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 الملخص:

مما ال شك فيه أن للبرمجة دورها المحوريَّ ف  عملية األرشفة االلكترونية  فبدونها ال يمكن 
الحفظ والبحل واإلتاحة للبيانات والمعلومات ومصادرها تصميم قواعد البيانات الت  تُبنى عليها عمليات 
الخبرات البرمجية القادر  على  -الراغبة ف  التطوير  -الوثائقية  وإذا لم تتوفر لدى الجهات اإلدارية 

تصميم قواعد البيانات أو توفير االعتمادات المالية لشراء البرمجيات التجارية فإنها حتماً ستتخلى عن 
التحو  الرقم   وبعيًدا عن تعقيدات لغات البرمجة  وتمشيًا ما طبيعة الدراسة ف  أقسام قرارها بشأن 

الوثائق والمكتبات والمعلومات تأتى البرامج التطبيقية الجاهز  لتكون حالًّ يتيا لألقسام العلمية إمكانية 
لت  يحتاجها سوق العم   تدريب طالبها عملياً على تصميم قواعد البيانات  وإكسابهم المهارات الالزمة ا

وهذا ما تهدف إليه الدراسة باقتراح مقرر أكاديم  لتدريب الطالب على تصميم قاعد  بيانات أرشيفية 
 وتكشيف  والوارد  الصادرتتضمن ثالثة مشاريا  تمث  عصب إدار  الوثائق ف  أية جهة إدارية  وهى )

( للتدريب الطبية السجالت إدارةة إلى مشروع )( باإلضافوالسجالت الملفات وإدارة  االجتماعات محاضر
على مراح  وإجراءات األرشفة اإللكترونية  والتطبيق عملياً على وثائق إحدى القطاعات الحيوية 

 المتخصصة.

وتستعرض الدراسة سيبل تيدريس المقيرر ومحتيواه العلميي ومتطلباتيه وميا توصيلت إلييه مين نتيائج 
للمقععرر وتجععاوبهم معععه  وإدراكهععم ألهميتععه بمععا أضععافه لهععم مععن  استحسععان الطععالبتطبيقييه، وميين أهمهييا: 

معارف ومهارات جعلتهم يشععرون بقيمعة دورهعم فع  المجتمعا  ومعدى احتيعاج سعوق العمع  إلعيهم  واتبععت 
 الدراسةُ المنهج التجريب  الذى يتسق وسعيها نحو ح  مشكلتها بما اقترحته من مقرر أكاديم .

 الكلمات المفتاحية:

لوثائق والمكتبات والمعلومات  علوم المعلومات  األرشفة اإللكترونية  تصميم قواعد البيانعات  أقسام ا
 البرمجيات التطبيقية الجاهز   إدار  الوثائق اإللكترونية  برامج التكوين األرشيف .

 المقدمة:

ى وضعععته انطالقععاً مععن توجععه الدولععة إلععى رفععا كفععاء  األداء فعع  مؤسسععاتها الرسععمية  والبرنععامج الععذ
م  وما حددته من أهداف لتحقيق التنمية المسعتدامة فع  كافعة 2022 – 2018الحكومة بعنوان مصر تنطلق 

المجاالت  تأتى أولى خطوات المؤسسعات نحعو التنميعة  وذلعك باهتمامهعا بمصعادر معلوماتهعا  وتخليهعا ععن 
أدائهععا  والسععيطر  علععى مواردهععا   الععنظم التقليديععة فعع  إدارتهععا  واالنطععالق نحععو الععنظم اإللكترونيععة  لضععبط

وإمععداد متخععذي القععرار فيهععا بالمعلومععات الدقيقععة فعع  الوقععت المحععدد  وتُعععرف عمليععة التحععو  تلععك باألرشععفة 
اإللكترونية الت  تمهد للدولة االنتقا  بمؤسساتها نحو معا صعار يُععرف عالميعاً بالحوكمعة اإللكترونيعة . ومعن 

  كعان المصعطلا السعائد هعو الحكومعة اإللكترونيعة ويعنعى تقعديم األجهعز  المعروف أنه منذ فتر  ليست ببعيعد
اإلدارية لخدماتها باستخدام التكنولوجيعا الحديثعة معن خعال  مواقعهعا علعى اإلنترنعت  ولعم يععد األمعر قاصعراً 
ت على مجرد تقديم الخدمات ب  انتق  العالم اآلن إلعى الحوكمعة اإللكترونيعة  وهعو أداء كافعة أنشعطة مؤسسعا
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الدولة التخطيطية والتنفيذية والخدميعة باسعتخدام التقنيعات الحديثعة التع  باتعت تعربط كافعة األجهعز  اإلداريعة  
 ومشاركة بياناتها ومعلوماتها.

وما ذلك تواجه مؤسسات الدولة عد  عقبات تقف ف  سبي  اتخاذها قعرار األرشعفة اإللكترونيعة  وأهعم 
لمعرفية ومعا ينعتج عنعه معن انععدام المهنيعة فع  التعامع  معا الوثعائق  فعال تلك العقبات: االفتقار إلى الموارد ا

عز   فضعالً  -مبعثعر   -توجد عمليات فنية أو أرشيفية  وبالطبا يستحي  رقمنعة وثعائق  غيعر ُمصعنفة وال ُمرمَّ
 عن غياب الخبرات الت  تقود عمليات األرشفة اإللكترونية بك  ما تتضمنه من مراحع  وإجعراءات بأسعاليب
علمية تكف  تحقيق األهداف منها  وف  ظ  النق  المعرف  السابق ال سعبي  للمؤسسعات سعوى التوجعه نحعو 
شركات األرشفة الخاصة  وهو ما يصطدم بقلَّة مواردها المالية  فتكون النتيجة البقاء على ما ه  عليعه بعال 

 تغيير.

ف الدولعة بصعفتها المعنيعة فع  المقعام ويأت  دور أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات فع  تحقيعق أهعدا
األو  بتخريج إخصائي  المعلومعات المنعوط بهعم القيعام بعمليعات تنظعيم الوثعائق وضعبطها  سعواء فع  شعكلها 
التقليدي أو اإللكترون   األمر الذى يستوجب إعداد خريجين ُمعؤهَّلين مهنيعاً وتقنيعاً معن خعال  معا تقدمعه هعذه 

سععية تتسععق محتوياتُهععا مععا المعععايير العالميععة والتطععورات التكنولوجيععة األقسععام مععن بععرامج ومقععررات درا
وتطبيقاتها ف  التخص   لتلبى تلك األقسام االحتياجات المسعتجد  فع  سعوق العمع   ولعئال يفقعد الخريجعون 

 فرصهم الوظيفية المناسبة.

 مصطلحات الدراسة:

االستخال   والتحلي  التصنيف  والترميز  والفهرسة  والتكشيف  و العمليات الفنية: -
 .الموضوع 

اإلجراءات اإلدارية المتبعة ف  بناء المقتنيات األرشيفية من إضافة وترحي   العمليات األرشيفية: -
 للوثائق  إلى جانب عمليات التقييم واالستبعاد  وما يحكم تلك األعما  من مبادئ أرشيفية.

تهم وممارستهم للعمليات الفنية وه  تلك الت  يكتسبها الطالب بدراس المهارات المهنية: -
 واألرشيفية.

وه  تلك الت  يكتسبها الطالب من تدريبهم على النظم التكنولوجية الحديثة  المهارات التقنية: -
 الت  تمكنهم من إدار  ومعالجة الوثائق اإللكترونية.

ات المعالجة ملفات تُخزن فيها البيانات بطريقة منظمة بهدف حفظها وإجراء عملي قواعد البيانات: -
عليها  للحصو  على المعلومات  وتُبنى قواعد البيانات ف  األساس من الجداو  الت  تتكون من 

 حقو  )أعمد ( تخزن فيها البيانات ف  )صفوف( تعرف بالسجالت.

برامج تمكن المستخدمين من االستفاد  من مكونات الحاسب اآلل   البرمجيات التطبيقية الجاهزة: -
ية ف  أداء األعما  الكتابية والفنية والحسابية وغيرها  وقام عديد من شركات الصلبة والبرمج

البرمجة بتجميا حزم البرمجيات األكثر استخداماً وإصدارها بواجهات سهلة  مث : مجموعة 
البرامج المكتبية لتحرير النصو   والعمليات الحسابية  وقواعد البيانات  وعرض الشرائا  

 ,Microsoft Office, Office Suiteترون   ومن أشهر البرمجيات المكتبية: وإدار  البريد اإللك

Open Office  . 

وه  اإلجراءات والعمليات الت  تهدف إلى تحوي  األسلوب التقليدي  األرشفة اإللكترونية: -
)الورق ( إلدار  الوثائق ف  المؤسسات إلى نظم إلكترونية تستوعب أنشطتها ووثائقها  حيل 

اناتها ف  قواعد بيانات تُستخدم ف  عمليات البحل واالسترجاع  والحصو  على تُسج  بي
 المعلومات  والوصو  إلى المصادر الوثائقية.
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كيانات ذات نشاط إداري أو صناع  أو تجارى أو اجتماع  أو علم  أو رياض   المؤسسات: -
تربطها عالقات  تعام  كشخصية اعتبارية  وتتكون من مجموعة من العناصر )وحدات إدارية(

تحدد المسئوليات والصالحيات والمهام  مث : الوزارات  والمحافظات  والمستشفيات  
 .(132  صفحة 2015)محمد ن.  والجامعات  والشركات  والنقابات  والجمعيات وغيرها 

 أهداف الدراسة:

اب الطعالب مهعارات تقنيعة جديعد  تضعيف إلعى رصعيدهم المهنع   الهدف الرئيس من هذه الدراسة إكس
 وذلك بتدريبهم عملياً على تصميم قواعد بيانات أرشيفية  ويتبا ذلك عد  أهداف  أهمها:

 اإلسهام الفعل  ف  تنفيذ التوجه العام للدولة نحو تغيير منظومة إدارتها للوثائق وتطوير مؤسساتها. -

ونية بمقررات تركز على الجوانب العملية وتطبيقاتها المرتبطة تدعيم برنامج األرشفة اإللكتر -
 بالتخص .

 مشكلة الدراسة:

ترى الدراسة أن غيعاب تعدريس قواععد البيانعات عمليعاً ضعمن مقعررات األقسعام العلميعة المعنيعة بعلعوم 
ين   حيعل الوثائق واألرشيف أو سيطر  الجانب النظري عليها أمر يمث  ضعفاً ف  التكعوين المهنع  للخعريج

لم يعثر الباحل على جامعة مصرية أو عربية تقوم بتدريس قواعد البيانات عملياً على النحو الذى يقترحه   
ووفقاً لما هو مععروض علعى موقعا قسعم المكتبعات والوثعائق والمعلومعات بجامععة القعاهر  نجعده يُركعز علعى 

انععات وأنواعهععا ومكوناتهععا وبرمجياتهععا الجوانععب النظريععة مثعع : مصععطلحات ومفععاهيم نظععم إدار  قواعععد البي
(Oracle, SQl Server, My SQL  دون الجوانب العمليعة المتعلقعة بتصعميمها وتطبيقاتهعا الفعليعة إلدار )

الوثائق    وهذا ما اعتبرتعه هعذه الدراسعة مشعكلة وتفتعرض لحلهعا زيعاد  الجانعب العملع  فع  تعدريس قواععد 
ممارسععة مراحعع  بنععاء قواعععد البيانععات وتصععميمها مععن بععدايتها إلععى  البيانععات  وتقتععرح مقععرراً يتععيا للطععالب

فعع  معظععم  –ال غنععى عنهععا  –نهايتهععا  وتطبيععق ذلععك عمليععاً علععى مجموعععة مشععاريا أساسععية إلدار  الوثععائق 
 الجهات اإلدارية.

