م
م م

د .نهلت فىزي مصطفى
مدرس المكتباث والمعلىماث -كليت اآلداب
جامعت المنصىرة

املدتخلصذ :ذ
ؼشفدماظعاملماآلنمثورةميفمتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتمواالتصاالتمظؾقصولمسؾىماٌعؾوعاتموغشرػامبلضصىمدرسةمممؽـة.مصؼدمشرلتم
اظـورةماظرضؿقةمعػاػقممطـرلة،موأصؾقتمععظمماظدولماٌؿؼدعةمتعؿؿدماسؿؿادامأدادقاميفمسؿؾفامسؾىمغظمماٌعؾوعاتموإدخالمػذهم
اظؿؼـقة ميف مععظم معمدلاتفا .موظؼد مأدرطت معمدلات ماٌعؾوعات مأػؿقة مغظم ماٌعؾوعات مٌواجفة ماظؿقدؼات ماٌؿعؾؼة مباظؿغرلاتم
اظؿؼـقةمواظؿلثرلاتماظيتمميؽنمأنمهدثفامأغظؿةماٌعؾوعاتمايدؼـةميفمعبقعمعقادؼنماظؿـؿقة .م
وملمتؼؿصرمأػؿقةمغظمماٌعؾوعاتمسؾىمحؼلمععنيمعنمحؼولماٌعرصةماظؾشرؼةمدونمآخر،مصـرىماظقومماظعدؼدمعنمغظمماٌعؾوعاتم
اٌؿكصصة معـل مغظم ماٌعؾوعات ماإلدارؼة مواالضؿصادؼة مواظطؾقة وغظم ماٌعؾوعات ميف ماٌؽؿؾات موعراطز ماٌعؾوعات .مصاظعامل ماظقومم
هؽؿهمذبؿوسةمعنماظـظم،موعنمشرل ماٌؿؽنماظؿػؽرلمباظؿـؿقةميفمأيمذبالماجؿؿاسيمأوماضؿصادي...مدونماالػؿؿاممباظؼضاؼام
اٌؿصؾةمبلغظؿةماٌعؾوعات .م
ويف مػذا ماظؾقث متؿـاول ماظؾاحـة مغظم ماٌعؾوعات مطؿدخل مظؿقؼقق ماظؿـؿقة ،مطؿا مترصد متطؾقق مغظم ماٌعؾوعات ميف معمدلاتم
اٌعؾوعات ماظصقػقة ،مثم متطرح مأػم ماٌشؽالت ماظيت متواجففا متؾك ماألجفزة ميف مدؾقل متطؾقق مػذه ماظـظم ،موبعدمذظك متؾؼي ماظضوءم
سؾى مأػم ماٌعوضات ماظيت مهول مدون ماالدؿكدام ماألعـل مظؿؽـوظوجقا مغظم ماٌعؾوعات ميف متؾك ماٌمدلات ،مثم متعرض مظؾؿلثرلاتم
اٌؿوضعة مظـظم ماٌعؾوعات مسؾى معمدلات ماٌعؾوعات ماظصقػقة .موتـؿفي ماظؾاحـة مباظؿكطقط مإلغشاء معرطز مظؾؿعؾوعات ماظصقػقةم
باإلدؽـدرؼة .م
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-1ذمتهود :ذ
مير اظعاملماآلنمبـؼطةمهولمدؾؾفاماظؿغقرلاتماظلقادقةمواالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةماٌلؿؿرة عنمجفة،موثورةماٌعؾوعاتمواظؿؼـقاتم
واالتصاالت معن مجفة مأخرى .م(ػالظة ،مروال )1002:مطؿا متواجهماٌؽؿؾات موعمدلات ماٌعؾوعات ميف ماظوضت ماظراػن ماظؽـرل معنم
اظؿقدؼاتمعنمحقثماظؿغرلماظلرؼعميفماظؿؽـوظوجقامايدؼـة،موسبنمحباجةمإظبمضؾولماظؿغرلمٌواجفةمػذهماظؿقدؼات.مصاٌلؿػقدونم
ؼلعونمإظبماٌعؾوعاتماظيتمدؿؽونمعؿاحةمسؾىماظػور،موباظؿاظيمصاٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتميفمحاجةمإظبمإصبادمررقمجدؼدةمظؿؾؾقةم
االحؿقاجاتماٌكؿؾػةمبفم .م
إن مععظم ماظدول ماٌؿؼدعة متؼـقا متعؿؿد ماسؿؿادا مأدادقا ميف مسؿؾفا مسؾى مغظم ماٌعؾوعات ،موإدخال مػذه ماظؿؼـقة ميف مععظم ماألجفزةم
ايؽوعقةمواًاصة،موسؾىماألخصميفماألجفزةماإلدارؼةماظيتمتؼوممبؿؼدؼمماًدعاتماظعاعةمظؾؿوارـني.موظؼدمأدرطتماظدولماظعربقةم
أػؿقةمغظمماٌعؾوعات،مصؾؼدمأدخؾتماظؽـرلمعنمػذهماظدولمغظمماٌعؾوعاتمبدرجاتمعؿػاوتةمظؽيمتشاركميفمذبالماالدؿػادةماظعؾؿقةم
واالضؿصادؼة .م(سؾي،مسصامماظدؼنمربؿد :م )1004موؼعدمبـاءمغظممظؾؿعؾوعاتميفمعمدلاتماٌعؾوعاتماظصقػقة مضرورةمعؾقةمالم
بدمعـفامألغفامعصدرمضوةمتؾكماٌمدلات،محقثمتشؽلمغظمماٌعؾوعاتماًقارماالدذلاتقفيمظؾؿمدلاتمظرصعمطػاءتفامواإلدفامميفم
هلنيمصاسؾقةمأداءػاميفمإنازمأسؿاشلاموتؼدؼممخدعاتمجدؼدة.م م
م

-2ذأهموةذالدراسة:ذذ ذ
تؽؿنمأػؿقةماظدرادةمصقؿامؼؾي:م م
 مإن ماإلسالم مؼعؿؿد ميف متطوؼر معلرلته مبؽل مودائؾه مسؾى موجود معراطز مظؾؿعؾوعات متعؿدل ماظرطقزة ماألدادقة ماظيت مؼؾين مسؾقفا مناحماٌمدلة ميف معفؿاتفا موهؼقق مأػداصفا ،موأصؾح ماظؿػؽرل ميف مإصدار مصققػة معؼروغا مبنصباد معرطز متعؿؿد مسؾقه ميف مايصول مسؾىم
اٌعؾوعات ،محقثمتمدى معراطزماٌعؾوعاتمدورامحقوؼاميفماٌمدلاتماظصقػقة،موتعؿدلمجزءامعنماٌمدلةماظصقػقةمواٌلؽوظة مسنم
عبعموإسدادمطلمعامؼـشرميف اظصققػة.موعنمػـامتـؾعمأػؿقةموجودمعرطزمظؾؿعؾوعاتماظصقػقةميفمطلمعمدلةمصقػقةمتـشدماظرضيم
واظؿطوؼر.
مإنمػذهماظدرادةمتػقدماظؾاحـنيمواٌفؿؿنيمحولمرؾقعةمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمربلماظدرادةموررقمإدارتفاموتـظقؿفا.م ممإنمععظمماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتمتواجهمضغورامعؾقةمٌواجفةماظؿقدؼاتماٌؿعؾؼةمبفذاماظؿغرلماظؿؼين،معنمػـامأؼضامجاءتمأػؿقةماظدرادةمظؿلؾقط ماظضوءمسؾىماظؿلثرلات ماظيتمميؽنمأنمهدثفامأغظؿةماٌعؾوعاتمايدؼـةميفمعبقعمأغشطة ماظعؿل.مبعدمأنم
أصؾحمعنمشرلماٌؿؽنمبعدماظقومماظؿػؽرلمباظؿطوؼرميفمأيمذبالمدونماالػؿؿاممباظؼضاؼاماٌؿصؾةمبلغظؿةماٌعؾوعات .م
مإنمغؿائجمػذهماظدرادةمدؿلاسدماظؼائؿنيمسؾىمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةميفماظؿعرفمسؾىماظوضعماظراػنموععاىةماٌعوضاتماظيتمتواجفامغظمماٌعؾوعاتممبراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمحبقثمتؿواصقمععماظؿوجفاتمايدؼـةميفماظعصرماظرضؿي .م
 م أػؿقةمعدؼـةماإلدؽـدرؼةمطؿدؼـةمحضارؼةمعؿلظؼة،مصضالمسنمأػؿقةماىرائدمايزبقةمواٌلؿؼؾةماظيتمتـريمساملماظصقاصةممبامهؿوؼهمعنمععرصة .م
م
م
م
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-3ذمنهجذالدراسة:ذ
اسؿؿدتمػذهماظدرادةمسؾىماٌـفجماظوصػي ماظؿقؾقؾي مواٌقداغيمظدرادةمواضعمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمواظـظمماظيتمتلؿكدعفام
واًدعاتماظيتمتؼدعفاموعدىماالدؿػادةمعـفا،مواظصعوباتماظيتمتواجففمميفمايصولمسؾىماٌعؾوعاتموزبؿؾفماٌوادماظيتمتـريم
سؿؾفمماظصقػي،موعؼذلحاتفم ظؿطوؼره.م م
وظؼدمضاعتماظؾاحـةمبادؿعراضماإلغؿاجماظػؽريمباظؾغؿنيماظعربقةمواإلنؾقزؼةميفمضوءمعؿطؾؾاتماظدرادةمعنمخاللماظؾقثميفمضواسدم
اظؾقاغاتموعواضعماإلغذلغتمواظدراداتماٌـشورةمذاتماظعالضةممبوضوعماظدرادة.م م
ومتـؾتمسقـةماظدرادةميفماظصقفماظؼوعقةموايزبقةمواٌلؿؼؾةممبدؼـةماإلدؽـدرؼةمغظرامظعدمموجودمدراداتمدابؼةمسنماٌمدلاتم
اظصقػقة مباإلدؽـدرؼة .موظؼد مضاعت ماظؾاحـة مبزؼارة معواضع ماظصقف ماظؼوعقة موايزبقة مواٌلؿؼؾة ،موػي :ماألػرام ،مواألخؾار،م
واىؿفورؼة،مواٌصري ماظقوم،مواظوصد،مواٌلاء.موضدمأجرتمحوارامععماٌلؽوظنيمسنمطلمجرؼدة.موضدمتؾنيمأنمعراطزماٌعؾوعاتم
اظصقػقةمظؽلمعنمجرؼدةماألػرام،مواألخؾار،مواىؿفورؼةمتوجدمصؼطمباٌؼرماظرئقلي مظؾؿمدلاتماظصقػقةمباظؼاػرة،مأعامباظـلؾةم
ىرائدماٌصري ماظقوم،مواظوصد،مواٌلاءمصؼدمتؾنيمسدمموجودمعراطزمععؾوعاتمدواءمباإلدؽـدرؼة مأوماٌمدلاتماظصقػقةماظرئقلقةم
باظؼاػرة .م
م

-4ذأهدافذالدراسة:
ػدصتمػذهماظدرادةمإظبماظؿعرفمسؾىمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمباسؿؾارػامأػمماٌصادرماظيتمتعؿؿدمسؾقفاماظصقفموذظكمعنمخاللم
رصدماظوضعماظراػنمشلا،مواظدورماظذيمتمدؼهمغظمماٌعؾوعاتميفمتـؿقةمتؾكماٌمدلات،مودعتماظدرادةمإظبمهدؼدمعدىمادؿكدامم
غظمماٌعؾوعاتمبفا؛مصضالمسنمإبرازمأػمماٌشؽالتماظيتمتواجففاموأػمماٌعوضاتماظيتمهدمعنمتطؾققمغظمماٌعؾوعاتمواظؿؽـوظوجقام
اٌعاصرة مطلداة مصعاظة م بؿؾكماٌراطز؛مباإلضاصةمإظبمهدؼدمعدىمتلثرلمادؿكداممغظمماٌعؾوعاتمسؾيمعمدلاتماٌعؾوعاتماظصقػقةم
وعدى مناح متؾك ماٌمدلات ميف ماالدؿػادة معن متؼـقات ماٌعؾوعات ميف متؼدؼم ماًدعات ممبا مؼؿواصق معع معؿطؾؾات ماٌلؿػقدؼنم
واحؿقاجاتفمماٌعؾوعاتقة.موطذظكماظؿكطقطمإلغشاءمعراطزمظؾؿعؾوعاتماظصقػقةمباإلدؽـدرؼة .م
م

