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 ستخلص امل

الذي تأثر هبذه    الوثائق،  إدارة  قطاع   ذلك  يف   بام  األعامل،  قطاعات  خمتلف   يف   تكنولوجية  ثورة  والعرشون  احلادي  القرن  أحدث

الدراسة إىل تسليط الضوء عىل التحديات  ، لذلكالثورة وتطبيقاهتا  التكنولوجية عىل  التي    سعت هذه  الثورة  جمال إدارة  فرضتها هذه 

مهني   كليات ا ا وموضوعي  الوثائق  املقدمة يف  الوثائق واملكتبات  ليسانس  برامج  واألرشيف يف  الوثائق  مقررات  مواكبة  ، وحتليل مدى 

ال  اآلداب املرصية  هلذه التحديات، انتهت إىل:وقد تم االعتامد عىل املنهج الوصفي، واملسحي يف هذه الدراسة،  الوثائق   تي  مقررات 

وثائق  واألرشيف يف  عدد من برامج ليسانس الوثائق واملكتبات املرصية مل تغط  املتطلبات القانونية والتكنولوجية التي تواجه جمال إدارة ال

إ جمال  أكاديمي يف  تعليمي  لربنامج  االقرتاح  كان  الصدد  هذا  ويف  كاٍف،  بشكل  الذكي  التكنولوجي  العرص  يواكب  يف  الوثائق،  دارة 

 . التغيريات التي فرضها القرن احلادي والعرشون التكنولوجي

: الذكاء االصطناعي؛ إدارة الوثائق؛ البيانات الضخمة، تقنيات القرن احلادي والعرشين التكنولوجية، الربامج    الكلامت املفتاحية

 التعليمية األكاديمية.

 املقدمة:.1

ولكي يستطيع اإلنسان أن يواكبها؛ ينبغي له أن يطور مهاراته وإدراكه  تمر يف خمتلف جماالت احلياة،  املس  قدمتتسم حياة البرش بالت

  بطريقة متكنه من التعايش مع هذا التقدم، وتطويعه يف خدمته، وقد تأثر جمال إدارة الوثائق بثورة القرن احلادي والعرشين التكنولوجية، 

لوثائق؛ بل أصبح حتميًا عليه أن يطور مهاراته الفنية والتكنولوجية؛ لكي يتأقلم مع الواقع  والتي فرضت حتديات أمام مهنة أخصائيي ا

 التكنولوجي الذكي الذي تتسم به عمليات إدارة الوثائق حاليًا. 

ت هو السبيل الرئييس لتحسني كفاءا  -تلبي متطلبات إدارة الوثائق الذكية وموضوعاهتا   -ويعد تقديم برامج تعليمية أكاديمية

أخصائيي الوثائق ومعارفه التخصصية واملهنية والتكنولوجية، بام يتناسب مع احتياجات إدارة الوثائق احلالية واملستقبلية يف قطاعات 

إدارة الوثائق والبيانات    "العمل املختلفة، ولقد حاولت هذه الدراسة أن تعكس هذه احلقيقة باقرتاحها برنامج تعليمي أكاديمي بعنوان:
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هيدف إىل إعداد أخصائيي وثائق قادرين عىل املنافسة يف سوق العمل التكنولوجي    -ُيدرس يف املرحلة اجلامعية األوىل  -"وتقنياهتا   املوثقة

 والذكي، الذي تعيشه الدول اآلن يف ظل التوجه العاملي نحو التحول املؤسيس الرقمي . 

 : .مشكلة الدراسة1/1
 ت عملياتهالذي تأثر ،قطاع إدارة الوثائق :تكنولوجية يف قطاعات العمل املتنوعة، ومنها ثورة  القرن احلادي والعرشونأحدث 

؛ بل أرغمت مهنة أخصائيي الوثائق بتغيري مواصفاهتا ومتطلباهتا الوظيفية؛ لتتوافق مع االحتياجات التكنولوجية هبذه الثورة وتطبيقاهتا 

برامج الليسانس التي ُتدرس يف أقسام الوثائق واملكتبات بكليات اآلداب  عدد منطالع عىل االاتضح بعد  مع ذلكو التوثيقية احلديثة،

الوثائق التدريسية املتخصصة يف جمال إدارة  ال تواكب كل     -والتي ُتدرس يف املرحلة اجلامعية األوىل-املرصية، أنه مازالت املقررات 

جد أنه من  لذلك وُ ظل ثورة القرن احلادي والعرشين التكنولوجية،    التغيريات التي طرأت عىل معاجلة الوثائق، وحفظها، وإتاحتها يف

ا؛ مما يساعدنا عىل  ا وموضوعي  جمال إدارة الوثائق مهني  فرضتها هذه الثورة عىل  التي   تحديات  الرضوري تكوين صورة واضحة عن ال

وال سيام    التكنولوجي الذكي،  العمل الوثائقي  قادر عىل تلبية متطلبات سوق  ،اقرتاح برنامج أكاديمي متخصص يف جمال إدارة الوثائق

قد أصبح واقًعا    ،أن التحول الرقمي والتوسع يف استخدام الذكاء االصطناعي يف املعامالت واألنشطة، والتوثيق اإلداري  باملؤسسات

 تتبناه دول العامل  .  ا عاملي   ا ا، وتوجهً فعلي  

 :أهمية الدراسة 1/2
املحور األول: إلقاء الضوء عىل التحديات التي فرضها التطور التكنولوجي عىل    ثة حماور رئيسية:متثلت أمهية هذه الدراسة يف ثال

وهي عىل النحو اآليت: أجيال الويب) اجليل الثاين من الويب   -ة  القرن احلادي والعرشين التكنولوجيجمال إدارة الوثائق، وتأثري تقنيات   

Web 2.0  والويب الداليلSemantic Webرتنت األشياء، وإنInternet of Things  ،)البيانات الضخمةوBig data  ،سلسلة الكتل  و

 machineاملتمثلة يف: تعلم اآللة   -، وتقنيات الذكاء االصطناعيcomputing cloud، واحلوسبة السحابيةblockchainبلوك تشني

learning  ،روبوتات املحادثةوchatbots  ،أمتتة عمليات الروبوتيةوrobotic process automation  ،الواقع املعززوAugmented 

reality  -     تم هبا يف عرص ثورة القرن احلادي هتمما يساعدنا عىل تكوين رؤية حمددة للموضوعات التي ينبغي ملجال إدارة الوثائق أن

يف برامج ليسانس أقسام املكتبات بكليات   . املحور الثاين: الوقوف عىل مدى مسايرة مقررات الوثائق واألرشيفوالعرشين التكنولوجية

اآلداب املرصية للمتطلبات التكنولوجية والقانونية واألمنية التي فرضها العرص التكنولوجي الذكي احلديث عىل جمال إدارة الوثائق.  

قبل البحث، والذي اسرُتشد يف إعداده  من  األكاديمي  التعليمي    "إدارة الوثائق والبيانات املوثقة وتقنياهتا "برنامج  املحور الثالث: اقرتاح  

 . باملحور األول والثاين من الدراسة 

 :أهداف الدراسة .1/3
 : أن حتقق األهداف اآلتية -ما استطاعت – حاولت الدراسة

 الوقوف عىل تأثري الثورات الصناعية عىل جمال إدارة الوثائق.  -

 . ين التكنولوجية عىل جمال إدارة الوثائقثورة القرن احلادي والعرشالتحديات التي فرضتها الوقوف عىل  -

واملكتبات   - الوثائق  أقسام  ُتدرس يف  التي  الليسانس  برامج  الوثائق واألرشيف يف  تلبية مقررات  التعرف عىل مدى 

 بكليات اآلداب املرصية ملتطلبات سوق العمل الوثائقي التكنولوجي احلايل. 
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بمجال   - يتعلق  تعليمي  أكاديمي  برنامج  والعرشين  اقرتاح  احلادي  القرن  ثورة  متغيريات  مع  يتوافق  الوثائق،  إدارة 

 . التكنولوجية

 : تساؤالت الدراسة.1/4
 :التساؤالت اآلتية نسعت الدراسة لإلجابة ع

 ما الثورات الصناعية ؟  -

 جمال إدارة الوثائق ؟عىل تقنيات القرن احلادي والعرشين التكنولوجية   أثرتكيف  -

 وثائق والبيانات الضخمة؟ما العالقة بني إدارة ال  -

 ما التغيريات التي قد تطرأ عىل مهنة أخصائيي الوثائق يف أثناء ثورة القرن احلادي والعرشين التكنولوجية؟ -

التكنولوجية   - التطورات  املرصية  اآلداب  كليات  يف  واملكتبات  الوثائق  بأقسام  الوثائق  إدارة  مقررات  تواكب  هل 

 احلديثة؟ 

 : هاوحدود الدراسة، منهج .1/5

الضوء عىل    تسليط  إىل  باإلضافة  الوثائق،  إدارة  عىل  العام  الصناعية  الثورات  تأثري  تتبع  يف  الوصفي  املنهج  عىل: أواًل:  تم االعتامد

البرشية  التحديات االصطالحية، والترشيعية، والتكنولوجية، التي تواجه إدارة الوثائق يف ظل الثورة التكنولوجية احلديثة التي تعيشها  

الليسانس،    .حاليًا  برامج  يف  واألرشيف  الوثائق  مقررات  واقع  حتليل  املسحي يف  املنهج  الوثائق ثانيًا:  أقسام  قبل  من  دُرست  التي 

ومدى مواكبة هذه املقررات للتطورات التي فرضتها ثورة  م، 2021/2022والمكتبات بكليات اآلداب المصرية في العام الجامعي 

 وقد بلغ عدد برامج الليسانس محل الدراسة اثنين وعشرين برنامج، وهي : رشين التكنولوجية، القرن احلادى والع

 الوثائق والمكتبات بكليات اآلداب المصرية الحكومية في أقسام ليسانس اليوضح برامج  1جدول 

 جلامعة ا-الكلية اسم برنامج الليسانس  اجلامعة -الكلية اسم برنامج الليسانس 

 أسيوط -اآلداب املكتبات والوثائق واملعلومات)شعبة الوثائق(  القاهرة  -اآلداب الوثائق واملكتبات وتقنية املعلومات 

 املنيا -اآلداب املكتبات واملعلومات)شعبة الوثائق(  دمياط  -اآلداب الوثائق واملكتبات 

 مركز جامعة القاهرة للتعليم املدمج  األرشيف اإللكرتوين) برنامج تعليم مفتوح(    طنطا -اآلداب الوثائق واملكتبات 

  -اآلداب الوثائق واملكتبات 

 املنصورة

 بني سويف  - آداب - قسم علوم املعلومات برنامج الوثائق واألرشيف اإللكرتوين 

  -اآلداب املكتبات واملعلومات 

 اإلسكندرية

 نظم املعلومات واألرشيف اإللكرتوين

 )برنامج مميز بمرصوفات( 

قسم علوم املعلومات بكلية اآلداب بالرشاكة مع كلية  

 احلاسبات والذكاء االصطناعي

 بنها  -اآلداب املكتبات واملعلومات  حلوان  -اآلداب علم املعلومات 

 الفيوم  -اآلداب علوم املعلومات  املنوفية  -اآلداب املكتبات واملعلومات 

عني   -اآلداب واملعلومات املكتبات 

 شمس

 أسوان  -آداب املكتبات 

كفر   -اآلداب املكتبات واملعلومات 

 الشيخ

 جامعة قناة السويس  -آداب املكتبات واملعلومات 

الوادي  -آداب املكتبات والوثائق واملعلومات 

 اجلديد 

 سوهاج -اآلداب املكتبات واملعلومات 

واملكتبات)برنامج مميز  تقنية املعلومات 

 بمرصوفات( 

جنوب الوادي -اآلداب املكتبات واملعلومات  طنطا  -اآلداب
1
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 : .الدراسات السابقة1/6

أن التحديات القانونية تبني  ،  يف قواعد البيانات العاملية وبنك املعرفة  طالع عىل اإلنتاج الفكري األجنبي والعريب املتنوعاالبعد  

والتنظيمية والتكنولوجية التي فرضها التطور التكنولوجي عىل جمال إدارة الوثائق قد شغلت اهتامم املتخصصني يف جمال الوثائق  والفنية  

عىل جمال إدارة    التطور التكنولوجيالدراسات حول تأثري  و  واألرشيف، ودفعتهم لتبني توجه بحثي يرتكز عىل إعداد املزيد من األبحاث

تأثري اجليل الثاين من الويب عىل أرشفة الوثائق،    (Samouelian, 2009)فقد عاجلت دراسة    -احلرص  وليس–املثال    الوثائق، فعىل سبيل

للدكتوراه  (  2014)اللبان،وقد تناولت أطروحة    ، إمكانية اإلفادة من ميزات تطبيقات اجليل الثاين يف مرشوعات األرشفة اإللكرتونيةو

تأثري أربع تقنيات تكنولوجية  الضوء عىل    (An & Yim, 2017) دراسة    سلطت  يف حني  ،لوثائق وإتاحتها تأثري الويب الداليل عىل معاجلة ا

عىل جمال إدارة الوثائق، وقد أشارت إىل  -البيانات الضخمةوالذكاء االصطناعي،  واحلوسبة السحابية،  وهي: إنرتنت األشياء،  -فقط

وقد حاولت    ،حوكمة للوثائق وإدارهتا يف ظل هذه التكنولوجيات؛ لكي حتسن املؤسسة من جودة خدمات الوثائق فيها أمهية وجود  

تتبع تطور إدارة الوثائق عرب الثورات الصناعية، وتقدم  تأن    (AISHARUDDIN, ZAMRI, ADRIS, & SENDEK, 2019) دراسة  

كيفية إىل    (2019)الوهيبي،  وقد تطرقت دراسة    ،بعة وسلبياهتا عىل جمال إدارة الوثائقعرًضا موجًزا لبعض إجيابيات الثورة الصناعية الرا

العامنية  إفادة احلكومية  وثائق  من  املؤسسات  حفظ  يف  تشني  بلوك  واملحفوظات  ها  تقنية  الوثائق  هيئة  إىل  وحتويلها  وإدارهتا، 

أمهية تطبيق املعايري يف إدارة الوثائق   (2021)حسني،    يف حني تناولت دراسة    ،ا العمر التارخييعند بلوغه  )األرشيف الوطني(الوطنية

املؤسسات  الوثائق ورقمنتها، والتي جيب عىل  بإدارة  املختصة  البيئات اإللكرتونية وأرشفتها، كام أشار إىل عدد من معايري األيزو  يف 

 تضبطها بطريقة فعالة.و  تطبيقها يف عرص التحول الرقمي؛ لكي تدير وثائقها اإللكرتونية

رأى عدد من الباحثني يف جمال الوثائق واألرشيف أن التوجه البحثي املتعلق بدراسة عالقة التكنولوجيا بإدارة  عىل جانب آخر، 

لن يكتمل إال باإلشارة إىل تأثري هذه العالقة عىل مهنة أخصائيي الوثائق ذاهتا، فربزت عدد من الدراسات التي    -سابق الذكر -الوثائق

التغيريات وتأهيلهم    عاجلت  والتكنولوجية؛  الفنية  مهاراهتم  تطوير  التعليم يف   دور  الوثائق، وأمهية  مهنة أخصائيي  التي طرأت عىل 

أشار يف الفصل السادس من رسالته   الذي   (2009)بـوسمغـون،    فنجد،  للمنافسة يف سوق العمل التكنولوجي الذكي احلايل واملستقبيل

التكنولوجية  للام التحديات  إىل  مًعا؛  وجستري  وامليداين  النظري  التعليم  دمج  وأمهية  احلايل،  العرص  يف  األرشيفي  تواجه  التي  القانونية 

بل أوضح بوسمغون أمهية التعلم    ؛إلعداد أرشيفي قادر عىل تلبية متطلبات العمل يف ظل الثورة التكنولوجية التي يعيشها العامل اآلن

التكنولوجية املرتبطة بالعمل، مما يزيد من فرصهم التوظيفية يف قطاعات الوثائق  و   د يف تنمية مهارات األرشيفيني الفنيةاملستمر عن بع

ت عىل التعامل مع الوثائق؛  أللدكتوراه عن التغيريات التي طر  (Kallberg, 2013)    يف حني أشارت أطروحة  ،باملؤسسات املختلفة

نتيجة للتطورات السياسية  واإلدارية والتكنولوجية، التي أدت إىل تطور وجهة النظر األرشيفية املختصة بحفظ الوثائق، وهذا ما أكدته  

مهنة  التي     (Katuu, 2014) دراسة    واقع  احلايل،  تناولت  العاملي  العمل  الوثائق  يف سوق  التي  أخصائيي  والتطورات  والتحديات 

ختصصية  إمكانات  منه  تتطلب  ولكنها  العامل؛  يف  الوثائق  ألخصائيي  حقيقية  عمل  فرص  وجود  إىل  الدراسة  انتهت  وقد  تواجهها، 

  (Asmiyanto, 2019)   يتفق مع بحثوهذا  ،  ق هبا وتكنولوجية ولغوية حمددة، جيب عليه أن يتمتع هبا أواًل؛ لكي يتسنى له أن يلتح

إىل رضورة أن  كام أشار  التحديات التي تواجه مهنة أخصائيي الوثائق يف ظل ثورة القرن احلادي والعرشين التكنولوجية،    عالجالذي  

البقاء، واالستم الوثائق نفسه تكنولوجيًّا ؛ لكي يستطيع  الثورةيطور أخصائي  )سامل،    دراسة  ماأكدتهوهذا    ،رار يف عمله يف ظل هذه 

احلوسبة السحابية قد يعيق تطبيق هذه التكنولوجية يف   ةبتكنولوجي أن ضعف إدراك أخصائيي الوثائق العامنيني التي أوضحت (2021

ة وعيهم هبذه التكنولوجية؛ لدعم اإلفادة منها بطريقة ناجحة يف أرشفة  قطاع الوثائق املؤسيس العامين؛ ومن ث م أوصت برضورة تنمي
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واألرشيف يف   ،الوثائق الوثائق  الفعيل ملوضوعات  التعليمي  الواقع  التي ركزت عىل حتليل  الدراسات  برز عدد من  آخر  عىل صعيد 

ن فكرة واقعية عن نقاط القوة والضعف يف املجال الربامج األكاديمية املختلفة، ومدى مواكبتها للتطور؛ والتي تفيد بال شك يف تكوي

التعليمي املختص  بإدارة الوثائق بالدول؛ مما يساعدنا عىل حتسني الربامج التعليمية املنوطة بمجال الوثائق واألرشيف، وتطويرها وفق  

دراسة   فنجد  العمل،  العليا  تناولت أمهقد    ( 2008)املحسن،  متطلبات سوق  الدراسات  برامج  إعداد  يف  املعيارية   املبادئ  تطبيق  ية 

دليل الدراسات العليا للحصول  "دراسات األرشيفية وقياس جودهتا وكفاءهتا، وقد أشارت هذه الدراسة إيل  الاألكاديمية املتخصصة يف  

الدراسات األرشيفية   باعتباره معياًرا يمكن أن تعتمد عليه      -ريكيني األمنيالذي وضعته مجعية األرشيفي  -"عىل درجة املاجستري يف 

عىل   قادرة  وثائقية  عليا  دراسات  برامج  إنشاء  يف  األكاديمية  قادرين عىل  إاملؤسسات  التي جتعلهم  واملعارف  املهارات  كساب طالهبا 

الضوء عىل واقع تدريس موضوعات الوثائق واألرشيف يف    (2013)ميالد،  عىل صعيد آخر سلطت دراسة    ،املنافسة يف سوق العمل

أن ختصص الوثائق واألرشيف مل ينل  ببرامج الليسانس، التي ُتدرس من قبل أقسام الوثائق واملكتبات املرصية، وقد انتهت الدراسة  

ومن املرصية،  واملكتبات  الوثائق  بأقسام  الليسانس  برامج  من  عدد  يف  الكافية  املوضوعية  واملعلومات  التغطية  املكتبات  قسم  ها 

أضاف املزيد من املقررات اإلجبارية واالختيارية   الذياإلسكندرية  بوينبغي لنا اإلشارة إىل قسم املكتبات واملعلومات    ،اإلسكندريةب

ُطبقت يف عام   والتي  اجلديدة  املعتمدة  للساعات  الوثائق واألرشيف يف الئحته  عاجل  م،2021املتخصصة يف جمال  دراسة  يف حني  ت 

(Han & Noh, 2015)    واقع مناهج إدارة الوثائق يف أقسام املكتبات واملعلومات بخمس وثالثني جامعة كورية؛ وانتهت إىل وجوب

ال  الوثائق؛ قادرة عىل إعداد أخصائيي وثائق وفق متطلبات سوق  , عمل الفعلية افتتاح برامج تعليمية جديدة متخصصة يف جمال إدارة 

التي قد تبني هلا من خالل حتليلها املوضوعي لدورات إدارة الوثائق    (Zhang, 2016) دراسةوهذه النتيجة مل ختتلف كثرًيا عن نتيجة  

ية الدورات، إىل رضورة إعادة تصميم وعالقتها ببق   -التي ُتدرس يف الربامج التعليمية األكاديمية األرشيفية بشامل أمريكا -اإللكرتونية  

من    -حمتوى املقررات التي ُتدرس يف الربامج األرشيفية األكاديمية، وتوزيع عدد ساعاهتا لصالح موضوعات إدارة الوثائق اإللكرتونية

الت التكنولوجية  تلبية املتطلبات  العمل  األرشفة اإللكرتونية، واحلفظ الرقمي ؛ لتأهيل أخصائيي وثائق قادرين عىل  ي حتتاجها بيئات 

 . الوثائقية احلالية

الدراسات األجنبية قد عاجلت تأثريات ثورة القرن احلادي والعرشين التكنولوجية عىل جمال إدارة الوثائق مهنيًا ونوجز مما سبق:  

مقارن أوسع  بشكل  وفنيًا  ولكن    ة وتعليميًا  العربية،  الدراسات  علينا من  أن  جيب  ننكر  ال  السنوات    هأن  من  يف  ظهر عدد  قد  األخرية 

  جمال   عىل   طرأت  التي  والتكنولوجية  األمنيةو  القانونية  املوضوعات  من   الكثري   عاجلت–التي أرشنا إىل عدد منها  و  - الدراسات العربية  

 . اآلن نعيشه  الذي الرقمي التحول  وعرص  والعرشين احلادي القرن يف الوثائق إدارة

إدارة الوثائق والبيانات املوثقة    ":أهنا تقرتح برنامج تعليميًا أكاديميًا بعنوانبعن الدراسات السابقة ،    احلاليةوختتلف الدراسة  

الذكي  ،"وتقنياهتا املؤسيس  الرقمي  التحول  عرص  متطلبات  مع  تنجح  ،  يتوافق  هدفها الدراسة  ولكي  عاجلتيف  فقد  اجلوانب   ؛ 

و والترشيعية  والعرشين    التكنولوجيةاالستخدمات  االصطالحية  احلادي  القرن  ثورة  عرص  يف  الوثائق  إدارة  جمال  عىل  طرأت  التي 

مقررات الوثائق واألرشيف يف برامج ليسانس الوثائق واملكتبات واملعلومات املقدمة يف كليات اآلداب كام تناولت طبيعة التكنولوجية, 

ربنامج  الملجال إدارة الوثائق يف مرص؛ مما ساعد يف تصميم  لتكوين فكرة واضحة عن الواقع التعليمي األكاديمي  ؛  املرصية احلكومية

 التعليمي املقرتح سابق الذكر. 
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 : إدارة الوثائق، والثورات الصناعية.2
 :الثورات الصناعية.2/1

 - تنفيذهيقصد بالثورة الصناعية : حدوث تغيري جوهري يف ممارسة العمل يف املجتمع؛ نتيجة ابتكار آليات حديثة واستخدمها يف  

العمل التطور والتقدم  -أي  املجتمع عىل  تعزز قدرة  النواحي االقتصادية،    ،بطريقة  تغيري جذري يف  دائاًم  الصناعية  الثورة  ويصاحب 

 The Encyclopaedia)وغريها من النواحي التي تشكل ماهية املجتمع العاملي  واملعيشية، واالجتامعية، واملهنية، والقانونية، واإلدارية

 ويقسم املتخصصون التطور الصناعي والتقني الذي مرت به البرشية إىل مخس ثورات صناعية مرتابطة فيام بينها، هي: ،(2022 ,

م،  ويمكن تسميتها بالثورة البخارية؛  18ظهرت هذه الثورة يف النصف الثاين من القرن الثامن عرش   :الثورة الصناعية األوىل-1

سهم يف افتتاح املصانع والتوسع يف جمال الصناعة، وبزوغ عرص االقتصاد  أتحرك بقوة البخار؛ مما  ألهنا اعتمدت عىل املحركات التي ت 

التي شهدت بلورة مبادئ علم األرشيف واالهتامم بإدارة  ، األرشفة الورقيةترتب عن هذه الثورة اندالع ثورة  وقد  ، القائم عىل الصناعة

وأرشفتها  ال  ،الوثائق،  مع  زيادهتا  مع  سيام  الدولوال  يف  والسياسة  واالقتصاد  األعامل  قطاعات  وتطور  املصانع،  إنشاء  يف   توسع 

(RUMSCHOTTEL, 2001) . 

