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 الرشفت االلكرتونيت يف مؤسساث التعليم العايل يفأهميت تطبيق ا
 البصرة جامعاث

 عبد المطيف هاشم خيري .أ.م.دخديجة وشاح حمود                            
                قسم المعمومات وتقنيات المعرفة                      قسم المعمومات وتقنيات المعرفة   

 كمية اآلداب –الجامعة المستنصرية                كمية اآلداب – جامعة البصرة 
Journalofstudies2009@gmail.com 

  الممخص:
حيث حجم عمى واقع األرشفة اإللكترونية في جامعات البصرة من  الدراسة الى التعرف تيدف       

ألكترونيًا  )قياس االنتاجية ( في مؤسسات التعميم العالي في جامعات البصرة   وأنواع الكتب المؤرشفة
مستغرق في الإلكترونيا وقياس الوقت  والجيات المستفيدة من عمميات استرجاع الكتب المؤرشفة

الوثائقي في تغطية موضوع االرشفة المنيج  اذ تم اعتماد عمىعمميات استرجاع الكتب المؤرشفة. 
في الجانب النظري األرشفة االلكترونية االلكترونية من حيث بيان المفيوم واىميتيا و مميزات واىداف 

 (77مجتمع الدراسة من ) ي في الجانب العممي وتكون، واستخدمت المنيج الوصفي االسموب التحميم
 .االلكترونية في جامعات البصرة تطبق االرشفة وحدة تابعة لممؤسسة 

في جميع  مجموع الكتب الصادرة المؤرشفة أن أىميا مجموعة من النتائج منيا  بحث الى توصل ال
شفة ر ( كتاب ، في حين بمغ اجمالي الكتب الواردة المؤ 87227) 7272جامعات البصرة لعام 

االدارات العميا في سرعة أتخاذ القرار من تدعم األرشفة االلكترونية فضاًل  أن ب ( كتا 82656)
ن تطبيق أ منياالتوصيات  وتوصمت الدراسة الى بعض. خالل استرجاع الكتب المؤرشفة الكترونياً 

 تدريبية لموظفياقامة دورات االرشفة االلكترونية في جميع المؤسسات التعميم العالي يحتاج الى 
وادارة قواعد البيانات والمعمومات بين حين وآخر من اجل في عمل االرشفة االرشفة االلكترونية 

ميع مؤسسات التعميم يجب أنشاء وحدة خاصة باألرشفة االلكترونية في ج تطوير مياراتيم وخبراتيم .
دارة مركزية تعني باألرشفة االلكترونية في رئاسات  العالي في جامعات البصرة ترتبط بقسم خاص وا 
جامعات البصرة ميمتيا متابعة عمل وحدات االرشفة الفرعية في الكميات والسعي نحو حل المشاكل 

  في العمل األرشيفي.وحدات األرشفة التي تواجو 
 (.، جامعات البصرةالمفتاحية : )االرشفة االلكترونية، مؤسسات التعميم العاليالكممات  
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The importance of apply Electronic archiving in higher 
education \institutions in the universities of Basra 

 
Khadija Wishah  Hamoud                     Abdulateef Hashim Khairi 
Department  rmation                            Department of Information 
and knowledge Technologies         and knowledge Technologies 

               
Abstract: 

The study aim to identify the reality of electronic archiving in the universities 

of basra in tems of the volume and types of electronically archived books 

(measurement of productivity ) in higher education institutions in the 

universities of basra and the beneficiaries of electronically archived book 

retrieval operations, and measuring the time spent in retrieval of archived 

books . the researcher followed the documentary method in covering the 

subject of electronic archiving in terms of explaining the concept . the 

descriptive approach was used , the analytical method in the practical aspect , 

and the study population consisted of (27) institutions in electronic archiving 

units.The researcher reached a set of conclusions, the most important of 

which is the total of the archived issued books in all Basra universities for of 

t for the year 2021 is (87102) books, while the total of the archived incoming 

books amounted to (81,656) books. In addition, electronic archiving supports 

the higher administrations in the speed of decision-making by retrieving the 

archived books. The study reached some recommendations, including that the 

application of electronic archiving in all higher education institutions requires 

the establishment of training courses for electronic archiving employees. The 

In the work of archiving and managing databases and information from time 

to time in order to develop their skills and expertise. A special unit should be 

established for electronic archiving in all institutions of higher education in 

the universities of Basra. It is linked to a special department and a central 

administration concerned with electronic archiving in the presidencies of the 

universities of Basra. Its mission is to follow up the work of the sub-

archiving units in the colleges and strive towards solving the problems facing 

the archiving units in archival work. 

Keywords: (electronic archiving, higher education institutions, universities of 

Basra). 

 المقدمة :  
تعد االرشفة االلكترونية واحدة من أىم الموضوعات التي اىتمت بيا جميع     

المؤسسات ألجل حفظ وثائقيا الناتجة عن مختمف االنشطة التي تمارسيا ، كما  ان 
النمو المتزايد في حجم الوثائق الورقية والمعوقات التي تصاحب عممية االرشفة الورقية 
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موقت والجيد وتمف لموثائق وغيرىا كل ىذه االسباب اليدوية )التقميدية( من اضاعة ل
دعت الحاجة الى وجود نظام لألرشفة االلكترونية يقوم بجمع وظائف االرشفة التقميدية 
لكن بصورة سيمة ومتكاممة مما يحقق فائدة لممؤسسات من خالل تحقيق أىداف 

جود نسخة احتياطية وو  المادية  االرشفة االلكترونية من توفير الوقت والجيد والتكمفة
لموثيقة وتوفير المساحات الخزنية ، فضاًل عن رغبة ىذه المؤسسات في تنظيم بياناتيا 

 بطريقة آلية لتسييل عممية اتخاذ القرار من قبل اإلدارات العميا وغيرىا
 .المبحث االول 

 : االطار العام لمبحث  -2
 : البحث  مشكمة 1-1 

 :تكمن مشكمة البحث في االسئمة االتية 
دراسة واقع االرشفة االلكترونية في مؤسسات جامعات البصرة المتمثل في )جامعة  -2

حجم وأنواع الكتب  البصرة وجامعة النفط والغاز والجامعة التقنية الجنوبية (ودراسة 
 ؟في المؤسسات التابعة ليا  المؤرشفة ألكترونيًا  )قياس االنتاجية (

 الجيات المستفيدة من عمميات استرجاع الكتب المؤرشفة إلكترونيًا؟من  -7
ستغرق في عمميات ماتصبو اليو من قمة الوقت الم األرشفة االلكترونية ت ىل تحقق-3

 ؟استرجاع الكتب المؤرشفة 
 
تسميط الضوء عمى االرشفة االلكترونية وتطبيقاتيا :  البحثأهمية  -2-7

جامعات البصرة المتمثل في كمياتيا ومراكزىا المتعددة الصحيحة في مؤسسات 
أىمية كبيره في تطبيقو بصوره صحيحة  لذلك شكل موضوع االرشفة االلكترونية

تو الى من اجل معالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجو مثل ىذه العممية اضاف
ان تطبيقيا يعد مصدر احتياطيًا لموثائق والمستندات المحفوظة التي ممكن ان 
تتعرض لمتمف والضياع ، ايضًا أن نتائج ىذا البحث يمكن أن تخدم االدارات 

 العميا في الجامعة باعطاء االرشفة االلكترونية اولوية اولى في الجامعة .
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 البحث :  أهداف-1-3

 : يهدف البحث الى التعرف عمى
 اتالخاضعة لألرشفة االلكترونية في جامعلتعرف عمى طبيعة الوثائق  .2

 البصرة. 
 الوثائق التي تم ارشفتيا. استرجاعفي التعرف عمى الوقت المستغرق -7
الجيات المستفيدة )االدارات العميا( من عممية استرجاع التعرف عمى  -3

 . المؤرشفة  الكتب
 : البحثحدود  -1-4
موضوع األرشفة اإللكترونية تمثمت الحدود الموضوعية في دراسة  الموضوعية :4-1

المتمثمة بوحدات االرشفة االلكترونية في شعب الموارد البشرية في مؤسسات التعميم 
 العالي )الحكومية( في جامعات البصرة .

شممت الدراسة وحدات االرشفة االلكترونية في مؤسسات التعميم العالي  المكانية : 4-2
وحدة تابعة لممؤسسة في جامعات  (77معات البصرة )الحكومية( البالغ عدد )في جا
    .البصرة

اعتمدت الحدود الزمنية عمى االحصاءات والبيانات والمعمومات  الزمنية :-4-3
 . 7272خالل العام الدراسي المعتمدة في الدراسة 

 
 : البحث منهج  -1-5

في الجانب النظري المنيج الوثائقي باستخدام المصادر التقميدية اتبع البحث 
 استخدم البحث المتاحة عمى االنترنت ، أما في الجانب العممي والمصادر االلكترونية 

المنيج الوصفي االسموب التحميمي كونو يحقق اىداف الدراسة ويساعد الباحث عمى 
كما ، ىم في اكتشاف الحمول ليادراسة االسباب التي أدت الى حدوث الظاىرة ويسا
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في جمع البيانات والمعمومات المتعمقة استخدمت مجموعة من المعايير التي تم تحميميا 
 بوحدات األرشفة اإللكترونية في جامعات البصرة مجتمع الدراسة .