-5ذمشكلةذالدراسةذوتداؤالتها:ذ ذ
تؽؿنمعشؽؾةماظدرادةميف ماظؿعرفمسؾىمواضعمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةموعدىمادؿكداعفامظـظمماٌعؾوعاتمواًدعاتماظيتمتؼدعفام
يفمذبؿؿعماٌعرصة.م م
ميؽنمصقاشةمعشؽؾةماظدرادةميف اظؿلاؤالت اظؿاظقة :م
 معامأػؿقةمادؿكداممغظمماٌعؾوعاتميفمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقة؟ معامعدىمادؿكداممتؼـقاتماٌعؾوعاتميفمعمدلاتماٌعؾوعاتماظصقػقة؟ معاماٌشؽالتمواٌعوضاتماظيتمهولمدونمادؿكداممغظمماٌعؾوعاتميفمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقة؟ م معاماظؿلثرلاتماالصبابقةمظـظمماٌعؾوعاتميفمعمدلاتماٌعؾوعاتماظصقػقة؟موعامسالضةمػذهماظـظممباواػاتماظؿـؿقة؟ معاماإلجراءاتماظواجبمإتؾاسفامسـدماظؿكطقطمإلغشاءمعرطزمظؾؿعؾوعاتماظصقػقةمباإلدؽـدرؼة؟ مالمجلت العربيت للدراساث المعلىماتيت – العدد األول – يىليى 2102
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-6ذمصطلحاتذالدراسة:ذ ذ
ترطزماظدرادةماياظقةمسؾىمسددمعنماٌػاػقمماألدادقةماظيتمتشؽلمبدورػامإرارامشلذهماظدرادةميفمضوءماظلؿاتماظيتمؼؿلممبفامسصرم
اٌعرصة،معنمأػؿفا:ممممممم م
 مغظام ماٌعؾوعات م :Information systemمؼعرصه محشؿت مضادم مبلغه مذبؿوع ماٌوارد ماظؾشرؼة مواٌادؼة مواظؿففقزاتمواألغشطةمواظعؿؾقاتمواإلجراءاتماظيتمهؽممتدصقماٌعؾوعاتميفمذبؿؿعمعا(.ضادم،محشؿت:م،2883م،)23مطؿامتُعرفمغظمم
اٌعؾوعاتمبلغفا"ذبؿوسةمعنماٌؽوغاتماٌذلابطةمواٌؿػاسؾةمععا،مواظيتمؼؿممعنمخالشلاموؿقعموادذلجاعموتشغقلمودبزؼنموبثم
اٌعؾوعات مبفدف مدسم مسؿؾقات مصـع ماظؼرار موهؼقق ماظرضابة ميف ماٌمدلة" م (Laudon, K.C. & Laudon, J.P.:
)2006م،موسرصفامطلمعنماظعؾدمواظؽرديمبلغفامغظممآظقةمتؿؽونمعنمذبؿوسةمعنماٌؽوغاتماظيتمتلؿكدممظؾؼقاممبادؿؼؾالمعواردم
اظؾقاغات،موهوؼؾفامإظبمعـؿفاتمععؾوعاتقة،موتؿعاعلمغظمماٌعؾوعاتمععمعبقعماألغشطةماٌؿصؾةمباٌعؾوعات،موادباذماظؼراراتم
ظؿشغقل ماىفاز ماإلداري مبغرض مرصع مطػاءته موصاسؾقؿه مسن مررؼق متوصرل ماٌعؾوعات موتدسقم مضرارات ماٌلؽوظني .م(اظعؾد ،مجاللم
إبراػقم،ماظؽردي،معـالمربؿد:م)1000م
 خدعاتماٌعؾوعات م:Information servicesمػي ماًدعات ماٌعؾوعاتقة ماظيت مهرص ماٌؽؿؾة مسؾى متؼدميفا مظؾؿلؿػقدؼنمبفدفمهؼققماالدؿػادةماظؼصوىمعنمعصادرماٌعؾوعاتمبلؼلرماظطرق،موػى:ماإلسارة،ماًدعةماٌرجعقة،ماإلحارةماىارؼة،ماظؾثم
االغؿؼائي مظؾؿعؾوعات،ماظؾقث ميف مضواسد ماٌعؾوعات....وشرلػا معن مخدعات ماٌعؾوعات ماظيت مميؽن مأن متؼدعفا ماٌؽؿؾة مظؾؿلؿػقدؼن.م
(اًـعؿى،معلػرةمدخقلماهلل:م،1007م)180م
 معراطزماٌعؾوعاتم:Information centersمؼعرصفامذوضيمداملمبلغفامػقؽةمتؼوممجبؿعمووفقزماظؾقاغاتموبثماٌعؾوعاتمإظبماٌلؿػقدؼنموتمدىمدورامواضقاميفمردممدقادةماٌمدلةماظؿابعمشلا.م(دامل،مذوضي:م،)16،2885موتُعرفمأؼضامبلغفاممعرطزم
بؾؾقوجرايفمؼعـىمبؿفؿقعمأوسقةماٌعؾوعاتميفماجملاالتماظيتمتفمماشلقؽةماظؿابعمشلا،موؼفؿممبؿؼدؼممخدعاتهمظػؽةمععقـةمسادةمعام
تؽونمعـلوبيماشلقؽةماظيتمؼوجدمبفاماٌرطز.م(اظعاعري،مأداعة:م،1020م.)88موعرطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمػومذاطرةماظصققػةم
اظيتمتـطؾقمعـفامواظذيمميدػامبؽلمعامهؿاجهمعنمعوادمصقػقةموال ميؽنمتصورمعمدلةمصقػقةمالممتؾكمعرطزا ظؾؿعؾوعات.م

-7ذالدراساتذاملثولة:ذ ذ
تلؿعرضماظدرادةماياظقةمأبرزماظدراداتمذاتماظعالضةممبوضوعماظدرادةماياظقة مغظمماٌعؾوعاتميفمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةميفم
سصرماٌعرصة.

