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Abstract
This study aims to identify the motives of public institutions in Algeria to adopt electronic
document management programs through a case study of the Ministry of National Education
project. It reaches a set of results, the most important of which is that electronic document
management helps in the exchange of the information between different interests and
facilitates the process of treating files and documents. This has helped to achieve efficiency
management and meet the needs of affiliates in the sector.
The study came out with a set of recommendations, including; The needs to support the
orientation of different institutions to adopt these projects by providing legislative and legal
texts, and giving the necessary capabilities of equipment and software, and training the users
of these institutions With specialists in computer science and archivists for the success of the
implementation of these projects.
Keywords: electronic document; Electronic document management; The Ministry of National
Education project; Algeria.

المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى التعررف للرى افا رل الماس راع العم فيرة را اللتانرر لتمجرا اررافل إاارة ال ران
 حيث ت صلت إلى فلم لرة فرن الجترانل،االلكترفنية فن خالل اراسة حالة فشرفع فزارة التراية ال طجية
أهمها أن إاارة ال ان االلكترفنية ت الد ا تماال المعل فاع اين فختلف المصالح فت هل لملية فعاللرة

1

 سارة كحيلة: المؤلف المراسل

ISSN : 1112-2803
EISSN: 2602-6589

Revue de bibliothéconomie
مجلة علم المكتبات
المجلد  ، 13العدد  ، 1السنة  ، 2021ص ص. 198 – 181 .

