
ــــــــــــــاا و  ـــ ــــــ ا و  ـــ    ا
  ــــ ب ا ب اــــ ا ا. . دد

  قسم علم املكتباتبأستاذ حماضر 
  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  جامعة منتوري قسنطينة

مـــــ  م  م––  11 ــــ مـــــ ــــ   ــ
 التسيري اإللكتروين للوثائق، أو التسيري اإللكتروين للمعلومات والوثائق هو جمموعة من

واسترجاعها من خالل  األدوات والتقنيات اليت بواسطتها ميكن ترتيب، تسيري، وحفظ الوثائق،
مجلة من تطبيقات اإلعالم اآليل يف إطار النشاط العادي للمؤسسة، ونتيجة هلذا ميكن ملوظف 

مبعىن أن التسيري . األرشيف مثال أن يصل إىل قيود الوثائق يف وقت قياسي قد يقدر بالثوان
لكتروين للوثائق سيمكن املوظف من استرجاع الوثائق اليت حيتاج إليها عند آدائه لعمله دون اإل

  .مغادرة موقع عمله
إذا طبقنا هذا املثال البسيط والواقعي على خمتلف احلاالت املماثلة اليت جندها يف املؤسسة، 

املوظفني وغريها، نالحظ سواء يف معاجلة املواد املتنوعة، أو تسيري ملفات املستفيدين، وملفات 
ميكن أن يتعدى التسيري اإللكتروين ذلك إىل . بشكل جلي ربح الوقت الذي توفره هذه التقنية

. اخل... تسيري حجم ضخم من املعلومات، وإجياد نظام آيل لتوزيع الوثائق، وبناء قواعد املعلومات
ألرشفة اإللكترونية، اليت حتقق تظهر هذه العمليات يف شكل تطبيقات هلا طابع ترتيب إداري، أو ا

  .بفضل التسيري اإللكتروين للوثائق الرفع من إنتاجية ومردودية املؤسسات
توجد بعض احلاالت اليت تكون فيها تطبيقات التسيري اإللكتروين للوثائق ضمنية مثل 

هناك .  مثالالفهارس اإللكترونية، والوسائط اإللكترونية، والشبكات احمللية أو العاملية كاإلنترنت
حاالت أخرى يكون فيها اللجوء إىل التسيري اإللكتروين للمعلومات والوثائق لتطبيقه يف جمال 
األرشيف، واألرشفة اإللكترونية اليت تعوض أكثر فأكثر التصوير املصغر نظرا لتدين تكاليف 

  .االستغالل واالستثمار
م ––  22 ــــ ح ا ــــ امـــ  ـــ م   ــــ ح ا ــــ امـــ  ـــ    

تربر احلاجة إىل نظام التسيري اإللكتروين للوثائق واملعلومات بوجود : للنظامللنظاماحلاجة الفعلية احلاجة الفعلية 
رصيد وثائقي ذو أمهية علمية واستعمالية باملؤسسة، مع وجود استمرارية إلنتاج هذا الرصيد على 

كما تربر هذه احلاجة بوجود طلب على هذه الوثائق بشكل دائم . املستوى، أو مبصادر أخرى
نب عدم مقدرة النظام التقليدي يف تلبية احتياجات املستفيدين بالكيفية املطلوبة، ومستمر، إىل جا

إذ التدعو احلاجة إىل تبين نظام التسيري اإللكتروين للوثائق واملعلومات إذا كان النظام اليدوي قادرا 
  .  على تأمني هذه االحتياجات يف الوقت املطلوب، وبالكيفية الالزمة

يتحقق هذا بوجود قناعة لدى : ملسؤولني والعاملني إلدخال النظامملسؤولني والعاملني إلدخال النظامتوفر اإلرادة لدى اتوفر اإلرادة لدى ا
املسؤولني بأمهية الوثائق واألرصدة الوثائقية، واطالعهم الكامل عن النظام، وأمهيته يف توفري العديد 

