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 : الملخص

وشامل   عميق  تأثير  المعلومات  لتكنولوجيا  النطاق  الواسع  والتطبيق  السريع  للتطور  تكوين كان  منظور  من  المحفوظات.  إدارة  على 
األرشيف، يستخدم وضع التسجيل وحامالت التخزين وأدوات التقديم تكنولوجيا الكمبيوتر ومعداته كعناصر أساسية، وأصبحت األرشفة 

المعلومات. من منظور   القياسية للوثائق اإللكترونية واإلدارة الموثوقة طويلة األجل للسجالت اإللكترونية موضوع عمل أرشيفية في عصر
شاء إدارة األرشفة، تعد أدوات إدارة تكنولوجيا المعلومات ضرورية للتخزين العلمي والوصول السريع لألرشيفات في عالم اليوم، بينما يعد إن

لتحسين م أمًرا ضرورًيا  التقليدية  النقل  المحفوظات في شركات  التي تغطي مجموعات كاملة ورقمنة  بيانات مارك  إدارة قاعدة  ستوى 
األرشيف يهدف البحث الحالي إلى توضيح مدى أهمية التحول بين االرشفة التقليدية واإللكترونية للملفات تم استخدام المنهج اإلستقرائي 

 في البحث بالعودة إلى دراسات ومراجع حول موضوع االرشفة اإللكترونية من أجل تعزيز البحث في أهم المحاور للبحث الحالي. 

  :المقدمة

  شهد القرنان الماضيان تغييرًا هائاًل في جودة إدارة السجالت األرشيفية في أوروبا. في القرن التاسع عشر، نتيجة للتغيرات االجتماعية
والسياسية واإلدارية واالقتصادية المتجذرة في الثورة الفرنسية، ظهرت المحفوظات كمؤسسات منفصلة وأصبح أمناء المحفوظات مسؤولين 

ولة. تم منح المؤرخين، على الرغم من أنهم ال يزالون يخضعون إلشراف صارم من قبل المؤرشفين، إذًنا الستخدام األرشيفات في  في الد
البحث. تسببت الحربان العالميتان اللتان وقعتا في الجزء األول من القرن العشرين في خسارة فادحة للمواد وتشتت السجالت األرشيفية. 

بداية الحرب الباردة أية ظروف مواتية إلعادة بناء المحفوظات المهلكة أو تبادل المعلومات بين المؤسسات. أدى  بعد ذلك، لم تجلب  
توسيع نطاق حقوق الوصول إلى المعلومات العامة وإعادة استخدامها في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات إلى تغييرات غير مهمة 

رشيفية للمواطنين، مع تغييرات في القانون للوصول إلى المعلومات وإعادة استخدامها. انتشرت في الوصول المشترك إلى السجالت األ
المعالجة اإللكترونية لألوصاف األرشيفية والنسخ الممسوحة ضوئًيا على نطاق واسع، بما في ذلك على اإلنترنت، مما دعم بشكل أكبر 

، فضاًل عن اقتصاد أصبحت فيه المعلومات أثمن سلعة. يمكن تفسير ديناميكيات تطوير مجتمع المعلومات، ودولة جديدة وأكثر انفتاًحا
 (. 199)جرانستروم،  هذه التغييرات بالعوامل التالية التي ذكرها

التطور التكنولوجي، الذي ساهم في إنشاء أدوات اتصال رخيصة وسهلة، بما في ذلك نقل البيانات ومعالجة البيانات التي يقوم بها   -1
 .الذين يعيشون في أماكن بعيدة األشخاص

 .الدمقرطة، بما في ذلك الوصول األوسع إلى التعليم والمعلومات ، وزيادة الوعي بحقوق المواطنين، والتنمية االقتصادية -2
االستيعاب ، الذي يتجلى في توحيد لوائح البيانات الشخصية وحقوق النشر والقضايا ذات الصلة ، باإلضافة إلى الوصول إلى   -3

 .المعلومات وشفافية اإلدارة والوصول إلى وثائق الدولة
 التغيير في البنية االجتماعية الناتج عن التطور التكنولوجي وخصخصة المناطق العامة التي كانت تابعة للدولة في السابق. -4

لمحفوظات في مجتمع المعلومات. كان لتحول الموقف تجاه إمكانية الوصول إلى المعلومات عبر اإلنترنت تأثير كبير على تشكيل مكان ا
أراد دور المحفوظات أن يصبحوا وسطاء للمعلومات بنفس مستوى المكتبات والمؤسسات المماثلة. عالوة على ذلك، أدى تطبيق تقنيات 

تطوير  المعلومات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وسمح بإدخال خدمات جديدة. أضافت المتطلبات االجتماعية األعلى التي حفزها
( لبناء مجتمع المعلومات وإضفاء الطابع الديمقراطي على  ECخدمات األعمال عاماًل إضافًيا. كذلك ، ضغطت المفوضية األوروبية )
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الوصول إلى المعلومات. مع تحول القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين، اجتمعت العوامل المذكورة أعاله وبدا أنها تمكنت أخيًرا 
التجاه االنعزالي، الذي خدم تبادل المعلومات والتعاون بين المؤرشفين األوروبيين جيًدا. تم تسهيل ذلك من خالل الرئاسة من كسر ا