 البحث:  مجتمع -1-6
وحدات االرشفة االلكترونية  تمثل في الموارد البشرية العاممة في الذي  البحثمجتمع  

في كل من )جامعة البصرة ،  في مؤسسات التعميم العالي )الحكومية( لجامعات البصرة
 ( مؤسسة تعميمية46) عددىا البالغو  جامعة النفط والغاز ، الجامعة التقنية الجنوبية( 

ك لعدم مؤسسة وذل (77، ااَل انو تم دراسة ) من كميات ومراكز بحثية ومكتبات مركزية 
( مؤسسة تعميمية ، لذا مجتمع الدراسة اقتصر عمى 29تطبيق االرشفة االلكترونية في )

( الذي يوضح أسماء 2، كما موضح في الجدول رقم )( وحدة أرشفة الكترونية 77)
 مؤسسات التعميم العالي في جامعات البصرة وسنة بدأ االرشفة االلكترونية .

 
  االرشفة االلكترونية:المبحث الثاني 

 مفهوم االرشفة اإللكترونية :  -2-1
تعرف االرشفة االلكترونية بأنيا استخدام األجيزة والنظم االلكترونية في               

، كما تعرف االرشفة (.2خزن ومعالجة واسترجاع الوثائق بالشكل االلكتروني)
االلكترونية عممية تحويل الوثائق من األرشيف التقميدي الى األرشيف االلكتروني ، ويتم 
االعتماد في قراءتو عمى استخدام الحاسوب باعتباره نظام يقوم بحفظ المستندات 
والصور وتكوين قواعد بيانات خاصة ليذه الوثائق والمستندات تسيل عمميات اختزان 

،  (7)ت والمعمومات واسترجاع الوثائق بطرق آلية بأسرع وقت وأقل جيد ممكن البيانا
وىي كذلك عبارة عن سمسمة من الرموز مسجمة عمى أوعية إلكترونية مما يستمزم المجوء 

منيا وبمك في تختمف جذريًا عن الوثائق  الى وسائل تكنولوجية لقراءتيا واالستفادة
 (.3)الورقية 
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: ترجع اىمية االرشفة الكترونيا الى انيا تمنح األرشفة االلكترونيةاهمية  -7-7 
االحتفاظ بالوثائق والمستندات عمى نمط ممفات الكترونية مما يوفر استخدام المساحات 
المخصصة لحفظ الوثائق الورقية ألمور ضرورية أخرى ، ويعتبر االرشيف بمثابة بنك 

المستندات الورقية بكل اصنافيا الى مستندات لموثائق والمعمومات فمن خاللو تحولت 
وكذلك يعتبر االرشيف وسيمة  الكترونية يتيح استرجاعيا والتعامل معيا بشكل الكتروني،

عمل واداة  المؤسسات عمى غرار الموارد االخرى سواء كانت بشرية او مادية 
ات والييئات .وباإلضافة الى ذلك  يعد الحفظ االلكتروني ميم وضروري لكل المؤسس(4)

 .(5)االدارية، فمن الميم جعل الوثائق متاحة ألطول مدة ممكنة لكل من يستخدميا
  لألرشفة االلكترونية أنوع تتمثل باآلتي: :أنواع األرشيف اإللكتروني  -2-3
 digitalاألرشيف المنتج إلكترونًيا من األصل المحدث عبر المنظومات والتجييزات -أ

born أي التسجيالت اإللكترونية والتطبيقات المنشئة بالحاسوب بمختمف أشكاليا ،
doc, xls, xlm… etc  وىذه الوثائق اإللكترونية ىي األخرى حددت ليا طرق معالجة

 إلكترونية من حفظ وبحث واسترجاع كغيرىا من الوثائق. 
تصويرىا عبر  األرشيف الورقي المحول إلى رقمي، وىي الوثائق الورقية التي تم-ب

 (. 6) ، وىذا يتعمق بالوثائق ذات القيمة االستراتيجية scannerالماسح الضوئي 
 مزايا االرشفة االلكترونية : -2-4

ىنالك عدة مزايا وفوائد تتصف بيا االرشفة االلكترونية عند اعتمادىا من قبل         
 المؤسسات والدوائر الحكومية ويمكن ايجازىا باآلتي : 

الوثائق من خالل توفير وعاء بديل ونسخ احتياطية ليا في حالة تعرض  حفظ-2
األصول لمتمف والفقدان نتيجة لتعرضيا ألي عوامل طبيعية أو بشرية مثل الرطوبة 
 والغبار والحرائق والحشرات الضارة وضياع المستندات وسوء االستخدام والسرقة وغيرىا.
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حث عن الممفات والسرعة في تقديم الخدمة توفير الوقت والجيد لممستفيدين في الب-7
 ليم بالمقارنة مع الخزن واالسترجاع التقميدي.

السيولة والسرعة في استرجاع المستندات من خالل تعدد وتوحيد نقاط االتاحة -3
المحفوظة الكترونيًا مثل )الرقم ، الموضوع ، التسمسل الزمني ، جية اإلصدار ،الموقع 

 الجغرافي لممنطقة( .
 .(7)تقميل استعمال الورق في االعمال كمرحمة أولية باتجاه الحكومة االلكترونية -4
توفير الحيز المكاني وبأقل تكمفة واالستغناء التدريجي واالقتصاد في استيالك -5

مكانية اتالف الوثائق غير الضرورية منو .  األرشيف الورقي وا 
مخطوطات والكتب النادرة إمكانية حفظ وتخزين مختمف المخططات اليندسية وال-6

 والنفيسة والخرائط الجغرافية .
 نقص التضارب والتكرار في اصدار األوامر أو القرارات .-7
توفر لإلدارة وصناع القرار سرعة اتخاذ القرارات بسبب اإلمكانية االطالع السريع -8

 عمى الوثائق 
 حيات .زيادة مستوى األمن والسرية لموثائق وسيولة التحكم في الصال -9

يكون االسترجاع المتعدد لموثيقة الواحدة في الوقت نفسة بحسب نقاط االتاحة ، -22
 أي العمل بمبدأ المشاركة في االطالع عمى الوثيقة في الوقت نفسو ومن أماكن مختمفة.

 ( .8االسترجاع السريع ألي ممف أو وثيقة بطريقة بسيطة)  -22
التالي عدم التضارب والتكرار في اصدار المركزية في التعامل مع الوثائق وب-23

 االوامر او القرارات .
تعزيز اداء المؤسسات الحكومية وذلك مؤسسات القطاع الخاص ، ويعد نقطة -24

 .(9)البداية لمتحول من البيئة التقميدية الى البيئة االلكترونية 
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الرقمي يقمل من مخاطر سرقة المعمومات وبذلك يمنع من التالعب المادي او  -25
 (.22لممستندات )

  .توفير نسخ لموثائق بأعداد غير منتيية، وعمى وسائط متنوعة -26
 . (22)تؤخر وتقمل من تدىور النسخ االصمية  بسبب كثرة االستعمال  -27
 اهداف االرشفة االلكترونية:  -7-5

 ىدفان رئيسيان ىما: االلكترونية  يوجد لألرشفة
 الوصول الى بيئة بال ورقاليدف االستراتيجي البعيد ىو -2
اليدف اآلني لممؤسسة ىو مواجية التدفق اليائل لموثائق والسيطرة عمى االرصدة   -7

 :(27)االرشيفية المكدسة بمعالجتيا وحفظيا واسترجاعيا في اقل وقت 
 مراحل االرشفة االلكترونية : -2-6

 نتقسم مراحل االرشفة االلكترونية الى مرحمتين ىما  :
 : يالتخطيط لألرشفة االلكترونية وتشمل ما يممرحمة  -1
 مرحمة الدراسة والمسح :وىي مرحمة حصر  الوثائق المراد أنشاء نسخة رقمية ليا  -أ
مرحمة التحميل : تتمثل في  فرز وجرد  األولويات لتحويل الوثائق من الورقية الى -ب

 ( .23االلكترونية وىو بمثابة الجرد الشامل لموثائق)
بناء الخطة : تتمثل في انشاء خطة لحفظ الوثائق أي قواعد زمنية  لمدة مرحمة -ج

حفظيا وتاريخ وتقرير مصيرىا النيائي وتحديد تاريخ اتالفيا أو ترحيميا ، وكذلك تحديد 
نظام لتصنيف الوثائق أي بإسناد رموز تصنيفيا ومكنز يتضمن عمى مصطمحات 

 بحث واسترجاع الوثيقة .موحدة كالكممات المفتاحية الستعماليا عند ال
مرحمة اختيار البرمجيات : وتتضمن التجييزات اآللية والبرمجيات المختصة في -د

التصرف االلكتروني في الوثائق وقواعد البيانات الالزمة ورسم الحقول المناسبة وانتقاء 
 أدوات البحث وضع التقارير المطموبة .
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أعداد قواعد لمبيانات التي تتضمنيا مرحمة إعداد قواعد البيانات : وىي مرحمة  -ه
 ( .24حفظ ومعالجة الوثائق االلكترونية)

 المراحل التنفيذية لألرشفة االلكترونية:  -2
مرحمة تحضير الوثائق الورقية من أماكن حفظيا أو تواجدىا الى المكان المخصص -أ

مف لتنفيذ المشروع ، وتجميعيا حسب تصنيف محدد )الشكل ، المون ،الحجم( بمخت
بياناتيا التوثيقية ومستنداتيا ، واستثناء الوثائق المكررة منيا والتي ال يصمح تكرار 

 رقمنتيا .
 وتحتوي  ىذه المرحمة :

تصوير أو نسخ الوثائق القديمة التي يصعب مسحيا مباشرة أو التي ال تتضمن -2
 وضوحًا في مواضيع منيا لمعالجتيا وتوضيحيا .