الملفرراع فال رران ارلكترفنيررة ،فهررذا فررا سررالد ررا تحيير الفعاليررة ررا الت رريير فتلميررة حا يرراع المجت ررمين
لليطاع.
أ ضت الدراسة املم لة فن الت صياع فجها؛ ضرفرة الم ت ه فختلف الماس اع لتمجا هذه المشراريل
فن خالل ت ير الجص ص التشريعية فاليان نية ،فتخصيص ارفكانياع الالزفة فرن تلهيرتاع فارفليراع
فتك ين ف تخدفا هذه الماس اع فن فختصين ا االلالم اآللا فأرشيفيين لجلاح تطمي هذه المشاريل.
الكلماااات المفتاحياااة :ال ييرررة االلكترفنيرررة؛ إاارة ال ررران االلكترفنيرررة؛ فشررررفع فزارة الترايرررة ال طجيرررة؛
اللتانر.
المقدمة
تعد الث رة المعل فاتية سمة فميتة للعصر الحالا يد أ رع تكج ل يا المعل فاع فاالتصال للى فختلف
الملاالع فأصمحت فسيلة ال غجى لجها ا شتى نشاطاتجا الي فية ،كالتلارة فالصجالة فالت ي فالتعليم
ففختلف اليطالاع الخدفاتية ،فهذا فا شلل فختلف الماس اع فالهيئاع العم فية فالخاصة للى ال عا
الدانم لالستفااة فن هذه التكج ل يا ا أااء فهافها فتيديم خدفاع حديثة ت تليب الحتيا اع الم تفيدين.
فيعد تطمي فاستخدام فشاريل إاارة ال ان االلكترفنية فن ار راءاع فالعملياع المهمة لتط ير األااء
ااخل هذه الماس اع ،فن خ الل االلتماا للى فلم لة فن الجظم فالمرفلياع ا فختلف فراحل الت يير
ارااري فإاارة ال ان  ،فهذا لإليلااياع التا تمجحها للم تخدفين فالم تفيدين فجها ،فت عى فختلف
اليطالاع ال زارية فالماس اع العم فية اللتانرية ا ال ج اع األخيرة إلى الت ه نح تمجا هذه
المشار يل لالستفااة فجها ا إاارة ف انيها فتيديم خدفاتها ،استلااة الحتيا اع ف تفيديها فزيااة فتعدا
حا ياتهم المعل فاتية فالتا رضتها فتطلماع العصر.
ف ا هذا ال ياق لملت فزارة التراية ال طجية للى استغالل التكج ل يا الحديثة ا فختلف فصالحها
اراارية فن خالل تمجا ن ظام إاارة ال ان االلكترفنية ،للتحكم ا ت يير اليطاع الذي يضم فا ييارب
 700.000ف ظف ف 27.000فاس ة تعليمية تضمن تمدرس فا ييارب  7.000.000تلميذ ا فختلف
األط ار ،فهذا اغية التأسيس راارة رقمية حديثة فتح ين الخدفة العم فية فتيريب اراارة فن الم اطن
فتم يط ار راءاع اراارية.
لذا اءع هذه الدراسة اهدف فعر ة افا ل فاتلاهاع ارااراع العم فية ا اللتانر فن تمجا فشاريل
اءع
إاارة ال ان االلكترفنية فن خالل اراسة فيدانية ا زارة التراية ال طجية ،ففن هذا المجطل
االشكالية الرني ية للدراسة كما يلا:
ما هي أهم دوافع وأسباب المؤسسات واإلدارات العمومية في الجزائر من تبني مشاريع إدارة الوثائق
االلكترونية؟
منهج الدراسة
تتج ع فجاهل المحث ا العل م ارن انية ح ب طميعة كل ف ض ع ففتغيراته ،ف ا اراستجا هذه فقل
اختيارنا للى فجهل اراسة الحالة لمعاللة الم ض ع فتحيي أهدا ه .فيعرف اأنه الطريية العلمية المتمعة
ا اراسة الحاالع الفراية فاللمالية ،فن خالل المحث ا ألماق الظ اهر اال تمالية فاالهتمام
1
اتشخيص كل حالة فن الحاالع المدرفسة.
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فه فجهل ي تخدم ك سيلة للمل المياناع فالمعل فاع ا اراسة فصفية فه يي م للى فصف الظ اهر
فتحليلها لل ص ل الى استجتا اع تمكن فن إيلاا حل ل لمشكلة الدراسة.
 .1مصطلحات الدراسة
.1.1تعريف الوثيقة االلكترونية
ال يية ارلكترفنية ها أحد نتانل التط راع التكج ل ية الحديثة ،احيث أصمحت فختلف الماس اع
فالهيئاع ت عى إلى انتا ها فتدافلها ادل ال ان ال رقية ،فهذا تل يدا لمفه م الحك فة ارلكترفنية الذي
ي عى إلى ال غ هدف إاارة اال فرق فاال ط ااير ف دران.
فيعر ها المللس الدفلا لألرشيف اأنها كل المعل فاع الم للة الصاارة أف ال اراة ا نطاق إاارة نشاط
رسما أف شخصا فن ادايته إلى نهايته ،التا تشمل فحت ى ففحيط فهيكل لتمرهن للى حييية الجشاط،
اغض الجظر لن شكلها ففسانط تختيجها ،فقد تك ن هذه ال ان ا شكل ف اقل أنترنت ،ف ان صاارة
لن فعاللة الجص االكممي تر ،ق الد المياناع فالجص ص الفانية ،الصفحاع المجش رة ،المرافل
2
الحاس اية ،المريد ارلكترفنا...إلخ.
كما اء تعريف ال يية االلكترفنية اأنها كل فحت ى ف لل ا فلاء إلكترفنا ،س اء كانت ا شكل
3
نصا ،أف ت ليالع ص تية أف فرنية أف سمعية اصرية.
فما سم يمكن تعريف ال ان ارلكترفنية اأنها فلم ع ال ان الجاتلة لن فختلف الجشاطاع الي فية
لأل راا فالماس اع فالم للة ا اسطة الحاسب اآللا فتك ن فختنة للى فسانط إلكترفنية ،فيتم
فعاللتها فإتاحتها ااستخدام التيجياع الحديثة ،فقد تك ن ا شكل ص رة أف نص أف أي شكل فن أشكال
المعل فاع ارلكترفنية.
 .2.1تعريف إدارة الوثائق االلكترونية
تجافل العديد فن الماحثين تحديد ففه م إاارة ال ان االلكترفنية ( ،)EDMكما اء تحديد هذا المفه م ا
العديد فن المعايير فالتشريعاع ال طجية ففن هذه التعريف نلد؛
إاارة ال ان االلكترفنية ها فلم لة فن المرافل المصممة لحفظ ففعاللة ال ان االلكترفنية فأرشفتها
4
فتختيجها ،كما أن لهذه المرافل قدراع فتكافلة راارة هذه ال ان .
أفا أشرف فحمد لم ده يعر ها اأنها اراارة ارلكترفنية لل ان المختنة ا نظم إلكترفنية ااستخدام
الحاسماع فالمرافل فن أ ل حفظها لفتراع ط يلة ،فال يطرة لليها فتحديد فكانها االجظام فاستر الها
فن خالل الجظام ارلكترفنا ،أف ها العملية التا يتم فن خالل ال يطرة فالمراقمة فتحديد أفاكن ال ان
5
المختنة فإتاحتها لالستر اع فن خالل الجظام.
يمكن تعريف إاارة ال ان ارلكترفنية اأنها العملية التا يتم فن خاللها إاخال التيجياع الحديثة ا فختلف
فراحل ت ير ففعاللة ال يية االلكترفنية اداية اارنشاء ،التصجيف ،ال صف ،التكشيف فكذلك حفظها
فتختيها فإتاحتها للمه ر الم تفيدين.
 .3 .1أهداف إدارة الوثائق االلكترونية
ت عى فختلف الماس اع إلى تمجا فشاريل إاارة ال ان االلكترفنية ،ا فختلف لملياتها اراارية فهذا
لإليلااياع التا ت رها ،فها ت الدها ا تحيي فلم لة فن األهداف فجها:
 تجظيم ال ان فحفظها لضمان اندتها للى المدى المت سط فالمعيد.المؤلف المراسل  :سارة كحيلة
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 ت ي لالقة ال ان اجشاط الماس ة فاال ان األخرى فن خالل المياناع ال صفية. ت ير ال ص ل فاالتاحة لل ان للميل ف تخدفا الماس ة ف مه ر الم تفيدين ،فا لم تكن هذه6
المعل فاع غير فعجية اارتاحة للعافة ام ب اليان ن.
 تح ين الكفاءة فالفعالية ا الت يير ،فت هيل تماال المعل فاع اين ف افلا الماس ة. التح ين فن قدرة الماس ة للى االستفااة فن الذاكرة التجظيمية ،فتحليلها لتح ين ارنتا ية فر ل كفاءةاألااء.
 إلااة تجظيم العملياع اراارية التيليدية فتح يجها ،فن خالل االلتماا للى التيجياع المتط رة التا7
ت رها نظم إاارة ال ان االلكترفنية.
 ت ير طرق ففجهلية فاضحة للت يير فن خالل االلتماا للى المعايير الدفلية التا تصدرها فختلف8
الهيئاع فالمجظماع الدفلية.
 ضمان إاارة ف تمرة ط ال افرة حياة ال ان االلكترفنية ،خاصة فل تتايد حلم هذه ال ان فزيااةاستخدافها ا فختلف فراحل الت يير ارااري.
9
 حفظ ال ان اطريية سليمة تلعلها ففه فة فقاالة لالستخدام ف تيمال. سه لة تماال ال ان ااخل الماس ة فخار ها احيث يمكن للماس ة الحص ل للى ال ان التا10
تحتا ها ا أنشطتها ا ال قت الذي تريد فالهد أقل.
إاارة ال ان ارلكترفنية ت مح لمختلف للماس اع فالهيئاع التا تعتمد لليها ا ت يير ف انيها فن
تح ين ن لية الخدفاع الميدفة ،فت ير طرق أسهل لمعاللة ال ان فحفظها فإتاحتها للى المدى
المت سط فالمعيد ،فذلك لمر استخدا م آلياع ديدة فن شأنها أن ت الدها ا أااء فهافها ،فل تذليل
العيماع فالمشاكل العديدة التا كانت تعانا فجها ساايا.
 .4 .1وظائف إدارة الوثائق االلكترونية
يتم تطمي إاارة ال ان االلكترفنية فن خالل فلم لة فن ال ظانف األساسية ،ف يما يلا لرض لكل
فجها:
 .1 .4 .1اإلنشاء
يعد االنشاء الخط ة األفلى ا تل يد فظانف إاارة ال ان االلكترفنية ،فيعرف اأنه الجشاط الذي ي مح
اإنتاج ال ان فالمعل فاع ،فيتم إنشاء ال يية االلكترفنية اطرييتين أساسيتين:
االنشاء المباشر :فيك ن إنشاء ال يية ا هذه الحالة نتيلة المعاللة اآللية( ،فثل إنتاج الف اتير لن
طري التطميياع الخاصة اذلك).
االنشاء عن طريق تدخل العامل البشري :فثل تحرير ال ان لن طري المرفلياع الخاصة اذلك فثل
11
ارفلية ( ،)Microsoft Wordأف رقمجة ال ان التيليدية.
فلملية إنشاء ال ان االلكترفنية لملية فهمة فح اسة ،فترتمط اميية ال ظانف األخرى راارة ال ان
االلكترفنية.
 .2 .4 .1التصنيف
ي مح التصجيف للماس اع المل كل ال ان المتدافلة للى ف ت اها فن فجتلة فف تلمة ا إطار
نشاطاتها ،فتجظيمها ا شكل فلم لاع ذاع صفاع فشتركة.
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خطة تصجيف ،فقد تك ن هذه العملية