الهولندية لالتحاد األوروبي في نهاية التسعينيات. تمت كتابة أول "تقرير عن المحفوظات في االتحاد األوروبي" في ذلك الوقت، يغطي 
جاالت التطوير المحتمل. تبع انضمام عشر دول أعضاء جديدة عن كثب التقرير الثاني عن المحفوظات الذي الوضع في ذلك الوقت وم

حدد سياسة األرشفة للدول األعضاء، حيث تم اتخاذ خطوات أخرى إلى األمام في تعزيز التعاون. نتيجة لذلك، تم إنشاء بعض المفاهيم 
 تلط على المستوى المجتمعي واألوروبي.الهامة للتعاون في مجال التراث األرشفي المخ

ًا يشغل قسم األرشفة التقليدية في المنشآت والقطاعات الحكومية والخاصة حيزًا كبيرًا من اهتمام المنشأة والقائمين عليها، كما يشكل عبئ
الجهد وتوفير المكان الالزم لحفظها كبيرًا عليها حيث يتم حفظ األوراق والملفات والوثائق المختلفة بطرق تقليدية، يصاحبها الكثير من  

 .وأرشفتها، كما أن هذه الطريقة يشوبها الكثير من مخاطر ضياع األوراق أو تلفها، عوضًا عن الوقت الالزم السترجاعها عند الحاجة

التقني والمعلوماتي؛ مفهوم األرشفة اإللكترونية، وملخص فكرته وجود ب التطور  رنامج حاسوبي أو  وقد ظهر في السنوات األخيرة مع 
إلكتروني يوفر ميزات لمسح المستندات ضوئيًا )عبر الماسح الضوئي االسكانر( ثم حفظها إلكترونيًا في ملفات مختلفة وفق ترتيب معين 

مصدر  يحدد حسب حاجة المنشأة، ومن أهم البرامج العربية حاليًا هو برنامج وثق لألرشفة اإللكترونية حيث يتميز بأنه برنامج مفتوح ال
 وبه الكثير من المميزات المفيدة للمنشآت سواء الخاصة أو الحكومية. 

 مشاكل الرشفة التقليدية 

، إليكم أهم مشاكل الرشفة التقليدية التي ما يزال الكثير من المنشآت الخاصة والحكومية   لن تحديد أصل المشكلة هو نصف الحل ِّ
 تستخدمه:

 .منها في كثير من األحيان بسبب التداول اليدوي لها بين الموظفين ومختلف اإلداراتتلف المستندات وفقدان الكثير  .1
جميع عمليات الحفظ واألرشفة واالسترجاع يتم االعتماد فيها على قدرات فردية للموظفين القائمين على األرشفة، مما يجعلها مقصورة  .2

 .على أفراد ومعتمدة على الخبرات الشخصية
ة بالمستندات بين أكثر من إدارة معنية، وعلى سبيل المثال، يتم تقسيم المناقصة إلى جزء مالي وجزء فني، مما تعدد األجزاء الخاص .3

َقةِّ المطلوبة  .يجعل استرجاع موضوع متكامل األطراف ال يتم بالد ِّ
 .كثرة نسخ الوثيقة ليمكن تداولها بين األشخاص المعنيين بالموضوع  .4
 .لون، وعوامل الطبيعة مثل األتربة والتآكل بسبب بعض الحشراتتعرض المستندات للتلف، وتغير ال .5
 .عدم وجود ُنُظم أمان وسريَّة ُمْحَكَمة على الُمْسَتَنَدات .6
ضياع الكثير من األوقات والجهود بسبب مشاكل استرجاع المستندات والمعلومات، وعدم الوصول إلى كل أطراف الموضوع والبيانات  .7

 لوقت الُمناسب الت َِّخاذِّ إجراء أو قرار فيه. والمستندات الخاصة به في ا 
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 اإلطار النظري 

 ما هي االرشفة الرقمية؟ 

نسجل تجاربنا الشخصية وأحداثنا الحياتية رقمًيا على أجهزة الكمبيوتر والهواتف واألجهزة اإللكترونية األخرى، في شكل مستندات وبريد 
فيديو. ولكن على عكس السجالت المادية، التي يمكن تخزينها وحفظها بمرور إلكتروني وصور ووسائط اجتماعية وملفات صوتية /  

 الوقت بجهد ضئيل إلى حد ما، تتطلب المواد الرقمية تدخاًل نشًطا مستمًرا لتظل متاحة. يمكن أن تساهم أعطال الكمبيوتر، 

ومًيا في فقدان الذكريات المهمة، إذا لم نتخذ إجراًء والتغييرات في البرامج واألجهزة، والحجم الهائل من المحتوى الرقمي الذي ننشئه ي
 للحفاظ على إمكانية الوصول إلى السجالت الرقمية بمرور الوقت. 