الثانية  -2 التاسع عرش،    :الثورة الصناعية  شهدت توليد    إذويمكن تسميتها بثورة الكهرباء واآللة؛    يرجع ظهورها إىل القرن 

التواصل مثل(The Encyclopaedia, 2022)  الكهرباء الداخيل، ووسائل  املحرك  والبرتول، واخرتاع  الغاز  واستخدام  فون  يالتل  :، 

األفراد بني  التواصل  وتيسري  الصناعية،  اإلنتاجية  زيادة  عىل  مما ساعد  عن  ،والتلغراف؛  نتج  الثورة  هذ  وقد  األرشفة    حدوثه  ثورة 

وال سيام مع تطور أدوات  ؛التي شهدت زيادة يف إنتاجية الوثائق الناجتة عن قطاعات العمل، وجماالته املختلفة وتنوعها و، امليكروفيليمة

الوثائق الكاتبة   -إنشاء  اآللة  الوثائق  -مثل  من  جديدة  أنواع  إنتاج  عىل  ساعدت  حديثة  ابتكارات  التص  -وظهور  وير  مثل 

الوثائق وحفظها ،الفتوغرايف بإدارة  املختصة  الفنية  العمليات  قواعد  بلورة  الثورة  تصنيف،    -وارتبط هبذه    -تكشيف  ووصف،  ومن 

وثائق معينة، باإلضافة إىل إجياد حلول ملواجهة املشكالت الناجتة عن ضيق أماكن حفظ  الوثائق، ومحايتها    أو  لتيسري الوصول إىل وثيقة

ولكنها    ،ي متثلت يف تطوير معدات احلفظ، واخرتاع الوسائط امليكروفيليمة، التي يرجع فكرهتا إىل القرن التاسع عرشمن التلف، الت

الوسيط امليكروفيلمي    يتمتعمن الوثائق ، كام     ضخمٍ    م  وقد ساعدت الوسائط امليكروفيليمة عىل  حفظ كَ   ،تبلورت يف القرن العرشين

القانوين من   إضافة  إىل طول عمر    ليه يف الدفاع عن احلقوق؛إا يمكن االستناد  ا قانونيًّ باعتباره دلياًل إثباتيًّ   ل كثريةقبل دوباالعرتاف 

إذا تم حفظه بطريقة سليمة، فهو أكثر قدرة عىل البقاء مقارنة بالوسيط الورقي الذي    ، تجاوز مائة عاميقد  ذيال ،الوسيط امليكروفيلمي

 . (1993)اخلويل،  قد يتأثر بقوة بعوامل الزمن

أوائل السبعينيات من القرن العرشين، وأكثر ما  وترجع بدايتها إىل هناية الستينيات  :أوالثورة الرقمية ،الثورة الصناعية الثالثة -3

واملعلومات، باإلضافة إىل   تتكنولوجيات االتصاال يميزها استخدام احلاسب اآليل واألمتة يف قطاعات األعامل والصناعة، وازدهار  

التوسع يف استخدام  التي شهدت  ، وثورة األرشفة اإللكرتونيةوقد ترتب عن هذه الثورة اندالع    ،استخدام الطاقة النووية، وغزو الفضاء

 :، هيسامت مميزة ةوقد اتسمت ثورة األرشفة اإللكرتونية بعد قطاع إدارة الوثائق،احلاسب اآليل واإللكرتونيات يف 

وإدارة   ،زيادة إنتاج الوثائق، وظهور الوثائق اإللكرتونية، التي فرضت عىل املتخصصني تطوير مبادئ األرشفة  أوهلا: -

سيام مع ابتكار نظم إدارة الوثائق اإللكرتونية التي   وال،  الوثائق ومعايريها بام يتناسب مع طبيعة هذه الوثائق وسياقها 

 ن العرشين . ظهرت يف هناية القر
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الوثائق، كام    ،، فظهرت دواليب احلفظ اإللكرتونيةهوسائطواحلفظ    تطور معدات  :اانيهث - التي يرست الوصول إىل 

عىل حفظ جمموعات كبرية   -الديسك واألقراص املضغوطة:من  - ساعد احلساب اآليل ووسائط احلفظ اإللكرتونية  

 . (Ryan, 2005) وبطريقة مرنةوضخمة من الوثائق يف حيز صغري،  

 ظهور معايري الوصف الدولية املوحدة. :ثهاثال -

ظ الوثائق اإللكرتونية وإدارهتا، وحفظها حف  اءنشإتطور القوانني والسياسات األرشيفية الوطنية املختصة ب  :هارابع -

بل  طويل األجل، وترحيلها من مؤسساهتا اإلدارية األم إىل الوطني عند  التارخييو األرشيف  العمر  ثَ   ، غها    ؛ م  ومن 

 ن ثورة األرشفة اإللكرتونية متثل عرص النهضة احلديث إلدارة الوثائق. إ :يمكن القوُل 

تبلورت يف العقد الثاين من القرن      :لذكاء االصطناعيأوثورة ا  ،أوثورة النظام السيرباين الفيزيائي  ،الثورة الصناعية الرابعة  -4

ي احلادي والعرشين، ترتكز هذه الثورة عىل الدمج بني املجاالت املادية والبيولوجية والرقمية مًعا؛ ونمو االعتامد عىل الذكاء االصطناع

ات الذكية التي ترتكز يف إدارهتا عىل تقنيات الذكاء  يف جماالت احلياة املختلفة، وظهور األجيال املتطورة من الويب، باإلضافة إىل البيئ

شهد جمال   ، والتيثورة إدارة الوثائق الذكيةوقد نجم عن هذه الثورة اندالع    .  (Kumar, 2021) صطناعي وإنرتنت األشياء املختلفة.اال

املتنوعة   الذكاء االصطناعي  التكنولوجية وتقنيات  الربجميات  زاد االعتامد عىل  فقد  تكنولوجية كبرية؛  الوثائق يف ظلها طفرة    يف إدارة 

  ،دون تدخل برشي؛ مما حسن معاجلة الوثائق وإتاحتها وزيادة اإلفادة  منها بطريقة آلية ودقيقة   إدارة الوثائق وضبطها ممارسة عمليات  

 ورسيعة. 

وقد ظهرت  أوىل رشارهتا  مع بداية العقد الثاين من  :  ثورة النظام البرشي الفيزيائي السيرباين ، أو  الثورة الصناعية اخلامسة  -5

اآلل ودقة  اإلنسان  إبداع  بني  دمج   عىل  ترتكز  وهي  والعرشين  احلادي  بمعني  ةالقرن  إىل   هو  خرآ،  جنبًا  اآللة  مع  اإلنسان  يعمل  أن 

النمو، وتبلور السامت، واخلصائص   ، وما   (Chen, Eder, Shihavuddin, & Zheng, 2021)جنب الثورة يف مرحلة   ؛ زالت هذه 

 .2لذلك مل يتضح تأثريها الفعىل عىل جمال إدارة الوثائق يف الوقت احلايل 

قد تصل    -أن عرشات السنني    نجدإذ  العامل تزداد بشكل كبري؛    ا يتضح  من العرض السابق أن وترية التطور التقني التي يشهده

حني الفرتة الزمنية الفاصلة بني الثورة الرابعة واخلامسة مل تتجاوز    يف   تفصل بني الثورات الصناعية األوىل التي مرت هبا البرشية؛    -لقرن

املشكالت    لج القصور أوبل حتاول أن تعا   ؛أن كل ثورة متهد للثورة الصناعية التي تليها، وتتكامل معها   -أيًضا -ويتبني لنا بضع سنني،

تضح حدوث تغيري جوهري يف اهلدف من الثورات الصناعية؛ فبعد أن كان اهلدف منها إجياد  اكام    ، التي عجزت سابقتها عىل معاجلتها 

ىل أمهية  آليات وتقنيات تقلل االعتامد عىل العنرص البرشي يف إدارة العمل، فإن اهلدف من الثورة الصناعية اخلامسة املستقبلية يرتكز ع

البرشي واآليل مًعا؛ لضامن دقة األداء وجودته العنرص  ثورات يف    ،املزج بني  الصناعية  الثورات  يتولد من  أنه  إدارة  كام انكشف  جمال 

زًء ج  الذي يتأثر تأثرًيا مبارًشا بالتطور التقني الذي تشهده قطاعات العمل املتنوعة؛ وال سيام إدارة الوثائق وضبطها التي تعد   ؛الوثائق

 هذه القطاعات.ا يف بنية جوهري  

 : إدارة الوثائق وحتديات ثورة القرن احلادي والعشرين التكنولوجية. 3
والتي شهدت نضج الثورة الصناعية الثالثة, واندالع الثورة التكنولوجية   -فرضت ثورة القرن احلادي والعرشين التكنولوجية

وكان احلرص    ،يلبي متطلباهتا و  يستوعبها،عىل جمال إدارة الوثائق جمموعة من التحديات التي ينبغي له أن  فرضت    –  اخلامسةو  الرابعة

التكنولوجية واألمنية التي طرأت عىل جمال إدارة و  عىل عرض هذه التحديات بطريقة مركزة، تعكس األبعاد القانونية واالصطالحية



إبراهيم اللباننرمني إبراهيم عىل د.   51 

 

 

وفيام  املقرتح،    "إدارة الوثائق والبيانات املوثقة وتقنياهتا    "وضوعي املختص بمقررات برنامجالوثائق؛ لالسرتشاد هبا يف حتديد اإلطار امل

 :ييل استعراض هلذه التحديات

 المصطلحات:.3/1

تفرض ثورة القرن احلادي والعرشين التكنولوجية استخدام مصطلحات جديدة يف جمال الوثائق واألرشيف، تتمثل يف البيانات 

وRecorded Dataاملسجلة   املوثوقة،  وreliable Data  البيانات  املوثقة،  واملعلومات Documented  Data  البيانات   ،

بل أصبح  البيان أواملعلومة   ؛؛ بسبب أن هذه الثورة مل تعد تتقيد بكيان وسيط املعلومات املحدد Documented informationاملوثقة

وهذا ال يعني    ، ضخاًم من البيانات غري املهيكلة يف بيئات العمل املختلفةأفرزت كام    غري امللموسة يف حد ذاهتا هو حمور هذه الثورة التي

ستختفي، بالعكس ستزداد  الرقمية  ذات البنية النمطية اإللكرتونية املوثقة بالتوقيعات    Recordsواملستندات  Documentsأن الوثائق

 ببنية نمطية مثل البيانات الضخمة  . يف ظل هذه الثورة، إىل جانب البيانات غري املقيدة 

التي أصبحت متيل إىل استخدام ،  International Standards Organization (ISO)وقد أدركت هذه احلقيقة منظمة األيزو  

د  ؛ فق 9001لإلشارة إىل الوثائق الناجتة عن بيئة العمل يف معيارها رقم  ؛    Documented informationمصطلح املعلومات املوثقة  

تشري إىل كل معلومات العمل املهمة التي جيب أن حترص املؤسسة عىل تنظيمها وضبطها    :عرفت منظة األيزو املعلومات املوثقة بأهنا 

(International Organization for Standardization, 2015) ،  منظمة قبل  من  املوثقة  املعلومات  استخدام مصطلح   ويرجع 

 إىل األسباب اآلتية:9001األيزو يف معيارها 

اإلشارة  :  أوهلا - عند  اللبس  الوثيقةإىل  ملنع  إجراءات ، و recordواملستند  documentمصطلحي  تطبيق  عند  ال سيام 

 . International Organization for Standardization, 2015) ) الضبط نفسها عليهام

 .الوثائق قيمتها تنبع من قيمة املعلومات التي تتضمنها وجدت منظمة األيزو أن : ثانيها -

يف قطاعات العمل   ا التطور التكنولوجي حرر البيانات واملعلومات من الكيان املادي امللموس، الذي كان مألوفً :  ثالثها -

أن هذا   لوحظلكن بالنظر إىل مصطلح املعلومات املوثقة التي استخدمته األيزو يف معيارها فقد ، يف السنوات املاضية

التكنولوجية والعرشين  احلادي  القرن  ثورة  عن  الناتج  املحتوى  كل  يشمل  ال  ا  ؛املصطلح  استخدام  لذا  قرتحت 

املسجلة   البيانات  تم حف  ذيال،  Recorded Dataمصطلح  التي  البيانات  به كل  العمل  يقصد  بيئة  ظها وجتمعها يف 

هي البيانات التي تم التأكد من    reliable Data  ثوقةيف حني يقصد بالبيانات املو  ، (law insider, 2018 ) الرقميةا

عن تقنيات القرن احلادي والعرشين    ال سيام أن البيانات الناجتة؛و(Talend Company, 2019) سالمتها وصحتها 

قبل استخدامها يف  ،  التكنولوجية، وتطبيقاهتا قد تتسم بالغموض أواخلطأ أحياًنا؛ فيجب تنقيتها والتحقق من صحتها 

يانات الناجتة  لذلك جيب عىل املؤسسة أال تستخدم كل الب  ،(Haralampus, 2017)  ا إنتاج معلومات منهوبيئة العمل،

من   التأكد  بعد  إال  املسجلة(  )البيانات  قبلها  من  املستخدمة  التكنولوجية  والتطبيقات  الرقمية  عملها  بيئات  عن 

موث وسالمتها)بيانات  اإلدارية  وقةصحتها،  الضوابط  ووضع  البيانات،  تنقية  تطبيقات  استخدام  طريق  عن   )

الناجتة عن البيانات  التي تضمن  صحة  البيانات املوثوقة  الربجميات الرقمية  والتكنولوجية  ، وينبغي لنا أن نشري إىل 

يف هذه احلالة يطلق عليها البيانات    –عندما تستخدمها مؤسستها  يف عملها الرسمي جيب عليها أن توثقها وأن توصفها 

الرسم  - Documented  Dataاملوثقة املعلوماتية  املؤسسة  بيئة  يكسب  مما  وإتاحتها؛  معاجلتها  والدقة  لضبط  ية 

 واجلودة.
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 3يوضح العالقة بين المصطلحات ذات صلة بمجال إدارة الوثائق في أثناء ثورة القرن الحادي والعشرين التكنولوجية 1شكل 

 البيانات الضخمة والبيانات المظلمة :.3/2

يستوعبه يف عرص القرن احلادي والعرشين التكنولوجي، والذي  يتضح مما سبق أن مصطلح البيانات ينبغي ملجال إدارة الوثائق أن  

 يتصف بعرص البيانات الضخمة.

الضخم والتنوع والتعقيد؛ التي تتطلب برجميات معينة ملعاجلتها وحتليلها    م  البيانات التي تتسم بالكَ   "  و يقصد بالبيانات الضخمة

أن البيانات الضخمة التي تتوالد وتتداول يف البيئات الرقمية املختصة بأنشطة    وال يغيب عنا   ،"بطريقة يمكن االستفادة منها عند احلاجة  

؛ لكي تستطيع أن  (Haralampus, 2017)  املؤسسة وسياق عملها، تعد بيانات رسمية قانونية؛ ينبغي للمؤسسة أن تعاجلها وحتتفظ هبا 

ال سيام إذا كانت تقدم معلومات غري متاحة يف  ، وتيجياهتا وخططها املستقبليةاسرتإتفيد منها يف اختاذ القرارات، والتخطيط، ووضع  

  بل قد تتشارك معها يف الصفة الرسمية  ؛البيانات الضخمة تتكامل مع الوثائق النصية الرسمية للمؤسسةفإذن  ؛وثائق املؤسسة األخرى

إلكرتونية تتمتع ببنية نمطية ذات سامت شكلية حمددة،  م  فالوثائق النصية سواًء أكانت ورقية أ  ،والقانونية، ولكنها ختتلف عنها يف بنيتها 

وت حمددة،  نمطية  شكلية  بسامت  تقيدها  وعدم  باحلرية  تتسم  الضخمة  البيانات  مهام    ؤد ييف حني  دوًرا  الضخمة  يف صناعة  البيانات   

تستند مكتبة اإلسكندرية عىل حتليل البيانات الضخمة يف متابعة مرشوعها   :فعىل سبيل املثال  ، عدد من املؤسسات املختلفةالقرارات يف

احلياة اإلنرتنت، وموسوعة  كام تستند رشكة عامنتل(2020)الدكر،    أرشيف  تق  4،  الضخمة يف  البيانات  باالتصاالت عىل  ديم  املختصة 

 .  خدمات معلوماتية تساعد الرشكات عىل تطوير خططها التسويقية
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 قد ، وهي عبارة عن بيانات تتوالد عرب البيئات الرقمية، ولكن  Dark Dataويرتبط بالبيانات الضخمة مصطلح البيانات املظلمة

استخدامها   مؤسستها تعجز   الصوتية،    -يف سياق عملها   عن  والتسجيالت  للسريفر  الولوج  ملفات  املنشورة عرب  ومثل  الفيديوهات 

الويب   التفاعالت    - صفحات  وتوثيق  التنظيمي،  االمتثال  إىل جانب حتقيق  املستقبل،  إليها يف  ربام حتتاج  ومع ذلك حتتفظ هبا؛ ألهنا 

 : اآليت ؛ وتنتج البيانات املظلمة نتيجة لعدد من األسباب تتمثل يف ميةيف البيئة الرق واملعامالت التي أجرهتا مع مستخدميها 

كبري مقارنة بقدرة املؤسسة التكنولوجية    م  لظهور البيانات املظلمة أن البيانات تنتج برسعة وبكَ   يعد السبب الرئييس -

املؤسسة   تقرر  بطريقة  فترتاكم  وحتليلها؛  البيانات  هذه  متابعة  عىل  واملالية  فقدها،  واملادية  من  هبا؛ خوًفا  االحتفاظ 

 وتعجز املؤسسة عن تعويضها. 

ؤثر عىل جودة نتائج حتليل  التي قد تخوًفا من عدم دقتها؛    ؛مما يدفع املؤسسة إىل إمهاهلا   ؛مصدر البياناتبعدم املوثوقية   -

 البيانات كلها.

ام أن معظم البيانات املظلمة تصنف ال سي، وفادة منهاعدم توافر واصفات بيانات جيدة تساعدنا للوصول إليها واإل -

 . (Rao, 2018) باعتبارها بيانات غري مهيكلة

 عدم توافق الصيغ املختصة بالبيانات مع الربجميات املختصة بعرضها أوحتليلها .  -

كام تتكامل مع البيانات الضخمة  ى،أخروالبيانات املظلمة شأهنا شان البيانات الضخمة قد تقدم معلومات ال تتوافر يف مصادر 

تعد الوثائق اإللكرتونية والرقمية يف حد ذاهتا قد  بل    ؛ووثائق املؤسسة يف تكوين البيئة املعلوماتية املختصة هبا يف عرص التحول الرقمي

اإل  تتحقق  مل  إذا  الرببيانات مظلمة  الوطني  األرشيف  املشكلة  هذه  أدرك  وقد  منها،  املعلوماتية  وثائق  ، ويطاينفادة  ال سيام مع حتويل 

وقد استطاع    ، للحفظ الدائم فيه  -التي أنشئت يف بيئات برجمية مل تعد نظم التشغيل احلالية تدعمها   - املؤسسات احلكومية اإللكرتونية  

الربيطاين   الوطني  باألرشيف  املشكلة  بالتعاون مع رشكة مايكروسوفت  املتخصص   -التغلب عىل هذه  ن مصطلح  والتي يطلق عليها 

 Virtualبرنامج املحاكاة   التي ترتكز عىل استخدام  عن طريق تطبيق منهجية املحاكاة -  Dark Digital Era"العرص الرقمي املظلم"

PC 2007-  الذي يقوم بإلغاء تأمني تنسيقات برجميات ميكروسوفت أوفيس    -املبتكر من قبل رشكة مايكروسوفتMicrosoft Office  

القديمة، ويسمح للمستخدمني بتشغيل عدد من أنظمة التشغيل عىل احلاسب اآليل الواحد يف الوقت نفسه؛ فهو جيعل الربجميات احلديثة 

، التي ال  شيف الوطني الربيطاين عىل فتح ماليني امللفات املخزنةمما ساعد األر   ؛ قادرة عىل حماكاة تنسيقات ووظائف الربجميات القديمة

واسرتداد نصوصها وهيئتها الشكلية والتنسيقية األصلية بطريقة جتعلها   -نتيجة تقادم الربجميات املختصة هبا   -عىل احلاسب اآليلتقرأ  

 .  (Ferguson, 2007) فيدينستمقروءة للم

ارتبط بالبيئات الرقمية والتحول الرقمي، لكن يف بيئة األرشفة الورقية   البيانات املظلمة عىل الرغم من كونه مصطلَح  ومصطلح 

، ؛ لتميزها عن البيانات املظلمةData  Neglectedطلق عليها مشكلة البيانات املهملةي لكن س  -النمطية تواجه املؤسسات هذه املشكلة

يف عدم معرفة املؤسسة بمحتواها الوثائقي واملعلومايت بدقة ؛ لعدم حوكمتها لبياناهتا، ووثائقها بطريقة   لةوتتمثل مشكلة البيانات املهم

 5ا عىل البيئة املعلوماتية املختصة باملؤسسة، وعملية صنع القرار فيها. سليمة؛ مما يؤثر سلبي  

لبيانات الضخمة واملظلمة وإدارة الوثائق؛ ولكنها تشرتك يف  أنه عىل الرغم من االختالف يف الطبيعة بني ا  وقد تبني أثناء الدراسة

 وفيام ييل استعراض هلذه النقاط.عدد من النقاط املشرتكة، 
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 النشأة الرسمية والحوكمة :.3/2/1

  ي تتضافرخر هآتنشأ البيانات الضخمة واملظلمة والوثائق يف إطار رسمي قانوين وإن اختلف السياق الذي أنشئت خالله، بمعنى  

حترص املؤسسات عىل حوكمة بياناهتا ووثائقها؛ لضامن السيطرة عىل تدفقها   ؛ م  ومن ثَ   ، تشكل البيئة املعلوماتية الرسمية للمؤسسةل  مًعا؛

النشأة الرسمية والقانونية وقد دفعت    ، مما حتسن من عملية صناعة القرار  ؛من َثم  إنتاج معلومات ذات جودة عاليةو  ؛وتداوهلا يف أروقتها 

البيانات   االهتامم  املؤسسات  هلذه  املختصة  بأرشفتها إىل  واألنشطة   املعامالت  كل  توثق  أهنا  سيام  وال  واإلثباتية؛  التوثيقية  لقيمتها  ؛ 

الرقمية؛ مما دفع   البيئة  املتخصصني إىل  باملؤسسات عرب  تطبيقبعض  الوثائق  تشجيع فكرة  البيانات ع  نفسها  مبادئ حوكمة حفظ  ىل 

واملظلمة معلوماتيًا   -الضخمة  الوثائق  مع  تتكامل  عملية    -والتي  االتساق يف  ولتحقيق  نجد بعض ضبطها إدارهتا  الصدد  هذا  ويف   ،  

تبنوا  الباحثني   قد  أسرتاليا  املستندات  يف  حلفظ  املقبولة  العامة  املبادئ  تطبيق   Generally Accepted Recordkeepingفكرة 

Principles(GARP)
7يل املستندات الدوليني  ئومجعية مديري ومس  التي أعدهتا   -6

the Association of Records Managers and 

Administrators (ARMA)  ال  ،  يف حوكمة البيانات الضخمة والوثائق  -يف جمايل القانون وتكنولوجيا املعلومات    بالتعاون مع خرباء

موثوقية املحتوى املعلومايت الوثائقي يف املؤسسات بطريقة تضمن جودة البيانات واملعلومات    إىل املحافظة عىل   ى سيام أن هذه املبادئ تسع

 . (Sødring, Reinholdtsen, & Massey, 2020) املؤسيسواملايل،و القانوين، وعن دوالب العمل اإلداري، واملطلوبة من /

 .اإلنتاجية:3/2/2

من الوثائق تعد مهمة يف متابعة أنشطة املؤسسات والتخطيط ملستقبلها، يف حني تعد    البيانات الضخمة واملظلمة كم  ينتج عن  

 للبيانات الضخمة، التي مصدًرا مهامًّ   ا أم كانت نسخة إلكرتونية من األصل(إلكرتوني    ةاملؤسسة اإللكرتونية )سواًء أكانت منشئ  وثائق

 . (Nachinal Archives of France, 2021) اذ قراراهتا وختطيطها املستقبيلتعتمد عليها املؤسسة يف اخت

 : دورة حياتها. 3/2/3

نظرية األعامر الثالثة    َق ف  فالوثائق وَ   ،اختلفت املسميات فيام بينهام  نِ إتتشابه دورة حياة البيانات ودورة حياة الوثائق الرسمية مًعا و

قيمتها ملؤسستها أواملجتمع عامة، وهناك   َق ف  خر وَ مر اإلداري، ثم الوسيط، ثم العمر النهائي أوالتارخيي، وُيقرر انتقاهلا من عمر آلبالع  متر

الث ا عندما تفقد قيمتها متاًما للمؤسسة  ويتم التخلص منها هنائي    ،خرى قد يستغني عنها يف عمر ما أثة كلها، وال وثائق قد متر باألعامر 

 فهي أيًضا متر بعدد من املراحل يف أثناء حياهتا، هي : ،أما بالنسبة إىل البيانات ،جتمعأوامل

التشغيل   - قيد  املعامالت  operationalمرحلة  وإجراء  العمل،  ألداء  مؤسستها  حتتاجها  البيانات  املرحلة  هذه  يف   :

 واألنشطة فيها. 

: يف هذه املرحلة تتمثل قيمة البيانات للمؤسسة يف قيمتها االستعالمية للمؤسسة، فهي   referenceاملرحلة املرجعية   -

اإلجابة   إلنجاز أنشطة املؤسسة، ولكنها تكون ذات أمهية إلعداد التقارير، أو   ال تعتمد عليها بشكل رضوري وملح  

 . (Mullins, 2021) عن استفسارات العمالء عند احلاجة 

 قسم إىل مرحلتني: ن أما بالنسبة إىل مرحلة األرشيف، فت -

، يف هذه املرحلة تنخفض قيمة البيانات االستعالمية، وال حتتاج  Compliance Archiving   مرحلة األرشفة االمتثالية -

 . إلداريمؤسستها ألداء أعامهلا وأنشطتها، لكنها حتتفظ هبا ألغراض قانونية، وحتقيق االمتثال التنظيمي وا



إبراهيم اللباننرمني إبراهيم عىل د.   55 

 

 

التارخيية - النهائية/  األرشفة  متاًما  Final/Historical Archivingمرحلة  قيمتها  البيانات  تفقد  املرحلة  هذه  ويف   :

ملؤسستها، لكنها تتمتع بقيمة إعالمية تارخيية ختدم البحث العلمي واملتخصصني يف املجاالت املختلفة من االقتصاد، 

املرحلة جيب أن حتفظ هذه البيانات يف مستودع وطني موحد للدولة، بل    ويف هذه  ،السياسةوالصحة،  واإلدارة،  و

ال  ،  وليات األرشيف الوطنيؤتعد من مسالتارخيية  أن أرشفة البيانات الضخمة يف مرحلتها النهائية    ىهناك دول تر

القانوين  التعبري عن سياق القطاع الرسمي  الوثائق الرسمية يف  البيانات تتكامل مع  اإلداري السيايس   سيام أن هذه 

 االقتصادي املختص بدولة ما.