فيعرف اأنه لملية كرية تتمثل ا تجظيم ف لم لة فن ال ان ف
12
الفكرية فصح اة أف غير فصح اة اعملية الترتيب المااي لل ان .
التصجيف يهدف إلى تجظيم ال ان إلى فلم لاع ذاع صفاع فخصانص فتلان ة ،ف
فعدة ف ميا ،حتى يمكن يما اعد تحديد فكانها فاستر الها ا ه لة.

خطة تصجيف

 .3 .4 .1الوصف
يعتمر فصف ال ان االلكترفنية لملية االغة األهمية ،ألنه ي اهم ا إيصال المعل فاع لن فلم لاع
ال ان إلى الم تخدفين فالم تفيدين.
فيعرف ال صف اأنه فلم لة فن العملياع فار راءاع التا يتم يها ت ليل فعل فاع فعيارية ح ل
ترتيب فضم ن ال يية ااستخدام رؤفس الم ض لاع فالرف ز فشكل ال ان  ،أي ال صف المااي
13
لل يية فن أ ل التعرف لليها فتحديد ذاتيتها.
ال صف لمارة لن فلم لة فن العملياع فار راءاع تصف ال يية فن الجاحية الشكلية ففن الجاحية
الم ض لية ،فتتم هذه العملية ااستخدام الميتاااتا (المياناع ال صفية).

