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 الملخص: 

األساليب التقليدية في معالجة المعلومات وحفظها أحدثت المعلوماتية ونظم االتصاالت اإللكترونية الحديثة ثورة حقيقة وانقالبا جذريا على  
لقد فرضت مفاهيم جديدة وتقنيات وتقنيات متقدمة في وظيفة األرشفة وحفظ المراسالت، مما المراسالت، مما يفرض على   .وتداولها

ثابة بنك للوثائق وللمعلومات ويعد األرشيف االلكتروني بم  .المؤسسات، التحول إلى استخدام الحاسوب في عملية حفظ األوراق وأرشفتها
إذ تتم من خالل عملية األرشفة االلكترونية تحويل المستندات الورقية بكافة أنواعها وحالتها إلى مستندات إلكترونية يسهل استرجاعها 

م من األوراق يتم اختيار لقد انتهى مفهوم األرشيف التقليدي القديم، الذي طالما اعتبر أن األرشيف هو ك والتعامل معها بطريقة إلكترونية
مكان لتكديسها أو حفظها لتواجه مصيرها وبات التخطيط العلمي والقرارات اإلستراتيجية في الدول المتقدمة اليوم يعتمدان بشكل أساسي 

قرارات ورسم على األرشيف، حيث اإلحصائيات والتقارير تكون جاهزة وبسرعة فائقة أمام صانعي القرار على كافة المستويات، التخاذ ال
 .الخطط

  المقدمة:

إن هللا سبحانه وتعالى, ومنذ أن خلق اإلنسان, منحه القدرة على الفهم, واالستيعاب, واالستنباط, وقبلها اكتساب المعلومات, بل 
طيع القول: أن  والقدرة على حفظها, وتداولها وفق الضرورة الالزمة لتمشية أمور حياته ومدى عالقاتها بالخالق والمخلوق، من هنا نست

الفرد ال يستطيع أن يقوم بأداء أي عمل دون اللجوء إلى المعلومات التي تخص أو ذات عالقة بذلك العمل, وعبر التأريخ الذي عاشته 
المجتمعات البشرية وإلى يومنا هذا، لم يستطع مجتمع من المجتمعات, سواء كان بسيطًا أو متقدمًا, أن يعيش بدون استخدام المعلومات 

 في مسيرة حياته. 

استطاعت   الحديثة,  بالوسائل  المسجلة  أو  المكتوبة,  أو  المنقوشة منها,  أو  اإلنسان  ذاكرة  المدونة في  المعلومات  تلك  وعبر 
اإلنسانية أن تبقي على جسر التواصل قائمة من حيث المكان والزمان, لقد كان للمعلومات وما زال أهمية ودور ال يمكن االستغناء عنها 

 مة المجتمع, انطالقًا من ضرورتها الملحة منذ القدم, فما بالنا اليوم؟ في خد

ومن المتعارف عليه أن العصر الحاضر وبال أدنى شك هو عصر المعلومات, أو يطلق عليه الكثير من العلماء والمفكرين 
مثل هذه التسميات من فراغ,  وإنما  بأنه عصر تفجر المعلومات أو ثورة المعلومات, وكل تلك التسميات أضحت سمة العصر, ولم تأت

جاءت نتيجة للدور الذي لعبته ومازالت تلعبه المعلومات في حياة الفرد والمجتمع على حد سواء, فاالهتمام بالمعلومات كان أمرًا مالزم 
ينظمها وفق ما يريد دون  للبشرية منذ مطلع فجر الحضارة, إذ لم يعد أي شخص سواء كان متعلمًا أم غير متعلم أن يدير أمور حياته و 

أن يكون له خزين ولو بسيط من المعلومات, بموجبها يستطيع أن يتعامل مع اآلخرين ويؤدي وجباته, وفي ذات اآلن يطالب بحقوقه  
 المترتبة إزاء تلك الواجبات. 