 :تساؤالت الدراسة

تعلقة بماهية المقرر تغطى الدراسة جوانبها البحثية من خال  إجاباتها على مجموعة من التساؤالت الم
 وفيما يل  مجموعة التساؤالت التي أسهمت في تحديد موضوعات الدراسة واتجاهاتها:المقترح وأهدافه  

 ما الهدف من تدريس تصميم قواعد البيانات أ  -

 ما االختالف ف  تدريس قواعد البيانات بين األرشيفات والمكتبات أ -

 ما مخرجات التعلم المستهدفة أ -

 الموضوع  للمقرر المقترح ف  ضوء المخرجات المستهدفة أما المحتوى  -

 ما التطبيقات العملية )المشاريا( الت  سيتم التدريب عليها أ -

 ما البرنامج أو البرمجيات المقترحة للتدريب على تصميم قواعد البيانات أ -

 ه  يمكن استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر أ -

 الحقة أما المقررات )المتطلبات( السابقة وال -

 ما مدى تقب  الطالب للمقرر المقترح أ -
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 ه  حقق المحتوى الموضوع  المقترح المخرجات المستهدفة أ -

 ما الصعوبات الت  واجهت تدريس المقرر أ -

 أهمية الدراسة:

كمعا  –تكتسب الدراسة أهميتها من خال  ما تسعى إلى تحقيقعه معن أهعداف تععود مردوداتهعا باإليجعاب 
س فقط على الخريجين والعمليعة التعليميعة  بع  علعى األقسعام العلميعة ومجتمعاتهعا  وممعا لي –تتوقا الدراسة 
 تأمله الدراسة:

ترسيخ المفاهيم والموضوعات المهنية والتقنية لعدى الطعالب  وذلعك معن خعال  الممارسعة الفعليعة  -
 الستخداماتها وأوجه تطبيقاتها العملية ف  ميادين العم .

ا من المعارف والمهارات المهنيعة والتقنيعة معا يُمكنهعا معن المنافسعة تخريج كوادر متخصصة لديه -
 بجدار  ف  شتى مجاالت سوق العم .

خلق فر  عم  جديد  ومميز  أمام الخريجين على السواء ف  القطاعين الحكوم  والخا  فع   -
 ظ  اعتماد الدولة لألرشفةة اإللكترونية نهجاً لتدار .

وق العم  المستجد   ومعا يعتم تدريسعه معن مقعررات أكاديميعة فع  تحقيق المواءمة بين متطلبات س -
 األقسام العلمية ف  ضوء التطورات العالمية ف  التخص  والتقدم التكنولوج .

اسعتعاد  المكانععة المجتمعيععة ألقسععامنا العلميععة حينمععا كانعت فعع  الصععدار  ويتسععابق عليهععا الطععالب   -
تغير اآلن  حيل لم تعد أقسامنا منافساً قوياً بين لوجود فر  عم  حقيقية للخريجين  األمر الذى 

 األقسام األخرى.

 منهج الدراسة:

اتبعت الدراسة المنهج التجريب  الذى يتسق وسعيها نحو ح  مشكلتها بمعا تقترحعه معن مقعرر أكعاديم  
ب )عينة وبرنامج تطبيق  لتدريسه  كما يُسهم المنهج التجريب  ف  اختبار تطبيق المقرر المقترح على الطال

ن الدراسة من تحليلها والخروج بنتائج يُْمكعن تعميمهعا   ك ِّ الدراسة( وقياس ما تم التوص  إليه من نتائج بما يُمة
ومن أهم األدوات التي تم االستعانة بها في جمع البيانات والمعلومات، تدريس المقيرر المقتيرح، ودراسية 

 :النتائج وتحليلها

ف  تقييمها للمقرر المقترح بنموذج الهيئة القومية لضمان الجود  واالعتماد   استعانت الدراسة االستبيان: -أ
أسئلة(  المحور الثان  لقياس  8خمسة محاور  األو  لتقييم محتوى المقرر )وشم   وتضمن االستبيان

أسئلة(  المحور الرابا  8أسئلة(  المحور الثالل لتقييم الُمحاضرات )وشم   4مخرجات  التعلم )وشم  
أسئلة(  والمحور األخير لمعرفة أي المشاريا يفضلون )ويكتب فيه  4لقياس مدى تقبلهم للمقرر )وشم  

الطالب اسم المشروع الذي يفضله(   ويتم اإلجابة على أسئلة المحاور األربعة باالختيار من ثالثة 
اظاً على حيادية مستويات  ه : الرفض  والحياد والموافقة  وُطلب من الطالب عدم ذكر أسمائهم حف

إجاباتهم وموضوعيتها  ولتحلي  نتائج االستبيان تم حساب المتوسطات المرجحة للعبارات على النحو 
 اآلت :

 1× + عدد الرافضين  2× + عدد المحايدين  3× عدد الموافقين     
 ــــــــــــــــــــــــ=   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد أفراد العينة مند

وتعم تحديععد اتجععاه أفععراد العينععة مععن خععال  مقارنععة نتععائج المتوسععطات مععا جععدو  توزيععا فتععرات مقيععاس 
ليكعععرت الثالثععع   وكعععذلك بالنسعععبة للمتوسعععط الععععام لعناصعععر المحعععور ككععع   وتعععم االعتمعععاد علعععى برنعععامج 
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حة والنسب المئوية للتكرارات  أما فترات مقيعاس ليكعرت مايكروسوف إكس  ف  حساب المتوسطات المرج
 الثالث  فه :

 د يوض  فترات مقياس ليكرت الثالثي واالتجاه العام لها1جدول م

 االتجاه العام الفترات مللمتوسط المرج د

 رافض 1.67 – 1

 محايد 2.33- 1.68

 موافق 2.34-3.00

دقيقة والمستمر  طيلة تدريس المقرر  الستقبا  ردود اعتمدت الدراسة على المالحظة ال المالحظة: -ب
أفعا  الطالب حيا  ما يُقدم من موضوعات وما يُطرح من استفسارات وما يُطلب من تكليفات  والتعرف 
على مدى تقبلهم وتفاعلهم ما المقرر وطاقتهم على استيعاب الجانب التقن   وقدرتهم على تنفيذهم 

 تلك الردود  لمعرفة نقاط القوى والضعف والعم  على تطوير المقرر.التطبيقات العملية   وتسجي  

: وهو من أشهر وأبسط برامج تصميم وإدار  قواعد البيانات دMS Accessالبرنامج التطبيقي م -ج
 وأسهلها ف  التعلم ألنه يعتمد  عل  واجهة رسومية بسيطة يمكنها حفظ البيانات وتنظيمها وإدارتها .

 مجتمع الدراسة :

 تستهدف الدراسة فئتين رئيستين هما: 

وه  المعنية بتدريس علوم الوثائق واألرشيف  والمهتمة بمقررات المعالجة  األقسام العلمية: -1
 الرقمية للوثائق.

 بتنوع مجاالته واتساع نطاقه  ليشم  المؤسسات الحكومية والخاصة. سوق العمل: -2

ها وععدد فروعهعا والععاملين بهعا والمسعتفيدين ويمكن تقسيم المؤسسات من حيل حجم أعمالهعا وأنشعطت
 منها إلى أربعة مستويات رئيسة  ه : 

 مؤسسات متوسطة        -ب  مؤسسات صغرى -أ 

 .مؤسسات عالمية -د  مؤسسات كبرى -ج 

وكلما اتسا نشاط المؤسسة وكثرت أعمالهعا انعكعس ذلعك طرديعاً علعى كعم الوثعائق التع  تتعامع  معهعا  
اسععتقبلتها مععا تنععوع موضععوعاتها وأشععكالها )ورقيععة  إلكترونيععة  نصععية  صععور  فيععديو  سععواء أنتجتهععا أو 

خرائط  رسعوم هندسعية  أشععة ...(  باإلضعافة إلعى اتسعاع نطعاق المتععاملين معهعا سعواء أكعانوا معوظفين أم 
فع   والكبرى سوى استخدام لغات برمجة قوية المؤسسات العالميةمستفيدين بتنوع صالحياتهم  وليس أمام 

 المؤسسيات المتوسيطةبناء قواعد بياناتها  ك  تغطى كم أعمالهعا  وتنعوع وثائقهعا وتحعافظ علعى أمنهعا  أمعا 
  وهذه ه  المستهدف المؤسسات الصغرىفلها أن تختار وفق ما يناسب نشاطها وإمكاناتها  ولم يتبق سوى 

 لألسباب اآلتية: الرئيس من الدراسة  

 تشاراً من سابقتيها.أنها األكثر عدداً واألوسا ان -

 صغر حجمها اإلداري وبساطة أنشطتها. -

 ال تعتمد كثيراً على المشاركة ومحدودية نطاق اإلتاحة. -
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 ,Miah & Samsudin, 2017)بساطة ما تحويه وثائقها من بيانعات أغلبهعا ذات طبيععة نصعية  -

p. 1896). 

 عينة الدراسة: 

راسة طالب الفرقة الرابعة بقسم الوثائق والمكتبات والمعلومات كلية اآلداب جامعة دميعاط اختارت الد
طالباً لتدريس المقعرر المقتعرح  حيعل إنهعم معن طعالب األقسعام العلميعة المعنيعة بتعدريس علعوم  43وعددهم 

  والتع  تتمثع  فع  األرشفة  وأيًضا ألنه يتوافر لديهم رصيد من المعارف والمهارات التع  تتطلبهعا الدراسعة
 دراستهم لمقررات سابقة مهنية  وبينية  وتقنية أسهمت ف  تكوينهم وإعدادهم قب  دراستهم للمقرر المقترح.

 الدراسات السابقة:

تناولت العديد من الدراسات مسألة تطوير المقررات الدراسعية لعلعوم الوثعائق واألرشعيف بصعفة عامعة 
صععة  وذلععك لالرتقععاء بمسععتويات الخععريجين مهنيععاً وتقنيععاً  ومزامنععة وإدار  الوثععائق اإللكترونيععة بصععفة خا

تكنولوجيععا العصععر ومواكبععة المسععتجدات التعع  طععرأت علععى متطلبععات سععوق العمعع   وفيمععا يلععى تعريععف 
 بالدراسات األقرب لموضوع الدراسة: 

ة اإللكترونيععة فعع  الجامعععات المصععرية: الواقععا بعنععوان "مقععررات األرشععف (2017)محمععد م.  دراسععة  .1
والمأمو " واستعرضت واقا تعدريس األرشعفة اإللكترونيعة فع  الجامععات المصعرية مقارنعة بالخعارج   

وإنما ه  برنامج  –كما تُدرس محلياً  –وأوضحت أن األرشفة اإللكترونية ال تقتصر على مقرر واحد 
مقترحععات لمحتوياتهععا العلميععة ومتطلباتهععا السععابقة  يتكععون مععن مجموعععة مقععررات  وقععدمت الدراسععة

ومخرجاتها المعرفية والمهارية والذهنية المستهدفة  ومن ضمن المقررات الت  اقترحتها تلعك الدراسعة 
مقرر لتصعميم قواععد البيانعات  وهدفعه تعلعيم الطعالب وتعدريبهم عمليعاً علعى أسعس التصعميم فع  ضعوء 

 دراستهم المتخصصة.