 منيا الوثائق المراد مسحيا .ازالة الدبابيس التي تتض-7
 عزل الوثائق الى مجموعات بحسب الحجم والمون والوجو .-3
 وجعل عالمات عمى الوثائق لتمييزىا وتسييل ارجاعيا بعد نياية المشروع .-4
 تدوين الوثائق المعدة لممسح بحسب نظام التصنيف المعد ليا مسبقًا -5
تم مرحمة الرقمنة عبر ماسح ضوئي مرحمة التصوير الضوئي )الرقمنة( : وىي  -ب

وعبر منظومة مختصة بحيث يتم تعين تقنيات مثل الضوء والمون والجودة ، وذلك 
 .(25)لتحويل الوثيقة من ورقة الى صورة مرقمنة وتخزينيا عمى أجيزة آليو

مرحمة مراقبة الجودة : الغاية من ىذه  عممية ىي ضمان سالمة مخرجات  -ج
التصوير الضوئي دون وجود االخالل أو  التعديل في المحتوى  وعند وجود النقص يتم 
إعادة التصوير، وىنا تستخدم برمجيات تحرير الصور لتصحيح بعض أخطاء الناتجة 

ع السوداء والشوائب وايضًا تنقيح من التصوير الضوئي مثل تنظيف الصور من البق
 (26نسبة االضاءة والتباين الموني   )

                                                           
 

   .  
 
. 
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  االتجاهات االساسية في التحول من االرشفة التقميدية الى االلكترونية:  -2-7 
عندما تقرر ادارة الوثائق في أي منظمة التحول الى النظام االلكتروني فيناك اربعة 

 اتجاىات ليذا التحول ىي :
فوري او المباشر: وىو ابسط الطرق ويبدأ بالتوقف عن النظام القديم التحول ال-2

والتحول لمنظام الجديد، وتتصف ىذه الطريقة بأنيا األقل كمفة وال تستغرق وقتًا 
طوياًل ، وكذلك عندما يتوقف النظام السابق عن العمل او الختالف النظام الجديد 

 ضيما البعض .كميًا عن القديم عندىا ال يمكن التوافق مع بع
التحول المرحمي او التدريجي : ويطبق عند تعذر التحول الفوري ألي سبب من -7

االسباب ويعتمد عمى تقسيم مكونات النظام الجديد الى نظم جزئية ، ومن ثم تفعيل 
 االجزاء واحدًا تمو اآلخر، وعيوب ىذه الطريقة إنيا تستغرق وقتًا طوياًل.

الل عمل النظامين معًا في وقت واحد ولمدة محددة من التحول المتوازي: تتم من خ-3
الزمن ، حتى يثبت النظام الجديد كفاءتو، ثم يتم التخمي عن النظام القديم بإيقافو، ومن 
مميزات ىذه الطريقة توفير الحماية لسير عمميات المؤسسة ولكنيا مرتفعة التكاليف ألن 

 النظامين يعمالن معًا.
ق عن طريق تنفيذ النظام وتجريبو في قسم محدد او ادارة التحول التجريبي: يطب-4

داخل المؤسسة ، فاذا نجح فييا يتم تعميمو عمى بقية اقسام وادارات المؤسسة ، وبيذا 
 .  (27)التحول يقمل مخاطر الفشل لكن عيوبو يستغرق وقتًا طوياًل 

ان انسب الطرق لمتحول من االرشيف التقميدي الى االرشيف االلكتروني ىي التحول 
الفوري ، خاصة اذا كانت المنظمة من الحجم المتوسط او الصغير ،الن النظام سيتم 
تثبيتو ومن ثم حفظ الوثائق بأنواعيا باإلضافة الى طريقة التحويل المتوازي التي تضمن 

ة. بالرغم من ىذه الطرق في التحول نحو االرشفة عدم توقف العمل داخل المنظم
االلكترونية وألىميتيا ولمميزاتيا إاَل انو ال زال ىذا التحول بطيئًا وتمسك المؤسسات 

 باألرشفة الورقية ، ويرجع ذلك لعدة أسباب منيا : 
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 تكمفة عممية التحويل .-2
 ال .صعوبة حماية درجة الوثوق بالوثائق وامكانية اتاحتيا مستقب-7
 عدم االعتراف بالوثائق االلكترونية ألسباب قانونية .-3
 صعوبة كشف االحتيال في النظم االلكترونية.-4
 .(28)صعوبة التمويل لصيانة النظام وتبديل االجيزة او تطوير البرامج -5
 .(29)ضعف ميارات مستخدم الحاسوب )االرشيفي(-6
طرق التخزين البسيطة تجعمو بالفعل مناسبًا جدًا لممحافظة عمى انواع عديده من -7

 المعمومات عمى المدى الطويل. 
لكن استخدام الورق لو ايضًا عيوب حيث ان ىناك الحاجة الى مساحة تخزين كبيرة 
لتخزين الورق مما يفرض تكاليف باىظة وكما ان استرجاع المعمومات يحتاج الى جيد 

 .(72)ف وىو ايضًا مكمف لمغاية وال يسمح الورق بمعالجة المعمومات بسرعة وكفاءةمكث
  الجانب العممي لمدراسة :المبحث الثالث 

 في يؤسساث جايعت انبصرة  انكتب انًؤرشفت انكترونيًاأعداد وأنىاع  -4

إن عممية أرشفة الكتب إلكترونيا تساىم في خزن البيانات والمعمومات بطريقة منظمة 
بعد معالجتيا عمى نسق وترتيب محدد لحفظيا وتنظيميا مما يساعد ويبسط عممية 

 الوصول إلييا واسترجاعيا . 
ييدف ىذا المبحث الى معرفة أعداد الكتب الصادرة والواردة المؤرشفة إلكترونيًا في 

وكذلك معرفة إنتاجية كل  7272ؤسسات التعميمية في جامعات البصرة خالل عام  الم
مؤسسة في كل شير وكذلك تحديد أي المؤسسات األكثر ارشفة لمصادر أو الوارد 
خالل ىذه السنة  ، كما ييدف ىذا المبحث الى معرفة الكتب المسترجعة خالل أسبوع 

عن تحديد عناوين ىذه الكتب  ، فضالً  32/5/7277 – 76/5/7277واحد لممدة 
التي تم استرجاعيا ، وكذلك معرفة اي الجيات المستفيدة من طمب واسترجاع ليذه 
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الكتب ، فضاًل عن معرفة الوقت المستغرق في استرجاع الكتاب ومعرفة شكل 
 .االسترجاع 

 (2جدول )

االلكترونية )الصادر والوارد( في مؤسسات التعميم العالي في  مجموع الكتب المؤرشفة
 2221جامعات البصرة لعام 

 %انُسثح 
 
 

 خ اسًاء انكهياخ انصادر  %انُسثح  انىارد

 1 رئاسح خايعح انثصرج  27245 31.2 26023 31.7

 2 اآلداب 4756 5.4 3828 4.6

 3 انقاَىٌ  3325 3.8 2014 2.4

 4 انهُذسح  4241 4.8 5431 6.8

 5 انًكتثح انًركسيح  1027 1.1 922 1.1

 6 طة انثصرج 4506 5.1 6777 8.2

 7 انسراعح  4525 5.1 4063 4.9

 8 انًركس انثقافي  506 0.5 754 0.9

 9 يركس انحاسثح االنكتروَيح  712 0.8 1439 1.7

 10 انترتيح نهعهىو انصرفح  4192 4.8 4014 ;.4

 11 انترتيح نهعهىو االَساَيح  6836 7.8 3065 3.7

 12 انترتيح انرياضيح وانعهىو انثذَيح  2909 3.3 2024 2.4

 13 يركس  انتطىير وانتعهيى انًستًر  1116 1.2 1086 1.3

 14 انطة انثيطري 0 0 0 0

 15 يركس  اتحاث انثىنيًر  697 0.8 1320 1.6

 16 انصيذنح  3159 3.6 3390 4.1

 17 طة االسُاٌ  2923 3.3 2904 3.5

 18 انترتيح  انقرَح  2008 2.3 0 0

 19 انترتيح نهثُاخ  2755 3.1 2339 2.8

 20  تييركس دراساخ انخهيح انعر 1625 1.8 1211 1.4

 21 خايعح انُفظ وانغاز  -يركس انحاسثح  50 0 25 0.36

 22 رئاسح خايعح انُفظ وانغاز  1851 2.1 1781 2.1

 23 رئاسح اندايعح انتقُيح اندُىتيح  0 0 393 0.4

 24 هُذسح انُفظ وانغاز  863 0.9 1713 2
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 25 االدارج انصُاعيح نهُفظ وانغاز  1604 1.8 1509 1.8

 26 اندايعح انتقُيح اندُىتيح  -كهيح انذراساخ انعهيا  1427 1.6 4538 4.7

 27 طة انسهراء 2244 2.5 3421 4.1

   انًدًىع انكهي  87102 100 5984; 100

 

) الصادر(  في مؤسسات  ( أن المجموع الكمي لمكتب المؤرشفة7يتبن من الجدول )
( كتاب  ، 87227بمغت ) 7272التعميم العالي في جامعات البصرة خالل عام 

ولوحظ من الجدول اعاله ان رئاسة جامعة البصرة ىي اعمى مؤسسات التعاليم العالي 
( كتاب وبنسبة 77745في جامعات البصرة في ارشفة الكتب الصادرة البالغ عددىا )