أوالً:ذالدراساتذالعربوة :ذ
 مدرادة مصاضل مسؾد مسؾي مخرعقط مسام م 1022مبعـوان م"أثر مغظم ماٌعؾوعات مواظؿؽـوظوجقا ماٌعاصرة ميف متطوؼر مإجراءات ماظعؿلماإلداريمواظػينميفماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعات"متفدفمإظبمدرادةمعدىمتلثرلمادؿعؿالمغظمماٌعؾوعاتمسؾىمإجراءاتماظعؿلماإلداريم
واظػينميفماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعات،موتطؾقؼفاموطذظكمإبرازمأػمماٌشؽالتماظيتمتواجففا،مواٌعوضاتماظيتمهولمدونمادؿعؿالم
غظم ماٌعؾوعات مواظؿؽـوظوجقا ماٌعاصرة مودؾل متطؾقؼفا ميف مإجراءات ماظعؿل مباظشؽل ماألعـل .موادؿكدم ماظؾاحث معـفج ماظؾقثم
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اظوثائؼي.موضدمتوصلماظؾاحثمإظبماظعدؼدمعنماظـؿائجمعنمأػؿفا:مإنمبـاءمغظمماٌعؾوعاتميفماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتمأصؾحمضرورةم
عؾقةمالمبدمعـفاميفمهلنيمطػاءةموصاسؾقةماألداء.م
 مأعامدرادةمأغبد با بؽرمحلنمسام  1020مبعـوانم"ادؿكدام األغظؿة اآلظقة يف عؽؿؾات ععفد اإلدارة اظعاعة مباظذلطقز سؾىغظام عؽؿؾات اٌعفد اآلظي (منا)" محقثمتؾؼىماظضوء سؾى ادؿكدام األغظؿة اآلظقة يف عؽؿؾات ععفد اإلدارة اظعاعة وضد تـاوظت
اظدرادة تارؼخ تطور األغظؿة اآلظقة اظيت مت تصؿقؿفاموتطؾقؼفا يف عؽؿؾات اٌعفد ،وػىمغظام دوبقس ظقؾقس ،غظام ابن اظـدؼم،
غظام عؽؿؾات اٌعفد اآلظي (منا)،مباإلضاصة إظب غظام عقؽـة اٌؽؿؾات اآلظيم(األصق)مغظام جاػز.مورطزت اظدرادة بشؽل أداس
سؾى تطؾققماإلجراءات اظػـقة واإلدارؼة بادؿكدام غظام عؽؿؾات اٌعفد اآلظي (منا) باسؿؾاره غظاعا عؿؽاعال مت تصؿقؿه عنمضؾل
اٌكؿصني يف اٌعفد ظؿؾؾقة احؿقاجات وعؿطؾؾات عؽؿؾات اٌعفد بشؽل عؿؽاعل ،وتشؿل وزائػه عبقعماظعؿؾقات واإلجراءات
اإلدارؼة يف اٌؽؿؾات ،طؿا أن اظـظام ؼؿواصق يف بـقؿه عع األغظؿة واٌعاؼرلماظعاٌقة اًاصة .م
 مضدممسؾدماظرحقممربؿدمسؾدماظرحقممأغبدمدرادةمسامم1008مبعـوانم"هؾقلمغظممعراطزماٌعؾوعاتمباٌمدلاتماظصقػقةممبصرمواضذلاح مغظاممآظي معؿؽاعل"متـاولمصقفاماظدورماظذيمتمدؼه معراطزماٌعؾوعاتمباٌمدلاتماظصقػقة،محقثمتعدمعصادرماٌعؾوعاتم
اٌؼؿـاة مبفذه ماٌراطزمطـوزامشلامٌامهؿوىمسؾقه عنمععؾوعاتمالمشـىمسـفامظؾعاعؾنيميف مذبالماظصقاصة،موغظرامظزؼادةمعصادرم
اٌعؾوعات ماٌؼؿـاة مبفذهماٌراطزموتـوسفامصفـاكمصعوبة ميف ماظوصولمإظبماٌعؾوعاتمعنمعصادرػا ماٌكؿؾػةمبؿؾكماٌراطز،مظذظكمتـاوظتم
ػذه ماظدرادةمهؾقل مغظممعراطز اٌعؾوعاتمباٌمدلاتماظصقػقةممبصرمواضذلاح مغظاممآظي معؿؽاعل .موادؿكدعت ماظدرادة اٌـفجم
اٌلقي ماٌقداغي مبشؼقهماظوصػي ماظؿقؾقؾي مواظدرادةماٌقداغقةموضدمتوصلمإظبمذبؿوسةمعنماظـؿائجمعنمأػؿفام:مسدمماإلميانماظؽايفم
عنمجاغبمإداراتمبعضماٌمدلاتماظصقػقةمبلػؿقةمعرطزماٌعؾوعاتمطؼطاعمعؽؿلمظعؿؾقةماظؿقرؼرماظصقػي.مػذامإظبمجاغبماصؿؼادم
اظؿـلققمواظؿؽاعلميفماظعؿلمبنيموحداتمعرطزماٌعؾوعاتميفمععظمماٌمدلاتماظصقػقة،مأؼضاًمالمتؼدممعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةم
اًدعاتمباظصورةماٌطؾوبة؛مغظرامظعدممتواصرماظودائلمايدؼـةمواظـظمماآلظقة.مطذظكمسدممادؿكدامماظؿؽـوظوجقامواظودائلمايدؼـةم
يفمحػظماٌعؾوعاتموادذلجاسفاممبعظمموحداتمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةموػذامؼضعفماًدعاتماٌؼدعةمظؾؿلؿػقدؼنمعنمػذهم
اٌراطز.مػذامإظبمجاغبماصؿؼارمععظممعراطزماٌعؾوعاتمباٌمدلاتماظصقػقةممبصرمإظيماٌؼوعاتماظؿؽـوظوجقةماظرئقلقةماظيتمتدسمم
ادؿكدامماظـظمماآلظقةماٌؿؽاعؾةمبفا.م
 متـاولمسؾدماىوادمدعقدمسام م 1006مهتمسـوانم"إدارةماٌمدلاتماظصقػقة" معػفومماظـظمماإلدارؼةموسالضؿفامباٌمدلاتماظصقػقةميفمسصرمتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتمحقثمساجلمطلمصصلمجزئقةمعلؿؼؾةمبذاتفا،سؾىماظـقوماظؿاظي:متـاولماظػصلماألولمسالضةم
اظـظامماإلداريمباٌمدلةماظصقػقة.مواظـاغيمؼدورمحولمتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتماإلدارؼةميفماٌمدلاتماظصقػقة.مأعاماظـاظثمصقدورم
حولمتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتموادباذماظؼرارماإلداريميفماٌمدلاتماظصقػقة.مطؿامتـاولماظػصلماظرابعماظـظامماإلداريمظؼطاعماإلغؿاجم
اظصقػيميفماٌمدلاتماظصقػقة.مواظػصلماًاعسمتـاولماظـظامماإلداريمظؼطاعماٌطابعميفماٌمدلاتماظصقػقة.مثمماظػصلماظلادسم
وطانمسنماظـظامماإلداريمظؼطاعماٌطابعميفماٌمدلاتماظصقػقة.موؼؿـاولماظػصلماظلابعماظـظامماإلداريمظؼطاعماظؿوزؼعميفماٌمدلاتم
اظصقػقة .مثم مطان معوضوع ماظػصل ماظـاعن مسن ماظـظم ماإلدارؼة ماٌلاسدة ميف ماٌمدلات ماظصقػقة .مواظػصل ماظؿادع محقث مؼؿـاولم
عقزاغقاتماٌمدلاتماظصقػقة.موأخرلاماظػصلماظعاذرموؼدورمحولماظـظمماإلدارؼةماظصقػقةميفمسصرمتؽـوظوجقاماٌعؾوعات.م
 مأعامباظـلؾةمظدرادةمإؼفابمدعقدمأبوماظعـنيمرجبمسامم1004مبعـوانم"ادؿكدامماظـظمماآلظقةميفمعؽؿؾاتمجاععةماإلدؽـدرؼة:مدرادةمتؼوميقةمظؾواضعمواظؿكطقطمظؾؿلؿؼؾل"مصؼدمتـاوظتماألغظؿةماآلظقةماٌلؿكدعةميفمدؾعمعؽؿؾاتميفمجاععةماإلدؽـدرؼةموعدىم
ناحفاميفمهؼققمأػدافمتؾكماٌؽؿؾات.محقثمػدصتماظدرادة مإظبمتوضقحماظدواصعموراءماظؿػؽرلميفمادؿكداممايادب اآلظيميفم
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عؽؿؾاتمجاععةماإلدؽـدرؼةموبقانماألدسماظيتمؼؿممبـاءمسؾقفامإسداد غظاممإظيمٌؽؿؾةمعاموتوضقحماظوزائفماظيتمؼرادمعن ايادبم
أداؤػاميفمعؽؿؾاتمجاععةماإلدؽـدرؼة.موطذظكمتلثرلمادؿكداممايادبماآلظيمسؾي اإلصرادمدواءماظعاعؾنيميفماٌؽؿؾةمأوماٌلؿػقدؼنم
عـفا.موتؾصرلماٌلؽوظني باىدوىمايؼقؼقةمالدؿكدامماظـظمماإلظقةمممامؼلاسدػممسؾىماالخؿقارماظلؾقم .موادؿكدمماظؾاحثماٌـفجم
اظوصػي ماظؿقؾقؾي مواٌـفج ماٌقداغي .موتوصؾت ماظدرادة مإظب مسدة مغؿائج مأػؿفا :مشقاب ماألدؾوب ماظعؾؿي ميف ماخؿقار مغظام مآظيم
مبواصػات موععاؼرل متالئم ماحؿقاجات معؽؿؾات مجاععة ماإلدؽـدرؼة ،موأن ماظداصع مالدؿكدام ماظـظم ماآلظقة مبفذه ماٌؽؿؾات مإعؽاغقةم
ايصولمسؾقفامباجملان،موطذظكماظؿؼؾقدموذباراةمعامضبدثميفماٌؽؿؾاتماألخرىماظيتمتلؿكدمماظـظمماآلظقة.موضدمتؾنيمعنمخاللم
اظدرادةمأنمإدخالماظـظمماآلظقةمعؽؿؾاتمجاععةماإلدؽـدرؼةمملمضبؼقماألػدافماٌطؾوبةموملمؼمدمإظبمتغقرلمجوػريميفمأداظقبم
اظعؿلموأصؾحموجودماظـظاممسؾؽامسؾىماٌؽؿؾات؛مصاضؿصرمدورماظـظاممسؾىمخدعةماظؾقثمواالدذلجاعماظؾؾؾقوجرايفمصؼط،موملمؼؿمم
ادؿـؿارمإعؽاغقاتماظـظامميفمتؼدؼممخدعاتماٌعؾوعاتمظؾؿلؿػقدؼن.
 مطؿامأجرتمحـانمسؾدماهللمسؾدماظصؿدمدرادةمسامم 1002مبعـوانم"دورمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةميفمهرؼرماظصقفمععمدرادةمتطؾقؼقةمعؼارغةمسؾىمعمدليتماألػرامموأخؾارماظقومميفماظػذلةمعنم –2887م"1000مػدصتمإظبمتؼققممأداظقبماظعؿلم
مبراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمواًدعاتماظيتمتؼدعفامظؾصقػقنيمجبرؼدتيماألػراممواألخؾار،موتلثرلمادؿكدامماظؿؽـوظوجقامايدؼـةم
مبراطزماٌعؾوعاتماظصقػقة،موادؿكدعتمعـفجماٌلحماإلسالعيمواٌـفجماٌؼارن.موضدمتوصؾتمإظبمذبؿوسةمعنماظـؿائجمأػؿفا:مجاءم
يفمعؼدعةماألػدافماظيتمؼلعىمعرطزماٌعؾوعاتمباألػرامموأخؾارماظقوممظؿقؼقؼفامػدفمتؼدؼمموتـظقممعصادرماٌعؾوعات،مثممجاءتم
ذؾؽةماإلغذلغتميفمعؼدعةماظودائلمايدؼـةماظيتمؼلؿكدعفاماظؾاحثميفمايصولمسؾىماٌعؾوعاتمطؿصدرمعنمعصادرماٌعؾوعات،ميفم
حنيمطانمدرجةماسؿؿادماٌؾقوثنيمسؾىمػذهماظودقؾةمطؿصدرمعنمعصادرماٌعؾوعاتمبـلؾةم%20موصىمعوضوساتمععقـة،موصىم
جرؼدةماألخؾارماسؿؿدماٌؾقوثونمسؾىمعرطزماٌعؾوعاتمبدرجةمعؿودطةمبـلؾةم%0.1موضدمؼرجعمذظكمظؾعدماٌلاصةمبنيموحداتم
عرطزماٌعؾوعاتمباىرؼدةموصاظةماظؿقرؼر.
 مدرادةمسؿادمعصطػىماظؾـاغى مسامم 1002مبعـوانم"ععوضاتمادؿكدامماظـظمماإلدارؼةمايدؼـةموأثرمذظكمسؾىمدسممادباذ ماظؼرارمباجملؾسماألسؾىمظؾشؾابمواظرؼاضة"مػدصتمظؿقدؼدمععوضاتمادؿكدامماظـظمماإلدارؼةمايدؼـةمواٌؿوصرةمعنمخاللمعرطزماٌعؾوعاتم
بوزارةماظشؾاب ،موأؼضاماظوصولمإظب مأصضل مسؿؾقاتماظؿـلققمواظؿؽاعلمبنيمأجفزة موضطاساتماجملؾسم(وزارةماظشؾاب) مباظـلؾةم
ظؾكدعات ماٌؼدعة مظؾؿلؿػقدؼن ،مثم مإصباد مآظقة مسؾؿقة مظالدؿػادة معن ماٌعؾوعات مظدسم مادباذ ماظؼرار مباجملؾس ماألسؾى مظؾشؾابم
واظرؼاضة.موادؿكدمماظؾاحثماٌـفجماظوصػي .موعنمأػممغؿائج ماظدرادةمػو ماظؿلطقد مسؾىمأػؿقة مادؿكداممايادؾاتماآلظقة مطلداةم
صعاظةميف مسؿؾقاتماظؿكطقطموصـعماظؼرارات ،مواظؿلطقدمسؾىمأػؿقة مهؾقلماظؾقاغاتماظيت مؼؿممايصولمسؾقفامبفدفماظؿوصلمإظبم
عمذراتمإحصائقةمؼؿمماالسؿؿادمسؾقفاميفمادباذماظؼراراتماٌـادؾةمصقؿامطبؿصمبـشاطماظوحدة.موطذظكماظؿلطقدمسؾىمضرورةمإصبادم
آظقة مسؿؾقةموعلمعنماظوحداتماإلدارؼة مأجزاء مظؽقانمواحدمؼربطمصقؿامبقـفا .مأعاماظؿوصقات مصفي :مضرورةمتطوؼرمغظمماٌعؾوعاتم
بادؿكدام مايادؾاتماآلظقة مبوزارةماظشؾابمظؿالصىمادباذمضراراتمشرلمصائؾة موضرورةمخضوعماظؼراراتمظؾدرادةموهدؼدماظؾدائلم
اٌؿاحةمععماالدؿػادةمعنماٌعؾوعاتماٌوجودةمظدىمعرطزماٌعؾوعاتمواظؿوثققمودسممادباذماظؼرارمواظيت مصببمأنمتـؾعمعنموحداتم
ايادؾاتمباألجفزةمواظؼطاسات.
 مأعامدرادةمصارؿةماظزػراءمربؿدمأغبدمسامم 1000مبعـوانم"تؼـقاتمتوثققماٌعؾوعاتماظصقػقةميفماظصقاصةماٌصرؼة:مدرادةمعقداغقة" مصؼد مػدصت مإظب ماظؿعرف مسؾى متؼـقات متوثقق ماٌعؾوعات ماظصقػقة ميف ماظصقاصة ماٌصرؼة موادؿكدام ماظصقػقني مشلا،م
وادؿكدعتماٌـفجماٌلقي م واٌـفجماٌؼارن.موضدمتوصؾتماظدرادةمإظبماظعدؼدمعنماظـؿائجمعنمأػؿفا:مإنمسدممإدراكماظػردمظوجودم
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عصدرماٌعؾوعاتمؼمدىمإظبمسدممادؿكداممػذاماٌصدر.موطؾؿامطانمإدراكماظػردمظصعوباتمادؿكداممعصدرماٌعؾوعاتمضؾقال،مطؾؿام
زادتمضدرتهمسؾىماظؿؿاسماٌعؾوعاتمعنمخاللمػذاماٌصدر.
 مأعامباظـلؾةمظدرادةمأعلموجقهمغبديمعصطػىمسامم 2888مبعـوانم"اظـظامماآلظيماٌؿؽاعلمٌؽؿؾة معرطزماٌعؾوعاتمودسممادباذماظؼرارممبفؾسماظوزراءماٌصري:مدرادةمتؼوميقة"مصؼدمتـاوظتمتؼققممأحدماظـظمماآلظقةماٌؿؽاعؾةماٌلؿكدعةميفماٌؽؿؾاتم library
 information system lisممبكؿؾف مجواغؾه معن محقث مبقؽؿه موعؽوغاته موإعؽاغات ماظؾقث مواالدذلجاع مصقه ،موتؼققمم
ادؿكداعهميفماٌؽؿؾاتماظعربقةموبقانماٌشؽالتماظيتمتواجففمموايؾولماٌؼذلحةمشلا.موادؿكدعتماظؾاحـةمعـفجماٌلحماٌقداغي.م
وظؼدمأدػرتماظدرادةمسنماظعدؼدمعنماظـؿائج:مؼلتيميفمعؼدعةماألدؾابماظيتمدصعتماٌؽؿؾاتمعوضوعماظدرادةمإظبماضؿـاءمغظاممlisم
دونمشرلهمعنماظـظمماألخرىمبلارةمودفوظةماظؿعاعلمععهمواشبػاضمتؽؾػؿه.موأوصتماظدرادةمبضرورةمعؿابعةموإذرافماٌمدلاتم
اٌعـقةممبفالماٌؽؿؾاتمواٌعؾوعاتمسؾىماظؿطوراتماظيتمتؿممسؾىماظـظاممععمضرورةمإضاصةمغظممصرسقةمجدؼدةموهلقـفاموأنم
ؼؿضؿنماظـظاممععؾوعاتمسنماظؼواسدماًاصةمبؽقػقةمإسدادماظؿلفقؾةماظؾؾؾقوجراصقةمورؾقعةماظؾقاغاتماظيتمؼؿضؿـفامطلمحؼل.مم
 م تـاوظتمدرادةمربؿدمصؿقيمسؾدماشلاديموأبوماظلعودمإبراػقمموربؿدمإبراػقممدؾقؿانمسامم 2885مبعـوانم"عراطزماٌعؾوعاتماظصقػقة"مسرضمألػممأغواعمعراطزماٌعؾوعاتمواظيتمالمشـىمسـفاميفماٌمدلاتماظصقػقة.مثممضبددمعواضعمعراطزماٌعؾوعاتمداخلم
اشلقؽلماظؿـظقؿيمظؾؿمدلاتماظصقػقة،موطقػقةمتـظقؿفاموأدارتفامععماإلذارةمإظبمعصادرماٌعؾوعاتماظواجبمتواصرػامبؿؾكماٌراطز،م
وأؼضامذرحمظؾعؿؾقاتماظػـقةماٌكؿؾػةمعنمصفردةموتصـقفموتؽشقف..مطؿامتـاولمخدعاتماٌعؾوعات ماظصقػقةماظيتمتؼدعفامتؾكم
اٌراطز.موأخرلامادؿكدامماظؿؽـوظوجقامايدؼـةموايادبماآلظيميفمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقة.
 مأعامدرادةمعوصقمصاحلمخؾقلمسالفمسامم2884مهتمسـوانم"عراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةميفماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼة:مدرادةمعلققةمظواضعفامودؾلمتطوؼرػاممبـطؼةمعؽةماٌؽرعة"مصؼدمػدصتمإظبمدرادةماظوضعماياظيمٌراطزماٌعؾوعاتمظألرذقػاتماظصققػةم
يف ماٌمدلات ماظصقػقة ممبـطؼة معؽة ماٌؽرعة .موػي مصققػة ماظؾالد مواٌدؼـة مواظـدوة موسؽاز ،موضد مرطزت ماظدرادة مسؾى معصادرم
اٌعؾوعاتماظصقػقةميفمصقفماٌؿؾؽةمواألغظؿةمواظلقاداتماظيتمهؽمماظعؿلماظصقػيموسؾىمغشلةمعراطزماٌعؾوعاتمواألرذقػاتم
اظصققػةمباٌؿؾؽةموذرحمعواضعفاموذبؿوساتفاموخدعاتفامظؾعاعؾنيمصقفا.مثممجاءتمغؿائجماظدرادةمظؿؾنيمأنمصقفماٌؿؾؽةمتـؼلمم
إظبمثالث:ماظػؽةماألوظبمصقفمتػؿؼرمٌـلمػذهماٌراطزمعـلمصققػةماظؾالدمواظـدوةمالمؼوجدمصقفؿامأطـرمعنمأرذقفمصورمشرلمعـظمم
والمؼمديمخدعاتهمبشؽلمجقد،مواظػؽةماظـاغقةمصقفمظدؼفامسدةموحداتمأرذقػقةمعوزسةميفمداخلموخارجمعؾـىماظصققػةموالم
ميؽنمإدارتفامسؾىماظوجهماظذيمؼضؿنمأداءماظعؿلمبشؽلمجقدموعـالمذظكمصققػةماٌدؼـة،مأعاماظػؽةماألخرلةمعـلمصققػةمسؽازم
واظيتممتؿؾكمعرطزمععؾوعاتمػومأضربمإظبمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةموظؽنمالمطبؾومعنماظعقوبمأوماظـؼصمخاصةمسبومتؽـوظوجقام
عراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةماظيتمتعؿؿدمسؾقفاماظدولماٌؿطورة.موعنمثممصلنمػذهماظػؽاتمالمميؽنمتعؿقؿفامسؾىمباضيمصقفماٌؿؾؽةم
واظيتمتؿشابهميفمغػسماظظروفمواإلعؽاغقاتماظيتمتعقشفا ماظصقفميفمعـطؼةمعؽةماٌؽرعةمواظيتمهؿاجمإظبمخطوةمجرؼؽة مظػفمم
عاتعـقهمعراطزمععؾوعاتماظصقػقةميفماظعؿلماظصقػي .م
 مدرادةمزلرلةمربيماظدؼنمذقكاغىمسامم 2884مهت مسـوانم"أضلامماٌعؾوعاتماظصقػقةم(األرذقفماظصقػي) مودورػاميفماظؿقرؼرماظصقػي:مدرادةمعؼارغةمسؾىماٌمدلاتماظصقػقةماٌصرؼةمواظلورؼة"مصؼدمػدصتمإظبمتؼققممودرادةماألرذقفماظصقػيم
باٌمدلاتماظصقػقة،مودرادةماًدعاتماظيتمؼؼدعفاماألرذقفماظصقػيمظؾؿلؿػقدؼنمودورهميفممماردةماظـشاطماظصقػي،موإجراءم
عؼارغةمبنيمواضعماألرذقفميفماٌمدلاتماٌصرؼةمواظلورؼة،موضدمادؿعاغتمباٌـفجماظوصػيماظؿقؾقؾي،مواظدرادةماٌقداغقة.موأدػرتم
اظدرادة مسن ماظـؿائج ماظؿاظقة :مضعف ماٌقزاغقة ماٌكصصة مظألرذقفمجبؿقع ماٌمدلات ماظصقػقة مربل ماظدرادة مبادؿــاء معمدلةم
المجلت العربيت للدراساث المعلىماتيت – العدد األول – يىليى 2102

