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ا يفرض على األعمال، مم ت وشبكاتامكانيات االنترن من كلأن الحاجة ماسة إلى التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية التي تستفيد  يبدو الملخص:

 اصة؛ باختالفعامة والخالمؤسسات ال ضرورية تختلفوكخطوة أولى  في ليبيا مواكبة التطورات من حولها، في عالم يتسم بالسرعة والتغير،ات الحكومية المؤسس

ها توثيقها وأرشفتإلى  سةحجمها، وأعمالها، ونشاطاتها، غير أنها تجتمع على أن لكالً منها لها المستندات والوثائق الخاصة بها، والتي سوف تكون بحاجة ما

 ً ق ودية( بصناألمن -التقنية -اإلدارية -المالية -)البشرية توافر متطلبات عمليات التوثيق واألرشفة اإللكترونية على مدىللتعرف لذا فقد هدفت هذه الدراسة  .إلكترونيا

التوثيق  أساليب ىلتعرف علول ،عملية األرشفة عوقات التي تواجهصعوبات والمأبرز العلى و ،فرع درنة من وجهة نظر العاملين فيه الضمان االجتماعي ــ

ينة الدراسة هي جميع موظفي فكانت ع ،موظفا  ( 348وقد بلغ مجتمع الدراسة ) ؟هل هي تقليدية أم إلكترونية أم مختلطة ؛حكوميةرشفة )الحفظ( في المؤسسات الواأل

 الستبانة والمقابلة الشخصيةاعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واتخذت ا .( إداريا  89موظفيه )مكتب درنة المدينة النموذجي بالكامل، والذي يبلغ عدد 

أن و .ةجتماعي بدرنمستوى مرتفع جدا لتوافر متطلبات تطبيق األرشفة اإللكترونية بصندوق الضمان اال هناك أن إلىتوصلت  المعلومات، وقد أداتين لجمع

بما يشجع  مستوى مرتفع،بوالمالية  بعدها اإلدارية جدا،مرتفع  التقنية بمستوىثم  ،تليها المتطلبات األمنية ،بشرية حظيت بالترتيب األولمستوى توافر المتطلبات ال

لتغيير أمر اأن و .لةعلى الحكومة أن تستفيد من تجربة هذه المؤسسة لتعميمها على بقية مؤسسات الدو يجب هبأنكما أوصت  المؤسسات األخرى على توفيرها.

ونية رشفة اإللكتررامج األبدءا من ب تدريجيا،لالنتقال إلى الحكومة اإللكترونية  استراتيجية عامةضروري لكنه ال يأت صدفة، مما يتطلب من الحكومة وضع خطة 

 األساسية.

 
 (األرشفة االلكترونيةتوثيق الكتروني، متطلبات األرشفة اإللكترونية، معوقات ، أرشفة الكترونية) الكلمات المفتاحية:

  
 

 اإلطار العام - المبحث األول
 

 مقدمة  .1

 العلوم نحن اآلن في عصر تتطور فيها 

بسرعة فائقة، هذا التطور يجعل المجتمعات  والتكنولوجيا

جديدة للتعامل  اتتطور بدورها وتجعل الناس يتوقعون طرق

وغير  ومع الهيئات والمؤسسات الحكومية فيما بينها

ولكي تبقى هذه الهيئات والمؤسسات متجاوبة مع  الحكومية.

في ومع التغيرات المتعددة  التطورات التكنولوجية الهائلة،

انجازها وفقاً األعمال وخاصةً الخدمية ومتطلبات  بيئة

يجب على المؤسسات والشركات  ؛الحتياجات المواطن

إيجاد سبل جديدة وحديثة، للتعامل مع عمالئها، وذلك عبر 

يغ أكثر انفتاحا وجودة، والتي تتم من خالل قنوات وص

ولمواكبة هذه  االعتماد على الحلول اإللكترونية والرقمية.

التطورات الهائلة في طبيعة األعمال، وآفاق العمل الرحبة 

التي أفرزتها المتغيرات الحديثة، ومع التزايد المستمر في 

وما تملكه من مستندات ووثائق كثيرة في  المؤسسات حجم

تى المجاالت، ورغبة من هذه المؤسسات في تنظيم ش

معلوماتها بطرق آلية حديثة مما يوفر عليها الكثير من 

الوقت والجهد، ويضمن لها الحفاظ على هذه المعلومات، 

ظهرت الحاجة لوجود نظام متكامل يتولى القيام بجميع 

العمليات الخاصة بالتعامل مع الوثائق آليا؛ وذلك بتوثيقها 

ها وفهرستها وتلخيصها واسترجاعها عند الحاجة توأرشف

عليه التوثيق واألرشفة هذا النظام المتكامل يطلق  إليها.

التي تعد من أهم األدوات التي تحافظ ، ةاإللكتروني أواآللية 

على سالمة الوثائق وتحولها إلى معلومات مفيدة، وبالتالي 

أداء  تتحول هذه المعلومات إلى معرفة تساعدنا على تحسين

عات، مؤسساتنا والخدمات التي تقدمها إلى األفراد والمجتم

المؤسسات  ومن بين هذه وخاصة في المؤسسات الخدمية؛

جتماعي الذي يعد مصدراً االالخدمية صندوق الضمان 

ً في توفير الرفاهة االجتماعية؛ عن طريق المساهمة  مهما

ودعم التنمية العامة،  تطوير الظروف المعيشية، في

 .  ة االجتماعية تجاه أفراد المجتمعحقيق المسؤوليوت
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  مشكلة الدراسة: .2

من القرن العشرين  األخيرةشهدت العقود 

اإللكترونيات تطورات عميقة وشاملة في مجال 

وتكنولوجيا المعلومات، ذلك أن التطورات  واالتصاالت

 ،الحديثة عبر الشبكات أتاحت الفرصة لربط أجزاء العالم

دخول  واإلدارات ،الكثير من المؤسساتحتم على تمما 

 إجراءمن أجل  ،من أوسع أبوابه اإللكترونياتعالم 

ع، والتواصل مع العالم أجم ،العمليات والمهام بشكل أسرع

 والبقاء في المنافسة. ومع االستمرار،والتي تضمن لها 

وفي مقدمتها األجهزة اإللكترونية؛ ظهور وتطور 

 ةالتقليدي األساليبيدة غير ظهرت أساليب جد ،الكومبيوتر

 وأرشفتهالحفظها  ،المستندات والوثائق الضروريةلتوثيق 

 .) الرقميةالذاكرة )عن طريق استخدام ذاكرة الكومبيوتر 

وسعة  ،الحفظ أتمتةالجديد مع تطور  األسلوبوتطور هذا 

وتطور برمجيات خزن واسترجاع  ،الذاكرة الرقمية

ب ذا العالم؛ دخل الحاسووحيث أننا جزء من ه .المعلومات

مؤسساتنا الحكومية وغير الحكومية عنوة، وانتشر 

ا استخدامه مع أوائل القرن الواحد والعشرين، وقد اختار

الباحثان صندوق الضمان االجتماعي مجتمعا لتطبيق 

بحثهما لكون هذا الصندوق يقوم على خدمة المواطنين 

ل كافتحقيق التالمحالين للتقاعد والعجزة واألسر المحتاجة ل

 في محاولةاالجتماعي للدولة، فمشكلة هذه الدراسة تكمن 

ما هو واقع األرشفة اإلجابة على السؤال التالي: 

ما اإللكترونية، في صندوق الضمان االجتماعي ـــ درنة؟ و

ره مستوى تطبيق أساليب األرشفة اإللكترونية فيه؟ باعتبا

به للدولة، وتشامحكوم بنفس القوانين المالية واإلدارية 

الظروف البيئية مع المؤسسات الخدمية األخرى العاملة 

ما بية، بالدولة، وأنه يتمتع بنفس اإلمكانيات المادية والبشر

 يُمكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة بصفة عامة.

 أهداف الدراسة: .3

جاءت هذه الدراسة لتحقق األهداف المتمثلة في 

 التاليـة:النقاط 

ة رفة مدى توافر متطلبات عملية التوثيق واألرشفمع. 1.3

 ة.اإللكترونية في صندوق الضمان االجتماعي ــــ فرع درن

على صعوبات ومعوقات عملية التوثيق  التعرف. 2.3

 -في صندوق الضمان االجتماعي  واألرشفة اإللكترونية

 درنة.فرع 

 رشفة )الحفظ( فيلتعرف على أساليب التوثيق واألا .3.3

م أنية هل هي تقليدية أم إلكترو حكومية الليبية،ؤسسات الالم

 مختلطة؟

بعض التوصيات التي يؤمل إتباعها لتعزيز  تقديم .4.3

ة عملية التوثيق واألرشفة اإللكترونية لما لها من أهمي

بالمؤسسة محل  عظيمة في أداء األعمال بكفاءة وفاعلية

 .الدراسة

 .أهمية الدراسة4

امة والخاصة؛ باختالف تختلف المؤسسات الع

حجمها، وأعمالها، ونشاطاتها، غير أنها تجتمع على أن 

ف ي سولكالً منها لها المستندات والوثائق الخاصة بها، والت

ً تتكون بحاجة ماسة إلى توثيقها وأرشف ل فك .ها إلكترونيا

مؤسسة حكومية كانت أم غير حكومية تتألف من مجموعة 

ختصاصه، ولكل قسم من من األقسام، والفروع كل حسب ا

 هذه األقسام مستنداته، ووثائقه الخاصة به، والتي يتم

استخدامها بشكل مستمر في مرحلة معينة، ثم حفظها، 

ائق، ونظرا ألهمية هذه الوث واسترجاعها عند الحاجة إليها.