نفس          - الوثائق  شأن  شأهنا  وَ   ها والبيانات  ألخرى  مرحلة  من  تنتقل  فهي  أواملجال   َق ف  ،  اإلداري  لعمل  قيمتها 

بعض البيانات قد متر بكل مراحل دورة احلياة املختصة هبا، وبعضها تتوقف حياهتا عند مرحلة واإلعالمي البحثي،  

وفيام ييل   ،ا نة عندما تفقد قيمتها ملؤسستها أواملجتمع، عندئذ يتم االستغناء عنها والتخلص منها وحذفها هنائي  معي

 . (Mullins, 2021) شكل يوضح أوجه التشابه بني دورة حياة البيانات ودورة حياة الوثائق

 

 8دورة حياة الوثائق والبياناتيوضح  2شكل 

تبًعا ألمهيتها للعمل اإلداري   ؛ بدقة  -الوثائق  شأن   ذلك  يف  شأهنا   –احلفظ املختصة بالبيانات    دِ دَ ملُ ولذلك يفضل إنشاء جداول  

ا  تنقيب فيها، ويؤثر سلبً النتائج عمليات حتليل البيانات، وبيرض    مما   ؛يف املؤسسة؛ لكي تتجنب حفظ بيانات قديمة أوغري مهمة للعمل

 عىل صناعة القرار يف املؤسسة. 

ؤسسية الرسمية  يف عرص التكنولوجي احلايل إذن نستخلص مما سبق أن الوثائق والبيانات تتكامل مًعا يف تشكيل بيئة العمل امل

 تها موثوقي  والتحول الرقمي؛ ولذلك ينبغي ألخصائي الوثائق أن يكون قادرا عىل إدارة البيانات والوثائق وأرشفتها بطريقة حتافظ عىل

 بطريقة تلبي احتياجات املؤسسة من املعلومات يف الوقت املناسب وبدقة .  إتاحتها وأصالتها، و

 :ريعات والمواثيق وثورة القرن الحادي والعشرين التكنولوجيةالتش.3/3

البيئة اإللكرتونية، وذلك بإصدار   الوثائق والبيانات واملعلومات يف  تقنني تداول  الدول واملؤسسات األرشيفية عىل  حرصت 

واإلسرت والسياسات  مع  االقوانني  التعامل  من  املؤسسات  متكن  التي  األخالقية،  واملواثيق  واملعلومات تيجيات  والوثائق،  البيانات، 

 .منة، ورسمية، وفعالةمقننة، وآاملتاحة يف البيئات اإللكرتونية املختلفة بطريقة 

 املصادر الرسمية التي تناولت إدارة الوثائق وبياناهتا وتأمينها إىل أربع فئات: تم نقسيموقد 

والقوانني:األوىل:   - الترشيعات  املخاطر    فئة  من  اإللكرتونية  واملعلومات  والبيانات  الوثائق  بحامية  ختتص  وهي 

ومنها    ،مصلحة املؤسسة أواملواطنني  اإللكرتونية، وتقنني استخدامها وإتاحتها من الناحية القانونية، وبطريقة ال ترض 
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،  علومايت يف البيئة اإللكرتونيةاملحتوى امل  بحامية تداولبإصدار قوانني خمتصة    كويتعىل سبيل املثال: قامت مرص وال 

م الكويتي 2015لسنة  63، وقانون رقم (2018، 2018لسنة  175)قانون م املرصي2018لسنة 175وهي: قانون رقم 

قننت هذه و  (Privacy Act 2020, 2020) املختص باخلصوصية نيوزيالندا وقانون  (2015، 2015لسنة  63)قانون رقم 

الرقمية   البيئة    - ال سيام بيئات الويبو  – القوانني بشكل عام تداول البيانات واملعلومات وخدماهتا ومصادرها يف 

  17كام قامت سبع عرش ، وتأمينها بطريقة حتمي خصوصية املواطن، وحتمي مصلحة املؤسسات وحقوقها املعلوماتية

عام   يف  أمريكية  يف 2021والية  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  استخدام  بتقنني  ختتص  قوانني  مشاريع  بتقديم  م 

كام  (National Conference of State Legislatures, 2022) املعامالت الرسمية، والبيئة املعلوماتية للمؤسسات.

  16)قانون رقم    قانوهنا املختص بإدارة األمن السيرباين عىل مستوى اململكة األردنيةم  2019أصدرت األردن يف عام  

  كام يرتبط هبذه الفئة سياسات اخلصوصية التي تعلنها املؤسسات األرشيفية عرب مواقعها؛   ،(2019م،  2019لسنة  

  وتشاركها يف ظل ثورة القرن احلادي والعرشين التكنولوجية؛ بام ال يرض هبدف تقنني استخدام الوثائق واملعلومات  

 .9سياسة خصوصية األرشيف الوطني الربيطاين  :مصاحلها أومصالح مستخدميها، مثل

تحديد اإلجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها؛ لضامن نجاح  بويتمثل اهلدف منها   فئة السياسات وأدلة العمل: الثانية: -

الوثا  املثال:إدارة  سبيل  عىل  منها  وآمنة،  فعالة،  بطريقة  املختلفة  التكنولوجية  البيئات  يف  اإلرشادي   ئق  الدليل 

"Guideline No.24:Records2.0 Management and Web2.0"  الذي أصدرته سلطة وثائق الوالية نيو ساوث ،

ا  (NSW State Archives and Records 2009)ويلز   اجليل  تطبيق  بقواعد  الوثائقاملختص  إدارة  من  كام   ،لثاين 

التي  Standards for the Fourth Industrial Revolution"  ":  أصدرت احلكومة الربيطانية خطة عمل بعنوان  ،

واملعلوماتية والتنظيمية،  اإلدارية،  أوضاعها  تقنني  يف  عليها  تعتمد  أن  املؤسسات  التي جيب عىل  العنارص  بام    حتدد 

استخدام متطلبات  مع  وبيئتها   يتوافق  وخدماهتا،   إنتاجيتها،  حتسن  لكي  فيها؛  احلديثة  التكنولوجية  التطبيقات 

. كام  (The Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS), 2021)  املعلوماتية بكفاءة.

سياسة األرشيف  "تتعلق  بإدارة الوثائق اإللكرتونية، منها:    من السياسات التي    اأعد األرشيف الوطني اإلماريت عددً 

الوثائق إلكرتونيًا،   التي تتطرق فيها إىل اإلجراءات املختصة بأرشفة،  "الوطني يف إدارة الوثائق الورقية واإللكرتونية

 . (2020)األرشيف الوطني اإلماريت،  وإدارهتا وفق أحدث التقنيات والتكنولوجيا احلديثة

يتمثل اهلدف منها التعرف عىل الوضع الراهن إلدارة الوثائق يف البيئات التكنولوجية املختلفة؛    فئة التقارير:الثالثة:   -

املؤسسات عىل تطوير   التكنولوإ مما يساعد  البيئات  بإدارة وثائقها يف  املستقبلية  املتعلقة  جية  سرتاتيجياهتا وخططها 

لني، ملتابعة أداء املؤسسات يف  جمال إدارة الوثائق، ومنها عىل ؤوقدم للمستكون أداة رقابية تُ   أو  ،املختلفة من ناحية

املثال عام  :سبيل  يف  األمريكي  الوطني  األرشيف   Cognitive :  بعنوان   ا رسمي    ا حكومي    اتقريرً   "  2020أصدر 

Technologies White Paper"  فادة منها يف جمال إدارة الوثائق قات الذكاء االصطناعي وكيفية اإليتناول ماهية تطبي 

(National Archives and Records Administration, 2020)،بإصدار 2014مريكية يف عام  كام قامت احلكومة األ

البيانات  BIG DATA: SEIZING OPPORTUNITIES, PRESERVING VALUES "  : تقرير بعنوان ، عن 

  تيجة للثورة الصناعية الرابعة, وقد تناول هذا التقرير قيمة البيانات الضخمة باعتبارها مصدًرا مهام  الضخمة بوصفها ن

للمعلومات الرسمية، التي يمكن أن تعتمد عليه املؤسسات احلكومية يف صناعة القرارات، مع مراعاة عدم املساس  

كام قام األرشيف الوطني     (Executive Office of the President, 2014) بخصوصيات املواطن أواإلرضار هبا 
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بعنوان السنوي   تقريره    Annual Report and Accounts of The National Archives  ":  الربيطاين بإصدار 

واملرصوفات واإليرادات املختصة به  يف إدارة الوثائق يف البيئات الرقمية،  ه  إىل إنجازات  الذي يتطرق فيه   - "2020-21

؛ملتابعة   يتم عرضه عىل الربملان الربيطاين، وينبغي لنا اإلشارة بأن هذا التقرير  م2021  - م2020يف الفرتة املمتدة من  

 . (National Archives of UK., 2021)   شؤونه املاليةو  أداء األرشيف الوطني الربيطاين

امرسات الوثائقية اإللكرتونية، ومنها عىل  املهي التي تقنن اجلانب األخالقي اإلنساين يف    املواثيق األخالقية:لرابعة:  ا -

لألرشيف   الدويل  املجلس  أصدره  الذي  األخالقي  امليثاق  املثال:   International Council onسبيل 

Archives(ICA)ن يف إدارة الوثائق بمختلف  ويتحىل هبا األرشيفي  ، الذي تناول الواجبات األخالقية التي جيب أن

ويف عام    (International Council on Archives, 1996) وإتاحتها   -بام فيها الوثائق اإللكرتونية    -أشكاهلا وأنواعها 

بعنوان2008 أخالقي  قانوين  ميثاق  ظهر   Recordkeeping, Legal and Ethical Principles and  :م 

Requirements for Health Connect: Template V1.0" التي جيب املبادئ األخالقية والقانونية  تناول  ، الذي 

أصدر االحتاد األرويب    2021ويف عام    K(Lacovino, 2008)  مراعاهتا عند التعامل مع الوثائق الصحية اإللكرتونية

صطناعي يف املجاالت احلياتية املختلفة، الذي يمكن أن تسرتشد  خيتص باستخدام تطبيقات الذكاء اال ا ي  أخالق ا ميثاقً 

الوثائق، واملستندات الذكية  & European Commission:DG Resrarch ) به املؤسسات عند تطبيق نظم إدارة 

Innovation, 2021) . 

الذي ما هو    -احلوكمةركائز  من  يعد–االمتثال  ، وحتقيق  10وثائقها وتتضافر الفئات السابقة يف مساعدة املؤسسات عىل حوكمة  

وضبطها بإتقان؛ بام يضمن   وإتاحتها،لتزام بتطبيق السياسات والقوانني واإلجراءات املحددة من قبل املؤسسة يف معاجلة الوثائق،إال اال

باملؤسسة   املختصة  املعلوماتية  البيئة  يف  املوثوقية  يثري  مما  فيها؛  الثقة  ويعزز  وثائقها  إدارة  يف  التنظيمي   & Ghirana) االتساق 

Bresfelean, 2012) . 

تنفيذ   عىل تطبيقها يف قطاع وثائقها؛ لضامن  املختلفة    املؤسساتوتعد احلوكمة واالمتثال من الرضوريات التي جيب أن حترص  

بدقة املقننة  األرشيفية  التوثيقية  تستخدم    إجراءاهتا  أن  احلديثةقبل  التكنولوجية  وتقنيات  اآللية  تصبحلكي    فيه؛  النظم  التقنيات   ال 

غري مقننة ا فوضوية وانت البيئة التوثيقية املختصة هبإذا ك  عىل املؤسسة  ا ا وتكنولوجي  مادي    ئًا ونظم إدارة الوثائق الذكية عب  ةالتكنولوجي

ا إذا مل التكنولوجي تلقائي    نظم إدارة الوثائق الذكية ال تستطيع أن تواكب التعديل اإلجرائي اإلداري أو  وال سيام أنومنظمة بالفعل؛  

  الرقم   تغيري   مثل  – مصادر البيانات التي يتواصل معها    أو   ،تزود به مسبًقا، فيجب أن نزودها بكل تعديل حيدث يف اإلجراءات أوالربامج

لذلك    ؛(Quackenbush, 2019)  لضامن تنفيذها بنجاح    -أواسرتجاعها،    معاجلاهتا   املراد  امللفات  موقع  تغيري  الربنامج،  حتديث  الرسي،

قياسات، واإلجراءات واألهداف املختصة بإدارة وثائقها بمنتهي اإلحكام  السياسات واملعايري، والالقوانني وجيب عىل املؤسسة أن حتدد  

 تقنيات تكنولوجية ونظم ذكية ؛ لضامن نجاحها يف مهمتها يف معاجلة وثائقها وضبطها. ةقبل تبنيها أي

يات، والعمليات، ، الذي يقصد به تطبيق التكنولوجاألمن السيرباين  كام يرتبط بمجال الترشيعات واملواثيق األخالقية بمجال

من املخاطر   -من البيانات والوثائق واملعلومات    -واإلجراءات، والضوابط؛ حلامية األنظمة والربامج واألجهزة واملحتوى اإللكرتوين

به لألنظمة والشبكات والتقنيات والبيانا  ثم   (Abu-Alhaija, 2020) ت  والتهديدات اإللكرتونية، واالستغالل غري املرصح  ؛ ومن 

التعريف السابق أن األمن السيرباين ال حتققه املؤسسات بتوفريها بنية تكنولوجية وبرجميات محاية قوية فقط ، ولكن جيب   يتض ح من 

الوثائق  رسية  محاية    املتمثلة يفاألمن السيرباين    عليها أن تدعم برجمياهتا بالعنارص التنظيمية والتنفيذية والقانونية التي تدعم حتقيق أهداف 
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 The London school)   ة، وضامن أصالتها وموثوقيتها، ودعم إتاحتها عىل املدى البعيدانات واملعلومات يف البيئات اإللكرتونيوالبي

of Economics and Political Science(LSE), 2020 )  االسابقة يعد خطرً فإن أي أمر يعيق حتقيق أي من هذه األهداف  ؛ ومن َثم  

وأن تعد اخلطط الالزمة    ،أن تؤمن نفسها ضده  املؤسسات  ، وجيب عىلالالزمة ملنعه  ترشيعاتال  ضعأن تللدول  ينبغي  ا؛  أمني    اوهتديدً 

إليه  تفاديهل تعرضت  إذا  عليه  والتغلب  نتيجة  ا وقد  ،  ومواجهته  األخرية؛  اآلونة  يف  الدول  يف  السيرباين  باألمن  االهتامم  غزو  لازداد 

، ومن ثم زاد االهتامم التكنولوجي التي شهدته قطاعات العمل املختلفة، والتحول الرقمي يف املامرسات اإلدارية، واملالية، والقانونية

بإصدار األخرية  السنوات  يف  الدولة  مستوى  عىل  القانونية    الوطني  ومصادرها الترشيعات  واملعلومات  البيانات  تداول  بأمن  املعنية 

عدد من املؤسسات عىل إعداد سياسات أمنية تتضمن  كام حرص    -وهذا ما ما أكدته الترشيعات والقوانني سابقة الذكر  -وخصوصيتها 

قها من قبل املؤسسة وموظفيها؛ إلدارة وثائقها وبياناهتا ومعلوماهتا بأمان يف البيئة اإللكرتونية، منها عىل سبيل ياإلجراءات الواجب تطب

 Victoriaالتي أصدرهتا جامعة فكتوريا    "Information and Records Management and Security Policy  "املثال: سياسة  

University of Wellington    ،  وسياسة    ،11التي تقع يف منطقة مدينة ويلينغتون بنيوزيلنداRecords management and security  

، وهي جهة بريطانية مستقلة، كام أصدرت اهليئة الوطنية   Office’information commissionالتي أصدرهتا إدارة جلنة املعلومات  ،    12

بعنوان دلياًل  السعودية  السيرباين  السيرباين"  :لألمن  لألمن  األساسية  توافرها    "الضوابط  الواجب  املتطلبات  احلد األدين من  يتضمن 

 .13ينبغي للمؤسسات احلكومية السعودية االلتزام بتطبيقهلتأمني البيانات واملعلومات ومصادرها يف البيئة اإللكرتونية، و

التي تعتمد عليها املؤسسات ملواجهة هذه املخاطر اإللكرتونية عند حدوثها،  14أما بالنسبة إىل خطط الطوارئ وإدارة األزمات  

، NSW Cyber Security Incident Emergency Sub Planخطة طوارئ األمن السيرباين    :والتغلب عليها، فمنها عىل سبيل املثال

 NSW، وهي خطة فرعية من خطة حكومة  Government of New South Wales(NSW)التي أصدرهتا حكومة نيو ساوث ويلز  

 .15العامة للطوارئ 

واملعلومات  بالبيانات  املختصة  الترشيعات  من  عدد  إىل  الذكر  سابقة  واخلطط  السياسات،  هذه  بنية  يف  اإلشارة  متت  قد  و 

 ها يف البيئة اإللكرتونية؛ إلكساب إجراءاهتا الصبغة القانونية الرسمية.ومصادر

سبق مما  الوثائق    : ويتضح  إدارة  عمليات  تقنني  عىل  حرص  األرشيفي  عرباملجتمع  بإصداره    وتأمينها  اإللكرتونية  البيئات 

د ضوابط إدارة الوثائق يف البيئات التكنولوجية  الترشيعات، والسياسات، وأدلة العمل، واملواثيق األخالقية التي تتكامل مًعا يف حتدي

تقنيات هذه الثورة يف معاجلة وثائقها بإحكام من استخدام  مكن املؤسسات  ا؛ مما يُ ا، وأخالقي  ا، وإجرائي  املختلفة من كل الزوايا، قانوني  

مقر وجتعلها  وموثوقيتها،  أصالتها،  وأن حتمي  البعيد   ،ةوءويرس،  املدى  عىل  ن  ،ومتاحة  بكام  بتكاتف  ؤكد  يتحقق  السيرباين  األمن  أن 

  جيب ، ونها يف البيئة اإللكرتونيةيلكي تنجح املؤسسة يف محاية وثائقها وبياناهتا وتأم   ؛القانونية واإلجرائية والتكنولوجية مًعا   النواحي

يف املجال الترشيعي    والدويل ،اإلقليميتعزز فكرة التوحيد  التي  ثورة القرن احلادي والعرشين التكنولوجية إىل    -أيًضا   -أن نشري    علينا 

سيام أن تقنيات التكنولوجيا قد حمت احلدود الدولية بني املؤسسات واملجتمعات؛ فتوحيد   الو  -األوريب  االحتاد  قوانني  مثل–  واألخالقي

املختلفة؛ مما يثري التواصل والتفاعل والتبادل من عمليات تداول الوثائق والبيانات عرب البيئات الرقمية  ؤالترشيعات واألخالقيات يُ 

احلاجة إىل التوحيد الترشيعي واألخالقي    ت زدادابل    ؛العامل  يف ةاملؤسسي  القطاعاتالوثائقي والبيانايت، وممارسات العمل بني األفراد و

ىل الويب تستخدمها املؤسسات، مع ظهور ما يطلق عليه تطبيقات وخدمات الطرف الثالث، وهي عبارة عن تطبيقات وخدمات قائمة ع

 Office of Mangement Budgut:Executive) خرآوتفيد منها دون أن تكون قادرة عىل إدارهتا؛ ألهنا ُتدار بواسطة كيان رشكة  
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Office of The president , 2010)-    مثل رشكةIBM-   ت واخلدمات إما للتواصل مع وتلجأ املؤسسات هلذه النوعية من التطبيقا

وإما لضعف إمكاناهتا املادية والتكنولوجيا التي ال متكنها من إدارة وثائقها   - مثل تطبيق فيس بوك  - فيدين واملواطننيقطاع كبري من امل

 .  ( 2014)اللبان ، ا بنجاح واإلفادة من معلوماهتا بطريقة إلكرتونية تلقائي  

تطبي أن خوادم  نوضح  أن  علينا  املؤسسة وجيب  فيها  تتواجد  التي  الدولة  غري  أخرى  دول  تتواجد يف  قد  الثالث  الطرف    قات 

تتأكد أن ترشيعاهتا التي وخدمات الطرف الثالث أن    ،املؤسسة قبل أن تستخدم تطبيقات  عىل؛ لذلك جيب  املستخدمة هلذه التطبيقات  

أن تتأكد أن وثائقها وبياناهتا املتاحة  عليها  جيب    بل  ؛ ضع هلا املؤسسةالتي خت   الوطنية   الوثائق والبيانات  ال تتعارض مع ترشيعات  ختضع هلا 

التطبيق؛ لذلك  الثالث صاحبة  الطرف  تتبناها رشكة  التي  ناجتة عن سياسات اخلصوصية  تتعرض النتهاكات  التطبيقات ال  عرب هذه 

التطبيق؛ لتضمن  ه اخلدمة/فادة من هذ ستامل  ، واملؤسسةدمة/التطبيقيفضل أن يعقد اتفاق ملزم بني رشكة الطرف الثالث صاحبة اخل

قيام األرشيف الوطني األمريكي بعقد اتفاق مع الرشكة املالكة لتطبيق فيس بوك؛   :ومثال عىل ذلك ه،محاية وثائقها وبياناهتا املتاحة عرب

 National Archivesاإلداري التوثيقي التفاعيل بطريقة آمنة ونزهية  هذا التطبيق يف سياقه  لكي يستخدم األرشيف الوطني األمريكي

and Records Administration,2009) ). 

 :السياق التكنولوجي وأرشفته.3/4

يقصد بالسياق التكنولوجي للوثائق: هي العنارص التكنولوجية املرتابطة التي ينتج من خالهلا الوثائق أو تشكل البيئة التي تتداول  

،  الوثائق  املعامالت اإللكرتونية، وإنشاءسجالت الوقائع اإللكرتونية التي توثق  والربجميات،  ولغات برجمة،  ومن صيغ،    - الوثائق    عربها 

 16. ( إلخ اإللكرتونية )من الولوج للنظام، عدد مرات التصفححفظها، وتداوهلا، وإتاحتها عربالبيئة و

التكنولوجي  أصبح    وقد يتجزء منالسياق  املنش   جزًء ال  الوثائق  فالتوسع يف استخدام  أواملحفوظة إلكرتونيًا ورقمي    أةكيان  ا؛ 

للسياق التكنولوجي    ىوشبكة الويب يف جمال الوثائق واألرشيف، وقطاعات األعامل املتنوعة؛ فرض أمهية قصو  ة،الربامج التكنولوجي

أن هذه البيئات قد نتج عنها أنواع وثائق جديدة مل تكن موجودة من    ال سيام  لوثائق املنتمية إىل البيئات الرقمية واإللكرتونية،با املختص  

بل   -تقرير البيانات الضخمة  وعقود التجارة اإللكرتونية،  والرسائل اإللكرتونية،  والبيانات،    قواعدو   الويب،  صفحات:    مثل  –قبل  

وقد أدركت املؤسسات األرشيفية الوطنية يف عدد    ،أصالتها وماهيتها مهال هذا السياق إىل فقد الوثائق الرقمية واإللكرتونية  إقد يؤدي  

؛ لتوثيق  (National Archives of U.K., 2017) من دول العامل أمهية أرشفة السياق التكنولوجي، واملحتوى الوثائقي التكنولوجي

الرسمي عربا والتواصل  واألنشطة احلكومية  التي املعامالت  التنظيمية  القواعد واإلجراءات  الرقمية واإللكرتونية، فوضعت  لبيئات 

الوطنية األرشيفية  املؤسسات  هذه  ومن  فقدها،  وعدم  والرقمية،  اإللكرتونية  الوثائق  هذه  أرشفة  األمريكي،    :تضمن  األرشيف 

 يت، واألرشيف األسرتايل. اواألرشيف الربيطاين، واألرشيف اإلمار

املتوقع  التطبيقات    ثورة  ومن  أرشفة  التكنولوجية ستدعم عملية  والعرشين  احلادي  يف حد Archived Applicationsالقرن 

بغريب،  ذاهتا  ليس  إذوهذا  أطلق مرشوع    GitHubنجد مستودع    ؛  هَي   Arctic Code Vaultقد  برجمة  دِ الذي  ملفات  أرشفة  إىل  ف 

  -م2020فرباير22يف يوم    Githubاملتاح عرب مستودع    17وى النشطللمحت  SnapShotالربامج مفتوحة املصدر، عن طريق التقاط لقطة

فيلم    اتبكر  وست  وضغطها، وتم االحتفاظ هبا عىل مائة وثامنني  QRتم حفظ معظمها برتميز  -وعرشين تريابايت  االذي بلغ واحدً و

 The AWA (Arctic World Archive)بالقطب الشاميل تم وضعها يف أرشيف العامل
 -املختص بحفظ الرتاث الرقمي العاملي-  18

 . (GitHub, 2021) وقد تم إرفاق كل بكرة بدليل وفهرس يوضح كيفية اسرتجاع البيانات من عليها، وطبيعيتها 
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قد قامت بأرشفة   -  20، واألرشيف األمريكي 19لربيطاينا   األرشيف  من   –من األرشيفات الوطنية    اعددً   كام ال يغيب عنا أن

 مواقع الويب احلكومية من: صفحاهتا، وصيغها.