01

األػراممحقثمؼؿلاوىمضلمماٌعؾوعاتمبفامععمبؼقةماألضلامماظصقػقةماألخرى،موضعفماًدعاتماٌؼدعةمبلضلامماٌعؾوعات،موانم
ضلمماٌعؾوعاتمؼمثرمتلثرلامعؾاذراموحقوؼامسؾىممماردةماظـشاطماظصقػيمصؼدمبؾغتمغلؾةمترددماظصقػقنيمسؾىمأضلامماٌعؾوعاتم
مبصرم%72موصىمدورؼام.%64
 مأعا مباظـلؾة مظدرادة مخاظدمربؿد مإعام مايؾيب مسامم 2882مبعـوان م"عراطز ماٌعؾوعات ماظصقػقةميفمعصر موأثرػا ميفمععؾوعاتماظدورؼات" مصؼدمػدصتمإظبمتؼققممعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةممبصرم(عمدلاتماألػرام،مدارماشلالل،مروزماظقودف،مأخؾارماظقوم،م
وطاظةمأغؾاءماظشرقماألودط)،موبقانمعدىمعالءعةمػذهماٌراطزمووفقزاتفامظؾعاعؾنيمباٌمدلاتماظصقػقة،مطؿامػدصتمإظبماظؿعرفم
سؾىمعدىمتوصرلمعرطزماٌعؾوعاتمألوسقةماٌعؾوعاتمظؾعاعؾنيميفمايؼلماظصقػيمودؾلمتـظقؿفاموإسدادػامؼدوؼامظالدؿػادةمعـفا،م
واظؿعرفمسؾىماًدعاتماظيتمتؼدعفاماٌراطزمظؾؿلؿػقدؼن،موادؿكدممعـفجماظؾقثماٌقداغيمواٌـفجماظوصػي ماظؿقؾقؾي.موتوصؾتم
اظدرادةميفمغؿائففامإظبماظؼصورماظشدؼدميفمأداءماظعؿؾقاتماظػـقةممبراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةممبصر،موطذظكمضعفماًدعاتماٌؼدعةم
ظؾؿلؿػقدؼنمعنمػذهماٌراطز،موضؾةمسددماظعاعؾنيماٌؿكصصنيميفمذبالماٌؽؿؾاتمواٌعؾوعاتمبفذهماٌراطز.
 مدرادةمداعيمسؾدماظعزؼزماظؽوعىمسامم 2878مبعـوانم"غظمماٌعؾوعاتميفماٌمدلاتماظصقػقة"مصؼدمتـاوظتمغظمماٌعؾوعاتميفماٌمدلات ماٌعاصرة مساعة مواظصقػقة مخباصة ،موعا مأدى مإظقه مسصر ماغػفار ماٌعؾوعات موتؼدم متؽـوظوجقا ماٌعؾوعات موزفور مسؾمم
اٌعؾوعات،مععرصامباظـظممساعةموبـظمماٌعؾوعاتميفماٌمدلاتماظصقػقةمخباصة؛مباإلضاصةمإظبمعػفوممطؾؿةماٌعؾوعاتموذبالمسؿلم
سؾمماٌعؾوعاتمعؾقـاماىدؼدميفمسؿلمغظمماٌعؾوعاتممبراحؾهماظـالثميفمايصولمسؾىمعصادرماٌعؾوعاتمبلغواسفاماٌكؿؾػة،موتـظقمم
وحػظمودبزؼنماٌعؾوعات،مثممادذلجاعماٌعؾوعاتموتؼدؼمماًدعاتماٌعؾوعاتقةمذارحامأػؿقةمايصولمسؾىماٌعؾوعات ماظدضقؼةميفم
رصعمعلؿوىمصنماظؿقرؼرماظصقػيميفماٌمدلاتماظصقػقةمدواءميفمهرؼرماًدلمأوماٌؼالمأوماظؿقؼققمأومايؿؾةماظصقػقةمودورم
غظم ماٌعؾوعات ميف مذظك .موأػؿقة متوصرل ماٌعؾوعات ماظؽاصقة مواظدضقؼة مظؾؿلؽوظني مسن مإدارة ماٌمدلة ماظصقػقة؛ مالدباذ ماظؼراراتم
اظلؾقؿة.مم

ثانواً:ذالدراساتذاألجنبوة :ذ
 -ماظدرادة ماظيتمأسدتفامإدارةمعؽؿؾةماظؽونرسمسامم 2886مهتمسـوان م "L.C. Issues REF for Integrated

"  library system in Advanced technology librariesمإظي مإسداد مغظام مآظي معؿؽاعل مجدؼد مظؾؿؽؿؾة،م
واذؿؿؾتماٌواصػاتمسؾيماظعدؼدمعنماٌعؾوعاتماٌؿعؾؼةمباٌؿطؾؾاتماظيتمؼـؾغيمتواصرػامباظـظامماآلظي،مواظيتمجريمررحفامسؾيم
ذبؿوسةمعـؿؼاةمعنمأبرزمعـؿفيماظـظمماآلظقةمباظوالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقةمآغذاك،مععمتؼققممادؿفاباتمػمالء ماٌوردؼن،مواًروجم
مبمذراتمحولمعديمضدرةمتؾكماظـظمماآلظقةماٌؿاحةمسؾيمهؼققمتؾكماٌؿطؾؾات .م
 مأعامباظـلؾةمظدرادة  Imsoon Kimمسامم 2883مبعـوان "The attitudes of library patrons toward"new library technologyممصرلىماظؾاحثمأنمإدخالمتؼـقةمايادبماآلظيميفمآؼةمعؽؿؾةمشاظؾامعامضبدثمتغقرلاتميفم
بقؽؿفاماظؿـظقؿقةمعنمحقثمتـظقؿاتماشلقؽلماظوزقػيمأومتصؿقؿاته،موصىمسؿؾقةماظؿوصقفماظوزقػيمذاته،موطذظكميفمبـاءماٌؽؿؾةم
اظؽؾى.مطؿامأنمادؿكداممتؼـقاتمايادبميفماٌؽؿؾةمؼؿطؾبمضدرامطؾرلامعنماٌقزاغقةماٌرصودةمظذظكماظغرض.موضدمادؿكدمماظؾاحثم
اٌـفجماٌقداغيموطاغتمسقـةماظدرادةمعنمرؾؾةماظدراداتماظعؾقاميفمعؽؿؾةمضاسدةمأوداماىوؼةمباظوالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقة.موظؼدم
توصؾتماظدرادةمإظبمغؿائجمطانمأبرزػامأنمهلقبماٌؽؿؾاتمؼـؾغيمأنمؼؿمممبعدلمزعينمأدرع.م

01

المجلت العربيت للدراساث المعلىماتيت – العدد األول – يىليى 2102

 مػدصتمدرادة  mekhag B. Abdoسامم2875مبعـوان "The academic library in the electronic")age: The case of six Arabian peninsula countries (middle Eastمإظبمععرصةماآلثارماالصبابقةم
ظؾؿشروساتماآلظقةمواغعؽاداتفامسؾىمذؽلماًدعاتماٌؼدعةميفماٌؽؿؾاتماىاععقة،مواًططماٌلؿؼؾؾقةمشلا.موادؿكدعتماظدرادةم
اٌـفج ماٌقداغي .موضد مأدػرت ماظدرادة مسن مغؿائج مطان مأبرزػا :مضؾة ماألغظؿة ماآلظقة ماٌؿاحة مظؾؿعاعل معع ماجملؿوسات .موأن مأػمم
اٌشؽالتماظيتمتواجهمآظقةماٌؽؿؾاتماىاععقةمضصورمأدواتماظضؾطماظؾؾؾقوجرايفموسدممإتؾاسفامٌعاؼرلمعوحدة.م م
بعد مادؿعراضمعامدؾقمعنمدراداتمسربقةموأجـؾقةمذاتماظعالضةممبوضوعماظدرادةمصؼدمادؿػادت ماظؾاحـةمعنماظدراداتماظلابؼةم
يفمإثراءماظدرادةماياظقة .م
وتؿـاولماظدرادةماحملاورماظؿاظقة:م م