؛ والمستندات؛ فأن هذه المؤسسات، تحتاج إلى آلية فعالة

ج االستخدام. فهي تحتالحفظها من التلف، والضياع، وسوء 

سة إلى أساليب األرشفة االلكترونية، مما يجعل هذه الدرا

وني من األهمية بمكان، كذلك أن التوثيق واألرشيف اإللكتر

 هدافيعتبر مركزاً للمعرفة والتي يمكن توظيفها لتحقيق األ

ا النوع من لذلك فإن هذ المرجوة، إضافةوالغايات 

 العلمية. إثراًء للمعرفة يعدالدراسات 

 الدراسة:تساؤالت  .5

 ين:ليالتاالتساؤلين  وأهدافها ِصيغَافي ضوء مشكلة الدراسة 

ما مدى توافر متطلبات عمليات التوثيق واألرشفة  .1.5

األمنية(  -التقنية -اإلدارية -المالية -البشرية)اإللكترونية 
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بصندوق الضمان االجتماعي ــــ فرع درنة من وجهة نظر 

 يه.فالعاملين 

ما أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمليات  .2.5

التوثيق واألرشفة االلكترونية بصندوق والضمان 

    فيه.االجتماعي ـــ فرع درنة من وجهة نظر العاملين 

  الدراسة: دحدو .3.5

 فيما يلي: الدراسة تلخصت حدود

 مدير صندوق ،ذه الدراسةشملت ه :البشريةالحدود  1.3.5

، واألقسام اإلدارية بهذا بدرنة االجتماعي الضمان

( ثالثة عشر قسماً، وأربعة مكاتب 13)وعددها الصندوق 

وحدة له، ووحدتين هما وحدة التدريب وخدمية تابعة 

 والتخطيط.الدراسات 

الحدود الموضوعية: ركزت الدراسة على موضوع  2.3.5

 التوثيق واألرشفة اإللكترونية ومدى توافر متطلباتهما

صندوق الضمان االجتماعي ـــ فرع درنة من وجهة نظر ب

 العاملين به.

 الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة على العاملين 3.3.5

ق بمكتب درنة المدينة النموذجي للخدمات الضمانية بصندو

 درنة.الضمان االجتماعي ــ فرع 

 من:الدراسة خالل الفترة  اجريت الزمنية:الحدود 4.3.5

 م.2018ـ ديسمبر( ـــ )نوفمبر

 منهجية الدراسة .6

لتي تسعى بناًء على طبيعة الدراسة واألهداف ا

 ليلي،المنهج الوصفي التحالباحثان  عتمدإلى تحقيقها، فقد ا

الذي يهتم بدراسة حالة  ،دراسة الحالةمن خالل أسلوب 

معلومات خالل جمع  يتم منالواقع، وهذا واحدة في 

والسابق  ،الوضع الحاليب ةالمتعلقتفصيلية عن الظاهرة 

 ،اومعرفة العوامل التي أثرت وتؤثر عليه ،للظاهرة

 .(2) والخبرات الماضية لهذه الظاهرة

 :مجتمع وعينة الدراسة .6

يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين  

مدير ) االجتماعي ــ فرع درنةاإلداريين بصندوق الضمان 

ؤساء المكاتب، رؤساء األقسام اإلدارية، ورالصندوق، 

والمكاتب النموذجية التابعة  والوحدات اإلدارية بالصندوق،

كما هو مبين بالهيكل التنظيمي لصندوق الضمان  له؛

( 348) وقد بلغ مجتمع الدراسة درنة(فرع  –االجتماعي 

وبما أن المكاتب النموذجية لها نفس التقسيمات  موظفاً.

فكانت عينة  ،اإلدارية للهيكل التنظيمي العام للصندوق

الدراسة هي جميع موظفي مكتب درنة المدينة النموذجي 

   إدارياً.( 89بالكامل، والذي يبلغ عدد موظفيه )

 الدراســــات السابقــــة: .7

فيما يلي مجموعة من الدراسات السابقة تشترك  

 وهي: في أكثر من متغير مع هذه الدراسة

  (:3)( 7200الجاب ري)دراسة . 1.7

 رشفة اإللكترونية فيان عنوان هذه الدراسة "األك     

دراسة ميدانية على وزارة اإلسكان  سلطنة عمان"،

اعتمدت المنهج الوصفي، واستخدمت والكهرباء والمياه. 

ة؛ وكان هدف هذه الدراس االستبانة أداة لجمع المعلومات،

التعرف على نظام حفظ الوثائق العقارية، ومتابعته من 

ي حتى الحفظ بالنظام الضوئي للوثائق الحفظ التقليد

ا؛ العقارية، وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمه

ال برغم وجود أربعة أنظمة حفظ آلية، إال أن المواطن ماز

يعاني الروتين الورقي التقليدي الممل، الذي يؤخر من 

قت، تداول الوثائق، وبطئ العمليات اإلجرائية، ومضيعة للو

دراسة بضرورة ربط أنظمة المعلومات وقد أوصت ال

دين بعض، وبما يُمّكن من تقديم المعلومات للمستفيببعضها 

 على منها، وتطوير النظم اآللية  بما يسهل االستفادة منها

 الوجه األكمل .

 :(4)( 2007 )دراسة بيزان .72.

تبنت الدراسة المنهج الوصفي ، واعتمدت االستبانة أداة  

تناولت الدراسة التقنيات المعلوماتية في لجمع المعلومات، و

ليبيا من خالل أربعة محاور رئيسية هي: تأثير االفتراضي 

يئة األساسية لمجتمع على الحياة البشرية العامة، وهندسة الب

المحتوى االلكتروني، مستقبل اإلدارة  ةجودالمعلومات، 

االلكترونية في ليبيا؛ والذي يعتبر األرشيف اإللكتروني 

منها، وقد قدمت الدراسة مجموعة من اآلليات والسبل  جزء
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وضع آليات ومناهج في  فعيل العمل االلكتروني متمثلةلت

تطبيقية للمؤسسات اإلدارية لالنتقال من بيئة العمل 

بناء المجتمع االلكتروني؛ ، وناعية إلى المعلوماتيةالص

وذلك بتبني عمليات التخطيط والمتابعة، وإقامة كافة 

العمل و ،تية اإلنتاجية منها أو الخدمية يع المعلوماالمشار

على توفير متطلبات واحتياجات المجتمع اإللكتروني من 

بُنى تحتية وتدريب وتأهيل وتطوير النظم المؤسسية، 

ومتابعة وتقييم عمليات تطبيق األنشطة اإللكترونية بهذه 

 المؤسسات .

 :(5)( 2010 )دراسة بو نعامة.73.

ن لكترونية بين هذه الدراسة " األرشفة اإلكان عنوا     

، دراسة حالة لألرشيف الوطني التشريع والتطبيق "

واستخدمت  التحليلي،اعتمدت المنهج الوصفي الجزائري، 

حيث خلصت االستبانة أداة لجمع البيانات والمعلومات، 

الدراسة إلى ضرورة توفر اإلطار التشريعي أعمال 

أكدت على تطبيق األرشفة األرشفة اإللكترونية، كما 

االلكترونية لمواكبة المتغيرات التقنية للحفاظ على 

 وإدامتها.المعلومات 

 : (6)(Felck 2010)دراسة .74.

كان هدف هذه الدراسة الكشف عن مدى    

ارة ي إداستخدام اإلدارة اإللكترونية والبرامج الملحقة بها ف

ل سيما أعمااألقسام اإلدارية في الجامعات األمريكية وال

( 36األرشفة االلكترونية، وتكونت عينة الدراسة من )

رئيس قسم يعملون في األقسام اإلدارية المختلفة، وقد 

% من رؤساء 76أظهرت نتائج الدراسة أن ما نسبته 

األقسام يمتلكون معرفة مناسبة في مجال الحاسوب، 

ج ويرغبون بتطبيقه في عملهم اإلداري، كما أشارت النتائ

وجود عالقة طردية بين المعرفة بالحاسوب ومستوى  إلى

ة  دراساستخدامه في اإلدارة االلكترونية، كما بينت نتائج ال

ى أيضاً؛ أن اإلدارة االلكترونية تخفف من عبء العمل عل

 . رؤساء األقسام، وتسرع من وتيرة العمل وتقليل األخطاء

 

     

 :  (7) (2012جبريل وشنيب، )دراسة   .75   

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توافر  

متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة عمر 

المختار، كما هدفت إلى التعرف على معوقات تطبيق 

فة اإلدارة اإللكترونية في نفس الجامعة، إضافةً إلى معر

ة، طبيعة العالقة بين متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكتروني

 فية والمتمثلة في)النوع، والعمر،والمتغيرات الديمغرا

 والمستوى التعليمي، ومدة الخدمة( وتوصلت الدراسة إلى

اإللكترونية  هناك توافر في متطلبات تطبيق اإلدارة

بالجامعة محل الدراسة وبدرجة مرتفعة، كذلك كشفت 

الدراسة على وجود معوقات تعيق تطبيق اإلدارة 

ما مستوى مرتفع، كاإللكترونية بالجامعة محل الدراسة؛ وب

أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

 متوسطات متطلبات اإلدارة اإللكترونية تعزى للمتغيرات

الديمغرافية والمتمثلة في)النوع، والعمر، والمستوى 

 التعليمي، ومدة الخدمة(

:  (8) (2013دراسة )أبو عاشور والنمري .6.7 

كشف عن حيث هدفت هذه الدراسة إلى ال 

مستوى تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة 

اليرموك، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى 

تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالجامعة كان بدرجة 

مرتفعة، كذلك أشارت نتائج الدراسة إلى عدم 

وجود فروق ذات داللة إحصائية لمستوى تطبيق 

اإلدارة اإللكترونية تعزى لمختلف المتغيرات 

النوع(، كما كشفت لديمغرافية )الرتبة األكاديمية وا

الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية 

لمستوى تطبيق اإلدارة اإللكترونية تعزى إلى 

متغير)المؤهل العلمي( وذلك لصالح حملة 

البكالوريوس، والدراسات العليا في مجال التخطيط 

ني ، ومجال الرقابة والتقويم اإللكتروياإللكترون

 وفي األداء ككل .  
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 السابقة:التعليق على الدراسات  4.7

 ةاهم ما ميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابق

 ةاإللكترونيهو أنها استهدفت متطلبات األرشفة 

االستبانة فقط لجمع تحديدا، ولم تقتصر على 

أداة  المعلومات، بل اعتمدت المقابالت الشخصية

 كما أنها اتخذت جوبين،اضافية لتعزيز آراء المست

مؤسسة نموذجية دراسة حالة لتعميم النتائج على 

 المؤسسات األخرى.

