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الملخص

وكالةفيالعاملینأداءوتحسیناألرشیفنظامبینالعالقةقیاسإلىالدراسةھذهخاللمنالباحثسعى

بشكلالمنظماتاھتماممحطالمعاصرةالموضوعاتمناألرشیفأنظمةتعتبرحیثاإلخباریة،یونیوز

ساتنجاحفيوأساسًیامھًماعامًالوتشكِّلعام، ناعةمجالفيالعاملةخاصةالمؤسَّ حیثاإلعالمیَّة،الصِّ

القطاعفيالعاملةالدراسةمحلللمؤسسةالمناسبةوالمقترحاتالتوصیاتتقدیمفيالدراسةھذهتسھم

فیھوتعظموالتقنیَّةالتكنولوجیَّةبالتطّوراتعالقتھنتیجةتطورهیزدادمھًماقطاًعایشكلالذياإلعالمي

المؤسسةفيونفذھاباالستبانةتمثلتوالتيالمناسبةاالختبارأدواتبتصمیمقامذلك،سبیلوفيالمنافسة،

47بـتمثلتعینةعلى2021وأیلول2021آبشھرمنشھرمنالممتدةالفترةخاللالمؤسسة

لوقدعامًال، 0.05یساويألفامستوىعندإحصائیةداللةذاتارتباطیةعالقةوجودإلىالباحثتوصَّ

فيالعاملینوأداءالبشریةوالمواردوالبرمجةالمادیةالمكوناتلجھةاألرشیفلنظاماألساسیةالبنیةبین

مؤشراتبین0.05یساويألفامستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقاتووجوداالخباریة،یونیوزوكالة

یونیوزوكالةفيالعاملینوأداءاستخداماتھویقدمھاالتيالمحتوىجودةلجھةاألرشیفنظامنجاحقیاس

نظامفعالیةبین0.05یساويألفامستوىعندإحصائیةداللةذاتارتباطیةعالقةووجوداالخباریة،

.األرشیف ضمن المجالین اإلداري والفني المھني وبین أداء العاملین في وكالة یونیوز االخباریة

اإلعالمیة-المؤسساتإدارةالعاملین-أداءاألرشیف-نظاماإلداریة-المعلوماتیةالمفتاحیة:الكلمات
صناعة اإلعالم.
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Abstract

hrough this study, the researcher sought to measure the relationship between the archive system

and the improvement of the performance of the employees of the Union News Agency, Where

archive systems are among the contemporary issues of interest to organizations in general, It

constitutes an important and fundamental factor in the success of institutions, especially those

working in the media industry. As this study contributes to providing appropriate

recommendations and proposals for the institution under study working in the media sector,

which constitutes an important sector whose development is increasing as a result of its

relationship with technological and technical developments and the increase in competition, To

this end, he designed the appropriate test tools, which were represented by the questionnaire,

and implemented it in the founding institution during the period from August 2021 and

September 2021 on a sample of 47 employee. The researcher concluded that there is a

statistically significant correlation at the alpha level equal to 0.05 between the basic structure of

the archive system in terms of hardware components, programming, human resources, and the

performance of employees of the Unews Agency. And the presence of statistically significant

differences at the alpha level equal to 0.05 between the indicators of measuring the success of

the archive system in terms of the quality of the content it provides and its uses and the

performance of the employees of the Union News Agency, and the presence of a statistically

significant correlation at the alpha level equal to 0.05 between the effectiveness of the archive

system within the administrative and technical professional fields. And the performance of the

employees of the News Agency.

Key words: management informatics- archive system- employee performance- Media
organization management- media industry.
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مقدمة الدراسة

أھمیةذاتفھينفسھ،الوقتفيحتمیةوضرورةللمنظماتكبرىأھمیةاإلداریةالمعلوماتأنظمةتمثل

المختلفة.التنظیمیةالعملیاتبینالتنسیقخاللمنأھدافھالتحقیقالمنظماتتستخدمھاوسیلةألنھ

خاللمنالمعاصرةالتحدیاتمواجھةفيالمنظماتتستخدمھااستراتیجیةأداةألنھاحتمیة،وضرورة

قصیر،بوقتواجباتھمأداءعلىالمدراءتساعدوالتيوالبیاناتالمعلومات،منالھائلللكمتوفیرھا

وترمیزھاالمعلوماتتلكتعزیزإمكانیةعنفضالًكبیر،حٍدإلىعالیةبموثوقیةالمناسبةالقراراتواتخاذ

وتحلیلھا بأوقات قیاسیة.

علىفیھاوالعاملینالمنظمةتساعدالتياإلداریةالمعلوماتأنظمةمفرداتإحدىاألرشیفأنظمةوتعتبر

علىقدرتھمنتیجةأدوارھمأداءفيالفاعلیةلھموتتیحوالمعلومات،البیاناتواسترجاعوفرزتخزین

وأدائھمقراراتھمتحسینعملیاتفيذلكیدخلوبالتاليیمتلكونھاالتيالمعلوماتیةالمواردمعرفةمعرفة

بشكل عام،

عملھالطبیعةوفًقاوذلكاألرشیف،ألنظمةحاجةالمؤسساتأكثرإحدىاإلعالمیةالمؤسساتوتعتبر

الدائمةوالحاجةوالمكتوبة،والسمعیةالبصریةالموادواسترجاعوفرزوتوثیقتخزینیتطلبالذي

لالطالع علیھا ومعرفة ما یمكن االستفادة منھ،

وكالةفيالعاملینأداءتحسینفياألرشیفنظام"دورالموسومة:الدراسةھذهتأتيالسیاقھذاوفي

الوكالةفيالمستخدماألرشیفنظامبینالقائمةالعالقةطبیعةعلىالوقوفلتحاولاإلخباریة"یونیوز

العاملة في القطاع اإلعالمي وبین تحسین أداء العاملین فیھا.

أوًال: مشكلة الدراسة وتساؤالتھا

المختلفة،اإلعالمیةللموادأرشیفنظامبتطبیق2013عامنشأتھاومنذاإلخباریةیونیوزوكالةقامت

والتحلیالتوالمقاالتالصوتیةوالمقاطعالفیدیومقاطعواسترجاعتخزینعلىالقدرةیتیحوالذي

واالسترجاعالبحثعلىالقدرةفیھاللعاملینیتیحوموضوعیة،جغرافیةلتصنیفاتوفًقاوذلكاإلخباریة
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یتیحكمامعھم،الموادوتشاركللمشتركینونشرھاوالنصیةوالسمعیةالبصریةللموادالتحریروإعادة

أداءعلىمؤثًراعامًالالوكالةفيالمعتمداألرشیفنظامیشكلوحیثللعمل،الالزمةالتقاریرإصدار

یونیوزوكالةفيالمعتمداألرشیفلنظامالحقیقيالدورعلىالضوءلتلقيالدراسةھذهتأتيفیھا،العاملین

على أداء العاملین فیھا، لذا تتحدد المشكلة األساس للدراسة بالتساؤل التالي:

ما دور نظام األرشیف في تحسین أداء العاملین في وكالة یونیوز االخباریة؟

ع عن اإلشكالیة الرئیسة التساؤالت الفرعیة التالیة: ویتفرَّ

Software(والبرمجیةالمادیةللمكوناتاألساسیةالبنیةتتوفَّرھل- & Hardware(لنظام

األرشیف في وكالة یونیوز االخباریة؟

ھل تتوفر الموارد البشریة الالزمة إلدارة نظام األرشیف في وكالة یونیوز االخباریة؟-

ھل تتوافق معاییر نجاح نظام األرشیف المعتمد مع معاییر تحسین اداء العاملین في الوكالة؟-

ھل یؤثر نظام األرشیف المعتمد على أداء العاملین في وكالة یونیوز االخباریة؟-

ما ھي فعالیة استخدام نظام األرشیف في الوكالة على تحسین أداء األقسام والوظائف في الوكالة؟-

ثانًیا: فرضیات الدراسة

لغرض اإلجابة عن األسئلة الفرعیة المطروحة في اإلشكالیة سیتم طرح الفرضیات التالیة:

فيالعاملینوأداءاألرشیفلنظاماألساسیةالبنیةبینإحصائیةداللةذاتارتباطیةعالقةتوجدال-

وكالة یونیوز االخباریة.