السبب في ذلك الى أن رئاسة جامعة البصرة ىي االقدام وىي  ويرجع%( 32.7مئوية )
ثم  ايضًا المؤسسة االم وتضم الكميات والمراكز البحثية مقارنًة مع الجامعات االخرى ،

( كتاب وبنسبة مئوية 6836تأتي بالمرتبة الثانية كمية التربية لمعموم االنسانية بـ )
%(أما 5.4( وبنسبة مئوية )4756اب بـ ) %( ثم تحل بالمرتبة الثالثة كمية اآلد7.8)

المجموع الكمي لمكتب المؤرشفة )الواردة(في مؤسسات التعميم العالي لنفس السنة بمغت  
( كتاب، ولوحظ من الجدول اعاله كذلك رئاسة جامعة البصرة تحتل المرتبة 87652)

 االولى 
%( 32.4سبة مئوية )( كتاب وبن76273في مجموع الكتب المؤرشفة )الواردة( البالغة )
 %( ثم 8.7( كتاب بنسبة مئوية )6777ثم تحل بالمرتبة الثانية كمية طب البصرة  )

 
 قاًىى االًتاجيت Productivityالعالقت الكويت بيي الوخرجاث والوذخالث  : 

المدخالت لذلك النظام وكما  /يمكن قياس انتاجية أي نظام وذلك بقسمة المخرجات 
 (:72يمي )

P=O/1                   P= االنتاجية 
    المدخالت =1
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     O=  المخرجات 
لمقيمة العالية واستخدم الرمز>    لمقيمة المنخفضة ورمز =    كما استخدم الرمز<

 لمقيمة المتكافئ 
  7272ان القيم الرقمية الواردة في الكتب المؤرشفة في مؤسسات التعميم العالي لعام 

 تكون وفقًا لما يعكسو الجدول اعاله كما يمي  : 
ات وىي كل من ىنالك بعض المؤسسات تحقق إنتاجية عالية وتشمل تسعة مؤسس-2

كمية التربية لمعموم االنسانية والقانون وكمية التربية الرياضية والعموم البدنية ومركز 
دراسات البصرة والخميج العربي وكمية اآلداب وكمية الزراعة والتربية لمبنات وكمية التربية 

وكانت نسبة  الجامعة التقنية الجنوبية والمكتبة المركزية –القرنة وكمية الدراسات العميا 
 2.2و  2.2و  2.2و  2.2و  2.7و  2.3و  2.4و  2.6و  7.7االنتاجية ىي 
 وعمى التوالي . 

تشمل ستة مؤسسات وىي  2بينما الكميات التي تحقق تكافىء في االنتاجية وبنسبة  -7
كل من رئاسة جامعة البصرة وكمية التربية لمعموم الصرفة وكمية طب االسنان وكمية 

ناعية لمنفط والغاز ومركز التطوير والتعميم المستمر ورئاسة جامعة النفط االدارة الص
 والغاز. 

أما الكميات التي تحقق إنتاجية منخفضة يبمغ عددىا ثمانية مؤسسات وىي كل من -3
لية الصيدلة وكمية اليندسة وكمية الطب العام والمركز الثقافي وكمية طب الزىراء وكمية 

جامعة  –كز أبحاث البوليمر ومركز الحاسبة االلكترونية ىندسة النفط والغاز ومر 
عمى  2.4و  2.5و  2.5و  2.6و 2.6و  2.6و  2.7و  2.9البصرة وبنسب بمغت 

 التوالي . 
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 انكتب انًسترجعت وانجهاث انًستفيدة وشكم االسترجاع  -2

تتناول موضوعًا معينًا تعد عممية االسترجاع تمثل البحث في مجموعة من الوثائق التي 
بحيث تتطابق نتائج البحث مع طمب المستفيد ، ييدف ىذا المبحث الى معرفة الكتب 

وكذلك تحديد  32/5/7277 – 76/5/7277المسترجعة خالل أسبوع  واحد لممدة 
مجموع العناوين التي تم استرجاعيا ، وماىي الجيات األكثر استرجاع لمكتب )الصادر 

ن معرفة الوقت المستغرق لحصول المستفيد عمى الكتاب وما ىو شكل والوارد( فضاًل ع
 االسترجاع .

 (4جذول )
 هجوىع عٌاويي الكتب الوسترجعت

 %انُسثح 
انًدًىع 

 انكهي
 أواير  اداريح  شؤوٌ  عهًيح  تخطيظ و يتاتعح 

 %انُسثح     
يدًىع 

 انعُاويٍ
 %انُسثح 

يدًىع 

 انعُاويٍ
 %انُسثح 

يدًىع 

 انعُاويٍ 

100 157 6.5 8 4;.; 29 ::.< 120 

 

( ان مجموع عناوين الكتب المسترجعة في وحدات االرشفة 4تبين من الجدول رقم )
خالل أسبوع واحد بمغت االلكترونية في مؤسسات التعميم العالي في جامعات البصرة 

( كتاب ، وتعد الكتب) اومر ادارية ( االكثر استرجاعًا خالل اسبوع واحد البالغ 254)
%( ، بينما بمغ عدد كتب الشؤون العممية 77.9( عنوان و بنسبة ) 272عددىا )

( وبنسبة 5%( في حين بمغت كتب التخطيط والمتابعة )28.8( عنوانًا  وبنسبة )79)
(3.7.،)% 
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 ( 5جذول رقن )
 الكتب الوسترجعت  في وحذاث االرشفت االلكتروًيت ًىع )االواهر االداريت (

ع
خب

ش
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ال
د ا
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ة
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ىا
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د
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 ا
ٌ
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د
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خب

ش
سز

ال
 ا
ذد

ػ
 

ة
زب
نك

 ا
ٌ

ىا
ػُ

 

د
 

1 
 رىخٍهبد

81 1 
االَدبص انشهشي 

 نهجشَبيح انحكىيً
41 63 

 1 يجبششح 

 2 اػًبو  34 42 انغبء رخىٌم  1 82 رىلٍفبد رمبػذٌخ  1

1 
خذول خفبساد انذفبع 

 ً َانًذ
83 1 

 اَمطبع 
43 30 

 اخبصح اػزٍبدٌخ 
3 

 4 اَفكبن  25 44 اَهبء ركهٍف 1 84 خشد يىاد انًخضٌ  1
 5 رأٌٍذ  17 45 اَهبء ركهٍف 1 85 حبخخ انى يشالجٍٍ  1

1 
 حدض سارت 

86 1 
 يطجىػبد  ءاهذا

46 17 
رأٌٍذ صحخ 

 6 صذوس 

 7 اخبثخ  6 47 إحبنخ إنى انزمبػذ  1 87 حدض لبػخ 1

1 
 اخزًبعحضىس 

 شهشي 
88 1 

 إحبنخ رمبػذ 
48 6 

 رخىٌم 
8 

 9  ركهٍف 6 49 إحصبءاد طهجخ  1 89 خطخ رشغٍهٍخ  1
 10 رىصٍف وظٍفً  5 50 لطغ أساضً  اسزًبسح 1 90 خالصخ خذيخ  1

1 
 ششكخ يىاًَء/ دػى 

 انؼشاق 
91 1 

 إػفبء وركهٍف 
51 5 

 شكش ورمذٌش 
11 

 12 يكبفئخ يبنٍخ  5 52 إلبيخ َذوح  1 92 دوساد انذفبع انًذًَ  1

 13 ػذو يًبَؼخ  4 53 إنحبق  1 93 دوسح رذسٌجٍخ  1

1 
 صشف أخىس 

94 1 
إنغبء  أيش ورشكٍم 

 ندبٌ 
54 3 

 14 اخبصح يشضٍخ 

1 
صشف يخصصبد 

 يبنٍخ
95 1 

 إنغبء رأٌٍذ 
55 3 

 رأٌٍذ يشبسكخ 
15 

1 
صٍبَخ أخهضح فً 

 انًشكض 
96 1 

 وضغ  أخبصِ
56 3 

 رششٍح 
16 

 17 رشكٍم ندُخ  3 57 خشد  اسزًبساد 1 97 صٍبَخ حبسجبد  1
 18 غٍبة  3 58 أشزشان فً انذوسح  1 98 طجبثخ  1

 19 اَهبء رُسٍت  2 59 أيش إداسي  1 99 طهت أونٍبد  1

طهت ثٍبَبد ثحك  1 إػًبو رشفٍغ  2 60 أيش خبيؼً رًذٌذ ػمذ  1 100 20 
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( أن الكتب )االوامر االدارية ( ىي االكثر عددًا  في 5وتبين من خالل الجدول )
(  عنوان كتاب خالل االسترجاع لمدة اسبوع واحد 272االسترجاع حيث  يبمغ عددىا )

( مرة ، وتعد كتب المباشرة 358، وكان عدد مرات االسترجاع  ليذه الكتب  بمغت )

 يىظفٍٍ  يُزسجخ 

1 
 دكبيٍشاطهت ردهٍض 

 يشالجخ 
101 1 

 أيش وصاسي 
61 2 

 21 إلبيخ دوساد 

1 
 طهت حبخخ

102 1 
ثشاءح ريخ ثحك 

 يىظف 
62 2 

 22 إنغبء غٍبة 

 23 إنمبء َمم  2 63 ثٍبٌ يىلف  1 103 طهت يىافمخ ششاء  1

 24 أنغبء رُسٍت  2 64  ءوإهذا اسزالورأٌٍذ  1 104 طهت هىٌخ  1
 25 ثٍبٌ سأي  2 65 رأٌٍذ كفبنخ  1 105 ػمىثبد  1