 أهمية االرشفة الرقمية 

يمكن أن تساعدك األساليب التي طورها خبراء األرشفة الرقمية المحترفون وخبراء الحفظ الرقمي في إدارة المواد الرقمية وتقليل مخاطر 
فقدان البيانات. ويهدف هذا الدليل إلى مساعدتك في إنشاء خطة للحفاظ على أرشيفك الرقمي الشخصي، بما في ذلك توصيات لتنظيم 
المحتوى الرقمي الخاص بك، واختيار تنسيقات الملفات المستدامة، واختيار وسائط التخزين الثابتة. ضع في اعتبارك أن كل شخص 

ق مختلفة. قد ال يبدو بعًضا من هذا الدليل عملًيا بالنسبة لك. لكن بذل جهد بسيط للحفاظ على المواد الرقمية يستخدم أشياءه الرقمية بطر 
 أفضل من عدم القيام بأي شيء. من الجيد أيًضا مراعاة الحفظ الرقمي أثناء إنشاء ملفات رقمية جديدة.

 لماذا تعتبر الرقمنة واالرشفة االلكترونية مهمة بالنسبة لك؟ 

ساعدك الرقمنة واألرشفة اإللكترونية، كنظام ألمن المعلومات، على إدارة المعلومات الشخصية والسجالت بشكل أفضل في المستودعات ت
الرقمية بشكل فعال وآمن. يتعلق األمر بكيفية إدارة المعلومات، وكيف يمكنك االستفادة منها بطريقة فعالة بحيث تفيدك أنت ومؤسستك. 

ألرشفة اإللكترونية للوثائق أحد المحركات الرئيسية للتحول ألن تحليل المعلومات يسمح لك باالستفادة من اتخاذ قرارات تعد الرقمنة وا
 أفضل، وهو أمر بالغ األهمية ألي شركة بغض النظر عن حجمها ونوعها وتعقيدها. 

 فوائد التدريب على االرشفة الرقمية االلكترونية

 .ة ومستويات التمثيلفهم هيكل السجالت اإللكتروني .1
 .معرفة نماذج إنشاء السجالت واستخدامها والتخلص منها ومعالجتها .2
 .فهم اآلثار المترتبة على األصالة والسالمة والموثوقية وسهولة استخدام السجالت في االرشفة االلكترونية .3
ت، بما في ذلك الشركات والبلديات واإلدارات معرفة استراتيجيات حفظ السجالت للسجالت اإللكترونية في مجموعة متنوعة من البيئا .4

 .الحكومية ومؤسسات التراث الثقافي والمؤسسات األكاديمية والمحفوظات
 أتقن تقنيات الرقمنة والحفظ / األرشفة الرقمية.  .5
 القدرة على تنظيم وتطبيق المعرفة الجديدة والمكتسبة بشكل فعال. .6
 الرقمنة. اكتسب المعرفة الالزمة لمقاربة مشروع  .7
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 خطوات االرشفة الرقمية 

 أوال: حدد

للبدء باالرشفة االلكترونية في المؤسسات، قم بعمل قائمة بأنواع الملفات   .حدد المواد الرقمية التي تريد االحتفاظ بها على المدى الطويل
ت األكثر أهمية في مناطق محددة، مثل في البداية، ركز جهود الحفظ على مجموعات صغيرة من الملفا  .الرقمية التي تريد االحتفاظ بها

عند تحديد ما تريد حفظه،    .ال تنهك بمحاولة توفير كل شيء وقضاء الوقت في أشياء ال تحتاجها بالفعل  .صور السفر أو األوراق البحثية
 ضع في اعتبارك األسئلة التالية: 

 خسارته؟ إذا تعطلت جميع أجهزتك اإللكترونية غًدا، فما أكثر شيء تندم على  •
 ما هي الملفات الرقمية التي تمثل ذكريات ال يمكن االستغناء عنها، أو أحداث حياتية مهمة، أو عماًل إبداعًيا ذا قيمة؟  •
 ما هي الملفات الرقمية التي تحكي قصًصا ذات مغزى عن حياتك؟ •

 ثانيا: اجتمع 

مركزي واحد حتى يمكن نسخها احتياطًيا. فكر في جميع أجهزة    اكتشف مكان وجود الملفات التي تريد االحتفاظ بها وانسخها إلى كمبيوتر
 الكمبيوتر واألجهزة والمساحات عبر اإلنترنت التي قد تحتوي على المحتوى الرقمي الخاص بك:

 أجهزة الكمبيوتر )الشخصية أو الخاصة بالعمل( 

 الهواتف واألجهزة اللوحية

 األجهزة اإللكترونية األخرى مشغالت الموسيقى 

 ميرات الرقمية المخصصة لالرشفة الرقمية الكا

 مسجالت الصوت / الفيديو الرقمية

 محركات األقراص الصلبة واألقراص الخارجية 

 البريد اإللكتروني )شخصي أو خاص بالعمل(.

 ، إلخ(. Google  Boxالخدمات السحابية والتخزين )

 المواقع / المدونات الشخصية. 

 ، إلخ(. Facebook،Twitterتضافة الملفات )وسائل التواصل االجتماعي وخدمات اس
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 ثالثا: تنظيم االرشفة الرقمية وااللكترونية في المؤسسات 

نظ م ملفاتك بحيث يسهل تصفحها أو البحث فيها. ال يمكن الوصول إلى ملفاتك ما لم تتمكن من العثور عليها ومعرفة ماهيتها. ستؤدي 
لف إلى تسهيل التنقل في مجموعتك الرقمية. وسيؤدي تجميع ملفاتك في مجلدات حسب إضافة معلومات وصفية )بيانات أولية( إلى الم

 الموضوع أيًضا إلى تسهيل الوصول إليها واالحتفاظ بها. انظر قسم البيانات الوصفية للمزيد. 