احملورذاألول:ذنظمذاملعلوماتذواملؤسداتذالصحفوة ذ
أوظتماٌمدلاتماظصقػقة ماػؿؿاعامطؾرلامبصـاسةماٌعؾوعاتمإدراطامعـفامبلػؿقؿفاميفمدسمماظعؿلماظصقػيموادباذماظؼرار ،مصفاءم
إغشاءمعرطزماٌعؾوعاتمطؽقانمعؿؽاعلمؼؾيبماالحؿقاجاتماٌعؾوعاتقةميفماظعؿلماظصقػي،موذظكمعنمخاللمعبعماٌعؾوعاتموتـظقؿفام
وإتاحؿفامظؾؿلؿػقدؼنمدواءمداخلماٌمدلةماظصقػقة مأومخارجفامعنماٌفؿؿنيمواظؾاحـنيمواٌمدلات موذظكمظؿقؼققماظرؼادةمسؾىم
اٌـلـؿـوىماحملؾيمواإلضؾقؿيميفمصـاسةماٌعؾوعاتمظدسمماظعؿلماإلسالعي،موتؼدؼمموتوصرلماٌعؾوعاتمبلذؽاشلاماٌكؿؾػةمومبصادرػام
اٌؿعددةمظؿطوؼرماظعؿلماإلسالعي .م
غظم ماٌعؾوعات مػي مغظم مآظقة متؿؽون معن مذبؿوسة معن ماٌؽوغات ماظيت متلؿكدم مظؾؼقام مبادؿؼؾال معوارد ماظؾقاغات ،موهوؼؾفا مإظبم
عـؿفاتمععؾوعاتقة،موتؿعاعلمغظمماٌعؾوعاتمععمعبقعماألغشطةماٌؿصؾةمباٌعؾوعات،موادباذماظؼراراتمظؿشغقلماىفازماإلداريم
بغرض مرصع مطػاءته موصاسؾقؿه مسن مررؼق متوصرل ماٌعؾوعات موتدسقم مضرارات ماٌلؽوظني .م(اظعؾد ،مجالل مإبراػقم ،ماظؽردي ،معـالم
ربؿد )1000:م حقث متؾعب ماٌعؾوعات مدورا مػاعا ميف مهؼقق ماظؿؽاعل مبني ماٌؿغرلات ماًارجقة موبني ماحؿقاجات موإعؽاغقاتم
وضدراتماٌـظؿات.موػـاكمسدةماواػاتميفماألجفزةماإلدارؼةمتدلزماياجةمإظبمضرورةموجودمغظاممظؾؿعؾوعاتمعنمأػؿفاماالواهم
إظبمزؼادةماظؿكصصموتؼلقمماظعؿل،موزفورمأداظقبمجدؼدةميفمادباذماظؼرارات،مواالواهمسبوماظالعرطزؼةميفماإلدارة،موبروزمزاػرةم
اظعوٌةمواظؿقولمسبوماضؿصادماًدعات.م(حقدر،مععاظيمصفؿي:م )1001م
"ظؼد متعازممعصطؾحمغظمماٌعؾوعاتمظؾعدؼدمعنماألدؾاب معنمبقـفامزفورمايادبموتطوره ،موطذظكمتضكممحفمماٌـظؿاتموتعؼدم
غشاراتفا ،موتضكم محفم ماظؾقاغات ماظيت متؿعاعل مععفا ،موتطور مودائل ماالتصاالت ماظلؾؽقة مواظالدؾؽقة ،مواياجة ماٌؾقة مإظبم
اٌعؾوعاتماظدضقؼةمواظلرؼعةمعنمإداراتماٌـظؿاتموصؽاتماٌلؿػقدؼنمسؾىماخؿالصفم ،موضعفماألغظؿةماظقدوؼةماظؿؼؾقدؼةميفمإعدادم
اٌلؿػقدؼنمباٌعؾوعاتماظيتمضبؿاجوغفامباظلرسةماٌؿؽـةمويفماظوضتماٌـادب.موملمتؼؿصرمأػؿقةمغظمماٌعؾوعاتمسؾىمحؼلمععنيمعنم
حؼولماٌعرصةماظؾشرؼة مدونمأخرمصفـاك ماظعدؼدمعن مغظمماٌعؾوعاتماٌؿكصصةمعـل مغظمماٌعؾوعاتماإلدارؼةموغظمماٌعؾوعات ميفم
اٌؽؿؾات موعراطز ماٌعؾوعات موشرلػا موميؽن ماظؼول مأن ماظعامل ماظذي مغعقش مصقه مهؽؿه مذبؿوسة معن ماظـظم معن مأغواع مزبؿؾػة".م
(خرعقط،مصاضلمسؾدمسؾي)1022:م م
تعدمأغظؿةماٌعؾوعاتماآلنموعلؿؼؾال عطؾؾامالمشـىمسـهمظؾوصولمإظبماظؿـؿقةماظورـقةماظػعاظةمظذظكمسؾىمطلمعمدلةمأنمتؼوممبردمم
دقادات موإدذلاتقفقات مظؿطوؼر معواردػا ماٌعؾوعاتقة موتشفقع االغؿػاع معن مأغظؿة ماٌعؾوعات مبفدفمهؼقق ممنو مأطـر مصعاظقةميفم
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اًدعات.موغظرامألػؿقةمعواردموأغظؿةماٌعؾوعاتمصنغهمصببمدبطقطفاموإدارتفامبعـاؼة تاعةموأنمتؼوممبفذامطلماٌمدلات.موترتؾطم
أغظؿةماٌعؾوعاتميفماظؾالدماظـاعقةمارتؾارامضوؼامبؿطوؼرماٌواردماظؾشرؼة حقثمأنمدبطقطمػذهماٌواردمواياجةمظؿوصرلمضوىمبشرؼةم
عمػؾةموعفاراتمصـقةميفمػذاماجملال ؼعدمعنماٌمذراتماإلدذلاتقفقةماظيتمميؽنمأنمهؽممصقفامإذامطانمظـظم اٌعؾوعاتمأيم
علؿؼؾلميفمػذهماظدوظة( .إبراػقم،مأبوماظلعود:م )2001م
"وظذظكمصببمأنمؼـشاموؼدارمعرطزماٌعؾوعاتموصقمخطةمدؾقؿةمتراسىمصقفاماإلجراءاتماظػـقةماظلفؾةمواظدضقؼةميفمغػسماظوضت.م
وأنمؼعفدمبهمإظبمعوزػنيمأطػاءمؼلؿطقعمطلمعـفممأنمؼػفممدورمعرطزماٌعؾوعاتميفمخدعةماظصققػةمحقثمؼؼوممعرطزماٌعؾوعاتم
اظصققػة مجبؿعماٌعؾوعاتموتـظقؿفامو حػظفامبطرؼؼةموعلمعنماظلفلماظوصولمإظقفاميفماظوضتماٌـادبموباظلرسةماٌـادؾة،مبلم
أصؾحمناحمأيمعمدلةمصقػقةمومتقزػامسنماٌمدلاتماظصقػقةماألخرىمؼعؿؿدمإظبمحدمطؾرلمسؾىمدرسةموصاسؾقةموطػاءة معرطزم
اٌعؾوعاتمداخؾفا،موباظؿاظيمخدعاتماٌعؾوعاتماظيتمتؼدعفا.م(سؾدماشلادي،مربؿدمصؿقيموآخرون:م،2885م،25م.)24مأعام
باظـلؾة مظـظم ماٌعؾوعات ميف ماٌمدلات ماظصقػقة مصؿعؿل متؽـوظوجقا ماٌعؾوعات مواالتصاالت معن مخالل عـظوعات مربددة مبفدفم
تـلققماظعؿلماظؿشغقؾيمواإلداريمواٌمدليميفمعبقعماٌمدلاتميف اظعامل .موشاظؾامعامؼؿواصرميفماٌمدلاتماظعربقةمغظام اٌعؾوعاتم
اظؿشغقؾيمواإلداري،مأعامغظمماٌعؾوعاتماظؿـػقذؼةموغظممدسممادباذماظؼرار صؿامزاظتمملمودمشلامبعدمدوضاموادعةميفماٌمدلاتم
اظعربقة،موضدمغؿجمذظكميفمبعض أدؾابهمعنمسدمماظوسيمبلػؿقؿفا،مأومضصورماٌوازغات،مأومسدممتؼدؼممعورديماظـظممٌـل ػذاماظـوعم
عنماظـظمميفمسروضفم،مأومألنماظعؿلمالمؼؿممبشؽل عمدليميفمبعضماٌمدلاتموعذلوكمظؼراراتماألصراد"( .سؾدماشلادي،مزؼن:م
www.ta3lime.com/م)Available at: http://

تؿؽونماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتمسادةمعنمأجزاءمعـػصؾةمعنماظـاحقةماظشؽؾقة،مإالمأغفامعؿصؾةموزقػقامتعرفمباظـظم.موطبؿؾفم
اظـظام ماٌؽؿيب ماظؿؼؾقدي مسن ماظـظام ماحملودب ميف مأن ماظـظام ماظؿؼؾقدي مؼعؿؿد ماسؿؿادا مطاعالمسؾى ماظعؿل ماظقدوي ماظذي مؼؼوم مبهم
األصراد،مأعامإذامادؿكدممايادبميفمتـػقذمبعضمأومطلماظعؿؾقاتماٌؽؿؾقةمصقعرفماظـظاممبلغهمغظاممآظيمعؾـىمسؾىمايادبموضدم
ؼشؿؿل مطل مغظام معؽؿيب مسؾى مسدد معن ماظـظم ماظصغرلة متعرف مباظـظم ماظػرسقة م .sub-systemsم(ػؿشرى ،مسؿر مأغبد:م
،1002م )282م
مممم م

أهموةذنظمذاملعلوماتذلألجهزةذاإلداروة :ذ
إن ماغؿشارمتؽـوظوجقا ماٌعؾوعاتمطانماألداس ماظذيمأدى مإظب بـاءموتصؿقمموادؿكداممغظمماٌعؾوعاتماإلدارؼة ماظيتمتعرفمبلغفام
ذبؿوسة عنماظعـاصرماظؾشرؼةماٌدربةمواظعـاصرماآلظقة ماظالزعةمىؿعموتشغقلماظؾقاغاتمظغرض هوؼؾفامإظب مععؾوعاتمتلاسدميفم
ادباذماظؼرارات .موؼؿؽونماظـظاممعنمعدخالت ،موسؿؾقات هوؼل ،موزبرجات .موؼفدفمغظامماٌعؾوعاتماإلداري مإظب ماظؽشفمسنم
اٌعؾوعاتمووؿقعفا وهؾقؾفاموإسدادػا مرؾؼامالحؿقاجاتمعراطزماظعؿلماٌكؿؾػةمباٌمدلة .مطؿامأن غظامماٌعؾوعاتمؼعؿلمسؾىم
تداولماٌعؾوعاتموودؼدػاموادذلجاسفامسـد اياجة .م
تلؿكدم مغظمماٌعؾوعاتمعبقعمأغواعماظؿؽـوظوجقامظؿشغقلموععاىةمودبزؼن موبثماٌعؾوعاتميفمذؽلماظؽذلوغيموػومعامؼعرفم
بؿؽـوظوجقاماٌعؾوعاتماظيتمتشؿلمايادؾاتماآلظقةموودائلماالتصالمايدؼـة.موؼؼوممغظامماٌعؾوعاتمبؿشغقلماظؾقاغاتموتؼدميفام
ظؾؿلؿكدعنيماظذؼنمؼؼوعونمبؿشغقلمزبرجات مغظامماٌعؾوعات مبلغػلفم مغؿقفةمتوصرمايادؾاتماآلظقة .مورمبا متؽونمزبرجاتم
01
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اظعدؼدمعنماظـظممعلؿكدعةمبشؽلمروتقينمألشراضماظرضابةمسؾىمأداءماىفازماإلداريمغػلهمأومظؿؾلقطمتشغقلمأواعرماٌلؿكدعني.م
(سؾي،مسصامماظدؼنمربؿد:م)1004م م
م

وتـؾع مأػؿقة مغظم ماٌعؾوعات ميف مزفور معا مؼعرف مباإلدارة ماالظؽذلوغقة مصؿع متطور معػاػقم مغظم ماٌعؾوعات ،موازدػار متؽـوظوجقام
ايادؾاتمواالتصاالت،مزفرتمأغواعمعؿعددةمعنمغظمماٌعؾوعاتماٌؾـقةمسؾىمايادؾاتمتلعىمإظبمتؾؾقةماحؿقاجاتمععقـةميفم
اجملاالتماإلدارؼةماٌكؿؾػة،موطلمعـفامؼعؿلمسؾىماإلدفاممبشؽلمأومبكخرميف مهلنيمصاسؾقةماألداءماظؿـظقؿيمواإلداري.موضدمطانم
ظذظك ماألثر ماٌؾاذر مسؾى ماإلدارات معن محقث مرصع مطػاءتفا موهلني موتطوؼر مررؼؼة مأدائفا موسؾى مذظك مزفر معا مؼعرف مباإلدارةم
االظؽذلوغقةماظيتمتلخذمباألداظقبمايدؼـةمعنمتؽـوظوجقاموغظمماٌعؾوعاتمبفدفمتؾلقطماإلجراءاتماإلدارؼةميف مايصولمسؾىم
اظوثائقمواظؼراراتمواًدعاتماٌكؿؾػةمظؾؿلؿػقدؼنموباظؿاظيمتقلرلمتؼدؼمماًدعاتمشلممعنمخاللمودائلماٌعؾوعاتمواالتصاالت،م
طؿامتفدفمإظبمعلاسدةمأصقابماظؼرارميفمادباذماظؼرارميفماظوضتماٌـادب.م( Gordon, Judith R & Gordon, Steven R.
 )1999م
م

إنمغظمماٌعؾوعاتمأصؾقتمتمدىمدورامحقوؼاموػاعاميفمأداءماألسؿالموإدارةماٌـظؿاتمبػاسؾقةموطػاءة.مصفيمتلفمميفمتدصقموتؾادلم
اٌعؾوعات.مواالدؿعاغةمبؿؽـوظوجقاماٌعؾوعاتماٌؿطورةمدوفمؼلاسدمسؾىمادؿـؿاراتمضكؿةميفماٌواردماٌادؼةمواظؾشرؼةم،مظذظكمطانم
عنماظضروريمترذقدػام ظصاحلماالضؿصادماظؼوعيموظؾصاحلماظعاممسنمررؼقمإسدادمدقادةمساعةمعمطدةماالدؿكدامماألعـلماالضؿصاديم
ظؾؿعؾوعاتمطؿوردمرئقليموجوػريميفمتطوؼرماإلدارةمجملابفةمهدؼاتماٌلؿؼؾل.م(اشلادي،مربؿدمربؿد:م،2878م )81-82م
م
متضيمغظم ماٌعؾوعاتمواالتصاالتمضدعاموبشؽلمعؿلارعموتلتيمطلمؼوممجبدؼد،موميؽــاماظؼولمبلغهمأصؾح مظؾقادؾات مواالتصاالتم
دورامرئقلقاميفماجملؿؿعمبشؽلمساممويفمتطورمأداءماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتمبشؽلمخاص.موعنماٌلؾممبهمأغهمعنماظصعبممبؽانم
ردممصورةمظـفاؼةماٌطافمشلذهماظؿؽـوظوجقا.موظؽنمػذهماظؿؽـوظوجقا مالمتزالمحؿىماآلنمتذلطزمبشؽلمرئقلقيميفمبؾدانماظعاملم
اٌؿؼدم،موباظؿاظيمصننمدرادةمإنازاتمػذهماظؿؽـوظوجقاموتطؾقؼاتفامخاصةميفمذبالماإلدارة،موطذظكمدرادةماٌشروساتمواظؿصوراتم
اٌلؿؼؾؾقةمؼلاػممإظبمحدمبعقدمبوضعماظـؼاطماظرئقلقةمٌالعحمذبؿؿعماٌلؿؼؾل.مم( )Mitchell, E-topia:2000م