 26 رسهٍم يهًخ  2 66 رجهٍغ اخزًبػبد  1 106 ػالواد  1

1 
 لشاس رثجٍذ 

107 1 
 رخصٍص لطغ 

67 2 
رًذٌذ ركهٍف  

 ندُخ انًشزشٌبد 
27 

1 
 لطغ إخبصح 

108 1 
رشفٍغ ورجذٌم ػُبوٌٍ 

 أيش خبيؼً / وظٍفٍخ 
68 2 

 ششاء اخهضح
28 

 29 صشف اخىس َمم  2 69 رسهٍى يدهخ  1 109 كشف يىلؼً  1

1 
يحبضشٌٍ فً 

 اندبيؼبد 
110 1 

 رشكٍم فشلخ ػًم 
70 2 

صشف أخىس 

 اَزشَذ
30 

 31 صٍبَخ  2 71 رشكٍم ندبٌ خشد  1 111 يحضش خهسخ  1

1 
 يخصصبد طفم 

112 1 
رشكٍم ندُخ رؼبوٌ 

 ورذسٌت 
72 2 

 32 ػالوح سُىٌخ 

1 
 يششحٍٍ 

113 1 
 اسزحمبقرؼذٌم ربسٌخ 

 رشفٍغ
73 2 

 33 ندُخ يشزشٌبد 

 34 يحضش رشفٍؼبد  2 74 رؼًٍى  1 114 يُح لذو  1
 35 يحضش رشفٍؼبد  2 75 رؼهذ كفٍم انضبيٍ  1 115 يىافمخ إَهبء رُسٍت  1

1 
/ يىلف ٌىيً 

 حضىس 
116 1 

 رغٍت ثذوٌ سارت 
76 2 

 وسشخ ػًم 
36 

 37 احبنخ  1 77 رفؼٍم ػًم االَزشَذ  1 117  اخزًبعَزبئح  1

 38 اخشاءاد 1 78 فشوع  سؤسبءركهٍف  1 118 ًَىرج فحص طجً  1

1 
 هٍكم رُظًًٍ 

119 1 
رًذٌذ اخبصح  دساسخ 

 ثحك طبنت 
79 1 

 39 اسزمطبع 

1 
يجبششح  ويُح  

 يخصصبد 
120 1 

 رُفٍز رىصٍبد 
80 1 

 البيخ َذوح
 40 خإنكزشوٍَ
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ر ىي من اكثر الكتب واالعمام  واالجازة االعتيادية واالنفكاك وتأييد صحة الصدو 
 استرجاعًا  في وحدات االرشفة االلكترونية . 

 ( 6جذول رقن )
 الكتب الوسترجعت في وحذاث االرشفت االلكتروًيت ًىع )الشؤوى العلويت (

 

( 79عددىا )( أن الكتب )الشؤون العممية ( حيث  يبمغ 6تبين من خالل الجدول )
كتاب خالل االسترجاع لمدة اسبوع واحد ، وكان عدد مرات االسترجاع  ليذه الكتب  

د 
عذ

ان
 

 ٌ
و
ؤ
ش

ان

يح
هً

نع
ا

 

خ
 

د 
عذ

ان
 

 ٌ
و
ؤ
ش

ان

يح
هً

نع
ا

 

خ
 

 1 اختثار صالحيح 16 16 يُح شهادج دتهىو عاني  1

 2 ترقياخ عهًيح  9 17 يُح نقة عهًي  1
 3 تقىيى عهًي  8 18 يُهح دراسي 1

 4 طهة وثيقح  7 19 َذوج عهًيح  1
 5 يُح شهادج ياخستير  7 20 َشاطاخ انكهيح  1

1 
تعاوٌ عهًي في يدال ترايح 

 انذراساخ انعهيا
21 1 

 6 استحذاث ترايح دكتىراِ 
 7 زيارج ييذاَيح 1 22 عُىاٌ انكتاب انًسترخع  1

 8 طهة أخهسج عهًيح  1 23 ندُح يُاقشح تحىث انتخرج 1

 9 تصحيح أختصاص تحق طانة  1 24 دراساخ انعهيا 1
 10 عُاويٍ انخطح انثحثيح  1 25 انًختثراخ انتعهيًيح  1

1 
 تشكيم ندُح تذقيق انىثائق 

26 1 
يسائهح وعذانح تخصىص طانة 

 11 دراساخ 

1 
 حضىر حهقاخ َقاشيح 

27 1 
انًُاهح انىزاري يشاريع 

 12 اندذيذج

 13 يشاريع طهثح انذراساخ انعهيا  1 28 خطح قثىل  1

1 
 خذول االيتحاَاخ

29 1 
يشروع تأهيم وتدهيس انًراكس 

 14 وانىحذاخ انثحثيح  

 15 تقرير ندُح استالل  1   انًدًىع   59
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( وتعد اختبار الصالحية والترقيات العممية والتقويم العممي وطمب الوثيقة ومنح 59)
 شيادة الماجستير ىي من اكثر الكتب استرجاعًا  في وحدات االرشفة االلكترونية .

 
 ( 7ذول رقن )ج

الكتب الوسترجعت خالل اسبىع واحذ )التخطيط والوتابعت ( في وحذاث االرشفت 
 االلكتروًيت

 ث تخطيط وهتابعت  العذد

 1 دوراث  تذريبيت 44

 2 قاعذة بياًاث 41
 3  0104 - 0101احصاء جاهعي لعام  6
 4 احصائيت  3
 5 تصحيح بياًاث 0

   الوجوىع  35

 

( 5( أن الكتب )التخطيط والمتابعة( حيث  يبمغ عددىا )7وتبين من خالل الجدول )
( مرة من  الكتب خالل االسترجاع لمدة اسبوع 35أنواع ، وكان عدد مرات االسترجاع )

واحد ،و اكثر الكتب استرجاع  ىي دورات تدريبية وقاعدة البيانات واالحصاء الجامعي 
  . 
 ( 8ذول )ج

 عت  هي وحذاث االرشفت االلكتروًيت :الجهاث الوستفيذة  وعذد الكتب الوسترج

 %انُسثح 
عذد انكتة 

 انًسترخعح 
 خ اندهاخ انًستفيذج 

 1 يذير انًىارد انثشريح  300 66.3

 2 يحانعهًانشؤوٌ يعاوٌ  59 13

 3 انتخطيظ وانًتاتعح  27 5.9

 4  حاالدارييعاوٌ انشؤوٌ  10 2.2

 5 انحساتاخ  10 2.2

 6 األييٍ انعاو نهًكتثح انًركسيح  8 1.7

 7 يىظفي انًؤسسح انتعهيًيح  7 1.5

 8 يكتة انعًيذ  5 1.1
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 9 انرقاتح وانتذقيق  5 1.1

 10 يكتة رئيس اندايعح  4 0.8

 11 وحذج انذراساخ انعهيا  3 0.6

 12 انشعثح انفُيح  3 0.6

 13 االقساو انعهًيح  3 0.6

 14 وحذج انتقاعذ  2 0.4

 15 شؤوٌ انطهثح  2 0.4

 16 يكتة يساعذ رئيس اندايعح  1 0.2

 17 يذيريح االقساو انذاخهيح  1 0.2

 18 أياَح اندايعح  1 0.2

 19 االعًار وانًشاريع  1 0.2

   انًدًىع 452 100

 
 ( أن مجموع الجيات المستفيدة من استرجاع الكتب المؤرشفة8تبين من  الجدول رقم )

( جية  ، ويعد  مدير الموارد 29الكترونيًا في وحدات االرشفة االلكترونية بحدود )
البشرية الجية االكثر استفادة  من االرشفة االكترونية حيث بمغ عدد طمب استرجاع 

%( خالل أسبوع واحد، ويأتي في المرتبة الثانية جية 66.3( مرة وبنسبة )322الكتب )
( مرة وبنسبة 59ي حيث بمغ عدد طمب استرجاع الكتب )مكتب المعاون لمشؤون العمم

( مرة وبنسبة 77%( ،وتحل في المرتبة الثالثة وحدة التخطيط والمتابعة بـ)23)
%( وتأتي بقية الجيات المستفيدة من الكتب المسترجعة كما يتضح من الجدول 5.9)

 اعاله.
وظفين مؤسسات لقد اتفق جميع مشكل االسترجاع لمكتب المسترجعة خالل أسبوع 
 التعميم العالي عمى أن شكل االسترجاع ىو ورقي. 