.4.4.1الحفظ والتخزين
يعتمر ت ير شرفط فثالية لحفظ فتختين ال ان االلكترفنية فن ال ظانف األساسية راارة ال ان
االلكترفنية ،فهذا لك ن الميئة الرقمية تتميت اتط ر التلهيتاع فالمرفلياع ،فتعدا المخاطر التا تهدا
أفن فسالفة ال ان االلكترفنية.
الحفظ اإللكتروني :يعرف اأنه لمارة لن فلم لة فن األنشطة الالزفة فالضرفرية لضمان أن المحت ى
14
الرقما يمكن ال ص ل إليه ألط ل ترة فمكجة ،طالما أن هجاك حا ة لهذا المحت ى.
كما لر ه المشرع اللتانري اأنه فلم لة التدااير التيجية التا ت مح اتختين ال يية االلكترفنية ا
15
الافة الحفظ.
الحفظ االلكترفنا اك ن فن خالل فلم ع ار راءاع التا تهدف إلى حفظ فحماية ال ان االلكترفنية،
ااستخدام التيجياع الحديثة التا ت مح االر ع إليها فاستخدافها الحيا.
التخزين :فيعرف اأنه العملية التا يتم فن خاللها االحتفاظ اال ان فهما يكن شكلها أف فسيطها المااي
16
إلى حين الحا ة إليها ،فل االحتفاظ ال اتها األفلية.
فت عى الي م فختلف الماس اع لتختين ف انيها االلكترفنية ف الشرفط فالمعايير الالزفة لذلك ،فن
خالل ت ير أح ن فأ ا ال سانط ،فااتماع الطرق ال ليمة اغية الحفاظ للى رصيدها ال انيا فاستخدافه
لجد الحا ة.
.5.4.1اإلتاحة
تعتمر االتاحة ال ظيفة األساسية ريصال فختلف ال ان للم تفيدين ،لذا ت عى فختلف الماس اع لت ير
أح ن طرق االتاحة فأكثرها أفجا  ،لتحيي أهدا ها فن تمجا فشاريل إاارة ال ان ارلكترفنية.
فتعرف اأنها استغالل التط راع التكج ل ية الحديثة فن أ ل ضمان العث ر للى ال ان فاستخدافها،
17
فل احترام قضايا الحي ق فالتراخيص المتعلية ااستر اع ال ان فتعديلها.
المؤلف المراسل  :سارة كحيلة
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عملة االتاحة ت مح ااالطالع للى ال ان االلكترفنية فإفكانية استر الها فاستخدفها فاالستفااة فجها،
فل احترام اليي ا فار راءاع فالتراخيص المتعلية اهذه العملية.
.6.4.1التقييم واالستبعاد
تعمل الماس اع للى تيييم ف انيها للى أساس قيمها فأهميتها ،م تللأ إلى استمعاا ال ان التا أصمحت
غير ضرفرية للت يير ارااري.
فيعرف التيييم اأنه العملية التا يتم اميتضاها تحديد قيم ال ان ففصيرها الجهانا اااللتماا للى
صالحياتها أف استعماالتها اراارية فاليان نية اارضا ة إلى قيمتها ار ماتية فالمعل فاتية،
18
فكذلك اااللتماا للى حالتها المااية فللى لالقتها اال ظانف أخرى.
فتعتمر دافل الت يير فالحفظ أااة فهمة ا لملية التيييم ،لذا ف ب للى فختلف الماس اع التا تعتمد
للى إاارة ال ان االلكترفنية أن تعمل للى إاراج ال ان االلكترفنية المجتلة فالم تلمة أ جاء فمارسة
نشاطها ا هذه اللدافل ،اغية التحكم ا ت يير ف انيها.
 . 5 .1مزايا وإيجابيات إدارة الوثائق اإللكترونية
يعرف ال قت الحاضر زيااة ت ه فختلف الماس اع لتمجا فشاريل إاارة ال ان االلكترفنية ،فير ل
ذلك للمتايا فااليلااياع التا ت رها ،فالتا يمكن تلخيصها ا فا يلا:
 ت الد الماس اع ا تحيي أهدا ها ،ا رلة ف اللية. زيااة الثية لدى ف تخدفا الماس ة فالم تفيدين فن خدفاتها. ت الد الماس اع للى تحيي الف اند الفعالة فن ح كمة المعل فاع ،اليانمة للى التيليل فن المخاطر،19
فزيااة الشفا ية فتح ين سمعة الماس ة.
 ت ير تيجياع لالية ا إاارة فتجظيم ال ان فالملفاع االلكترفنية.20
 تأفين حماية ال ان االلكترفنية فسريتها ،فل المحا ظة للى أص لها اعد التعديل. تيديم أسرع الحل ل فن أ ل اتخاذ اليرار المجاسب فن قمل اراارة العليا للماس ة. انتاج فعل فاع قيمة فتفاللية فن شأنها الطاء فر عياع لتح ين لملية اراارة ا الماس ة. ت حيد المعايير ا التعافل فل ال ان فالراط اين المعل فاع س اء ااخل الماس ة األم أف خار ها.21
 حماية ألمال الم ظفين ضمن نظام فحدا فصالحياع ت ضل فن قمل اراارة.ففما سم يمكن التمار إاارة ال ان ارلكترفنية ها ال ميل ال حيد أفام الماس اع للتخلص فن المشاكل
اراارية فتمكن الم ظفين فن أااء ألمالهم للى أكمل ف ه ا أسرع فقت فاأقل هد.
 .2إجراءات الدراسة الميدانية
 . 1 .2التعريف بمشروع إدارة الوثائق االلكترونية لوزارة التربية الوطنية:
فل اداية سجة  2014ادأ التفكير ا فضل نظام شافل راارة ال ان االلكترفنية خاص ايطاع التراية
ال طجية  ،حيث تم فضل استراتيلية لذلك فتمت المصااقة لليها خالل الجدفة ال طجية المجعيدة ا ان ية
الرياضياع االيمة ا فارس  ،2015اعد ذلك تم فضل ارنافل لمل لتجفيذ هذه االستراتيلية ،فتم تل يد
22
المشرفع للى فرحلتين؛
المرحلة األولى:
تصميم فإنلاز الجظام فن قمل الفرق التيجية فهذا اعد سل لة فن لياءاع فاحض ر خمراء ا هذا الملال.
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المرحلة الثانية:
اعد إ راء اختماراع نا حة للى هذا الجظام ،ادأع لملية مل المعل فاع فإاخال المياناع للى ف ت ى
فديرياع التراية.
فالش كل الم الا ي ضح فا هة نظام إاارة ال ان االلكترفنية ليطاع التراية ال طجية.