 اإلطار النظري للدراسة -المبحث الثاني 

يمثل التوثيق أرقى منتوج حضاري،  :مقدمة.1    

ومصدر ثقافي مهم وأساسي لكتابة التاريخ، فمنذ قرون فكر 

دون على اإلنسان في حفظ المعلومات؛ والتي كانت ت

األجسام الصلبة )على الجدران، والصخور، وغيرها( 

وإيصالها لألجيال الالحقة، فتعتبر من أقدم الوثائق 

المؤرشفة التي وصلت إلينا في الوقت الحاضر، رغم 

صالحها. وهذه الوثائق اتخريبية ال يمكن ألعمال تعرضها 

يرجع تاريخها إلى أالف السنين؛ حيث كانت تدون على 

، ثم على الخشب، والورق السميك، والجلود الجدران

والورق العادي كما هو اآلن. وفي القرن التاسع عشر قام 

 Margaret  وزوجته  Gregory Batesonالباحث

Mead  بدراسة المجتمعات المنعزلة؛ وألول مرة في

التاريخ تم استعمال التصوير الفوتوغرافي في توثيق 

جيل، وتميز القرن الواحد المعلومات بدالً من الكتابة والتس

والعشرين بتقنيات الحفظ االلكتروني واالتصال الواسع في 

ظل التغيرات التي أحدثتها ثورة المعلومات، ونظم 

االتصاالت الحديثة، ونتيجة لتزايد حجم عمل المنظمات؛ 

وما نتج عنه من مستندات، ووثائق، ونشرات، ودوريات 

هذا النتاج  وأبحاث أصبحت هناك حاجة ماسة لترتيب

وتنظيمه بطريقة آلية؛ لتوفير الوقت والجهد وضمان حفظه 

بطريقة تسهَل عملية استرجاع المعلومات عند الحاجة 

إليها، كذلك إمكانية تحويل هذه المعلومات إلى قواعد 

نات يتم الرجوع إليها الكترونياً، األمر الذي أدى إلى بيا

 (9).اظم األرشفة االلكترونية وحمايتهن استحداث

 : التوثيـــــــــق.2

ً تقبل أن نتطرق بالحديث عن ال            علينا  وثيق؛ لزاما

حمل تهي أي مادة  فالوثيقـــــة:أن نعرف الوثيقة أوالً، 

معلومات، سواًء كانت هذه المادة ورقية )المكاتبات، 

المراسالت، المخطوطات( أو سمعية )الشريط صوتي 

الم المرئية( أو تشكيلية التسجيالت( أو بصرية )األف

كذلك توجد  . حات العالمية، اآلثار المعمارية()اللو

تصنيفات أخرى للوثيقة، فمن حيث الحركة هناك الوثائق 

 النشطة والوثائق غير النشطة، وهناك الوثائق الرسمية؛

الشهادات، )مثل وهي التي ال يتطرق لها الشك 

ام أرقام وأخت والمخاطبات التي لها أدلة ألنها تحتوي على

ث وتوقيعات ثبوتية( كذلـك تُصنــف الوثائــق مــن حيــ

ر يـــتقارالسريـــة إلــى )سريــة مثـل لجــان التحقيــق، وال

 اً مثـــل الدراسات، والمشاريعسريــة جــد -السنويــــة

  (.10)مثل العسكرية، والدبلوماسية(  سرية للغاية -الوزارية

تي ت اليفا: فهناك الكثير من التعرلتوثيقأما بالنسبة ل      

ي العلماء والباحثين يعرفون بها التوثيق وه أطلقها بعض

إن اختلفت في صياغتها اللغوية، إال أنها تتفق في 

 يلي:مضمونها ومن هذه التعريفات ما 

أنه ( " Meritor Taubeتعريف موريتمر تاوبا) أ.

ل عليها توصي مجموعة من العمليات التي تشتمل

المعلومات المتخصصة، والتي تكَون العمل المكتبي، من 

 إعداد ونسخ وتوزيع" .

تايلور وروبرت ( Jams Mack)سماك تعريف جم  ب.

(Robert Taylor ) أنه مجموعة من العمليات لتجميع "

المتخصصة، وذلك لتوفير  وتوصيل المعرفةوتنظيم، 

  أقصى استخدام ممكن للمعلومات التي تشتمل عليها"

( " أنه جمع، Brad Ford)فورد تعريف براد  ج.

 والمعلومات الحديثةوتصنيف جميع سجالت المعرفة، 

 ".نوتيسير استعمالها لمن يحتاجها من الباحثين والمخترعي

( " Webster Dictionary)وبستر تعريف قاموس  د.

أنه تجميع للمعرفة المسجلة، وترميزها، وبثها على أن 
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، مع وبإجراءات متكاملةطريقة شاملة، تُعامل هذه المعرفة ب

المختلفة حتى  وأساليب التصويراالستعانة بعلم المعاني 

  ".تنال المعلومة أكبر قدر من اإلتاحة واالستخدام

( " أنه شكل من أشكال العمل Sheraتعريف شيرا) هـ.

 ً  ".المكتبي يمتاز عن سابقه بكونه أكثر عمقا

 نستخلص أن التوثيق فمن خالل التعريفات السابقة      

 عملية إجرائية تتيح تحليل الوثيقة نفسها، واستخالصها

لتسهيل عملية الرجوع لها دون الدخول في ميكانيكية 

حفظها، أي هو العملية المتعمقة في دراسة الوثائق من 

 .خالل تحليلها والخوض في ثناياها ليُكشف ما ال يراه

 التوثيق:أهمية  1.2

ه؛ إلي أهمية التوثيق من الحاجة الماسة تأتي               

ة وخاصةً في الوقت الراهن، فباتساع رقعة المعرفة وزياد

االتصال والتواصل بين مختلف المؤسسات بأنواعها 

وأشكالها، وتطورها لدرجة أصبح هناك ما يعرف بمجتمع 

( وأصبحت الحاجة Paperless Society)ورق بال 

تم حالتكنولوجي المتسارع ماسة للتوثيق، ونظراً لالندفاع 

على هذه المؤسسات مواكبته بعملية التوثيق لكي يسهل 

عليها استرجاع تلك الوثائق؛ لكي تصل إلى معلومات 

، معينة بين ماليين المعلومات التي يحتويها وعاء الحفظ

           .الوثائقالتخاذ ما يلزم حيال المعلومات الموجودة بهذه 

أن األرشيف هو ذاكرة  (11) ارالطييرى األرشيف :  .3

األمم وذاكرة اإلدارة معاً، أي انه تاريخهـــا وإذا ما فقدت 

حيث أصبح  األمة أو المنظمة تاريخها؛ فإنها تفقد كل شيء

األرشيف اليوم؛ يمثل العنصر األساسي في اإلدارة، واعتُبر 

ات حجر األساس الذي يعتمد عليه في عملية اتخاذ القرار

واألرشيف هو المكان الذي  في الوقت المناسب المناسبة، و

مل توجد الوثائق المتعلقة بأعمال المؤسسة، والتي انتهى الع

أو مالية،  بها، ويكون له أهمية تاريخية أو قانونية أو إدارية

و مكتب أو وقد تحفظ هذه الوثائق في إدارة  أو قسم  أ

عاية واألرشفة عملية ديناميكية متكاملة، تقوم على ر مخزن

الوثائق من لحظة إنشائها في اإلدارات، ومتابعتها حتى 

يتقرر مصيرها النهائي؛ سواًء بالحفظ أو بإتالفها وإعدامها 

بالمعدات الخاصة بذلك، حيث أن عملية األرشفة تمر 

بثالث مراحل هي )النشيطة، والوسيطة، والنهائية( وبالتالي 

صةً لدى أصبح مفهوم األرشفة له مكانته بالمنظمات وخا

صناع القرار، الذين يحتاجون إليه في عملهم و االستفادة 

منه في عملية صنع القرارات؛ وهذا يسمى األرشيف 

( وهو المكان الذي تحفظ Current Archivesالجاري)

فيه الوثائق الجارية؛ أي التي تُستعمل يومياً للحاجة إليها في 

     العمل .        

 لية(اآل )األرشفة رشفة اإللكترونيةاألوبالتالي فإن         

وإمكانية تصويرها، وفهرستها  الوثائقهو نظام إدارة 

وتحويل محتوياتها، وتوفير طرق عَدة السترجاعها، 

اً واالطالع عليها، واالستفادة منها، وتداولها إلكتروني

من الكوارث، واالرتقاء بمستوى وعي  بسهولة وتأمينها

   بها.القائمين على العمل 

هناك عدة  اإللكترونية:تعريف األرشفة  1.3

ها تعاريف؛ عرف بها الكتَاب والمفكرين أعمال األرشفة من

     يلي:على سبيل المثال ال للحصر ما 

 مكنيإنها "مجموعة من اآلالت والتقنيات التي بواسطتها  أ.

 حفظ واسترجاع الوثائق من خالل القيام ببعض التطبيقات

 .(12)اط العادي للمؤسسة" اآللية في إطار النش

ية ورقإنها "عملية ديناميكية تعمل على تحويل الوثائق ال ب.

ً داخل نُ  ظم إلى وثائق الكترونية، يتم تخزينها إلكترونيا

الحاسبات اآللية عن طريق أجهزة تسمى الماسحات 

 (.SCANERالضوئية" )

عملية تخزين المعلومات على وسيط إلكتروني  إنها" ج.

ية ة ألهميتها، وندرتها، وألسباب تاريخية وأمنلمدة معين

  .(13)واسترجاعها عند الضرورة ألنها غير جارية" 

ى ( بأنها "تلك النظم التي تعتمد علDolorوقد عرفه ) د.

من  تكنولوجيا الحاسبات، والتي تتيح العمليات واإلجراءات

اجل اإلدارة والسيطرة على عمليات تخزين الوثائق 

 واسترجاعها عند الحاجة إليها.اإللكترونية، 

من التعاريف السابقة أن األرشفــة  إذا نستخلص      

اإللكترونيـة عبـارة عـن مجموعـة مـن البرامـج واألجهـزة 
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ً مـن اجل تحويـل الوثائـق من شكلها  التـي تتكامل معا

 الحاسبات.التقليدي إلى شكل قابل للتعامل معها بتكنولوجيا 

وع نأ حيث توجد شفة اإللكترونية:أنواع األر .2.3

د متعددة من األرشفة اإللكترونية فمن حيث درجة االعتما

ان نوع للحاسب اآللي، يوجد نوع واستخدام كلعلى التقنية 

 هما:

 On Line)المباشر األرشفة اإللكترونية على الخط  -ا

Archiving وهي حفظ الوثائق بصفة مستمرة في الخادم )

ها من خالل الحاسبات المتصلة بحيث يمكن استرجاع

د بالشبكة، وتؤدى فيه كل األعمال بالميكنة الحديثة ويعتم

اآللي واألجهزة  عملبدرجة كبيرة على االنترنت وال

  يطلبها.اإللكترونية الحديثة في توفير الخدمات لمن 

المباشر االلكترونية على الخط  شبه األرشفة -ب

(Archiving on CDS of lineوهي حف ) ظ الوثائق

على األقراص المدرجة باستخدام البرامج الخاصة بذلك 

( وهو أيضا األرشيف Cd( & )Manager RXمثل )

ً مع االستعانة باآلالت  الذي تؤدى فيه األعمال بدنيا

يف واألجهزة اإللكترونية الحديثة؛ أي انه خليط من األرش

االلكتروني التقليدي ويسمى أيضا األرشيف الورقي 

إلى رقمي عن طريق الماسح الضوئي المحول 

(Scanner.) 