 رابعا: النسخ االحتياطي في االرشفة الرقمية 

كمبيوتر واحد، قم بعمل نسخة احتياطية من كل ذلك عن طريق نسخ المجموعة  مع وجود جميع ملفاتك الرقمية المهمة على جهاز  
 بأكملها إلى وسائط تخزين أخرى، مثل محركات األقراص الثابتة الخارجية.

 : 1- 2-3اتبع قاعدة 

 نسخ  3عمل  -3

 استخدم نوعين مختلفين من وسائط التخزين -2

 تخزين نسخة احتياطية واحدة في مكان مختلف  -1

 خامسا: صيانة االرشفة الرقمية 

 .يتطلب الحفظ الرقمي صيانة نشطة بمرور الوقت لضمان استمرار الوصول إلى المواد الخاصة بك

 .مهما كان نوع وسائط التخزين التي تستخدمها، راقبها عن طريق التحقق بشكل دوري من أرشيفك الرقمي

 .ساحة التخزين الخاصة بك سنوًيا. ال تنتظر حتى يتعطل جهاز الكمبيوتر الخاص بك أخيًرا الكتشاف فشل التخزين أيًضاتحقق من م

 .كل عام، قم باالتصال بوسائط التخزين الخاصة بك وافتح بعض الملفات العشوائية الختبار إمكانية الوصول إليها

وحدة التخزين الرقمية الخاصة بك إلى وسائط جديدة للتخفيف من مخاطر تقادم    سنوات. انسخ  7- 5قم بتحديث التخزين الخاص بك كل  
 .التكنولوجيا

 أيًضا، قد ترغب في االستفادة من سعة التخزين المتزايدة لمحركات األقراص األحدث مع تطور األجهزة. 

 مفاهيم مهمة لالرشفة الرقمية 

Born Digital  :مقابل الرقمنة 

، ألنها تنشأ كمحتوى رقمي ”نشاؤها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو األجهزة الرقمية األخرى “رقمية وليدةتعتبر الملفات التي تم إ
 .بداًل من كونها بدائل رقمية للمواد المادية
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 .الرقمنة هي عملية إنشاء نسخ رقمية من المواد المادية من خالل المسح أو التسجيل أو تقنيات االلتقاط الرقمي األخرى 

هذا الدليل على المواد الرقمية المولودة، على الرغم من أن العديد من المفاهيم التالية تنطبق أيًضا على إنشاء نسخ رقمية من المواد    يركز
 المادية. 

 :تنسيقات الملفات

الوسائط   من  مختلفة  كأنواع  إليها  والوصول  المعلومات  بتخزين  الكمبيوتر  ألجهزة  تسمح  التي  التشفير  عرضها معايير  يمكن  بحيث 
 .بواسطةبرنامج االرشفة الرقمية

 .، وما إلى ذلكdoc ،.mp3. يشار إلى تنسيقات الملفات عادة باالمتداد الذي يظهر في نهاية اسم الملف، مثل

سطة البرامج،  من المحتمل أن تستمر تنسيقات الملفات التي يتم تبنيها على نطاق واسع من قبل أعداد كبيرة من المستخدمين في الدعم بوا
 المتصفحات وأنظمة العرض األخرى.

 اتجاهات التكنولوجيا والسجالت اإللكترونية 

منذ ظهور أجهزة الكمبيوتر الرقمية في الخمسينيات من القرن الماضي، شهد المجتمع تطوًرا سريًعا في قدرات تكنولوجيا الكمبيوتر. هذا  
لديهم إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا الكمبيوتر، وأنواع المعلومات التي يمكن التعامل معها  التطور له آثار مهمة بالنسبة ألولئك الذين  

في التطبيقات اآللية، والوظائف أو العمليات التنظيمية التي يمكن أن تدعمها تطبيقات الكمبيوتر. يعد تطور نظم المعلومات وثيق الصلة  
لقدرات المتطورة واستخدامات أنظمة المعلومات لها تأثير على الغرض من السجالت بقضايا إدارة السجالت اإللكترونية وحفظها ألن ا

اإللكترونية وشمولها وموثوقيتها وأصالتها وقيمتها. إن إدراك هذه االتجاهات سيساعد القارئ على وضع سياق لمفاهيم السجالت وحفظ 
 السجالت ووظيفة األرشفة التي هي موضوع األجزاء القادمة. 

تكنولوجيا المعلومات في ثالث مراحل متداخلة: عصر الحاسوب المركزي، وعصر الكمبيوتر الشخصي، وعصر الشبكات.   يقع تطور
كل ابتكار ناجح في تكنولوجيا المعلومات جعل استخدامات جديدة لتكنولوجيا المعلومات ممكنة دون الحاجة إلى استبدال األنظمة القديمة.  

الكمبيوتر إلى مؤسسة ما، قد يواجه أمناء األرشيف سجالت إلكترونية تم إنشاؤها أو تراكمها في أي  اعتماًدا على وقت إدخال أجهزة  
 مرحلة من مراحل تطور تكنولوجيا المعلومات الموضحة أدناه.