وكالةفيالعاملینوأداءاألرشیفنظامنجاحقیاسمؤشراتبینإحصائیةداللةذاتفروقاتیوجدال-

یونیوز االخباریة.

والفنياإلداريالمجالینضمناألرشیفنظامفعالیةبینإحصائیةداللةذاتارتباطیةعالقةتوجدال-

المھني وبین أداء العاملین في وكالة یونیوز االخباریة.
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ثالًثا: منھجیة الدراسة

منفانطلقالبحث،فيالوصفيالمنھجعلىأساسبشكلالباحثاعتمدعملیة،نتائجإلىالوصولبھدف

الوصفي،المنھجأسالیبمنأسلوبوھومسحیةدراسةأجرىثمدراستھاإلىیسعىالتيالمشكلةوصف

علىذلكسبیلفياعتمدوقدالمشكلة،متغیراتعلىالمؤثرةالعواملوتحلیلتحدیدخاللھمناستطاع

الدراسة،محلللمؤسسةالمتكررةالمیدانیةوالمعاینةالدراسة،موضوعفيالواسعینواالطالعالقراءة

المصادرضمنتصنیفھیمكنذلكوكلالدراسة،بمتغیراتالمتعلقةوالدراساتواألبحاثالكتبومراجعة

الدراسةلتنفیذالمناسبةالبحثبأدواتتتمثلوالتياألولیةالمعلوماتمصادربتصمیمقامثمالثانویة،

والحصول على المعلومات وتحلیلھا.

بالعاملینللدراسةاألصلالمجتمعیتمثلحیثالدراسة،وعینةمجتمعتحدیدمنالبدكانذلكسبیلوفي

عددوعلىالوظائفمنعددعلىموزعینموظًفا،47عددھمیبلغوالذیناإلخباریةیونیوزوكالةفي

إجراءبلللدراسةعینةاتخاذعدممناسًباالباحثیجدالدراسةمجتمعاتساععدموبسببالدول،من

استقراء تام على جمیع أفراد مجتمع الدراسة.

رابًعا: متغیرات الدراسة

یسعى الباحث إلى دراسة أداء العاملین في وكالة یونیوز اإلخباریة بلحاظ وجود متغیرین واحد مستقل

وآخر تابع، وھما على الشكل التالي:

أداء العاملین في وكالة یونیوز االخباریة.المتغیر المستقل:

نظام األرشیف في وكالة یونیوز االخباریة.المتغیر التابع:

خامًسا: أھداف الدراسة
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وجھوعلىالعاملین،أداءتحسینفياإلداریةالمعلوماتنظمدورعلىالضوءتسلیطإلىالدراسةتسعى

فيتعملوالتياإلخباریة،یونیوزوكالةفيالعاملینأداءتحسینفياألرشیفنظامدورالخصوص

القطاع اإلعالمي، وتھدف من خالل ذلك إلى:

Software(والبرمجیةالمادیةللمكوناتاألساسیةالبنیةتوفَّرعنالكشف- & Hardware(لنظام

األرشیف في وكالة یونیوز االخباریة.

إظھار مدى توفر الموارد البشریة الالزمة إلدارة نظام األرشیف في وكالة یونیوز االخباریة.-

إظھار مدى توافق معاییر نجاح نظام األرشیف المعتمد مع معاییر تحسین اداء العاملین في الوكالة.-

إظھار مدى تأثیر نظام األرشیف المعتمد على أداء العاملین في وكالة یونیوز االخباریة.-

إظھار فعالیة استخدام نظام األرشیف في الوكالة على تحسین أداء األقسام والوظائف في الوكالة.-

حیث یتسم ھذا الموضوع بإمكانیة تعمیم نتائجھ على المؤسسات المشابھة.

سادًسا: أھمیة الدراسة

خصوًصاوالعملیة،النظریةالناحیتینمنإلیھاتتوصلأنیمكنالتيالنتائجفيالدراسةأھمیةتتمثل

وعالقتھااإلداریةالمعلوماتنظممفرداتإحدىتدرسالتيالمعاصرةالموضوعاتمنتعتبرأنھا

اإلعالميالقطاعوھومھًماقطاًعابتناولھاتتمیزأنھاكمامتوفرة،لیستموضوعاتوھيباألداء،

الذي یزداد تطوره نتیجة عالقتھ بالتطور التكنولوجي والتقني.

سابًعا: حدود الدراسة

مندقیقبشكلالدراسةتحدیدإلىالباحثسعىوموضوعیة،دقةأكثرنتائجإلىالوصولبھدف

النواحي الموضوعیة والمكانیة والبشریة والزمانیة، وھي على الشكل التالي:

وكالةفيالعاملینأداءتحسینفياألرشیفنظامتقییمالدراسةتتناولحیثالموضوعیة:الحدود-
یونیوز اإلخباریة.

األساسمقرھافياإلخباریةیونیوزوكالةفيالعاملینعلىالدراسةأجریتحیثالمكانیة:الحدود-
في بیروت ومندوبیھا في المناطق.
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حیث تتناول الدراسة مسًحا تاًما لجمیع الموارد البشریة العاملة في وكالة یونیوز.الحدود البشریة:-
آبشھرمنالممتدةالفترةخاللالوكالةفيالعاملینعلىالدراسةتطبیقتمحیثالزمانیة:الحدود-

.2021وأیلول2021

المبحث األول: نظام األرشیف

جیدةإلدارةالمناسبةالحلولموفًراالثانیةالعالمیةالحرببعدمافترةمنذاألرشیفعلمتطور

مبادئمجموعةعلىترتكزلألرشیفجدیدةرؤیةفتبلورتبھ،تمرالذيالمسارطولعبرللوثائق

وقواعد أھمھا وجوب إدارة الوثائق الكترونًیا، ووجود أرشیف الكتروني في كل إدارة.

عتلقد عتبلبالورقیة،محصورةبالوثائقسلطتھتعدفلماألرشیفمھامتوسَّ الوثائقلتشملتوسَّ

بشكلأعمالھا"رقمنة"نحووالحكوماتالقطاعاتمختلففيالمؤسساتتسعىحیثااللكترونیة،

ھذهنقللیصبحاألصل،صورةمجردالورقیةوالنسخاألصلھيااللكترونیةالوثیقةلتصبحكامل

الوثائق وتداولھا ومعالجتھا والتعامل معھا أمًرا بسیًطا وسھًال.

الحدیثة،المعلوماتلتقنیاتالمؤسسةاستخدام"عملیةبأنھا:اإللكترونیةاألرشفةتعریفویمكُن

بجمیعللقیاموملحقاتھا،االتصاالتوتقنیاتوبرمجیاتھا،الحاسباتأجھزةمنوالمنطقیةالمادیة

وسائلوتحسینالوثائقعلىالسیطرةزیادةبھدفوأكثر،التقلیدیةاألرشفةبھاتقومكانتالتيالمھام

")93ص،2018(الھواش،المعلوماتيالتنظیمأسسخاللمنإدارتھا

ممیزات األرشفة اإللكترونیة

انفردْت أنظمة األرشفة االلكترونیة بمجموعٍة من الممّیزات یمكن اختصارھا فیما یلي:

تسھیل وتوفیر الوقت في إنجاز المھام الصعبة، كبناء الھیكل التنظیمي للمنشأة.-

السماح بإجراء تعدیالت في حال حدوث تطّورات أو تغییرات أو وقوع بعض األخطاء.-

توفیر الوقت في الوصول إلى المعلومات المراد الحصول علیھا بكل سھولة ویسر.-

الشوائبمنوتخلیصھاودورانھاالمرفقةوالموادالصورعلىبھاالمرغوبالتعدیالتإجراء-

التي تقلّل من جودتھا.