 .  من اخلدمات على مستوى املؤسسة، وكذا دوره يف توفري احلماية للوثائق واملعلومات



وذلك بتطبيق القواعد الدولية يف معاجلة : ها بالطرق التقليديةها بالطرق التقليديةتنظيم الوثائق ومعاجلتتنظيم الوثائق ومعاجلت
الوثائق وحفظها، مما يسهل مستقبال عملية إدخال نظام التسيري اإللكتروين للوثائق واملعلومات، إذ 

 .  ال ننتظر من هذا النظام تعويض النقائص املسجلة يف املصاحل باملؤسسات التوثيقية
ظرا ملا يتطلبه النظام من جتهيزات، وبرجميات، وأدوات ووسائل ن: توفر اإلمكانيات املاديةتوفر اإلمكانيات املادية

االتصال، وموظفني، ومصاريف مستمرة لتسيريه، فمن الضروري أن ختصص له االعتمادات املالية 
 . الكافية

نظام التسيري اإللكتروين للوثائق واملعلومات  حتتاج عملية إدخال: توفر اإلطارات الكفأةتوفر اإلطارات الكفأة
عالم اآليل من جهة، ووجود خمتصني يف علوم املعلومات والتوثيق، حبيث إىل توفر خمتصني يف اإل

يعمل الفريقني معا لتصميم النظام، وتركيبه، وجتريبه، إىل غاية التأكد من صالحيته الكاملة يف 
 .التطبيق امليداين

يتوقف جناح النظام على قدرة مسؤويل : التوفيق يف اختيار الربجميات والتجهيزاتالتوفيق يف اختيار الربجميات والتجهيزات
خربائها يف انتقاء التجهيزات والربجميات اجليدة، فال يقبل أن نغتر باألسعار الرخيصة يف املؤسسة و

سبيل اقتناء جتهيزات وبرجميات ال حتقق احللول املنتظرة منها، أو أن تشغل هذه التجهيزات 
والربجميات ملدة معينة مث تبدأ عيوهبا يف الظهور من حني آلخر، أو قد تغطي عدد من التطبيقات 

 .دون أخرى
جيب على نظام التسيري اإللكتروين للوثائق واملعلومات : حتقيق املردودية املطلوبة من النظامحتقيق املردودية املطلوبة من النظام

املعتمد أن يستجيب لتطلعات املؤسسة، مبا حيقق مجيع اخلدمات املنتظرة منه، سواء ما يتعلق 
اعها وتوزيعها إىل بالتحكم اجليد يف حفظ املعلومات والوثائق، أو توفري السهولة الكاملة يف استرج

 .املستفيدين، أو القدرة على تغطية عدد معني من الطلبات يف وقت واحد
يستدعي وجود نظام التسيري : املتابعة املستمرة للنظام عند تشغيله ووضع آليات لتطويرهاملتابعة املستمرة للنظام عند تشغيله ووضع آليات لتطويره

اإللكتروين للوثائق واملعلومات إنشاء مصلحة متخصصة باملؤسسة التوثيقية، وظيفتها األساسية هي 
تابعة املستمرة للنظام، وتسجيل مجيع املالحظات املتعلقة بتشغيله، واقتراح بعض احللول اليت من امل

وقد يكون هذا . خالهلا ميكن معاجلة الصعوبات اليت تواجه املستفيدين من النظام عند التعامل معه
 .اإلجراء أساس تطوير النظام

و . . 33 ـ ـ ا م ا ـ مـ  ـ ـ ا و ا ـ ـ ا م ا ـ مـ  ـ ـ ا   ـــ ـــ ا

ال ميكن احلديث عن نظام التسيري اإللكتروين للوثائق دون أن نتعرض إىل هيكلة النظام 
  :العامة اليت جيب أن تتوفر، واليت ينشأ فيها النظام، وهذه اهليكلة تتمثل يف العناصر التالية

  آيل وأدوات اتصال، وحتويل امللفات واملراسالت احمللية، وهناك شبكاتإعالمشبكة  
خارجية هلا العديد من التطبيقات مثل املراسالت العمومية، والولوج إىل قواعد املعلومات 