الوقت المستغرق السترجاع الكتب المؤرشفة إلكترونيًا في مؤسسات التعميم -3
 العالي في جامعات البصرة

 تم التعامل مع ىذا االجراء من خالل اآلتي :
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( 267تسجيل ) استخدمت أداة الفحص المباشر من خالل المشاىدة الفعمية ، اذ تم-2
حالة )اطمق مصطمح كل طمب استرجاع كتاب )صادر أو وارد( بمصطمح) حالة( 

 مشاىدة فعمية لطمبات استرجاع الكتب .
( مؤسسة تعميمية من مؤسسات التعميم العالي في 77بمغ عدد المشاىدات لـ )-7

 ( مشاىدات لكل مؤسسة تعميمية . 6جامعات البصرة بواقع )
اني لغرض قياس كل حالة طمب لمكتب سواء الصادر أو الوارد أستخدم عداد الثو -3

 منذ بداية طمب الكتاب وحتى تنفيد استرجاع الكتاب . 
وتم تنفيذ استرجاع الكتب لمصادر والوارد عمى ثالثة أنواع سواء بطريقة استخدام -4

 النظم أو بطريقة الفولدرات أو بطريقة قواعد البيانات . 
 ذلك وفق الجدول التالي :ويمكن توضيح تفاصيل 

( انىقج انًستغرق السترجاع انكتب )انصادر 9جدول )                            
 وانىارد( في يؤسساث انتعهيى انعاني في انبصرة 

االسترخاع 

 تانثىاَي 
 انحانح 

اسى انًؤسسح 

 انتعهيًيح 
االسترخاع 

 تانثىاَي 
 انحانح 

اسى انًؤسسح 

 انتعهيًيح 

25 85 
يركس  اتحاث 

 انثىنيًر 
 رئاسح خايعح انثصرج  1 180

20 86   120 2   

15 87   180 3   

15 88   180 4   

20 89   180 5   

20 90   120 6   

 اآلداب 7 33 انصيذنح  91 120

80 92   14 8   

85 93   15 9   

48 94   25 10   

50 95   30 11   

75 96   35 12   

 انقاَىٌ  13 25 طة االسُاٌ  97 40

30 98   35 14   
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30 99   25 15   

34 100   20 16   

35 101   27 17   

40 102   30 18   

 انهُذسح  19 25 انترتيح  انقرَح  103 45

30 104   20 20   

60 105   41 21   

48 106   35 22   

80 107   20 23   

50 108   33 24   

 انًكتثح انًركسيح  25 5 انترتيح نهثُاخ  109 60

60 110   5 26   

60 111   5 27   

68 112   5 28   

60 113   5 29   

64 114   5 30   

120 115 
يركس دراساخ 

 انخهيح انعرتيي 
 طة انثصرج 31 60

120 116   60 32   

180 117   30 33   

120 118   90 34   

120 119   60 35   

180 120   90 36   

25 121 
 -يركس انحاسثح 

خايعح انُفظ 

 وانغاز 
 انسراعح  37 30

25 122   15 38   

25 123   5 39   

25 124   3 40   

25 125   4 41   

25 126   10 42   

رئاسح خايعح  127 25  انًركس انثقافي  43 20
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 انُفظ وانغاز 
22 128   35 44   

21 129   27 45   

20 130   15 46   

25 131   27 47   

27 132   25 48   

5 133 
رئاسح اندايعح 

 انتقُيح اندُىتيح 
25 49 

يركس انحاسثح 

 االنكتروَيح 
5 134   25 50   

5 135   25 51   

5 136   25 52   

5 137   25 53   

5 138   25 54   

21 139 
هُذسح انُفظ 

 وانغاز 
 انترتيح نهعهىو انصرفح  55 20

19 140   25 56   

22 141   18 57   

25 142   21 58   

21 143   20 59   

23 144   22 60   

20 145 
االدارج انصُاعيح 

 نهُفظ وانغاز 
25 61 

انترتيح نهعهىو 

 االَساَيح 
20 146   22 62   

20 147   25 63   

20 148   28 64   

20 149   26 65   

20 150   27 66   

60 151 
كهيح انذراساخ 

اندايعح  -انعهيا 

 انتقُيح اندُىتيح 
27 67 

انترتيح انرياضيح 

 وانعهىو انثذَيح 

60 152   25 68   

55 153   21 69   
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75 154   22 70   

60 155   20 71   

60 156   19 72   

 73 120 طة انسهراء 157 60
يركس  انتطىير 

 وانتعهيى انًستًر 
60 158   25 74   

60 159   120 75   

80 160   60 76   

75 161   60 77   

68 162   45 78   

 انطة انثيطري 79 50      

      55 80   

      45 81   

   82 30 انًدًىع    70000

      32 83   

      60 84   

 

 يتضح من الجدول أعاله اآلتي : 
بمغ مجموع الوقت المستغرق في استرجاع الكتب )الصادر والوارد( في وحدات -2

( 227( ثانية ما يعادل )7222االرشفة االلكترونية في مؤسسات التعميم العالي مقداره )
 ( حالة استرجاع لمكتب .267دقيقة لـ )

عمى مستوى أنواع االرشفة االلكترونية وكانت أعمى مدة زمنية السترجاع الكتب -7
( ثانية ، بينما 282يتبين أن أعمى مدة زمنية السترجاع الكتب بطريقة الفولدرات )

( ثانية ، في حين كان 42كانت أعمى مدة زمنية السترجاع المعمومات بطريقة النظم )
 ي .( ثوان5أقل وقت مستغرق السترجاع الكتب في طريقة قواعد البيانات وبمغت )

تم احتساب الوقت المستغرق السترجاع الكتب من خالل كفاءة الخط الواحد من -3
 :  (77)خالل المعادلة التالية

                                                           
22
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أكبر وقت مستغرق × كفاءة الخط الواحد = مجموع االوقات الكمية / عدد الحاالت 
 . 222× لالسترجاع 

% تمثل كفاءة االسترجاع اآللي في وحدات االرشفة االلكترونية 74= 
.    

    

       
   

% يمثل الوقت العاطل بشكل عام في  76= 74 -222بمعنى أن الوقت العاطل = 
 االسترجاع وحدات االرشفة االلكترونية .

وعند احتساب الوقت المستغرق السترجاع الكتب عمى مستوى أنواع االرشفة  -4
 االلكترونية يتبين اآلتي : 

 لي بطريقة قواعد البيانات من خالل : حساب الموقت المستغرق لالسترجاع اآل-أ
          

  

    
   
 =  صفر  222 – 222بمعنى أن الوقت العاطل = 

 حساب الوقت المستغرق لالسترجاع اآللي بطريقة الفولدرات من خالل :  -ب
         

    

      
 

 % 62=  39 – 222بمعنى أن الوقت العاطل = 
 حساب الوقت المستغرق لالسترجاع اآللي بطريقة النظم من خالل  : -ج

         
    

      
 
 % .42=  62 – 222بمعنى أن الوقت العاطل =  
 ثالثًا :قياس الدقة واالستدعاء 

أن قياس الدقة واالستدعاء من المقاييس الضرورية التي يتم من خالليا تقييم أي نظام 
 السترجاع المعمومات 

ما االستدعاء يدل مدى نجاح النظام في استرجاع المادة المطموبة )الوثائق  الصالحة أ
) 

 أما الدقة يدل عمى قدرة النظام عمى استبعاد الوثائق غير الصالحة .
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وىناك تناسب عكسي بين االستدعاء والدقة فكمما توسعنا في مجال عممية لتحقيق 
لالنخفاض ،في حين عندما نضيق مستوى أستدعاء أفضل كمما مال مستوى الدقة 

 مجال البحث لالرتفاع بمستوى الدقة فان االستدعاء يميل لمتدىور.
 ( :73ومعادالتيما كاالتي )

 
 
 P= A/A+c×100)الذقت(   
 R=A/A+B×100) االستذعاء( . 

  

 ( جدول قياس الدقة واالستدعاء في وحدات االرشفة االلكترونية12جدول )
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اسًاء 

 انكهياخ
 خ

67 67 1 1 2 
يركس  اتحاث 

 انثىنيًر 
15 67 18 1 9 2 

رئاسح 

خايعح 

 انثصرج 
1 

100 100 0 0 3     100 11 0 8 1     
80 80 1 1 4     100 39 0 14 9     

100 75 0 1 3     50 20 1 4 1     
100 83 0 1 5     100 31 0 11 5     
 2 اآلداب 2 1 0 67 100 16 انصيذنح  3 10 0 23 100
100 42 0 7 5     88 88 1 1 7     

75 30 2 14 6     100 75 0 2 6     
83 33 1 10 5     100 60 0 2 3     
88 37 1 12 7     80 36 1 7 4     

 3 انقاَىٌ  2 8 1 20 67 17 طة االسُاٌ  1 9 0 10 100
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100 14 0 6 1     100 50 0 1 1     
50 14 1 6 1     100 33 0 10 5     

100 11 0 8 1     100 50 0 3 3     
100 20 0 4 1     100 18 0 9 2     
 4 انهُذسح  4 1 1 80 80 18 انترتيح  انقرَح  1 11 0 8 100

83 33 1 10 5     89 89 1 1 8     
100 13 0 7 1     90 81 1 2 9     

50 17 1 5 1     100 67 0 1 2     
100 30 0 14 6     75 75 1 1 3     

 1 1 0 50 100 19 انترتيح نهثُاخ  2 7 1 22 67
انًكتثح 

 انًركسيح 
5 

88 28 1 18 7     100 100 0 0 1     
75 30 1 7 3     67 100 1 0 2     

100 24 0 16 5     100 25 0 3 1     
100 9 0 10 1     50 67 1 2 1     

100 17 0 10 2 
يركس دراساخ 

 يانخهيح انعرت
 6 طة انثصرج 3 7 0 30 100 20

83 42 1 7 5     67 7 1 28 2     
75 21 1 11 3     100 13 0 7 1     

100 20 0 16 4     50 8 1 11 1     
100 29 0 12 5     50 6 1 15 1     

100 50 0 1 1 
 -يركس انحاسثح 

خايعح انُفظ 

 وانغاز 
 7 انسراعح  1 7 0 13 100 21

100 100 0 0 2     100 29 0 5 2     
100 100 0 0 1     75 27 1 8 3     

50 100 1 0 1     100 29 0 10 4     
100 50 0 1 1     67 15 1 11 2     

50 100 1 0 1 
رئاسح خايعح 

 انُفظ وانغاز 
22 50 25 1 3 1 

انًركس 

 انثقافي 
8 

50 100 1 0 1     67 67 1 1 2     
50 100 1 0 1     100 33 0 2 1     

100 100 0 0 2     100 67 0 1 2     
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50 100 1 0 1     50 100 1 0 1     