إتاحة الفرصة في تراسل المعلومات عبر الفاكس أو البرید اإللكترونّي.-
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المبحث الثاني: أداء العاملین

أوًال: تعریف األداء

مدىأواألھداف،بلوغبمعنىیستخدمفقدالتسییر،فياألداءلمصطلحعدیدةاستخداماتتوجد

عدیدةتعاریفھناكأنإالالمھام،تأدیةمدىأوأمثالً،استخداماًللمنظمةالمتاحةالموارداستخدام

لألداء ُیذكر من بینھا ما یلي:

للسلعالموارد)منالقلیل(بإستھالكبفعالیةاالنتاجعلى"القدرةبأنھاألداءP.Lorinoیعرف

النظاملتحریكفائضبتحقیقیسمحبماسعر)أجل،(نوعیة،السوقلطلبتستجیبالتيوالخدمات

,Lorino(االقتصادي" 1991, p56.(

أغلبفيكمیةمعلومةأیضاًوھووالمجھود،النتیجةبین"العالقةبأنھR.Brosquetویعرفھ

المنظمة"طرفمنالمتبعةوالخططوالمعاییرواألھدافالغایاتبلوغدرجةأوحالةتبیناألحیان

)Brosquet, 1989, p11.(

أھدافكونللمنظمة،الشمولیةالمعالجةمنطقمناألداءإلىتنظرأنھاالسابقةالتعاریفمنُیالحظ

الكثیرینلدىاقتصركمفھوماألداءفإنذلكمنوبالرغممواردھا.بجمیعتتحققالمختلفةالمنظمة

المھام.إنجازمدىعنیعبراألداءأنمنطقمناألخرىالمواردمنغیرهدونالبشريالموردعلى

وھذا ما ذھبت إلیھ بعض التعاریف األخرى منھا:

بھایؤديالتيوالكیفیةعملھمنھایتكونالتيالمختلفةوالمھامباألنشطةالفرد"قیامھواألداء

المتاحةاالنتاجوسائلباستخداملھاالمرافقةوالعملیاتاالنتاجیةالعملیاتأثناءمھامھمالعاملون

خاللاالنتاجیةالعملیةلطبیعةالمناسبةوالكیفیةالكمیةالتحویالتوإلجراءاالنتاج،مستلزماتلتوفیر

).50ص،1979(عاشور،المدروسة"الزمنیةالفترة

معیتناسبالذياألداءسیقدمعملكلفإنوبالتاليالعمل،عنصرعنمباشرةینتجأواألداء"ینحدر

,chevalier(عملھ"طبیعةومعقدراتھ 1993, p333(
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العملوجودةكمیةحیثمنبعملھقیامھعندالعاملالفردیحققھالذيالمستوىعناألداء"یعبر

مدیرین،منظمین،منبالمنظمةیعملمنكلیبذلھالذيالمجھودھوواألداءطرفھ،منالمقدم

)123ص،2004(وسیلة،"ومھندسین...

المحصلةالنتیجةخاللمناألداءویحللاألفراد،جھدعنتعبراقتصادیةنتائجعن"عبارةھواألداء

,Matory(بأكملھا"وحدةأوقسم،مجموعة،فيالعملمناصبفياألفرادقبلمن Crozet,

1988, p142(

األداء،مفھومعلىاالستراتیجيالطابعأضفىمنھناكفإنالسابقةالنظروجھاتإلىوباإلضافة

,Angelier(استراتیجیتھا".تنفیذعلىقدرتھافيیتجسدالمنظمة"أداءأنAnglierیرىحیث

1993, p168(

النتیجةبینالعالقةیمثلاألداءأنضمنیاولوتتفقفإنھاالسابقة،التعاریفبیناالختالفكانومھما

مصطلحھواألداءأخرىبعبارةمال...)،وقت،(جھد،طبیعتھاختالفعلىالمبذولوالمجھود

یشمل كل ما یصدر عن العمال في موقف العمل، سواء كان جھداً مبذوالً أو سلوكاً.

ثانًیا: أنواع األداء

االعتمادیمكنالذيوالعلميالدقیقالمعیاراختیارإشكالیةیطرحأنواعھوتحدیداألداءتصنیفإن

فإنھاألھدافبھاتبلغالتيالكیفیةأوالعملإنجازیعنياألداءأنوبمااألنواع،مختلفلتحدیدعلیھ

كمعیارأنواعھوتحدیدتصنیففيواستعمالھااألخیرةھذهتصنیففيالمعتمدةالمعاییرنقلیمكن

الشمولیة، معیار األجل، ومعیار الطبیعة.

یمكن تقسیم األداء إلى:الذي یقسم األھداف إلى كلیة وجزئیة،حسب معیار الشمولیة:-1

أووالوظائفالعناصرجمیعساھمتالتياإلنجازاتخاللمنیتجسدالذيوھوالكلي:األداءأ-

باقيمساھمةدونعنصرأيإلىإنجازھانسبیمكنوالتحقیقھا،فيللمنظمةالفرعیةاالنظمة
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ألھدافھاالمنظمةبلوغوكیفیاتمدىعنالحدیثیمكناألداءمنالنوعھذاإطاروفيالعناصر،

الشاملة كاالستمراریة، األرباح، النمو... .

عدةإلىبدورهوینقسمللمنظمة،الفرعیةاألنظمةمستوىعلىیتحققالذيوھوالجزئي:األداءب-

أداءإلىالوظائفحسبینقسمأنیمكنحیثالمنظمة،عناصرلتقییمالمعتمدالمعیارباختالفأنواع

وظیفة مالیة، أداء وظیفة األفراد، وأداء كل من وظائف التموین، االنتاج، والتسویق.

أنظمتھامختلفأداءتفاعلنتیجةھوالحقیقةفيللمنظمةالكلياألداءأنإلىلإلشارةبدوال

الفرعیة، أي أن دراسة األداء الشامل للمنظمة یفرض دراسة األداء على مستوى مختلف وظائفھا.

حسب معیار األجل-2

یعتبرالتصنیفمنالنوعوھذااألجل،وقصیرمتوسط،طویل،إلىالمعیارھذاحسباألداءوینقسم

موعدھاوتحدیداآلجالبینالفصللصعوبةوذلكدقیقةبصفةعلیھاالعتمادیمكنوالالتطبیقصعب

مسبقاً إال بصفة تقریبیة.

حسب معیار الطبیعة-3

بابمنیمكنفإنھتقنیة...،اجتماعیة،اقتصادیة،إلىاألھدافیقسمالذيالمعیارھذاحسبأما

التصنیفھذاإلىإشارةوفيتقني...،اجتماعي،اقتصادي،أداءإلىاألداءتصنیفالمنطقیةالمقابلة

Image(صورتھاتحسنأنللمنظمةیمكن"الالباحثین:أحدیقول de marquee(باإلعتماد

صورةعلىالثقیلوزنھلھاإلجتماعياألداءإنبلفحسب،التكنولوجيأواالقتصادياألداءعلى

).90ص،2003(مزھودة،محیطھا"فيالمنظمة

ثانًیا: العوامل المؤثرة في أداء المنظمة

أوسلباًفیھتؤثرالتيوالعواملالمتغیراتمنللعدیدتابعةدالةیعتبرأنواعھبمختلفاألداءإن

أواألفرادوظیفةأھمھاوالتيالفرعیةاألنظمةمستوىعلىسواءاألداء،تحسینكانولماإیجابیاً.