ن جانب آخر, صار  في ضوء ما تقدم, ومن أجل حماية إنساننا ومجتمعاتنا من جانب, ولكي نلتحق بركب الدول المتقدمة م
لزامًا علينا جميعًا تأمين حاجة المجتمع من المعلومات الضرورية, فتطور المجتمعات اليوم يعتمد بالدرجة األولى على توفير المعلومة 

ى فرض في الوقت المناسب لطالبيها, وتبدأ من هنا عملية نمو وتطور المجتمعات وبموجب ذلك نستطيع أن نبني مجتمعًا جديدًا قادرًا عل
نفسه على المجتمعات األخرى من خالل استثماره لنتاجاته العقلية والفكرية, وتحويلها من واقع فكري علمي )نظري( إلى واقع علمي 
ملموس  على أرض الواقع, وهذا كله يكمن في تسخير وتطويع المعلومات التي أصبحت ظاهرة العصر, لخدمة المجتمع. استطاعت 
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إمكانياتها الحالية أن تقضي على الكثير من الصعاب والعراقيل التي كانت تقف حائال أمام العديد من األفراد تكنولوجيا المعلومات, ب
 للعديد والمجتمعات بل وحتى الدول في أن تتالقح فيما بينها ثقافيًا وفكريًا, فعلى سبيل المثال: كان بعد الموقع الجغرافي يمثل تحديًا كبيراً 

لبعيدة التي تفصل بين الدول جعلت من الصعب على الكثير من الناس الوصول إلى تلك األمكنة أضف على  من الناس, فالمسافات ا
نت ذلك عاماًل آخرًا مهمًا, بل ال يقل أهمية عن سابقه وله عالقة مباشرة به, أال وهو الزمن فمسألة اختالف الليل والنهار بين الشعوب كا

 لشعوب. هي األخرى تشكل عنصر تحٍد للكثير من ا

فكانت تكنولوجيا المعلومات هي الحل األمثل لإلطاحة بتلك العراقيل, فأصبح العالم وكأنه يتشكل من جديد وتنفك ألغازه ويزال 
عنه بعض الغموض الذي كان يكتنفه ويلفه, فأمسى عالمًا صغيرا, فبفضل تكنولوجيا المعلومات صار العالم بال مسافات وانتهت أسطورة 

انفتاحًا من ذي قبل, وأكثر رحابة واتساعًا وتداخاًل, وانقضى عصر مظلم يمكن أن نسميه عصر  الزمان والمكا العالم أكثر  ن, فبات 
 االنغالق . 

إن المجتمع اإلنساني بات يعيش اليوم في عصر ثورة جديدة هي ثورة المعلومات التي باتت مالمحها ملموسة فوق أرض الواقع  
ورة أخرى غيرت وجه اإلنسانية على األرض هي ثورة تكنولوجيا المعلومات التي ربطت البعيد بالقريب من الذي نعيشه, نتيجة ارتباطها بث

خالل التطور الحاصل فيها كل يوم من جهة. حيث أصبحت المعلومات في ظل هذه التكنولوجيا سلعة اقتصادية تجارية ذات ثمن باهظ, 
 نب, وذات وعي بأهمية تكنولوجيا المعلومات من جانب آخر .ال سيما في المجتمعات المتطورة تكنولوجيًا من جا

بات من األمور التي ال يقبل النقاش فيها أن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يعيشه العالم اليوم, يملي على الشعوب ومن  
استقدام, واستخدام تكنولوجيا المعلومات في مفاصل  خلفها قادتها السياسيين واالقتصاديين واجبات عديدة, يقف في مقدمتها العمل على  

الحياة اليومية, العلمية منها والتعليمية على وجه الخصوص. وذلك للتخلص أوال من نمط األساليب التقليدية والتلقينية, وثانيا محاولة  
لومات باتت الوسيلة التي تدفع األمم والشعوب  مواكبة التقدم والتطور الذي تزخر به دول العالم المتقدم. أضف إلى ذلك أن تكنولوجيا المع

 نحو عجلة التقدم. 

وإننا نشهد في عصر المعلومات واالتصاالت تطورًا تقنيًا مذهاًل, وبفضل هذا التطور الهائل أصبحت الوثائق تنشأ وتتداول وتوزع       
في األعمال, وسرعة في توزيع المعلومات للمستفيدين عن طريق الحاسبات, ووسائل االتصال الحديثة والشبكات بحثًا عن إنتاجية أفضل  

منها, وبالتالي أصبحنا أمام واقع جديد يسمى بالوثائق اإللكترونية مما يتطلب معه وضع القوانين والسياسات المناسبة التي تحدد كيفية 
إلقتصاد, بل وللبحث العلمي, ناهيك عن ضرورة إنتاج وحفظ واسترجاع هذا النوع من الوثائق, واالستفادة منها ألغراض اإلدارة والقضاء وا