احملورذالثاني:ذاستخدامذتقنواتذاملعلوماتذيفذمؤسداتذاملعلوماتذالصحفوة ذ
المؼـظرمظؿؽـوظوجقاماٌعؾوعاتماظقوممسؾىمأغفامذبردمأداةمظؿلفقلموتقلرل األسؿالماٌمدلقةمواظػردؼة،مبلمؼـظرمإظقفامسؾىمأغفام
ضرورةمضصوىمعنمأجلماظؾقاق بؽلماٌؿغرلاتماآلنميفماظعامل.مػذه ماٌؿغرلاتماظيتمأصؾقتمتؿشؽلمسؾىمأدلفامضرارات اظدولم
واألصراد،موأصؾقتمػذهماظؿؽـوظوجقامسؿادماالضؿصادمظؾعضماظدول،موتشؽلمجزءامػاعامعنماضؿصادمطلمدولماظعامل.م(سؾدماشلادي،م
زؼن:م www.ta3lime.comم)Available at: http://مصؿكدممتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتماظؿـؿقةماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقة معنم
خاللمعراطزماٌعؾوعات ماظيتمتمدي مدورامصعاالميفمدسم ادباذماظؼرارممبامتؿضؿـهمعنمعراطزمدبزؼنماٌعؾوعةمودؾلمادؿدسائفامممام
طبدممزبؿؾف أغشطةماظؿـؿقةماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقة.موؼعدمعرطزماٌعؾوعاتماظصقػقةممنوذجامظؾؿؽؿؾةمايدؼـةماظواجبمتواجدػا
يفمػذاماظعصر،مإذمؼؿؿقزمباضؿـائهمذبؿوسةمعنماٌصادرماٌؿكصصةمتعؿلمطؿرطز إذعاعمحضاريمؼلاػمميفمغشرماظـؼاصةماظؿؽـوظوجقةم
يفمعصرمواظورنماظعربي.م(إبراػقم،مأبوماظلعود:م)1002م م
م
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وايؼقؼةمأنمتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتممتـحمعراطزماٌعؾوعاتمصرصةمغادرة وتعطقفامإعؽاغقاتموادعةمظؿقلنيمغوسقةماٌعرصةموتودقعم
خدعاتفامإظبماظعامل اًارجي،مظذامصننمتؾينماظؿؼـقةمايدؼـةمدقفعلمعراطزماٌعؾوعاتمعراطزامعػؿوحاموؼػرضمسؾقفا تؾينمأدؾوبم
جدؼدميفماالخؿقارمواظؿزوؼدمواالذذلاطاتميفماظدورؼاتمواًدعات اظؾؾؾقوجراصقةمواٌرجعقةماألطـرمتطورا،مواظؾقثمباالتصالماٌؾاذرم
يف مذؾؽات موبـوك اٌعؾوعات ماًارجقة مظؾقصول مسؾى مععؾوعات موغصوص مطاعؾة مظوثائق مال مميؽن مادذلجاسفا بودائل مأخرى.م
وسؾقه،متلؿطقعمعراطزماٌعؾوعاتمبؿؾـقفامغظؿامعؾـقةمسؾىمايادبمهؼقق عـاصعمطـرلةمعنمحقثمتؼدؼممخدعاتمأصضلمبؿؽاظقفم
أضل.موػذامؼعينمتوصرلاميفماظـػؼاتمعع احملاصظةمسؾىمعلؿوىماألداءمواظػاسؾقة،موذظكمألنمادؿكداممايادبميفماظعؿؾقاتماظػـقة
واًدعاتماظعاعةمظؾؿؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتمأعرميفمشاؼةماألػؿقةمٌامدقعودمبهمسؾى معراطزماٌعؾوعات موعلؿكدعقفا عن مصوائدم
طـرلة.م(ؼوغس،مسؾدماظرزاقمعصطػى )1002:م
م

ظؼدمذفدتماظلـواتماألخرلةماغػفارامػائالميفمحفممعامؼطؾعموؼـشرميفمطلماجملاالت،موضدمصرضمذظكمسؾىمعراطزماٌعؾوعاتم
اظصقػقةمتطوؼرماظـظمماظؿؼؾقدؼةمعنمتزوؼدموصفردةموتصـقفموخدعاتمبؾؾقوجراصقة...موبرزتماياجةمإظبمخدعاتمجدؼدةمعـلم
خدعةماظؾثماالغؿؼائيمظؾؿعؾوعاتموخدعةماإلحارةماىارؼةمواالدؿكالصمواظذلعبةمواظؿصوؼرمبفدفمتوصرلماٌعؾوعاتماٌطؾوبةميفم
اظوضتماٌـادب.مطؿامادؿكدعتمأصضلماظـظمميػظموادذلجاعماٌعؾوعاتمعنمخاللماظودائلماظؿؼؾقدؼةمأومشرلماظؿؼؾقدؼةمطؿؾكماظيتم
تلؿكدم مايادؾات ماالظؽذلوغقة محؿى مؼلؿطقعوا ماظوصاء مبلشراض مخدعة ماٌعؾوعات مسؾى مأطػل ماٌلؿوؼات .م(سؾد ماشلادي ،مربؿدم
ذبالماظعؿلماظصقػيميفماظؽـرلمعنماٌمدلات اظصقػقةم
م
صؿقيموآخرون:م،2885م)25موبذظكمدخؾتمايادؾاتماالظؽذلوغقة م
تػؽرمػذهماٌمدلاتميفمحلمعشؽالتمعراطزماٌعؾوعات اظصقػقة مسنمررؼقماإلعؽاغات ماشلائؾة ماظيتمتقلرػام
م
وطانمعنماظطؾقعيمأنم
اخؿزانموادذلجاعماٌعؾوعاتمعنمبنيماػؿؿاعاتمايادؾاتماالظؽذلوغقةم .م
م
مػذهمايادؾاتموخاصةمبعدمأنمأصؾح
م

"ظؼدمادؿطاستمايادؾاتماالظؽذلوغقةماخؿصارماٌلاحاتماظوادعةماٌطؾوبةميػظماٌعؾوعات اظصقػقة،موأتاحتمادؿكداعاتمشرلم
ايادؾاتماالظؽذلوغقةماظؿغؾبمسؾىمعشؽالتماظػؼدمواظضقاع وأخطاء ماظذلتقب ،موطذظكم
م
ربدودمظؾؼصاصات ،مطؿامأعؽنمبادؿكدام م
ادؿكداممغػسماظؼصاصةمبوادطةمسدةمأذكاصميفمغػسماظوضت .وظؼدمادؿطاستمعؽاتبماىرؼدةميفماًارجمأنمتلؿػقدمعنمخدعاتم
وذظكمسنمررؼقماالتصال اٌؾاذر،محقث متلتي ماإلجابة ميفمغػسم
م
عرطزماٌعؾوعات ماظصقػقة ماظذيمؼوجدميفماٌرطزماظرئقليمظؾفرؼدة م
".م(سؾدماشلادي،مربؿدمصؿقيموآخرون:م،2885م)112م م
اظؾقظةمعلفؾةمسؾىمذاذةمعؿصؾة مبـػذمظدىماٌؽؿبماًارجي م
م

وتلؿطقعمعراطزماٌعؾوعاتمبؿؾـقفامأغظؿةمعؾـقةمسؾىمايادبمهؼققمعـاصعمطـرلةمعنمحقثمتؼدؼممخدعاتمأصضلمبؿؽاظقفمأضل،م
وػذامؼعـىمتوصرلاميفماظـػؼاتمععماحملاصظةمسؾىمعلؿوىماألداء مواظػاسؾقة،موسؾقهمصننمادؿكداممايادبميفماظعؿؾقاتماظػـقةم
وخدعاتماٌلؿػقدؼنميفمعراطزماٌعؾوعاتمػومأعرميفمشاؼةماألػؿقةمٌامدقعودمبهمايادبمسؾىمعرطزماٌعؾوعاتموعلؿكدعقهمعنمصوائدم
طـرلةمأبرزػاماظلرسةمواظدضةميفماظؿعاعلمععماٌعؾوعات.موعنماٌـاصعماألخرىماظيتمضدموـقفامعراطزماٌعؾوعاتمبؿؾـقفامغظاعامعؾـقام
سؾى مايادب مهلني مذباالت ماٌلموظقة مواإلذراف موهلني مإغؿاجقة ماظعؿل موتطوؼر مغوسقة ماظعؿل مظألسؿال ماظروتقـقة مواظؼقامم
بلسؿالمتؿطؾبماظؿقديمواظػؽر.م(سؾقان،مرحبيمعصطػى،ماظـفداوى،مأعني:م،1008م )180م
م

إنمعراطزماٌعؾوعاتمظنمتلؿطقع أداءمأسؿاشلامطاٌعؿادمإذامعامأرادتمأنمتؾؼىمصعاظةميفمذبؿؿعمآخذميفماظؿوجهمسبو تؾينمتؽـوظوجقام
اٌعؾوعاتمبصورةمعؿلارسةمطؿامأنمسؾقفا مأنمتدركمعؼدار اظؿـاصسماظؼويمبقـفاموبنيماٌمدلاتماألخرى .مخاصةمتؾكماٌؾـقةمسؾىم
اظؿؼـقةمايدؼـة بشؽلمضوي .مودؿفدمعراطزماٌعؾوعاتمعنماظؿقدؼاتمظؾؿقاصظةمسؾىمعلؿوىمعـادبميفمعقزاغقؿفامحؿى تلؿطقعم
االدؿؿرارميفمتؼدؼممًدعاتفامإظبماٌلؿػقدؼنمإظبمدـواتمضادعة .موبـاءمسؾقه ،صعؾقفا مأنمودمظـػلفامررضامظؿوصرلماظـػؼاتميفموجهم
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ازدؼادماظطؾبمسؾى اٌعؾوعاتمعنمخالشلاموبلؾبماشبػاضماياجةمإظبمعؽانميػظماظوثائقمحقثمأصؾح اظوصولماٌؾاذرمإظؽذلوغقام
ػوماألداس مًدعاتماٌعؾوعات.موظعلمأبرزمأوجه اظؿغقرلمدوفمؼؽونميفماظدعجماظؽاعلمظؾؿؽـوظوجقاميف األسؿالماظقوعقة،موإسادةم
تصؿقم موتؾلقط ماظـشارات معن مأجل مزؼادة ماظػاسؾقة ماإلدارؼة بني ماظـظم ماٌكؿؾػة ميف ماشلقؽل ماظؿـظقؿي ،موباظؿاظي مهلني مأداءم
اًدعاتماٌؼدعةمإظب اٌلؿػقدؼن.م(ؼوغس،مسؾدماظرزاقمعصطػى )1002:وبذظكمأحدثتماظؿؽـوظوجقامتغقرلامعؾؿوداميفماظعدؼدمعنم
األعورماٌؿعؾؼةمباظصقاصة .م
م

ظؼدمأضاصتمتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتمواالتصاالتمضقؿةمجدؼدةمسؾىمغظمماٌعؾوعاتممبكؿؾفمأغواسفا،مػذهماظؼقؿةمداسدتمسؾىمهؼققم
وزائفمغظمماٌعؾوعاتمبػاسؾقةموبؽػاءة.مصؾؼدموصرتمتؽـوظوجقاماالتصاالتماظودائلمعـلمذؾؽاتماالتصاالتماظيتمميؽنمعنمخالشلام
غؼل ماٌعؾوعات .مووصرت متؽـوظوجقا ماٌعؾوعات ماألدوات مواظدلاعج مواألجفزة ماظيت مدفؾت مسؿؾقات مغؼل ماٌعؾوعات مسدل مذؾؽاتم
االتصاالت .مصلتاحت متؽـوظوجقا ماٌعؾوعات مواالتصاالت مبذظك ماٌقؽـة ماظيت مدفؾت مععاىة ماٌعؾوعات موادؿكداعفا ميف مهدؼثم
األسؿالمأومدبزؼـفامظإلصادةمعـفا مسـدماياجة،موأؼضامأتاحت ماٌعاىةماٌادؼة مظؿؼدؼمماًدعة.م(ػالل،مرؤوفمسؾدمايػقظ:م
،1006م )33م
م