غیرأومباشربشكلتناولتھالتيالبحوثأغلبوراءمنالھدفھوككل،المنظمةمستوىعلى

یسمحالذيالنحوعلىأھمھاحصراألقلعلىأوالعواملھذهتحدیدإلىسعواالباحثینفإنمباشر،
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تصنیفإلىالباحثینأغلباتجھوقدالسلبیة.آثارھاوتقلیصاالیجابیةآثارھاتعظیمعلىبالعمل

ھذهمصدرعلىباالعتمادخارجیة،وأخرىداخلیةعواملإلىالمنظمةأداءفيالمؤثرةالعوامل

العوامل وعلى قدرة المنظمة على التحكم فیھا.

فیھ، وتنقسم ھذه العوامل إلى قسمین:ھي المحیط الداخلي للمنظمة الذي تتحكمالعوامل الداخلیة:-1

علىوتضمالمنظمةفيالتقنيبالجانبترتبطالتيوالمتغیراتالقوىمختلفھيالتقنیة:العوامل-

الخصوص ما یلي:

نسبة االعتماد على آالالت مقارنة بعدد العمالنوع التكنولوجیا المستخدمة

مستویات األسعارنوعیة المواد المستخدمة في عملیة االنتاج

التوافق بین منتجات المنظمة ورغبات طالبیھاالموقع الجغرافي للمنظمة

تصمیم المنظمة من حیث المخازن، الورشات، التجھیزات وآالالت

فيالبشريالمورداستخدامعلىتؤثرالتيوالمتغیراتالقوىمختلفھيالبشریة:العوامل-

,Martory(الخصوصعلىوتضمالمنظمة 2001, p41:(

مستوى تأھیل األفرادالتركیبة البشریة للمنظمة من حیث السن والجنس

التوافق بین مؤھالت العمال والمناصب التي یشغلونھا والتكنولوجیا

المستخدمة
نظام المكافآت والحوافز

نوعیة المعلوماتالجو السائد بین العمال، والعالقة السائدة بین المشرفین والمنفذین

فیھاتتحكمأندونالمنظمةأداءعلىإیجابیاًأوسلباًتؤثرالتيالعواملوھيالخارجیة:العوامل-2

):92ص،2003(مزھودة،یليفیماإیجازھاویمكناألخیرة،ھذه

المحیطوكوناالقتصادیة،المنظمةلطبیعةنظراًالعواملأھمتعتبراالقتصادیة:العوامل-

االقتصادي مصدر مختلف مواردھا ومستقبل مختلف منتجاتھا، وتنقسم ھذه العوامل إلى:

التجارةسیاساتاالقتصادي،نموھامعدالتللدولة،االقتصادیةكالفلسفةكلیة:اقتصادیةعوامل*

.الخارجیة، معدالت التضخم، أسعار الفائدة...
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كوفرة المواد األولیة، الطاقة، درجة المافسة، مستویات األجور....* عوامل اقتصادیة جزئیة:

- العوامل االجتماعیة والثقافیة:

ودوافعھم،األفرادحاجاتعلىتؤثركونھاالمنظماتأداءعلىوالثقافیةاإلجتماعیةالعواملتؤثر

تساعدالتيالسیاسةتضعوأنودوافعھم،العاملینحاجاتعلىالتعرفالمنظمةعلىیجبحیث

والتجدیداالبتكاردوافعفیھمتنميوأنالعمال،دوافععلىتؤثروأنالحاجاتھذهإشباععلى

تأثیرھاحیثمنالمنظماتأداءعلىوالثقافیةاالجتماعیةالعواملتؤثركماوالتحصیل،واإلنجاز

وتتمثلبالمنظمات،التنظیميالھیكلعلىوحتىوالتنظیمي،االداريالسلوكوعلىالمستھلكعلى

ھذه العوامل بصفة عامة في االتجاھات والقیم، األھداف، العادات،....

العوامل السیاسیة والقانونیة:-

وتتكونالمنظمة،أداءعلىالكبیرالتأثیرذاتالھامةالعناصرمنوالقانونیةالسیاسیةالعواملتعتبر

لإلستثماربالنسبةالدولةوسیاساتالخارجیة،النقدیة،المالیة،الدولةسیاساتمنالعواملھذه

واللوائحالمحاكم،وقراراتوأحكاماإلداریةوالقراراتالتشریعاتأیضاًتشملكماالخارجي،

الجماعاتكافةالعواملھذهضمنوتدخلالمنظمات،لمختلفالمنظمةالمختلفةواإلجراءات

إلىبدورھاھيوتسعىالمنظمة،قراراتعلىالتأثیرفيالقوةیملكونالذینواألفرادوالمنظمات

الحصول على تأییدھم. وبصفة عامة تشمل العوامل السیاسیة والقانونیة ما یلي:

درجة االستقرار السیاسي واألمني للدولةالسیاسة الخارجیة للدولة

التشریعات والقوانیندرجة االستقرار السیاسي واألمني للدولة

مدى انتشار الدیمقراطیة واألحزاب

- العوامل التكنولوجیة:

علمیةمعارفمنالتكنولوجيبمحیطھاكبیربشكلالمنظمةتتأثرالسابقة،العواملإلىباإلضافة

منالمستخدمةالتكنولوجیاأنحیثاالختراع...براءاتتداولتكنولوجیة،إبداعاتعلمي،وبحث

ولذاالمنتجات.نوعیةوتحددالتكالیف،حجمرفعأوتخفیضفيكبیربشكلتساھمقدالمنظمةطرف
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ألداءوالمستمرالدائمالتحسینمنتتمكنحتىالتكنولوجیة،التطوراتمواكبةالمنظمةعلىیجب

مختلف أنشطتھا.

الخارجیةوأخرىفیھا،تتحكمداخلیةعواملإلىالمنظمةأداءفيالمؤثرةالعواملبینالتمییزإن

(الخارجیةالعواملھذهبینمزجمنفھناكالعوامل،لھذهالوحیدالتقسیملیسالمنظمةھذهفیھاتتحكم

Donaldsonلخصحیثالباحثین.بعضیرىكماأصالً،بینھاالفصللصعوبةوذلكوالداخلیة)

فیھتنشطالذيالمحیطاالستراتیجیة،ذاتھا،حدفياالنتاجیةالعملیةالھیكلة،في:العواملھذه

,Martinet(اإلدارةوأسلوبالتقنیة،الخیاراتالثقافة،القیادة،المنظمة، 1982, p106.(

):42صسابق،مرجع(مزھودة،فيممثلةأجزاءستةإلىالعناصرھذهفقسمKrugerأما

الفلسفة والثقافة السائدةاألشخاص الذین لھم تأثیر على تحدید سیاسة المنظمة

األنظمة (نظام المكافآت، التخطیط، االعالم، المحاسبة...)االستراتیجیة المعتمدة من قبل المنظمة

العملیة اإلنتاجیةطاقات اإلنجاز الكامنة

المبحث الثالث: اإلطار العملي للدراسة

أوًال: منھج الدراسة

ھيكماالظاھرةدراسةمنینطلقالذيالتحلیليالوصفيالمنھجعلىھذهدراستھفيالباحثاعتمد

الحصولبھدفومتغیراتھاعناصرھاتحلیلإلىلیصلوالنوعیةالكمیةبالطرقعنھاویعبردقیق،بشكل

علىللحصولأساسبشكلواعتمدھااستبانةالباحثأعدذلكسبیلوفيواالستنتاجات،الخالصاتعلى

المؤسسةفيالعاملینجمیععلىبتوزیعھاوقامالغرضلھذاخصیًصابتصمیمھاقاموقداألولیة،البیانات

والرسائلوالدراساتوالمنشوراتبالكتبالمتمثلةالثانویةالمصادرعلىاعتمدكماالدراسة،محل

لمعالجة القسم النظري للدراسة.
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ثانًیا: مجتمع وعینة الدراسة

مناسًباالباحثوجدالدراسة،مجتمعاتساععدموبسببوأھدافھا،وفرضیاتھاالدراسةمشكلةإلىباالستناد