بعنعوان " تكعوين األرشعيفيين علعى اسعتخدام التكنولوجيعا الحديثعة فع   (2018)فردي و مداس   دراسة  .2
األرشيف: دراسة ميدانية بمصالا أرشيف جامعات قسنطينة وباتنة وجيج " وقد رصدت هذه الدراسعة 

بمتطلبات سوق العم    واقا برامج تدريس علوم الوثائق واألرشيف ف  الجامعات الجزائرية ومطابقته
وخلصت إلى أن برامج التكوين الجامعية تواكب التطور العالم  ف  جوانبها النظرية  غير أنه ينقصها 
الجانب التطبيق   وأوصت الدراسعة بضعرور  تركيعز المقعررات التدريسعية علعى الشعق العملع   وذلعك 

ام  وبشععك ا خععا  علععى قواعععد بتنفيععذ ورش عمعع  للتععدريب علععى اسععتخدام التقنيععات الحديثععة بوجععه ععع
البيانات الخاصة بإدار  الوثائق اإللكترونيعة  واقترحعت مجموععة معن البرمجيعات التجاريعة المسعتخدمة 

 ف  الجزائر.

 Teaching Archivists About Electronic Recordsبعنوان "  (Hedstrom , 1993)دراسة  .3

and Automated Techniques: A Needs Assessment   وهى من أوائع  الدراسعات التع  "
طالبعععت بتعععدريس تكنولوجيعععا المعلومعععات ضعععمن البعععرامج األرشعععيفية ومعععن أكثرهعععا تعمقعععاً فععع  تناولهعععا 
للموضوع  حيل جعلته تحدياً كبيعراً أمعام األرشعيفيين يجعب أن يجتعازوه  كع  يتمكنعوا معن التعامع  معا 

ير تكون لعديهم القعدر  علعى التواصع  ومشعاركة المتخصصعين  واقترحعت النظم اآللية  أو على أق  تقد
 ألمرين مهمين:الدراسة مجموعة كبير  من المقررات البينية الت  تؤه  األرشيفيين 

تمكععن المسععئولين مععن رسععم  واآلخيير:تصععميم نظععم المعلومععات وإدار  الوثععائق اإللكترونيععة   أولهمييا:
هم علعى ميكنعة األعمعا  األرشعيفية  وعلعى هعذا األسعاس انقسعمت السياسات ووضا اإلجراءات التع  تسعاعد

بعنعوان  والثيانيعنوانه "التخطعيط االسعتراتيج  واإلدار  المتقدمعة"   األولالمقررات المقترحة إل  قسمين: 
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"الوثائق اإللكترونية والتقنيات اآللية"  على أن يعرتبط تعدريس المقعررات التكنولوجيعة بالمبعادئ األرشعيفية  
وقسييمت الدراسيية مقييررات قسييم الوثييائق اإللكترونييية والتكنولوجيييا إليي  أربييع بيععة احتياجععات األرشععيف  لتل

 مجموعات، هي:

وتناولععت القضععايا القانونيععة  وسياسععات المعلومععات  وتععأثير  األرشيييف وتكنولوجيييا المعلومييات: (أ 
 التكنولوجيا على أعما  األرشيف  والخدمات المستحدثة للمستفيدين.

وركَّعزت علعى موضعوعات تنظعيم البيانعات وقواععدها  ونظعم  والمصيطلحات األساسيية:المفاهيم  (ب 
 المعلومات ومكوناتها وتصميمها  والبرمجيات المكتبية.

 طبيعتها وأنواعها  ونظم تحويلها  ومعايير الحفظ األبدي. الوثائق اإللكترونية: (ج 

لمؤسسععات األرشععيفية  ومنهععا: وتلقعع  الضعوء علععى البرمجيععات التطبيقيعة ل التقنييات التكنولوجييية: (د 
النظم المكتبية الشهير  لمعالجة النصو  والجعداو  الحسعابية  وتصعميم قواععد البيانعات  وإدار  
البريععد اإللكترونعع   ونظععم االسععترجاع  وطععرق التحليعع   والتقيععيم وتطععوير األداءات الوظيفيععة  

 .واتخاذ قرارات اقتناء البرمجيات  ورسم وتنفيذ سياسيات التطوير

 The role of electronic recordsبعنععوان "  (Makhura M. M., 2001)دراسععة  .4

management in a service organization   والععذي تنععاو  ضععرور  تععدريب العععاملين فعع "
معا  األرشيف على استخدام النظم اآللية  الكتسعاب مععارف ومهعارات جديعد  تععزز معن جعود  تععاملهم

الكميات الهائلعة المتزايعد  يوميعاً معن الوثعائق  وتعيعنهم علعى القيعام بالعمليعات األرشعيفية بدقعة وسالسعة  
وحععددت الدراسععة مجموعععة مععن البععرامج األساسععية يجععب التععدريب عليهععا وفعع  مقععدمتها بععرامج معالجععة 

الضعوء علعى دور قواععد النصو   وإدار  البريد اإللكترون   وإدار  قواعد البيانات  وألقت الدراسة 
البيانات فع  عمليعات الجعرد  والترحيع   واالسعتبعاد  وتعأمين البيانعات والمعلومعات معن الوصعو  غيعر 

 المسموح به للوثائق.

 The Next Generation Finding Aid: Theبعنعوان " (Yakel & Reynolds, 2006)دراسة  .5

Polar Bear Expedition Digital Collections: A Case Study in Reference and 

Access to Digital Materials"  والتع  نُشعرت ضعمن أعمعا  نعدو "New Skills for Digital 

Era وموضعوعها )مهععارات جديعد  فعع  العصععر الرقمع ( وعقععدت برعايعة إدار  الوثععائق واألرشععيفات "
كيين  وتناولعععت الدراسعععة تجربعععة جامععععة مشعععيجان الوطنيعععة بالتععععاون معععا جمعيعععة األرشعععيفيين األمعععري

(University of Michigan فعع  تععدريب العععاملين بأرشععيفات بعععض قطاعععات الجامعععة  إلكسععابهم )
المهععارات التقنيععة الالزمععة كعع  يتمكنععوا مععن التعامعع  مععا الوثععائق اإللكترونيععة وفقععاً لألسععس والمبععادئ 

المكتبية الجاهز  لشركة مايكروسوفت  للتدريب علعى  األرشيفية  واستعانت الدراسة بمجموعة البرامج
معالجة النصو  وجداو  البيانات وإدار  رسائ  البريد اإللكترون  وتصميم قواعد البيانات  وأوصت 

تصعميم  -  الدراسة بضعرور  تنميعة قعدرات الطعالب التكنولوجيعة معن خعال  تعدريس المهعارات التاليعة:
 قواعد البيانات العالئقية.

 .SQL, JAVASCRIPT, HTML, CSSت البرمجة مث  لغا -

 بنية الشبكات واالنترنت. -

 Impact of ICT on Archival بعنععوان " (Stancic, Rajh, & Jamic, 2017)دراسععة  .6

Practice from the 2000s Onwards and the Necessary Changes of Archival 

Science Curricula  ورصععدت مععدى تععأثير تكنولوجيععا المعلومععات واالتصععاالت الحديثععة علععى  "
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الممارسات األرشيفية بداية من العقد األو  من القرن الحادي والعشرين وما بعده  ومن أبرز تطبيقاتها 
الويععب الععدالل   والتوقيععا اإللكترونعع   والخععدمات السععحابية  والبيانععات الوصععفية )الميتاداتععا(   وقواعععد 

يانعععات  األمعععر العععذي أدي إلعععى ظهعععور طعععرق جديعععد  فععع  إنشعععاء وحفعععظ ومعالجعععة الوثعععائق وتععععدد الب
استراتيجيات البحل واالسترجاع  وهو ما دفا بالدراسعة إلعى قيعاس قعدر  المهنيعين علعى اسعتيعاب تلعك 
التطورات والتعام  معها من خعال  تحليع  مجموععة معن الممارسعات المعتمعد  علعى التقنيعات الحديثعة  

ظهرت نتائج الدراسعة نقعاط الضععف وأهمهعا العنق  المعرفع  بالتكنولوجيعا وطعرق التفكيعر التقليديعة وأ
المسيطر  علعى عقعو  األرشعيفيين  والتع  تحولعت إلعى نقعاط قعو  عقعب تنفيعذ المشعاريا التدريبيعة علعى 

لعلعوم  بعض الممارسات ف  البيئة الرقمية  وأوصت الدراسعة بضعرور  أن تواكعب المنعاهج األكاديميعة
األرشععيف تلعععك التطعععورات  وينبغعع  علعععى الجامععععات إعععداد مقعععررات تركعععز علععى الجوانعععب العمليعععة 
لتكنولوجيا المعلومات وإدار  الوثائق ف  البيئة السحابية  لتأهي  الطالب لاللتحاق بسوق العم  الرقم   

 وضرور  مواكبة مقررات العلوم األرشيفية . 

 ات ؟لما تصميم قواعد البيان -أوالً 

أن أيععة مؤسسععة تمععارس نععوعين رئيسععين مععن األنشععطة  همععا  أولهمييا:بدايععة علينععا أن نوضععا أمععرين 
األنشطة العامة  وتمثلها اإلدارات المالية والقانونية وشئون العاملين وغيرها  وهذه ال تختلعف قواععد عملهعا 

لمؤسسعة وتميزهعا عععن معن مؤسسعة ألخعرى  والنعوع اآلخععر هعو األنشعطة الخاصعة التع  مععن أجلهعا أنشعئت ا
غيرهععا  مثعع  إدارات شععئون الطععالب الموجععود  فعع  المؤسسععات التعليميععة  وال توجععد مععثالً فعع  الجمععارك أو 

أن للوثعائق مبعادئ تحكعم إدارتهعا معن أهمهعا: المنشعأ  والترتيعب األصعل   والتقيعيم   وثاني األمرين:البنوك  
ناتجة عنها  والعدور  المسعتندية  ومعدد الحفعظ وغيرهعا واالستبعاد  والتدرج التنظيم  لتدارات واألنشطة ال
 .(Force & Zhang, 2016, p. 263)من األسس الت  تُبنى عليها خطط التصنيف والترميز 

تصميُم قواعد بيانعات تتناسعب  -الراغبة ف  التطوير  –وبناًء على ما سبق كان لزاماً على المؤسسات 
نشطتها الخاصة دون اعتمادها على قواعد صممت لتناسب أنشطة مؤسسات أخرى  فاألمر يختلعف تمامعاً وأ

عن المكتبعات التع  يمكنهعا تبنعى أنظمعة إلكترونيعة موحعد  إلدار  مجموعاتهعا وأعمالهعا  ألن طبيععة نشعاطها 
درتها علععى شععراء الخععا  ال يختلععف كثيععراً مععن مكتبععة ألخععرى  وهنععا االصععطدام مععا ميزانيععة المؤسسععة وقعع

ويكون األرشيف  أمام أمرين  إما أن يستسلم للواقا ويظ  كمعا هعو  أو  -مرتفعة السعر  –البرامج التجارية 
أن يقوم بنفسه بتصميم قاععد  بيانعات بسعيطة تسعاعده علعى تطعوير أعمالهعا  وهعذا هعو العدافا العرئيس لتعلعيم 

الحتياجععات سعوق العمعع  فعع  ظع  اإلمكانععات الماديععة  الطعالب أسععس تصعميم قواعععد البيانععات ومبادئهعا  تلبيععةً 
المحدود  لكثير من المؤسسات وبخاصة الرسمية  هذا باإلضافة إلى مجموعة معن األهعداف التفصعيلية التع  

 من أهمها:

إتاحة الممارسة الفعلية لما تم دراسته معن عمليعات فنيعة وأرشعيفية  وأوجعه تطبيقهعا فع  ضعوء المفعاهيم  .1
    مث  الضبط االستنادي  واالنطولوجيا  ونظم االسترجاع غيرها. الحديثة ف  التخص

على األطر القانونية واإلدارية الت  تحكم أعما  المؤسسات وتأثيراتهعا المباشعر   -عن قرب  -التعرف  .2
 على عملية التحو  الرقم  وإدار  الوثائق الرقمية.