  :بأرشفة السياق التكنولوجي ووثائقه سواًء من قبل مؤسسات تكنولوجية مثل  ا مؤسسي    ا إذن يتبني لنا مما سبق أن هناك اهتاممً 

من قبل األرشيفات الوطنية نفسها, ولكن من األفضل أن تتوىل األرشيفات الوطنية أرشفة الربامج والتطبيقات، وأن  م  أ  GitHubرشكة  

املبادرات   املبادئ األرشيفية يف حفظه ووصفهألتكون جزًء من  تطبيق  العاملي؛ لضامن  الرقمي  املحتوى  بطريقة حتمي أصالتها    رشفة 

ووموثوقيته وال،  الربامج  أن  سيام  ناحية،ال  من  الدولة  يف  التكنولوجي  النشاط  توثق  وثيقة  ذاهتا  حد  تعد يف  سياقً   تطبيقات  تعد   اكام 

، وفيام ييل  يف تكوين صورة واضحة عنها   - من اإلداري، والقانوين، والوظيفي، واملكاين    – يتكامل مع بقية سياقات الوثيقة    ا تكنولوجي  

الت الوثائق، وحفظها،  استعراض ألهم تقنيات القرن احلادي والعرشين  التكنولوجي املختص بمعاجلة  كنولوجية التي تشكل السياق 

يكونوا   ؛ لكي  الوثائق  إدارة  توظيفها يف جمال  وكيفية  بامهيتها،  واألرشيف اإلملام  الوثائق  والتي جيب عىل خرجيي ختصص  وتداوهلا، 

 ات إدارة الوثائق املؤسسية . قادرين عىل اجياد فرصة عمل مناسبة يف ظل بيئة العمل التنافسية يف قطاع

 الويب: أجيال إدارة وثائق و .3/4/1

األعامل  قطاعات  يف  الويب  بيئات  عىل  االعتامد  يف  التوسع  التكنولوجية   والعرشين  احلادي  القرن  ثورة  ظل  يف  العامل  شهد 

 عاجلة الوثائق والبيانات وإتاحتها، يف م تتمتع بإمكانات متطورة 21بل تطورت بيئة الويب فظهرت أجيال جديدة  ؛والتواصل املجتمعي

 وفيام ييل نوضح تأثري أبرز أجيال الويب التي نتجت عن ثورة القرن احلادي والعرشين التكنولوجية عىل جمال إدارة الوثائق . 

 ، وإدارة الوثائق:Web2.0الجيل الثاني من الويب

م، ويمتاز هذا اجليل من الويب بتعزيز التشاركية والتعاونية بني األفراد  2004إىل عام    Web2.0يرجع نشأة اجليل الثاين من الويب

فادت املؤسسات املختلفة سواًء أكانت حكومية أم كانت خاصة من  أوقد    ، املعلومايت ومشاركته وتداوله  ى يف التواصل وإعداد املحتو

 .(2014)اللبان ، ي واإلعالمي ميزات تطبيقات اجليل الثاين يف الويب يف سياق عملها اإلدار

  وظهور طور جديد من إدارة الوثائق، يطلق عليه مصطلح عن تطبيقات اجليل الثاين من الويب نوعية جديدة من الوثائق،  نتج    وقد

  الوثائق الناجتة عن أوالذي يقصد به وضع، وتطبيق السياسات والنظم وحتديد اإلجراءات املختصة بإدارة    "الثاين  إدارة الوثائقجيل  "

 متداولة عرب تطبيقات اجليل الثاين من الويب، خالل دورة حياهتا؛ ابتداًء من اختاذ قرار إنشائها حتي تقرير مصريها باحلفظ النهائي يف 

  ،عمل النمطيةتتطلب معاجلة فنية ختتلف عن الوثائق الناجتة عن بيئة ال   2.0فوثائق ومستندات الويب  ،األرشيف الوطني أوالتخلص منها 

يكون من الصعب أحياًنا الفصل بني   :فعىل سبيل املثال  ،وال سيام أن البيئة السياقية التي ُأنشئت خالهلا وطبيعتها الديناميكية تفرض هذا

 املحتوى الوثائقي املنشور والتعليقات املختصة؛ لتكاملهام مًعا؛ لذلك يتم التقاطهام وحفظهام مًعا. 

يف جمال وصف الوثائق،  وتكشفها،    2.0رشيفية الوطنية من الطبيعة التعاونية املختصة بتطبيقات الويب  املؤسسات األ  فادتكام أ

وحتديد رؤوس املوضوعات والوسوم املختصة هبا؛ لسد النقص لدهيا يف البيانات الوصفية والسياقية املختصة ببعض وثائقها/مستنداهتا 

لوفة والشائعة يف  أجاع من ناحية أخري، وال سيام قيام األفراد بتوسيمها باملفردات املمن ناحية، وحتسني نتائج عملية البحث واالسرت

فاد من إمكانات اجليل الثاين من الويب يف مرشوع املعمل  أنجد أن األرشيف الكندي  :القطاعات املجتمعية املختلفة، وعىل سبيل املثال

أفراد املجتمع يف وصف الوثائق التي يقتنيها األرشيف الوطني الكندي،    وهو مرشوع تعاوين يرتكز عىل مشاركةLab-Co  22التعاوين  

 ونرشها، وتوسيمها، وترمجتها، بطريقة تثري عملية اإلتاحة املختصة هبذه الوثائق. 
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من   نتج عنه طور جديد  ولكن  الوثائق،  من  أنواع جديدة  إنشاء  تأثريه عىل  يقترص  مل  الويب  من  الثاين  مما سبق: اجليل  ونوجز 

بطريقة عم الوثائق  معاجلة  التي دعمت  والتعاونية،  التفاعلية  الويب  من  الثاين  اجليل  تطبيقات  تتوافق مع سامت  الوثائق،  إدارة  ليات 

 عززت عمليات إتاحتها واإلفادة منها.

 وإدارة الوثائق:Semantic Webالويب الداللي ب.

ويرتكز الويب الداليل عىل نامذج    ، نتمي إىل اجليل الثالث من الويبالتقنيات التي ت  ويب البيانات من أهم    أو  ،يعد الويب الداليل

ويتم   ،التي تعرب عن املصادر واملحتوي واألشياء بتحليلها إىل جمموعة من البيانات املتنوعة  ،البيانات املفاهيمية واألنطولوجيات املختلفة

فاد جمال إدارة الوثائق من الويب أوقد    ،وصول إىل الوثائق واسرتجاعها طبيعة العالقات فيام بينها؛ مما يعزز عمليات ال  َق ف  ربطها مًعا وَ 

الداليل بشكل قوي يف جمال الوصف األرشيفي؛ وذلك عن طريق إنشاء بنيات وصفية تعربعن املحتوي الوثائق/املستندات وسياقاهتا 

معيار مثل  بدقة  املختلفة  أنشRecords in contexts(RiC)  وروابطها  لألرشيفه  أ الذي  الدويل   Council onاملجلس 

Archives(ICA)د من خالله إنشاء بنية وصفية داللية واحدة تغطي كل واصفات البيانات املوجودة يف معايريه األرشيفية  ا، الذي أر

والعائالت   ، ومعيار التسجيالت االستنادية املختصة بكيانات الرشكات، واألفراد،ISADاألربعة: التقنني الدويل للوصف األرشيفي

((ISAAR(CPFامل، و( عيار الدويل لوصف الوظائفISDFو ،)عيار الدويل املختص بوصف املؤسسات التي لدهيا مقتنيات أرشيفية امل

(ISDIAH) (Clavaud, 2019)      جملس أصدر  مفاهيميRiCمعيار  ICAوقد  بيانات  نموذج  مها:  بنيتني،  ،  RiC-CMيف 

وأنطولوجيةO-RiCلوجيةوأنطو يروبينا   ،  Eurpeanaمرشوع 
املتنوعة  والوحدة  امل  23 الثقايف  الرتاث  مصادر  كل  وصف  عىل  قادرة 

 . (European Union, 2009) .يف املؤسسات الثقافية األخرىواألرشيفات، واملتاحف، وواملحفوظة يف املكتبات، 

الويب   ساعد  الدالليةكام  األرشيفية  املكانز  الوثائق   ،الداليل عىل ظهور  بمجال  املختصة  واملصطلحات  املفردات  التي حترص 

وإدارهتا وضبطها وعرضها بطريقة تظهر داللتها وروابطها بطريقة حتسن من عمليات تكشيف وحتديد الكلامت املفتاحية املعربة عن  

فعالة   Government of Canada Core Subject Thesaurus(CST)  نديةالك  احلكومة  مكنز  مثل  –الوثائق بطريقة 
، ومكنز  24

25اململكة املتحدة األرشيفي 
- UK Archival Thesaurus(UKAT)  م معيارخدِ ستُ ا  وقدskos

املتوافق مع بيئة الويب الداليل يف    26

 إنشائها. 

عن طريق تطبيق عمليتي   ،ئات موضوعية وعمريةفادة من إمكانات الويب الداليل يف جمال تصنيف الوثائق إىل فكام يمكن اإل

ا أوالثالثة أوعمريًّ   ا موضوعيًا أوسياقيًّ   ةالتامثل اللفظي واالستدالل املنطقي اآليل بني نصوص الوثائق وبياناهتا؛ جلمع الوثائق املتشاهب

املختلفة عنها موضوعيًا أوسياقيًا أوعمرًيا   الوثائق  ،  مًعا، وفصلها عن  الويب    (،2014)اللبان  لنا أن نشري هنا إىل ممارسات  وينبغي 

تتشابه مع ممارسات تعلم اآللة التصنيفية، لكن األدوات التي يعتمد عليها كل منهام ختتلف؛ فالويب الداليل يعتمد  التي  الداليل التصنيفية  

الذي يعد نوًعا من    -  ةحني يعتمد تعلم اآلل  عىل األنطولوجيات وخرائط املوضوع ونامذج البيانات املفاهيمي يف تصنيف الوثائق ؛ يف

 عىل اخلوارزميات يف حتليل التامثل واالختالف بني الوثائق.  -الذكاء االصطناعي

نوجز مما سبق: الويب الداليل أثر تأثرًيا مبارًشا يف العمليات الفنية املختصة بمعاجلة الوثائق يف البيئة الرقمية، بطريقة تزيد من  

 وتثري العالقات فيام بينها، مما حُيسن عمليات اسرتجاعها وإتاحتها عىل اخلط املبارش.داللية الوثائق 
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 ،إنترنت األشياء وإدارة الوثائقج.

ويقصد به : شبكة   من نتائج ثورة القرن احلادي والعرشين التكنولوجية،The internet of things (IoT)يعد إنرتنت األشياء 

ومعرفات فريدة  بالربجميات واملجسات )أدوات استشعار( الت امليكانيكية والرقمية، التي يتم تزويدها تربط بني احلاسبات اآللية، واآل

unique identifiers،  مما يساعد يف التحكم فيها    درة عىل نقل البيانات وتبادهلا فيام بينها عرب الشبكة؛ا وغريها من التكنولوجيات الق

 (Gillis, 2022)ذه اآلالت واألجهزة  عن بعد، دون تفاعل اإلنسان املبارش مع ه 

استخدمت تقنيات إنرتنت األشياء يف معاجلة  ؛ إذ  وقد ساعد إنرتنت األشياء عىل حتسني عمليات حفظ وإتاحة الوثائق، ودقتها 

 frequency Identification (RFID) -Radio27تقنية التعرف عىل ترددات الراديو  دمجالتسكني اخلاطئ للوثائق الورقية عن طريق  

28تقنيات أندرويدمع 
 (Sødring, Reinholdtsen, & Massey, 2020). 

كام يساعد إنرتنت األشياء يف عملية إنتاج الوثائق عن طريق التحكم عن بعد يف األجهزة اإلخراجية املختصة بإصدار الوثائق  

املبارشمثل   اخلط  عرب  املوظف  قبل  من  ما  وثيقة  طبع/تصوير  أمر  إصدار  فيمكن  التصوير،  وآالت   ,Sødring)  الطباعات، 

Reinholdtsen, & Massey, 2020) . 

هبذه األجهزة    وهذا األمر ساعد عىل التغلب عىل مشكلة التباعد املكاين للموظف عن مكان عمله،  فيكفي أن يتصل املوظف

 دون أن يتواجد يف مقر العمل. بإصدار الوثيقة/املستند املطلوب اويرسل أمرً  ،اإلخراجية بواسطة هاتفه الذكي

 ,Papadakis) من التهديدات الطبيعية والفيزيائية والبرشيةق  إنرتنت األشياء يف جمال تأمني أماكن حفظ الوثائ  يمكن استخدامكام  

Koukoulas, Christakis, Stavrakas, & Kandris, 2021)  التحكم    والتكنولوجية املختلفة، فعىل سبيل املثال : يمكن االعتامد عليه يف

كام يمكن اإلفادة  -وأجهزة اإلضاءة الرطوبة، وأجهزة التكيفات،من:  أجهزة   -املنوطة بتقنني أجواء بيئة حفظ الوثائق املاديةجهزة باأل

تشغيل أجهزة اإلطفاء  غلق اخلوادم عند حدوث اخرتاق لشبكة املؤسسة، أو  غلق أماكن احلفظ عند تعرض املؤسسة لالقتحام، أويف  منه  

 ، وغريها من العلميات التي تضمن حفظ الوثائق بطريقة آمنة، وسليمة.عند اندالع احلرائق

يف إنشاء الوثائق، وحفظها، وإتاحتها، وتأمينها بطريقة فعالة إنرتنت األشياء    سات يمكنها االستفادة مناملؤسأن  إذن يتبني لنا  

األشياء   إنرتنت  تكنولوجيا  أن  توثق    وفرتودقيقة؛ وال سيام  بواسطتها،  العملياتكل  بيانات  التي  :من  التي جترى  األجهزة  التوقيت، 

 يف املؤسسة .  الوثائق، ومحايتها إدارة ة عىل عملية أصدرت األمر؛ مما يساعد عىل فرض رقابة جيد

من البيانات والوثائق املختصة  بضبط    كم    التي ينتج عنها   تطبيقات إنرتنت األشياءو  وينبغي لنا أن نشري إىل بيئات الويب املختلفة،

الولوج   املختلفة    Logعمليات  األجهزة   البيانات  هذه  وتعد  -الويب  وثائق  من  نوًعا   باعتبارها   الولوج  وثائق  تصنيف  يمكن  –بني 

الرسمية سواًء  وحوكمتها، و  نني عملية أرشفتها تق  جيب  رسمية  كيانات  والوثائق املؤسسة  تنفيذ عدد من إجراءات  توثق  ال سيام أهنا 

 .  (Sødring, Reinholdtsen, & Massey, 2020)  .أكانت خمتصة بإدارة الوثائق، أم كانت خمتصة بأنشطة املؤسسة

 :وإدارة الوثائقBlockchain)  شينت تكنولوجية سلسلة الكتل)بلوك.3/4/2

الكتل   بسلسلة  مشرتكة  blockchainيقصد  إلكرتونية  بيانات  قاعدة  والوثائق، غري  :  املعامالت،  بيانات  تسجل  مركزية،  

شني  ت  بلوك  ا فتكنولوجي،  بطريقة غري قابلة للتغيري، ويمكن تتبعها وضبطها يف الوقت نفسه بطريقة آمنة ومنخفضة التكاليف  ،واألشياء

 . (IBM Co., 2022)  متتاز بالشفافية ةتعزز حفظ البيانات، واملصادر اإللكرتونية وضبطها، وتشاركها بطريقة آمن
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 29تكنولوجية البلوك تشين  بواسطة الوثيقةيوضح خطوات حفظ  3شكل 

ال سيام أهنا تعتمد عىل تشفري البيانات؛ لذلك جلأت األرشيفات  و  ا،ويعد ثبات املحتوي وعدم تغيريه أكثر ما يميز هذه التكنولوجي

إىل اإلفادة منها يف حتقيق مبدأ االستدامة اآلمنة يف حفظ طويل األجل للوثائق، وهذا يظهر بقوة يف مرشوع املالك الرئيس: أرشيفات 

الرقمية املوثوقة   العامة  ، وهو مرشوع بريطاين   30ublic RecordsTrusted Archives of Digital P -ARCHANGELالوثائق 

بلوك تشني يف حفظ الوثائق طويل األجل بطريقة حتمي أصالتها، وتيرس الوصول إليها     ا خيتص بدراسة إمكانية اإلفادة من تكنولوجي

 . (UKRI/EPSRC Digital Economy Programme, 2019 ). 31بطريقة آمنة عىل املدى البعيد 

ال سيام أهنا و  ،بلوك تشني ستعد البوابة اآلمنة ملرشوعات األرشفة التكنولوجية طويلة األجل للوثائق  ا تكنولوجي  :يتضح مما سبق

ا مع مبادرات  التي تصبح أمًرا ملحًّ تلك  حتقق ثالثة مبادئ مهمة تتبناها املؤسسات األرشيفية، هي: االستدامة، واألمان، واألصالة،  

ات احلكومية  للقطاعات املختلفة يف املجتمع، وظهور مبادرات الوصول احلر التي تدعو إىل إتاحة املصادر الثقافية املختلفة إتاحة البيان 

لكن بطريقة  ،  تشني عىل حتقيق هذه التوجهات  بلوك  ا لكل فئات الشعب دون رسوم وقيود عرب شبكة اإلنرتنت؛ لذلك تساعد تكنولوجي

من البيانات   كم  تكنولوجيا بلوك تشني  كام ينتج عن    ،بياناهتا، وموثوقيتها، ومحايتها من التالعب فيها أوخترهبا حتافظ عىل أصالة الوثائق، و

سيام أهنا تعد دلياًل   ال، وشك ستكون املؤسسات حريصة عىل أرشفتها   ، التي بال بواسطتها والوثائق الرقمية توثق املعامالت التي جُترى 

 رقمي. العمل املؤسيس الرسمية قانونية متت يف سياق  وتوثيقيةالية مو  عىل تنفيذ أنشطة إدارية

 :. تقنيات الذكاء االصطناعي وإدارة الوثائق3/4/3

 يف معاجلة الوثائق، وحتليلها؛ مما ساعد عىل زيادة اإلفادة املعلوماتية من الوثائق، وفيام ت تقنيات الذكاء االصطناعي دوًرا مهام  أد  

 تقنيات الذكاء االصطناعي الذي أفاد منها جمال إدارة الوثائق:  أبرز أيتي

 machine learning :. تعلم اآللة1

ا،  لكنه مل يبلغ كفاءة تقنية تعلم اآللة، التي يمكنها تصنيف الوثائق موضوعي  ،  ا نجح الويب الداليل يف تصنيف الوثائق موضوعيًّ 

الوعمري   تقنيات  من  مقارنة  وأجود  دقيقة  بطريقة  الداليلا  تصميم    ،ويب  عىل  ترتكز  البيانات  لتحليل  طريقة  هو  اآليل  والتعلم 

القواعد اإلحصائية، وتطويرها بطريقة  متكن من إنشاء نامذج حتليلية، قادرة عىل حتليل كم     32خوارزميات البيانات   تعكس  كبري من 

 املتنوعة واملعقدة بطريقة آلية وبرسعة وبدقة  يف الوقت نفسه.
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  يمكنها التعلم من البيانات وحتديد األنامط واختاذ القرارات بأقل تدخل برشيالتي نية تعلم اآللة عىل فكرة األنظمة تعتمد تقو

(Smola & Vishwanathan, 2008) ،  وفق    -تكنولوجيات املعلومات يف املؤسسة    مهنديس   وترتكز فكرة تقنية تعلم اآللة عىل قيام

التي هبا يزود  البيانات  الوثائق؛  -الوثائق    و أخصائي  هم  من  عينة  عىل  وتطبيقها  املناسبة  اخلوارزميات  هذه    بتصميم  نجاح  من  للتأكد 

إىل فئات ل يف تصنيف وثائقها  ويف النهاية ُينتج للمؤسسة نموذج حتلييل، تستطيع استخدامه يف املستقب  ،اخلوارزميات يف  تصنيف الوثائق

 . et al., Baky ,-(Abdel (2021. بسهولة وبرسعة وبدقة

الوثائق موضوعي    من ثم يتضح مما سبق: يمكنو ا بدقة  ا، وسياقي  ا، ورسي  ا، ووظيفي  استخدام تقنية تعلم اآللة يف جمال تصنيف 

قيمتها للعمل من ناحية، وقيمتها اإلعالمية التارخيية من    َق ف  موعات وَ ز الوثائق إىل جميبل يمكننا االستعانة هبذه التقنية يف متي  ؛وبرسعة

أو يف حتديد حالة الوثائق مسودة،    فيد؛ مما يساعد عىل ممارسة عملية تقييم الوثائق وتقرير املصري النهائي هلا بسالسة، كام تىناحية أخر

، والوثائق التي  املكررة  التخلص من نسخ الوثائق  يسهل عىل املؤسسة؛ مما      التي تتضمن أخطاءً   أو  ،اإلصدرات القديمةأو  نسخة،    أصل،

التقنية يف  أوقديمة،    بيانات مغلوطة،تتضمن   اإلفادة من هذه  املستنداتيمتكام يمكن  الوثائق    Recordsيز  بدقة  Documents  33عن 

وثائق نصية خمطوطة أومطبوعة،     :من،ال سيام الوثائق غري املهيكلة  و  -هذه التقنية يف حتليل الوثائق  عىل    وتعتمد املؤسسات  ،وبسهولة

وصناعة    -أي الوثائق  -  عنها تفيد يف عملية وصفها منها وواستخراج معلومات دقيقة    -وصور، وأفالم فيديو، وتسجيالت صوتية  

العمل  أن   خُلُص ونَ   ، (Recordpoint company, 2022)  قرارات  هذا  يف    توظيف  من  اآللة  تعلم  عنهالوثائق،    معاجلةتقنية    ينتج 

تثري البيئة املعلوماتية املختصة باملؤسسة؛ مما يدعم قدرهتا عىل التخطيط  كام  بنجاح وبكفاءة،  ضبط وثائقها    معلومات متكن املؤسسة  من

 وصناعة القرارات بطريقة فعالة. 

املحتوى الوثائقي الرسمي الذي  من    كم  أن استخدام  تقنية تعلم اآللة يف سياق العمل املؤسيس الرسمي يصاحبه إنتاج    وال ننكر

برنامج   نظام أو مثل:  وثائق  -يوثق السياق التكنولوجي واإلداري والفني املختص بمعاجلة بيئة املؤسسة املعلوماتية الوثائقية أوحتليلها 

البيانات السياقية واخلوارزميات والنامذج املستخدمة من قبل املؤسسة يف حتليل وثائقها،  وستخدم من قبل املؤسسة،  لة املتقنية تعلم اآل

ومن   –  حتليل الوثائق وبياناهتا ول، التوقيت، طبيعة الوثائق وكمها،باإلضافة إىل نتائج عملية  ؤمن: املس  اإلدارية املختصة بعملية التحليل

عداد  يف إ؛ لإلفادة منه  وفق قواعد إدارة الوثائق املطبقة يف املؤسسة  ة املحتوى الوثائقي الناتج عن تقنية تعلم اآللة للمؤسسة إدارينبغي      ثم  

 . القرارات وخطط العمل

 Robotic Process Automation(RPA) :. أتمتة العملية الروبوتية2

االصطناعي والذكاء  الروبوتية  العملية  أمتة  معهد   & The Institute for Robotic Process Automationيعرفها 

Artificial Intelligence   ؛ املوجودة يف املؤسسةاإللكرتونية  إنسان آيل للتواصل مع التطبيقات ومصادر البيانات   هتيئة برنامج أو  :بأهنا  

  ، خرى بطريقة فعالةاصل مع األنظمة الرقمية األالبيانات، والتومعاجلة  املعامالت وأداء  ها بطريقة متكنه من  ءقب أدااوير  ،ينفذ مهامها و

تطبيقات   الروبوت   RPAوتتمتع  ومراقبة  العمل  أداء  مراقبة  املستخدمني  عىل  يسهل  مما  االستخدام؛  سهلة  رسومية  بوجهة    عادًة 

 . (FRANKENFIELD, 2022) أثناء العمل والتطبيقات

نجاز الكثري من اإلجراءات واألنشطة الروتينية برسعة وسهولة، وبطريقة إالوثائق عىل    أخصائيوهذه التقنية بال شك تساعد  

املثال فعىل سبيل  قيمة،  ذات  توثيقية أخرى  مهام  أفضل يف  بطريقة  وقته  يستثمر  استخدام  :جتعله  العمليات   RPAتقنية  يمكن  لتنفيذ 

يف  هذه التقنية  ساعد  تنتهاء من إعدادها، كام  ووصفها يف األرشيف اإللكرتوين بشكل تلقائي بمجرد اال  ،إضافة وثيقة جديدةب  املختصة
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بتداًء من حتديد البيانات التي جيب اسرتجاع اري خطوات البحث بشكل آيل من دون تدخل اإلنسان  جت  ا ال سيام أهن ، وعملية إتاحة الوثائق

راء بحث متقدم بواسطتها يف برنامج إدارة الوثائق اإللكرتوين يف املؤسسة؛ حتي يتم اسرتجاع  الوثائق املختصة هبا، واستخدامها يف إج

الوثائق منذ اختاذ قرار بإنشائها حت  ،(Quackenbush, 2019)  الوثائق املطلوبة  التقنية يف إدارة دورة حياة   ىبل يمكن استخدام هذه 

 وإصدار التقارير عنها تلقائيًا بمجرد تنفيذها بطريقة دقيقة وآمنة وبسيطة.  -عاد أوالرتحيل إىل األرشيف الوطنيباالستب  -تقرير مصريها 

تقنية أمتة العملية الروبوتية ستمثل القوة التنفيذية والرقابية يف عمليات التوثيق املؤسيس، بينام سيكون مديرو    :يتبني لنا مما سبق

 .لتنظيمية والتحكمية يف هذه العملياتالوثائق القوة التخطيطية وا

لضامن تنفيذ    ا إذا مل تزود به مسبًقا؛ال سيام أن هذه التقنية ال تستطيع أن تواكب التعديل اإلجرائي اإلداري أوالتكنولوجي تلقائي  و

 . (Quackenbush, 2019)  مهامها بنجاح 

إذا ما اعتمدت عليها املؤسسة يف     من الوثائق التي توثق  أنشطة ومعامالت املؤسسة اإلدارية، املالية  وينتج عن هذه التقنية عددٌ 