صؼدمادؿطاستماظدولماٌؿؼدعةمسنمررؼقمتعاعؾفامععمزاػرةماٌعؾوعاتموتؼـقاتفاماٌؿؼدعةمأنمهؼقمععدالتمساظقةمعنماظـؿومواظؿؼدم،م
وسؾى ماظعؽس معن مذظك مصنن ماظدول ماظـاعقة ماظيت متلخرت مسن ماألخذ مبؿؽـوظوجقا ماٌعؾوعات متواجه مصعوبات مطـرلة ميف متـؿقةم
ذبؿؿعاتفاماجؿؿاسقامواضؿصادؼاموثؼاصقامحقثمأنماألداظقبماظؿؼؾقدؼةمىؿعماٌعؾوعاتمالمتؿقحمشلامصرصماظؿـؾممواظؿعرفمسؾىم
اٌشؽالتمواالحؿقاجاتمٌواجفؿفامبلدؾوبمسؾؿيمبـاء.م(األصـدي،مسؾؾة:م،2884م )52م
ظؼد مأثرتماظؿطوراتمايدؼـةميفمذبال متؽـوظوجقا ماٌعؾوعاتميف مسؿؾقةماظؿـؿقةماالضؿصادؼة مواالجؿؿاسقة مووصرتمودائلمجدؼدةم
ظؿؾادل ماٌعؾوعات ،مواظؿغرلات ميف مرؾقعة مضطاسات ماًدعات موشرلػا مووصرت مأؼضا مودائل مصعاظة مالدؿكدام ماظؼدرات ماظؾشرؼةم
واٌمدلقةمباظدوظةميفمطلمعنماظؼطاسنيماظعاممواًاص.موؼؿقركماظعاملمبلرسةمسبومذبؿؿعاتماٌعؾوعاتمواضؿصادؼاتماٌعرصةماظيتم
تضممذؾؽاتمعنماألصرادمواظشرطاتمواظدولماظيتمترتؾطماظؽذلوغقامبعالضاتمعذلابطة.مصؿؽـوظوجقاماٌعؾوعاتمػيمأحدماحملدداتم
اظرئقلقةمظؾؼدرةماظؿـاصلقةمومنوماٌـظؿاتمواظؾؾدانميفمزلماضؿصادماظعوٌة.مصلصؾقتماٌـظؿاتمأطـرمضدرةمسؾىماٌـاصلةمسؾىمأداسم
ععارصفم.مموميؽنمظإلغلانماطؿلابماٌعرصةمواظؼدراتمضائؿةمسؾىماٌعرصةماالضؿصادؼة،مواغعؽاداتفامبعقدةماٌدىمصقؿامؼؿعؾقمبلدواقم
اظعؿلمودورماظؿعؾقمموتؽوؼنمرأسماٌالماظؾشريمواظؾقثمواظؿطوؼرميفمسؿؾقةماظـؿوماالضؿصادي.موعنماٌؿوضعمأنمؼمديمتطورماالضؿصادم
اظؼائممسؾىماٌعرصةمإظبمزؼادةماظطؾبمسؾىماظعؿاظةماٌاػرةموتؼؾقصمصرصماظعؿلمظؾعؿاظةمشرلماٌاػرة،مواٌمدلاتمظنمتـفحمإالمباظؼدرم
اظذيمميؽنماظوصولمإظبمعوزػقفاموادؿكدامماٌعؾوعاتمواٌعارفمسؾىمسبومصعال.متؽـوظوجقاماٌعؾوعاتمشلامتلثرلمطؾرلمسؾىمعلؿؼؾلم
األجقال،موسؾىماآلصاقماالضؿصادؼةمظؾؾؾد.م( )Oshikoya, T.W.& Hussin, M. Nureldinم
م

احملورذالثالث:ذمشكالتذتطبوقذنظمذاملعلوماتذيفذمؤسداتذاملعلوماتذالصحفوة ذ
سؾىماظرشممعنمأنماظؽـرلمعنمإجراءاتماظعؿلماإلداريمواظػينميفماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتمصؼدممتؽـتمعنماضؿـاءماألجفزةمواظـظمم
اٌؿطورةميفمذبالمتؽـوظوجقاماٌعؾوعات،مإالمأنمععظؿفامال مؼزالمساجزامسنمهؼققماالدؿػادةماظؽاعؾةمعنمإعؽاغاتمػذهماألجفزةم
واظـظم،موتوزقػفامطلداةمصعاظةميفمتـؿقةماٌواردماٌعؾوعاتقةمظؾؿفؿؿع.مووؿعماظدراداتمواظؾقوثماظيتممتتميفمذبالمادؿكدامم
ػذهماظؿؽـوظوجقاميفمزبؿؾفمدولماظعاملماظـاظثممبامصقفاماظدولماظعربقةمسؾىمأنمػذهماظدولمتواجهمذبؿوسةمعنماظؼقودمواٌعوضاتم
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اظيت متعرضل مسؿؾقة ماظـؼل ماظػعالمشلذه ماظؿؽـوظوجقا ماٌؿطورة موادؿعؿاشلا ميف مإحداث مهول ميف مجواغب ماظؿـؿقة .م(برػان ،مربؿدم
غور)2874:مم م
واخؿزانماٌعؾوعاتموغظرامظعدمموجودمغظممعؼــة موعوحدة مظؿـظقمم
م
تعاغيمععظمماٌمدلات ماظصقػقةمعنماظؼصور ميفمودائلمتـظقم
صؼدمبـقتماظـظمماٌطؾؼةمحاظقامسؾىمأداسمجفودمصردؼة واجؿفاداتمذكصقة،موإذامطاغتمػذهماظـظممتعفزم
م
اٌعؾوعاتماظصقػقة.
م
يف ماظوضت ماياضر مسن متؾؾقة ماظعدؼد معن االػؿؿاعات ماظصقػقة مصنن مػذا ماظعفز مدقزداد معع معرور ماظزعن موعع متشعب موتعؼدم
االػؿؿاعات

اظصقػقة .م(عراطز

اٌعؾوعات ماظصقػقةم:غشلتفا موأػؿقؿفا مووزائػفا :م

at:

Available

 )http://sudanian.jeeran.com/م
م
م

مممممػـاكمبعضماٌشاطلمواظعوائقماظيتماسذلضتمغظمماٌعؾوعات؛موأػممػذهماظعؼؾاتمػي:
 اظؽوادر ماٌدربة :مإن ماظعؼؾة ماألوظب موايازلة ميف مػذا ماظصدد مػي مسدم متواصر ماظطاضة اظؾشرؼة ماٌدربة ،مخاصة ماٌؿكصصة ميفماظؿؽـوظوجقات ايدؼـة.
 اظدسمماٌاظي :متواجهمػذهماٌشؽؾةمععظمماٌمدلات؛مصؽـرلمعنماٌمدلات مظقلت مظدؼفاماٌواردماٌاظقة اظؽاصقةمظؿـؿقةماظؾـقةماظؿقؿقةمظصـاسةماالتصاالتمواٌعؾوعاتماظالزعةمظؼقاممغظمماٌعؾوعاتمصقفا.
 اإلرارماظؿـظقؿي:متػؿؼرمإظبمأررمتـظقؿقةمظؿـػقذ تؾكماظـظم. االتصاالت:مالبدمعنمععاىةمعشاطلماالتصاالتمعنمأجلمتلعنيمغظممععؾوعاتمبؽػاءةموصاسؾة. حػز اٌلؿػقدؼن:متعؿؿدماالدؿػادةمعنمغظامماٌعؾوعاتمسؾىمحػزماٌلؿػقدؼنمإظبمادؿكدام اٌعؾوعاتميفمسؿؾفممأوميفمسؿؾقةمادباذماظؼرارات.
 عواردماٌعؾوعات:مسؾى اٌمدلاتمأنمتؾذلمجفودامطؾرلةميفمزؼادةمعواردماٌعؾوعات اظـظم:مإنمعراطزماٌعؾوعاتماظعربقة حباجةمإظبمأغظؿةمتصـقفموتؽشقف موعؽاغزموبرذبقات محادبمٌعاىةماٌوادمباظؾغةاظعربقة،مخاصةمسـدمادؿكدامماظؿؼـقاتماٌممتؿة.
 تطوؼرمصـاسةماٌعؾوعات:معنماظؾينماألدادقةماٌلاسدةمسؾىمتطوؼرمغظمماٌعؾوعاتمتطوؼرمصـاسة اٌعؾوعات.م(جرجقس،مجادممربؿد )1004:م
م
م

 .املشكالتذاليتذتواجههاذاملكتباتذومراكزذاملعلوماتذالصحفوة :ذ
تعقشمحاظقاماألجفزةماإلدارؼةميفمزلماظؿطوراتمبعقدةماٌدىميفماظـظامماظعاٌيماىدؼدماظذيمصرضمسؾىمتؾكماألجفزةمأنمتلؿعدم
ظؿقؿلمأدواتموعلؽوظقاتمربورؼةمشرلمتؼؾقدؼة.مصػيماظؼرنماظعشرؼنمحدثتمتغرلاتموتطورميفماألصؽارمواٌػاػقممبشلنمدورموعؽاغةم
اظدوظةموإدفاعاتفاماٌؿوضعةميفماظرخاءمواظرصاػقةم ظؾؾشرؼة،موضدمصاحبمػذاماظؿطورميفمدورماظدوظةمجفودمعلؿؿرةمظؿطوؼرمورصعمطػاءةم
وضدراتمتؾكماألجفزة.م(دروؼش،مإبراػقم:م)2871ممم م
 االسؿؼادمبعدمماياجةماٌؾقةمإظبمتطؾققمغظمماٌعؾوعات:مؼردخميفماألذػانمأنماظؾقؽةماظصقققةمظؿطؾققمغظمماٌعؾوعاتمػيمبقؽةماظؼطاعماًاص،موذظكم ألغهمؼلعىمظؾرحبقةميفمأدواقماٌـاصلة،موؼعؿلميفمزلمبقؽةمتؿلممباظؿغرلاتماظلرؼعةمؼصعبماظؿـؾممبفا،م
طؿامإغهمالمطبضعمظؾؼقودماظلقادقة م واالجؿؿاسقةماظيتمدبضعمشلاماألجفزةمايؽوعقةمممامصبعؾهمأطـرمحرؼةميفمتغقرلماواػاتم
حرطؿهموذباالتمسؿؾهميفمأيموضتمؼشاء.مأعاميفماألجفزةمايؽوعقةمصاألعرمطبؿؾف،محقثمتعؿلمتؾكماألجفزةميفمزلمبقؽةمررصفام
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األدادي مايؽوعة ماظيت مػي مأطـر ماظؽقاغات مادؿؼرارا مودؾطة ميف ماجملؿؿع محقث مؼلعى مراظب ماًدعة مإظقفا مخاصة ميف ماظدولم
اظـاعقة .موتعؿدل متؾكماًدعةمأدادقةموععروصة ،مواظربحمعلؿؾعدمطفدفمأدادي .موسؾىمذظكمؼلودماسؿؼادميفماظؽـرلمعنماظدولم
اظعربقةمبعدمماياجةمأوماظضرورةمظؿطؾققماألدسمواٌؾادئماظيتمتدسومإظقفامغظمماٌعؾوعات.م(سؾي،مسصامماظدؼنمربؿد:م)1004م
 شقابماظؿـلقق موإػدارماٌال مواىفد:مععظمماألجفزةماإلدارؼةماٌعـقة مبؿـؿقةماٌعؾوعاتموتطؾقق مغظمماٌعؾوعات تغػلمأػؿقةماظؿـلقق،مصؽلمدوظةمتضعمخططفاممبعزلمسنمجرلاغفامرشمممتاثلماٌعطقاتمواظظروفماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼة.مصعؾىماظرشممعنمأنم
بعضماظدولماظعربقةمضدمأغشلتمعراطزمضكؿةمظؾؾقوثماظعؾؿقةموعبعتمصقفاماظعدؼدمعن اظؿؼـقنيمواٌكؿصنيماٌاػرؼنموحاوظتمسنم
ررؼؼفممهؼققمسدةمإنازاتميفمذبال اظدلذبقاتموغظمماٌعؾوعات،مظؽنمتؾكماٌمدلاتمملمتـلقمصقؿامبقـفا،مممامجعؾفامتؾددم
أعواشلاموجفودػامبلؾبمتضاربمعشارؼعفا.موػذاماظـوعمعنماظؾقثماظعؾؿيماظذيمال ؼؿؿؿعمبليمأصقمادذلاتقفيمالمؼؽؿػيمبنػدارم
اىفدمواٌال،مبلمإغهمؼفدرماظػرصةماظعربقةمظؿقؼققمتـؿقةمععؾوعاتقةمحؼقؼقة.مم(خرعقط،مصاضلمسؾدمسؾي)1022:
 اظؼصورميفماألجفزةماإلدارؼة:متواجهماألجفزة ماإلدارؼةمهدؼاتمسصرؼةمسدؼدةمخاصةماألجفزةماًدعقةماظيتمتمديموزائفمحقوؼةمشلا.موصببمأنمتؼدممخدعاتماظؼرنماظواحدمواظعشرؼنمواظؿطورميفماحؿقاجاتماألصرادمعنماًدعاتماٌكؿؾػة.موؼشرلماظواضعم
إظبمسدمما الدؿكدامماألعـلمظؾؿواردماٌعؾوعاتقةماٌؿاحةمبلصضلماظودائلمظؿقؼققماظـؿائجماظيتموجدتمعنمأجؾفا،موطذظكمملمتلؿػقدم
عنمتطؾققمتؼـقةمغظمماٌعؾوعاتمواٌؾادئماظعؾؿقةماإلدارؼةمايدؼـةميفمعواجفةماظؿقدؼاتمواٌعوضاتمحؿىمتؿؿؽنمعنمدصعمسؿؾقةم
اظؿطورماإلداريميفمػذهماٌمدلاتمايقوؼة.م
 سدم ماطؿؿال ماظؾـقة ماظؿقؿقة مظالتصاالت مواٌعؾوعات :مسؾى ماظرشم معن ماىفود مايـقـة مظألجفزة ماإلدارؼة مٌواطؾة ماظؿطورماظؿؽـوظوجيمصننماظصورةمبشؽلمساممشرلمعرضقة.موػذامؼعودمألدؾابمطؾرلةمأػؿفامأنماظؾـقةماظؿقؿقةمظالتصاالتمواٌعؾوعاتمظقلتم
باٌلؿوىماظذيمصببمأنمتؽونمسؾقه.م(سؾي،مسصامماظدؼنمربؿد:م)1004