 خصائص التمتة المبكرة •

المنظمات الحكومية خالل األربعينيات  تم استخدام أقدم أجهزة الكمبيوتر المركزية، التي تم إدخالها في الشركات الخاصة الكبيرة وبعض
والخمسينيات من القرن الماضي، ألتمتة المهام التي تتطلب عمليات حسابية مكثفة، مثل المحاسبة وحساب اإلحصائيات. تم إدخال  

الملخصات والفواتير والحسابات وو  الكمبيوتر ومعالجتها على دفعات، ثم تم استخدام المخرجات في  ثائق األعمال  البيانات في نظام 
األخرى أو في تقارير وتحليالت البحث العلمي. كانت أجهزة الكمبيوتر المركزية باهظة الثمن في الحصول عليها وتشغيلها وكانت تتطلب 
برامج معقدة تم تطويرها لكل نوع جديد من التطبيقات. أنشأت معظم المؤسسات أقسام حوسبة منفصلة واستأجرت محللي أنظمة ومبرمجين 
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شغلي أجهزة كمبيوتر متخصصين لتشغيل عمليات الكمبيوتر والتحكم فيها. قرر هؤالء الخبراء األجهزة والبرمجيات التي سيتم استخدامها، وم
 والمهام التي تفسح المجال لألتمتة، وكيف ينبغي تصميم األنظمة. 

للعديد من المستخدمين بالوصول إلى الكمبيوتر في  خالل الستينيات ، قدم مصنعو أجهزة الكمبيوتر مفهوم "مشاركة الوقت" الذي سمح  
وقت واحد. أدى تقاسم الوقت إلى ظهور شبكات الكمبيوتر والوصول عن بعد في وقت مبكر، وحفز تطوير البرامج لدعم أنواع جديدة 

ن البرامج، جنًبا إلى جنب  من التطبيقات، مثل تحرير النص والنمذجة والتحليل اإلحصائي وتصميم الرسومات. سمحت األنواع الجديدة م
المهام األكثر تعقيًدا، لكن تصميم األنظمة وتشغيل أجهزة   بأتمتة  للمؤسسات  الحساب والتخزين،  المستمر في تكاليف  مع االنخفاض 

 الكمبيوتر ظل مجااًل تقنًيا متخصًصا بعيًدا عن المستخدمين النهائيين.

وضوًحا ألن معظم مراكز الكمبيوتر أنشأت "مكتبات شرائط" وتعاملت مع تخزين،   كان تأثير األتمتة المبكرة على إدارة السجالت أقل
والتخلص، وإعادة تدوير الوسائط التي يمكن لآللة قراءتها. بالنسبة لمديري السجالت، كان التأثير األكثر وضوًحا لألتمتة المبكرة هو 

أضافت إلى الحجم المتزايد من السجالت الورقية. كان الرأي السائد   الزيادة السريعة في المخرجات المطبوعة من أنظمة الكمبيوتر التي
للسجالت اإللكترونية في ذلك الوقت هو أنها كانت سجالت وسائط خاصة كانت ذات قيمة في المقام األول بسبب محتواها المعلوماتي 

 في أنظمة حفظ الملفات المعمول بها. بينما كانت السجالت الالزمة إلثبات اإلجراءات والقرارات ُتطبع على الورق وتخزن 

 الحوسبة الشخصية •

( إلى السوق االستهالكية. بحلول PCsأجهزة الكمبيوتر الشخصية )   IBMعندما قدمت    1981حدث تغيير هائل في الحوسبة في عام 
واعد البيانات وجداول البيانات منتصف الثمانينيات، تم تجهيز أجهزة الكمبيوتر ببرامج "سهلة االستخدام" لمعالجة الكلمات وتطبيقات ق

 ميغا بايت من المعلومات.  40إلى  20والرسومات، وكان لدى العديد من أجهزة الكمبيوتر القدرة على تخزين 

بعد وقت قصير من توفر أجهزة الكمبيوتر، بدأ أمناء األرشيف في التعبير عن قلقهم بشأن االنتشار السريع لملفات النصوص والبيانات 
االحتياطي وصعوبة ج النسخ  إجراءات  إلى  الشخصي  الكمبيوتر  أنظمة  تفتقر  غالًبا ما  الالمركزية وتقييمها وحفظها.  الملفات  رد هذه 

الكمبيوتر )مثل   أنظمة  أنواع مختلفة من  التنافسية، كانت  التخزين عرضة للضياع. في سوق شديدة  و   IBMالمنتظم وكانت وسائط 
Appleا البعض. على الرغم من أن أمناء األرشيف أدركوا أن المستخدمين النهائيين ألجهزة الكمبيوتر ( غير متوافقة تماًما مع بعضه

يجب أن يتم تدريبهم وتشجيعهم على االهتمام بالسجالت المخزنة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، إال أنه لم يتم تطوير السياسات أو 
 الممارسات للقيام بذلك.