( في عمليات التوثيق e Dox)نظام كذلك يتم استخدام 

ة دارإلواألرشفة اإللكترونية، حيث يعتبر هذا النظام كامالً 

الوثائق والتعامل معها بحفظها وأرشفتها سواًء كانت 

از المؤسسة التي تعمل بهذا النظام صغيرة أو كبيرة، ويمت

قراءة المعلومات؛ ألنه يتعامل مع المستندات بسهولة 

 التكاليف.باللغتين االنجليزية والعربية، ويعتبر قليل 

( في أعمال Docu ware)برنامج كذلك يتم استخدام   

التوثيق ألنه يعتبر أحد الحلول لحفظ وأرشفة الوثائق 

ة، تعملالكترونياً؛ ألنه متوافق مع جميع أنظمة التشغيل المس

" بعمليات التعريب لهذه Net waysشركة" حيث تقوم

 البرامج.األنواع من 

 

 :اإللكترونيةخصائص ومميزات التوثيق واألرشفة . 3.3

من خصائص ومميزات التوثيق واألرشفة           

رعة اإللكترونية؛ تسهيل عملية االستنساخ بعدة أشكال، وبس

 ،اإللكترونيوإرساله أليا عن طريق البريد  وأقل تكاليف،

ى وأن يكون األرشيف اإللكتروني بنك للمعلومات على المد

الطويل؛ يوفر ألصحاب القرار المعلومات الضرورية 

ناسب قراراتهم، ويوفر الحيز المكاني الم التخاذلمساعدتهم 

ك واالستغناء عن الورق وأكوام المعامالت والملفات. كذل

ح ربط أجزاء المؤسسة فيما بينها مهما تباعدت، مما يتي

سهولة وسرعة تنقل المرسالت داخل نطاق المؤسسة 

وخارجها، وأًي كان موقع المستفيد منها وتعدد نقاط 

وصولها مما يسهل استرجاعها وإجراء التعديالت عليها، 

وإرسالها من جديد دون تضارب أو تكرار في إصدار 

ظمة األوامر وتقليل األخطاء، ودون مخالفة للقوانين واألن

ة البيئ والتحول منالرفع من أداء المؤسسة المعمول بها و

 .(14)التقليدية إلى البيئة اإللكترونية 

على الشبكة  (15) خاصتطوير  مركزأورد وقد          

دات العالمية )االنترنت( مقالة؛ مفادها: أن تمتلك المستن

الهامة أمر جيد جداً، وأن تحافظ عليها من التلف شيء 

للمعلومات فيها بسهولة يمكن تحقيقه ولكن أن تصل 

وبسرعة أمر يمكن الوصول إليه فقط مع األرشيف 

اإللكتروني ألنه يتمتع بعدة خصائص ومميزات منها ما 

 يلي:

مضغوط،  JPG-TIFFعملية الحفظ فيه تتم على هيئة  أ.

 ومشفر.

من داخل  Capturing & Scanningتتم عملية  ب.

ن الحاجة ( وبدوTwainالنظام؛ والمعتمدة على تقنية )

 خارجية.الستخدام أي برنامج أو أنظمة 

 ل أوإضافة التعليقات، والحواشي سواًء على الوثيقة كام ج.

جزء منه، وتكون هذه التعليقات منفصلة عن الوثيقة 

 الوثيقة.األصلية حيث ال تظهر عند طباعة 

  .حبهار الوثيقة عند طباعتها أو سأمكانية تكبير أو تصغي .د
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 -JPGرسال الوثيقة إلى جهات متعددة إمكانية إ هـ.

TIFF- PNG  وإمكانية إرسال ملف بالكامل عن طريق

البريد اإللكتروني، والحفاظ على سرية المعلومات، 

 وتأمينها بحيث ال يمكن الوصول إليها إال من النظام نفسه.

، ظامإدراج المستندات والوثائق الممسوحة ضوئياً في الن و.

هرستها، وتخزينها مع إمكانية وضغطها، وتصنيفها، وف

 قياسي.استرجاعها بسهولة وفي زمن 

ومن خالل النظر والتمعن فيما سبق من تعاريف،    

فإن عملية التوثيق واألرشفة  ومفاهيم، وخصائص،

ثيق أولهما متعلق بالتو اإللكترونية تتضمن شقين أساسيين:

واألرشفة، وهو إنجاز األعمال والمعامالت من خالل 

األفراد لتحقيق األهداف المرجوة، والشق الثاني جهود 

الوسائط ولكترونية، وهو استخدام الوسائل متعلق باإل

        .(16) ةاإللكتروني

 :ةعملية التوثيق واألرشفة الكتروني متطلبات.4

إن تبني عملية التوثيق واألرشفة اإللكترونية في أي 

حتاج مؤسسة شأنه شأن أي عملية أو أي برنامج إداري ي

كن يتم إلى تهيئة البيئة المناسبة والمواتية لطبيعة عمله كي

 تفوقمن تنفيذ ما هو مطلوب منه، وبالتالي يحقق النجاح وال

وإال  سيكون مصيره الفشل ويسبب ذلك خسارة في الوقت 

، والمال والجهد وتعود المؤسسة حينها إلى نقطة البداية

ق عملية التوثيفجميع األنشطة اإلدارية والتي من بينها 

 واألرشفة  اإللكترونية مترابطة بعضها البعض، وتتفاعل

ق توثيمع كافة متغيرات البيئة الخارجية، لذلك فإن عملية ال

ات واألرشفة اإللكترونية يجب أن يُراعى فيها عَدة متطلب

 :  (17) منها كما يلي

 إلى: ــــمقوتن: الحواسيب واألجهزة الفنية .1.4

وخاصةً  ت مواصفات جيدة:حواسيب ذا 1.1.4

 ( وسعةRAMالمتعلقة بسعة الذاكرة الرئيسية ) تالمواصفا

  الصلب.القرص 

حيث أنها تعتبر عنصر  أجهزة الماسح الضوئي: 2.1.4

فعَال في بناء منظومة األرشفة االلكترونية، وذلك بتحويل 

مواصفات الوثيقة الورقية إلى ملف الكتروني، وتعتمد 

كم العمل المطلوب يومياً؛ أي عدد  الضوئي على الماسح

الوثائق المراد أرشفتها الكترونياً، وعلى هذا األساس، إذا 

كان حجم العمل كبير فيجب توفير أجهزة الماسح الضوئي 

بمواصفات فنية متقدمة قادرة على تحويل عشرات األوراق 

 إلى معلومات رقمية خالل دقيقة واحدة.

فاظ وذلك من أجل االحتالخزن االحتياطي:  طأوسا .3.1.4

 فيلةبالوثائق المؤرشفة الكترونياً، وتوفير اإلجراءات الك

ضرر، فالبد بالحفاظ عليها في حال تعرضها للتلف أو ال

تعمل على توفير نسخ احتياطية  ةخزينمن توفير وسائط 

القريب، ومن مات المؤرشفة على المدى البعيد وللمعلو

الخارجية  أمثال هذه الوسائط األقراص الصلبة

(External Hard Drives:)  ،ذاكرة الفالش

 الليزرية.واألقراص 

 قالتوثي قد تتطلب عملية :لرقميةا ت. الكاميرا4.1.4

 :       لىا االلكترونية واألرشفة

 التي؛ أي الرقمية العالية الجودة االستعانة بالكاميرات       

فة دقة عالية في تمثيل الصورة المأخوذة في أرش تمتلك

ح الوثاق القديمة، والتي ال يمكن أرشفتها بواسطة الماس

 .وئي وذلك خوفاً عليها من الضياعالض

عمليات التوثيق  تتطلب البرمجية:التطبيقات  .2.4 

واألرشفة االلكترونية إلى توفر التطبيقات البرمجية 

المسؤولة على إدارة عمليات التوثيق واألرشفة االلكترونية 

ومعالجتها الكترونياً؛ وذلك بدمجها،  استعراض الملفات

وتقسيمها، وتحويل صيغ هذه الملفات من صيغ صورية 

. ومن أمثال هذه التطبيقات التي يمكن PDFإلى صيغ 

 Adobe Acrobatنظام االعتماد عليها في هذا المجال:

Professional ( نظام )الستعراض الملفات وتحديثها

Image to pdf ية إلى صيغة )تحويل الملفات الصور

pdfالضوئي.أنظمة الماسح  ( برمجيات 

ألجل الحفاظ إلى الوثائق المؤرشفة  األمني: ب. الجان3.4

المتطفلين أو االختراق أو السرقة؛ يجب تحديد كلمة السر 

للحواسيب المستخدمة في منظومة التوثيق والحفظ، وتكون 

ضمن مواصفات يصعب معرفتها من حيث تكوينها من 
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ففي هذا الخصوص يتم   الخ.م وحروف .......رموز وأرقا

استخدم التطبيقات البرمجية التي تتبع إمكانية تحديد كلمة 

المرور للملف االلكتروني، البرمجيات المضادة 

للفيروسات، وتأمين أبواب الغرف المخصص لعمليات 

ية، كذلك توفير النسخ التوثيق واألرشفة االلكترون

األرشفة ق وعملية التوثي متطلبات وتتمثل .االحتياطية

من اإلدارة اإللكترونية بصفة  ااإللكترونية باعتبارها جزءً 

 :(18) يليأساسية ما 

ة تهيئة الكوادر البشرية للعمل بالتقني تمتطلبا .1.3.4

 بالمؤسسات.التكنولوجية الحديثة 

 واالتصاالت.متطلبات تكنولوجيا المعلومات  .2.3.4

 التشريعية.والمتطلبات المالية  .3.3.4

والمعامالت متطلبات تأمين وحماية الوثائق  .4.3.4

  اإللكترونية.

بناًء على ما تقدم وانسجاماً مع طبيعة الدراسة مع    

تركز الدراسة على المتطلبات  أراء الباحثين والكتاب،

 اآلتية:

 المتطلبات البشرية: .4.4

والتي تعد أهم عناصر المؤسسة، لذلك يجب             

ن لى المؤسسة أن تولي جل اهتمامات به هذا أذا أرادت أع

 ناصرتحقق أهدافها وغاياتها المنشودة؛ فالبد من تأهيل الع

هذا والبشرية تأهيالً جيداً وعلى مستوى عاٍل من الكفاءة، 

بضرورة إعداد الكوادر البشرية  ،(19)غنيم  ما أشار به

 المتخصصة وذات الصلة بالبنية المعلوماتية ونظم العمل

لتأهيل  اإللكترونية، وذلك من خالل تنفيذ البرامج التدريبية،

في  لتحقيق الكفاءة والفاعلية الكوادر البشرية المطلوبة؛

 اإللكترونية.تنفيذ األعمال 

 :(20) ا يليالمتطلبات البشرية للمؤسسة فيمتتلخص و

 تحديد االحتياجات الحالية والمستقبلية من األفراد أ.