غيرهم ف  تصميم قواعد البيانات  وذلك  إصقا  الجانب التقن  لدى الخريجين  األمر الذى يميزهم عن .3
 بجمعهم بين الدراستين المهنية والتقنية  وهما األساس الذى تُبنى عليه األرشفة اإللكترونية.

إكساب الطالب قدراً أساسياً من المعارف والمهارات البرمجيعة التع  تمعنحهم خلفيعة تقنيعة جيعد  تمكعنهم  .4
المجععاالت  وتكععون ركيععز  أساسععية لمععن يرغبععون فعع  مععن التواصعع  بكفععاء  مععا المتخصصععين فعع  تلععك 

 تطوير أنفسهم برمجياً بما يفيد مجاالت العم  األرشيف .
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 ما البرنامج الذى تقترحه الدراسة للتدريب عل  تصميم قواعد البيانات ؟ -ثانياً 

ب اسععتبعدت الدراسععة البرمجيععات مفتوحععة المصععدر فعع  تععدريس المقععرر المقتععرح   ألنهععا ال تتععيا تععدري
الطالب على العمليات األساسية ف  بنعاء قواععد البيانعات وتصعميمها   وذلعك ألن البعرامج مفتوحعة المصعدر 
ه  نظم برمجية تكون شفر  برمجتها مفتوحة للتعدي  والتطوير وإععاد  نشعرها دون قيعود   عكعس البعرامج 

الكها أو منتجها شروطاً لتداولها   فتسهم البرامج ا لمفتوحعة فع  إنتعاج المعرفعة بمشعاركة المغلقة الت  يضا مة
المتطوعين   مما يثرى عمليات البرمجة بالبدء معن حيعل معا انتهعى إليعه اآلخعرون  وهعى ال تعنعى المجانيعة 

والتجععاري  وقععد يضععا المصععدر ضععوابط ماديععة وفكريععة  -فعع  مسععتوياته األولععى  -المطلقععة  فمنهععا المجععان  
صعدر أهيمتهعا واسعتخداماتها الواسععة فع  إدار  الوثعائق  ولكنهعا لالستخدام والنشر  وللبرمجيات مفتوحة الم

تتطلب خبرات برمجية لتطوير إمكاناتها حتى تتوافق ما المبادئ األساسية الت  تحكم العم  األرشيف  مثع : 
 المنشأ األصل   والترتيب األصل   والتقييم  واالستبعاد  ومراعا  التدرج التنظيم  .

  ألنهعا تتطلععب دراسععات Oracle, SQL, Javaخدام لغععات البرمجعة مثعع  كمعا تجنبععت الدراسعة اسععت
أعمق ف  البرمجة وصياغة األكواد  وهذه بعيد  عن طبيعة التخص   واتجهعت الدراسعة نحعو البرمجيعات 

(  لععد  MS Accessالتطبيقيعة الجعاهز  لتصعميم قواععد البيانعات وبالتحديعد برنعامج مايكروسعوف أكسعس )
 اعتبارات أهمها:

والمرونة وسهولة التعلم  فال يحتاج إلى دراسة طويلة الستيعابه  فشاشة البرنامج  لبساطةا -1
 الرسومية تتيا تنفيذ األوامر دون عناء كتابة األكواد.

( ما توافر windowsانتشاره ورخ  ثمنه  وعمله تحت نظام تشغي  شائا ومعروف ) -2
بتقديم الشروحات والرد على  ف  المواقا والمنتديات وتنوعهاالمصادر التعليمية له 

 االستفسارات. 

( ألنهععا غيععر FoxPro, Winisisوهعذا مععا جعع  الدراسععة تعععزف ععن تطبيقععات جععاهز  أخعرى )مثعع  
وانحسار نطاق استخدامها على الرغم من تفوقها على األكسس الذى يعيبه عدم القدر   -ف  مصر –منتشر  

ود البرنامج علعى الجهعاز الُمشعغ  لقاععد  البيانعات  على المشاركة وضعف مستويات األمان  وضرور  وج
جيجعا بايعت أمعا البيانعات المصعور  أو الصعوتية فعال  2كما أنه يتعام  ما البيانات النصية بكفعاء  فع  حعدود 

  (2017)خضير و خلف  طاقة له بها 

 أابقة ه  سيحقق األهداف من المقررسف  ظ  عيوب برنامج األكسس ال والسؤال الذى يطرح نفسه:

بدايععة علينععا أن نتععذكر أن الهععدف مععن المقععرر تععدريب الطععالب علععى مراحعع  تصععميم قواعععد البيانععات 
  وذلعك نعمإلدار  الوثائق  وف  ضوء ذلك ستكون اإلجابة  -بسيطة  -وتطبيق ذلك عملياً من خال  مشاريا 

 لألسباب التالية:

حيعل يمكعن تصعميم قاععد  بيانعات بالكامع  دون  -لتعامع  معا البرنعامج على الرغم من بساطة واجهعة ا .1
غير أنعه قعوي فع  بنائعه لقواععد البيانعات الصعغير   –الحاجة إلى كتابة األكواد الت  ال يفضلها كثيرون 

)العالئقية( ويعطى نتائج بعاهر  إذا أُحسعن اسعتغالله  حيعل يسعما بإضعافة األكعواد البرمجيعة لتطعويره  
ستفاد  من الجداو  والبيانات المدخلة فيه عند ترقيعة قاععد  البيانعات وإععاد  تصعميمها بلغعات ويمكن اال

 .(Duranti, 2010, p. 16)برمجة أعلى 

اعتماد المؤسسات التعليمية ف  الخارج على برنامج مايكروسوفت أكسعس فع  تدريسعها لقواععد بيانعات  .2
اإللكترونية  سواء فع  المرحلعة الجامعيعة األولعى والدراسعات العليعا   فعلعى سعبي  المثعا  إدار  الوثائق 

كلية المجتما ف  والية بيليسيب  تستخدم األكسس ف  تدريس الجزء العمل  من مقررها للماجسعتير فع  
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 INTRODUCTIONتكنولوجيا اإلدار  المهنية بعنوان " مقدمعة فع  السعجالت الطبيعة اإللكترونيعة" )

TO ELECTRONIC HEALTH RECORDS .)(Pellissippi State Community 

College, 2016)   وهعذه كليعة "لعوس معدانوس" بواليعة كاليفورنيعا تعتمعد علعى برنعامج األكسعس فع .
 Electronics Records Managementتدريس مقررهعا إلدار  الوثعائق اإللكترونيعة   ومسعماه: "

with MS Access:وتهدف من خالله إلى إكساب الطالب المعارف والمهارات التالية  " 

   معرفعة المصععطلحات والمفععاهيم والمراحعع  واإلجععراءات األساسععية فعع  تصععميم الععنظم اإللكترونيععة
 لحفظ السجالت  وح  المشكالت الت  تعانى منها األجهز  اإلدارية.

 إدار  البيانات والوثائق اإللكترونية والعتحكم فيهعا  وذلعك  اكتساب مهار  اإلنشاء الفعل  لنظام يجيد
 باالعتماد على برنامج مايكروسوف أكسس ف  تنفيذ خطط وسياسات اإلنشاء وآليات البحل. 

  الممارسة العملية لمراح  التحليع  والتخطعيط لبنعاء الحقعو  والجعداو   وإجعراءات الحفعظ والنسعخ
 ,Los Medanos College)البريععد اإللكترونعع   االحتيععاط   وصععالحيات الولععوج  وإدار 

2017). 

 ما الموضوعات التي سيتم تدريسها في المقرر المقترح ؟ -ثالثاً 

 بداية راعت الدراسة عند اختيارها لموضوعات المقرر العناصر التالية: 

 .أن تتسق ما أهدافه وتحقق نتائج ملموسة يمكن قياسها 

  التخص   وأنها موظفة لتدعيم برنامج األرشفة اإللكترونية.طبيعة 

  .أن تلبى احتياجات الطالب  وتناسب إمكاناتهم وقدراتهم 

   المبنعع  علععى التععراكم المعرفعع  والنمععو المكتسععب  -فعع  سععرد الموضععوعات  -التععدرج المنطقعع
 للمهارات.

 لحديثعة فع  علعوم الوثعائق حداثة المفاهيم والموضوعات  حتى يكون الطعالب ملمعين بعالتطورات ا
واألرشعععيف  مثععع  االنطولوجيعععا ودورهعععا فععع  عمليعععة التصعععنيف وبنيعععة الموضعععوعات  والضعععبط 
االستنادي ودوره فع  ضعبط المعدخالت  ونتعائج البحعل  والبيانعات الضعخمة  ونظعم االسعترجاع  

 . (Marciano, et al., 2018)لرفا كفاء  البحل وغيرها 

 السترشاد بمحتويات الدورات التدريبية والمقعررات التع  تُعدرس قواععد البيانعات األرشعيفية منهعا ا
سعاعة( المعتمعد معن معهعد المعديرين  80على سبي  المثعا : محتعوى دبلعوم األرشعفة اإللكترونيعة )

 .(2010اإلدارية   )الدار العربية للتنميةالمحترفين بالواليات المتحد  األمريكية 

  تحقيق المتطلبات األساسية من قواعد البيانات وفقاً لما ورد ف  المعايير الدولية تعم االعتمعاد علعى
الوحععد  الثالثععة مععن التوجيهععات اإلرشععادية الصععادر  عععن المجلععس الععدول  لألرشععيف التعع  تناولععت 

لوثععععائق اإللكترونيععععة المتطلبععععات األساسععععية الواجععععب توافرهععععا فعععع  الععععنظم البرمجيععععة إلدار  ا
(International Council on Archives, 2008). 

  اتبععاع اسععتراتيجيات تنمععى مهععارات الععتعلم والتعععاون والتفكيععر العلمعع   وتجععذب اهتمععام الطععالب
 وتشجعهم.
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 وفيما يل  الموضوعات التي تقترحها الدراسة ليتم تدريسها:

 واألرشفة اإللكترونية: قواعد البيانات -1

هععو جععزء نظععري يتعععرف مععن خاللععه الطععالب علععى قواعععد البيانععات  وأهميتهععا  وأنواعهععا  وأشععهر 
برامجهعا  وعالقتهععا باألرشععفة اإللكترونيععة  ومتطلباتهععا  ومعوقاتهعا  ومراحلهععا  ودورهععا فعع  عمليععة التنميععة 

 ومنظومة التحو  الرقم .