  . اخلارجية وغريها
تشكيالت من التجهيزات والربجميات املسماة باملوزعات، ويتمثل هدفها يف تقدمي خدمات  

م للمستفيدين، كخدمات الطباعة، وحفظ املعلومات، ومعاجلة النصوص، وتطبيقات اإلعال
 .اآليل، وقواعد املعطيات

مناصب عمل عامة أو متخصصة جمهزة مبختلف األدوات اليت متكن املوظف أو املستفيد من  
 . حماورة النظام



م . . 44 ــــ ز ا ــــ ــ إ ـــ ا م مـ ــــ ز ا ــــ ــ إ ـــ ا   مـ

يتكون نظام التسيري اإللكتروين للوثائق واملعلومات بشكل أساسي من عدد من املراحل 
  :يق أمههالوضع النظام حيز التطب

، وفيها يتم حصر املوجودات، ووضع دفتر الشروط، واقتراح مرحلة الدراسة القاعديةمرحلة الدراسة القاعدية -
النظام املناسب، مث اختيار املؤسسة اليت ستكلف بتركيب النظام وفق ما تقترحه من نوعية 

  .للربجميات والتجهيزات، وكلفة اإلجناز وآجال التنفيذ
ات املناسبة، وربطها بوسائل االتصال، واملصاحل ، وفيها تتم تركيب التجهيزمرحلة التنفيذمرحلة التنفيذ -

 .املتواجدة باملؤسسة
وفيها يشغل النظام حتت رقابة جلنة متخصصة غالبا ما تشكل من خرباء : مرحلة التجريبمرحلة التجريب -

يف األرشيف واملعلوماتية ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر، مبا ميكن من تسجيل النقائص 
، وبعد التأكد من جناح العملية يسلم املشروع والصعوبات اليت قد تصاحب تشغيل النظام

 . بشكل هنائي للمؤسسة

ـــ. . 55 و  ــ ــ ا ــ ا ـ ف أ ـ ـ ـــأ و  ــ ــ ا ــ ا ـ ف أ ـ ـ   أ

  :ميكن توزيع تطبيقات التسيري اإللكتروين للوثائق على مخسة أصناف كربى هي
كل عام هو جزء إن التسيري اإللكتروين للوثائق بش: التسيري اإللكتروين اإلداري للوثائقالتسيري اإللكتروين اإلداري للوثائق

من التطبيقات اإلمجالية للتسيري، وهو ميكن املستفيد من الوصول السريع إىل صور عن الوثائق اليت 
يريدها من دون أن يتنقل، أو تتجمع امللفات على مكتبه بشكل جيعل من الصعوبة استرجاع ما 

  .حيتاجه من وثائق يف الوقت املناسب
ر مهم يف خمتلف القطاعات املوزعة على نطاق واسع، يلعب التسيري اإللكتروين للوثائق دو

مما يستوجب دعم النظام بوسائل وأدوات اتصال متطورة حبيث تستطيع خمتلف الوحدات أن 
تتبادل املعلومات والوثائق فيما بينها عرب الشبكة، أو طلب التزود مبعلومات معينة، أو أخذ الرأي 

  . يقة معينة عن طريق التوقيع اإللكتروينعن مضمون وثائق معينة، أو التصديق على وث
 اإللكتروين للوثائق واملعلومات يف التسيرييتجسد : : التسيري اإللكتروين للوثائق املكتبيةالتسيري اإللكتروين للوثائق املكتبية

إطار األعمال اإلدارية التقليديةاليت يسيطر عليها أسلوب االتصال يف إطار العمل اجلماعي، 
اليت ... Excel و M. Word معروفة مثل تقليديةت يستخدم التسيري اإللكتروين للوثائق اإلداري برجميا

تستخدم يف حترير النصوص وكتابة الوثائق املختلفة، كما أن هذا النظام يعطيي فرصة تبادل الوثائق 
  . واملعلومات من خالل املراسالت اإللكترونية