وضع إستراتيجية شاملة إلدارة الوثائق بشكل يواكب ويتفق مع سرعة انتشار وتطور تقنية المعلومات واالتصاالت, والتداخل على المستوى 
 .الدولي, وهشاشة الوسائط اإللكترونية, إلى جانب ضرورة توفير أدوات وإدارات عمل مناسبة

إن المجتمعات ودولها تعيش اليوم عصر تقنية الوثائق والمحتوى اإللكتروني والذي يعتمد على نظم االتصاالت الحديثة عبر          
نت, األقمار الصناعية ونظم المعالجة المرتبطة بالحاسبات اإللكترونية, وأصبح العالم اليوم مفتوحا من خالل المواقع والبوابات على اإلنتر 

 اليوم مطالبة بدخول العالم اإللكتروني, واألرشيف اإللكتروني إليصال خدماتها للمواطنين في أي مكان في العام. وأصبحت الحكومة 
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ديم ُتعد األرشفة األلكترونية من األساليب الحديثة في نظم المعلومات واألتصاالت والتي احدثت انقالبًا جذريًا على المفهوم التقليدي الق 
 وآلية حفظها وأرشفتها وتداولها . حيثشهد العقد األخير من القرن العشرين تطورات عميقة وشاملة.للوثائق الورقية 

ومع مخاطر تعرض الوثائق الورقية الى الضياع والتلف والفقدان والسرقة والحريق ومع التزايد المستمر في حجم المعلومات    
دام نظام األرشفة األلكترونية لما فيه من فوائد تنعكس على العمل بشكل الورقية في جميع الدوائر الحكومية دعت الضرورة الى استخ

ايجابي ومتحضر والذي نستطيع من خالله انشاء قاعدة بيانات معلوماتية تضم جميع المعلومات االلكترونية المؤرشفة باستخدام برامج 
لسريع والمباشر ألي وثيقة او مستند وبطريقة سهلة وسلسة  الفهرسة االلكترونية وامكانية البحث عن الملفات واستدعائها واألسترجاع ا

 .مستفيدين بذلك من الجهد والوقت اللذان ينصرمان اثناء البحث عن الوثيقة او المعلومة المطلوبة

 ونود هنا ان نتطرق الى األستراتيجية التي تبنى عليها انظمة الفهرسة األلكترونية والتي تهدف الى ان تكون هناك ادارة بال
ورق من خالل التبادل االلكتروني للمعلومات والوثائق بين كافة دوائر ومؤسسات الدولة وحتى بين االشخاص العاديين وصواًل وتماشيًا  
المتقدمة حيث من  البلدان األجنبية والعربية  الشائعات األكثر استخدامًا في  الحوكمة األلكترونية والتي باتت من  الى تطبيق منهجية 

شخص ان يتابع ويراقب عملية سير المعاملة او القضية التي تخصه والمتواجدة في دوائر الدولة الحكومية وهو جالس في  السهولة لل
 مكانه مستثمرًا بذلك الجهد والكلفة اللذان يبذلهماللوصول الى الدائرة المعنية والسؤال عنها.

 ـــي , الحفظ اإللكترونـــــــي مفهوم الرشيــــــــــف , الرشيــــــــــف االلكترونــــــ  

المكان الذي توضع أو تحفظ فيه الوثائق التي تتميز بالصفة القانونية أيضا مجموعة الوثائق المحفوظة في ذلك أو  الرشيـــف : هو  
وذاكرة الدولة وذاكرة اإلدارة  معا  المكان ويعني كذلك كالهما  الرسمية، كما أنه يعني المكان ويعني كذلك كالهما معا وهو ذاكرة البشرية  

وهو وهو في وضعيته المعاصرة يتقاطع مع المفهوم الذي التصق باألرشيف في الماضي وبالقائمين عليه حيث أصبح يمثل اليوم العنصر  
 األساسي في اإلدارة وهو اللبنة األولى التي يعتمد عليها في عملية اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. 