فيالعاملینجمیعوھمالدراسة،مجتمعأفرادجمیععلىتاماستقراءإجراءبلللدراسةعینةاتخاذعدم

علىموزعونوھمموظًفا،45منھماستجابوقدموظًفا،47عددھمیبلغوالذیناإلخباریةیونیوزوكالة

الشكل التالي:

المجموعغرافیكإنتاجعملیاتمراسل میدانيمحرر نصوصمحرر فیدیو
8101254645

الدراسةمجتمع)1(رقمالجدول

ثالًثا: أداة الدراسة

رئیسة،محاورأریعةعلىمقسمةاستبانةبإعدادالباحثقامللدراسة،المالئمةاألداةاالستبانةتعتبرحیث

البنیةاستكشافإلىالثانيالمحوروسعىللعاملین،الشخصیةالبیاناتتحصیلإلىاألولالمحورسعى

نظامنجاحقیاسإلىالثالثالمحورسعىكمااإلخباریة،یونیوزوكالةفياألرشیفلنظاماألساسیة

األرشیففعالیةنظاملتقییمسعىفقدالرابعالمحورأماالمؤشرات،منعددخاللمنالوكالةفياألرشیف

ضمن مجاالت عمل الوكالة (المجال اإلداري، والمجال المھني/الفني).

رابًعا: اختبار قوة ثبات فقرات االستبیان

فقراتمنفقرةكلعلىكرونباخألفااختباربإجراءالباحثقاماالستبیان،فقراتثباتقوةتحدیدبھدف

االستبیان على حدى، وتوصل إلى النتائج التالیة:

معامل ألفا كرونباخ
%67البنیة األساسیة لنظم المعلومات االداریة لجھة المكونات المادیة والبرمجیةالمحور الثاني الفقرة (أ)
%61.5البنیة األساسیة لنظم المعلومات االداریة لجھة الموارد البشریةالمحور الثاني الفقرة (ب)
%74مؤشرات قیاس نجاح لنظام األرشیف لجھة جودة محتوى المواد التي یقدمھا النظامالمحور الثالث الفقرة (أ)
%86مؤشرات قیاس نجاح لنظام األرشیف لجھة استخدام النظامالمحور الثالث الفقرة (ب)
%79فعالیة استخدام نظام األرشیف في المجال اإلداريالمحور الرابع الفقرة (أ)
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%91فعالیة استخدام نظام األرشیف في المجال الفني/المھنيالمحور الرابع الفقرة (ب)

اإلستبیانفقراتثباتمعامل)2(رقمالجدول

الداخلیة،لألنساقكرونباخألفامعاملحسابتمحیثاالستبانة،فقراتثباتقوة)2(رقمالجدولیظھر

الثالثللمحور%74وب،الفقرةالثانيللمحور%61.5وأ،الفقرةالثانيللمحور%67النسبوبلغت

الفقرةالرابعللمحور%91وأ،للفقرةالرابعللمحور%79وب،الفقرةالثالثللمحور%86وأ،الفقرة

ب، وھي نسب جیدة جًدا یمكن االعتماد علیھا في نتائج الدراسة.

خامًسا: تحلیل البیانات الشخصیة

النسبة المئویةالتكراراتالبیانات الشخصیة

%1731.2ذكرالجنس
%2868.8انثى

المستوى التعلیمي
%3168.8اجازة جامعیة

%1022.3ماجستیر
%48.9دكتوراه

المسمى الوظیفي

%817.8محرر فیدیو
%1022.2محرر نصوص
%1226.7مراسل میداني

%511.1عملیات
%48.9إنتاج

%613.3غرافیك

العمر

%252453.3إلى21من
%301124.5إلى26من
%35613.3إلى31من

%3548.9منأكثر
الشخصیةالبیانات)3(رقمالجدول

التالیة:النتائج)3(رقمالجدولیظھر

نسبتھمما28اإلناثعددأما%31.2نسبتھمما45أصلمن17الذكورعددانالجنس:-

68.8.%

جامعیة،إجازاتیحملون%68.8نسبتھمااناإلستبیاننتائجأظھرتالتعلیمي:المستوى-

الدكتوراه.شھادةیحملون%8.9وماجستیر،یحملونمنھم%22.3و
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محرري10فیدیو،محرري8التالي:الشكلعلىالنتائججاءتوقدالوظیفي:المسمى-

غرافیك.6إنتاج،موظفي4عملیات،موظفي5میداني،مراسل12نصوص،

35،6إلى31منموظًفا،30،11إلى26منموظًفا،25،24إلى21منالعمر:-

35منأكثر4وموظفین،

سادًسا: التحلیل االحصائي لمحاور االستبیان

اوافقالفقرات#
بشدة

ال اوافقال اوافقمحایداوافق
بشدة

المتوس
ط

الحساب
ي

االنحرا
ف

المعیار
ي

تتوفر أجھزة الحاسوب المالئمة لطبیعة عمل.1
النظام

التكرا
3055321.71.2ر

%4.4%6.7%11.1%11.1%66.7النسبة

تتوفر أنظمة الحمایة المناسبة لمنع اختراق.2
النظام

التكرا
3372211.51.4ر

%2.2%4.4%4.4%15.6%73.3النسبة

یتم االعتماد على قاعدة بیانات مركزیة.3
للحصول على المواد

التكرا
28103221.71.1ر

%4.4%4.4%6.7%22.2%62.2النسبة

التكرایحدث خلل وأعطال في الشبكة المستخدمة.4
2596321.80.9ر

%4.4%6.7%13.3%20.0%55.6النسبة

التكرایوفر نظام األرشیف خدمة النسخ االحتیاطي.5
18107462.30.5ر

%13.3%8.9%15.6%22.2%40.0النسبة

1.81.02مجموع فقرات البنیة األساسیة لنظام األرشیف في الوكالة لجھة المكونات المادیة والبرمجیة

والبرمجیةالمادیةالمكوناتلجھةالوكالةفياألرشیفلنظاماألساسیةالبنیة)4(رقمالجدول

نظامعمللطبیعةالمالئمةالحاسوبأجھزةتوفرعلىبشدةوافقوا%66.7ان):4(رقمالجدولیظھر

%62.2والنظام،اختراقلمنعالمناسبةالحمایةأنظمةتوفرعلىبشدةوافقوا%73.3واألرشیف،

بشدةوافقوا%55.6والمواد،علىللحصولمركزیةبیاناتقاعدةعلىاالعتمادیتمأنھعلىبشدةوافقوا

خدمةیوفرالنظامأنعلىبشدةوافقوا%40والمستخدمة،الشبكةفيوخللأعطالتحدثأنھعلى

النشخ االحتیاطي
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وأنظمةالحاسوبأجھزةتوفرعنالوكالةفيللعاملینكبیررضاأعالهالمعطیاتخاللمنویتبین

النسختوفرإلىاطمئنانھموعدمالشیكةفيمحدودةبنسبةخللوجودیتبینبینماالبیاناتوقواعدالحمایة

االحتیاطي، ما یؤشر على مساھمة البنیة األساسیة في فاعلیتھم والحاجة لمعالجة نقاط الضعف.

#

اوافقالفقرات
ال اوافقال اوافقمحایداوافقبشدة

بشدة

المتوس
ط

الحساب
ي

االنحرا
ف

المعیار
ي

یجیب القسم الفني عن االستفسارات.1
بالسرعة الالزمة

التكرا
3064321.71.2ر

%4.4%6.7%8.9%13.3%66.7النسبة

یعالج مشغلو النظام الخلل واألخطاء.2
بالسرعة الالزمة

التكرا
3243421.71.3ر

%4.4%8.9%6.7%8.9%71.1النسبة

3.
یتمتع مشغلو النظام بالخبرات المناسبة

التكرا
3552211.41.5ر

%2.2%4.4%4.4%11.1%77.8النسبة

یحصل مشغلو النظام على التدریب والتأھیل.4
بشكل دوري

التكرا
3661111.31.5ر

%2.2%2.2%2.2%13.3%80.0النسبة

1.51.4مجموع فقرات البنیة األساسیة لنظام األرشیف في الوكالة لجھة الموارد البشریة
البشریةالمواردلجھةالمعلوماتلنظماألساسیةالبنیة):5(رقمالجدول

عنیجیبالفنيالقسمأنعلىبشدةموافقونالوكالةموظفيمن%66.7أن):5(رقمالجدولیظھر

واألخطاءالخللیعالجونالنظاممشغليأنعلىبشدةموافقون%71.1والالزمة،بالسرعةاالستفسارات

%80والمناسبة،بالخبراتیتمتعونالنظاممشغليأنعلىبشدةموافقون%77.8والالزمة،بالسرعة

موافقون بشدة على أن مشغلي النظام یحصلون على التدریب والتأھیل بشكل دوري.