 تعريف بالمشاريع: -2

زء التطبيق  الذى سيتم تدريب الطالب عليه  وتقتعرح الدراسعة مجموععة معن المشعاريا وهى بداية الج
قععد يُتععرك للطععالب حريععة اختيارهععا  وتكععوين مجموعععات العمعع  لكعع  مشععروع  أو أن تُععدرس جميعهععا لكعع  

   الطالب  وهذا تبعاً لرؤية القائمين على تدريس المقرر ومدى الطاقة االستيعابية للطعالب  والمعدى الزمنع
واإلمكانات المادية والبشرية المتاحة  وقد راعت الدراسة ف  اختيار نماذج المشاريا أن تكون بسيطة سهلة 

 التطبيق  وتكون أيًضا من واقا تعامالت األجهز  اإلدارية واحتياجاتها األساسية  وهى:

عتهعا والبحعل حيعل يعتم تسعجي  بيانعات الوثعائق الصعادر  والمسعتلمة لمتاب إدارة الصادر واليوارد: -
 ) عل ِّمين والمتسعل ِّمينة عنها  ومنهعا أسعماء الجهعات )العوارد منهعا والصعادر إليهعا( واألشعخا  )المسة
والتععاريخ  والموضععوعات الرئيسععة والفرعيععة  والكلمععات المفتاحيععة  وروابععط الصععور الرقميععة 

 للوثائق  ورموز إرجاعها وغيرها من البيانات.

محاضععر اجتماعععات األقسععام أو الكليععات أو الشععركات  قععد تكععون تكشيييف محاضيير االجتماعييات: -
وغيرهععا  ويعععتم التعريععف بطبيععععة محاضععر االجتماععععات وتكوينهععا  وكيفيعععة اسععتخراج عناصعععر 
المعدخالت )المفععردات(  ومنهعا بيانععات المحضعر )العنععوان  والتعاريخ  والجهععة  ورمعز اإلرجععاع  

وضوعات الت  يحويها المحضعر مثع  وصور  المحضر الرقمية  ومرفقاته( إلى جانب بيانات الم
)الموضععععوعات الرئيسععععة  والفرعيععععة  وأرقامهععععا  وأرقععععام صععععفحاتها  واألسععععماء  والوظععععائف  

 والعناوين  ومسميات األقسام والكليات والجامعات وغيرها(.

سععواء كانععت ملفععات أو  -يتنععاو  تسععجي  البيانععات األساسععية للوثععائق  إدارة الملفييات والسييجالت: -
ومنهعععا: العنعععوان  والتعععاريخ  واإلدار  المنشعععئة  وتبعيتهعععا  –كروفيلميعععة وغيرهعععا سعععجالت أو مي

اإلدارية  ورمز اإلرجاع  ومد  الحفظ وفق جعداو  التقيعيم  واالسعتبعاد  والجهعات الُمرحلعة إليهعا 
وغير ذلك  إلى جانب البيانات الخاصة بك  وحعد  أرشعيفية  فمعثالً قاععد  بيانعات ملفعات الععاملين 

ليها البيانات الت  تحتاجها الجهة ف  البحعل ععنهم كعالعنوان  والهعاتف  وتعاريخ المعيالد  تُضاف إ
والععرقم القععوم  وغيععره  وفعع  سععجالت التقععارير الفنيععة يمكععن إضععافة مسععتوى الكفععاء   والسععنة  

 والدورات والبرامج الت  حص  عليها الشخ .. وهكذا تبعاً لمحتوى الوحد  األرشيفية.

ويهدف المشروع إلى تدريب الطعالب علعى تصعميم نظعام متكامع  إلدار   لطبية:إدارة السجالت ا -
الوثائق الطبية  وذلك بتحليلها  واستخراج عناصعر المعدخالت )اسعم المعريض  وعنوانعه  ورقمعه 
القوم   وتاريخ دخوله وساعته  والطبيب المعالج( وغير ذلك  إلى جانب بيانات تشخي  الحالة 

طا   واألشعة والتحالي  الت  أجريت  ثم تقرير حالة المعريض بالبقعاء فع  الصحية  واألدوية المع
إحدى أقسام المستشفى  أو االنتقا  إلى العمليات  أو خروجه  وكيفية اسعتخراج البيانعات معن كع  
مرحلة  ووضا آليات البحل  وأشكا  المخرجات  ونظراً لكم الموضوعات الت  يُعالجهعا يُفضع  

 ص  دراس  مستق  عقب المشاريا السابقة.تدريسه منفرداً ف  ف

 



 محمد حسين محمدد. /  البرمجيات التطبيقية الجاهز  واإلفاد  منها ف  تدعيم مقررات األرشفة اإللكترونية: 

  

 -118 -                                                                   ( 2021مارس   –يناير   ) 1  ع  8المكتبات والمعلومات . مج  المجلة الدولية لعلوم

 مرحلة التخطيط للمشروع: -3

 تحليل النظام التقليدي ودراسته: -

ويمارس فيه الطالب أولى مراحع  بنعاء النظعام اإللكترونع  بتحليع  النظعام التقليعدي مسعتخدمين أدوات 
م الععدور  المسععتندية داخعع  جمععا البيانععات والمعلومععات بأنواعهععا  وخععرائط التععدفق  ومخططععات الوثععائق  لفهعع

المؤسسة  والتعرف على متطلبات مراح  العم   وتحديد مواطن القو   لتبقعاء عليهعا والضععف لمعالجتهعا 
أو تجنبهععا فعع  النظععام الجديععد  وتحليعع  محتويععات الوثععائق  واسععتخراج العناصععر تمهيععداً لتكععوين الجععداو  

 والحقو .

 تصميم النظام الحديث: -

مكونات قاعد  البيانات وآليعات البحعل واالسعترجاع وفقعاً للمتطلبعات منهعا  وكيفيعة  حيل يحدد الطالب
رسم خرائط الجداو  الت  تمث  مراح  العم  ومحتوياتها معن العناصعر المستخلصعة معن الوثعائق )الحقعو ( 

اذج والعالقات بعين الجعداو   وأيضعاً رسعم نمعاذج لشاشعات اإلدخعا  والبحعل ومحتوياتهعا معن الحقعو  والنمع
الفرعية واأليقونات وتوزيعها وتنسيقها  إلى جانب تحديد المخرجات من التقارير والملفعات وصعور الوثعائق 
وغيرها  وتنتهى عملية التصميم بوضعا تصعور كامع  لمعا سعتكون عليعه قاععد  البيانعات لتبعدأ بععدها مرحلعة 

 . (Yakel & Reynolds, 2006, p. 13)التنفيذ ببناء الجداو  

 مرحلة تنفيذ المشروع: -4

 بناء الجداول وتحديد الحقول: -

 –الناتجة عن تحلي  الوثائق  –ويتعلم فيها الطالب أساسيات قواعد البيانات  وكيفية بنائها من الحقو  
يعة  وكيفيعة بنعاء والجداو  وتوصيفها  وشعروط تسعميتها  وأنعواع بياناتهعا  وأنعواع الجعداو  الرئيسعة والفرع

العالقات بينها للربط بين البيانات  وتعريف الطالب بجداو  الضبط االستنادي وأهميتها فع  عمليعة البحعل  
 ودورها ف  ضبط المدخالت بتوحيد المصطلحات والموضوعات واألسماء وغيرها.

 تصميم الشاشات: -

ا الرئيسعة والفرعيعة ومعا تحويعه معن حيل يتم التدريب علعى كيفيعة إنشعاء النمعاذج ومكوناتهعا  وأنواعهع
حقو  وجداو   والتعريف بأسس تصميم الشاشات ومبادئهعا سعواء الفنيعة أو التقنيعة  وأهعم أنعواع الشاشعات  

 ومنها االفتتاحيات  والمرور  والصالحيات  وإدخا  البيانات  والبحل  واالسترجاع  وعرض الصور.

 وأنواع االستعالمات: تعالميةساالالجمل  -

فيها يتعرف الطالب على أنواع االسعتعالمات وأهميتهعا  وكيفيعة بنائهعا  ويتعدربون أيًضعا علعى كتابعة و
بعععض الصععي  الشععهير  للجمعع  االسععتعالمية المسععتخدمة فعع  عمليععات البحععل  وترحيعع  البيانععات  ونسععخها 

 وحذفها.

 األحداث واإلجراءات: -
افة األكعواد إلعى األكسعس  ودورهعا فع  رفعا وتُشرح للطالب أهمية األحدال واإلجراءات  وكيفية إض

كفاء  قاعد  البيانات  والتدريب على كتابة نماذج ألكواد بسيطة  مث : فتا النموذج وإغالقه  وتنفيذ استعالم 
 أو بحل  والتأكد من صالحيات المرور  وعرض الرسائ  التنبيهية واالختيارية.
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 التفريعات الشجرية واإلضافات التلقائية: -

ه لها أهميتها ف  تسجي  تبعية الوثائق للجهة المنشئة وتوضعيا التسلسع  اإلداري بمعا يحقعق تمثيع  وهذ
خطععة التصععنيف والعناصععر المكونععة لهععا بدايععة مععن رأس الجهععة )المتكاملععة الرئيسععة( مععروراً بالمتكععامالت 

فعععردات  وتنفيعععذ الفرعيعععة والسالسععع  ثعععم السالسععع  الفرعيعععة )اإلدارات واألنشعععطة( وأخيعععراً الوحعععدات والم
أنطولوجيا الوصو  إلى الوثائق من خعال  العالقعات الموضعوعية والوظيفيعة المنفعذ  فع  نمعاذج البحعل ممعا 

 يحقق كفاء  البحل واالسترجاع.

 المخرجات مالتقارير والنسخ االحتياطيةد: -

د  للمشعاركة  حيل يتعلم الطالب كيفية تصميم التقعارير وعمع  النسعخ االحتياطيعة  وكيفيعة تهيئعة القاعع
وتوزيا النماذج على األجهز  الفرعية  وربطهعا بالجعداو  الموجعود  علعى السعيرفر العداخل   أو المرفوععة 
 على اإلنترنت من خال  خدمات الحوسبة السحابية والمزامنة التلقائية  للتدريب على كيفية العم  الشبك .