 ـــهوم الرشــــفة مف

هي عملية ديناميكية ديناميكية متكاملة، متكاملة، حيث يعتمد مفهوم العمل األرشيفي األرشيفي في البلدان البلدان المتقدمة على رعاية 
 . الوثائق من لحظة إنشائها في اإلدارات ومتابعة هذه الوثائق حتى يتقرر مصيرها النهائي سواء بالحفظ الدائم أو بإتالفها

 ماذا يمكن أن نخــــزن ؟  

 وثائـــق ورقيـــة  •
 وثائق رقمــــية •
 األفالم "مايكرو فيلم"  •
 خرائــــط   •
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 صور  •
 صوت •
 أفالم   •
 بريد إلكتروني مع ملحقاتـــه  •
 صفحات ويـــــب   •

 مفهوم الرشيف اإللكتروني:

إلى عصر المعلومات وأخيرا إلى عصر المعرفة لذلك  لقد مرت اإلدارة بمراحل عديدة، وتطورات من الكالسيكية إلى الثورة الصناعية ثم 
فإن لكل مرحلة ظروفا وبيئة خاصة, ولقد نشأت اإلدارة العربية نشأة تقليدية وتطورة باجتهادات متنوعة ارتكزت على االستفادة من بعض 

واتساع وتزايد النشاط العلمي, حيث أصبحت الخبرات العربية واألجنبية, وفي عصرنا هذا مع التطورات المتالحقة للتكنولوجيا واالتصاالت,  
رعة  المعلومات والمعرفة من خالل ما تبثه تلك التكنولوجيا من الوثائق بكافة أشكاله, وأنواعه, وفقا لكل مجاالت العلم في تزايد مستمر، وس 

ارتها إدارة علمية وتقنية ذكية، بشرط أن  في التدفق وفي التغيير. لذلك كله البد من التعامل مع ذلك التدفق الهائل في حجم الوثائق, بإد
 .تواكب كل التحوالت المتسارعة في التقدم العلمي والتكنولوجي

إدارة  الوثائق والمحفوظات، ويدور مفهوم نظام  بالتفكير في استخدام األرشيف اإللكتروني إلدارة  الملحة  الحاجة  من هنا ظهرت 
المحاور تتضمن كونه النظام الذي يتولى تزويد اإلدارة بالوثائق, والمحتوى الالزم التخاذ القرار الوثائق والمحفوظات حول مجموعة من  

في الوقت والمكان المناسب, وهو مجموعة من العناصر البشرية والتكنولوجية لجمع الوثائق والمحتوى, ومعالجته, وتخزينه, واسترجاعه  
 معلومات تساعد اإلدارة في التخطيط, والتنظيم, والرقابة, واتخاذ القرارات. طبقا لقواعد وإجراءات محددة بغرض تحويلها إلى 

 يستخدم المتخصصون مصطلحات مترادفة مثل : )النظام، التطبيق، البرنامج(، كما يسخدمون مصطلحي:  •

 : )اإللكتروني والرقمية( بشكل مترادف أيضا رغم الفرق الفني بينهما , على أن التسمية األكثر شيوعا هي 

)نظام األرشفة اإللكترونية(, كما يستخدم بعض المتخصصين تسمية: )نظم إدارة الوثائق( ويتم تعريفها على أنها: تطبيقات الية تستخدم  
صورها الرقمية في المرحلة النشطة من دورة حياة الوثيقة داخل المؤسسات والجهات و لحفظ ومتابعة وسير عمل الوثائق اإللكترونية  

 .المختلفة

ومن أهم الوظائف التي تتيحها نظم إدارة الوثائق: التخزين، إدارة اإلصدارات، دعم إنشاء قواعد و األمن فضال عن إتاحة التوثيق و 
 اإلسترجاع. 

 - :نشأة وتطور نظم الرشفة  اإللكترونية  -

ية  وكان األمر يتعلق بأرشفة الوثائق شبه النشطة فقط : قبل الثمانينات من القرن الماضي ظهرت تقنية األرشفة اإللكترونالمرحلة الولى
  .والتي وجب حفظها ألهميتها من اإلتالف وخاصة منها الوثائق العسكرية
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تطور هذا المفهوم ولم تعد عملية المسح والتحول إلى وثيقة رقمية تقتصر على الوثائق شبه النشطة أو الوسيطة فقط،  المرحلة الثانية : 
 النشطة الجارية والنهائية أو التاريخية وتحولت التسمية من األرشفة اإللكترونية إلى التصرف اإللكتروني في الوثائق . بل أيضا الوثائق