ن يعرف باألرشفة اإللكترونية، يقوم بالتخزي: : التسيري اإللكتروين للوثائق األرشيفيةالتسيري اإللكتروين للوثائق األرشيفية
والتكشيف التلقائي، حيث ختضع مجيع الوثائق املطبوعة وغري املطبوعة إىل تطبيقات معينة 
باستخدام أدوات اإلعالم اآليل من جتهيزات وبرجميات، ويتم حفظ نسخ إلكترونية للمواد 

  . لكترونيةإاألرشيفية، مما ميكن من ختزينها يف موزعات النظام، أو على وسائط 
يتوقف عمل التسيري اإللكتروين للوثائق : :  لألرصدة الوثائقية لألرصدة الوثائقيةالتسيري اإللكتروينالتسيري اإللكتروين

. واملعلومات يف البحث الوثائقي على نطاق أوسع باملكتبات ومراكز املعلومات ودور األرشيف
يتميز هذا ...). النصوص، األشكال، الصور(يقدم النظام إمكانيات للوصول إىل حمتويات الوثائق 



تروين للوثائق واملعلومات باعتماد طرائق للتكشيف والبحث اليت النوع من أنظمة التسيري اإللك
تتطلب وجود مكانز، وهذا يستدعي تبين استراتيجيات دقيقة يف التكشيف والبحث تبعا لنوعية 

  .الوثائق
 يسمى يف بعض احلاالت بالتسيري :التسيري اإللكتروين التقين للوثائق واملعلوماتالتسيري اإللكتروين التقين للوثائق واملعلومات

علومات، ويتعلق جبميع التطبيقات اخلاصة بتسيري الوثائق اإللكترونية اإللكتروين املهين للوثائق وامل
يطيف هذا النوع من األنظمة يف املخابر الكربى، ومكاتب الدراسات للتحكم يف . ملهنة معينة

  .الوثائق اخلاصة هبا، وإمكانية تبادل املعلومات والوثائق بني فروعها املختلفة
ــ ا. . 66 ـ ــ ا ــ ـ ــ اســ ـ ــ ا ــ ـ ـــ ســ و  ـــ ــ و    ــ

ء 1.61.6 ــــــ ء  ا ــــــ    ا

 املعلومات يف نظام التسيري اإللكتروين للوثائق واملعلومات بكوهنا إلكترونية، لذا من تتميز
الضروري القيام بعمليات إدخال هذه املعلومات إىل النظام أو اقتنائها، ونظرا لكون املاسح 

scanner أو جهاز الرقمنة numériseurتسيري اإللكتروين للوثائق واملعلومات، الذي يقوم  هو رمز ال
بتحويل الوثائق املطبوعة إىل صورة إلكترونيةميكن تداوهلا بواسطة احلاسوب، فإنه يعترب أداة أساسية 

لكن بنبغي التذكري بضرورة تسيري بقية األنواع األخرى من الوثائق مبا فيها اليت . القتناء املعلومات
كترونية، إضافة إىل الوثائق الورقية، وبشكل عام فإن الوثائق األكثر تداوال توجد على صورهتا اإلل

هي االستنساخ عن بعد، الوثائق املكتبية، اخلرائط، ملفات اإلعالم اآليل، املسجالت الصوتية، 
  . اخل... الصور املتحركة

ملعلومات بعدد من متر عملية اقتناء املعلومات والوثائق يف نظام التسيري اإللكتروين للوثائق وا
  : املراحل أمهها

  حتويل أو تعديل أحجام الوثائق  -
 التحكم يف هيكلتها ومكوناهتا  -
 احلصول عليها من خالل تشكيلة من أدوات احلفظ واملعاجلة  -

 تسيري كل حجم معني من الوثائق بعض التجهيزات والربجميات، أمهها جهاز يتطلب
كما أن شروط االقتناء تتوقف على . مللفات، وغريهاالسكانري، بطاقة الفاكس، برنامج حتويل ا
وهبذا فإن مصلحة الرقمنة املشتركة توفر مجلة من . أنواع الوثائق، وحجمها، وطرق تنظيمها