 مرحلة االختبار والتوثيق: -5

البيانعات إلعى التأكعد معن كفاءتهعا وإصعالح األخطعاء التع  تُكتشعف  ثعم تعأتى تهدف عملية اختبار قاعد  
عملية التوثيق بتجميا الوثائق وأدوات تحليلها ونماذج التصميم  إلعى جانعب توصعيفات الجعداو  ومحتوياتهعا 
من حقو  وأنواع بياناتها  ووضعه ف  ملف توثيق  حتعى يمكعن الرجعوع إليعه عنعد إجعراء أيعة تععديالت فع  

 عد  البيانات.قا

 ما المتطلبات مالمقرراتد السابقة والالحقة للمقرر ؟ -رابعاً 

يتطلب تدريس المقرر المقترح وجود معارف ومهارات سابقة لدى الطعالب حتعى يمكعن البنعاء عليهعا  
 إلى مجموعتين: –أعن  المقررات السابقة  –وترى الدراسة تقسيمها 

مقععررات العمليععات الفنيععة "التصععنيف  والترميععز   وتشععم  مقييررات تخصصييية ممهنيييةد:: األوليي  -
والفهرسعععة  والتكشعععيف  واالسعععتخال   والتحليععع  موضعععوع " إلعععى جانعععب مقعععررات العمليعععات 
األرشععيفية  مثعع  "إدار  الوثععائق الجاريععة" للتعععرف علععى مشععكالت الوثععائق فعع  األجهععز  اإلداريععة 

الوثعائق اإلداريعة التع  يمثلهعا مقعرر ونظم حفظها  والدور  المسعتندية  إضعافة إلعى دراسعة أنعواع 
"االتصا  المكتوب أو االتصا  الوثعائق "  إلعى جانعب مقعرر "علعم األرشعيف"  لتلمعام بالمبعادئ 

 والنظريات والمعايير واألطر القانونية واإلدارية الت  تحكم العم  األرشيف .

رفعععة المراحععع  وعلعععى رأسعععها مقعععرر "تحليععع  وتصعععميم العععنظم"  لمع مقيييررات بينيييية:: الثانيييية -
واإلجراءات الت  يجب اتباعها عند تطعوير المؤسسعات  وضعبط أنشعطتها بوصعفه أساًسعا لمرحلعة 

ولعو  –التخطيط وأدوات جما البيانات والمعلومات  ومن األفضع  أن تكعون لعدى الطعالب خلفيعة 
 عن تصميم قواعد البيانات  للتسهي  والتركيز على الجوانب التطبيقية. –يسير  

 -ض  تدريس المقرر المقترح ف  الفرقة الثالثعة أو الفصع  الدراسع  األو  معن الفرقعة الرابععة لذلك يُف
حتى تكتم  لدى الطالب دراسة المتطلبات السابقة  وتكون لديهم قاعد  راسخة من المعارف  -وهو األرجا 

 المقرر المقترح.والمفاهيم المهنية والتقنية تساعدهم على فهم الجانب التطبيق  واستيعابه من خال  

" يصعمم فيعه الطعالب بأنفسعهم مشعاريا مشيروع تخيرجأما المقرر الالحق الذى تقترحه الدراسة فهعو "
لتحوي  األرشيفات التقليدية إلى أرشيفات إلكترونية  حيل يتم تقسعيمهم إلعى فعرق عمع   واختيعارهم إلحعدى 

ار  وثائقهعا  ويعتم تقعويم وتقيعيم المشعروعات  الجهات اإلدارية  لدراستها وتحليلها  وبناء نظام إلكترون  إلد
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وبذلك يتدرب الطالب عملياً وميدانياً  وتستفيد المؤسسعات باسعتخدامها لمشعاريا األرشعفة نظيعر تعاونهعا معا 
 الطالب.

 نتائج الدراسة:

اهتمت الدراسة بتقييم المقرر المقترح بعد تطبيقه  لمعرفة مدى تحقيقه لألهداف الموضوعة  ومالئمعة 
تراتيجيات تدريسععه ووسععائلها  والكشععف عععن مواضععا القععو  والضعععف فعع  محتععواه العلمعع   ومععدى قبولععه اسع

واستيعابه من جانب الطالب  حيل تم تحلي  االستبيان الذى ُوزع على الطالب لمعرفة آرائهعم وانطباععاتهم 
نتيائج التحلييل التيي توصيلت وفيما يلي  حو  دراستهم التطبيقية لقواعد البيانات والمشاريا الت  تم تنفيذها  

 إليها الدراسة:

 فيما يتعلق بآراء الطالب حول المقرر الدراسي: -أ

 د المحور األول لالستبيان الخاص بآراء الطالب العامة حول المقرر2جدول م
 ترمز مكد لتكرار األعداد، وم%د ترمز للنسبة المئوية. 

 العبارة م
 الموافقون إل  حد ما أرفض

 % المتوسط

ال
ا

اه
ج
ت

ب 
تي
تر
ال

 % ك % ك % ك 

 5 موافق 89 2.67 76.7 33 14 6 9.3 4 المقرر مشوق 1

 4 موافق 93 2.79 86 37 7 3 7 3 يرتبط بالتخص  2

 6 موافق 84 2.53 65.1 28 23.3 10 11.6 5 يتضمن معلومات حديثة  3

 1 موافق 97 2.91 93 40 4.7 2 2.3 1 يوفر أمثلة عملية  4

 5 موافق 89 2.67 76.7 33 14 6 9.3 4 توقعات  يقاب   5

 3 موافق 93.6 2.81 81.4 35 18.6 8 0 0 مفيد ف  التطبيق العمل   6

 4 موافق 93 2.79 79 34 21 9 0 0 المقرر مفهوم  7

 2 موافق 96 2.88 0 0 11.6 5 88.4 38 المقرر ضعيف  8

  موافق 92 2.76   المقرراالتجاه العام للمحور األو  الخا  ب راء الطالب حو

 وفي ضوء مقارنة نتائج المتوسطات مع جدول توزيع فترات مقياس ليكرت الثالثي يتض  اآلتي:

 %( مما يعنى قبوله واستحسانه.92االتجاه العام لدى لطالب حو  المقرر هو الموافقة بنسبة ) -

 (.%97نجاحه ف  توفير أمثلة عملية واقعية  وهو ما ُعب ِّر عنه بنسبة ) -

%( وذلك بعد عكس اتجاه 96تغطيته الجيد  للموضوعات الت  يتناولها  حيل بلغت نسبة الموافقين ) -
 ميزان المتغيرات  ليتسق ما النمط العام للمقياس.

 %(.93.6شعور الطالب بأهميته ف  سوق العم  ) -

 %(.93المقرر يرتبط بالتخص  )  -

 %(.89طلعات الطالب بنسبة موافقة بلغت )توافر عنصر التشويق ف  المقرر وتلبيته لتوقعات وت -
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 مخرجات التعلم المستهدفة: -ب

 د المحور الثاني حول مخرجات التعلم المستهدفة3جدول م

 العبارة م
 الموافقون إل  حد ما أرفض

ط
س
تو
لم
ا

 
% 

اه
ج
الت
ا

ب 
تي
تر
ال

 % ك % ك % ك 

المقرر له أهداف واضحة  1
 ومعلنة

 2 موافق 96 2.88 88.4 38 11.6 5 0 0

المقرر يزودن  بالمعرفة والفهم  2
 المتعمق للموضوع

 4 موافق 93 2.79 86 37 7 3 7 3

 3 موافق 93.6 2.81 86 37 9.3 4 4.7 2 المقرر يحفزن  على التفكير 3

المقرر أكسبن  مهارات مهنية  4
 وتقنية مفيد  ف  الحيا  العملية

 1 موافق 97 2.91 93 40 4.7 2 2.3 1

  موافق 94 2.82 ه العام للمحور الثان  حو  مخرجات التعلم المستهدفةاالتجا

ويتضا من تحلي  الجدو  السابق نجاح المقرر فع  تحقيعق مخرجعات العتعلم المسعتهدفة منعه  وهعذا معا 
%(  باإلضعافة إلعى تحقيقعه النتعائج 94يتجلى من ارتفاع نسعبة موافقعة الطعالب علعى المحعور والتع  بلغعت )

 التالية:

تسععاب الطععالب للمهععارات العمليععة الالزمععة فعع  سععوق العمعع  التعع  بلغععت نسععبة الموافقععة عليهععا اك -
(97.)% 

 %(.96وضوح األهداف العامة للمقرر لدى الطالب  حيل بلغت نسبة الموافقة عليها ) -

 %(.93.6تحفيز الطالب على التفكير ) -

 %(.93ه نسبة الموافقين )التعمق فيما يقدمه المقرر من مفاهيم وموضوعات  وهذا ما تعبر عن -

 المحاضرات: -ج

 د المحور الثالث لتقييم المحاضرات وأسلوبها 4جدول م

 م

 العبارة
 الموافقون إل  حد ما أرفض

ط
س
تو
لم
ا

 

% 

اه
ج
الت
ا

ب 
تي
تر
ال

 % ك % ك % ك 

لمواعيد  وفقاً  المحاضرات تقدم 1
 والمعلنة المحدد  الجداو 

 8 وافقم 86 2.58 69.8 30 18.6 8 11.6 5

 تفهم ف  المحاضرات تساهم 2

 موضوع المقرر.
 4 موافق 96.1 2.88 88.4 38 11.6 5 0 0

 ك  المحاضرات تغطى 3

 عليها اشتملت الموضوعات الت 

 محتوياته. قائمة
 3 موافق 97.7 2.93 93 40 7 3 0 0

 بأسلوب المحاضرات تقديم يتم 4

 مشوق.
 5 موافق 94.6 2.84 88.4 38 7 3 4.7 2
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 م

 العبارة
 الموافقون إل  حد ما أرفض

ط
س
تو
لم
ا

 

% 
اه
ج
الت
ا

ب 
تي
تر
ال

 

 % ك % ك % ك

 المشاركة المحاضرات تضمنت 5

 الطالب  من جانب
 2 موافق 98.4 2.95 95.3 41 4.7 2 0 0

حاالت  على المحاضرات اشتملت 6
 عملية.

 1 موافق 100 3 100 43 0 0 0 0

ف   المقدمة المعلومات مقدار 7
 مناسب. المحاضرات

 7 موافق 87.6 2.63 76.7 33 9.3 4 14 6

يعتبر المذكر (  المقرر )أو كتاب 8
 مناسباً.

 6 موافق 89.9 2.70 81.4 35 7 3 11.6 5

  موافق 93.8 2.8 االتجاه العام للمحور الثالل الخا  بالمحاضرات

وبدراسة المحور الثالل المتعلق بتقييم المحاضرات التع  تناولعت شعرح المقعرر يتضعا ارتفعاع مؤشعر 
 المحور يمكن الخروج بالنتائج التالية:وبتحليل عناصر %( 93.8الموافقة ورضا الطالب عنها بنسبة )

%( مما يعنى قعدر  100اهتمام المحاضرات بالجانب العمل   وهذا ما أجما عليه الطالب بنسبة ) -
 المقرر على إكساب الطالب المهارات العملية المستهدفة.