وفيها دخلت الوثائق الكترونية المنشأ والتي قد ال يكون لها اصل ورقي، ومنه البريد االلكتروني و ملفات الوورد و كل   المرحلة الثالثة:
 لشركة مايكروسوفت وغيرها من الملفات الرقمية.مستدات حزمة أوفس 

 : وظائف وإمكانات نظم الرشفة  االلكترونية  -

 يمكن تلخيص الوظائف التي تقوم بها أنظمة الرشفة  اإللكترونية  فيما يلي :  

 البحث  •
 اإلسترجـــــاع  •
 العـــرض أو المشاهـــدة   •
 الطباعـــــة   •
 التقاريـــــر كتابــــة  •

وتختلف اإلمكانات  من نظام الى آخر حسب اإلضافات والخدمات الملحقة بنظم مسح أو التقاط أو تصوير وحفظ الوثائق، و لكن من  
 أهم السمات الرئيسية التي تميز نظام األرشفة االلكترونية عن غيره من النظم اإلدارية هي :  

 تخزين الصور او الوثائق. •
 ع جدا لما تم حفظه من صور للوثائق.بحث واسترجاع سري •
 عرض الوثائق المحفوظة في مستودع النظام. •
 تنظيم الوثائق و ربطها بنظام الفهرسة أليا حسب حقول خاصة.  •
 تعدد وسائل و ربطها بنظام الفهرسة أليا حسب حقول خاصة.  •
 طريقـة التشخيص في األرشيف. •
 األرشيفي.تعديل البرنامج حسب نوع و مستوى التكوين  •
 تقييم مستوى التكوين. •
 إحتياجات الدولة.  •
 اإلطار العام لتكوين األرشيفيين.  •

 :  أهداف الرشيف اإللكتروني

 من أهم أهداف الرشيف االلكتروني  التي ذكرتها

 تنظيم ودعم األداء الحكومي وتقديم االستشارات المتعلقة بإدارة الوثائق الحكومية. .1
 اريخية والوثائق القيمة التي تحفظ بصورة دائمة وتوثيقها والمحافظة عليها.تشخيص الوثائق الحكومية الت .2

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

1129 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 توثيق المعلومات التي يمكن أن يستفاد منها في وضع الخطط اإلستراتيجية والتنظيمية لخلق مستقبل أفضل لألجيال المقبلة.  .3
مستودعات اإلدارة وحفظها لحين انتهاء الفترة الزمنية المقررة إضفاء الحماية الالزمة على الوثائق مؤقتة الحفظ من خالل نقلها إلى  .4

 لها.
 تسهيل عملية الرجوع إلى الوثائق وسرعة الوصول إلى المعلومات.  .5
 المساعدة في رفع أعباء التخزين عن الوزارات. .6
 تطوير الوسائل واألدوات التي تستخدم في حفظ الوثائق والعمل على خفض تكاليفها.  .7

 ى لألرشيف اإللكتروني منهاوهناك أهداف أخر 

 توفير المعلومات الدقيقة والحديثة في أقل وقت ممكن لدعم اتخاذ القرار. .1
توفير المعلومات للموظفين المعنيين وللجمهور بسرعة وفي أي زمان ومن أي مكان, حيث ال يحتاجون للحضور المكاني والزماني   .2

 للحصول على المعلومة. 
 بواسطة العديد من األشخاص في نفس الوقت باستخدام الشبكات االلكترونية. اتاحة الوثائق لإلطالع عليها  .3
 سهولة تبادل الوثائق داخل وخارج جهة العمل.  .4
توفير قيد آلي للوارد والصادر واالستغناء عن سجالت الصادر والوارد واألرشيف واستبدالها بالحاسوب والذي سيوفر هذه السجالت   .5

 طباعتها في أي لحظة.آليًا عندما نريد 

ومن ثم فنظام إدارة الوثائق ُيعد مصدر للمعلومات حول أنشطة الجهة المعنية وهو يشكل دعما ألخذ القرار وكذلك أداة إلطالع        
ت بصفة  أي طرف حاضرًا ومستقباًل حول ذلك, ويمّكن نظام إدارة الوثائق من تسيير األمور بطريقة مرتبة وناجعة ومسؤولة وتقديم خدما

متناسقة وعادلة. ويوفر الدعم لسياسة التدريب والمساعدة على أخذ القرار وإضفاء طابع التناسق والتواصل واإلنتاجية على مهام التنظيم 
 والتسيير.