شكل رقم  -01-نظام إدارة الوثائق اإللكترونية لوزارة التربية الوطنية.
يطم الجظام المعل فاتا للى ف ت ى هياكل اراارة المركتية ل زارة التراية ال طجية فالماس اع ال طجية
تحت ال صاية فالمصالح غير المركتية (فديرياع التراية) فالماس اع التعليمية.
مكونات النظام
ي تك ن نظام إاارة ال ان االلكترفنية ليطاع التراية ال طجية فن أراعة فحافر أساسية فترااطة ففج لمة
23
يما ايجها ،فتتمثل ا فا يلا:
المحور األول تسيير تمدرس التالميذ؛ فهذا اغية التحكم ا إاارة العملية التعليمية ا فختلف األط ار
الثالث.
المحور الثاني تسيير الموارد البشرية؛ فن خالل إنشاء فت يير فلم لة فن الملفاع فال اق
االلكترفنية للمجت مين لليطاع.
المحور الثالث تسيير الهياكل؛ فهذا للتحكم ا فختلف الهياكل المرتمطة االماس اع التعليمية فاراارية
فتلهيتاتها.
المحور الرابع تسيير السكنات الوظيفية؛ فهذا اهدف التحكم ا فضعية ال كجاع ال ظيفية فشاغليها
لترشيد استعمالها فالتطمي الدقي للمجاشير المجظمة لها.
 .2 .2مجاالت الدراسة
اءع كما يلا:
المجال المكاني :فييصد اه الجطاق اللغرا ا الذي أ ريت يه الدراسة فتمثل ا فديرية الجظام
المعل فاتا ا زارة التراية الكانن فيرها اـ  08شارع اكين ،المرااية ،اللتانر العاصمة.
المجال البشري :فتمثل ا ف ظفا فديرية الجظام المعل فاتا الم افلين لن إاارة الجظام.
المجال الزمني :فه ال قت الم تغرق ا إنلاز الدراسة ،حيث تمت ا الفترة الممتدة اين شهر فارس
فشهر فاي .2021
المؤلف المراسل  :سارة كحيلة
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 .3 .2مجتمع البحث وطريقة جمع البيانات
مجتمع البحث :يشير فلتمل المحث إلى فلم ع ال حداع التا نريد الحص ل للى اياناع فجها أف لجها،
فتمثل فلتمل المحث ا ف ظفا فديرية الجظام المعل فاتا الم افلين لن إاارة فت يير الجظام فالميدر
لداهم اـ  23را.
طريقة جمع البيانات :تم االلتماا للى أسل ب الم ح الشافل ا لملية مل المياناع فن أ راا فلتمل
الدراسة ،فن خالل اراسة كل الملتمل.
 .4 .2أدارة الدراسة
تم االلتماا للى االستميان ا مل اياناع الدراسة ،فها األااة األكثر فالنمة ا هذا الج ع فن
الدراساع ،ألنها تعطا الحرية أكثر للم تل ب فت الد ا الحص ل للى اياناع اقيية.
 .3تحليل نتائج الدراسة الميدانية
قمل المدء ا لملية التحليل ال اد فن االشارة إلى أنجا قمجا ات زيل  21استمارة فن أصل  23العدا
ار مالا أل راا فلتمل الدراسة ،فنلحجا ا استر اع كل االستماراع الم زلة ،فلليه سيتم االلتماا
للى  21استمارة ا تحليل المياناع الخاصة اهذه الدراسة.
 -1حسب رأيك ما هي أهم األسباب التي دفعت بمختلف المؤسسات والقطاعات الوزارية في
الجزائر إلى التوجه نحو تبني مشاريع إدارة الوثائق اإللكترونية؟
النسبة
التكرار
اإلجابات
% 5.88
02
زيااة حلم ال ان التيليدية المتدافلة
%20.59
07
صع اة الت يير ف الطرق التيليدية
%44.12
15
ف اكمة التط راع التكج ل ية
%23.53
08
تل يد ففه م الحك فة ارلكترفنية
%5.88
02
أخرى
%100
34
المجموع
الجدول رقم  -01-أسباب توجه القطاعات الوزارية لمشاريع إدارة الوثائق االلكترونية.

اءع أسماب تمجا فشاريل إاارة ال ان االلكترفنية ا فختلف اليطالاع ال زارية كما يلا:
ف اكمة التط راع التكج ل ية اج مة  ،% 44.12فهذا ياكد أن هذه الجظم ت الد فختلف اليطالاع ا
االستفااة فن التكج ل يا الحديثة ا فختلف فراحل الت يير ارااري فتيديم خدفة فتط رة ت تليب
الحتيا اع الم تفيدين ،فيرى فا ن مته  % 23.53أن الهدف فن ذلك ه تل يد ففه م الحك فة
ارلكترفنية ،فهذا ير ل لله ا الدفلة ا هذا الملال فن خالل االلتتام ارقمجة كل اليطالاع العم فية،
فإصدار التشريعاع فالي انين التا تجظم هذه العملية ،فأكد فا ن مته  % 20.59أن صع اة الت يير ف
الطرق التيليدية ها فا ا عت الى هذا الت ه ،فيع ا ذلك لصع اة التحكم ا تجظيم فت يير ال ان
االشكل التيليدي ،يما يرى فا ن مته  % 5.88أن زيااة حلم ال ان التيليدية المتدافلة ه فا ا ل اهذه
اليطالاع لتمجا فشاريل إاارة ال ان االلكترفنية ،فهذا نتيلة لتيااة الم تفيدين فن هذه اليطالاع
فتعدا فلاالع استخدام هذه ال ان  ،فيرى فا ن مته  % 5.88أن هجاك أسماب أخرى ا عت لهذا التح ل
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تمثلت ا ت هيل لملية االتصال فراح ال قت المخصص لذلك ،فهذا يدل للى تعدا هذه الدفا ل ح ب
احتيا اع فالتتافاع كل قطاع فزاري.
 -2ما هي دوافع مؤسستكم للتوجه نحو تبني مشروع إدارة الوثائق االلكترونية؟
اإلجابة
ت هيل فعاللة ال ان فالملفاع
ت هيل تماال المعل فاع اين فختلف المصالح
ت هيل لملية المحث لن ال ان فاستر الها
ت ير ال ص ل فاالتاحة للميل ف تخدفا
الماس ة
جدول رقم  - 2-أخرى
المجموع
نحو تبني

التكرار
10
14
06
06

النسبة
% 25
% 35
% 15
% 15

04

% 10

40

% 100

دوافع التوجه
مشروع إدارة

الوثائق
اإللكترونية.