  : اخلدمات أمهها
  خدمات الربيد -
 توزيع املهام على مناصب العمل املوجودة حتت تصرف املستفيدين  -
 تأمني الوثائق واملعلومات  -
 انري املركزي أو ما يسمى مبركز الرقمنةاستخدام السك -

ــ .   .   1.1.61.1.6 ـ ـــ ت أو ا ـــــ س اع ا ــ ــ أ ـ ـــ ت أو ا ـــــ س اع ا ــ   أ

  .تتم عملية املسح بتمرير السكانري احملمول على الوثيقة: السكانري اليدويالسكانري اليدوي
 .ختضع فيه الوثيقة إىل نظام متحرك دوريا، يعرضها على جمال القراءة: السكانري املتحركالسكانري املتحرك
 . تبقى الوثيقة ثابتة، بينما يتحرك نظام القراءة أمام الوثيقة:السكانري املسطحالسكانري املسطح



تقوم فيه أنظمة القراءة املتعددة بقراءة الوثيقة، ورقمنتها مع مراعاة : السكانري القياسيالسكانري القياسي
 .مجيع القياسات، وتوازن النصوص، والصور، واألشكال

ــ . . 2.1.62.1.6 ــ ة ا ــ ـ ج ـــ  س س ـــ ا ـــ ــ ــ ا ــ ة ا ــ ـ ج ـــ  س س ـــ ا ـــ ــ   ا

تعرف بكثافة النقاط املشكلة للصورة، ويعرب عنها بعدد النقاط يف البوصة :  املعاجلة املعاجلةطاقةطاقة
أما قدرة . بوصة/ ن4800 إىل 75الواحدة، تنحصر حاليا قدرة املاسحات بشكل عام ما بني 

 نقطة يف 300، 200، 150املاسحات املستخدمة يف التسيري اإللكتروين للوثائق واملعلومات تتحدد يف 
  . ملم1 نقطة يف 12، 8، 6البوصة، أي 

تقد يف غالب األحيان بعدد الصفحات املرقمنة يف الدقيقة، أو عدد الصور : السرعةالسرعة
 صفحة يف 200تتراوح السرعة احلالية من صفحة واحدة يف ثالث دقائق إىل . املسجلة يف الدقيقة

 .الدقيقة
لوان املوجودة على النصوص والصور، تتمثل يف القدرة على عكس األ: نوعية االقتناءنوعية االقتناء

 . واألشكال
 .مدى اتساع سطح قراءة أجهزة السكانري لرقمنة الوثائق املختلفة األحجام: حجم الوثائقحجم الوثائق

  ـ الطريقة التلقائية   :طريقة رقمنة الوثائقطريقة رقمنة الوثائق
   ـ طريقة ورقة ـ ورقة     
  صفحة ـ طريقة صفحة ـ          

. كروفلم واملكروفيش، وغريها من املصغراتوجود أجهزة رقمنة متخصصة ملعاجلة امل
  .خصائص أخرى ترتبط بنوعية األجهزة، والربجميات املستخدمة يف تشغيلها

ـــــــ .  .  2.62.6 ــ ـ ـــــــ ا ــ ـ   ا

ت .  .  1.2.61.2.6 ــــ ـــ ــ ء ا ـــ ت ا ــــ ـــ ــ ء ا ـــ   ا

تتطلب رقمنة وسائط املعلومات اقتناء كشافات هبدف ترتيب الوثائق، والبحث عنها 
ف هي عملية هامة وضرورية حلسن سري نظام التسيري اإللكتروين للوثائق فالتكشي. الحقا

  . لذا جيب اختيار الطريقة الفعالة يف التكشيف، والتصميم الدقيق واملدروس للكشافات. واملعلومات
 فعالية نظام التسيري اإللكتروين للوثائق واملعلومات تتوقف على الكشافات يف حد ذاهتا، إن

إن اقتناء الكشافات جيعلنا ما . يف املعتمد، ومدى استجابته الحتياجات املؤسسةوعلى نظام التكش
بني عدد من االختيارات أبسطها وأكثرها فعالية يف معظم احلاالت هو إعداد الكشاف بطريقة 