لتشغیلھالمناسبةبالكفاءةیتمتعونالوكالةفياألرشیفنظاممشغليبأنأعالهالنتائجخاللمنویتبین

فيوجودھاتبینالتيوالمشاكلاألخطاءثغرةسیدونبذلكوھمالالزمة،بالسرعةاألخطاءویتفادون

).4(رقمالجدول

اوافقالفقرات#
ال اوافقال اوافقمحایداوافقبشدة

بشدة
المتوس

ط
االنحرا

ف
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الحساب
ي

المعیار
ي

یتم تحدیث المواد التي یقدمھا النظام.1
باستمرار

التكرا
3382111.41.4ر

%2.2%2.2%4.4%17.8%73.3النسبة

المواد التي یقدمھا النظام عالیة الجودة.2
وخالیة من األخطاء

التكرا
3262231.61.3ر

%6.7%4.4%4.4%13.3%71.1النسبة

یتیح النظام السرعة الكافیة الستخراج.3
المواد والمعلومات

التكرا
3154321.71.2ر

%4.4%6.7%8.9%11.1%68.9النسبة

المواد المتوفرة كافیة وتغطي كافة احتیاجات.4
العمل

التكرا
296442ر

1.81.1
%4.4%8.9%8.9%13.3%64.4النسبة

یتم تقدیم المواد بشكل سلس ومرتب بحیث.5
یسھل التعامل معھا

التكرا
2883331.81.1ر

%6.7%6.7%6.7%17.8%62.2النسبة

1.71.3مجموع فقرات مؤشرات قیاس نجاح نظام األرشیف في الوكالة لجھة جودة محتوى المواد التي یقدمھا
یقدمھاالتيالموادمحتوىجودةلجھةالوكالةفياألرشیفنظامنجاحقیاسمؤشرات):6(رقمالجدول

األرشیفنظامیقدمھاالتيالموادأنعلىبشدةوافقواالموظفینمن%73.3أن):6(رقمالجدولیظھر

األخطاء،منوخالیةالجودةعالیةالموادتلكأنعلىبشدةوافقوا%71.1وباستمرار،تحدیثھایتم

الكافیة،بالسرعةوالبیاناتوالمعلوماتالمواداستخراجیتیحالنظامأنعلىبشدةوافقوا%68.9و

وافقوا%62.2وكافة،العملاحتیاجاتوتغطيكافیةالمتوفرةالموادأنعلىبشدةوافقوا%64.4و

بشدة على أن المواد یتم تقدیمھا بشكل سلس ومرتب بحیث یسھمل التعامل معھا.

المطلوبةالوظیفةیؤديالدراسةمحلالوكالةفيالمعتمداألرشیفنظامبأنأعالهالنتائجخاللمنویتبین

وتقدیمالعمللجوانبوتغطیتھالكافیةوالسرعةالقلیلةواألخطاءالموادتحدیثلجھةعالیةبكفاءةمنھ

المعلومات والمواد بشكل سلس ومرتب، وتعتبر ھذه المسائل من الوظائف األساسیة لنظام األرشیف.

اوافقالفقرات#
ال اوافقال اوافقمحایداوافقبشدة

بشدة

المتوس
ط

الحساب
ي

االنحرا
ف

المعیار
ي

یتمیز نظام األرشیف بسھولة االستخدام.1
التكرا

2694331.81.0ر
%6.7%6.7%8.9%20.0%57.8النسبة
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یحتاج استخدام النظام إلى خبرة كبیرة.2
وتدریب مستمر

التكرا
25103431.90.9ر

%6.7%8.9%6.7%22.2%55.6النسبة

یسھم استخدام النظام في تطویر األداء.3
الوظیفي

التكرا
3382111.41.4ر

%2.2%2.2%4.4%17.8%73.3النسبة

یسھم نظام األرشیف في تحقیق أھداف.4
الوكالة

التكرا
3581101.31.5ر

%0.0%2.2%2.2%17.8%77.8النسبة

1.61.2مجموع فقرات مؤشرات قیاس نجاح نظام األرشیف في الوكالة لجھة استخدامھ
استخدامھلجھةالوكالةفياألرشیفنظامنجاحقیاسمؤشرات):7(رقمالجدول

یتمیزالمعتمداالرشیفنظامأنعلىبشدةوافقواالموظفینمن%57.8أن):7(رقمالجدولیظھر

للتعاملمستمروتدریبكبیرةخبرةإلىیحتاجالنظامأنعلىبشدةوافقوا%55.6واالستخدام،بسھولة

للوكالة،الوظیفياالداءتطویرفيیسھماألرشیفنظاماستخدامأنعلىبشدةوافقوا%73.3ومعھ،

الوكالة.أھدافتحقیقفيیسھمالنظامأنعلىبشدةوافقوا%77.8و

یحتاجونوأنھمالنظاممعالتعاملفيخبرةجیدحدإلىحصلواقدالموظفینأنأعالهالنتائجمنویتبین

أدائھمتطویرفيكبیرحدإلىیسھموأنھاألرشیفنظامعلىالعملعلىالمستمروالتأھیلالتدریبإلى

وتحسین إنتاجھم ویحقق أھداف الوكالة.

اوافقالفقرات#
ال اوافقال اوافقمحایداوافقبشدة

بشدة

المتوس
ط

الحساب
ي

االنحرا
ف

المعیار
ي

ساھم في رفع اإلنتاجیة الیومیة للعاملین.1

التكرا
347211ر

1.41.4
75.6النسبة

%
15.6
%

4.4
%2.2%2.2%

ساھم في ربط األقسام والوظائف في الوكالة.2

التكرا
297432ر

1.71.1
64.4النسبة

%
15.6
%

8.9
%6.7%4.4%

ساھم في تحدید مستوى إنتاج الموظفین.3

التكرا
249543ر

2.00.9
53.3النسبة

%
20.0
%

11.1
%8.9%6.7%

ساھم في تحدید حجم مخزون الوكالة من.4
المواد

التكرا
2594341.90.9ر
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55.6النسبة
%

20.0
%

8.9
%6.7%8.9%

ساھم في تسجیل حركة العملیات اإلداریة في.5
LOGS((الوكالة

التكرا
266643ر

1.91.0
57.8النسبة

%
13.3
%

13.3
%8.9%6.7%

ساھم في إدارة المواد الخاصة بالوكالة.6

التكرا
307431ر

1.61.2
66.7النسبة

%
15.6
%

8.9
%6.7%2.2%

ساھم في تسجیل عملیات البحث والحفظ.7
واإلسترجاع

التكرا
347211ر

1.41.4
75.6النسبة

%
15.6
%

4.4
%2.2%2.2%

1.71.12مجموع فقرات فعالیة نظام األرشیف ضمن المجال اإلداري
اإلداريالمجالضمناألرشیفنظامفعالیة):8(رقمالجدول

فيساھمالمعتمداألرشیفنظامأنعلىبشدةوافقواالموظفینمن%75.6أن):8(رقمالجدولیظھر

األقساموانتاجاتعملربطفيساھمالنظامأنعلىبشدةوافقوا%64.4والیومیة،انتاجیتھمرفع

إنتاجھم،مستوىتحدیدفيساھمالنظامأنعلىبشدةوافقوا%53.3ووتنسیقھ،الوكالةفيوالوظائف

تمتلكھالذيالموادمنالمخزونحجمتحدیدفيساھمالنظامأنعلىبشدةوافقوامنھم%55.6و

وافقمنھم%75.6والمواد،تلكإدارةفيساھمالنظامأنعلىبشدةوافقمنھم%66.7والوكالة،

بشدة على أن النظام المعتمد یساھم في تسجیل عملیات البحث والحفظ واالسترجاع للمواد والمعلومات.