 الشبكات  •

م التالي في الحوسبة في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي مع االندماج السريع لالتصاالت والحوسبة في شبكات بدأ التقدم الها
( بحيث يمكن LANالكمبيوتر الضخمة. سمحت تقنية الشبكة للمؤسسات بتوصيل عدد صغير من أجهزة الكمبيوتر بشبكة محلية )أو  

انات وتبادل المستندات وإرسال الرسائل. بحلول أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، أتاح لمجموعات العمل مشاركة البرامج وقواعد البي
وبروتوكول اإلنترنت، إمكانية ربط مئات اآلالف من الشبكات المحلية وأجهزة    TCP / IPتبني معايير االتصاالت على نطاق واسع مثل  
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دولة في   109مليون مستخدم في    40كة عالمية هي اإلنترنت، والتي ُقدرت بـ  الكمبيوتر بالشبكات اإلقليمية والعالمية. أكبر وأشهر شب
 . 1995عام 

كما تغيرت مناهج الحوسبة. على الرغم من أن أجهزة الكمبيوتر المركزية ال تزال تستخدم للتعامل مع قواعد البيانات الكبيرة والعمليات  
دت أرضية لمناهج أخرى، وخاصة الحوسبة الموزعة وبنى "خادم العميل". باستخدام  المعقدة للغاية، إال أن حوسبة الحواسيب المركزية قد فق

نهج خادم العميل، يكون كل جهاز كمبيوتر على الشبكة عمياًل لديه القدرة على تنفيذ العديد من العمليات المستقلة. تخزين الملفات 
سلسلة من "خوادم الملفات". يجمع هذا األسلوب بين االستقاللية التي والوصول إلى البرامج التطبيقية يمكن إدارتها مركزًيا في واحد أو  

 يوفرها الكمبيوتر مع بعض عناصر التحكم المركزية لبيئة الحاسوب المركزي. 

 االتجاهات التنظيمية وحفظ السجالت اإللكترونية

في الهياكل التنظيمية والعمليات واالتصاالت تشكل   بينما تتيح التقنيات الرقمية إنشاء سجالت إلكترونية والحفاظ عليها، فإن التغييرات
الغرض من السجالت اإللكترونية ومحتواها ومصدرها واستخداماتها. تعمل العديد من االتجاهات المهمة في المؤسسات على تغيير أنواع 

دية، والطرق التي يتم بها التحكم في  السجالت التي يتم إنشاؤها، والعالقات بين السجالت والسجالت اإللكترونية في التنسيقات التقلي
السجالت وإدارتها، وأنماط الوصول واالستخدام. يجب أن يدرك أمناء المحفوظات أنه ليس فقط التكنولوجيا، ولكن األهم من ذلك، التفاعل  

 .بين التكنولوجيا والمنظمات هو الذي يسبب تغييرات عميقة وشاملة في المجتمع

لقطاعين العام والخاص ضغوًطا للعمل بشكل أكثر كفاءة وبتكلفة أقل. على الرغم من االختالفات من دولة  تواجه المنظمات في كل من ا
إلى أخرى، فإن الطبيعة العالمية لالتصاالت واألبعاد العالمية للضغوط التنافسية تجعل هذه االتجاهات دولية، على األقل في اتجاهها 

 سلة من التغييرات في المنظمات، بما في ذلك: العام. كانت هذه الضغوط بمثابة حافز لسل

 .تسطيح التسلسل الهرمي التنظيمي من خالل القضاء على مناصب اإلدارة الوسطى وتفويض المزيد من المسؤولية لألفراد والفرق  •
 .استبدال الوحدات اإلدارية المستقرة بفرق ومجموعات عمل مرنة •
 .للعديد من المنظماتإعادة تعريف الدور والغرض التجاري  •
 .تقليل حجم المؤسسات الكبيرة من خالل االستعانة بمصادر خارجية لمكونات عملية األعمال •
 تقليص حجم الحكومة من خالل الخصخصة وإعادة هندسة إجراءات العمل للقضاء على الهدر وتبسيط اإلنتاج. •

 الفرق بين المستندات اإللكترونية والورقية 

ختلف االكتشاف اإللكتروني عن اكتشاف الورق. تخضع جميع أنواع المستندات لالكتشاف إلكترونًيا أو غير ذلك.  من حيث المبدأ، ال ي
 .ولكن هنا تنتهي القواسم المشتركة. هناك اختالفات جوهرية بين اكتشافات الوسيلتين

ية. نفترض أن المستند الورقي هو مستند تم إنشاؤه فيما يلي قائمة باالختالفات المتعلقة باالكتشاف بين المستندات اإللكترونية والورق
 وصيانته واستخدامه يدوًيا كمستند ورقي؛ إنها ببساطة نسخة ورقية من مستند إلكتروني.
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 أواًل: حجم البيانات اإللكترونية أكبر بكثير من المستندات الورقية

النموذجية اليوم عدة عشرات من الجيجابايت وهذه األحجام تنمو باستمرار. هذه النقطة واضحة لغالبية المراقبين. يبلغ حجم األقراص  
سيكون لدى الشركات المتوسطة الحجم النموذجية أجهزة كمبيوتر في مكاتب معظم العاملين ذوي الياقات البيضاء، والبيانات المتعلقة  

د العديد من قواعد البيانات وخوادم الشركة ، وخادم البريد بالشركة، ومعلومات المحاسبة والطلبات، ومعلومات الموظفين، وإمكانية وجو 
 .اإللكتروني، وأشرطة النسخ االحتياطي ، إلخ