ف اءع الجتانل كما يلا:
ت هيل تماال المعل فاع اين فختلف المصالح اج مة  ،% 35فير ل هذا لك ن تماال المعل فاع فال ان
اين فختلف المصالح للى الم ت ى المركتي أف المحلا ،ي ا ه العديد فن الصع ااع االشكل التيليدي،
فهذا لك ن فزارة التراية ال طجية ف افلة لن تجظيم قطاع التراية ا اللتانر ،فيرى فا ن مته  % 25أن
الدا ل الرني ا ه ت هيل فعاللة ال ان  ،فهذا لك ن المعاللة اآللية ت مح اتيليل أخطاء العمل
فاالختصار ا فقت ف هد المعاللة.
فيرى فا ن مته  % 15أن تمجا الجظام كان اهدف ت هيل لملية المحث لن ال ان فاستر الها ،فت ير
ال ص ل فاالتاحة للميل ف تخدفا الماس ة ،فير ل هذا لك ن اليانمين للى المشرفع ي ع ن للتغلب
للى صع ااع ت يير ال ان االشكل التيليدي.
 -3فيما تتمثل أهمية مشروع إدارة الوثائق االلكترونية بالنسبة لمؤسستكم؟
النسبة
التكرار
اإلجابات
% 47.37
18
الم الدة ا ت يير األلمال
% 7.89
03
حرية استخدام ال ان فتدافلها
% 13.16
05
ت هيل انتاج ال ان فنشرها
% 23.68
09
ر ل كفاءة حفظ فتختين ال ان
% 7.89
03
أخرى
المجموع

38

% 100

جدول رقم  -03-أهمية مشروع إدارة الوثائق اإللكترونية

ف اءع نتانل هذا ال اال كما يلا:
الم الدة ا ت يير األلمال اج مة  ،% 47.37فير ل هذا إلى الصع اة التا ت ا ه اليانمين للى اليطاع
ا ت ييره ،حيث ت الد هذه األنظمة ا تيليل فقت ف هد الم تخدفين فتحيي الفعالية ا الت يير ،فر ل
كفاءة حفظ فتختين ال ان اج مة  ،% 23.68حيث أن التح ل فن استخدام ال ان التيليدية إلى ال ان
االلكترفنية ،ي هل لملية حفظها فتختيجها خاصة فل تط ر فسانط التختين فتعداها.
المؤلف المراسل  :سارة كحيلة
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ت هيل انتاج ال ان فنشرها اج مة  ،% 13.16فير ل هذا لك ن الجظام ي هل إنتاج ال ان المتدافلة
للى ف ت ى فختلف المصالح فل ت حيد شكلها فنم ذ ها ،فحرية استخدام ال ان فتدافلها اج مة
 ،% 7.89فهذا فا ي الد ا تحيي الشفا ية ا الت يير فن خالل فص ل ال ان إلى فختلف الم تفيدين
فن الجظام ،فيرى فا ن مته  % 7.89أن أهمية الجظام تتمثل ا التخلص فن المشاكل المتعلية اإاارة
ال ان .
 -4ما هي األهداف المنتظرة من تطبيق المشروع؟
النسبة
التكرار
اإلجابات
% 12.82
05
اتاحة فخر اع الجظام للى شمكة
االنترنت
% 25.64
10
التيليل فن استخدام ال رق ااخل
المكاتب
% 38.46
15
تلمية احتيا اع الم تفيدين فن اليطاع
% 20.51
08
ف الدة اراارة العليا ا اتخاا
اليراراع
% 2.56
01
أخرى
المجموع

39

% 100

جدول رقم  -4-األهداف المنتظرة من تطبيق المشروع

ي ضح اللدفل رقم  -4-األهداف المجتظرة فن تطمي هذا المشرفع ف اءع الجتانل كاآلتا:
ن مة  %38.46أ اات اأن الهدف فن تطمي هذا المشرفع ه تلمية احتيا اع الم تفيدين
فن اليطاع ،زارة التراية ال طجية ترفا إلى تلمية فتطلماع الم تفيدين فنيل رضاهم االتمارهم الفئة
األكثر استفااة فن هذا المشرفع ،م تأتا ن مة  % 25.64التيليل فن استخدام ال رق ااخل المكاتب حيث
يهدف المشرفع إلى اليضاء للى إنتاج ال رق ااخل المكاتب ،فالتيليل فن فشاكل استعمالها ،فن مة
 %20.51ف الدة اراارة العليا ا اتخاذ اليراراع ،إذ ي الد الجظام ا اتخاا اليراراع ا ه لة ف ا
فقت قصير ،فن مة  %12.82أ اات اإتاحة فخر اع الجظام للى شمكة األنترنت ،فهذا لضمان استفااة
فختلف فجت ما اليطاع فجه فاستعماله لمختلف األغراض.
 -5ماهي أهم العوامل التي ساعدت مؤسستكم في تجسيد مشروع إدارة الوثائق االلكترونية؟
النسبة
التكرار
اإلجابات
ف ا كاار اشري فاهل
ت ير اجية تحتية تكج ل ية

16
07

% 55.17
% 24.14

ف ا سياسة فاضحة راارة ال ان

04

% 13.79

أخرى

02

% 6.90

29

% 100

المجموع

جدول رقم -5-العوامل المساعدة في تجسيد مشروع إدارة الوثائق اإللكترونية

يتضح فن اللدفل ال اا أن الع افل التا سالدع ا تل يد المشرفع تمثلت ا ف ا كاار اشري
فاهل اج مة  ،% 55.17فهذا ير ل لت ر اليطاع للى لدا هانل فن الم تخدفين ،فه فا سمح ااختيار
أصحاب الكفاءة الالزفة لتل يد المشرفع للى الم ت ى المركتي فاستخدافه للى الم ت ى المحلا،
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فت ر اجية تحتية تكج ل ية اج مة  ،% 24.14فير ل هذا لدلم اراارة العليا للمشرفع اتخصيص
الميتانية الالزفة لذلك فاقتجاء فختلف المرفلياع فالتلهيتاع الالزفة لتجفيذ المشرفع ،فكذلك ف ا
سياسة فاضحة راارة ال ان اج مة  ،% 13.79فيع ا هذا لك ن اليطاع يحت ي للى فخطط خاص
اإحصاء فتصجيف ال ان المتدافلة للى ف ت ى الماس اع التعليمية ،فهذا فا سمح اإافا ها ا شكل
فلفاع للى الجظام ،إضا ة إلى إصدار االطار المر عا للجظام فالذي حدا فظانف الجظام فآلية العمل فن
خالله فف افلية كل طرف ،يما يرى فا ن مته  % 6.90أن هجاك أسماب أخرى سالدع ا تل يد
الجظام ،فتمثلت ا ت ر اررااة لدى ف تخدفا اليطاع.
 -6ماهي اإليجابيات واالمتيازات التي حققها المشروع للوزارة؟
التكرار
اإلجابة
17
تحيي الفعالية ا الت يير
05
ترشيد نفياع الت يير
11
سه لة تماال المعل فاع فل الماس اع
الخار ية
08
ت ير طرق حديثة لحماية فتختين ال ان
03
أخرى
44
المجموع