انتاجیةرفعفيكبیرحدإلىیسھمالوكالةفيالمعتمداألرشیفنظامبأنأعالهالنتائجمنویتبین

ویمكنالوكالة،فيالوظائفمختلفبیناألعمالتنسیقفيویسھمالمھدور،الوقتمنوالتقلیلالموظفین

أنھخاصةأدائھمتقییمإمكانیةوبالتاليالموظفینانتاجمستوىتحدیدفيكبیرحدإلىعلیھاالعتماد

تعدالتيوالموادالمعلوماتحجمتحدیدفيیساعدأنھكما)،Log(ونشاطھموظفكلحركةیسجل

األمورتلكوكلواسترجاعھا.وحفظھاالموادتلكإدارةفيكبیرحدإلىویساھمالوكالة،رسامیلإحدى

تعتبر من الوظائف اإلداریة االساسیة لنظام األرشیف.

اوافقالفقرات#
ال اوافقال اوافقمحایداوافقبشدة

بشدة

المتوس
ط

الحساب
ي

االنحرا
ف

المعیار
ي
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ساھم في معالجة المشاكل التحریریة.1

التكرا
395100ر

1.21.7
86.7النسبة

%
11.1
%

2.2
%0.0%0.0%

ساھم في مزامنة إنتاجات العاملین.2

التكرا
366210ر

1.31.5
80.0النسبة

%
13.3
%

4.4
%2.2%0.0%

ساھم في تصنیف وفرز المواد.3

التكرا
386100ر

1.21.6
84.4النسبة

%
13.3
%

2.2
%0.0%0.0%

ساھم في إدخال تفاصیل المواد.4

التكرا
375111ر

1.31.6
82.2النسبة

%
11.1
%

2.2
%2.2%2.2%

ساھم في تصنیف المواد بحسب نوعھا.5
)video- audio-text(

التكرا
404100ر

1.11.7
88.9النسبة

%
8.9
%

2.2
%0.0%0.0%

ساھم في تقدیم إحصاءات وبیانات حول.6
المواد المتوفرة والنواقص المطلوبة

التكرا
365121ر

1.41.5
80.0النسبة

%
11.1
%

2.2
%4.4%2.2%

1.251.6مجموع فقرات فعالیة نظام األرشیف ضمن المجال الفني/المھني
الفني/المھنيالمجالضمناألرشیفنظامفعالیة):9(رقمالجدول

الوكالةفيالمعتمداألرشیفنظامأنعلىبشدةوافقواالموظفینمن%76.7أن):9(رقمالجدولیظھر

معإنتاجاتھممزامنةفيیساھمالنظامأنعلىبشدةوافقوا%80والتحریریة،المشاكلمعالجةفيیساھم

المواد،وتفاصیلشرحإظھارفيیساھمالنظامأنعلىبشدةوافقوا%84.4والموظفین،باقي

بشدةوافقمنھم%80ونوعھا،بحسبالموادتصنیففيیسھمالنظامأنعلىبشدةوافقوا%88.9و

على أنھ یساھم في تقدیم إحصاءات وبیانات حول المواد المتوفرة والنواقص المطلوبة.

تصحیحفيیسھمحیثالموظفینأداءجودةفيالمعتمداألرشیفنظامأھمیةأعالهالنتائجمنویتبین

المتوفرةالموادوفرزترتیبفيالنظامأھمیةتظھركمابینھم،فیماأداءھموتنسیقالتحریریةأخطائھم
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ماوھووالتقاریر،االحصاءاتاستخراجوامكانیةنوعھابحسبوتصنیفھاحولھا،لتفاصیلوتقدیمھعلیھ

یؤشر على كفاءة جیدة جًدا لنظام األرشیف في تحسین أداء الموظفین من الناحیة الفنیة والمضمونیة.

سابًعا: اختبار فرضیات الدراسة

اختبار الفرضیة األولى

األرشیفلنظاماألساسیةالبنیةبینإحصائیةداللةذاتارتباطیةعالقةتوجدال:H0الصفریةالفرضیة-
وأداء العاملین في وكالة یونیوز االخباریة.

األرشیفلنظاماألساسیةالبنیةبینإحصائیةداللةذاتارتباطیةعالقةتوجد:H1البدیلةالفرضیة-
وأداء العاملین في وكالة یونیوز االخباریة.

أوًال: اختبار العالقة بین البنیة األساسیة لنظام األرشیف في الوكالة لجھة المكونات المادیة والبرمجیة
وأداء العاملین في وكالة یونیوز االخباریة:

مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة مربع كايالمجال
المكونات المادیة

44.633170.002والبرمجیة

المادیةالمكوناتلجھةالوكالةفياألرشیفلنظاماألساسیةالبنیةبینالعالقةلقیاس"كاي"مربعإختبار):10(رقمالجدول

والبرمجیة وأداء العاملین.

أقلأي0.002الداللةمستوىوأن44.633تساوي"كاي"مربعقیمةأن:10رقمالجدولیظھر

أداءفيتؤثروالبرمجیةالمادیةالمكوناتأنیؤكدوھذا،0.05المعنویةالداللةمستوىمن

العاملین في الوكالة.

ثانًیا: اختبار العالقة بین البنیة األساسیة لنظام األرشیف في الوكالة لجھة الموارد البشریة وأداء
العاملین في وكالة یونیوز االخباریة:

مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة مربع كايالمجال
57.20390.000الموارد البشریة

المواردالمكوناتلجھةالوكالةفياألرشیفلنظاماألساسیةالبنیةبینالعالقةلقیاسكايمربعإختبار):11(رقمالجدول

البشریة  وأداء العاملین

أقلأي0.000الداللةمستوىوأن،57.203تساويكايمربعقیمةأن:11رقمالجدولیظھر

العاملین.أداءفيتؤثرالبشریةالمواردأنیؤكدوھذا،0.05المعنویةالداللةمستوىمن
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المكوناتلجھةاألرشیفلنظاماألساسیةالبنیةبینللعالقةكايمربعقیمةاختبارنتیجةعلىبناًء
المادیة والبرمجة والموارد البشریة وبین أداء العاملین في الوكالة، تقبل الفرضیة التالیة:

لنظام األرشیف وأداء العاملین في وكالةاألساسیةالبنیةتوجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین

یونیوز االخباریة.

اختبار الفرضیة الثانیة

الفرضیة الثانیة

نظامنجاحقیاسمؤشراتبینإحصائیةداللةذاتفروقاتیوجدال:H0الصفریةالفرضیة-
األرشیف وأداء العاملین في وكالة یونیوز االخباریة.

األرشیفنظامنجاحقیاسمؤشراتبینإحصائیةداللةذاتفروقاتیوجد:H1البدیلةالفرضیة-
وأداء العاملین في وكالة یونیوز االخباریة.

أوًال: اختبار العالقة بین مؤشرات نجاح نظام األرشیف في الوكالة لجھة جودة محتوى المواد التي یقدمھا
وبین أداء العاملین في الوكالة:

مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة مربع كايالمجال
84.340180.000محتوى المواد

الموادمحتوىجودةلجھةالوكالةفياألرشیفنظامنجاحمؤشراتبینالعالقةلقیاسكايمربعإختبار):12(رقمالجدول

التي یقدمھا وبین أداء العاملین في الوكالة

أقلأي0.000الداللةمستوىوأن،84.340تساويكايمربعقیمةأن:12رقمالجدولیظھر

یؤثراألرشیفنظامیقدمھاالتيالموادمحتوىأنیؤكدوھذا،0.05المعنویةالداللةمستوىمن

في أداء العاملین في الوكالة.