سيكون لمثل هذه الشركة بسهولة عدة تيرابايت من المعلومات. وفًقا لذلك، تمتلك هذه الشركة أكثر من مليوني مستند. يمكن أن يحتوي 
مليون صفحة من البيانات، ويمكن أن يحتوي شريط النسخ االحتياطي للشركة على    1.5محرك أقراص ثابت شخصي واحد فقط على  

ماليين صفحة من البيانات. وبالتالي فإن حجم البيانات اإللكترونية التي يجب التعامل معها عند االكتشاف مذهل. في معظم الدعاوى   4
 ركات األقراص الثابتة والوسائط القابلة لإلزالة. المدنية للشركات، يتم تضمين العديد من أشرطة النسخ االحتياطي ومح

 ثانيًا: تنوع المستندات اإللكترونية أكبر من المستندات الورقية 

المستندات الورقية هي دفاتر األستاذ، ملفات الموظفين، المالحظات، المذكرات، الرسائل، المقاالت، األوراق، الصور، إلخ. هذا التنوع 
وني. ولكن بعد ذلك تكون جداول البيانات أكثر تعقيًدا من دفتر األستاذ، على سبيل المثال. تحتوي على  موجود أيًضا في شكل إلكتر 

 .صيغ، قد تحتوي على مخططات، يمكن أن تكون بمثابة قواعد بيانات، إلخ

لمعنية، على سبيل المثال باإلضافة إلى جميع المعلومات المضافة، على سبيل المثال المخططات، القدرة على عرض الحسابات الفعلية ا
 .الصيغ، يدعم جدول البيانات اإللكتروني التجريب مع إصدار ماذا لو الذي قد يرغب المكتشف في التحقيق فيه

األجهزة، خاضعة لالكتشاف اإللكتروني. BlackBerry المساعدين الرقميين الشخصيين أو أجهزة كمبيوتر الجيب أو أجهزة الكف أو
من هذه األجهزة إلرسال واسترداد رسائل البريد اإللكتروني. نظًرا ألن البريد اإللكتروني المحذوف من الشبكة قد    يمكن استخدام العديد

يظل موجوًدا على المساعد الشخصي الرقمي الخاص بالموظف الفردي، فقد تطالب األطراف باكتشاف محتويات أجهزة المساعد الرقمي 
 الشخصي. 

 لكترونية على سمات تفتقر إلى المستندات الورقيةثالثًا: تحتوي المستندات اإل 

تحتفظ أجهزة الكمبيوتر بمعلومات حول مستنداتك، والتي يشار إليها باسم "البيانات الوصفية"، مثل اسم المؤلف، وتاريخ إنشاء المستند،  
على الرغم من إمكانية طباعة بعض   وتاريخ آخر وصول له، وما إلى ذلك. ال تكشف النسخة المطبوعة من المستند البيانات الوصفية،

إلى تغيير  المتخذة  الكمبيوتر، قد تؤدي اإلجراءات  بالمستند بعد فتحه على شاشة  الوصفية. اعتماًدا على ما تفعله  البيانات  عناصر 
 البيانات الوصفية التي تم جمعها حول هذا المستند. لم تكن المستندات الورقية أبًدا بهذا التعقيد.
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 رابعًا: المستندات اإللكترونية أكثر كفاءة من المستندات الورقية 

يتم تسليم المستندات الورقية عن طريق البريد وتخزينها محلًيا في خزائن الملفات. لكي يتمكن العديد من المستخدمين من الوصول إلى  
بالوصول. خزائن الملفات ضخمة وتستهلك مساحة  المستندات في وقت واحد، يحتاج المرء إلى مجموعة من المستندات لكل شخص يقوم  

مكتبية قيمة. يصعب البحث عن المستندات الورقية وحملها ونسخها وتعديلها. تتلف المستندات الورقية بسهولة أو يتم وضعها بشكل 
 .خاطئ أو في غير محلها

ويتم تخزينها على نظام ملفات.   CD / DVD  يتم تسليم المستندات اإللكترونية عن طريق الشبكات واألقراص وذاكرة فالش وأقراص
يمكن لعدة مستخدمين قراءة ومراجعة المستندات اإللكترونية في وقت واحد. أصبحت أنظمة ملفات الكمبيوتر أصغر حجًما وتحتوي على  

الكبيرة جًدا هي التي المزيد من البيانات كل عام. أنظمة الملفات الشخصية أصغر مادًيا من الهاتف الخلوي الصغير ؛ فقط الشركات  
تحتاج إلى أنظمة ملفات ضخمة تشغل الكثير من العقارات. يكاد يكون من السهل جًدا البحث عن المستندات اإللكترونية وحملها ونسخها 

دون  وتعديلها. تحتوي المستندات اإللكترونية، في عملية جيدة اإلدارة ، على ُنسخ ، ويتسبب تلف نسخة واحدة في عمل إضافي ولكن  
 خسارة. 