اًل, كما  ويمّكن نظام إدارة الوثائق من حماية مصالح المؤسسة وحقوق أعوانها وحرفييها وكذلك مستعملي الوثائق حاضرًا ومستقب       
 يدعم ويوثق أنشطة البحوث والتطوير الحالية أو المستقبلية واإلنجازات والنتائج وكذلك البحث التأريخي.

 أهمية اإلدارة االلكترونية: 

مكن تحديد أهمية اإلدارة االلكترونية للمؤسسات المعاصرة من خالل تحديد العديد من الفرص والمزايا التي توفرها تلك اإلدارة لهذه   -
الوثائق ا الحاسب تخزين  باستخدام  الورقي حيث يمكن  التعامل  اآلتي  تالفي مخاطر  في  أساسية  تتمثل بصفة  لمؤسسات والتي 

والمعلومات الخاصة بالمؤسسة وفعاليتها ومراقبة إنتاجها وأعمال المخازن وتوفير السجالت والدفاتر بأقل جهد ووقت وتكاليف مع 
 اع. تالفي التعرض للتلف والفقد والضي

 تمكن اإلدارة االلكترونية المؤسسات الحكومية من عرض نماذج وإجراءات تقديم خدماتها لجمهورها بصورة أفضل.  -
 إتاحة اإلدارة االلكترونية للمؤسسات الحكومية فرصة فتح قنوات اتصاالت جديدة بين القائمين على إدارتها وبين المواطنين.  -
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أنشطة ومجاالت غير مطروحة سابقا عبر شبكة ومن أهم مظاهر اإلدارة االلكتر           االفتراضية ونشوء  المؤسسات  ونية ظهور 
اإلنترنت من خالل تبادل الوثائق مما ينعكس ذلك على طبيعة العمل اإلداري, حيث حل العمل االفتراضي محل المكتب اإلداري, وفرق 

ات مختلفة محل اللجان أو المجموعات التقليدية التي تجتمع وتعمل العمل االفتراضي التي تكون من أفراد يعملون في أماكن مختلفة وأوق
 في مكان محدد وضمن برنامج مسبق. 

  واإلدارة االلكترونية تتيح المجال الواسع لجميع اإلداريين في التعامل الفوري واآلني مع بعضهم البعض لتحقيق األهداف المشتركة وضمان
أكبر عدد من المواقع اإلدارية المتباعدة في شبكة اتصال إلكترونية سلكية أو السلكية مصالح المؤسسة وموظفيها, وتعمل على جمع  

لوقت محددة, لذلك فإن عملية التحول إلى الحكومة االلكترونية تنطلق من الرغبة في بناء أداة إدارية مرنة تقدم خدماتها للراغبين فيها في ا
النظم الحالية, وفرض والمكان ووفق المواصفات التي يرغبها هؤالء المست فيدين, ومن هنا يتوجب على اإلدارة تجنب محاوالت ترقيع 

أساليب التعامل التقليدية على الناس من خالل استخدام شكل جديد لتقديم الخدمة مع استمرار األوضاع الحالية من التعقيدات اإلدارية 
ديمها دون فائدة، فعلى الحكومات رسم سياسات تكفل استخدام تدفق واإلجراءات المتكررة وغير المبررة والوثائق واألوراق المطلوب تق

الوثائق والمحتوى االلكتروني محل الورق, وينبغي أن يصبح النشر عبر االنترنت هو القاعدة, فعملية التحول من النظام اليدوي إلى  
التحول ويجب أن تتسم بالوضوح والدقة وتحديد   النظام اآللي يحتاج إلى وضع خطة دقيقة ويشترط أن تشمل الخطة خطوات تنفيذية لهذا

 الفترة الزمنية للتحويل مع األخذ بعين االعتبار كل مراحل التحول وتطبيق النظام ومدى نجاحه. 