 المؤهلين في نظم المعلومات والبرمجيات. 

استقطاب أفضل األفراد المؤهلين في نظم المعلومات  ب.

 البرمجيات.و

إيجاد نظم فعالة للمحافظة على األفراد وتنميتهم  .ج

 وتحفيزهم.وتطويرهم 

اإلداري وإتاحة الفرصة لهم تطبيق عمليات التمكين  د.

   التكنولوجية.للتعامل السريع مع المتغيرات 

  اإلدارية: ت. المتطلبا5.4

يها لكي تحقق المؤسسة أهدافها المبتغاة، يجب عل         

تحدث في بيئتها  والتطورات التي تواكب التغيراتأن 

، الخارجية، وتأخذ كل جديد وحديث في األساليب اإلدارية

على ضرورة وجود قيادات إدارية  (21) حد الكتابأ ويشير

تتعامل بكفاءة وفعالية مع تكنولوجيا المعلومات 

 ةواالبتكار، إعادواالتصاالت، مع قدرتها على اإلبداع 

هندسة الثقافة التنظيمية، والتخلص من اإلجراءات 

ديد لكل تطور وج المملة المعيقةالبيروقراطية والروتينية 

أن  (22)نفس الكاتب  ة. كما يضيففي أساليب المؤسس

ثة أعمال اإلدارة ومناشطها تتطلب وجود بنية تنظيمية حدي

 إلى ومرنة في اتصاالتها، إضافة إلى ذلك بنية شبكية تستند

قاعدة معلوماتية وتقنية متطورة تساعد على االبتكار 

 ية.عال والمبادرة والريادة في األداء وانجاز األعمال بكفاءة

  التقنية: تلبا. المتط6.4

 وهي تعتبر من أهم المتطلبات للقيام بأعمال          

يمكن من الناحية التقنية، و واألرشفة اإللكترونيةالتوثيق 

ي؛ أربع مكونات للهيكل الفني ألي عمل تقن إن هناكالقول 

رابط إلكتروني بين  –وهي وجود قنوات اتصال إلكترونية 

 –شبكة إلكترونية  –ة والخارجي المؤسسة الداخليةمناشط 

ى كترونية. ويرأنظمة معلومات قادرة على تقديم خدمات إل

ة أن هناك " عدة مكونات للبيئ ،(23) وعقيلموسى الكاتبان 

 شبكةوال التقنية ومن أهمها: أجهزة الحاسب اآللي وملحقاته،

فير الداخلية والخارجية، والشبكة العالمية اإلنترنت، وتو

  .يةكترونامة مشاريع األعمال اإللإلق ئمة،البنى التحتية المال

 المالية: ت. المتطلبا7.4

أن المشاريع اإللكترونية كبيرة نسبيا؛ وهي            

تحتاج إلى أموال كافية، لكي يتم ضمان استمراريتها وبلوغ 

األهـداف المنشـودة مـن إقامتهـا، فيجب تحسين مستـوى 
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والمعـدات واألدوات  البنيـة التحتيـة، وتوفيـر األجهـزة

الالزمة والبرامج اإللكترونيـة، وتحديثهـا وتدريب 

ذلك ما ذكـره العناصـر البشريـة باستمرار. ويؤكد 

أن المشاريع اإللكترونية عادة تكون كبيرة  (24) الصيـرفي

تحتاج إلى أموال طائلة، لذلك البد من توفير التمويل الكافي 

 لها.

  األمنية:المتطلبات  .8.4

ة لملحات، والضرورة نتيجة ألهمية المعلوما                 

من السرقة والتزوير والخوف من عليها للمحافظة 

 استغاللها من قبل المنافسين أو المغرضين؛ يتحتم وجود

 أساليب وإجراءات أمنية تساعد على حماية المعلومات من

على وجوب تحديد أساليب  (25) السالمي ويؤكداالختراق. 

ة جراءات دفاعية ووقائية لحماية منظومات وأجهزوإ

 . وفي هذا السياق يؤكدالمعلومات؛ من أي خرق أو تخريب

على أن هناك العديد من النظم لتأمين وحماية  (26) غنيم

التوقيع  -التشفير اإللكتروني منها:المعامالت والوثائق 

 –ترونية لتحقيق الشخصية لشهادة اإللكا -اإللكتروني

               .االحتيالوالحماية ضد الفيروسات وأعمال النصب  التأمين

ملية ي عإن تبنمعوقات التوثيق واألرشفة اإللكترونية :  .5

التوثيق واألرشفة اإللكترونية البد أن يصاحبه بعض 

ال المعوقات والتحديات التي تعرقل عملية االستثمار الفعَ 

ت ن أهم المعوقاأن م( 62) عامر الحديثة، وقد ذكر للتقنية

ي التي تواجه المؤسسات عن ممارستها للتقنية الحديثة؛ ه

ددة النقص في الموارد البشرية ذات المهارات الفنية المتع

 بيزان لعصر الرقمي، وأورداالختصاصات للتعامل مع ا

 االستراتيجيةيجب على المؤسسات إعداد الخطط  أنه ،( 72)

ا دافهلوجية؛ لتحقيق أهالقادرة على مواجهة التحديات التكنو

كر م، وذبين أفراد التنظيالمنشودة ونشر الثقافة اإللكترونية 

أن هناك تحديات تواجه عمليات التوثيق واألرشفة  عامر

  :(28)اإللكترونية بالمؤسسات وهي

كامل لألعمال واألنشطة اإللكتروني ال لالتحو .1.5

 اإلدارية

لى التقليدية إ المؤسسة لالنتقال من األعمال ةتهيئ .2.5

 اإللكترونية.األعمال 

 ة.اإللكترونيتطوير البنية التحتية لألعمال  .3.5

أن هناك عَدة جوانب  (29)العالق كما يضيف  

 يلي:تعيق األعمال التقنية منها ما 

اً عدم توفر اإلنترنت بشكل كافي وموسع وتكاليفه غالب أ.

 عالية.تكون 

 سبة.غياب التشريعات والقوانين المنا ب.

ث عدم وجود الثقة الكاملة بالتقنيات الحديثة من حي ج. 

 عملها.استمرارية 

 ية ونفوذ جماعات المصالح الخاصة غياب الشفاف د.

  .على تجارب ناجحة في البيئة المحيطة االطالععدم  ج.

 الجانب التحليلي للدراسة -المبحث الثالث 

 :والتوصياتوالنتائج 

 مقدمة: .1

لمعرفة متطلبات األرشفة دفت هذه الدراسة ه 

اإللكترونية لألجهزة الحكومية في مدينة درنة الليبية شرق 

 االجتماعيبالتطبيق على مكتب صندوق الضمان  ليبيا،

ولتبني هذا الهدف أتبع الباحثان المنهج الوصفي  بدرنة،

العديد المتضمن تطبيق م االسلوب التحليلي عبر استخدا

ذات العالقة بموضوع  ةاإلحصائيمن الطرق والمعالجات 

ومن أجل جمع المعلومات الالزمة للدراسة  الدراسة،

الحالية، اتجه الباحثان إلى المصادر الثانوية المتمثلة في 

الكتب والمراجع والمقاالت والدوريات والتقارير العلمية 

دراسات السابقة التي تناولت ذات العالقة، واألبحاث وال

لتي تمثلت في استمارة ا والمصادر األولية الموضوع.

 Likertعبارة على وزن ( 30)شملت ستبانة التي اال

Scale وأسئلتها أهداف الدراسة عكست ،الخماسي. 

الحزم اإلحصائية  جمبرناوألغراض التحليل استخدم 

كما تم اجراء عدد من ، "SPSS"   االجتماعيةعلوم لل

المقابالت الشخصية مع بعض رؤساء االقسام والوحدات 

دارية، وقبل عرض نتائج التحليل نعطي نبذة مختصرة اإل

 يلي:كما  عن صندوق الضمان االجتماعي،
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 نبذة عن صندوق الضمان االجتماعي: .2

يعد صندوق الضمان االجتماعي من أهم  

التي تعنى بتقديم خدمات  في ليبيا، المؤسسات العامة

من خالل يقدم خدماته  حيثأساسية للمواطن،  ضمانيه

االقسام والوحدات اإلدارية الموضحة في ة من مجموع

. وقد حرصت إدارة لمالحق(كما في االهيكل التنظيمي )

منذ عقد من الزمان على  االجتماعيصندوق الضمان 

بهدف تقديم أفضل الخدمات  العمل وتجويده، تطوير

 دمةخلشريحة المتقاعدين، الذين أفنوا حياتهم الوظيفية في 

يرا في مجال أتمتة العمل قطعت شوطا كبالمجتمع، وقد 

ي اإلداري، بفعل الجهود المخلصة للقيادات اإلدارية الت

 احدا منوتعاقبت على إدارته، ويعد مكتب درنة النموذجي 

  في انحاء البالد. بين عديد المكاتب المنتشرة

أي مواطن يريد أي معلومات عن  وبإمكان 

ه ، عن نشأته وفروعفي ليبيا صندوق الضمان االجتماعي

والخدمات التي يقدمها، أن يدخل على برنامج "الضمان 

 موبايلي"، فيحصل على ما يريد.