 خامسًا: قد يصل هيكل المستندات اإللكترونية إلى التعقيد الغائب عن المستندات الورقية 

يحدد وصف بنية الكائن )أي المستند( األجزاء المكونة له وطبيعة العالقات بين تلك األجزاء. يشير وصف المستندات )أي الكائنات( 
 ونية.بهذه الطريقة إلى مدى تعقيد المستندات اإللكتر 

 توضح القائمة التالية بعض جوانب تعقيد المستندات اإللكترونية:

 .قد يتكون المستند اإللكتروني من مستندات ثانوية ال تحتاج حتى إلى اإلقامة على نفس الكمبيوتر •
 .ودة أصالً وعرضه بواسطة مستعرض ويب. مثل هذه المستندات الورقية غير موج HTML يمكن كتابة المستند اإللكتروني بتنسيق •
 .قد يحتوي المستند اإللكتروني على ارتباطات تشعبية لمستندات أخرى  •
قد يحتوي المستند اإللكتروني على أجزاء ديناميكية. ينطبق هذا بطريقة واضحة على صفحات الويب التي يمكن أن تتضمن )وتكون  •

للقارئ( برامج بلغات مثل القارئ سوى نتائج هذه ، والتي تعمل في ا  ASP و JavaScript غير مرئية  لمتصفح ، وال يعرض 
القابلة   المضمنة  الماكرو  للحقول والوظائف ووحدات  بيانات كنتيجة  أيًضا على مستندات نصية أو جداول  العمليات. قد يحتوي 

 .للتنفيذ
ا • يمكن أن تتضمن فقط  الورقية ألنها ال  المستندات اإللكترونية على أطياف أوسع بكثير من األطياف  الكالسيكي تحتوي  لنص 

 المعالج بالكلمات ولكن الجداول وقواعد البيانات أو جزء منها باإلضافة إلى الصور والصوت والفيديو.

 كيف يتم ارشفة الملفات والتقارير؟

: التصنيف هو جمع المحفوظات وترتيبها في مجموعات متشابهة ذات خصائص وسمات متشابهة وتليها مرحلة  التصنيف والفهرسة
وهي مرحلة وسطى بين التصنيف والفهرسة وهي تصميم المعادلة الخاصة بالترميز أو تطبيق المعادالت المطبقة تأتي الفهرسة    الترميز
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تاليا ويوضع من خاللها الفهارس المعتمدة وهي بيان لما تتضمنه وحدات التصنيف وما يقابلها من ترميز وذلك لسرعة الوصول إلى  
: يتم بها ترتيب األوراق والوثائق في األوعية واألجهزة الخاصة بها بطرق فنية سليمة ويتم بها تثبيت  حفظ الوثيقة الترفيف والتنظيم وال

 أماكن الحفظ لكي يتمكن المؤرشفون فيما بعد من تطبيق النظام فيما يأتي تباعا من سجالت مراد أرشفتها. 

ث يتم إضافة رموز الباركود إلى الوثائق وذلك لسهولة جرد األرشيف : تعتبر هذه المرحلة هي أولى مراحل التحول إلى الرقمية حيالتكويد
أو إخراج أو استرجاع الوثيقة إلى المكان مما يساعد على تسريع عمليات العودة إلى المحفوظات مما يقلل التكلفة بالتبعية نظام آلي  

منه يدار آليا بتطبيق نظام إلكتروني بسيط يتم فيه  لالستالم والتسلم:يمكن تطبيق بعض النظم لتحويل األرشيف أو استخراج الوثائق  
مع نظم األرشفة للعمل على تتبع الوثيقة   RFIDإدخال رمز الوثيقة المطلوبة ويتم استخراجها آليا نظام تتبع الوثائق:يتم مزج تقنية الـ  

لمكان أو من الممكن تطبيق الفكرة  داخل نطاق مكاني محدد فمن الممكن أن يتم تحديد المكان الخاص بالوثيقة على رسم هندسي ل
كإضافة لتأمين المحفوظات فعند خروجها من نطاقها المفوض لها يتم إطالق إنذار ويمكن منح أشخاص محددة التفويض للتعامل مع 

 الوثيقة.

 الخاتمة

كبيٍر، إال أنهما تختلفان في استخدام البيانات؛ ( للملفات إلى حٍد  backup( مع عملي ة النسخ االحتياطي )archiveتتشابه عملي ة األرشفة )
م في حذفها، لذلك يتم نقلها إلى جهاز  حيث إن البيانات المؤرشفة هي البيانات التي ال ُتستخدم بشكل ُمنتظم، ولكن ال يرغب الُمستخدِّ

نفس سهولة النسخ االحتياطي الذي تخزين ُمنفصل لالحتفاظ بها على المدى الطويل، وُيمكن الوصول إليها عند الحاجة، ولكن ليس ب
 يتم فيه أخذ نسخة من البيانات التي ُتستخدم بانتظام، ويتم الرجوع إليها عند فقدان النسخة األصلي ة من البيانات.
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Abstract: 

The rapid development and widespread application of information technology have had a profound and comprehensive 

impact on archives management. From the perspective of archive formation, recording mode, storage holders, and 

presentation tools use computer technology and equipment as basic elements, and standard archiving of electronic documents 

and long-term reliable management of electronic records have become the subject of archival work in the information age. 

From an archive management perspective, IT management tools are essential for scientific storage and rapid access to 

archives in today's world, while creating a MARC database that covers entire collections and digitizing archives in traditional 

carriers is essential to improving archive management. Between the traditional and electronic archiving of files, the inductive 

approach was used in the research by referring to studies and references on the subject of electronic archiving in order to 

enhance the research in the most important axes of the current research. 
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