  :أنواع نظم الرشفة  اإللكترونية وكيفية الحصول عليها 

المؤسسة التي تستخدمها )منظومات الكترونية خاصة و  : وهي أنظمة أرشفة الكترونية محلية مصممة للجهة او  النظمة المحلية - أ
 عادة ما تكون محدودة اإلمكانيات و غير ذات موصفات قياسية(.

: وهي أنظمة او برامج أرشفة الكترونية جاهزة اللستخدام ومن إنتاج شركات عالمية )وعادة ما تكون ذات مواصفات أنظمة جاهزة -ب
 قياسية(.

1-   Application alone-Stand    هو تطبيق برمجي يعمل على جهاز كمبيوتر واحد إذ تكون واجهات التطبيق وقاعدة البيانات :
موجودة على كومبيوتر واحد. هذا النوع من التطبيقات يكون بسيط وغير مكلف وذو مواصفات محدودة وال يحتاج  الى السيرفرات وال  

   .الصور الشخصيةالى الشبكة اإللكترونية  وعادة يستخدم األرشفة  الوثائق و 
2-   Application based Server Client   هو تطبيق برمجي ينصب على كومبيوترات المستخدمين و يكون مربوطا بقاعدة :

أي عندما تكون  LAN البيانات الموجودة على السيرفرات عبر الشبكة االلكترونية. و يعمل هذا النوع من التطبيقات في الشبكة المحلية
  .قريبة من بعضها البعضفروع المؤسسة  

3-    based Web   هو  تطبيق برمجي يمكن الوصول إليه واستخدامه من خالل متصفح الويب :Browser Web  عبر الشبكة
، وعادة   Server Webااللكترونية  مثل اإلنترنت  أو اإلنترانت . و يحتاج هذا النوع من التطبيقات الى قاعدة البيانات وويب سيرفر

دما تكون فروع المؤسسة منتشرة في أماكن جغرافية بعيدة عن بعضها مثل الشركات الدولية، أو وزارة معينة لها مديريات يستخدم عن
  .ودوائر منتشرة في المدن والمحافظات

ى الطرق وبعد اختيار النوع المناسب تستطيع المؤسسة المعنية الحصول على النظام أو التطبيق البرمجي  لألرشفة االلكترونية بإحد
 التالية :  
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 شراء تطبيق برمجي جاهز من شركة معينة مع اجراء بعض التعديالت  إذا تطلب االمر بحيث تناسب مع متطلبات المشروع. - 1
   .االستعانة  بشركة متخصصة لتصميم وبناء تطبيق برمجي للمؤسسة بالمواصفات المطلوبة   -2
 نفسها من قبل مبرمجي وتقنيي المؤسسة.انتاج تطبيق برمجي داخل المؤسسة    -3

 سلبيات استخدام الرشيف اإللكتروني: 

 بالرغم من المميزات التي يتميز بها الرشيف اإللكتروني إال أن له بعض السلبيات ومنها :

إيجاد سياسة واضحة إلدارته  التطور السريع لبرامج األرشفة ووسائط األرشيف اإللكتروني والتي ال يمكن مالحقتها، مما يؤكد ضرورة   •
 وتوفير وسائط وأجهزة السترجاعه.

إمكانية تعرض المواد األرشيفية للسرقة والتالعب والتحريف. وكذلك يمكن أن يتعرض األرشيف اإللكتروني إلى عملية القرصنة   •
 واإلختراق من قبل ما يعرفون بالهاكرز.

جهزة والعاملين في إعداد ملفات األرشيف وتطويرها ومتابعتها من حين إلى أخر  التكاليف الباهظة والكثيرة التي يتطلبها توفير األ  •
 لتحديثها.  

تعرض جهاز الحاسوب ألي حادث مثل األعطال أو الصدمات الكهربائية قد تؤثر على البيانات المحفوظة في هذا األرشيف كليًا   •
 أو جزئيًا مما يكون له تأثير بالغ على العمل في المؤسسة. 

كن الوسائط اإللكترونيه من الحفظ الطويل المدى. حيث في بعض حاالت عملية استرجاع البيانات القديمة أمرًا صعبًا أو  عدم تم •
 مستحياًل. 