وكم   ناحية،  من  الرسمي  عملها  النظم    سياق  بني  والتفاعل  وإتاحتها،   ومعاجلتها،  الوثائق،  إنشاء  عمليات  توثق  التي  البيانات  من 

ملا تقدمه من    ن تؤرشف هذه البيانات وتعاجلها؛أرض عىل  املؤسسة املطبقة هلذه التقنية  والربجميات واألجهزة من ناحية أخري؛ مما يف

معلومات مهمة تساعد يف ضبط الوثائق واملامرسات التوثيقية املختصة بأنشطتها املختلفة،  وإجراء رقابة آلية عىل  السياق التكنولوجي 

 الرسمي للمؤسسة. 

 chatbot :. روبوت المحادثة3

امج حاسويب حياكي املحادثة البرشية )سواء أكانت منطوقة أم كانت مكتوبة (؛ مما يسمح للبرش بالتفاعل مع األجهزة  هو برن 

يمكن أن تكون روبوتات املحادثة بسيطة جتيب عن استعالمات بسيطة بإجابات   ،الرقمية كام لو كانوا يتواصلون مع شخص حقيقي

الرقميني الذين يتعلمون ويتطورون لتقديم مستويات متزايدة من التخصيص أثناء قيامهم  معقدة مثل املساعدين  قد تكون    حمددة، أو

 . (Oracle, 2022) بجمع املعلومات ومعاجلتها 

أم   أنفسهم،  الوثائق  ألخصائيي  أكانت  سواًء  االستشارات  وتقديم  املرجعية  اخلدمة  تقديم  جمال  يف  تفيد  التقنية  كانت وهذه 

ة يوال سيام إذا كانت جتيب عن أسئلة نمطية روتين  ،املواطنني، وهذه الطريقة بال شك توفر الوقت واجلهد  مفيدين من املوظفني أستللمُ 

التواصل مع مجهوره عرب    ، مكررة بني أفراد املجتمع املقدمة هلم هذه اخلدمة التقنية يف  وقد أفاد األرشيف الوطني األمريكي من هذه 

  وخدميًا  ا وينتج عن هذه التقنية الكثري من البيانات التي توثق نشاًطا مرجعي    ،34اسنجر فيس بوك؛ لكي جييب عن استفسارهتم تطبيق م

 .، التي يمكن االعتامد عليها يف تطوير البيئة املعلوماتية واخلدمية املختصة باملؤسسةمهام  

 Augmented Reality :. الواقع املعزز4
برصية مع العامل احلقيقي؛ و سمعية،  وحسية،    -هو جتربة تفاعلية، تعتمد عىل دمج املعلومات والكيانات االفرتاضية بكل أنواعها  

 (HAYES, 2020) لتعزيز جتربة الفرد 

  ؤدي ية والتصنيفية املختصة بالوثائق،  ولكنها تجيب عىل املؤسسة أن تدرك أن تقنية الواقع املعزز قد ال تؤثر يف املامرسات الوصف

 : أيت يف جمال إدارة الوثائق، الذي يتمثل فيام يدوًرا مهام  
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: يمكن االعتامد عىل تقنية الواقع املعزز يف منح املؤسسة  تصميم أماكن تسكني الوثائق واختيار معدات وأجهزة احلفظ -

وكيفية تسكني  ،   (MORTICE, 2022) ملكان املخصص حلفظ الوثائقة مستقبلية ملا سيكون عليه املبني أوايرؤية حقيق

فرصة إعادة تصميم أماكن  بمما يسمح للمؤسسة      ،هئاملعدات، واألثاث، واألجهزة فيه وذلك قبل االنتهاء من إنشا 

  – اإلفادة من تقنية الواقع املعزز  حفظ وثائقها، أوتعديله قبل إنشائها؛ لزيادة قدرهتا التخزينية املختصة هبا، كام يمكن 

بدقةيوأعدادها،وكيفية تسك  وأحجامها،معدات وأجهزة احلفظ  أشكال  حتديد  يف    -أيًضا  قبل   نها يف هذه األماكن 

، ؛ بام يضمن االستغالل األمثل ملساحة هذه األماكن يف حفظ الوثائق، وجتنب مشكالت التكدس وسوء احلفظاقتنائها 

 . عدات أو أجهزة ال تتناسب مع أبعاد مكان حفظ الوثائق يف املؤسسة وإهدار املال برشاء م

جمال  املستخدم جتربة تفاعلية حسية يف    عطاءَ يف إ: يتمثل اهلدف من هذه النظم  دارة القائمة عىل الواقع املعززاإلنظم    -

التي تتضمنها، فهذه النظم  واالطالع عىل املعلومات    -ال سيام ثالثية األبعاد منها و  -اسرتجاع الوثائق اإللكرتونية

  ، باهلواتف الذكية املزودة بتطبيق األندوريد للواقع املعزز  وثائقها تعتمد عىل ربط اخلادم الذي حتتفظ املؤسسة عليه ب

قفازات   استخدامبواسرتجاعها  اخلادم    عىل    املحفوظة فح ملفات الوثائق  تص  من   -الذكية  اهلواتف  أي  –الذي يمكنها  

يمكن االستعانة هبذه النظم يف  تيسري ممارسة عملية تقييم  و   (Weng, 2017) البيانات الرقمية بطريقة حتاكي الواقع.

مما يساعد عىل التغلب عىل مشكالت عدم توافر حيز لفحص الوثائق الختاذ القرار   ؛واقعية  ةالوثائق بطريقة افرتاضي  

 ي بشأهنا. املصري

تستخدم تقنية الواقع املعزز يف إثراء خربات الفرد ومعلوماته عن موضوع، أو زمن أو    :  إثراء املعلومات واخلربات  -

التواجد فيه  -مكان حمدد التعامل معه أو  الفرد جتربة واقعية    -يصعب عليه  وذلك من خالل حماكاهتا له، مما يمنح 

النامذج   أشهر  األشياء،ومن  هذه  املجال مرشوع  ملعايشة  هذا  التاريخ يف  35دبوس 
Historypin   وهو مرشوع غري  ،

الفرد وخرباته إثراء معارف  الثقايف يف  الرتاث  ُأنشئ هبدف اإلفادة من  افرتاضية من   عن طريق  ربحي  دمج نسخة 

ح الفرد رؤية واقعية  الصور والوثائق التارخيية من املايض مع بيئة العامل احلقيقي باستخدام تقنية الواقع املعزز؛ مما يمن

جمموعة     Historypinمرشوع دبوس التاريخ  ويشارك يف  36،عليه األماكن واألحداث واألشخاص يف املايض  تملا كان

 وبوابة يوروبينا   األرشيف الوطني األمريكي،  :التي تقتني وهتتم بالرتاث الثقايف، ومنها   واملبادرات  من املؤسسات

(Historypin org., 2011) . 

ترميمها بطريقة متنح و: تسكني وترفيف الوثائق وصيانتها،  التدريب عىل العمليات الفنية املختصة بإدارة الوثائق من -

 أخصائيي الوثائق جتربة حتاكي الواقع.

، والتي ترتكز عليها  هذه  الوثائق ثالثة ورباعية األبعاد  من الوثائق، وهينوًعا جديًدا    قد أوجدت  التقنية  ال يغيب عنا أن هذهو

 ىل متطلبات وصفية وختزينية هذه النوعية من الوثائق  إ   اج  تحتو  ،et al., Baky ,-(Abdel (2021التقنية يف تقديم خدمتها اإللكرتونية

 .ا ها واملحافظة عىل أصالتها وموثوقيته؛ لعكس سياقمعينة

امل الواقع  تقنية  توفر  الوثائقكام  إدارة  يف  استخدامها  عند  من   عزز  التي  كاًم  الوثائق    البيانات  مع  الفرد  تفاعل  عمليات  توثق 

القرارات وإعداد التقارير واخلطط املستقبلية    وصناعة،  ضبط وثائقها   ؛ لكي تفيدها يفأرشفتها   اتللمؤسس  عربها.، وينبغيواستخدامها  

 ية.املختصة بعملها وبيئتها املعلوماتية والوثائق
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 وإدارة الوثائق  cloud computing.الحوسبة السحابية  3/4/4

يقصد هبا استخدام اخلوادم وقواعد البيانات القائمة عىل اإلنرتنت يف حفظ املحتوى واملصادر يف البيئة اإللكرتونية، وقد أفادت 

وبياناهتا  وثائقها  التقنية يف حفظ  هذه  من  واملؤسسات  تتمتع  ،  أهنا  سيام  بإمكانات  ال  مقارنة  اإلتاحة  يف  ومرونة  عالية،  ختزينية  بقدرة 

فإن هذه التقنية إذا مل تتوافر هلا الضوابط األمنية التكنولوجية املناسبة، فقد  ومع ذلك    املحدودة أحياًنا،  التكنولوجية املحلية   اتاملؤسس

جيب عىل املؤسسة أن تضع  ر اإللكرتونية املختلفة؛ لذلك  االخرتاق .. وغريها من املخاطو  تتعرض الوثائق املحفوظة عربها إىل التالعب

، وقيمتها  وثائقها حتدد رسية  باإلضافة إىل أمهية أن  عرب هذه التقنية،  وهجرهتا  يف حسباهنا أمهية اإلجراءات األمنية املختصة بحفظ وثائقها  

السحابية  لتحديدللعمل؛   التي يمكن حفظها عىل احلوسبة  املؤسسة  -ر مصلحتها ، من دون أن تترضالوثائق  )سامل،    أوموظفيها   -أي 

2021 ) 

ومن األمور املهمة التي جيب أن تضعها املؤسسات يف حسباهنا عند استخدامها خدمة احلوسبة السحابية املقدمة من قبل رشكات 

جيب أن تتأكد من ضوابط    -ى نرتنت مملوكة لرشكة أخربحفظ وثائقها عىل خوادم قائمة عىل اإلاملؤسسة تقوم أن  :بمعنى آخر -أخرى

األمان التي متنحها هذه الرشكة، كام جيب عليها أن حتافظ عىل حقها يف تطبيق قوانني املعلومات والوثائق املختصة بالدولة التي تنتمي  

لكي    ؛سوبية املختصة بالرشكة مقدمة هذه اخلدمةإليها املؤسسة صاحبة الوثائق يف إدارة عمليات حفظ وثائقها وبياناهتا عرب السحابة احلا 

أي   إىل  حفظها  أثناء  يف  الوثائق  تعرضت  ما  إذا  التقايض  يف  القانونية  حقوقها  عىل  بمصلحتها   حتافظ  ترض  قد   Provincial) أرضار 

Achives of Saskatchewan, 2016)  . 

تكنولوجيا   مميزات  العمليات  ومن  بكل  املختصة  البيانات  توثق  فهي  الوثائق،  ضبط  عمليات  تدعم  أهنا  السحابية  احلوسبة 

واألنشطة املختصة بإدارة الوثائق بواسطتها: من حفظها، والبحث فيها، وإتاحتها، مما يساعد املؤسسة عىل إحكام سيطرهتا عىل وثائقها 

البيانات يف   الوثائقية للمؤسسة من ناحية و  وضع خطط العملوتداوهلا من ناحية، واإلفادة من هذه  بالبيئة  القرارات املنوطة  صناعة 

 أخرى. 

 :استخدامات تقنيات القرن الحادي والعشرين التكنولوجية في مجال إدارة الوثائق.3/4/5

التكنولوجي  التقنياترص استخدامات  حل  متت حماولة السياق  تشكل  أن  المتوقع  ااملختص بمجال    التي من  يف    لوثائقإدارة 

، وعالقتها هبا؛ لتحديد العنارص املوضوعية التي  الوثائق منها إدارة  ؛ لتكوين صورة واضحة عن جماالت إفادة  العرص احلايل واملستقبيل

  ينبغي لداريس ختصص إدارة الوثائق اإلملام هبا حول كل تقنية من هذه التقنيات التكنولوجية بعناية؛ مما يساعد عىل عدم استنزاف وقته

  ، -حمل الدراسة -وقد تبني أن كل تقنية من التقنيات التكنولوجيةيف دراسة حمتوى تكنولوجي عام ال يصب يف جمال ختصصه الوثائقي، 

 . قد أفادت جمال إدارة الوثائق بطريقة خمتلفة؛ ولكنها تتكامل فيام بينها بطريقة تؤدي إىل إنشاء ما يمكن وصفه بإدارة الوثائق الذكية

الدراسة  -تقنياتالأن مخس تقنيات من    الدراسة  فقد أظهرت     : يمكن استخدامها يف إنتاج وثائق أنشطة العمل، وهي   -حمل 

 . ، وإنرتنت اإلشياء، وبلوك تشني، وأمتة العملية الروبوتية، والواقع املعزز2,0الويب

- صنيف، ووصف وتقييم الوثائق، وهي:يف حني ثالث تقنيات فقط يمكن استخدامها يف عمليات املعاجلة الفنية املتمثلة يف الت

عدا    ما   -تقنيات القرن احلادي والعرشين التكنولوجية  كل  أمتة العملية الروبوتية، وتعلم اآللة، والويب الداليل، بينام يمكن استخدام  

يمكن االعتامد عليها يف تقديم  يف حني ثالث تقنيات فقط    فظ اإللكرتوين لوثائق العمل،احليف    -تقنية تعلم اآللة، وتقنية روبوت املحادثة  

 . ، وروبوت املحادثة، أمتة العملية الروبوتية2.0خدمة االستعالم واإلجابة عن االستفسارات املختلفة،وهي: الويب



 ... اقرتاح برنامج تعليمي: إدارة الوثائق وحتديات ثورة القرن احلادي والعرشين التكنولوجية 68

 

 

وضبطها، كام ينتج عنها كم    تدعم جماالت إتاحة وثائق العمل واسرتجاعها    -حمل الدراسة  -الدراسة أن كل تقنياتبينت  كام  

أمتة العملية  إىل  وجيب أن نشري    ،البيانات والوثائق التي توثق السياق التكنولوجي واملامرسات التوثيقة التي جتري عربهذه التقنياتمن  

الوثائق وضبطها وتوثقها وهذا يشء  التي  الروبوتية   العمليات ذات صلة بإدارة   ا عام    ا ؛ ألهنا تعد إطارً ليس بمستبعديمكنها أداء كل 

تدعم  التواصل مع التطبيقات والتقنيات التكنولوجية   -كام أرشنا من قبل  -نيات حمل الدراسة األخرى خالله؛ ألهنا  يمكن مزج تق

آلي   بعد وتشغيلها  ثَ   ؛ا دون تدخل اإلنساناملختلفة، والتحكم فيها عن  الوثائق، كام    م  ومن  لتصنيف  تعلم اآللة  تطبيق  يمكنها تشغيل 

 استفسارات املواطنني بطريقة آمنة وسهلة ورسيعة.  نلإلجابة عت املحادثة ويمكنها تشغيل روب

 من البيانات والوثائق  ال سيام أهنا تقدم كام  ، وتساعد يف عمليات ضبط الوثائق  -حمل الدراسة  -أن كل التقنياتنوجز مما سبق  

وفيام ييل جدول يوضح    ،بطريقة سلسة ودقيقةالوثائق، وإتاحتها عربها بطريقة متكننا من ضبط عمليات إدارة الوثائق  معاجلة    التي توثق

 . يف جمال إدارة الوثائق  حمل الدراسةاستخدامات تقنيات 

 يوضح استخدامات تقنيات القرن الحادي والعشرين التكنولوجية في  مجال إدارة الوثائق 2جدول 

 2.0الويب عمليات إدارة الوثائق 
الويب 

 الداليل 

إنرتنت  

 اإلشياء 

 سلسلة الكتل 

 )بلوك تشني( 

تعلم  

 اآللة

أمتة العملية  

 الروبوتية

روبوت 

 املحادثة 

الواقع  

 املعزز

السحابة  

 احلاسوبية 

  √  √  √ √  √ عملية إنشاء وثائق العمل 

    √ √   √  التصنيف 

    √ √   √  الوصف

    √ √   √  تقييم 

 √ √  √  √ √ √ √ حفظ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ واسرتجاع إتاحة 

   √ √     √ االستعالم 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ ضبط الوثائق 

إنتاج بيانات ووثائق توثق  

 املامرسات األرشيفية 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 : الوثائق  .أخصائيو4
وقد    ،وبياناهتا بسالسة ونجاحللمؤسسات خدمات كثرية، متكنها من إدارة أنشطتها، ووثائقها،  التقنيات التكنولوجية  قدمت  

ها ريا، ويسعي لتغيترتب عىل ذلك أن املجتمع العاملي أصبح يعيد النظر يف اإلمكانات واملواصفات املهنية املختصة بالعنرص البرشي حالي  

نعيشه التكنولوجي الذي  العرص  الوثائق    ،وفق متطلبات  تأثرت مهنة أخصائيي  املهن  أش  –وقد  بقية  القرن    - هنا يف ذلك شأن  بثورة 

التكنولوجية الوثائقب  بعٌض البل ذهب    ؛احلادي والعرشين  الذكاء االصطناعي قد حتل حمل أخصائيي  أثناء    ،أن برجميات  تبني  ولكن 

و تتبناالالدراسة،  التي  الذكية  التكنولوجية  املرشوعات  عىل  بمهنة  ا طالع  تتعلق  عنارص  ثالثة  إىل  املختلفة  األرشيفية  املؤسسات  ها 

 أيت:ي الوثائق يف عرص التكنولوجيا احلايل، تتمثل فيام يأخصائي

مية، التي ولن ختتفي مهنة أخصائيي الوثائق، ولكن متطلباهتا ستختلف؛ فستصبح اخللفية التكنولوجية من املتطلبات اللز  -1

ارة الوثائق، وهذا ما أثبته مرشوع سد  بل قد ُيعطي هلا األولوية عىل اخللفية التخصصية يف جمال إد  ؛جيب أن تتوافر يف أخصائيي الوثائق 

الرقمية  Gapالفجوة 
37

Bridging the Digital األرش قبل  من  يسعى  ي املطبق  مهني،  تدريبي  مرشوع  وهو  الربيطاين،  الوطني  ف 

لوثائق خالل مخسة عرش شهًرا؛ للعمل يف وظيفة أخصائيي ا  -( فرًدا  24ربعة وعرشين)ألاألرشيف الوطني الربيطاين من خالله تأهيل  
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التكنولوجي؛الربيطانية  الرقمي يف األرشيفات الوثائق،   ةالربيطاني  اتالذي يواجهه قطاع األرشيف  ؛ لسد العجز املهني  إدارة   يف جمال 

 .(The national archives of U.K., 2020) وإتاحتها يف البيئة الرقمية

يمكن استخدام تطبيقات    ا برشي    اجهدً   داملهام الروتينية التي كانت تستنفال سيام أن الكثري من  وسيقل عدد أخصائيي الوثائق،    -2

38الذكاء االصطناعي يف إنجازها بسهولة وإحكام، وهذا ما أكدته منظمة التوظيف العاملية
Go Construct . 

إىل   ىتقسيم العمل؛ مما أد    أظهور وظائف جديدة وتقنني القديمة : تدعم ثورة القرن احلادي والعرشين التكنولوجية مبد  -3

وفيام ييل أبرز الوظائف ذات صلة بالوثائق يف عرص ثورة   ،توزيع مهام أخصائيي الوثائق عىل عدد من الوظائف؛ لضامن ممارستها بإتقان

 القرن احلادي والعرشين التكنولوجية، هي:

ل عن اإلرشاف عىل حوكمة  ؤوسيكون املس  :Records and Documents Managerمدير الوثائق، واملستندات   -

 .تواجهه التي املشكالت قطاع الوثائق يف املؤسسة، وتطويره وحل

عن اجلانب اإلبداعي واالبتكاري يف  لؤواملس هو   Documentary Expert/ analyzerالوثائقي اخلبري أواملحلل -

لتطوير   املبتكرة ة، وإعطاء اآلراء املنوط به دراسة الواقع التوثيقي يف املؤسس  :خرآإدارة الوثائق، وخدماهتا، بمعنى  

 الوثائق إدارة  قطاع تواجه قد التي األزمات وخدماهتا، وتقديم املقرتحات املختصة بحل إدارة وثائقها، وضبطها،

ل عن تقنني االستفسارات واإلجابات املختصة ؤوفعىل سبيل املثال : يعد املس ،(Brinkley , et al. 2009) باملؤسسة

أخصائي هبا  سيزود  التي  واملستندات،  روبوت    وبالوثائق،  نظام  يعد  لكي  املؤسسة  يف  االصطناعي  الذكاء 

 املختص بالقطاع التوثيقي فيها.  Chatbotاملحاثة

ال سيام   ؛الوظائف التي برزت يف اآلونة األخرية   من أهم    :Records and Documents Controllerضابط الوثائق -

عن التأكد من صحة إجراءات إدارة الوثائق، وإتاحتها من ناحية، والتأكد من نجاح   اًل ؤومس ها سيكون أن من يتوال

 األجهزة والربجميات يف أداء هذه اإلجراءات.

سبق مما  متاًما   :نستنتج  عنها  يستغنى  لن  الوثائق  إدارة  بمجال  املنوطة  ومتطلباهتا ولكن    ،املهن  مواصفاهتا،  هيكلة  سيعاد 

والتخصص مسالتكنولوجية  وستتقنن  والعرشؤوية،  احلادي  القرن  يشهدها  التي  التكنولوجية  التطورات  وفق  ينبغي  ؛  نولياهتا  لذلك 

تطب قبل  أييللمؤسسة  ت  ةقها  ذكية    ،ولوجيةكنتقنيات  أعدادهم،  يف  ونظم  حيث  من  القطاع،  هذا  موظفي  حترص  أن  وثائقها،  قطاع 

ادهم لتطوير مهاراهتم؛ لكي تعيد توظيفهم بطريقة تتناسب مع التغريات التي وإمكاناهتم التخصصية، وإمكاناهتم التكنولوجية، واستعد

 ستطرأ عىل قطاع وثائقها عند استخدامها النظم الذكية والتكنولوجية يف إداراته؛ حتي ال يكونوا قوة برشية مهدرة يف املؤسسة، باإلضافة 

من َثم   تستطيع أن تضع الدورات التدريبية و  ؛تطوير، واالندماج فيهعاب الي أن حتدد قدرات كل منهم يف استجيب عىل املؤسسة    إىل ذلك  

 ا بل البد أن حترص عىل تأهيل موظفيها نفسي   ؛فيها  التحول الرقميوالسياسات التي تؤهل موظفي وثائقها ألدوارهم اجلديدة يف عرص 

(Katuu, 2014) حتي ال تعاين من مقاومتهم  -أن استخدام النظم اآللية الذكية يعني االستغناء عنهم ظنال سيام أن الكثريمنهم قد ي و؛

 مما يؤثر سلبًا عىل أداء التقنيات التكنولوجية والنظم الذكية يف العمل.   -للتطوير

العرشين و احلاديويتضح مما سبق أن تطوير مهارات أخصائيي الوثائق الفنية، والتكنولوجية يعد من األمور اإللزامية يف القرن 

بام يتوافق مع متطلبات العرص  يف الدول    تطوير الربامج األكاديمية التعليمية املختصة بمجال إدارة الوثائق    التكنولوجي؛ ومن ثم  جيب

 .التكنولوجي والتحول الرقمي احلايل
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 : " التعليمي39برنامج " إدارة الوثائق والبيانات املوثقة وتقنياتها .5
 ات الوثائق واألرشيف في برامج ليسانس أقسام الوثائق والمكتبات المصرية:. تحليل مقرر5/1

املهم   بام    من  األكاديمية  التعليمية  املؤسسات  يف  الوثائق  إدارة  بمجال  املتعلقة  التعليمية  الربامج  معتطوير  متطلبات   يتواكب 

املحاولة    ،التكنولوجيا احلالية واملستقبلية التي     -أواًل -ويف سبيل هذا كانت  الليسانس  برامج  الوثائق واألرشيف يف  حتليل مقررات 

ملكتبات بكليات اآلداب املرصية؛ للتعرف عىل مدى مواكبتها ملتطلبات العرص التكنولوجي الذي نعيشه، وقد  ُتدرس يف أقسام الوثائق وا

مت هذه   متت  دراسة اثنني وعرشين برنامج ليسانس تم إنشاؤها من قبل أقسام الوثائق واملكتبات بكليات اآلداب املرصية، وقد  ُقس 

 ثالث فئات :الربامج إىل 

التشعيب، وتعالج مقرراهتا موضوعات متنوعة يف جماالت املكتبات واملعلومات    :الفئة العامة-1 وهي الربامج التي ال تدعم 

الفئة،   هذه  حتت  تصنيفها  يمكن  الدراسة  حمل  الربامج  من  ليسانس  برنامج  عرش  ستة  أن  الدراسة  أظهرت  وقد  مًعا،  والوثائق 

 صص الوثائق واألرشيف ومقرراته يف  هذه الربامج.( حيلالن التغطية املوضوعية لتخ4(، واجلدول)3واجلدول)