تحليل وعرض نتائج القسم األول من استمارة  .3

 :(الديمغرافيةاالستبيان )المتغيرات 

لمجتمع الدراسة  الحصر الشامل ةتم االعتماد علي طريق

لضمان النموذجي بصندوق ا مكتبالالعاملين بكافة ل

ان االستبي تاستماراوبعد توزيع  ،المدينة ماعي درنةاالجت

 االحصائي،للتحليل  ةصالح ة( استمار70تم استرجاع )

% وهي نسبه يمكن االعتماد 69 هما نسبتحيث انه تشكل 

 .الموزعةمن االستبيانات  الدراسةعليها في 

 يلي: ما وقد أظهرت بيانات االستمارات بعد تفريغها 

( 45من الذكور والذي يبلغ عددهم ) النوع الغالبأن  .1.3

 طبيعةى ذلك الى زوقد يع ،%(64فردا أي بنسبه )

كبار  ةصوخا الجمهور،مع  المواجهةالتي تتطلب  الوظيفة

 لةوالمجاد المراجعة ةوكذلك وكالء المستفيدين وكثر ،السن

قتصر التي ي، التي تحتاج إلى الذكور أكثر من االناث

 للعمالء. المواجهةير غعملهن بالمكاتب الداخلية 

 العالي،معظم المبحوثين يحملون مؤهل الدبلوم أن  .2.3

% وهذا يتناسب مع العمل الذي يقومون به 54وبنسبه 

يؤكد  مما الحاسوب،حيث أنهم خريجو المعاهد العليا قسم 

ة لهذا المجال وفهمهم لطبيع لكافيةا ةعلى امتالكهم الخبر

 .العمل الذي يقومون به

 ظ ارتفاع عدد سنوات الخدمة للمشاركين بمجاللوح  .3.3

 مما هقيد الدراسة حيث بلغ نسبة  الصندوق،عملهم في 

%( وهذا 39سنة( حوالي )15سنوات إلى أقل من  10)من

بجوانب  اإللمام المشاركين علىعلى قدرة  ةيعطي دالل

 وثيقاألنشطة المختلفة التي يقومون بها والسيما أعمال الت

 ترونية.واألرشفة اإللك

 :عرض نتائج القسم الثاني من استمارة االستبيان .4

 عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول )ما مدى.1.4

ن ية متوافر متطلبات عملية التوثيق واألرشفة االلكترون

 وجهه نظر العاملين(.

حيث تضمن االستبيان ثالثون عبارة تتعلق بمدى  

اإللكترونية  توافر متطلبات عمليات التوثيق واألرشفة

)المتطلبات  رنة،د –بصندوق الضمان االجتماعي فرع 

المتطلبات  -إلداريةالمتطلبات ا -لماليةالمتطلبات ا -البشرية

ألمنية( وعند احتساب المتوسطات المتطلبات ا -التقنية

 ،العباراتالحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابتهم عن 

مليات التوثيق أمكن التعرف على مدى توافر متطلبات ع

 وبمقارنة متوسطات اإلجابات مع االلكترونية،واألرشفة 

 )تم وضع الجداول في المالحق(:متوسط المقياس؛ وجد أن 

 (% (4.434الحسابي العام قد بلغ  طالمتوس .1.1.4

 (% (8.26( وبوزن نسبي 0.337وبانحراف معياري )

 أن هناك مستوى مرتفع جدا لتوافر متطلبات علىمما يدل 

تطبيق التوثيق واألرشفة اإللكترونية بصندوق الضمان 

ل الدراسة؛ وجاءت هذه النتيجة فرع درنة مح -االجتماعي

 في هذا المجال منسجمة مع ما توصلت إليه دراسات سابقة

( التي أوضحت جميعها أن 2014) دراسة بيزانمثل 

اء مستوى توافر متطلبات التوثيق واألرشفة اإللكترونية ج

  مرتفعا.
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هناك فروق  أن T- testكما تبين من اختبار  .2.4

لمتوسطات توافر المتطلبات قيد الدراسة عند مستوى 

% تبين أن مستوى توافر المتطلبات البشرية 1معنوية 

حظيت بالترتيب األول على أبعاد المتطلبات األخرى 

بدرجة ممارسة مرتفعة جداً؛ حيث حظي بمتوسط حسابي 

%( ولعل ذلك يُعزى إلى أن 92.2( وبوزن نسبي )4.61)

ت الصندوق يمتلك الكوادر المتخصصة والماهرة في العمليا

 ة.رونياإلدارية؛ والتي منها أعمال التوثيق واألرشفة اإللكت

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما أبرز .5

المعوقات التي تواجه عمليات التوثيق واألرشفة 

ان االجتماعي فرع درنة، إن اإللكترونية، بصندوق الضم

وجدت؛ لهذا الخصوص أُعدت استبانة تضمنت اثنا عشر 

عبارة صيغت بطريقة سلبية تتعلق بمعوقات عمليات 

التوثيق واألرشفة اإللكترونية بصندوق الضمان 

االجتماعي درنة قيد الدراسة، وعند احتساب التكرارات 

حة في والنسب المئوية إلجاباتهم عن تلك األسئلة الموض

 تأثيرا( تبين أنه ال توجد معوقات تؤثر 3-10الجدول )

كبيراً على توافر متطلبات عمليات التوثيق و األرشفة 

ات اإللكترونية؛ حيث وجد أن نسبة الموافقة لمحور المعوق

%( مما يدل على أنه ليس هناك 34.2بلغت ) إجماليا

 معوقات كبيرة تؤثر تأثير سلبي قوي على أعمال التوثيق

واألرشفة اإللكترونية بالصندوق محل الدراسة. وهذه 

( 2008)العريش النتيجة مغايرة لما توصلت إلية دراسة 

(؛ كما تبين من خالل 2012ودراسة جبريل، وشنيب )

بعض العبارات التي اجاب عليها المشتركين؛ أن إدارة 

ي فالصندوق العليا غير مهتمة بعمليات التحفيز للعاملين 

 حظيت، حيث واألرشفة اإللكترونيةثيق مجاالت التو

 %(،55.2( بنسبة موافقة متوسطة وهي )5العبارة رقم )

( والتي نصت على قلة 10كذلك العبارة رقم )

المخصصات المالية المخصصة للبنة التحتية )أجهزة 

بنسبة متوسطة أيضاً، أما باقي  حظيتوشبكات( والتي 

 جدولفي العبارات فهي دون المتوسط. كما هو مبين 

(5.) 

 هل هناك -الثالث: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال .6

فروق ذات داللة إحصائية لمتوسطات توافر متطلبات 

تعزى إلى بعض  اإللكترونيةعمليات التوثيق واألرشفة 

ى العمر المستو النوع، المتغيرات الديمغرافية التالية:

 ومدة الخدمة. التعليمي،

 لمتعلقة بمدى وجود فروق جوهريةمناقشة النتائج ا .1.6

ذات الداللة إحصائية لمتوسطات توافر متطلبات عمليات 

دى لتعزى إلى متغير النوع  اإللكترونية التوثيق واألرشفة

درنة محل  – االجتماعيموظفي صندوق الضمان 

 الدراسة.

للفروق بين  Tاختبارات تحليل  استخدامولمعرفة ذلك تم 

ن عند مستوى دالله معنوية متوسطي لعينتين مستقلتي

المحسوبة وقيمة  Tتحديد كل من قيمة  ىبناء عل %؛5

Value-p  تم اإلجابة يفإنه  الدراسة،ومن خالل طبيعة

 على البند بناًء على القاعدة التالية:

عنوية أكبر من مستوى داللة الم p-valueقيمة اذا كانت 

الجدولية  Tالمحسوبة أٌقل من قيمة  T% وقيمة 5

% فإننا نقبل بعدم 5( عند مستوى داللة معنوية 1.66)

وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية، إما إذا كانت 

%، 5لمعنوية أقل من قيمة مستوى داللة ا p-valueقيمة 

 الجدولية عند مستوى Tالمحسوبة أكبر من قيمة  Tوقيمة 

% فإننا نقبل بوجود فروق جوهرية ذات 5داللة معنوية 

 ية.داللة إحصائ

 p-value( يتبين أن قيمة 4-10ومن خالل الجدول )

 اإللكترونيةلمتطلبات عمليات التوثيق واألرشفة 

بالصندوق محل الدراسة أكبر من قيمة مستوى الداللة 

المحسوبة لمستوى توافر متطلبات  T% وقيمة 5المعنوية 

بالصندوق قيد  اإللكترونيةعمليات التوثيق واألرشفة 

( عند مستوى 1.66الجدولية )   T قيمةالدراسة أقل من 

 %.5الداللة المعنوية 

عليه نقبل بعدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية 

لمتوسطات توافر متطلبات عمليات التوثيق واألرشفة 

النتيجة  هذه اتفقتولقد  النوع،تعزى لمتغير  اإللكترونية
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في حين  (،2013)والنمري  رأبو عاشومع دراسة 

( كما هو مبين 2012وشنيب) مع دراسة جبريل اختلفت

 لبالجدو

 الشخصية:. عرض النتائج المتعلقة بالمقابالت 7

للمزيد من التعرف على واقع األرشفة اإللكترونية في 

مكتب درنة النموذجي، ومتطلبات األرشفة االلكترونية 

المقابالت الشخصية  عدد من ومعوقاتها، أجرى الباحثان

 افي المالحق( تبين من خاللها م )كمامع بعض المسؤولين 

 يلي:

منظومة المراسالت اإلدارية بصندوق  ل. تعم1.7

   (Outlook) اإللكتروني.الضمان وفقا للنظام 

إلى  من جهات العمل والمستندات الملفات لتحا .2.7

 Hard) ورقيفي شكل إدارة الصندوق االجتماعي 

copy)،  نسخة فيتم ادخالها إلى البرنامج في صورة

 الكترونية بعد معالجتها بالماسحة الضوئية )سكانر(.

( وفقا soft copyالملفات االلكترونية ) لتحا .3.7

للدورة المستندية اإللكترونية في منظومة المراسالت 

 الفرعية:اإلدارية، الى المنظومات 

ة تعالج الملفات الشخصي العاملين:شؤون  ةمنظوم .1.3.7

سح الضوئي، فتصير الكترونية، بالما الورقية للموظفين

ملفه الى  الوصوليتم به رقم ب لكل موظفويرمز 

الوظيفي وكل الشخصي االلكتروني المتضمن تاريخه 

 المعلومات الخاصة به.

تتضمن سجالت وحقول  المعاشات:منظومة  .2.3.7

نات بياتحفظ فيها البيانات آليا، مثل البيانات األساسية وال

، تحقين للمعاش، واألشهر المصروفةالمالية وبيانات المس

وبيان الحركة الشهرية، فيتم نقل المستندات المتعلقة 

ي بالملف ونسخها بالماسح الضوئي وتحويلها إلى بيان مال

 من خالله يتم صرف المعاش األساسي.

 تحال الصدر والوارد(: )البريدمنظومة األرشفة  .3.3.7

ماسح الضوئي الرسائل إلى هذه الوحدة، ويتم نسخها بال

فتسجل الرسالة في السجل الخاص بها آليا، سواء كانت 

 رسالة صادرة أو واردة، وتأخذ رقما أشاريا آليا.