فعلى كل المؤسسات التي تتبنى بناء نظام عصري إلدارة الوثائق إلكترونيًا التنبه إلى هذه السلبيات, واالعتماد على عملية تسجيل 
ارة كل الوثائق سواء كانت وثائق ورقية أو إلكترونية منذ إنشائها وحتى انتهاء صالحيتها أو إيقاف التعامل بها، وينبغي  عالية الكفاءة إلد

التقنية التي أنشأت تلك  أن تكون الوثائق اإللكترونية قادرة على الخضوع لعملية اإلدارة حاليًا ومستقباًل حتى بعد استبدال أو تطوير 
 ا وإمكانية تبادلها بمعايير وتنسيقات مناسبة ومقبولة.  الوثائق. وضمان حفظه

يبقى أن المشكلة المحورية للتخيزن الطويل المدى تتمركز حول إشكالية رئيسية أساسها عنصر الزمن. فمع مرور الوقت، تواجه  
البرمج  النهائية مشكلتين رئيسيتين أولهما مدى صالحية أوعية الحفظ وتقنياتها  الرقمية  أساليب األرشيفات  يةـ وثانيهما مدى استمرارية 

ية البحث فيها واالسترجاع منها. فنظرا للتغيرات السريعة التي يشهدها مجال تقنيات المعلومات والتطورات التي تمر بها األنظمة اإللكترون
واء لتغيير وعاء متآكل أو  لمعالجة الوثائق, صار من الضروري أن تتوخى المؤسسات طريقة التحويل أو استراتيجية الهجرة الرقمية س 

 العتماد وعاء إلكتروني بديل أو الستجابة لمتطلبات حديثة لإلعارة والتصفح. 

التطبيقية  الواجهات  اعتماد  أهمها تجنب  إجراءات واحتياطات  أيضًا عدة  تتطلب  المتواصل فهي  البحث واالسترجاع  أما خدمات 
ت بواسطة لغات برمجية تحت نظم تشغيل تتطور باستمرار وتجعل في بعض الجامدة. فكل البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية صمم

 الحاالت عملية استرجاع البيانات القديمة أمرًا صعبًا أو مستحياًل.
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 :الخاتمة

 من خالل هذا البحث  حول موضوع اإلرشيف اإللكتروني توصلت إلى النتائج التالية: 

 القطاعين العام والخاص.األرشيف اإللكتروني ضرورة ملحة لمؤسسات  -
 األرشيف اإللكتروني يعمل على إدارة الملفات بشكل تفصيلي من خالل محتوياتها, بداًل من االكتفاء بمجرد حفظها.  -

 :المصادر والمراجع

المعلومات:   (. دور الجمعيات واالتحادات المهنية في تطبيق معايير االعتماد األكاديمي لبرامج علوم المكتبات و2018ثروت العليمي. )
 ,Journal of Information Studies & Technology (JIS&T), 2018(1)دراسة تحليلية في ضوء المعايير الدولية و العربية.  

8. 

،  ٢٣(، نظم األرشفة اإللكترونية: دراسة تحليلية مقارنة، المجلة العربية لألرشيف والتوثيق والمعلومات، س ٢٠١٩أكرم أبوبكر الهوش، )
 . ٤٥ع 

في الفترة    -من بحوث ندوة بناء نظام عصري للوثائق والمحفوظات-الذوادي, عائشة عيسى عبدهللا: األرشيف الجاري واألرشيف الوسيط  
 م. 2010ُعمان: معهد اإلدارة العامة,   -.1ط - م(.2007أكتوبر 30-28من )

القاهرة: المكتبة األكادمية,   -المكتبات والمعلومات والحاسبات.سيد حسب هللا, أحمد محمد الشامي: الموسوعة العربية لمصطلحات علوم  
 م. 2001
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Abstract: 

Informatics and modern electronic communication systems have brought about a real revolution and a radical revolution 

against the traditional methods of information processing, preservation and circulation. It has imposed new concepts, 

techniques and advanced techniques in the function of archiving and preserving correspondence, which makes 

correspondence, which forces institutions to switch to the use of computers in the process of archiving and archiving papers. 

The electronic archive is a bank for documents and information, as through the electronic archiving process, paper documents 

of all kinds and status are converted into electronic documents that are easy to retrieve and deal with in an electronic way. 

Preserving them to face their fate. Scientific planning and strategic decisions in developed countries today depend mainly on 

archives, where statistics and reports are ready and very quickly in front of decision makers at all levels, to take decisions 

and draw plans. 

 

http://www.ajsp.net/