ه نسعبة اتباع استراتيجيات التعلم النشط بإشراك الطالب ف  العملية التعليميعة  وهعذا معا عبعرت عنع -
 %( مما يعنى عدم اقتصار تدريسه على طرق التعليم التقليدية.98.4الموافقة الت  بلغت )

نجاح المحاضرات ف  تغطية الموضوعات الت  اشتملت عليها قائمة محتويات المقعرر  حيعل بلع   -
 %(.97.7مؤشر الموافقة عليها نسبة )

عات المقعرر  واتضعا ذلعك معن قدر  المحاضرات على إيصا  المعلومعات وفهعم الطعالب لموضعو -
%(  ويسععهم فعع  ذلععك أسععلوبها الشععيق الععذى وافععق عليععه 96.1ارتفععاع نسععبة الموافقععة عليهععا إلععى )

 %(.94.6الطالب بنسبة )

 أسئلة تتعلق بالمشاريع: -د

 د المحور الرابع لقياس تقبل الطالب للمشاريع5جدول م

 العبارة
 الموافقون إل  حد ما أرفض

ط
س
تو
لم
ا
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ج
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ا

ب 
تي
تر
ال

 

 % ك % ك % ك

يوجد ارتباط بين قواعد 
 البيانات واألرشفة اإللكترونية

 1 موافق 99.2 2.98 97.7 42 2.3 1 0 0

المشاريا التى درستها مرتبطة 
 بسوق العم 

 1 موافق 99.2 2.98 97.7 42 2.3 1 0 0

ه  ترى استمرارية تدريس 
 المقرر 

 2 فقموا 97.7 2.93 95.3 41 2.3 1 2.3 1

 3 موافق 83.7 2.51 69.8 30 11.6 5 18.6 8 ه  تفض  دراسة األكواد

  موافق 94.9 2.85 االتجاه العام للمحور الرابا حو  المشاريا
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بتحليعع  نتععائج المحععور الرابععا يتبععين مععن نسععبة موافقععة الطععالب علععى العنصععرين األولععين التعع  بلغععت 
نات من خال  التطبيقات العملية ألهم المهعام األرشعيفية فع  %( مدى إدراكهم ألهمية دراسة قواعد البيا99)

الجهات اإلدارية  واقتناعهم بارتباط محتوى المقرر ما سوق العم   وهذا معا يؤكعده ارتفعاع نسعبة معوافقتهم 
%(  أما مسعألة األكعواد فعلعى العرغم معن بسعاطة 97على استمرارية تدريس المقرر  حيل بلغت أكثر من )

ظ أثناء تدريس المقرر عزوُف عدد من الطالب عنه  وشكواهم المتكرر   القدر الذى تم  تدريسه فإنه قد لُوحِّ
حتععى إن بعضععهم جعلععه العيععب الوحيععد فعع  المقععرر  وهععذا مععا ظهععرت نسععبته فعع  االسععتبيان  حيععل بلعع  عععدد 

 %(.70الموافقين عليها أق  من )

اسعم المشعروع أو المشعاريا التع   حيعل يكتعب الطالعب -وبسؤا  الطالب عن أي المشاريا يفضعلونها 
 جاءت نتائج إجاباتهم على النحو التال  : -يفضلها

 د أسماء المشاريع ونسب قبولها لدى الطالب6جدول م

 السجالت الطبية ادارة السجالت الصادر والوراد محاضر االجتماعات

 % ك % ك % ك % ك

9 20.9 22 51.2 27 62.8 31 72.1 

4 3 2 1 

 

 

 وض  نسب تفضيل الطالب لمشاريع األرشفةد ي1شكل م

ومن الجدو  السابق يتضا أن مشروع السجالت الطبية قد حاز نسبة إقبا  كبير  لدى الطالب  بلغعت 
%( وأخيععراً 51.2%( ثععم الصععادر والععوارد بنسععبة قععدرت بععـ)62.8%( يليععه إدار  الملفععات بنسععبة )72)

وفيمييا يليي  تفسييير لتلييك %(  20إلقبععا  عليععه )مشععروع تكشععيف محاضععر االجتماعععات الععذي بلغععت نسععبة ا
 النسب في ضوء مالحظات الدراسة أثناء تدريس المقرر:

مشروع محاضر االجتماعات تتطلب جهداً ف  شرح عملية التكشيف  وكيفيعة اسعتخراج المفعردات  -
مععن الوثععائق وأنواعهععا  وإعععداد اإلحععاالت  ووضععا رؤوس الموضععوعات والعالقععات بينهععا  األمععر 

كشف عن حالة الضعف فع  تلعك الجزئيعة المهنيعة  كمعا أن تصعميم التفريععات الشعجرية بعين الذى 

محاضر 
;  االجتماعات
20.9 

;  الصادر والوارد
51.2 

;  ادارة الملفات
62.8 

;  السجالت الطبية
72.1 

 السجالت الطبية ادارة الملفات الصادر والوارد محاضر االجتماعات
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الموضوعات وتطرق الدراسة لموضوع االنطولوجيا تطلب أيضاً جهداً ف  التعريف بها قب  البدء 
عدَّ الطعالب مشعروع  ف  الجزء التقن  الذى تطلب هعو اآلخعر جهعداً آخعر فع  شعرحه  ألجع  ذلعك عة

اعععات مععن أصعععب المشععاريا  نظععراً لكععم مععا يحتويععه مععن مفععاهيم ومهععارات مهنيععة محاضععر االجتم
 وتقنية.

%( نظعراً لسعهولة تصعميمه واعتمعاده علعى 62.8مشروع "إدار  السجالت" ارتفعت نسعبته إلعى ) -
بيانات الفهرسة  وهى أبسط ف  استخراجها من الوثائق خالفاً للمشعروع السعابق  وكعذلك مشعروع 

 %(.51.2ذى حاز على نسبة قبو  بلغت )الصادر والوارد ال

مشععروع "إدار  السععجالت الطبيععة" علععى الععرغم مععن أنععه تطلععب جهععداً فعع  شععرح مراحعع  التحليعع   -
والدراسة للنظام التقليعدي فإنعه معا ذلعك قعد نعا  قبعوالً واسععاً لعدى الطعالب العذين استشععروا معدى 

المعلومعات  وتعرفعوا علعى احتياجعات أهميته ف  سوق العم  حينما قاموا أنفُسعهم بجمعا البيانعات و
العاملين وشكواهم من النظم التقليدية  ونظراً لكبر حجم المشروع وكثعر  أعمالعه تعم تدريسعه علعى 
مدار فص  دراسع  مسعتق   أمعا المشعاريا الثالثعة السعابقة فعتم تدريسعها فع  فصع  دراسع  سعابق  

ه  وإن كععان مععن األفضعع  أن حيععل شععك  الطععالب ثععالل فععرق  واختععار كعع  فريععق مشععروعاً لتنفيععذ
 يستق  مشروع "تكشيف محاضر االجتماعات" ويُدرس أيضاً ف  فص  دراس  منفص .

أمييا الصييعوبات التييي واجهييت تييدريس المقييرر المقتييرح فمعظمهييا يتمثييل فييي نقييص المييوارد البشييرية 
هيا فيي النقياط والمادية، وه  أمور خارجة عن إمكانات الدراسة التي حاولت التغلب عليهيا، ويمكين إيجاز

 التالية:

افتقار الالئحة التدريسية الحالية إلى وجود ساعات عملية كافية لتدريب الطالب  حيل تم تدريس  -
سعاعات  4مشروع "إدار  السجالت الطبية" من خال  مقرر "خدمة الوثائق المتقدم" وهعو مقعرر 

النظرية للتدريبات العملية  نظرية فقط  األمر الذى دفا الدراسة إلى استقطاعها وقتًا من الساعات
استكمالها ف  أوقات أخرى خالفاً لمواعيد المحاضرات  أما مشاريا الصادر والوارد  -وأحياناً  -

وإدار  السجالت وتكشيف المحاضر فتم تدريسها من خعال  مقعرر تطبيقعات الحاسعب اآللع  العذى 
 يتضمن ساعتين للعمل  إلى جوار الساعات النظرية.

آللعع  الوحيععد غيععر مجهععز ماديععاً وال برمجيععاً  وال يسععتوعب أعععداد الطععالب  وتععم معمعع  الحاسععب ا -
( والسععماح DataShowاالسععتغناء عنععه بشععرح الجوانععب العمليععة مععن خععال  أجهععز  العععرض )

للطععععالب بتصععععويرها ومشععععاركتها  لمراجعتهععععا  وإحضععععارهم ألجهععععز  حاسععععباتهم المحمولععععة 
(LapTop. للتطبيق عليها ف  المحاضر  ) 

جز ف  أعداد الهيئة المعاونة المدربة على تصميم قواعد البيانات وتنفيذ مشاريا األرشفة  ممعا الع -
ألقى بعبء أكبر على القائم بتدريس المقرر وعضو الهيئعة المعاونعة فع  شعرح الجوانعب النظريعة 
والعمليععة  ومتابعععة التععدريبات  ومراجعععة التكليفععات  والتأكععد مععن اسععتيعاب الطععالب لموضععوعات 

 لمقرر.ا
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 التوصيات:

في ضوء األهداف التي وضعتها الدراسة وما توصيلت إلييه مين نتيائج توصيي الدراسية بالمقترحيات 
 التالية:

   تطععوير المقععررات الدراسععية بععات أمععراً ملحععاً  لمواكبععة التطععورات الحديثععة التعع  فرضععت نفسععها
 قو  ف  مجتمعه.وإعداد إخصائ  معلومات واثق من أدواته وقدراته  ويمكنه التأثير ب

  التعمق ف  تدريس مقررات المعالجة الرقمية للوثائق  لتقلعي  الهعو  التع  بعين الخعريج وعصعره
 ومجتمعه  واالهتمام بالجوانب العملية دون النظرية.

  اهتمام البرامج األكاديمية بمقررات المشاريا )العملية والميدانية(  إلتاحة الممارسة الفعلية لما تم
ضوعات مهنية وتقنية  وإصقا  الجانب العملع  لعدى الطعالب  وإكسعابهم مهعارات دراسته من مو

 التعام  ما المجتما والتعرف على احتياجاته عن كثب.

 .ًتدريس األقسام العلمية للمقرر المقترح "قواعد البيانات األرشيفية" بعد أن ثبت نجاحه عمليا 

 الحديثة التع  تُكسعب الخعريجين المهعارات  وف  الختام تأم  الدراسة أن ترى مزيًدا من المقررات
ًصا يسعى  المهنية والتقنية ف  التخص   لفرض واقا جديد يجع  من خريج  أقسامنا العلمية فُرة

 إليها سوق العم .

