروحة دكتوراه بعنوان

دراسة ميدانية بمصالح أرشيف جامعات الشرق  :متطلبات حوسبة أرشيف الجامعات الجزائرية
  الجزائري

  :إشراف األستاذ:                                                                       إعداد الطالب

  لخضر فردي. د             حسان مداسي                                                          

  .املؤسسات الوثائقية يف ظل التكنولوجيات احلديثة: ختصص

  :مالحظات

  .الباحث يتعهد بأن املعلومات املقدمة من طرفكم هي لالستخدام العلمي واألكادميي وليس لغرض آخر -

كانوا إداريني أو   االستبيان موجه ملوظفي مصاحل األرشيف اجلامعية على مستوى الشرق اجلزائري سواء -
  .تقنيني

  .الباحث يتقدم لكم بالشكر اجلزيل على حسن تعاونكم -

  hmadaci@gmail.com: الربيد اإللكرتوين للباحث -

  
  : إسم اجلامعة

  :عدد موظفي مصلحة األرشيف

 



 

 

  .أمام اإلجابة الصحيحة ×تكون اإلجابة بوضع عالمة 

  :معلومات شخصية

  .......................................................................................................:الرتبة

  ............................................................................................:املستوى العلمي

  متعاقد                   مرتبص                 الوضعية املهنية       دائم                 

  ..............................................................................:إذا كنت متعاقدا حدد اإلطار

  .........................................................................................:عدد سنوات اخلربة

   حوسبةالمتطلبات األساسية لل: المحور األول

 هل تتوفر مصلحة األرشيف على املتطلبات املادية التالية ؟ وما هي درجة كفايتها أو مالءمتها ؟ -01

  غري مالئمة    مالئمة            مالئمة بشكل جيد              البناية              –أ 
  غري متوفرة  كافية              غري كافية               كافية بشكل كبري              احلواسيب         –ب 
  كافية              غري كافية          غري متوفرة      كافية بشكل كبري             الطابعات           –ج 
  كافية              غري كافية          غري متوفرة      كافية بشكل كبري            املاسحات الضوئية    –د 
  غري كافية          غري متوفرة    كافية                كافية بشكل كبري         وسائط التخزين اخلارجية –ه 

  .إذا كان هناك متطلبات مادية أخرى متوفرة اذكرها

.............................................................................................................  

 ؟ هل تتوفر مصلحة األرشيف على شبكة داخلية -  02

  ال     نعم                    
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  ملخص

تتناول هذه الدراسة متطلبات حوسبة أرشيف اجلامعات اجلزائرية من خالل دراسة ميدانية مبصاحل 
على نتائج العديد من الدراسات السابقة اليت  معات على مستوى الشرق اجلزائري، وذلك بناءأرشيف اجلا

ولوجيات احلديثة يف جمال ألنه ال ميكن احلديث عن استخدام التكن ،أكدت على ضرورة توفر هذه املتطلبات
وكذلك من خالل  ،أهدافهاتستمد هذه الدراسة أمهيتها و األرشيف دون توفر هذه املتطلبات جمتمعة، ومن هنا 

ليل العقبات والصعوبات املرتبطة مبتطلبات حوسبة األرشيف اجلامعي واملسامهة لتذتقدميها مجلة من املقرتحات 
يئة الشروط والظروف املالئمة ل اجلامعات اليت مشلتها  مصاحل أرشيف نجاح مشاريع احلوسبة على مستوىيف 

  .الدراسة امليدانية من أجل تأهيلها لتبين اإلدارة اإللكرتونية مستقبال

جاءت الدراسة يف بابني حيث احتوى الباب األول على أربعة فصول خصصت للجوانب املنهجية 
اليت اشتملت بدورها على ة و صول فقد خصص للدراسة امليدانيالذي يضم ثالثة فو والنظرية، أما الباب الثاين 

االدراسة، عرض وحتليل البيانات و  توضيح إجراءات لقد مت اعتماد املنهج ، و تقدمي نتائج الدراسة ومقرتحا
  .الوصفي فضال عن ذكر أهم نتائج الدراسات السابقة

تية التكنولوجية مبصاحل أرشيف مجلة من النتائج أكدت ضعف البنية التح إىل خلصت هذه الدراسة
كدت وجود قصور يف السياسات املنتهجة حاليا من قبل اهليئات واملؤسسات ، وأجامعات الشرق اجلزائري

وضعف إرادة التغيري لدى القائمني على هذه املؤسسات اجلامعية كون مصلحة األرشيف ليست ضمن  ،املركزية
ا ال زالت متأخرة عن  عاألولويات ما جيعلها غري جاهزة لتبين مشاري   .تطبيق اإلدارة اإللكرتونيةاحلوسبة، وأ

  :الكلمات المفتاحية

الشرق  –جامعات  – اإلدارة اإللكرتونية -التكنولوجيا احلديثة  –متطلبات احلوسبة  -أرشيف اجلامعات 
  اجلزائري 

  

  

  

  



 

 

Résumé  

     La présente thèse traite le sujet des besoins d’informatisation des archives des universités. 
subdivisée en deux grandes parties, la première comporte quatre chapitres incluant les aspects 
méthodologique et théorique soulignant l’importance de l’informatisation des archives 
universitaires, la deuxième partie est constituée de trois chapitres réservés exclusivement à 
l’étude de terrain menée au niveau des universités de l'est algérien, il est à noter que cette 
étude à été faite sur la base de la méthode descriptive. 

    Les résultats obtenus ont confirmes  que les archives des universités de l'est algérien 
enregistrent un manque flagrant en matière d’infrastructure technologique et de cadres 
humains qualifies ainsi qu’une absence d’une vision futuriste  chez les responsables au niveau 
des universités quant à l’adoption d’une politique visant à développer et moderniser les 
archives des universités a travers  des projets de l’informatisation, ayant pour but une 
administration électronique axée sur l'utilisation des technologies de l'information et de la 
communication par les administrations universitaires dont le but est de  rendre les services 
publics plus accessibles à leurs usagers et à améliorer leur fonctionnement interne. 

Mots clés: 

Archives universitaires - Exigences de l’informatisation - Les nouvelles technologies - 
L’administration élèctronique – Universités -  Est Algérien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

        This thesis deals with the subject of the computerization needs of university archives. 

subdivided into two main parts, the first comprises four chapters including the 

methodological and theoretical aspects emphasizing the importance of the 

computerization of university archives, the second part consists of three chapters reserved 

exclusively for field studies carried out at university level from eastern Algeria, it should be 

noted that this study was done on the basis of the descriptive method. 

 

       The results obtained confirm that the archives of universities in eastern Algeria record 

a glaring lack of technological infrastructure and qualified human frameworks as well as an 

absence of a futuristic vision among those responsible at university level regarding the 

adoption of a policy aimed at developing and modernizing university archives through 

computerization projects, aimed at electronic administration focused on the use of 

information and communication technologies by university administrations, including the 

aim is to make public services more accessible to their users and to improve their internal 

functioning. 
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