50 50 1 1 1 
رئاسح اندايعح 

 انتقُيح اندُىتيح 
23 100 50 0 1 1 

يركس 

انحاسثح 

 االنكتروَيح 
9 

100 25 0 3 1     100 67 0 1 2     
66 66 1 1 2     75 60 1 2 3     
50 100 1 0 1     67 100 1 0 2     
33 100 2 0 1     100 100 0 0 1     

100 50 0 1 1 
هُذسح انُفظ 

 وانغاز 
24 100 29 0 10 4 

انترتيح 

نهعهىو 

 انصرفح 
10 

100 100 0 0 2     67 15 1 11 2     
50 100 1 0 1     50 13 1 7 1     
50 50 1 1 1     100 28 0 13 5     
50 100 1 0 1     100 18 0 9 2     

50 50 1 1 1 
االدارج انصُاعيح 

 نهُفظ وانغاز 
25 67 67 1 1 2 

انترتيح 

نهعهىو 

 االَساَيح 
11 

50 100 1 0 1     50 25 1 3 1     
100 100 0 0 1     100 100 0 0 2     

50 100 1 0 1     80 80 1 1 4     
50 100 1 0 1     67 100 1 0 2     

100 25 0 3 1 
كهيح انذراساخ 

اندايعح  -انعهيا 

 انتقُيح اندُىتيح 
26 100 100 0 0 1 

انترتيح 

انرياضيح 

وانعهىو 

 انثذَيح 

12 

100 22 0 7 2     100 67 0 1 2     
83 29 1 12 5     100 67 0 2 4     
88 30 1 16 7     75 75 1 1 3     

100 19 0 13 3     67 100 1 0 2     

 1 7 1 13 50 27 طة انسهراء 3 7 2 30 60

يركس  

انتطىير 

وانتعهيى 

 انًستًر 

13 

100 20 0 8 2     33 17 2 5 1     
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80 30 1 9 4     100 17 0 10 2     
88 37 1 12 7     100 21 0 11 3     
88 58 1 5 7     83 28 1 13 5     

       

100 20 0 4 1 
انطة 

 انثيطري
14 

       

100 15 0 11 2     

       

80 29 1 10 4     

       

75 30 1 7 3     

       

67 11 1 16 2     

 

 يتبين من الجدول اعاله :
( ،  235( حالة من اصل)87%( أل كثر من  )52قل من ) انخفاض الدقة  أل -2

اي أن عدد الوثائق  المسترجعة غير المالئمة  أكبر من عدد الوثائق  المسترجعة  
 المالئمة .

( ، 235%( حالة من أصل )53%( ألكثر من )52أل كثر من )االرتفاع الدقة  -7
 أي ان عدد الوثائق المسترجعة المالئمة أكبر من عدد الوثائق المسترجعة غير المالئمة 

 % عندما ال يكون ىنالك وثائق مسترجعة غير مالئمة ..222تصل الدقة الى  -3
  

 رابعًا: اننتائج وانتىصياث 
 : اننتائج  1-4

 بعدة نتائج منيا:خرج البحث  قد  :1-4-4
تساىم االرشفة االلكترونية في مؤسسات التعميم العالي في جامعات البصرة في  -2

ارشفة و حفظ الكتب الرسمية وتمثل نسخ أحتياطية وتحمييا من الضياع أو التالعب 
في جميع جامعات البصرة لعام  والتزوير، اذ بمغ مجموع الكتب الصادرة المؤرشفة

(  82656( كتاب ، في حين بمغ اجمالي الكتب الواردة المؤرشفة )87227) 7272
كتاب ، وبالتالي تدعم األرشفة االلكترونية  االدارات العميا في سرعة أتخاذ القرار من 

جاع خالل استرجاع الكتب المؤرشفة الكترونيًا اذ بمغ مجموع الجيات المستفيدة من استر 
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( جية . فضاًل عن ذلك تتصف عممية البحث واالسترجاع بالدقة والمطابقة 29الكتب )
 العالية . 

تحقق االرشفة االلكترونية في مؤسسات التعميم العالي في جامعات البصرة ميزة   -7
االسترجاع لمكتب المؤرشفة والسيما كتب)االوامر االدارية ( التي كانت االكثر استرجاعًا 

%( ، بينما بمغ عدد كتب الشؤون 77.9( عنوان و بنسبة ) 272بالغ عددىا )خالل ال
( 5%( في حين بمغت كتب التخطيط والمتابعة )28.8( عنوانًا وبنسبة )79العممية )

 %(. 3.7عناوين وبنسبة )
االدارات العميا في سرعة تدعم  األرشفة االلكترونية في جامعات البصرةتبين أن  -3

خالل استرجاع الكتب المؤرشفة الكترونيًا اذ بمغ مجموع الجيات  أتخاذ القرار من
( جية  ، ويعد  مدير الموارد البشرية الجية االكثر استفادة من استرجاع 29المستفيدة )

%( خالل 66.3( مرة وبنسبة )322الكتب حيث بمغ عدد طمب استرجاع الكتب )
عاون لمشؤون العممية حيث بمغ أسبوع واحد، ويأتي في المرتبة الثانية جية مكتب الم

%(، وتحل في المرتبة الثالثة وحدة 23( مرة وبنسبة )59عدد طمب استرجاع الكتب )
%( ثم مكتب المعاون لمشؤون اإلدارية 5.9( مرة وبنسبة )77التخطيط والمتابعة بـ)

 %( .22ووحدة الحسابات بنسبة )
بشكل سريع والتي بمغت  تصفت عممية استرجاع الكتب )الصادر والوارد ( تبين أن -4

نسبة معظم الكتب المسترجعة وكانت أعمى مدة زمنية السترجاع الكتب عمى مستوى 
أنواع االرشفة االلكترونية يتبين أن أعمى مدة زمنية السترجاع الكتب بطريقة الفولدرات 

( 42( ثانية ، بينما كانت أعمى مدة زمنية السترجاع المعمومات بطريقة النظم )282)
ثانية ، في حين كان أقل وقت مستغرق السترجاع الكتب في طريقة قواعد البيانات 

  ( ثواني.5وبمغت )
 بمجموعة من التوصيات أىميا : البحث  وخرج

ألجيزة ومعدات متخصص لألشراف والمتابعة الدورية موارد بشرية يجب توفير  -2
  العمل االرشيفي  . 
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 الحاجة الى التنسيق بين وحدة االرشفة االلكترونية وبين الوحدات االدارية األخرى -7
ألجل تبسيط اجراءات العمل بين ىذه الوحدات مما  في جميع مؤسسات التعميم العالي

يحقق سيولة وسرعة العمل لمتخذي القرار وزيادة انتاجية العمل مما يتطمب ربط جميع 
وحدة االرشفة بـ)شبكة داخمية ترانيت( وكذلك يتطمب ربط وحدات المؤسسة االدارية مع 

 وحدة االرشفة االلكترونية بـ)شبكة خارجية( مع االدارة العميا لجامعات البصرة .
يجب االطالع عمى تجارب الدول في تطبيق االرشفة االلكترونية واالستفادة من  -3

 ىذه التجارب في تطوير العمل األرشيفي .
زيادة  أجل ات االرشفة االلكترونية مندينبغي عقد دورات تدريبية لمعاممين في وح  -4

 معرفتيم بتطبيقات ونظم االرشفة االلكترونية.
  .المتخصصة لألرشفة االلكترونية والنظم  تطوير البرامج العمل عمى تحديث و -5
لنجاح   ساسياً والتقني واالداري والذي يعتبر أ الدعم الفني والمالي ريجب توفي -6

 تطبيق االرشفة االلكترونية من قبل االدارات العميا .
يبني المؤسسات المتخصصة في جامعات البصرة مثل كميات ومراكز الحاسبة  -7

األرشفة أىمية تطبيق عقد وتنظيم ندوات ومحاضرات وورش عمل لمتعريف بااللكترونية ب
 . في عمل مؤسسات التعميم العالي االلكترونية

  
 الهوامش :

صنعاء : دار  -المكتبات والمعمومات في عالم متغير . -مجبل الزم المالكي . - 2
  .233ص  -. 7229الكتاب ، 

طارق فتحي مبروك ،رامز سامي الطنبور ._معيقات استخدام االرشفة االلكترونية - 7
 9،ع 3مجمجمةجامعة القدس . في الييئات المحمية الفمسطينية وسبل التغمب عمييا ._

   االلكتروني  .متاح عمى الموقع268ص-. 7228،
 22:22. الساعة 27/22/7272استرجع بتاريخ  

 .https://journals.qou.edu .صباحاً 

https://journals.qou.edu/
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عَمان :  -عمم الوثائق والتجارب في التوثيق واالرشفة . -مجبل الزم المالكي . -3 2
 .  779، 7229مؤسسة الوَراق ، 

مجمة  -دور األرشيف في حفظ ومعالجة األرشيف اإللكتروني . -فتحية شرقي . -4
. استرجع بتاريخ ، ص  7223،  3، ع  7مج   -. المكتبات والمعمومات

  http://www.webreview.dzعصرًا. 23:2.الساعة 3/5/7277
انشاء قاعدة البيانات  لموثائق الرسمية لييئة   -لمياء حسين مولو محمد . - -5