 40 يوضح إجمالي مقررات تخصص الوثائق  واألرشيف في برامج ليسانس الفئة العامة 3جدول 

 اجلامعة  -الكلية اسم برنامج الليسانس 

مجايل  إ

مقررات 

 الربنامج

 إمجايل مقررات  

 الوثائق  علم 

 )دبلوماتيك( 

مجايل مقررات  إ

 إدارة الوثائق

 واألرشيف

 مجايل مقررات  إ

 ختصص الوثائق واألرشيف 

 املئوية النسبة  العدد العدد العدد

 %( 25) 11 9 2 44 دمياط  -آداب الوثائق واملكتبات 

 %( 15) 8 7 1 53 طنطا  -آداب الوثائق واملكتبات 

 %( 13) 7 5 2 55 املنصورة  -آداب الوثائق واملكتبات 

 %( 16-%  10) 10-6 8-5 2-1 62 اإلسكندرية  -آداب املكتبات واملعلومات 

 %( 8) 4 3 1 52 املنوفية  -آداب املكتبات واملعلومات 

 %( 8) 3 2 1 39 كفر الشيخ -آداب املكتبات واملعلومات 

 %( 8) 4 2 2 50 الوادي اجلديد -آداب املكتبات والوثائق واملعلومات 

 %( 7) 3 3 ------  45 حلوان -آداب  املعلومات علم 

 %( 7) 3 2 1 45 بنها  -آداب املكتبات واملعلومات 

 %( 7) 3 2 1 46 قناة السويس -آداب املكتبات واملعلومات 

 %( 8-% 6) 6-4 5-3 1 72 الفيوم  -آداب علوم املعلومات 

 %( 6) 3 3 -----  55 عني شمس  -آداب املكتبات واملعلومات 

 %( 7-% 4) 3-2 3-2 ------  46 طنطا  -آداب املعلومات واملكتبات تقنية 

 %( 3) 1 0 1 40 أسوان  -آداب املكتبات 

 %( 2) 1 0 1 50 سوهاج -آداب املكتبات واملعلومات 

 %( 2) 1 1 ---------  50 جنوب الوادي -آداب املكتبات واملعلومات 
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 موضوعًيا الوثائق واألرشيف في برامج ليسانس الفئة العامة تخصص يحلل مقررات 4 جدول

 اسم برنامج الليسانس 

مقررات علم الوثائق  

 )دبلوماتيك( 

 األرشيف و  مقررات إدارة الوثائق

عدد املقررات املختصة بمعاجلة  

 الوثائق الفنية وإتاحتها 

عدد مقررات الوثائق واألرشيف  

 التكنولوجية

إمجايل مقررات إدارة 

 الوثائق واألرشيف 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 %( 5) 2 الوثائق واملكتبات)دمياط( 

)منهام   9

مادتني  

مشرتكتني مع  

ختصص 

 املكتبات( 

(20 )%  ------ (0 )% 9 (20 )% 

 %( 11) 6 %( 2) 1 الوثائق واملكتبات)طنطا( 
)األرشيف  1

 اإللكرتوين( 

 

(2 )% 

7 (13 )% 

 %( 7) 4 %( 4) 2 الوثائق واملكتبات)املنصورة( 
)األرشيفات   1

 اإللكرتونية(
(2 )% 5 (9 )% 

 املكتبات واملعلومات)اإلسكندرية(

 )اجباري( 1

 )اختياري(1

(2 %-  

3 )% 

 )اجباري(  4

 )اختياري(  2

(6 %-10 )% 

األرشفة  1

اإللكرتونية 

 )اجباري( 

أرشيفات  1

الويب 

 )اختياري( 

(2 %-  3 )% 5-8 (8 %-13 )% 

 %( 7) 3 %( 0) -------  %( 7) 3 %( 0) ------  علم املعلومات)حلوان 

 %( 4) 2 %( 2) 1 املكتبات واملعلومات)املنوفية( 
)األرشيف  1

 اإللكرتوين( 
(2 )% 3 (6 )% 

 %( 4) 2 %( 0) -----  املعلومات)عني شمس( و  املكتبات 
)األرشفة  1

 اإللكرتونية(
(2 )% 3 (6 )% 

 %( 5) 2 %( 0) _____ %( 5) 2 %( 3) 1 املكتبات واملعلومات)كفر الشيخ( 

املكتبات والوثائق  

 واملعلومات)الوادي اجلديد( 
2 (4 )% 2 (4 )%  ------ (0 )% 2 (4 )% 

 %( 4) 2 %( 0) ------  %( 4) 2 %( 2) 1 املكتبات واملعلومات)بنها( 

 %( 1) 1 علوم املعلومات)الفيوم( 

 )اجباري( 1

 )اختياري(1

(1 %-3 )% 

)األرشفة   2

اإللكرتونية،  

النظم اآللية يف  

الوثائق(  

 )إجباري( 

)احلكومة 1

اإللكرتونية(  

 )اختياري( 

(3 %-4 )% 3-5 (4 %-7 )% 

 %( 0) 0 %( 0) ------  %( 0) -------  %( 3) 1 املكتبات)أسوان( 

 %( 0) ------  تقنية املعلومات واملكتبات)طنطا( 

 )اجباري( 1

 )اختياري(1

(2 %-4 )% 
)األرشفة  1

 اإللكرتونية(
(2 )% 2-3 (4 %-7 )% 

 %( 4) 2 %( 0) 000000 %( 4) 2 %( 2) 1 املكتبات واملعلومات)قناة السويس( 

 %( 2) 1 املكتبات واملعلومات)سوهاج( 
 -------

- 
(0 )%  ------ (0 )% 0 (0 )% 

املكتبات واملعلومات)جنوب  

 الوادي( 
 ----- (0 )% 1 (2 )%  ------ (0 )% 1 (2 )% 
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الطبيعة      وفق  يتفاوت  واألرشيف  الوثائق  ملوضوعات  الدراسة  حمل  العامة  الفئة  ليسانس  برامج  تغطية  أن  سبق  مما  يتضح 

يف مسامها، فقد ُوجد أن الربامج الذي اهتمت بتدريس مهارات جمال الوثائق    -غالبًا   –التخصصية هلذه الربامج وهدفها، والذي ينعكس  

تراوحت نسبة     -مبارشة بكلمة الوثائق  يف  مسامها –وأشارت إليها    -حموًرا رئيسيًا يف إعداد خرجييها   واألرشيف ومعارفه باعتبارها 

بني   ما  فيها  واألرشيف  الوثائق  مقررات  برنامج  25  - %13إمجايل  باستثناء   ، الربنامج  مقررات  إمجايل  من    والوثائق   المكتبات% 

واألرشيف  الجديد  الوادي  والمعلومات)  الوثائق  بمجاالت  املختصة  املقررات  كل  بلغ جمموع  الذي  مقررات 8(  إمجايل  من  فقط   %

التي ركزت هدفها   الربامج  كله، يف حني  األول  -الربنامج  املقام  واملعلومات،   –يف  املكتبات  مهارات جماالت  إكساب خرجييها  عىل 

واألر الوثائق  جماالت  مقررات  نسبة  تراوحت  فقد  مابني  ومعارفها؛  فيها  واملعلومات 2-%8شيف  املكتبات  برنامج  باستثناء   ،  %

% من إمجايل مقررات الربنامج كله، وقد  10)اإلسكندرية( الذي بلغت نسبة مقرراته اإلجبارية املختصة بمجاالت الوثائق واألرشيف  

 % إذا أضيفت إليها مقررات الوثائق واألرشيف االختيارية.16تصل إىل 

ن نشري إىل برامج ليسانس الفئة العامة حمل الدراسة، فقد أولت عناية شديدة للموضوعات املختصة بإدارة الوثائق كام جيب علينا أ

وعلم األرشيف، تاليها املقررات املختصة بعلم الوثائق )الدبلوماتيك(، يف حني ترد املوضوعات التكنولوجية املختصة بمجال الوثائق 

امج، فقد اقترص بعضها عىل مقرر واحد، والذي يتناول غالبًا موضوعات األرشفة اإللكرتونية، يف واألرشيف يف ذيل اهتامم هذه الرب

  المكتبات مثل برناجمي:  –حني حاولت بعض الربامج أن تزيد حصة مقررات الوثائق التكنولوجية فيها مستعينة باملقررات االختيارية  

 بينام خلت برامج أخرى من أية مقررات تكنولوجية ختتص بإدارة الوثائق . -(، وعلوم املعلومات)الفيوم(اإلسكندرية والمعلومات)

 

 الوثائق واألرشيف في برامج ليسانس الفئة العامة محل الدراسة  تخصصيوضح توزيع مقررات  4شكل 
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، يف  تقدمةواألرشيف يف السنوات الدراسية املوهي الربامج التي تسمح بالتخصص يف جمال الوثائق    فئة التشعيب اجلزئي:  -2

  ،املعلوماتو  الوثائقو  حني السنوات الدراسية األويل يدرس الطالب فيها مقررات موحدة، تتناول موضوعات متنوعة عن املكتبات

الذي يسمح للطالب    ,آداب القاهرة  -وتضم هذه الفئة ثالثة برامج فقط هي: برنامج ليسانس: الوثائق واملكتبات وتقنية املعلومات  

-برنامج ليسانس:املكتبات والوثائق واملعلوماتيف حني    بالتخصص يف جمال الوثائق واألرشيف من السنة الثانية من سنوات الدراسة،

السنة الرابعة  من  جمال الوثائق واألرشيف  يسمحان بالتخصص يف  املنيا،    آداب  -آداب أسيوط،وبرنامج ليسانس:املكتبات واملعلومات

 ة. نهائية من سنوات الدراسوال

وهناك عالقة طردية بني عدد سنوات التخصص يف دراسة جمال معني بربنامج الليسانس، وعدد مقررات هذا املجال التي ُتدرس  

عربه، فكلام سمح برنامج الليسانس بالتخصص يف دراسة جمال الوثائق واألرشيف منذ السنوات األويل به، كلام زادت مقررات هذا  

 هذا ما يوضحه اجلدول اآليت : وفيه،  املجال

 فئة التشعيب الجزئي الوثائق واألرشيف في برامج ليسانس تخصص يحلل مقررات  5 جدول

اسم برنامج  

 الليسانس 

إمجايل  

مقررات 

 الربنامج

إمجايل  

مقررات 

ختصص 

الوثائق  

 واألرشيف

مقررات علم الوثائق  

 )دبلوماتيك( 

 األرشيف و  إدارة الوثائقمقررات 

عدد املقررات 

املختصة بأساسيات  

معاجلة الوثائق الفنية  

 وإتاحتها 

عدد مقررات الوثائق واألرشيف  

 التكنولوجية

إمجايل مقررات إدارة 

 الوثائق واألرشيف 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

الوثائق واملكتبات  

وتقنية املعلومات  

  - )شعبة الوثائق(41

 القاهرة

45 27 (60 )% 6 (13 )% 17 (38 )% 

)ميتاداتا األرشيفات  4

اإللكرتونية ،نظم إدارة 

الوثائق يف البيئة  

الرقمية، نظم إدارة  

قواعد البيانات،تصميم  

األرشيفات الرقمية  

 )مرشوع خترج((

9 % 21 47 % 

والوثائق  املكتبات 

واملعلومات)شعبة  

 الوثائق( 

 أسيوط -

 %( 17) 8 %( 2) حتليل وتصميم النظم 1 %( 15) 7 %( 9) 4 %( 26) 12 47

املكتبات  

واملعلومات)شعبة  

 - الوثائق(

 املنيا 

48 10 (21 )% 2 (4 )% 6 (13 )% 

)األرشيف  2

 اإللكرتوين( 

)حتليل وتصميم  

 النظم(

(4 )% 8 (17 )% 

وقد غطت مقررات الوثائق واألرشيف يف برامج ليسانس فئة التشعيب اجلزئي حمل الدراسة موضوعات أساسيات إدارة الوثائق 

يف   مقررات  أربع  بلغت  الوثائق،والتي  إدارة  التكنولوجية يف  املوضوعات  النهاية  ويف  الوثائق،  علم  موضوعات  يليها  أوسع،  بشكل 

مل تتعد    ومقررين يف برنامج املكتبات واملعلومات)شعبة الوثائق( املنيا، يف حنيالمعلومات)القاهرة(،    وتقنية  والمكتبات  الوثائقبرنامج  

 مقرًرا واحًدا يف برنامج املكتبات والوثائق واملعلومات)شعبة الوثائق( أسيوط. 

قد   الدراسة  حمل  اجلزئي  التشعيب  وفئة  العامة،  الفئة  برامج  أن  ننكر  بعض وال  تغطي   التي   ، املقررات  من  عددا  تناولت 

والترشيعية التكنولوجية  :الشبكات،  -املوضوعات  مؤسسات و  مثل  يف  اإلنرتنت  وتطبيقات  اآليل،  احلاسب  علوم  يف  مقدمة 
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 تخدم أكثرقد    -1العملية:  وممارساتها ولكن تبني من لوائح هذه الربامج أن حمتوى هذه املقررات     - املعلومات،وترشيعات املعلومات  

بسمات  إدارة  بمجال  مقارنة  والمعلومات  المكتبات   مجالي موضوعاته  تتصف  الذي   معالجة   تتطلب  وفنية  إدارية  الوثائق، 

لم تعالج التحديات التكنولوجية والتشريعية التي   -2وموثوقيتها.    الوثائق  أصالة  على  وتشريعية معينة؛ للمحافظة  تكنولوجية

قد تتفوق    (القاهرة)المعلومات  وتقنية  والمكتبات  الوثائقوجيب اإلشارة إىل برنامج  لدراسة بشكل كافي،  أشرنا إليها مسبقًا في هذه ا

على بقية برامج الفئة العامة وفئة التشعيب الجزئي في تغطية عدد من الموضوعات التكنولوجية والتشريعية في مجال الوثائق 

والتي تمنح الطالب   -العشرين التكنولوجيو  ثائق في عصر القرن الحاديوإن كانت  ال تلبي كل متطلبات إدارة الو  -واألرشيف

 المعارف والمهارات المتنوعة والمهمة في معالجة الوثائق في البيئة الرقمية. 

 : وهي الربامج التي تقترص عىل تدريس مقررات الوثائق واألرشيف فقط، وهي ثالث برامج :  الفئة املتخصصة-3

 الفئة المتخصصةيحلل مقررات الوثائق واألرشيف في برامج ليسانس  6جدول 

اسم برنامج  

 الليسانس 

تاريخ 

 اإلنشاء 
 اجلامعة -الكلية

إمجايل مقررات  

 الربنامج

مقررات علم الوثائق  

 )دبلوماتيك( 

 األرشيف و  مقررات إدارة الوثائق

عدد املقررات املختصة  

بأساسيات معاجلة الوثائق  

 الفنية وإتاحتها 

عدد مقررات الوثائق واألرشيف  

 التكنولوجية

 اختياري  اجباري اختياري  اجباري اختياري  اجباري

األرشيف  

اإللكرتوين 
42
 

2012 

مركز جامعة  

القاهرة للتعليم  

 املدمج

39 

2 

(5 )% 

 

 

17 (44 )%  11 (28 )% - 

برنامج الوثائق  

واألرشيف  

 اإللكرتوين 

2014 

 قسم علوم

  - املعلومات

بني  -آداب

 سويف

40 

3 

(7.5 )% 

4(10 )% 10 (25 )% 8(20 )% 7(17.5 )% 3(7.5 )% 

نظم املعلومات  

واألرشيف  

 اإللكرتوين 

2019 

قسم علوم 

املعلومات  

بكلية اآلداب  

بالرشاكة مع  

كلية احلاسبات  

والذكاء 

 االصطناعي

50 

مقرر  37)

 اجباري ( 

مقرر  13)

 اختياري، 

يتم اختيارها  

مقرر   23من

 اختياري( 

-- (0 )% --  (0 )% 7(14 )% 3(6 )% 25 (50 ) % 10 (20 )% 

تعد برامج ليسانس الفئة املتخصصة حمل الدراسة  انعكاسا لتوجهات قطاع التعليم األكاديمي املرصي يف مواكبة متطلبات  و   

سوق العمل الواقعية، فنجد برناجمي: األرشيف اإللكرتوين )القاهرة(، والوثائق واألرشيف اإللكرتوين)بني سويف( هيدفان إىل إعداد  

ارة الوثائق يف بيئات العمل املختلفة بطريقة علمية سليمة، لذلك نجد أن مقرراهتام تناولت املتطلبات أخصائيي وثائق قادرين عىل إد

إعداد   إيلهيدف الفنية املختصة بإدارة الوثائق وأرشفتها إلكرتونيًا، يف حني برنامج نظم املعلومات واألرشيف اإللكرتوين)بني سويف( 

التكن باملهارات  يتمتعون  وثائق  يف  أخصائيي  الوثائق  إدارة  من  متكنهم   التي  واألمنية  والقانونية  الفنية  واملعارف  الذكية،  ولوجية 

الكثري من املوضوعات "األرشيف اإللكرتوين  و  نظم املعلوماتبرنامج    "عرصالتحول الرقمي املؤسيس؛ ومن ثم فقد عاجلت مقررات  
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، كام يتضح من اجلدول رقم  ن التكنولوجي عىل جمال إدارة الوثائق ولعرشالقرن احلادي وا  التي فرضها التكنولوجية والقانونية واألمنية  

أن نسبة املقررات التكنولوجية املختصة بمجال الوثائق واألرشيف قد زاد يف برنامج نظم املعلومات واألرشيف اإللكرتوين مقارنة    5

سويف(، وهذا يشري بوضوح إىل املهارات التكنولوجية بربناجمي األرشيف اإللكرتوين)القاهرة(، والوثائق واألرشيف اإللكرتوين)بني 

 أصبحت جزًء جوهرًيا يف إعداد أخصائيي الوثائق يف الوقت احلايل.

قد تبني من خالل االطالع عىل لوائح برامج ليسانس الفئة املتخصصة حمل الدراسة أن مقررات هذه الربامج مل تعالج بعض    و

 ائق يف العرص التكنولوجي الذكي بطريقة مفصلة، مثل حوكمة الوثائق، وضبطها،كام مل تتناول املوضوعات ذات الصلة بمجال إدارة الوث

يف الوقت احلايل جزًء ال يتجزء من بيئة العمل الرسمية سواًء    رغم أن البيانات الضخمة أصبحتالبيانات الضخمة وأرشفتها ؛    ا مقرراهت

 أكانت حكومية أم كانت خاصة .

ليكون بمثابة  امتداد لرؤية جمتمع الوثائق املقرتح،    "إدارة الوثائق والبيانات املوثقة وتقنياهتا  "التعليمي  لربنامج  اومن ثم  جاء  

يمتلكون املهارات واملعارف التي متكنهم من املنافسة يف سوق    أخصائيي وثائقإعداد  واألرشيف األكاديمي املرصي، التي  هتدف إىل  

 .سيس الذكي احلايل واملستقبيلاملؤالعمل بقطاع الوثائق واألرشيف 

 ": برنامج " إدارة الوثائق والبيانات الموثقة وتقنياتها. إنشاء 5/2

ة  ي، مسرتشدة باجلوانب االصطالحية والترشيع"إدارة الوثائق والبيانات املوثقة وتقنياهتا  "إنشاء برنامج تعليمي  حيمل مسمى    تم

الساب اجلزئيات  يف  تناولتها  التي  من  والتكنولوجية  الوثائق  ةدراسالقة  إدارة  جمال  يف  املتخصصة  األكاديمية  الربامج  من  وبعدد   ،

، التي يقدمها كل   Records and Information Managementواملعلومات، والبيانات مثل: برامج إدارة املعلومات واملستندات  

وكلية الدراسات املستمرة بجامعة تورنتو    ،43التابع جلامعة ليفربول   Centre for Archive Studiesمن  مركز الدراسات األرشيفية  

(SCS  )the University of Toronto School of Continuing Studies (SCS) 
البيانات  44  Data Science؛ ودورات علم 

Courses     املعلومات للمعلومات    Information Coursesودورات  بريكيل  كلية  قبل  من  45املنظمة 
keley school  of Ber

information  برنامج مثل  املرصية،  واملكتبات  الوثائق  بأقسام  ُتدرس  التي  الليسانس  برامج  بعض  إىل  باإلضافة  املعلومات  ،  نظم 

بالدورات والربامج التعليمية    تم االسرتشاد(، كام  2019بنظام الساعات املعتمدة )كلية اآلداب بني سويف،  واألرشيف اإللكرتوين  

ذات صلة بالبيانات    التي تتناول موضوعات  -47، ومنصة املعارف46إدراك  منصة  مثل  –قدمها منصات التعلم املستمر اإللكرتونية  التي ت

واملعلومات والوثائق والتكنولوجيا، وال سيام أن هذه املنصات حترص عىل تقديم حمتوى تعليمي وتدريبي يواكب باستمرار التغيريات  

 يف متطلبات سوق العمل، ويلبي االحتياجات املجتمعية  واملهنية احلالية واملستقبلية .

 : . التسمية5/2/1

 : ألمرينمصطلحي الوثائق والبيانات املوثقة يف مسمى الربنامج األكاديمي دون مصطلح املعلومات املوثقة؛  استخدم البحث 

مصطلح الوثائق يعرب بوضوح عن كل أنواع املصادر الوثائقية يف أعامرها املختلفة مقارنة باملعلومات املوثقة التي استخدام    ام:أوهل 

 ، لذي يركز عىل معاجلة املصادر من قيمتها املعلوماتية مقارنة بقيمة املصدر وسياقاته األخريقد تتداخل مع جمال إدارة املعلومات، ا

فمصطلح الوثائق أعم    ،أما بالنسبة إىل مصطلح  مستندات،  أكثر بالوثائق يف العمر اإلداري  ا استخدامه كان مرتبطتم  معيار أيزو عندما  و

 خدام املصطلح األعم وهو الوثائق عن املصطلح األخص  وهو املستندات . منه،  فاملستندات جزء من الوثائق؛ لذلك فضل است
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، ا نشاطً   باعتبارها دلياًل يوثق  حفظها وأرشفتها؛والبيانات  عملية توثيق  مصطلح البيانات املوثقة لإلشارة إىل  استخدام    هام:ثاني

 .احمددً  ا ،  أوسياقً ا أوحدثً 

 :تعريفه.5/2/2

إدارة الوثائق والبيانات  موضوعات  سيُدرس يف املرحلة اجلامعية، وخيتص بتدريس    ت املعتمدة،بنظام الساعا  هو برنامج أكاديمي

 املوثقة وتقنياهتا وأرشفتها، وضبطها عرب دورة حياهتا، بام حيافظ عىل أصالتها وموثوقيتها وإتاحتها عىل املدى البعيد. 

 : بنيته.5/2/3

أربع    الربنامج األكاديمي مقرراته من  البيانات، وعلم األرشيف، وتكنولوجيا يستمد هذا  املعلومات، وإدارة  إدارة  جماالت: 

 املعلومات.

التي تلبى احتياجات   فمن إدارة املعلومات سيستمد: املوضوعات املختصة بمعاجلة املعلومات وإتاحتها، وتوظيفها بالطريقة 

بمعاجلة البيانات وضبطها عرب دورة حياهتا، بينام سيستقي املفيد/ املؤسسة، يف حني سيقتبس من إدارة البيانات املوضوعات املختصة  

الوثائق، وضبطها، ومبادئ األرشفة، بالنسبة إىل   ،واحلفظ طويل األجل  من علم األرشيف املوضوعات املختصة بعمليات إدارة  أما 

بيئات الرقمية املختلفة من ناحية، وإدارة  تكنولوجيا املعلومات فسيستمد منها املوضوعات املختصة بضوابط إدارة الوثائق والبيانات يف ال

األكاديمي سيمثل حلقة الوصل بني    فإن برنامج إدارة الوثائق والبيانات املوثقة وتقنياهتا ؛  من َثم  ، والربجميات والنظم اآللية واختيارها 

 : بل سيقع يف منتصفها، وهذا ما يوضحه الشكل اآليت ؛سابقة الذكر ،املجاالت األربع

 

 األكاديمي التعليمي المقترح إدارة الوثائق والبيانات الموثقة وتقنياتها  برنامج بنيةيوضح  5شكل 

 الهدف :.5/2/4

 : ريج هذا الربنامج أن يكون قادًرا عىلخلينبغي 

 .تطبيق القواعد املختصة بإدارة الوثائق والبيانات عرب دورة حياهتا وأرشفتها  -

 .واستخراج معلومات منها   والبيانات املختلفة يف معاجلة الوثائق ةات التكنولوجياستخدام التطبيق -

 .حوكمة الوثائق والبيانات بطريقة فعالة -
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 .تطبيق املعايري الدولية املختصة بإدارة الوثائق والبيانات،  وضبطها  -

 وضع ضوابط جودة الوثائق، والبيانات وتقييمها. -

 عن نتائجها رسومي ا.   والتعبري حتليل الوثائق والبيانات، -

 .أرشفة الربجميات والسياق التكنولوجي للوثائق والبيانات -

 :سياقاتهاو الوثائق والبيانات هتماماته : .ا 5/ 2/ 5

 مدته الزمنية :.5/2/6

، واجلدول اآليت  ساعة موزعة عىل ثامين مستوياتوأربعني  مائة  من    "إدارة الوثائق والبيانات املوثقة وتقنياهتا   "يتكون  برنامج  

 يوضح عدد الساعات التدريسية املختصة بكل مستوى من مستويات  هذا الربنامج التعليمي املقرتح. 

 دريسية المختصة بمستويات برنامج" إدارة الوثائق والبيانات الموثقة وتقنياتها يوضح عدد الساعات الت7جدول 

 عدد الساعات املستوى  عدد الساعات  املستوى

 ساعة18 اخلامس ساعة   17 األول 

 ساعة19 السادس  ساعة17 الثاين

 ساعة18 السابع ساعة17 الثالث 

 ساعة15 الثامن ساعة19 الرابع

 موضوعاته:.5/2/7

 تعكس  مقررات هذا الربنامج املوضوعات اآلتية:

 . وحفظها رقمي ا  الوثائق والبيانات إنشاء -

 . حوكمة الوثائق والبيانات -

 .املعاجلة الفنية للوثائق والبيانات عرب دورة حياهتا وأرشفتها وضبطها  -

 . تقييم الوثائق والبيانات، وحتديد مدد حفظها  -

 . وثائق والبياناتللحفظ طويل األجل ب املعايري والضوابط املختصة  -

 حتليل الوثائق والبيانات، والتنقيب فيها، ومتثيل خمرجاهتام بياني ا.  -

 .اخلدمات املعلوماتية املنوطة بالوثائق والبيانات  -

 . العالقات الرتابطية بني الوثائق والبيانات -

 .جودة البيانات وأصالتها  -

 . أرشفة الربجميات والنظم اآللية -

 الترشيعات واألخالقيات املنوطة بإدارة الوثائق، والبيانات وإتاحتها. -

 : الجهات التدريسية.5/2/8

 .2/9/ 5بكليات اهلندسة أ هذا القسم بالتعاون بني أقسام املكتبات والوثائق، وأقسام تكنولوجيا املعلومات ينَش 
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 مقررات الربنامج املقرتح: 

إىل  جمموعة من املقررات اإلجبارية، واالختيارية، وفيام ييل    "الوثائق والبيانات املوثقة وتقنياهتا إدارة  "تنقسم مقررات برنامج  

 جدول يوضح هذه املقررات وعدد الساعات التدريسية املختصة هبا.