النسبة
% 38.64
% 11.36
% 25
% 18.18
% 6.81
% 100

جدول رقم  -6-اإليجابيات واالمتيازات التي حققها المشروع للوزارة

يمين اللدفل ال اا أهم اريلااياع التا حييها المشرفع لل زارة ،حيث الجتانل كما يلا:
تحيي الفعالية ا الت يير اج مة  ،% 38.64فير ل هذا لك ن الجظام ي مح اإنلاز األلمال ا فقت
أسرع فالهد أقل فما كان لليه الحال ساايا ،كما أن المعاللة اآللية لل ان ت مح اتيليل أخطاء العمل،
فسه لة تماال المعل فاع فل الماس اع الخار ية اج مة  ،% 25فهذا لك ن الجظام ي ر فعل فاع
فإحصاءاع لماقا اليطالاع األخرى التا تمجا فخططاتها للى هذه المعل فاع فارحصاءاع ،فت ير
طرق حديثة لحماية ال ان اج مة  ،% 18.18فهذا لك ن الجظام ييلل فن تدافل ال ان التيليدية التا
تتطلب شرفطا أكثر لحمايتها فتختيجها للى ف ت ى المكاتب ،ا حين أن الجظام ي ر هذه الخدفة للى
الم ت ى المركتي ،فترشيد نفياع الت يير اج مة  ،% 11.36فهذا نتيلة للتيليل فن استخدام ال رق
فالمعاللة التيليدية لل ان التا تتطلب لدا كمير فن الم ظفين.
 -07ماهي إيجابيات تطبيق المشروع على التحكم في إدارة الوثائق؟
النسبة
التكرار
اإلجابات
تح ين فعاللة ال ان
ت ير طرق حديثة للحفظ فالتختين
ت هيل لملية المحث فاالستر اع
ت هيل ال ص ل إلى ال ان فاتاحتها
المجموع

11
06
09
15
41

% 26.83
% 14.63
% 21.95
% 36.59
% 100

جدول رقم  -07-إيجابيات تطبيق المشروع على التحكم في إدارة الوثائق.

يتضح فما سم إيلااياع المشرفع للى التحكم ا إاارة ال ان ف اءع الجتانل كما يلا:
المؤلف المراسل  :سارة كحيلة
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ت هيل ال ص ل إلى ال ان فاتاحتها اج مة  ،% 36.59فهذا لك ن ال ل ج للجظام يك ن للى الخط،
للميل الم تخدفين فكذلك اث فختلف فخر اته ،فهذا فا ساهم ا التغلب للى الصع ااع المتعلية اإاارة
ال ان االشكل التيليدي ،فتح ين فعاللة ال ان اج مة  ،% 26.83فهذا ير ل الستخدام فختلف
المرفلياع ا فعاللة ال ان االلكترفنية  ،فل إ راء لملياع المراقمة فالتدقي اشكل افري ،فما ساهم
ا تيليل أخطاء العمل.
ت هيل لملية المحث فاالستر اع اج مة  ،% 21.95فهذا ألن الجظام ي ر لديد طرق المحث فاالستر اع
اشكل آلا فما ي هل ال ص ل إلى المعل فاع فال ان اشكل أسرع فل إلطاء نتانل أاق لعملية المحث،
فت ير طرق حديثة للحفظ فالتختين اج مة  ،% 14.63حيث سمح الجظام ااالنتيال فن الحفظ التيليدي إلى
الحفظ االلكترفنا لمر فختلف ال سانط فالتيجياع المتاحة.
 - 08ما هي أهم التحديات التي تواجه مشروع إدارة الوثائق حسب رأيك؟
اإلجابة
تياام التلهيتاع الم تخدفة
تياام المرفلياع الم تعملة ا الجظام
ضعف الكاار المشري للى ف ت ى الماس اع
الترا ية
لدم فعر ة الم تفيدين الخار ين اخدفاع
الجظام
المجموع

التكرار
08
04
06

النسبة
% 32
% 16
% 24

07

% 28

25

%100

جدول رقم -08-التحديات التي تواجه مشروع إدارة الوثائق االلكترونية.

يمين اللدفل رقم  08التحدياع التا ت ا ه المشرفع حيث أن ن مة  %32أ اات اتياام
التلهيتاع الم تخدفة فهذا يع ا للتط ر ال ريل الذي تعر ه الج خ الم تخدفة ا تجفيذ الجظام ،أ اات فا
ن مته  %28اعدم فعر ة الم تفيدين الخار ين اخدفاع الجظام ،فير ل هذا إلى نيص ال لا المعل فاتا
لدى فجت ما اليطاع ،فتفضيلهم لتدافل ال ان االشكل التيليدي للى الشكل االلكترفنا ،يما ترى ن مة
 % 24أن هذا التحدي يتمثل ا ضعف الكاار المشري للى ف ت ى الماس اع التراية ،فيع ا ذلك ح ب
رأيجا إلى قلة المتخصصين ا فلال االلالم اآللا فإاارة ال ان  ،فصع اة تك ين كل فجت ما اليطاع
للى استخدام الجظام ،فترى ن مة  %16أن تياام المرفلياع الم تعملة ا الجظام ه التحدي الذي ي ا ه
المشرفع ،فهذا نتيلة للتحديثاع الم تمرة لمختلف المرفلياع.
 -09كيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟
اإلجابة
تشكيل خلية للييظة المعل فاتية فف اكمة
التط راع
االلتماا للى المعايير الدفلية ا تل يد
المشرفع
االلتماا للى تهلير المياناع اانتظام
تعريف الم تفيدين الخار ين اخدفاع الجظام

النسبة
التكرار
%38.89 14
09

%25

03
10

%8.33
%27.78
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المجموع

36

%100

جدول رقم  -09-كيفية التغلب على التحديات.