  . تقليدية من خالل مأل استمارات مرافقة للوثائق اليت متت رقمنتها
يف نظام التسيري اإللكتروين للوثائق واملعلومات  أن عملية رقمنة وتكشيف وثيقة يبدوقد 

إال أن الفائدة يف . تتطلب من الوقت أكثر بكثري من ترتيبها يدويا يف ملف، أو أرشفتها تقليديا
حقيقة األمر تكمن يف مردودية عمليات البحث يف ملفات الوثائق املرقمنة، وإمكانية حتويلها 

  . لى اخلطوتوزيعها إىل مواقع متعددة ومتباعدة ع
 على كشافات بطرق أخرى تتناسب مع نوعية الوثائق اليت متت معاجلتها، احلصولميكننا 

ونوعية التطبيقات املعتمدة، إذ ميكن استخالص الكلمات املفتاحية بواسطة برنامج متخصص من 



 الوثائق اإللكترونية ومعاجلة النصوص الفائقة، والتعرف التلقائي على الرموز من املخطوطات
  . والنصوص املطبوعة، واستخدام خمتلف األساليب املغناطيسية للتعرف على الوثائق

ز . . 2.2.62.2.6 مـــــ ــــ ا ـ  ــــ ـــــ ا ــ ز ا مـــــ ــــ ا ـ  ــــ ـــــ ا ــ   ا

 اختيار الكشف الضوئي على الرموز كتقنية القتناء الكشافات، من الضروري دراسة قبل
كشف عنها، وتقنيات املراقبة وتصحيح نوعية الوثائق وخصائصها، وحمتوى النصوص اليت نريد ال

إن الكشف الضوئي على الرموز املطبق يف أنظمة التسيري اإللكتروين للوثائق . األخطاء املستخدمة
واملعلومات من الضروري أخذه بنوع من احليطة واحلذر على اعتبار أنه قد يقدم معلومات ال ختدم 

ف الضوئي عن الرموز تبعا لنوعية احلاالت حمل تقاس فعالية حمركات الكش. معىن النصوص املرقمنة
  . املعاجلة

يستخدم الكشف الضوئي عن الرموز يف نظام التسيري اإللكتروين للوثائق واملعلومات يف 
  : حالتني

رقمنة الصفحات بكاملها، وحتويل النصوص، وتكشيف النصوص الفائقة بواسطة  •
  . قواميس لتصحيح األخطاء

 . طق بعد استعمال هذه املناطق مبثابة كشافاتمعرفة حمتويات بعض املنا •
تتوقف جودة استخدام الكشف الضوئي عن الرموز على مدى جتانس امللفات، ونوعية 

  .  أحجامها، وجودة طباعتها
ـــــ .  .  3.2.63.2.6 ــ ت ا ــــ ـ ـــــ تـ ــ ت ا ــــ ـ   تـ

لذلك فإن الدراسة . إن اهلدف الرئيسي من التكشيف هو وصف الوثائق املستعملة الحقا
  :لوصفية للوثائق تتناول جانبنيا

... وصف خارجي للوثائق تشمل معلومات عن نوع الوثائق، ومصدرها، تواريخ إنشائها •
 .اخل

وصف حملتوى الوثائق، مع ذكر صعوبات التكشيف، وهناك عدد من تقنيات التكشيف  •
 : نذكر منها

  .قوائم الكلمات املفتاحية والقواميس ملراقبة وانتقاء الكشافات .1
شيف اإلحصائي املتمثل يف إلغاء الكلمات الفارغة املعىن، واالحتفاظ فقط التك .2

 .بالكلمات املفتاحية اهلادفة اليت هلا مدلول وتردد معني
 .املربوطة بقواميس ومكانز) الفائقة(تكشيف النصوص املتكاملة  .3
 . التحليل اللغوي أو اللساين .4
 معطيات مبختلف عناصر وصف  األمسى من تقنيات التكشيف هو إنشاء قاعدةاهلدفإن 