 يوضح مقررات برنامج إدارة الوثائق والبيانات الموثقة وتقنياتها  8جدول 

 جباريةاملقررات اال

 التوصيف الساعات املستوى املقرر م

 مجايل اإل عميل نظري

،   يتناول كل ما يتصل بمجال األرشيف، من ماهيته، وقواعده، وأسسه، وإدارته، ونظرياته، وأمنه  2 - 2 األول  علم األرشيف   1

   وعالقته بالعلوم ذات صلة به. 

مدخل إىل إدارة  2

 البيانات 

النظريات املختصة هبا،   و يوضح كل ما خيتص بالبيانات، من : مفهومها، أنواعها، دورة حياهتا،   3 2 2 األول 

 إدارهتا، وضبطها، وتطويرها... مع توضيح العالقة بني علم البيانات، وإدارة البيانات 

مدخل إىل إدارة  3

 املعلومات 

ا، ومبادئ إدارهتا وممارسات عملياهتا،  له صلة باملعلومات، من: ماهيتها، فئاهت يوضح كل ما  3 2 2 األول 

 وتأمينها، وإتاحتها ... مع استعراض العالقة بني علم املعلومات، وإدارة املعلومات 

مدخل إىل علم   4

 الوثائق

يتناول مفهوم الوثيقة، وأسس إنشائها، واحلاالت التي متر هبا، وقواعد نرشها، ونقدها والتحقق   3 - 3 األول 

من صحتها، والتطورات التي شهدها هذا العلم  يف عرص التكنولوجي احلايل،  وعالقاته بالعلوم 

 الرشعية والقانونية واإلدارية.   

وأسس إجراء املناقشات وتقديم عرض   ممارسات املحادثة واالستامع باللغة األجنبية، يتناول  3 2 2 األول  (  1اللغة األوربية ) 5

 . فعال ملرشوع أوفكرة ما

وتأمينها،   يتناول كل ما له صلة بإدارة الوثائق، من: مفهومها، ونشأهتا، وأسسها، وعملياهتا،  3 2 2 ول األ إدارة الوثائق 6

 حياة الوثائق، وسامهتا. باإلضافة إىل  فئات دورات   وتطورها...

واصفات البيانات   7

 األرشيفية 

من مفهومها، ونشأهتا، وأنواعها، وبنياهتا،   اته: يتناول معايري الوصف األرشيفي، وسياق  4 4 2 الثاين

 . معايريه َق ف  ا، وممارسات عملية عىل الوصف األرشيفي  وَ اهتوتطورها، واستخدام

تكنولوجيا   8

املعلومات :خدمات  

 وتصميم

يعالج بالقواعد األساس املختصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من: حتليل النظم،   3 2 2 الثاين

معامرية البيانات، وقابلية التشغيل البيني بني النظم والربامج و  ونرشها، وصيانتها...  وتصميمها،

ات التفاعلية. وكيفية  اإللكرتونية... باإلضافة إىل بأساسات لغات الربجمة وقواعد البيانات والتقني

 توظفها يف جمال الوثائق والبيانات 

غة  للا)قراءة، وكتابة( وكيفية إعداد تقارير ب يتناول ممارسات عملية ملهاريت اللغة األجنبية  3 2 2 الثاين (  2اللغة األوربية ) 9

 . األجنبية، وقراءهتا وتفسريها

 باختالف املقرر خيتلف التوصيف   3   الثاين مقرراختياري   10

اهتا،  وطرق ربطها،  وخطوات  يمفهوم الشبكات وبنيتها، ومكوناهتا،  وأنواعها،  وأساس  يتناول 4 4 2 الثاين مقدمة يف الشبكات 11

 تصميم الشبكات السلكية والالسلكية،  وجماالت استخدامها. 

احلوكمة  12

 واملؤسسات

األسس،  و يتناول كل ما له صلة بمفهوم حوكمة البيانات واملعلومات والوثائق، من : املفاهيم،  3 2 2 الثالث 

والتقييم وعالقتها بمجال تكنولوجي املعلومات، باإلضافة إىل   الضوابط،واملعايري، و املبادئ، و 

   متطلبات حوكمة البيئة الوثائقية واملعلوماتية يف املؤسسات وخطواهتا . 

الوثائق  ضبط  13

 والبيانات 

وقواعده، ونظمه، ومعايريه،  ، كل ما له صلة بضبط الوثائق والبيانات، من : مفهومه  يتناول 4 4 2 الثالث 

 وعالقته بإدارة الوثائق والبيانات.  وتقييمه، ونظمه اآللية... 

املؤسسات   14

األرشيفية  

 ومصادرها

نقاط االتفاق  و يعالج مفهوم املؤسسات األرشيفية،  ونشأهتا،  وأنواعها، والصالت فيام بينها،  3 - 3 الثالث 

 . ومقتنياهتا، وخدماهتا ووظائفها، ات الثقافية واإلدارية األخرى، ووصفها، سسبينها وبني املؤ

تقنيات احلفظ   15

)املستوى   الرقمي

 األول(

رقمي مفتوحة املصدر، وسامهتا واالختالفات فيام بينها، وميزاهتا  مفهوم تقنيات احلفظ اليتناول  4 4 2 ثالث ال

   واستخداماهتا، مع دراسة تفصيلية لتكنولوجية احلوسبة السحابية. 

التحليل   16

 ( 1اإلحصائي) 

 . واملتوسط املعياري وحتديد املتغريات ،وحساب املتوسط النسبي ،مبادئ اإلحصاء يتناول  3 4 1 لثالث ا

  وأنواعها، ومعامريتها، ومعايريها،  مفهوم األرشفة اإللكرتونية، وأسسها،يتناول كل ما له صلة ب 4 4 2 الرابع األرشفة اإللكرتونية  17

 .  اآللية املختلفة الوثائق واملستندات  نظم إدارةالفروق بني  وتقييمها ،و وضوابطها، 
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تقنيات احلفظ   18

)املستوى   الرقمي

 الثاين(

مفهوم تقنيات احلفظ الرقمي املشفرة ، وسامهتا ، وميزاهتا واستخداماهتا، والفروق بينها  يتناول  4 4 2 الرابع

   وبني تقنيات احلفظ األخرى مع دراسة تفصيلية لتكنولوجية البلوك تشني) سلسلة الكتل( .

اجليل الثاين من   19

 إدارة الوثائق

يعالج كل ما له صلة بالوثائق املنشئة واملتداولة عرب تطبيقات اجليل الثاين من الويب، من   3 4 1 الرابع

 . ، ومعايريهامفهومها،  وإنشائها، وإلتقاطها، وتصنفها،ووصفها، وتقييمها، وضبطها، وأرشفتها

التحليل   20

 ( 2اإلحصائي) 

دراسة قواعد حتليل  االنحدار )التحليل االرتباطي(، والتعرف عىل ماهية الربجميات اإلحصائية  3 4 1 الرابع

 وكيفية استخدامها  

ترشيعات   21

وأخالقيات  

 األرشفة

يتناول املبادئ األخالقية والقانونية املختصة بإدارة الوثائق والبيانات، وسامت البنية السليمة   2 - 2 رابعال

األخالقي،  ونقاط االتفاق واالختالف  فيام بينهام، باإلضافة إىل تسليط الضوء  للترشيع وامليثاق 

عىل  عدد من الترشيعات واملواثيق األخالقية املتعلقة بالوثائق والبيانات الوطنية  واإلقليمية  

 والعاملية. 

 خيتلف التوصيف باختالف املقرر  3   رابعال مقرر اختياري  22

أنواعها، وبنيتها،  والربجميات املستخدمة  و يتناول كل ما له صلة بقواعد البيانات، من مفهومها،  4 4 2 اخلامس البيانات قواعد  23

 يف إعدادها،  واستخداماهتا، والنسخ االحتياطية، ومراقبة أدائها، والفروق فيام بينها، وأرشفتها. 

ماهيتها، ومبادئها، وسامهتا، وأبعادها، وقياساهتا،   صلة بجودة البيانات، من يتناول كل ما له  3 2 2 اخلامس إدارة جودة البيانات  24

 والتحقق منها.  ،وضبطها

البيانات الضخمة   25

 وأرشفتها 

عىل كل ما له صلة بالبيانات الضخمة، من ماهيتها، وسامهتا، وقيمتها، ودورة حياهتا،   يتناول 4 4 2 اخلامس

 ومعاجلتها،  وإتاحتها، وبرجميات وقواعد إدارهتا وأرشفتها. 

مثل التنقيب يف  – حتليل البيانات،  واملصطلحات ذات الصلة به بمجال  كل ما له صلة يتناول  4 4 2 اخلامس حتليل البيانات  26

وقواعده،   نات، والتمثيل الرسومي للبيانات. فهذا املقرر يعالج مفهوم حتليل البيانات، البيا

يف    وتطبيقاهتا اإللكرتونية نفوجرافيك واألشكال البيانية م اإلااستخد كيفيةوخطواته وبرجمياته، و 

 . البيانات نتائج  عملية حتليل التعبري عن 

االبداع واالبتكار   27

وخدمات  

 املعلومات 

يتناول كل ما يتعلق بمصطلحات االبداع واالبتكار والتفكري الناقد، من :املاهية، واالستخدام،   3 2 2 ساخلام

خطوات ممارساهتا يف البيئات  28األمهية،  وقواعد تطبيقها،... والعالقة فيام بينها،  باإلضافة إىل و 

 وكيفية إدارة االبتكار وقياسه يف بيئة العمل. 29الوثائقية واملعلوماتية، 

إدارة املحتوى  28

 الرقمي 

يتناول كل ما له صلة بمصطلح   املحتوى الرقمي، من مفهومه، وسامته، وأنواعه، وإدارته ؛   4 4 2 السادس 

باإلضافة إىل التعرف عىل نظمه اآللية وأنواعها واستخداماهتا، وتقييمها، وعالقتها بإدارة 

 الوثائق.  

الذكاء االصطناعي   29

 مستوى أول 

إلخ، باإلضافة إىل   ... نواعه، واستخدامته أهيته، وبنيته، و يتناول مفهوم  الذكاء االصطناعي وما 4 4 2 السادس 

وممارسات عملية   .ومعاجلة اللغة الطبيعية، والرؤية احلاسوبية  تعلم اآللة، تقنيات كل ما له صلة ب 

 . الوثائق، والبيانات وضبطها   معاجلة يف  إنشاء هذه التقنيات واستخدامهاعىل 

مواقع الويب  30

 وأرشفتها 

وصيغتها،   يتناول كل ما له صلة بمواقع الويب، من مفهومها، وأنواعها،  وإنشائها، ومعامريتها،  4 4 2 السادس 

 . وأرشفتها ...، وتقييمها وإدارهتا، وحمتواها ووثائقها

التسويق واالستثامر   31

 املعلومايت

ونظرياهتام، باإلضافة إىل خطوات  من نشأهتام، وقواعدمها،  يتناول مصطلحي التسويق واالستثامر 3 2 2 السادس 

تسويق خدمات الوثائق واملعلومات، وقنواته، وكيفية  استثامر الوثائق يف جمال الصناعات  

    . املعلوماتية

وأنواع املخاطر  وكيفية إدارته، وتقييمه،  ، وخصائصه، وماهيته ، يناإلحاطة بمفهوم األمن السيربا 4 2 3 دس السا األمن السيرباين  32

 . واجلرائم اإللكرتونية،  وطرق مواجهتها

وملفاهتا ، من :   احلفظ طويل األجل للربجميات بموضوع  يتناول كل ما له صلة  4 4 2 السابع أرشفة الربجميات   33

ات  مفهومه،وقواعده،وخصائصه،ومعايريه، ومبادراته ومرشوعاته، وخطوات أرشفة الربجمي

 . الوثائق ثالثية األبعاد ورباعية األبعادوالتطبيقات اإللكرتونية، و 

الذكاء االصطناعي   34

 املستوى الثاين

وبرجميات إدارة العمليات الروبوتية،   ، الذكاء االصطناعي من ربوتات املحادثة تقنياتيتناول   4 4 2 السابع

  إنشاء هذه التقنيات واستخدامهاملية عىل وممارسات ع .والواقع املعزز يف جمال الوثائق والبيانات

   .يف إدارة الوثائق، والبيانات وضبطها 

االكتشاف   35

اإللكرتوين، ومحاية 

 الوثائق

قانونيته،  وكيفية اكتشاف التالعب يف الوثائق  و  يتناول كل ما له صلة باالكتشاف اإللكرتوين، 4 4 2 السابع

اإللكرتونية املختلفة  وخطوات تتبع البيانات يف البيئات اإللكرتونية املختلفة، وتأمنها  

 واسرتجاعها.  

 خيتلف التوصيف باختالف املقرر  3   السابع مقرر اختياري  36

 خيتلف التوصيف باختالف املقرر  3   السابع مقرر اختياري  37

احلكومة  38

 اإللكرتونية

وخطوات إنشائها،   مفهوم احلكومة اإللكرتونية،  ومعامريتها، وسامهتا، وأنواعها،يتناول  4 4 2 الثامن

 . وخدماهتا  وبرجمياهتا، 

 ...   االجتامعيو وأسسه، وأنواعه من االتصال التنظيمي،  والوظيفي،   يتناول مفهوم االتصال، 3 - 3 الثامن االتصال الوظيفي  39

 وطرق االتصال، وقنواته،  وخصائص االتصال الناجح، وكيفية التغلب عىل معوقاته.   
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 خيتلف التوصيف باختالف املقرر  3   الثامن مقرراختياري   40

 . طبيعة املرشوع بشكل سنوي( إدارة الوثائق والبيانات)تتحددإعداد مرشوع خيتص بمجال  5 6 2 الثامن مرشوع التخرج 41

 املقررات االختيارية

وعالقتها  وأسسها، وتطورها، يتناول مفهوم اإلدارة العامة، وتارخيها، ونظرياهتا، وخصائصها، 3 - 3 اختياري  اإلدارة العامة 42

 األعامل.بإدارة املعلومات والوثائق وإدارة البيانات وإدارة 

مقدمة يف لغة   43

 البايثون 

صياغة األوامر واجلمل   وكيفية  اهتا، يوأساس هتا،ايتناول مفهوم لغة بايثون، وبنيتها، واستخدام 3 4 1 

 الرشطية بلغة بايثون، وكيفية إعداد برنامج بلغة البايثون، وهيكلته باستخدام الرشط والتكرار.

، وكيفية Rوأساساهتا، وكيفية صياغة األوامر بلغة  ، وبنيتها، واستخدامتها،Rيتناول مفهوم لغة   R  1 4 3مقدمة يف لغة 44

 إعداد برنامج إحصائي بواسطتها. 

كيفية  و جماالهتا، و أهدافها، و يتناول كل ما له صلة بمجال التنمية املستدامة من مفهومها،   3 - 3  التنمية املستدامة  45

القتها باملؤسسات األرشيفية واملعلوماتية. كام يوضح خطوات إنشاء  وع وتقييمها...  ، قهايحتق

 إسرتتيجيات التنمية املستدامة وخططها ومتابعة تنفيذها.   

الوثائق الصحية   46

 وإدارهتا الذكية

عملياهتا  و خدماهتا، وبياناهتا، و أنواعها،  و مها، ومفه  يتناول كل ما له صلة  بالوثائق الصحية، من 3 2 2 

 الفنية، ونظم إدارهتا اإللكرتونية الذكية  

الوثائق اهلندسية    47

 وإدارهتا الذكية

عملياهتا  و خدماهتا، وبياناهتا، و أنواعها،  و مها، ومفه نيتناول كل ما له صلة  بالوثائق اهلندسية، م 3 2 2 

 . الفنية، ونظم إدارهتا اإللكرتونية الذكية

رشيعات الذكاء  ت 48

االصطناعي،  

 وأخالقياته

صطناعي واستخداماته يف قطاعات   يتناول املبادئ األخالقية والقانونية املختصة بالذكاء اال 3 - 3 

األعامل املختلفة، باإلضافة إىل تسليط الضوء عىل  عدد من ترشيعات الذكاء االصطناعي  

 .ومواثيقه األخالقية الوطنية  واإلقليمية والعاملية 

يتناول كل ما له صلة بمجال إدارة املرشوعات، من:مفهومها، وأسسها، ونظرياهتا،   3 2 2  إدارة املرشوعات 49

ومصطلحاهتا،وحتديد مسئوليات فريق عملها، وكيفية ختطيطها، والتعامل مع التغيريات التي قد  

 تواجه تنفيذ املرشوعات. 

له صلة بالبيانات املرتابطة، من مفهومها، خصائصها، ماهيتها، بنيتها،  وأنواعها،  يتناول كل ما  3 2 2  البيانات املرتابطة   50

 وإدارهتا، والتكنولوجيات املستخدمة يف معاجلتها. 

باإلضافة إىل سامت الوثائق   ...  يتناول التوثيق عند املسلمني من نشأته، وقواعده،  وعلومه 3 - 3  سالمي  التوثيق اإل  51

 ؤسسات التي أصدرهتا، وموضوعاهتا.  املاإلسالمية، وبنيتها،  وأنواعها و 

صيانة الوثائق   52

 وترميمها

يتناول كل ما له صلة بمجال صيانة الوثائق املتنوعة، وترميمها، وسامت بيئات حفظ الوثائق   3 - 3 

كيفية التغلب عليها،  و  والبيئية... عىل الوثائق،املادية املناسبة، وتأثري عوامل الطبيعية والفيزيائية، 

 ترميمها . و  وكيفية اإلفادة من التكنولوجيا احلديثة يف صيانة الوثائق
 

ليس اهلدف منه ختريج أخصائيي تكنولوجيا املعلومات،   "إدارة الوثائق والبيانات املوثقة وتقنياهتا"نخلص مما سبق أن برنامج  

أخصائي   إعداد  يستهدف  والذكاء  ولكنه  املؤسيس،  الرقمي  التحول  ثورة  متطلبات  مع  تتوافق  وفنية  تكنولوجية  مهارات  ذي  وثائق 

 االصطناعي الذي أشعلها القرن احلادي والعرشون يف قطاعات العمل املتنوعة . 

 : .النتائج6
 قد توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج متثلت يف اآليت: 

الوثائق عددا من الثورات التي تعد نتيجة مبارشة للثورات الصناعية املختلفة التي شهدها العامل  أواًل. شهد جمال إدارة   -

 . عرب التاريخ

جمال إدارة الوثائق، ولكنها تتكامل مًعا بطريقة  القرن احلادي والعرشين عىل    ثانيًا. خيتلف تأثري كل تقنية من تقنيات -

 ملية إدارهتا وضبطها. وتسهل ع وبياناهتا  اإلفادة من الوثائق،تثري 

مثل املعلومات املوثقة والبيانات املوثوقة  –فرض التطور التكنولوجي عىل جمال إدارة الوثائق مصطلحات حديثة    ثالثًا. -

الضخمة والعرشون    -والبيانات  احلادي  القرن  فرضها  التي  التغيريات  مع  يتواكب  لكي  يستوعبها؛  أن  له  ينبغي 

 لوثائقي املختلفة.التكنولوجي عىل قطاعات العمل ا
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البيانات واملحتوى   - التكنولوجية  يف قطاع العمل وإدارة وثائقه كم  ضخٌم من  التطبيقات  رابًعا.ينتج عن  استخدام 

التي   ومعاجلة وثائقه وبياناته،  املعامالت واألنشطة املختصة بالعملالوثائقي التي جيب أرشفته، وال سيام أنه يوثق  

 ة املختلفة. عرب البيئات الرقمي فذتنُ 

التكنولوجي    خامًسا. - التطور  والسياسات دفع   تطويرالترشيعات  إىل  األرشيفية  واملؤسسات  املختصة    الدول 

 وتأمينها يف البيئات اإللكرتونية. ومعاجلتها  الوثائق وتداوهلا، باخلصوصية، وإدارة

املؤسس - يف  والبيانات  بالوثائق  املختص  السيرباين  األمن  حتقيق  يعتمد  القانونية  سادًسا.  النواحي  تضافر  عىل  ات 

 والتكنولوجية واإلجرائية مًعا فيها. 

  أخصائيي وجود    -وال سيام تطبيقات الذكاء االصطناعي  –التقنيات التكنولوجية احلديثة  استخدام  سابًعا. لن يلغي   -

ب أن يكتسبوها  بام مسئولياهتم ومهامهم، ويعيد تشكيل مهاراهتم الوظيفية واملهنية  التي جيقنن  يسه  كنلالوثائق، و

 يتوافق مع متطلبات بيئات العمل املتطورة الذكية. 

ثامنًا. مل تغط  مقررات الوثائق واألرشيف يف برامج ليسانس الوثائق واملكتبات الفئة العامة وفئة التشعيب اجلزئي حمل   -

التكنولوجي الذكي عىل جمال إدارة  العرشون  و  الدراسة  املتطلبات القانونية والتكنولوجية التي فرضها القرن احلادي

 الوثائق بشكل كاٍف.

املعلومات، وكلية آداب بني سويف متمثلة   وتقنية  واملكتبات  تاسًعا. نجحت كلية آداب القاهرة متمثلة يف قسم الوثائق -

ت اإللكرتونية،  واألرشفة  الوثائق  إدارة  جمال  متخصصة يف  ليسانس  برامج   إنشاء  يف  املعلومات  علوم  قسم  لبي  يف 

متطلبات األرشفة اإللكرتونية يف قطاع الوثائق يف بيئات العمل املؤسسية املختلفة، ولكنها مل تتطرق إىل جمال البيانات  

 . الضخمة 

 :.  التوصيات7
 عدًدا من التوصيات،هي: دراسةقرتح ال بعد ذكر أهم نتائج الدراسة ت

التطبيقات التكنولوجية احلديثة التي تقنن اإلفادة من    اتالقوانني واألخالقيتوحيد  عىل    أن حترصأواًل. ينبغي للدول   -

البيئات  الوثائق وتأمينها يف  املستوى اإلقليمي، حلامية  أم كان عىل  الدويل  املستوى  الوثائق سواًء أكان عىل  إدارة  يف 

 الدول، وجعلت العامل الرقمية املختلفة؛ وال سيام أن  التكنولوجيا احلديثة قد تغلبت عىل التباعد اجلغرايف واحلدود بني

 . منفتًحا بعضه عىل بعضه يف قطاعات العمل املختلفة

الدويل واإلقليمي والوطني بني املتخصصني يف جمال إدارة الوثائق؛ ملناقشة القضايا والتحديات جيب التعاون  ثانيًا.   -

 -قد  املناقشات،  واملؤمتراتعن طريق ع  -التي تواجه إدارة الوثائق يف القرن احلادي والعرشين التكنولوجي الذكي  

 . إلجياد احللول، ووضع املعايري التي تضمن إدارة الوثائق يف البيئة الرقمية الذكية بطريقة فعالة وسليمة

مع اجلهات التكنولوجية يف    –  ICAوعىل رأسها املجلس الدويل لألرشيف  -ثالثًا. جيب أن تتعاون اجلهات األرشيفية -

بأرشف املختصة  املعايري  وقيمتها وضع  التكنولوجية  ماهيتها  تعكس  بطريقة  التكنولوجية  والتطبيقات  الربامج  ة 

 باعتبارها دلياًل وثائقي ا يوثق نشاط املؤسسات والدول التكنولوجي. 

احلالية  رابًعا.   - العمل  سوق  متطلبات  وفق  واألرشيف  الوثائق  إدارة  بمجال  املختصة  الوظائف  توصيف  إعادة 

 دة القصوى من أخصائيي الوثائق  يف بيئة العمل  وزيادة إنتاجيته يف مؤسسته.؛ لضامن اإلفا واملستقبلية
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التكنولوجيخامًسا.   - التقنيات  تدريس  احلديثة  جيب  واألرشيف   داريس  ل ة  الوثائق  اجلامعية   ختصص  املرحلة  يف 

يف    -ال غنى عنه-  ا ا مهني  ا ومتطلبً أصبحت واقًعا فعلي    املهارات واملعارف التكنولوجية  وال سيام أن  بالكليات املرصية،

 أخصائيي الوثائق اآلن.