ي ضح اللدفل رقم  09كيفية التغلب للى التحدياع حيث اءع كما يلا:
تشكيل خلية للييظة المعل فاتية فف اكمة التط راع اج مة  ،% 38.89فير ل هذا للدفر الذي تلعمه هذه
الخلية ا فتااعة الم تلداع فاالستفااة فجها ا تط ير الجظام ،فتعريف الم تفيدين الخار ين اخدفاع
الجظام اج مة  ،% 27.78فهذا فا ي الد ا تحيي األهداف المر ة فجه فل تيليل أخطاء العمل،
فااللتماا للى المعايير الدفلية ا تل يد المشرفع اج مة  ،% 25فهذا فا ي مح ات ير أللى ار اع
المن فالحماية لجظام ،فتيديم خدفاع ت تليب الحتيا اع الم تفيدين ،فتهلير المياناع اج مة ،% 33.8
فير ل لك ن هذا اال راء ي الد ا حماية فحت ياع الجظام فاالستفااة فجها لط ل ترة فمكجة.

-

 -10حسب رأيك ماهي آفاق تطوير مشروع إدارة الوثائق االلكترونية لوزارة التربية مستقبال؟
تعميم الجظام للى فختلف المصالح اراارية ايطاع التراية ال طجية.
إاراج كل ال ان الضرفرية المتدافلة للى ف ت ى اليطاع ا الجظام.
تفعيل ح اااع للى الجظام لكل فجت ما اليطاع اغية ت هيل الت اصل فل اراارة ،فحص لهم للى
فختلف ال ان ح ب احتيا اتهم.
إنشاء فح ر خاص االتعليم لن اعد لمختلف األط ار.
إنشاء فكتمة رقمية للى الجظام تضم فختلف الدرفس فالمرا ل الم هة للتالفيذ.
إنشاء تطميياع للى اله اتف الذكية فرتمطة االجظام ،ت مح امتااعة تمدرس التالفيذ فن طرف أفليانهم.

فتدل هذه االقتراحاع للى أن الجظام يمتاز اخاصية المرفنة فهذا فا ي مح اتط يره ف تيمال فن خالل
رضا ة العديد فن الخدفاع التا ت تليب الحتيا اع الم تفيدين فجه.
الخاتمة
تعتمر إاارة ال ان االلكترفنية رة حييية ا فلال الت يير ارااري فالتحكم ا فعاللة ال ان
االلكترفنية فحفظها فال ص ل إليها فإتاحتها ،فيتضالف ي فا اعد ي م ت ه الماس اع فارااراع
العم فية ا اللتانر لتمجا هذه المشاريل ا فختلف لملياتها اراارية ،فهذا لإليلااياع التا ت رها،
فاهدف تحيي الفاللية ا األااء فكذلك لطميعة احتيا اع الم تفيدين المتط رة ااستمرار ،ففن خالل
اراستجا لمشرفع فزارة التراية ال طجية تمين أنها تهدف إلى ف اكمة التط راع التكج ل ية فتل يد ففه م
الحك فة االلكترفنية فن خالل تمجيها لمشرفع إاارة ال ان االلكترفنية ،فهذا اهدف ت هيل فعاللة
ال ان فالملفاع فتماال المعل فاع اين فختلف المصالح ،كما أن هذا المشرفع سمح لها ار ل كفاءة حفظ
فتختين ال ان  ،فتحيي الفاللية ا الت يير فسالد ا التيليل فن استخدام ال رق ااخل المكاتب
اراارية ،كما لمل للى تح ين فعاللة ال ان فتلمية احتيا اع الم تفيدين فن اليطاع.
كما ايجت هذه الدراسة أن نظام ي ا ه فلم لة فن التحدياع أهمها؛ تياام التلهيتاع فالمرفلياع ،فلدم
فعر ة الم تفيدين الخار يين اخدفاته ،فيعتمر تشكيل خاليا للييظة المعل فاتية الحل األن ب لم ا هة هذه
التحدياع.
ففما سم فلتشليل فختلف الماس اع فارااراع العم فية فالخاصة ا اللتانر لتميجا فشاريل إاارة
ال ان ارلكترفنية ،يمكن تيديم اعض االقتراحاع كما يلا:
المؤلف المراسل  :سارة كحيلة
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.تشليل تدافل فاستخدام ال ان االلكترفنية ا فختلف الماس اع
.إصدار التشريعاع الخاصة اأفن فحماية ال يية ارلكترفنية فااللتراف امصداقيتها
ت ير المتطلماع األساسية لتجفيذ فشاريل إاارة ال ان االلكترفنية فن تلهيتاع فارفلياع فك اار
.اشرية فاهلة لمختلف الماس اع
.تحيين دافل ت يير ال ان األرشيفية لمختلف اليطالاع فن خالل إاراج ال ان ارلكترفنية
إصدار اليل خاص اآلية تجفيذ ارافل إاارة ال ان االلكترفنية فن طرف فاس ة األرشيف ال طجا
.فهذا اااللتماا للى المعايير الدفلية
تخصيص ارافل التك ين الم تمر ح ل إاارة ال ان االلكترفنية لم ظفا فختلف الماس اع التا
.ت عى لتمجا هذه المرافل
1

-
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