ثانًیا: اختبار العالقة بین مؤشرات نجاح نظام األرشیف في الوكالة لجھة استخدام النظام وبین أداء
العاملین في الوكالة:

مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة مربع كايالمجال
80.640180.000استخدام النظام

أداءوبینالنظاماستخداملجھةالوكالةفياألرشیفنظامنجاحمؤشراتبینالعالقةلقیاسكايمربعإختبار):13(رقمالجدول

العاملین في الوكالة
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أقلأي0.000الداللةمستوىوأن،80.640تساويكايمربعقیمةأن:13رقمالجدولیظھر

فيالعاملینأداءفيیؤثراألرشیفنظاماستخدامأنیؤكدوھذا،0.05المعنویةالداللةمستوىمن

الوكالة.

لجھةالوكالةفياألرشیفنظامنجاحمؤشراتبینللعالقةكايمربعقیمةاختبارنتیجةعلىبناًء
جودة المحتوى التي یقدمھا و استخداماتھ، وبین أداء العاملین في الوكالة، تقبل الفرضیة التالیة:

نظام األرشیف وأداء العاملین في وكالةقیاس نجاحمؤشراتیوجد فروقات ذات داللة إحصائیة بین

یونیوز االخباریة.

اختبار الفرضیة الثالثة

الفرضیة الثالثة

ضمناألرشیفنظامفعالیةبینإحصائیةداللةذاتارتباطیةعالقةتوجدال:H0الصفریةالفرضیة-
المجالین اإلداري والفني المھني وبین أداء العاملین في وكالة یونیوز االخباریة.

ضمناألرشیفنظامفعالیةبینإحصائیةداللةذاتارتباطیةعالقةتوجد:H1البدیلةالفرضیة-
المجالین اإلداري والفني المھني وبین أداء العاملین في وكالة یونیوز االخباریة.

یونیوزوكالةفيالعاملینوأداءاإلداريالمجالضمناألرشیفنظامفعالیةبینالعالقةاختبارأوًال:
االخباریة:

مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة مربع كايالمجال
90.213180.000اإلداري

وكالةفيالعاملینوأداءاإلداريالمجالضمناألرشیفنظامفعالیةبینالعالقةلقیاسكايمربعإختبار):14(رقمالجدول

یونیوز االخباریة

أقلأي0.000الداللةمستوىوأن،90.213تساويكايمربعقیمةأن:14رقمالجدولیظھر

تؤثراإلداريالمجالضمناألرشیفنظامفعالیةأنیؤكدوھذا،0.05المعنویةالداللةمستوىمن

في أداء العاملین في الوكالة.

22



وكالةفيالعاملینوأداءالفني/المھنيالمجالضمناألرشیفنظامفعالیةبینالعالقةاختبارثانًیا:
یونیوز االخباریة:

مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة مربع كايالمجال
130.430190.000الفني/المھني

فيالعاملینوأداءالفني/المھنيالمجالضمناألرشیفنظامفعالیةبینالعالقةلقیاسكايمربعإختبار):15(رقمالجدول
وكالة یونیوز االخباریة

أقلأي0.000الداللةمستوىوأن،130.430تساويكايمربعقیمةأن:15رقمالجدولیظھر
الفني/المھنيالمجالضمناألرشیفنظامفعالیةأنیؤكدوھذا،0.05المعنویةالداللةمستوىمن

تؤثر في أداء العاملین في الوكالة.

اإلداريالمجالینضمناألرشیفنظامفعالیةبینللعالقةكايمربعقیمةاختبارنتیجةعلىبناًء
والفني/المھني وبین أداء العاملین في الوكالة، تقبل الفرضیة التالیة:

توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین فعالیة نظام األرشیف ضمن المجالین اإلداري والفني

المھني وبین أداء العاملین في وكالة یونیوز االخباریة.

نتائج الدراسة:

ودراستھالموضوعوصفوبعدوالعملي،النظريبشقیھاإجرائھابعدالدراسة،ھذهفيالباحثتوصل

میدانًیا وتحلیل نتائجھ وإجراء االختبارات الالزمة لتحدید العالقة بین متغیراتھ إلى النتائج التالي:

لنظاماألساسیةالبنیةبین0.05یساويألفامستوىعندإحصائیةداللةذاتارتباطیةعالقةتوجد-1

یونیوزوكالةفيالعاملینوأداءالبشریةوالمواردوالبرمجةالمادیةالمكوناتلجھةاألرشیف

االخباریة.

األرشیفنظامنجاحقیاسمؤشراتبین0.05یساويألفامستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقاتیوجد-2

لجھة جودة المحتوى التي یقدمھا و استخداماتھ وأداء العاملین في وكالة یونیوز االخباریة.

ضمناألرشیفنظامفعالیةبین0.05یساويألفامستوىعندإحصائیةداللةذاتارتباطیةعالقةتوجد-3

.المجالین اإلداري والفني المھني وبین أداء العاملین في وكالة یونیوز االخباریة

توصیات الدراسة
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بعد إنجاز الباحث لھذه الدراسة حول: "دور نظام األرشیف في تحسین أداء العاملین في وكالة یونیوز

االخباریة" وتوصلھ إلى النتائج، یضع مجموعة من التوصیات التي یجد العمل وفًقا لھا مناسًبا لرفع

مستوى فعالیة االستفادة من نظام األرشیف المعتمد في تحسین أداء العاملین فیھا، وھي على الشكل التالي:

Softwareوالبرامجالتجھیزاتلناحیةالمؤسسةفيالمستخدمةالحاسوبأجھزةتحدیث-1 &

Hardwareمعھا.للتعاملالمناسبةاإلدخالأدواتوتوفیر

تعزیز األنظمة المستخدمة لحمایة نظام األرشیف وتحدیثھا باستمرار.-2

بتوفیرأكبراھتماموإیالءسرعتھابرفعواالھتمامسعتھاوزیادةالتخزینبأنظمةاالھتمامزیادة-3

نسخ احتیاطي.

األرشیفنظامفيواألعطالاألخطاءعلىالشكاوىاالستفساراتتلقيبآلیاتالنظرإعادة-4

وتسریع عملیات إصالحھا.

علىوالحرصاألرشیفنظامعلىتحمیلھایتمالتيالموادجودةومعاییرمواصفاتتحدید-5

تطبیقھا.

فيوسھولةبساطةأكثرلتكونC-Panelالنظاماستخدامواجھةعلىالبرمجیةالتعدیالتإجراء-6

االستخدام وبالتالي من شأن ذلك تخفیف األعباء التدریبیة على المؤسسة وزیادة وتیرة االنتاج.

االستفادةوآلیاتاألرشیفنظاماستخداماتحولالمؤسسةفيللعاملیندوریةتأھیالتإجراء-7

منھ.

طبیعةذاتالمؤسساتفيخاصةاألرشیفأنظمةمجالفيالمستجداتعلىالدورياالطالع-8

فياألقلعلىوالمشاركةالمجالھذافيالخبراءمعالتواصلیستلزموھذاالمشابھة،العمل

معرضین أو مؤتمرین سنوًیا یھتم بعرض الجدید في ھذا المجال.

ومراقبةالعاملینأداءتحسینفياألرشیفنظامفعالیةلتقییمسنوًیامرةالدراسةھذهتكرار-9

االنحرافات الحاصلة.

معكالعالقةأخرىمتغیراتعلىالمؤسسةفياألرشیفنظاملفعالیةتقییمیةدراساتإجراء-10

الزبائن والمشتركین..
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