وعلى ضوء قاعدة املعلومات هذه . الوثائق، مبا ميكن من إجياد الروابط ما بني الواصفات والوثائق
  .ميكن إجراء األحباث وانتقاء الوثائق

 التسيري اإللكتروين للوثائق واملعلومات جيعل حمتويات الوثائقاليت متت معاجلتها نظامإن 
  : تنظيم املعطيات، وقواعد املعطيات كما يليجمهزة بأشكال خمتلفة ل

  ملفات انتقائية مكشفة  •



 قواعد معطيات مترابطة وعالقية •
 .ملفات عكسية •

م.  .  77 ــــ ـــ ا ـــ  ـــ ـ ــ ـــ ا ـ ـــ ا مـ ــــ ـــ ا ـــ  ـــ ـ ــ ـــ ا ـ ـــ ا   ـ

يعترب احلفظ من أهم عناصر نظام التسيري اإللكتروين للوثائق واملعلومات، لذلك من 
قرص مغناطيسي، أقراص ضوئية (ى بالعناية الكاملة قبل حتديد أوعية التخزين الضروري أن حيظ
  ...).مبختلف أنواعها

إن تدرج احلفظ يتم تبعا لنوعية الوثائق، واإلقبال على استخدامها، والفائدة من وجودها   
  . على اخلط، واملدة القصوى حلفظها، واألمهية االستراتيجية للمعلومات

احلفظ له خصائص حمددة جتعله يليب قدر معني من االحتياجات،  من أنواع نوعوكل 
والبد من اإلشارة هنا أنه رغم التطورات املتالحقة لوسائط التخزين، فإن هناك حتكم يف 
التكنولوجيا، وأن وسائط التخزين ألنظمة التسيري اإللكتروين للوثائق واملعلومات قد حققت فعالية 

  . جد مقبولة
التخزين يف نظام التسيري اإللكتروين للوثائق واملعلومات، وسارت جنبا  وسائط تنوعتوقد 

  . إىل جنب مع التطورات الكتالحقة للوسائط الضوئية
م.  .  88 ــ ــ ا ـــ  ـ ــ و جــــ ــ واس ــ ا ــ  ما ــ ــ ا ـــ  ـ ــ و جــــ ــ واس ــ ا ــ    ا

ق، سواء  مسات نظام التسيري اإللكتروين للوثائق واملعلومات هو البحث عن الوثائأهمإن 
السترجاعها إىل مستفيد الستعماهلا، أو لتحويلها ملستفيد آخر أو عدة مستفيدين على اخلط، إن 

  .نوعية وسرعة عمليات البحث تتوقف على طبيعة التكشيف ونوعية اقتناء املعلومات والوثائق
جيري البحث يف نظام التسيري اإللكتروين للوثائق واملعلومات بواسطة لغة مبسطة على 
. أقصى درجة، أي أن استخدام اللغة الطبيعية للوصول إىل الوثائق هو املنهج األساسي يف البحث

إن التكشيف اجليد يسمح بتوجيه عمليات البحث بشكل يؤدي إىل تدين معدل الضجيج، مبعىن أن 
الوثائق واملعلومات اليت توصل إليها البحث خالل عملية البحث ال حتقق إشباعا لديه، وعكس 

ضجيج هو الصمت الذي يعرب عن رضى املستفيد عن اخلدمات املقدمة، ونتائج البحث اليت ال
  .توصل إليها

 تقنيات للبحث عن الوثائق واملعلومات يف نظام التسيري اإللكتروين للوثائق عدةتوجد 
نة واملعلومات، منها ما هو مستقل، وأخرى مترابطة فيما بينها، إن جناح عملية البحث، تسمح مبعاي

الوثائق واالطالع عليها على شاشات احلواسيب، طباعتها، كما حتويلها على اخلط املباشر إىل 
  :مستعملني آخرين، ومن أهم طرق البحث يف نظام التسيري اإللكتروين للوثائق واملعلومات