بالمؤسسة محل  من أجريت معهم مقابلة، أحدافاد  .4.7

 دقيقة،مجردة وبوجود قاعدة بيانات الكترونية  ،الدراسة

ي وف بيانات،إلى أي  يمكن االعتماد عليها عند الحاجة

 ءالبطيالوقت المناسب. عوضا عن األرشيف الورقي 

 والضياع. الذي قد يتعرض للتلف واالتساخ غير الدقيق

ق مدى قناعة قيادات صندوكما أكد أحد من قابلناه  .5.7

الضمان االجتماعي بالرغبة في تطوير المؤسسة، 

ذ نفيواهتمامهم بمفاهيم الجودة واتـمتة العمل اإلداري، وت

 دريبية التي تحقق ذلك.البرامج الت

إدارة الضمان ايضا صرح مسؤول آخر بأن  .6.7

 Hardعلى امتالك االجهزة والعتاد ) حرصت االجتماعي

Ware( والبرامج )Software من النوعية الجيدة ،)

 ومن الشركات والماركات العالمية الممتازة المشهورة.

أنه من أجل األمن  كما افاد متقابل معه آخر، .7.7

ع رقابة على األرشيف اإللكتروني، يتم االحتفاظ بأربوال

احتياطية من نسخة معاشات المتقاعدين، واحدة لدى  نسخ

ة وثالثة بإداراإلدارية، رئيس المعاشات، وثانية الشؤون 

 ورابعة باإلدارة العامة. المعاشات،

كما تبين أن من أكبر المعوقات لنظام األرشفة  .8.7

يا نية التحتية لالتصاالت في ليباإللكترونية هو ضعف الب

عامة، وفي المنطقة الشرقية على وجه الخصوص، التي 

واالنقطاع في شبكة االنترنت تعاني من اعطال دائمة 

 المستمر والبطء الشديد.

 خليط من األرشيفوتبين أن نظام األرشفة بالمكتب  .9.7

ويسمى أيضا األرشيف الورقي  ،االلكتروني التقليدي

ى رقمي عن طريق الماسح الضوئي المحول إل

(Scanner.) 

 

 االستنتاجات:. 8

متطلبات األرشفة عرجا الباحثان إلى دراسة  

 وقصدا مكتب الحكومية،االلكترونية لألجهزة اإلدارية 

دراسة صندوق الضمان االجتماعي بدرنة، لتطبيق منهج )
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والمقابالت الشخصية ، ومن خالل الدراسة والتحليل (حالة

 لدراسة إلى االستنتاجات التالية:توصلت ا

التي األرشفة اإللكترونية تطبيق أن متطلبات  .1.8

تتلخص في توافر تحتاجها االجهزة والمؤسسات اإلدارية 

  وأمنية.بشرية وتقنية ومالية وادارية  متطلبات،خمسة 

 أن هناك مستوى مرتفع جدا لتوافر متطلبات تطبيق .2.8

 الضمان االجتماعي بدرنة. األرشفة اإللكترونية بصندوق

توافر المتطلبات البشرية حظيت أن مستوى . 3.8

 ىمستوالتقنية بتليها المتطلبات األمنية ثم بالترتيب األول 

ما اإلدارية والمالية بمستوى مرتفع، ب بعدها،مرتفع جدا 

 يشجع المؤسسات األخرى على توفيرها.

عليا مدى اهتمام وقناعة اإلدارة ال تم استنتاج .4.8

 التطور التكنولوجيبمواكبة  الضمان االجتماعيبصندوق 

 مار اإلدارة اإللكترونية بدءا من األرشفة.وخوض غ

 هي التقنية حظيتالمتطلبات . كما تم التوصل إلى أن 5.8

األخرى بمستوى مرتفع جدا، بما يؤكد أن صندوق 

الضمان حرص على امتالك أحسن أنواع األجهزة والعتاد 

 إللكترونية.والبرامج ا

النسخ االحتياطي ب قيام صندوق الضمان االجتماعي 6.8

في المؤسسة  والمعامالت الموجودةلجميع المعلومات 

 يؤكد على أن الكوارث الطبيعية من حريق وبالتالي فأنه

أو فيضان أو غيرها لن تقعد المؤسسة عن متابعة سير 

 من ذلك. وال قلقاألعمال، فال خوف 

أن من أهم معوقات التي تعاني منها  . كما اتضح7.8

ت ترنالبنية التحتية لالتصاالت، اعطال دائمة في شبكة االن

 واالنقطاع المستمر والبطء الشديد.

ف خليط من األرشيوتبين أن نظام األرشفة بالمكتب  .8.8

االلكتروني التقليدي ويسمى أيضا األرشيف الورقي 

 المحول إلى رقمي عن طريق الماسح الضوئي

(Scanner.) 

 

 

 

 التوصيات:. 9

على ضوء ما توصلت إليه الدراسة من  

ومراجعة نتائج  االستبانةدراسة  استنتاجات، وبعد

يبدو أن الحاجة ماسة إلى التحول من  ،المقابالت الشخصية

اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية التي تستفيد من كل 

ذا توصي الدراسة ل ،امكانيات االنترنت وشبكات األعمال

 يلي:بما 

ليبيا االجتماعي في  . حيث تبين أن صندوق الضمان1.9 

حقق نتائج  الدراسة قدل بشكل عام، وفي مكتب درنة مح

 ايجابية في مجال األرشفة اإللكترونية التي هي جزء من

 من اإلدارة االلكترونية، لذا فإن على الحكومة أن تستفيد

 على بقية مؤسسات الدولة. تجربة هذه المؤسسة لتعميمها

صدفة، مما  تأن التغيير أمر ضروري لكنه ال يأ. 2.9

لالنتقال  استراتيجية عامةوضع خطة  يتطلب من الحكومة

 رشفةءا من برامج األبد تدريجيا،إلى الحكومة اإللكترونية 

 اإللكترونية األساسية.

تتم سيجب أن تتضمن الخطط خطة بالوظائف التي . 3.9 

 ات المادية للحاسب والبرامج المطلوبة ومشروعوالتجهيز

األرشفة اإللكترونية البشرية  الموازنات وكل متطلبات

 فا.آن والتقنية واألمنية واإلدارية والمالية كما تم تناوله

مشروع تغيير تداول الوثائق . اتضح أن نجاح 4.9

إلى  hard copiesوالمستندات من الشكل األصلي 

يتوقف على مدى  ،soft copies الشكل المقروء آليا

انغماس المسؤولين وكل العاملين في هذا المشروع 

مما يتطلب من  وقناعتهم به، حتى يساهموا في نجاحه،

ث الحكومة تهيئة المناخ والبيئة المناسبتين سواء من حي

 المتطلبات أو الحوافز لتأهيل العنصر البشري وتدريبه.

أمين البنية . يجب على الحكومة أن تعمل على ت5.9

التحتية الالزمة والكاملة، من تكنولوجيا االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات المتطورتين، اللتان تشكل أهم 

 عقبتين معوقتين للتطور والتغيير، أمام مؤسسات وأجهزة

 الدولة.
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بات واضحا أن تداول األوراق ونقلها عن  خالصة:

 ءبيرة ألداطريق البريد العادي يحتاج إلى توافر عمالة ك

، وأن والحفظ واالسترجاععمليات اإلنتاج واإلرسال كل 

تأخير في دى إلى بطء في التداول والنقل يؤهناك 

في فقدان الفرص مشكالت  ينتج عنهما قد  ،االتصال

 سرعة.المتاحة، في عالم يتسم بالتغيير وال

مما يحتم تغيير تداول الوثائق والنصوص من  

ل المقروء آليا، حيث التصرفات الشكل األصلي إلى الشك

، بنى على التوافر الفوري للبياناتالفورية صارت ت

واصبحت جزءا  آليا،وصارت إدارة المعلومات تجرى 

عد الذي ت المتوفرة،متكامال من نظم االتصاالت الكترونية 

 األرشفة اإللكترونية جزءا منه.

 المراجع قائمة 

ث العلمي: مفهومه " البح،وآخرون عبيدات ذوقان (2) (1)

 ،7ط( 2001دار الفكر،  عمان:)"وأدواته وأساليبه

 .20ص، 12ص

 " األرشفة في سلطنة عمان " دراسة ،الجابريمحمـد  (3) 

 .35ص (2007: ـانعُم) "،كهرباء والمياهعلى وزارة ال

 آنيةت لوماتية: أدوا" التقنيات المعبيزان حنان الصادق  ( 4)

المعلوماتية والتطور  مجلة: الرياض)"، ومستقبلية 

 65ص(. 2007 ،ية والتعليمالتربوي، وزارة الترب

 " األرشفة االلكترونية بينبو نعامة، محمــد أحمد  (5)

 :الجزائر) منشورة،" رسالة ماجستير،  ،التشريع والتطبيق

الوطني جامعة متنوري دراسة حالة على األرشيف 

 .44ص (،2010الجزائري، 

Croatia     (2010) Using Computers inFelck,C          )6(

National University Divisions.( Journal of Research in 

Higher Education), p82 

" متطلبات تطبيق اإلدارة  ناصر شنيبوائل جبريل و( 7)

 "،اإللكترونية بجامعة عمر المختار والفروع التابعة لها 

إللكترونية، ورقة مقدمة لمؤتمر الحوكمة ا)طرابلس: 

المنعقد  (،2012ي الدولي حول الحوكمة المؤتمر الليب

     10ص ، يوليو بفندق المهاري 15-14خالل الفترة 

"مستوى تطبيق اإلدارة وآخرون، أبو عاشور  خليفة (8)

اإللكترونية في جامعة اليرموك من وجهة نظر الهيئة 

 ةربويلتاألردنية في العلوم ا المجلة)التدريسية واإلدارية" 

 90ص ،2العدد ، 9المجل د، (2013

" األرشفة االلكترونية " ورشة علي مازن سمير  (10) (9)

 :عمان)تصاالت، واالالمعلومات  عمل بمركز تقنية

 (.2008 التكنولوجية الجامعـة

مقال األرشفة االلكترونية " الطيار،  مساعد (11)

 ( 2010المنتدى الوطني للمكتبات والتقنية،  :الريــاض)"

 .27ص،

 ضرآفاق الحا: ""اإلدارة اإللكترونيةغنيم، أحمد محمد  (12)

 المكتبة المصرية للنشر المنصورة:)وتطلعات المستقبل" 

 58ص، (2000والتوزيع، .