 .96._ص7272التعميم التقني ._ بيروت :الدار العربية لمموسوعات ،
الوثيقة االرشيفية من الصمصال الى الرق الى الورق الى  - المبروك التبيني - 6

    االلكتروني  موقعمتاح عمى ال -االلكتروني .
 3:22. الساعة 3/27/7272. استرجع بتاريخ  

  .http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=9314عصرًا.
االرشفة االلكترونية األسس النظرية والتطبيقات العممية  -أحمد أبو بكر اليواش . - 7
 .46ص  -.7228القاىرة : دار حميثرا لمنشر والترجمة ،  -.
._ )رسالة  محمد خيرعزات الكساب ._متطمبات نجاح ادارة الوثائق االلكترونية  -8

  -. 7228سم ادارة االعمال ،الجامعة االسالمية : كمية التجارة ،ق -ماجستير ( .
 .47ص
قع االرشيف االلكتروني . متاح عمى المو  خصائص ومميزات -عبير العريفي . -9

 االلكتروني .
عصرًا.  5:22. الساعة 7/9/7277. استرجع بتاريخ 

https://abrifi.wordpress.com 
  

11-Digital Archiving:6 advantantages of using it on 
..In 13/9/2022.At10:30 Pm. https://www.docbyte.com 
 

http://www.webreview.dz/
http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=9314
https://abrifi.wordpress.com/
https://abrifi.wordpress.com/
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االرشفة االلكترونية لمصور الفوتوغرافية : قراءة في اختالف  -احمد عبيد . -27
،ع  73، س المجمة العربية لألرشيف والتوثيق والمعمومات  -الخصائص والمتطمبات .

 .725ص -.46،7229
. 
عمان :مكتبة المجتمع العربي -االرشفة االلكترونية . -احمد نافع المدادحة .- 23 
 252._ص 7227،

 .ماىي االرشفة االلكترونية  .متاح عمى الموقع االلكتروني -25
  https://almrj3.com  مساًء.2:27.الساعة 8/8/7277. . استرجع بتاريخ 

اللكترونية._ المصدر محمد خير عزت الكساب ._متطمبات نجاح ادارة الوثائق ا - 24
 .52ص -السابق .

 -إدارة نظم المعمومات المكتبية واألرشفة اإللكترونية . -سمير جمال العيسى . -25
 .   267 – 262، ص  7224عَمان : االكاديميون لمنشر والتوزيع ، 

أرشيف مصمحـة المستخدميـن  رقمنوواقـع  -شواو عبد الباسط ،بميان مسعود .  - 26
والتوثيق والمعمومات  لألرشيفالمجمة العربية   -الجزائر . –بمديرية التربية قسنطينة 

  .775 ص-.7228، 43،ع 77،س
. 

 االرشفة االلكترونية في المممكة العربية السعودية -احمد بن عبداهلل الغرابي . - 27
 . 79 – 78ص  -. 7228الرياض :مكتبة الممك فيد الوطنية ،  -.

االرشفة االلكترونية : نموذج تطبيقي لالستخدام  -ىدى بنت محمد العمودي . -28
 2، ع  26مج  -.مجمة مكتبة الممك فيد الوطنية  -التقني لجامعة الممك عبدالعزيز .

 .. متاح عمى الموقع االلكتروني  82ص  -. 7222، 
   https://kfnl.gov.sa .مساءً  7:32.الساعة  73/27/7272استرجع بتاريخ . 
 

https://almrj3.com/
https://kfnl.gov.sa/
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19-le-cycle-de-vie-d-une-archive   متاح عمى موقع االلكتروني  
In3/2/2022At3:00 pm    .https://www.arcalys.com/archiva 

 
20-  Filip Boudrez.Digitalarchiving:the new 

challenge,Bwlgium,2005,p15 
http://w.w.w.interpares.orgin 4/1/2022. At12:15 pm..       

 مؤسسة عمان :  -اساليب قياس قيمة المعمومات . -انعام عمي توفيق الشيربمي. -72
 .89._ص  7222، لمنشر  الوراق

انعام عمي توفيق الشيربمي ._ قياس انتاجية العمل المعموماتي ومرونتو في نظم  -77 
 .233ص -. 7226، 7،ع3222المعمومات : االلية وتطبيق . المجمة العربية 

ارق عمان : مؤسسة الو  -قياس قيمة المعمومات. -انعام عمي توفيق الشيربمي . -73
 .772،ص   7229،

 المصادر :
أرشيف مصمحـة  رقمنوواقـع  -عبد الباسط ، شواو ،بميان مسعود . -1 

والتوثيق  لألرشيفالمجمة العربية   -الجزائر . –المستخدميـن بمديرية التربية قسنطينة 
 . 7228، 43،ع 77،سوالمعمومات 

الفوتوغرافية : قراءة في اختالف االرشفة االلكترونية لمصور  -عبيد ،احمد . -7
،ع  73المجمة العربية لألرشيف والتوثيق والمعمومات، س   -الخصائص والمتطمبات .

46،7229. 
الوثيقة االرشيفية من الصمصال الى الرق الى الورق الى  -التبني ، المبروك  -3

. 3/27/7272متاح عمى الموقع االلكتروني    . استرجع بتاريخ  -االلكتروني .
 http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=9314عصرًا. 3:22الساعة 

 -إدارة نظم المعمومات المكتبية واألرشفة اإللكترونية . -العيسى ، سمير جمال . -4
 .   267 – 262ص  ، 7224عَمان : االكاديميون لمنشر والتوزيع ، 

https://www.arcalys.com/archiva
http://w.w.w.interpares.org/
http://w.w.w.interpares.org/
http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=9314
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خصائص ومميزات االرشيف االلكتروني . متاح عمى الموقع  -العريفي ،عبير . -5
 االلكتروني .

عصرًا.  5:22. الساعة 7/9/7277. استرجع بتاريخ 
https://abrifi.wordpress.com 

االلكترونية : نموذج تطبيقي لالستخدام  االرشفة -العمودي ، ىدى بنت محمد . -6
 2، ع  26مج  -مجمة مكتبة الممك فيد الوطنية . -التقني لجامعة الممك عبدالعزيز .

 . متاح عمى الموقع االلكتروني . 82ص  -. 7222، 
   https://kfnl.gov.saمساًء.  7:32.الساعة  73/27/7272. استرجع بتاريخ 

االرشفة االلكترونية في المممكة العربية السعودية  -الغرابي  ،احمد بن عبداهلل ا. -7
 . 7228لممك فيد الوطنية ، الرياض :مكتبة ا -.
صنعاء : دار  -المكتبات والمعمومات في عالم متغير . -المالكي ،مجبل الزم  .  -8

 . 7229الكتاب ،
عَمان :  -عمم الوثائق والتجارب في التوثيق واالرشفة . -الزم .المالكي ، مجبل   -9

 . 779، 7229مؤسسة الوَراق ، 
 ماىي االرشفة االلكترونية  .متاح عمى الموقع االلكتروني. -22
 .https://almrj3.com مساًء.2:27.الساعة 8/8/7277استرجع بتاريخ  .

طارق فتحي ،رامز سامي الطنبور ._معيقات استخدام االرشفة مبروك ، –22
مجمة جامعة القدس  االلكترونية في الييئات المحمية الفمسطينية وسبل التغمب عمييا ._

   .متاح عمى الموقع االلكتروني 268ص-. 7228، 9،ع 3.مج
 22:22. الساعة 27/22/7272استرجع بتاريخ 

 .https://journals.qou.edu .صباحاً 
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انشاء قاعدة البيانات  لموثائق الرسمية لييئة   -محمد ، لمياء حسين مولو . -22
 .7272التعميم التقني ._ بيروت :الدار العربية لمموسوعات ،

 
:مكتبة المجتمع العربي عمان -االرشفة االلكترونية . -المدادحة ، احمد نافع . -27
،7227.  

 -دور األرشيف في حفظ ومعالجة األرشيف اإللكتروني . -فتحية . شرقي ، -24
، ص . استرجع بتاريخ  7223،  3، ع  7مج   -. مجمة المكتبات والمعمومات

  http://www.webreview.dzعصرًا. 3:22.الساعة 3/5/7277
عمان : الوراق   -عمومات .اساليب قياس قيمة الم -الشيربمي ،انعام عمي توفيق. -25
،7222 . 
الشيربمي ، انعام عمي توفيق._ قياس انتاجية العمل المعموماتي ومرونتو في  -26 

 .  7226، 7،ع3222نظم المعمومات : االلية وتطبيق . المجمة العربية 
._متطمبات نجاح ادارة الوثائق االلكترونية  ._ عزات   الكساب ، محمد خير -27

 .7228الجامعة االسالمية : كمية التجارة ،قسم ادارة االعمال ، -)رسالة ماجستير ( .
االرشفة االلكترونية األسس النظرية والتطبيقات  -أحمد أبو بكر.اليواش ،  –27

 .7228ار حميثرا لمنشر والترجمة ، القاىرة : د -العممية .
1-Digital Archiving:6 advantantages of using it on 

..In 13/9/2022.At10:30 Pm. https://www.docbyte.com 
2-le-cycle-de-vie-d-une-archive   متاح عمى موقع االلكتروني  
 3:00 pmIn3/2/2022At .https://www.arcalys.com/archiva 
 
3-  Filip Boudrez.Digitalarchiving:the new 

challenge,Bwlgium,2005,p15 
http://w.w.w.interpares.orgin 4/1/2022. At12:15 pm..       
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