تقدم طلبات البحث يف صورة عبارات بوليانية لكلمات مفتاحية من : البحث البولياينالبحث البولياين 
  ).و، أو، ماعدا(املكرت، تكون متصلة بالروابط البوليانية القاموس أو 

من خالل الرموز املوجودة يف النص، كما سيمكن استعمال : البحث يف النص الكاملالبحث يف النص الكامل 
 .البحث البولياين هنا أيضا، أو تقدمي استفسارات مباشرة باللغة الطبيعية

ه التقنية هيكلة للوثائق أو ما يسمى بتقنية النصوص الفائقة، وتتطلب هذ: البحث باإلحبارالبحث باإلحبار 
 .، مع إجياد روابط لنصوص فائقة)اإلنترنت(على الشبكة 



ـــــــ .   .   99 ـــــ ا ــ ـــــــ خـ ـــــ ا ــ   خـ

تعيش املؤسسات التوثيقية مبختلف أنواعها، وكذا املؤسسات االقتصادية واالجتماعية 
اهلا اليومية، ويف خدمة صعوبات يف تسيري املعلومات والوثائق هبا، لتوظيفها واالستفادة منها يف أعم

لذا بات من الضروري اعتماد األساليب التكنولوجية يف تسيري أرصدهتا . املستفيدين والباحثني
  . الوثائقية، ومن بينها نظام التسيري اإللكتروين للوثائق واملعلومات

 إن االستفادة الفعالة من أنظمة التسيري اإللكتروين للوثائق تتوقف بالدرجة األوىل على
التنظيم األويل للوثائق واملعلومات، مبعىن اإلجراءات التقنية اليدوية اليت يؤديها موظفو األرشيف 

باإلضافة إىل ختصيص أإلمكانيات . واملعلومات، مبا يشمل تصنيفها، وفهرستها، وترتيبها، وحفظها
وضمان املتابعة الدائمة املادية والبشرية اليت يتطلبها النظا، وانتقاء التجهيزات والربجميات اجليدة، 

لسري النظام، وإجراء التحديثات املستمرة مبا يضمن مشوليته للتطبيقات اجلديدة اليت قد تظهر من 
  .حني إىل آخر

تنقسم أنظمة التسري اإللكتروين للوثائق إىل عدة أنواع تبعا لنوعية األرصدة الوثائقية حمل 
رشيف املطبقة يف مراكز ومؤسسات األرشيف، و التطبيق، وأمهها أنظمة التسيري اإللكتروين لأل

أنظمة التسيري اإللكتروين للوثائق واملعلومات املطبقة يف املكتبات ومراكز املعلومات، ومجيع هذه 
األنظمة تتطلب جتهيزات وبرجميات لعملها الدائم، باإلضافة إىل اعتمادها بشكل رئيسي على 

  .ل صور عن الوثائق واملعلومات إىل النظامأجهزة السكانري اليت تفيد يف اقتناء وإدخا
تعتمد أنظمة التسيري اإللكتروين للوثائق واملعلومات يف عملها على الكشافات ملا توفره من 
سهولة يف الوصول إىل مواقع املعلومات اليت حيتاج إليها املستفيدون، وهذا بالضرورة يتطلب وضع 

 سواء كان ذلك يف املوزعات، أو على األقراص أساليب جد متطورة يف حفظ املعلومات والوثائق
الضوئية مع توفري أساليب احلماية واألمن هلا، كما يتطلب هذا النظام استراتيجية جد فعالة يف 
البحث عن املعلومات واسترجاعها، مع التركيز على عامل الوقت وإجراء العديد من العمليات 

  .واحد والتطبيقات يف وقت
لكتروين للوثائق اجليد هو الذي يتيح الفرصة للمستفيد من النظام إن نظام التسيري اإل

مع احلفاظ على مجيع . بالوصول إىل املعلومات اليت يريدها بالدقة املطلوبة، ويف وقت قياسي
  .املواصفات اخلاصة بالوثائق واملعلومات

ــ ــــ اجـــــ ا ــ ــمـ ــــ اجـــــ ا ــ   ::مـ
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