 الخاتمة:

اهتمععت الدراسععة بإشععكالية الخععريجين وسععوق العمعع  فعع  ظعع  التقععدم التكنولععوج  وانعكاسععاته علععى 
تغيرات الت  طرأت على المجتمععات  األمعر العذى دفعا األقسعام العلميعة فع  التخص   وضرور  مواكبة ال

الخارج إلى تطوير مناهجهعا لمتابععة المسعتجدات ومواجهعة المشعكالت المتزايعد  التع  باتعت تعؤرق األجهعز  
اإلدارية  وباستعراض الدراسات السابقة وما توصلت إليعه معن منعاهج حديثعة فع  تعدريس العلعوم األرشعيفية 

يزهععا علععى المعالجععة الرقميععة للوثععائق تبععين غيععاب تععدريس قواعععد البيانععات علععى الععرغم مععن دورهععا وترك
المحوري ف  عمليات التحعو  الرقمع  )وتحديعداً األرشعفة اإللكترونيعة(  وهعذا معا دفعا الدراسعة إلعى اقتعراح 

لعة إلدار  الوثعائق مقرر يتيا للطالب التدريب العمل  على تصميم قواععد البيانعات معن خعال  مشعاريا متكام
فعع  األجهععز  اإلداريععة  مثعع  الصععادر  والععوارد  وتكشععيف محاضععر االجتماعععات  وإدار  السععجالت  حيععل 
يمارس الطالب عمليعات األرشعفة اإللكترونيعة األساسعية )وهعى التخطعيط  والتجهيعز  والتنفيعذ  والمراجععة  

مارسة الفعليعة للعمليعات الفنيعة السعابق دراسعتها والتوثيق( بكافة مراحلها وإجراءاتها وأدواتها  إلى جانب الم
من تصنيف  وترميز  وفهرسة  وتكشيف وغيرها  والمزج بين الجوانب المهنية والتقنيعة الحديثعة  وحعددت 
الدراسععة مخرجععات الععتعلم المسععتهدفة مععن المقععرر ومحتععواه الموضععوع   واسععتراتيجيات تدريسععه ومتطلباتععه 

وصعيف المقعرر بملحعق الدراسعة  سععياً منهعا إلكسعاب الخعريجين المفعاهيم السابقة والالحقعة الموضعحة فع  ت
والمهارات الت  تمكنهم من أداء دورهم كإخصائي  معلومعات منعوط بهعم القيعام بالعلميعات الفنيعة واألرشعيفية 
والتقنيععة الالزمععة  لرفععا كفععاء  األداء بتععوفير المعلومععات ومصععادرها الوثائقيععة التعع  تمثعع  عصععب اإلدار  

 ناجحة ألية مؤسسة.ال
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 مالحق الدراسة:

 استبيان الدراسة : –اوالً 

 موافق محايد أرفض العبارة م

 المحوراألول: تقييم محتوى المقرر

    المقرر مشوق 1

    يرتبط بالتخص  2

    يتضمن معلومات حديثة  3

    يوفر أمثلة عملية  4

    ت يقاب  توقعا  5

    مفيد ف  التطبيق العمل   6

    المقرر مفهوم  7

    المقرر ضعيف  8

 المحورالثاني: قياس مخرجات التعليم

    المقرر له أهداف واضحة ومعلنة 1

    المقرر يزودن  بالمعرفة والفهم المتعمق للموضوع 2

    المقرر يحفزن  على التفكير 3

    ية وتقنية مفيد  ف  الحيا  العمليةالمقرر أكسبن  مهارات مهن 4

 المحور الثالث: تقييم المحاضرات

    والمعلنة المحدد  لمواعيد الجداو  وفقاً  المحاضرات تقدم 1

    موضوع المقرر. تفهم ف  المحاضرات تساهم 2

    محتوياته. قائمة عليها اشتملت الموضوعات الت  ك  المحاضرات تغطى 3

    مشوق. بأسلوب محاضراتال تقديم يتم 4

    الطالب  من جانب المشاركة المحاضرات تضمنت 5

    حاالت عملية. على المحاضرات اشتملت 6

    مناسب. ف  المحاضرات المقدمة المعلومات مقدار 7

    المذكر ( يعتبر مناسباً. المقرر )أو كتاب 8

 المحور الرابع: قياس مدى تقبل المشاريع

    تباط بين قواعد البيانات واألرشفة اإللكترونيةيوجد ار 1

    المشاريا التى درستها مرتبطة بسوق العم  2

    ه  ترى استمرارية تدريس المقرر  3

    ه  تفض  دراسة األكواد 4

 المحورالخامس: اذكر اسم مشروعك المفضل

 التوصيف العلمي للمقرر المقترح: -ثانياً 

قععررات الدراسععية إلععى التعريععف بهععا  وتحديععد األهععداف منهععا  والمعععارف تهععدف عمليععة توصععيف الم
والمهارات واالنطباعات المراد إكسابها للطعالب معن خعال  العمليعة التعليميعة  ومعا يحققهعا معن موضعوعات 
)المحتوى العلم ( يتم تدريسها ف  مدى زمن  معين  وما تتطلبه معن اسعتراتيجيات وأدوات  وطعرق تقييمعه 
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حتى يؤتى المقرر ثماره  ويحقق أهدافه  وتم االعتماد علعى نمعوذج توصعيف هيئعة ضعمان الجعود   وقياسها 
 واالعتماد وعناصره على النحو اآلت :

 الجامعة / الكلية / القسم  -            بيانات المقرر: -1
 كود المقرر:...        -
 رشيفية أو...اسم المقرر: تطبيقات الحاسب اآلل  أو قواعد البيانات األ -
        الفرقة: الثالثة أو الرابعة  -
 عمل ( 2نظري +  2)  3عدد الوحدات:  -
 المتطلبات السابقة: توضا المقررات المهنية والبينية. -

 أهداف المقرر: -2

 اإللمام بالمفاهيم والمبادئ األساسية ف  التخص  ومجا  تصميم قواعد البيانات. -

 راسته من عمليات فنية وأرشيفية وتقنية.الممارسة الفعلية لما سبق د -

 التدريب العمل  على كيفية االستفاد  من قواعد البيانات ف  األرشفة اإللكترونية. -

 المستهدف من تدريس المقرر: -3
مجموعة المفاهيم والمعارف والمهارات المهنية والذهنية الت  يفترض أن يكتسبها الطالب بعد 

 ى:استكمالهم لدراسة المقرر  وه

 المعارف والمفاهيم: -أ
 الطالب المفاهيم والمصطلحات الحديثة المهنية والتقنية. يدركأن  1-أ
 أن يعرف الطالب العالقة بين قواعد البيانات واألرشفة اإللكترونية. 2-أ
 أن يستوعب الطالب مراح  بناء قواعد البيانات. 3-أ
 ستعالمية.أن يفرق الطالب بين أنواع االستعالمات وجملها اال 4-أ
 أن يتذكر الطالب أهم األكواد اليسير  المستخدمة ف  األحدال واإلجراءات. 5-أ
 أن يستخرج الطالب الحقو  الالزمة لبناء قاعد  البيانات من محتويات الوثائق. 6-أ

 المهارات الذهنية: -ب
ظم دوره وأهميته ف  تطوير المؤسسات. 1-ب  أن يع  الطالب عِّ
 األوضاع التقليدية ف  إدار  الوثائق.أن ينقد الطالب  2-ب
 أن تنمو لدى الطالب القدر  على التخي  والتنبؤ. 3-ب
 أن يمزج الطالب بين العمليات المهنية والتقنية من خال  تطبيقاته العملية. 4-ب
 أن يبتكر الطالب الحلو  وفق اإلمكانات والموارد المتاحة. 5-ب

 المهارات المهنية: -ج
 لطالب أدوات تحلي  وتصميم النظم.أن يستخدم ا 1-ج
 أن يحدد الطالب مواضا القو  والضعف ف  النظم التقليدية. 2-ج
 أن ينفذ الطالب آليات بحل تجيد االسترجاع للوثائق. 3-ج
 أن يصمم الطالب قواعد بيانات تسهم ف  ح  المشكالت. 4-ج
 أن يخطط الطالب لمشروعات األرشفة اإللكترونية.  5-ج
 رس الطالب العمليات المهنية والتقنية الت  درسها نظريًّا.أن يما 6-ج
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 المهارات العامة: -د
 أن يجيد الطالب استخدام الحاسب اآلل  ف  تخصصه. 1-د
 أن يشارك الطالب ف  مجموعات العم  الجماع . 2-د

 محتوى المقرر: -4

 (اإللكترونية باألرشفة قتهاعال أهميتها  مكوناتها  أنواعها  نشأتها ) واألرشفة البيانات قواعد -1

 العم  مجموعات وتكوين بالمشاريا التعريف -2

 تحلي  ودراسة النظام التقليدي -3

 تصميم النظام الحديل -4

 (االستنادي والضبط والفرعية الرئيسة) والجداو  الحقو  -5

 تصميم الشاشات )أنواعها  شروطها( -6

 االستعالمات والجم  االستعالمية -7

 البسيطة األكواد وصياغة واإلجراءات األحدال -8

 التفريا الشجري واإلضافات التلقائية -9

 االحتياطية والنسخ( تصميمها أنواعها ) التقارير -10

 االختبار والتوثيق -11

 تقويم وتقييم المشاريا  -12

 أساليب التعليم والتعلم: -5

 .Data Showرض باستخدام وتُع Power Pointالمحاضرات مصممة ببرنامج  -

  التدريبات العملية باستخدام الحاسب اآلل  والمعم .     -

 استخدام مواقا االنترنت. -فرق العم .      -العصف الذهن .           -       المناقشة والحوار. -

 أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة: ال يوجد. -6

 تقويم الطالب: -7

 :األساليب -أ

 التكليفات األسبوعية. 2-أ                     األسئلة السريعة.   1-أ  

 االختبار التحريري. 4-أ         مشروع تصميم قاعد  بيانات أرشيفية. 3-أ  

 التوقيت: -ب

 نهاية ك  محاضر .  2-ب                                أثناء المحاضر .     1-ب

 ف  نهاية الفص  الدراس . 4-ب         ريا ف  نهاية الفص  الدراس .تقييم المشا 3-ب

 %( 40) 4-%(    ج30)  3-%(    ج20)  2-%(   ج10) 1-:  جالدرجات توزيع -ج
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 قائمة الكتب الدراسية والمراجع: -8

  الرياض: 2جيلينسون  مارك/ أساسيات قواعد البيانات  ترجمة سرور على إبراهيم  ط ●
 م.2014دارالمريخ 

 قنوات اليوتيوب  والمنتديات  والمدونات المتخصصة ف  تقديم الشروحات والنماذج. ●

 والمصفوفة التالية توض  مدى تحقيق محتويات المقرر لمخرجات التعلم المستهدفة:

 األسبوع محتويات المقرر
 المعارف
 والمفاهيم

المهارات 
 الذهنية

 المهارات
 المهنية

 المهارات
 العامة

   1ب  2  أ1أ 1 بيانات قواعد ال

التعريف بالمشاريا وتكوين مجموعات 
 العم 

 2د  1ب 2أ 2

  5 ج2 ج1ج 2ب 6 أ3 أ1أ  3 تحلي  ودراسة النظام التقليدي

  5ج 5 ب4 ب3ب 3أ 4 تصميم النظام الحديل

الحقو  والجداو  )الرئيسة  والفرعية  
 والضبط االستنادي(

  6  ج3ج 4ب 6 أ3 أ1أ 6  5

   4ج 3ب 3  أ1أ 7 الشاشات )أنواعها  وشروطها(تصميم 

  3ج  4أ 8 االستعالمات والجم  االستعالمية

األحدال واإلجراءات وصياغة األكواد 
 البسيطة

  3ج  5  أ1أ  9

  6  ج3ج 4ب 5  أ1أ 10 التفريا الشجري واإلضافات التلقائية

التقارير )أنواعها  تصميمها( والنسخ 
 االحتياطية

  3ج 3ب 4  أ3أ 11

  5ج   3أ 12 االختبار والتوثيق

 1د 5  ج4ج 5ب 3أ 13 مراجعة المشاريا وتقويمها

 1د 4ج   14 عرض المشاريا وتقييمها 

 نماذج من مشاريع الطالب : -ثانياً 

الصععور المعروضععة مععن مشععاريا تخععرج الطععالبين: حسععام السعععيد  وأسععماء علعع  بالفرقععة الرابعععة قسععم 
م )مقعرر مشعروع باسعتخدام الحاسععب 2019كليعة اآلداب جامععة دميعاط للععام الدراسع   الوثعائق والمكتبعات 

 اآلل (.
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 خرائط التدفق لحركة الوثائق: -1

 

 مخططات الجداول: -2
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 شاشة الدخول: -3

 

 

 الشاشة الرئيسة: -4
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 شاشة إدخال البيانات: -5
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 شاشة البحث: -6

 

 التقارير: -7

 

 