 األرشيفيـة،" إدارة الوثائـق مالك، محمـد محجـوب (13)

(  2010تبـــة، المكدار نشـر رسالة  :ــــــاضالري)

 37ص

مقال األرشفة االلكترونية " "  طيارالمساعد  (14)

 (.2010المنتدى الوطني للمكتبات والتقنية،  :الريــاض)

 (0022القاهرة  -)اإلسكندرية ،مصرمركز تطوير  (15)

 .  sales@tatweertech .com    بريد الكتروني

 نماذج "اإلدارة االلكترونية ،عامرطارق عبد الرؤوف  (16)

، (2007 سحاب للنشر والتوزيعدار  القاهرة:) معاصرة"

 .28، ص1ط

 رآفاق الحاضاإللكترونية:  غنيم "اإلدارةأحمد محمد   (17)

المكتبة المصرية للنشر  :المنصورة)"وتطلعات المستقبل

 .70ص (2004 :والتوزيع

 :اإلسكندرية)""اإلدارة اإللكترونيةالصيرفي، محمد  (18)

 .40ص، 1، ط(2007،دار الفكر الجامعي 

 رآفاق الحاض"اإلدارة اإللكترونية: غنيم أحمد محمد  ،(19)

 المكتبة المصرية للنشر :ةالمنصور)وتطلعات المستقبل" 

 .345ص (،2004والتوزيع 
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المجاالت  "اإلدارة الرقمية:العالق، بشير عباس   (20)

ث ، مركز اإلمارات للدارسات والبحوظبي ")أبووالتطبيقات

 .67ص، (2005 ،االستراتيجية

ارة اإللكترونية وآفاق "اإلدياسين، سعد غالب  (22) (21)

(، 2008لعامة،ااإلدارة د معه: لرياضا)العربية،  تطبيقاتها

 .89ص

"اإلدارة اإللكترونية  موسى وآخرون،عجيلة أبو( 23)

علمية مقدمة  طرابلس: ورقة)المتطلبات والمعوقات" 

 .   9ص( 2009 التوثيق،للمؤتمر األول ألرشيف ونظم 

، ")اإلسكندرية"اإلدارة اإللكترونيةالصيرفي، محمد  (24)

 .11، ص1( ط2007الجامعي، دار الفكر 

 "،"نظم دعم القراراتالسالمي، عالء عبد الرازق ( 52) 

 .153ص  ،1(، ط2005،دار وائل للنشر عمان:)

االلكترونية:  عامر "اإلدارةطارق عبد الرؤوف ( 26)  
 والتوزيع،سحاب للنشر  القاهرة: دار")ذج معاصرةنما

 .55ص ،1( ط2007
ت " التقنيات المعلوماتية: أدوابيزان حنان الصادق   (72)
 مجلة المعلوماتية والتطور)الرياض: نية ومستقبلية " آ

، 20(، العدد 2007التربوي، وزارة التربية والتعليم 
 .36ص

ارة االلكترونية: "اإلدعامر، طارق عبد الرؤوف  (28)
دار سحاب للنشر والتوزيع،  )القاهرة: نماذج معاصرة"

 157، ص1ط. (2007
بشير عباس العالق، "اإلدارة الرقمية: المجاالت  (29) 

مركز اإلمارات للدارسات  ظبي،أبو )والتطبيقات" 
 .70( ص2005والبحوث اإلستراتيجية،

 

 ــقــالحــــــالمــــــــــــــــــــــــــــــ        
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 يةاإللكترون( توافر متطلبات عملية التوثيق واألرشفة 1جدول )

 حسب متغير النوع

 

إجابات المشتركين تجاه أبعاد متطلبات عملية  (2)جدول 

  اإللكترونيةالتوثيق واألرشفة 

                             
 

 

 

 

 

 

المتوسط  العدد المقياس المجال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

نتيجة  T-test اختبار
 t sigقيمة  االختبار

 مدى توافر متطلبات التوثيق 
 واألرشفة اإللكترونية

 0.3488 4.4518 45 كورالذ
ال توجد  0.709 0.140

 0.3186 4.4007 25 اإلناث فروق 

 ر. ت
                      

متطلبات التوثيق واألرشفة     
 اإللكرتونية

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ياملعيار 

 T-testاختبار 

ترتيب  نتيجة االختبار
 العبارة

 درجة التوافر
 T Sigقيمة 

1 
                                         

 1 دال إحصائيا 0.000 8.919 388. 4.61 املتطلبــــــــات البشرية 
مرتفع 

 جدا  

2 
                                         

ــــ املتطلبــــــــات  مرتفع 5 دال إحصائيا 0.000 6.477 450. 4.35 ـــةـــــاملاليـــ

3 
                      

املتطلبــــــــات 
ـــة ـــ ــــ  اإلداريـــ

 مرتفع 4 دال إحصائيا 0.000 7.923 523. 4.36

4 
                                        

ـــات التقنيــــــ ــــاملتطلبــــــ ــــ  3 دال إحصائيا 0.000 8.423 490. 4.40 ةـ
مرتفع 

 جدا  

5 
                                         

ــ ــــات األمنيـــ  2 دال إحصائيا 0.000 8.611 490. 4.43  ـــةـــــاملتطلبــــــ
مرتفع 

 جدا  
يق وثمدى توافر متطلبات الت                  

 - دال إحصائيا 0.000 7.339 336. 4.43 واألرشفة اإللكرتوين 
مرتفع 

 جدا  
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 ( خصائص مجتمع الدراسة 3)جدول    

 

 

 

 

  

 يةو ئالنسبة امل العدد بيان املتغري املتغري ر.ت

 النوع 1
 64.3% 45 الذكور

 35.7% 25 اإلانث

 100% 70 اجملمـــوع

 العمر 2

 %30 21 سنـــــــــــــــة 35أقـــل مـــــن 
 %22.9 16 سنة 40أقل منسنة إىل 35 من 
 %25.7 18 سنة 45 سنة إىل أقل من  40من
 %20 14 سنة 50سنة إىل أقل من  45من 

 %1.4 1    سنــــــــــة فأكثــــــــــــر 50مــن
 %100 70 اجملمــوع

 املستوى التعليمي 3

 %7.1 5 أقل من الثانــــــوي
 %28.6 20 اثنوي أو ما يعادله

 %54.3 38 بلوم عالــــــــــــيد
 %8.6 6 جامعــــــــــــــي

 %1.4 1 دراسات عليـــــــــا
 %100 70 اجملمــــوع

 مدة اخلدمة 4

 %11.4 8 سنــــــــــــــوات 5أقـــــــــــــل من 
 %30 21 سنوات 10سنوات إىل أٌقل من  5من

 %38.6 27 سنــــة15 سنوات إىل أقل من 10من 
 %10 7 سنـــــــة 20سنه إىل أقل من  15من 

 %10 7 سنــــــــــــة فأكثـــــــــــــــر 20مــن 
 %100     70 اجملمــــوع
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توافر متطلبات  لمتوسطاتالتباين األحادي  ( تحليل4) جدول
ة اإللكترونية وفقاً لمتغيرات العمر، عمليات التوثيق واألرشف

الخدمة    مدة التعليمي،المستوى   

  

نتيجة 
تباراالخ  

الداللة 
 اإلحصائية

F متوسط  قيمة
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

مصدر التباين أو 
 االختالف

المتغيرات 
 الديموغرافية

غير دال 
 0.729 0.575 احصائيا  

 بين المجموعات 0.336 4 0.084
 داخل المجموعات 7.496 65 0.115 العمر

 اإلجمالي 7.832 69 -

غير دال 
 0.524 0.718 احصائيا  

 بين المجموعات 0.245 4 0.061
المستوى 
 داخل المجموعات 7.588 65 0.117 التعليمي

 اإلجمالي 7.833 69 -

غير دال 
 0.696 0.597 احصائيا  

 بين المجموعات 0.322 4 0.080
 داخل المجموعات 7.511 65 0.116 مدة الخدمة

 اإلجمالي 7.833 69 -
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ل الدراسةحماإللكرتونية ابلصندوق ( إجاابت املشرتكني جتاه عبارات معوقات عمليات التوثيق واألرشفة 5)جدول          

 
 

 

 

 

 

 

 

 أما
ترتيب 
 العبارة

نسبة 
 املوافقة

غري موافق 
 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق بشدة

 ر.ت مستوى موافقة العبارة
 العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %

11 %12 33.6 28 36 30 2.4 2 7.2 6 4.8 4 
غموض مفهوم التوثيق و األرشفة اإللكرتونية لدى 

 1 بعض املوظفني

الداريةيف الوحدات احمدودية توافر شبكة االنرتنت  6 7.2 11 13.2 7 8.4 28 33.6 18 21.6 %20.4 10  2 

8 %21.6 26.4 22 32.4 27 3.6 3 12 10 9.6 8 
غياب التخطيط االسرتاتيجي للتحول حنو التقنية 

 3 االلكرتونية 

4 %45.6 25.2 21 8.4 7 4.8 4 16.8 14 28.8 24 
ندرة الدورات التدريبية يف جمال التوثيق واالرشفة 

 4 االلكرتونية

1 %55.2 8.4 7 10.8 9 9.6 8 22.8 19 32.4 27 
ندرة احلوافز املالية للعاملني يف جمال أعمال التوثيق 

  اإللكرتونيةواألرشفة 
5 

6 %40.8 10.8 9 18 15 14.4 12 15.6 13 25.2 21 
ضعف الصيانة الدورية للبنية التحتية      )اجهزة 

 وشبكات (
6 

7 %33.6 25.2 21 24 20 1.2 1 13.2 11 20.4 17 
ابلتحول االلكرتوين وتطبيقه  مقتنعةيا غري االدارة العل

 يف االدارة
7 

12 %12   18 15 48 40 6 5 9.6 8 2.4   2 
يف جماالت التوثيق  املتخصصةنقص الكوادر البشرية 

 واالرشفة االلكرتونية
8 

9 %21 15.6 13 32.4 27 10.8 9 15.6 13 9.6 8 
غياب القوانني والتشريعات الكفيلة لتطبيق اعمال 

توثيق واالرشفة االلكرتونية ال  
9 

2 %53 16.8 14 9.6 8 3.6 3 38.4 32 15.6 13 
   قلة املخصصات املالية للبنية التحتية     

 10 )اجهزة وشبكات(

5 %42 16.8 14 15.6 13 9.6 8 27.6 23 14.4 12 
مقاومة بعض اجلهات التنفيذية للتحول حنو أعمال 

 11 التوثيق واالرشفة االلكرتونية 

3 %48 10.8 9 18 15 7.2 6 33.6 28 14.4 12 
خوض بعض القيادات ابلصندوق من فقدان مراكزهم 

 12 الوظيفية

// 34.2 19.1 16 23.9 20 6.8 5 18.8 15 15.4 12 
احملور العام ملعوقات عمليات التوثيق واالرشفة 

 -- االلكرتونية