سادًسا ينبغي تطوير مقررات برامج الوثائق واألرشيف التعليمية األكاديمية؛ إلعداد أخصائيي وثائق قادرين عىل   -

تعليميًا أكاديميًا  املنافسة يف سوق العمل املؤسيس الذكي احلايل واملستقبيل، ويف هذا الصدد اقرتحت  الدراسة برناجمًا 

 . يف جمال إدارة الوثائق، يواكب التغيريات التي فرضها القرن احلادي والعرشون التكنولوجي

احلواشي 
 

التي للأسف و المعلومات جنوب الوادي بلائحته الحالية  لائحة جديدة للساعات المعتمدة،و سيستبدل قسم المكتبات 1
 زت الباحثة من الاطلاع عليها.عج

لم يتم التطرق إلى تأثير الثورة الصناعية الخامسة على مجال إدارة الوثائق؛ لأن هذه الثورة لم تتحدد أبعادها بعد؛ فهي   2
  -استخداماتها في مجالات الحياة المختلفةو مازالت في مرحلة النمو كما أشرنا من قبل؛ ومن ثمّ لم يتضح تأثيرها الفعلي

يحة وصحيحة. -إتاحتهاو منها مجال معالجة الوثائقو  بصورة صر
 تم تصميم هذا الشكل بواسطة الباحثة. 3
4 https://www.omantel.om/business 

يارات ميدانية لعدد من الإدارات الحكومية الرسمية، مثل: إدارة  5 يق ز هذه النتيجة توصل إليها البحث عن طر
ية العامة التي حاولت التغلب على  الدراسات العليا في كلية الآداب ية، وإدارة جامعة الإسكندر جامعة الإسكندر

يق تطبيق حوكمة الوثائق والمعلومات فيها بتفعيل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.   هذه المشكلة عن طر

إطار   عبارة عن:هي Generally Accepted Recordkeeping Principles المستندات لحفظ المقبولة العامة المبادئ6
يقة  الوثائق والمستندات لإدارة عمل  الحالية والمستقبلية والتشغيلية البيئيةو والقانونية التنظيمية المتطلبات تدعم بطر

بالإضافة إلى الممارسات القضائية  -ISO15489-1 مثل معيار الأيزو–للمؤسسة، وقد تم الاستعانة بالمعايير الدولية 
المهني  المستندات معلومات إدارة مجتمع الواقعية؛لإعداد هذه المبادئ، والتي تم اعتمادها بعد  فحصها من قبل 

   (ARMA International, 2022)الدولي. 

 the Association of Records Managers and Administratorجمعية مديري ومسئولي المستندات الدوليين  7
International (ARMA) ،   التي تتشكل من خبراء في إدارة المستندات، وإدارة المعلومات، وحوكمتها من كل أنحاء

يكية،وتهدف هذه الجمعية إلى دعم الممارسات المعلوماتية   العالم، ومقرها ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمر
يد من من المعلومات  والوثائقية؛ التي تمكن المؤسسات من النج يقة فعالة، للمز يادة إنتاجيتها بطر اح في أداء عملها، وز

يارة الرابط الآتي :  #/https://www.arma.org يمكن ز
 تم تصميم هذا الشكل بواسطة الباحثة. 8

 

https://www.arma.org/
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يد من المعلومات يمكن  9 يارة هذا الرابط:للمز -https://www.nationalarchives.gov.uk/legal/privacy ز
policy/#sharing 

  الوثائق، جمع من  المؤسسة تمكن التي والقياسات والضوابط، المعايير وتحديد النظام، وضع حوكمة الوثائق : هي 10
 (.2022 اللبان،) وكفاءة بنجاح حياتها دورة عبر وضبطها وإتاحتها، وحفظها، ومعالجتها،

يارة الرابط الآتي: 11 يا التأمنية يمكن ز يد  من المعلومات عن سياسة جامعة فكتور  للمز
https://www.wgtn.ac.nz/documents/policy/governance/information-management-

cybersecurity-policy.pdf 

يارة هذا ال 12 يد من المعلومات عن هذه السياسة يمكن ز -https://ico.org.uk/for رابط:للمز
organisations/accountability-framework/records-management-and-security/#Security 

يارة الرابط الآتي :  13 يد من المعلومات عن دليل الضوابط الأساسي للأمن السيبراني يمكن ز  للمز

https://ega.ee/wp-content/uploads/2019/03/Essential-Cybersecurity-Controls.pdf 

  وقوعها؛ عند ال كوارث لمواجهة المؤسسة قبل من  تحدد التى  الإجراءات يقصد بخطة الطوارئ وإدارة الأزمات : 14
 أخطارها. تقليل أو عليها للتغلب

يارة الرابط الآتي: 15 يلز للطوارئ يمكن ز يد من المعلومات عن خطة حكومة نيوساوث و  للمز
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2021-04/emergency-management-subplan-cyber-

security-incident.pdf 
يف اصطلاحي محدد لمفهوم " السياق التكنولوجي للوثائق" فحاولت أن تُعرفه  16 لم تستطيع الباحثة أن تقف على تعر

ية للسياق التكنولوجي، والواردة في عدد من  يفات اللغو ، Merriam Websterالقواميس المختلفة مثلمسترشدة بالتعر
IGI Global Dictionary  . 

 يقصد بالمحتوى النشط :ملفات البرامج مفتوحة المصدر التي تزال تستخدم من قبل الأفراد.  17

م  2017: هي مبادرة تم إطلاقها في عام The AWA (Arctic World Archive)أرشيف العالم بالقطب الشمالي   18
يجية - Piql.ASشركة بالتعاون بين  يجية الحكومية  –وهي شركة تكنولوجية نرو  Storeوشركة تعدين الفحم النرو

Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK)  يهدف هذا المشروع إلى أرشفة الوسائط والمحتوى الرقمي لدول ، و
يقة آمنة وتحافظ على أص يل الآجل يتعدى مئات السنين، بطر الته، وقابليته للإتاحة العالم، وحفظها حفظا طو

ية يتم الاحتفاظ بهذا المحتوى الرقمي المؤرشف في حاو   الغلق محكمة غرفة داخل فولاذية جدران ذات والاسترجاع، و
يقاف تم فحم  منجم داخل بالقرب من القطب الشمالي، وتم اختيار هذه المنطقة ؛  سفالبارد أرخبيل في تشغيله إ

بعيدًا عن النزاعات الدولية، مما يوفر بيئة آمنة لحفظ   الناحية من لأنها من أكثر الأماكن استقرارًا الجيوسياسية، و
يد من المعلومات عن مبادرة  يارة الرابط الآتي : AWAالتراث الرقمي العالمي .للمز  يمكن ز
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https://arcticworldarchive.org/about/ 

19 https://www.nationalarchives.gov.uk/webarchive/find-archived-uk-government-websites-in-
the-uk-government-web-archive/atoz/#h 

20 https://www.archives.gov/presidential-libraries/archived-websites 
يب إلى عام  21  ظهوره إلى الثورة الصناعية الثالثة. م؛ ومن ثَمّ؛ ينسب 1989يرجع ظهور الجيل الأول من الو

يد من المعلومات عن مشروع 22 يارة الرابط الآتي:  Co-Lab للمز  http://co-lab.bac-lac.gc.ca/engيمكن ز

بينا 23 يهدِف إلى إنشاء  Europeanaمشروع بوابة يرو بي، و يعد أحد مشروعات الاتحاد الأور بي، و هو مشروع ثقافي أور
با.نقطة إتاحة واحدة مستقل  ة؛ للوصول للملايين من مصادر التراث الثقافي المختصة بشعوب أورو

يد من المعلومات عن مكنزالحكومة ال كندية  24 يارة الرابط الآتي:CSTللمز  ، يمكن ز
https://canada.multites.net/cst/index.htm   

يد من المعلومات عن مكنز الممل كة المتحدة الأرشيفي 25 يارة الرابط الآتي:UKATللمز  ، يمكن ز
https://ukat.aim25.com  

: هو نموذج بيانات  Simple Knowledge Organization Systems(SKOs)معيار نظم ضبط المعرفة البسيطة  26
 يستخدم في إنشاء نظم ضبط المعرفة من خطط التصنيف، قوائم رؤوس الموضوعات، المكانز.  

ية بترددات الراديو  27 : هي تقنية تستخدم موجات الراديو  Radio Frequency Identification (RFID تحديد الهو
ية الش  .يءللتعرف على هو

يق عن الورقية للوثائق الخاطئ التسكين معالجة في  الأشياء يمكن استخدام إنترنت 28   ترددات على التعرف تقنية دمج طر
يد، تقنيات معRadio-frequency Identification (RFID   )الراديو يتحقق أندرو يد بواسطة هذا و   الوثائق تزو

ية تحديد بطاقة بجهاز والملفات يحة عن عبارة وهو ،(RFID Tags)  الراديو  بموجات الهو   مزودة سيل كون شر
يستخدم الراديو، موجات واستقبال إرسال على قادرة(أنتينا)بهوائي  قراءة في RFID Readerالراديو موجات قارئ و

ينو تحكم لوحة  إلى بإرسالها يقوم ثم أخرى، مرة تسكينه إعادة المراد الملف/ بالوثيقة المختصة الردايو ترددات    أونو آردو
Arduino Uno ينو لوحة تقوم ثم به، المرتبطة يثرنت  درع بواسطة - الراديو موجات بإرسال أونو أردو  Ethernet إ

Shield   قارئ قراءة يقارن الذي  الذكي الهاتف تطبيق إلى المباشر الخط على -بها المتصلةRFID المخزنة بالمعلومات  
  الهاتف شاشة عبر للموظف الفعلي الملف موقع يعرض ثم بالمؤسسة، المختصة والملفات الوثائق،  تسكين أماكن عن لديه

 ( Sødring, Reinholdtsen, & Massey, 2020) الذكي
يارة الرابط  29 : الآتيهذا الشكل قامت الباحثة بإدخال تعديلات عليه؛ وترجمته، لمشاهدة الأصل يمكن ز

https://www.euromoney.com/learning/blockchain-explained/how-transactions-get-into-the-
blockchain 

 

https://canada.multites.net/cst/index.htm
https://ukat.aim25.com/
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30 http://www.archangel.ac.uk/ 

 ARCHANGEL - Trusted Archives of Digital Public  الموثوقة لرقميةا العامة الوثائق نُقذ مشروع أرشيفات 31
Recordsبع بين بالتعاون  the Centre for the Digital Economy الرقمي الاقتصاد مركز: هي مؤسسات، أر
(CODE)، ية  معالجة ومركز  Centre for Vision, Speech and Signal Processing  والإشارات والكلام الرؤ
(CVSSP)، لكلية والتابعينSurry، المفتوحة البيانات ومعهد Open Data Institute (ODI)،  والأرشيف 
يطاني  National Archives  (UKRI/EPSRC Digital Economy Programme, 2019 .) الوطني البر

)العناصر المشتركة ( patternsالمختصة بالتعلم الآلي : هو تقنية تستخدم في تحديدالأنماط  Algorithmsالخوارزميات   32
يبية  (، وعند التأكد من نجاح هذه الأنماط في تصنيف البيانات Training Dataفي عينة من البيانات)بيانات تدر

أنماط وخوارزمياتها؛ لاستخدامه في معالجة واستخراج معلومات عنها ومنها، يتم إنشاء نموذج تعلم آلة يرتكز على هذه ال
 (Abdel-Baky , et al.. 2021)في المستقبل .  -لم يتعامل معها نظام الحاسب الآلي من قبل –البيانات الجديدة 

من وجهة نظر مديري الوثائق، فالوثيقة هي أي  Documentوالوثيقة Recordيوجد اختلاف بين مصطلحي المستند 33
في حين المستند هو وثيقة تتمتع بالسمات القانونية، والرسمية، والإثباتية التي تؤهلها ل كي تكون   وسيط يضم بيانات،

يمكن الاستناد عليها في  النزاعات القضائية ، فعلى سبيل المثال مسودة العقد   دليلًا عن معاملات وأنشطة العمل، و
 تعد وثيقة،في حين أصل العقد يعد مستندا

 . (International Council on Archives, 2015)   إذن المستندات هي جزء من الوثائق، وهذا دفع البعض إلي
 . (Rahman, Kadir, Endin, & Bunawan, 2016) تعميم مصطلح الوثائق عن المستندات

يكي، يتم فتح نافذة  تطبيق   بالضغط على زر المراسلة المتاح عبر صفحة فيس  34 بوك المختصة الأرشيف الوطني الأمر
يكي    يارة صفحة فيس بوك المختصة بالأرشيف الوطني الأمر بة قم بز بوت المحادثة تلقائيًا، للتجر ماسنجر وتعمل تقنية رو

 عبر الرابط الآتي:
https://www.facebook.com/usnationalarchives/?utm_source=newsletter&utm_medium=emai

l&utm_campaign=chatbot 

بحية تحمل اسم المشروع نفسه ، وقد تشكلت هذه المنظمة    Historypin قد ُأنشئ هذا مشروع  35 من قبل منظمة غير ر
يرجع بداية هذا المشروع إلى نهاية العقد   يكا، و با وأمر من مجموعة من الأفراد المهتمين بمجال التراث الثقافي في أور

ين. و القرن الحاديالأول من   العشر

يد من المعلومات عن مشروع 36 يارة الرابط الآتي:  historypinللمز   /https://www.historypin.org/enيمكن ز

يد من المعلومات عن برنامج سد الفجوة الرقمية 37 يارة الرابط الآتي:  bridging digital gap للمز  يمكن ز
https://www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector/projects-and-programmes/bridging-

digital-gap-technical-traineeships-archives / 

يد من المعلومات عن مؤسسة  38 يارة الرابط الآتي :  Go Constructللمز  يمكن ز
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https://www.goconstruct.org/about-go-construct/ 

: قد أفادت الباحثة من  ملاحظات د. آلاء جعفر الصادق مدرس علم المعلومات بقسم المكتبات والمعلومات  تنبيه 39
بنيته -كلية الآداب ير تسمية البرنامج  التعليمي الأكاديمي المقترح من قبلها و ية في تطو خاصة الشق  –جامعة الإسكندر

يسية  ولا سيما أن ملاحظات ال -المختص بمجال البيانات الموثقة دكتورة آلاء  قد استندت  فيها إلى خبراتها المهنية التدر
يس علم المعلومات وعلم البيانات فيها.   في كليات الحاسبات التي انتدبت إليها لتدر

ية في الجداول إلى أقرب عدد صحيح. 40 يب النسب المئو  تم تقر

  12لقاهرة في مجلسه المنعقد في تاريخ جامعةا -قام قسم الوثائق والمكتبات وتقنية المعلومات بكلية الآداب 41
م، باقتراح دبلومتين مهنيتين: الأولى بعنوان:" إدارة مشروعات التحول الرقمي"، وتختص بتنمية مهارات 2021يوليو

إل كترونيًا، والثانية بعنوان: "   وإتاحتها وأرشفتها إدارة الوثائق ، ورقمنتها مشروعات أخصائيي الوثائق المرتبطة بإدارة 
ط المستندات وإدارة المحتوى"، وتركز على تنمية مهارات أخصائيي الوثائق الفنية والتكنولوجية المنوطة بالرقابة لمعالجة  ضب

، وقد تم الموافقة  (2021)قسم المكتبات و الوثائق وتقنية المعلومات.كلية الآداب القاهرة،  الوثائق وحفظها وإتاحتها
يسهما من خلال مركز2022ذين البرنامج ين في عامعلى ه  المدمج. للتعليم القاهرة جامعة م، وسيتم تدر

الأرشيف الإل كتروني: برنامج ليسانس تعليم مفتوح، أنشأه قسم الوثائق والمكتبات وتقنية المعلومات)القاهرة(،  42
يدرس من خلال مركز   قرار البرنامج تم وقف قبول الطلاب الجدد فيه؛ وفق، وهذا جالمدم للتعليم القاهرة  جامعة و

يارة الرابط الآتي  بالتعليم الجدد الطلاب قبول  المختص بوقف للجامعات الأعلى المجلس يد يمكن ز  :المفتوح، للمز
http://ou.cu.edu.eg/NewsDetails.aspx?NewNumber=1334#AvailablePrograms 

يارة ال 43 يد من المعلومات يمكن ز -https://www.liverpool.ac.uk/centre-for-archiveرابط الآتي:للمز
studies/courses/d-cps_rim/#structure 

يارة الرابط الآتي: 44 يد من المعلومات يمكن ز -https://learn.utoronto.ca/programsللمز
courses/certificates/records-information-management 

يد من 45 يارة الرابط الآتي:للمز  https://www.ischool.berkeley.edu/courses/datasci المعلومات يمكن ز

46 https://www.edraak.org/ 

47 https://www.m3aarf.com/ 
 

 املصادرقائمة 
براهيم بوسمغون ) ( تكنولوجيا المعلومات و تطبيقاتها في مجال الأرشيف:أرشيف ولاية قسنطينة نموذجا، قسنطينة:  2009إ

 جامعة منتوري. 

تاريخ الاسترجاع  ،والإل كترونية( سياسة الأرشيف الوطني في إدارة الوثائق الورقية 2020الأرشيف الوطني الإمارتي )
 

https://www.edraak.org/
https://www.m3aarf.com/
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يل,  4 ، من الأرشيف الوطني الإمارتي:  2022أبر
https://www.na.ae/ar/archives/government/paperelectronicmanagementpolicy.aspx 

ن ( الدليل إلى برنامج الدراسات العليا في الدراسات الأرشيفية. تم الاسترداد م2008أشرف محمد عبد المحسن )مارس, 
Cybrarians Journal: 

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content &view=article&id=387:20
09-07-19-11-23-59&catid=227:2009-05-26-13-45-06&Itemid=57 

في المؤسسات ( تطبيق تقنية بلوك تشين في إدارة الوثائق الإل كترونية 2019انتصار بنت سالم بن منصور الوهيبي )
 .Journal of Student Research ،1-12الحكومية في عمان، 

بر, والسيد صلاح الصاوي ؛  ( الحوسبة السحابية ومدى وعي أخصائيي الوثائق 2021ناهد محمد بسيوني سالم )أكتو
ية لعلوم المعلومات، الصفحات  ،بتطبيقاتها في إدارة الوثائق في سلطنة عمان  .426-397المجلة المصر

ية و التطبيق1993جمال الخولي ) ية بين النظر ية اللبنانية. ،( الوثائق الإدار  القاهرة: دار المصر

براهيم ميلاد ) ( الاتجاهات الحديثة ومستقبل دراسات الوثائق والأرشيف كعلوم للمعلومات للمؤتمر 2013سلوى على إ
بي للمكتبات والمعلومات ، المدينة ين للاتحاد العر بي للمكتبات والمعلومات .  الرابع والعشر  المنورة: الاتحاد العر

ياض:مركز الدراسات والبحوث ،أمن الوثائق والمعلوماتعطيات، عبد الرحمن شعبان بية للعلوم ، الر جامعة نايف العر
 . 2004الأمنية،

 عمان: عبدالله الثاني بن الحسين)الملك(.  ، ( قانون الأمن السيبراني2019م ) 2019لسنة  16قانون رقم 

يت: القصر المل كي.  ،( مكافحة جرائم تقنية المعلومات2015) 2015لسنة  63قانون رقم  ال كو

ية. ،( مكافحة جرائم تقنية المعلومات2018) 2018لسنة  175قانون ية المصر  القاهرة: رئاسة الجمهور
مايو,  4تاريخ الاسترجاع  ،ت( اللائحة الداخلية لقسم الوثائق والمكتبا2014كلية آداب بنها ) ،قسم المكتبات والمعلومات

 https://fart.bu.edu.eg/liberaries-and-information-regulation، من كلية آداب بنها :   2022
تاريخ  ،( اللائحة الداخلية لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات2022كلية آداب طنطا ) ،قسم المكتبات والمعلومات

ب طنطا:  ، من كلية آدا2022يونيو, 27الاسترجاع 
https://art.tanta.edu.eg/depart_Library/files/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8
%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%20
%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A6%D8%A7%D8%A6%
D9%82%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA.pd

f 

، من  2022فبراير, 22تاريخ الاسترجاع  ،( المقررات الدراسية2020كلية آداب عين شمس) ،قسم المكتبات والمعلومات
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 https://asu2learn.asu.edu.eg/arts/course/index.php?categoryid=29كلية آداب عين شمس:  

تاريخ  ،( الخطة الدراسية لقسم المكتبات والمعلومات 2021كلية آداب كفر الشيخ ) ،قسم المكتبات والمعلومات
، من كلية آداب كفر الشيخ:  2022مايو, 22الاسترجاع 

https://kfs.edu.eg/arts/display_dep.aspx?topic=4581&dep=134 
يل, 14تاريخ الاسترجاع  ،كلية الآداب المنوفية)د.ت( المقررات القسم الدراسية، قسم المكتبات والمعلومات ،  2022أبر

 http://mu.menofia.edu.eg/ART/LIB/DepSubjects/arمن جامعة المنوفية:  

تاريخ الاسترجاع  ،( المقررات الدراسية لمرحلة الليسانس2020ادي)كلية الآداب جنوب الو ، قسم المكتبات والمعلومات
، من كلية آداب جنوب الوادي: 2022مارس, 11

http://www.svu.edu.eg/courses/viewfaculty_courses.aspx?fac_id=3 

كلية :طنطا،بات(اللائحة الداخلية لبرنامج تقنية المعلومات والمكت2018كلية آداب طنطا)، قسم المكتبات والمعلومات
 الآداب. 

، من 2022مايو, 22تاريخ الاسترجاع  ،( اللائحة الداخلية لقسم المكتبات2022كلية آداب أسوان ) ،قسم المكتبات
-https://arts.aswu.edu.eg/wpكلية آداب أسوان:  

content/uploads/2022/01/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA.pdf 
  15تاريخ الاسترجاع  ،مقررات القسم الدراسية (2018كلية آداب المنصورة)،والمعلومات قسم الوثائق والمكتبات

-https://artsfac.mans.edu.eg/sectors-ar/academic، من كلية آداب المنصورة:  2022مارس, 
departments/732-lib-dept 

قسم الوثائق  اجتماع مجلس القسم، القاهرة: محضر ( 2021كلية آداب القاهرة)،قسم الوثائق والمكتبات وتقنية المعلومات
 . والمكتبات وتقنية المعلومات

تاريخ   ،( مقررات البرنامج الدراسي مرحلة الليسانس2019كلية آداب القاهرة)،قسم الوثائق والمكتبات وتقنية المعلومات
يل,  30الاسترجاع   http://arts.cu.edu.eg/index.aspx?id=81جامعة القاهرة:   -، من كلية الآداب2022أبر

  4تاريخ الاسترجاع  ،( اللائحة الدراسية لقسم الوثائق والمكتبات 2014كلية آداب دمياط ) ،قسم الوثائق والمكتبات
، من كلية آداب دمياط :  2022مايو, 

http://www.du.edu.eg/faculty/art/up/unitData.aspx?id=34&n=97 
فبراير,  20تاريخ الاسترجاع  ،( لائحة قسم علم المعلومات مرحلة الليسانس2015كلية آداب حلوان) ،قسم علم المعلومات

 http://arts.helwan.edu.eg/?page_id=1072، من كلية آداب حلوان:  2022
يف)كلية آداب بني س ،قسم علوم المعلومات ( لائحة برنامج االليسانس المميز في نظم المعلومات والأرشيف  2019و

يف ،الإل كتروني   . كلية الآداب:بني سو
 

https://kfs.edu.eg/arts/display_dep.aspx?topic=4581&dep=134
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 كلية الآداب.  :( دليل الطالب لمرحلة الليسانس: أسيوط2019كلية آداب أسيوط)
ية ) ية لمرحلة 2021كلية آداب الإسكندر  ،الليسانس بنظام الساعات المعتمدة( لائحة كلية الآداب جامعة الإسكندر

ية: كلية الآداب.   الإسكندر

كلية  ،الفيوم ،( اللائحة الداخلية لكلية الآداب مرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة2020كلية آداب الفيوم)
 الآداب 

، من جامعة  2022ونيو, ي22تاريخ الاسترجاع  ،( لائحة كلية الآداب الدراسية لمرحلة الليسانس2011كلية آداب المنيا)
المنيا:  

https://courses.minia.edu.eg//Attach/list(%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D
8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9).pdf 

، من كلية آداب الوادي  2022يونيو,  4تاريخ الاسترجاع  ، كلية آداب الوادي الجديد)د.ت(البرامج الأكاديمية الجامعية 
 http://nvu.edu.eg/arts/Department_Details.php?id=2315#الجديد: 

يف ) يف:مرحلة الليسانس( 2014كلية آداب بني سو يف: كلية   ،اللائحة الداخلية لكلية الآداب جامعة بني سو بني سو
 الآداب. 

 سوهاج: كلية الآداب.  ،( اللائحة الداخلية لكلية الآداب سوهاج: مرحلة الليسانس2015/2016كلية آداب سوهاج )
يس )د.ت( كلية الآداب والعل يس لمرحلة  كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السو وم الإنسانية جامعة قناة السو

يل,  4تاريخ الاسترجاع ،الليسانس يس : 2022أبر ، من جامعة قناة السو
https://www.na.ae/ar/archives/government/paperelectronicmanagementpolicy.aspx 

المجلة العلمية للمكتبات  ، تحول الرقمي( إدارة الوثائق الرقمية في أجهزة الدولة في إطار منظومة ال2021محمد حسين محمد )
 . 185-228(، 8)3والوثائق والمعلومات، 

( المعايير الدولية في مجال إدارة الوثائق والرقمنة والإفادة منها في إجراء عمليات التحول الرقمي  2021محمد حسين )
 . 148-105(، 11)4لللأرصدة الوثائقية، المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات،  

يونيو,  30تاريخ الاسترجاع ،( دليل كلية الآداب:برنامج الأرشيف الإل كتروني 2012مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج)
، من مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج:  2022

http://ou.cu.edu.eg/NewsDetails.aspx?NewNumber=2254 

براهيم على اللبان ) يب الدلالي في مجال الوثائق و الأرشيف :دراسة تحليلية"2014نرمين إ ية:  ،( تطبيقات الو الإسكندر
ية   كلية الآداب. ،جامعة الإسكندر

ية ا2022) المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات،   ،لعامة ( حوكمة البيانات والوثائق في إدارة جامعة الإسكندر
278-238 . 

 

https://courses.minia.edu.eg/Attach/list(%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9).pdf
https://courses.minia.edu.eg/Attach/list(%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9).pdf
http://ou.cu.edu.eg/NewsDetails.aspx?NewNumber=2254
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The twenty-first century has engendered a technological revolution in various business sectors, including the 

documents management sector. Therefore, the researcher has found it is necessary to define the challenges that this revolution 
has posed to the professional and objective side of documents management. She also has analyzed how far documents and 
archives courses in the Bachelor programs on Documents and Libraries offered in the Egyptian arts faculties keep up with 
these challenges. The researcher has used a descriptive approach and survey approach in this study which has concluded that 
the documents and archives courses in a number of the Egyptian Bachelor programs on Documents and Libraries have not 
adequately covered the legal and technological requirements which face the field of document management in the smart 
technological age. In this regard, the researcher has recommended an academic educational program specialized in document 
management that complies with the changes imposed by 21st-century technologies. 

 
Keywords:  Academic Education Programs; Artificial intelligence; document management; big data, 21st-century 

technologies. 
 

  