م

م

 .2ععوضاتمادؿكداممغظمماٌعؾوعاتميفماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعات :م
ممممم ميؽنمتصـقفمأػمماٌعوضاتماٌؿعؾؼةمبادؿكداممغظمماٌعؾوعاتميفماألجفزةماإلدارؼةمايؽوعقةمإظبمععوضاتمتـظقؿقةموإدارؼة،م
وععوضاتمبشرؼة،موععوضاتمتؼـقة .م
 ععوضاتمتـظقؿقةموإدارؼة:مأػمماٌعوضاتماٌرتؾطةمبادؿكداممتؽـوظوجقامغظمماٌعؾوعاتمػيماغعدامماظؿكطقطمواظؿـلققمواظرضابةم
سؾى ماألغشطة ماٌؿعؾؼة مبادؿكدام مػذه ماظؿؽـوظوجقا ،موذظك مغؿقفة مظعدم موجود مدقادة مساعة معوحدة ميف مػذا ماجملال .موعا مؼزالم
االػؿؿامميفمععظمماظدولماظعربقةمربدودامبعؿؾقةمصقاشةمادذلاتقفقةمعوحدةمتلاسدميفمتوحقدمعػاػقمموأدسمادؿكدامماظؿؽـوظوجقام
ايدؼـةموعؼوعاتماالدؿكدامماألعـلمالعؽاغاتفاماظؽؾرلة.موعامؼزالماالواهماظلائدمػومسبومايصولمسؾىمأطـرمعامميؽنمعنمراضاتم
ػذهماظؿؽـوظوجقامبغضماظـظرمسنمعدىمإعؽاغقةماإلداراتماٌكؿؾػةميفماالغؿػاعمعـفا،مممامؼمديمإظبماظضقاعموإػدارميفمػذهماٌواردم
اظعاعة.م(اظػرؼح،مإبراػقممصاحل:م1002؛م)Shio, Martin J.: 1983
وؼشرلماظواضعمإظبموجودمصفوةمػائؾةمبنيماظػوائدماٌرتؼؾةماظيتمؼػذلضمأنمتؼدعفامغظمماٌعؾوعاتمظؾؿمدلاتموبنيماظػوائدماظيتممتم
ايصولمسؾقفامباظػعل.موؼرجعمذظكمإظي:م
غظم ماٌعؾوعات مضد ممت مإدخاشلا مإظب ماظوحدات ماإلدارؼة مبدون مإجراء مأؼة متغقرلات ميف ماشلقاطل ماظؿـظقؿقة مأو ميف ماإلجراءاتم
اظؿشغقؾقة،مصؼدمطانمادؿكداممغظمماٌعؾوعاتمعوجفامأدادامظؿقلقبماإلجراءاتماظقدوؼةماٌوجودة.
ؼؿممإدخالمتؼـقةماٌعؾوعاتميفمطلمإدارة،موضلممعنمأضلامماإلدارةمبشؽلمعلؿؼلمسنماألضلاممواإلداراتماألخرى،موعنماظـادرم
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وجودمدقادةمعشذلطةمبنيماإلداراتمظؿـػقذموادؿكدامماٌعؾوعاتميفماألجفزةماإلدارؼة.مم م
إنماٌشؽؾةماألدادقةميفمععظمماظدولماظعربقةمػيماظغقابماظػعؾيمظؾلقاداتماظورـقة.موصببمضرورةماإلدراعمبوضعمدقادةمضوعقةم
يف مذبال مغظم ماٌعؾوعات موادؿكدام مايادؾات ماالظؽذلوغقة مغظرا مظؾقاجة ماٌؾقة .موباظرشم معن مضؾول مػذه ماظػؽرة معن مزبؿؾفم
حؽوعاتمطـرلمعنماظدولماظعربقةمإالمأنماظعددماظؼؾقلمعـفامبدأمبـشاطمصعالميفمػذاماجملال.م(خرعقط،مصاضلمسؾدمسؾي)1022:م م
 ععوضاتمبشرؼة:مؼعؿدلماظعـصرماظؾشريمػومأػمماظعـاصرميفمأيمغظام،مبدونمػذاماظعـصرمالمميؽنمأليمغظاممأنمضبؼقمأػداصهم
اٌرجوة،مصاٌعداتمواآلالتمواألجفزةموطلمودائلماظؿؼـقةمايدؼـةمعامػيمإالمسـاصرمداطـةمبدونماظعـصرماظؾشري.موسؾىماظرشممعنم
أن ماظدول ماظعربقة متؿؿؿع مبرصقد مبشري مإال مأغفم مال مؼلاػؿون مبشؽل مصاسل ميف متطوؼر موادؿكدام مغظم ماٌعؾوعات موايادؾاتم
االظؽذلوغقةميفماٌـظؿات.م( )Shio, Martin J.: 1983م
 وذظكمغظرامظؾكصائصماظؿاظقةماظيتمتشذلكمصقفامععظمماظدولماظعربقةميفمػذاماجملالموواٌدلذبني.عقةماظعاظقةميفماظدولماظعربقة.م
 غدرةماظؽوادرماظػـقةماٌؿكصصةميفمػذاماجملال،موخاصةمباظـلؾةمظؾؽوادرمطاحملؾؾنيمواٌدلذبنيم.....محقثمأنمػذهماظؽوادرم
ػيموحدػاماظؼادرةمسؾىماالرتؼاءممبلؿوىمادؿكداممتؽـوظوجقامغظمماٌعؾوعاتمبشؽلمسؾؿيموصعال.م
 اظػفوةماظؽؾرلةماظػاصؾةمبنيماظػـقنيماظعاعؾنيميفمذبالمغظمماٌعؾوعاتموبنيماٌلؿػقدؼنمعنمػذهماظؿؽـوظوجقامممامصبعلماالتصالم
واظؿػاػممبنيمػاتنيماظػؽؿنيمضعقػا.موغؿقفةمظذظكمؼؿممتصؿقممأغظؿةمالمتؾيبمحاجةماٌلؿػقدؼنميفمععظمماياالت،موػذامؼعينم
إػدارمعزؼدمعنماظوضتمواٌوارد.موظذظكمصببماظذلطقزمسؾىمتلعنيماالتصالماٌـادبمإلصبادماظؿـلققماٌلؿؿرمواظؿعاونمخاللمعبقعم
عراحل مبـاء ماألغظؿة معـذ ماظدرادة ماألوظقة موحؿى ماالغؿفاء معن مسؿؾقة ماظؿـػقذ مواالخؿقار مظضؿان ماظوصول مإظب مأغظؿة مصعاظة متؾيبم
االحؿقاجاتماظػعؾقة.مم(برػان،مربؿدمغور)1004:
 تواجهمادؿكداممغظمماٌعؾوعاتميفماألجفزةماإلدارؼةمذاتماظعؿاظةمطـقػةماظعددمعشؽالتمذاتمرابعماجؿؿاسيمغظرامٌامتلؾؾهم
اٌقؽـةمعنمتؼؾقصمصرصماظعؿلموإظغاءماظؽـرلمعنماظوزائف،مممامؼمديمإظبمعؼاوعةماظعاعؾنيمأليمتؽـوظوجقامجدؼدة،موطبؾقماظعدؼدم
عنماظؼضاؼاماالجؿؿاسقة.
 إعؽاغقاتمادؿكداممػذهماظؿؽـوظوجقاميفمتفدؼدمايرؼاتماظشكصقةمظألصرادموشرلػامعنماظعواعلماالجؿؿاسقةمدقؽونمظهمطؾرلم
األثرميفمعؼاوعةمادؿكداممػذهماظؿؽـوظوجقا.موتشرلمبعضماظدراداتمإظبمأنماظشؾؽاتماًاصةمباٌمدلاتمتؿعرضمظالغؿفاك،موطؾؿام
زادماظؿؼدمماظؿؽـوظوجيمطؾؿامأصؾحمعنماظصعبمغباؼةمذؾؽاتماٌعؾوعاتموطؾؿامزادتمتؽؾػةمتؾكمايؿاؼة،ماألعرماظذي مؼؿطؾبم
اظؿكطقطمٌواجفؿهمواإلسدادماظـؼايفمواالجؿؿاسيمظؿؼؾلمػذهماظؿؽـوظوجقا.م(حقدر،مععاظيمصفؿي:م)1001مم
اظؾفوءمإظبمادؿكدامماظؽوادرماألجـؾقةمواالسؿؿادمسؾقفا،موشاظؾامعامتؽونمػذهماظؽوادرمأضلماػؿؿاعامغؿقفةمظعدمماالغؿؿاءمباظؿعرفم
سؾى ماٌؿطؾؾات مواالحؿقاجات مايؼقؼقة مظؾففات ماظيت متلؿكدم مغظم ماٌعؾوعات؛ مباإلضاصة مإظب ماٌشؽالت ماظـاعبة مسن مصعوبةم
االتصالمواظؿػاػممبنيماظؽوادرماألجـؾقةمواظورـقة.م
 ععوضاتمتؼـقةموصـقة:متؿؿـل ميفمضعفماغؿشارمتؼـقة مغظم ماٌعؾوعاتمواالتصاالتميفماظؽـرلمعنماظدولماظعربقة ،مصؾعضمػذهم
اظؿؼـقات مدخؾت ماظدول ماظعربقة معؿلخرة مغلؾقا معؼارغة مباظدول ماٌؿؼدعة ،مطؿا مأن ماحملؿوى ماظعربي مسؾى ماالغذلغت مضؾقل مغلؾقام
واظؿعاعلمععمأزلاءمعواضعماالغذلغتمؼؽونمباظؾغةماإلنؾقزؼة،ماألعرماظذيمداػمميفمإصبادمحاجزمظدىماظذؼنمالمصبقدونمشرلماظؾغةم
اظعربقة .موظؾؿغؾبمسؾىمذظكمالبدمعنمإصباد ماٌزؼدمعنماٌواضعماظعربقةمودسممإصباد معواصػاتمضقادقةمظوضعمأزلاء معواضعماالغذلغتم
باظؾغةماظعربقة .موعنمأدؾابمضعفماغؿشارمتؼـقة مغظم ماٌعؾوعاتمواالتصاالتمأؼضا مضؾةماظوسيماظعامممبامتوصرهمػذهماظؿؼـقاتمعنم
خدعات،موػـاكمحاجةمبالمذكميفمتوسقةماجملؿؿعاتماظعربقة.م م
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ؼعدمسدممتوصرماظؾـقةماظؿقؿقةماٌـادؾةماظيتمتضؿنمتؼدؼمماًدعات ماٌعؾوعاتقة مباظشؽلماىقدمواظيتمتغطيمعبقعمأسباء ماظدولم
وبؿؽؾػةمعـادؾةمػومأؼضا معنماألدؾاب ماظيتمتعققماغؿشارمػذهماظؿؼـقاتميفمبعضماظدولماظعربقة .موغالحظمأنمتؽؾػةمػذهماًدعاتم
تعؿدلمعرتػ عةمغلؾقاميفمععظمماظدولماظعربقة،موخاصةمسـدعامغلخذمبعنيماالسؿؾارمأنمعؿودطمدخلماظػردميفماظؽـرلمعنماظدولماظعربقةم
ؼؼلمسنمعـقؾهميفماظدولماٌؿؼدعة.م(سؾي،مسصامماظدؼنمربؿد:م )1004م
م

أػمماٌعوضاتماظؿؼـقةمواظػـقةماظيتمتواجهمسؿؾقةماالدؿكدامماألعـلمظؿؽـوظوجقامايادؾاتميفماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتمصقؿامؼؾي:م م
صعوبةماخؿقارماألجفزةماٌـادؾةمغظرامظؾؿعددماظؽؾرلميفماألغواعمواظـظمماٌكؿؾػة،موسدمموجودمأدسمواضقةمظؾؿػاضؾةمبقـفا،م
باإلضاصةمإظبمدرسةمتطورمػذهماآلالت.موؼزؼدماألعرمتعؼقدامذدةماٌـاصلةميفمدوقمايادؾاتمممامصبعلماالخؿقارمصعؾا.موضدمتػرضم
أحقاغامبعضماألغواعمواألغظؿةمغػلفاميفماظلوقمسؾىمسؽسمعامؼرشبماٌلؿكدمميفمايصولمسؾقه.
عشؽالتمتؿعؾقمبؿشغقلماألجفزة،مطاألسطالمودرسةماإلصالحموإجراءمسؿؾقاتماظصقاغةموعلؽوظقةماظشرطاتماٌوردةمواظؿزاعفام
يف متـػقذ ماظؿعفدات .موطذظك ماٌشؽالت ماظـاوة مسن مسدم ماغؿظام ماظؿقار ماظؽفربائي موشرلػا معن ماٌشؽالت ماٌرتؾطة مبؾقؽة ماظعؿل.م
(ضـدؼؾفي،مساعرمإبراػقم،ماظلاعراغي،مإميانمصاضل:م)1001م
اظلرسةماظؽؾرلةمظؿؼادممأجفزةمايادؾاتماالظؽذلوغقة،مممامؼمديميفمععظمماياالتمإظبمتغقرلاتمطؾرلةميفماألغظؿةماظؼائؿة،م
وؼؿطؾبمذظكمعواردمعاظقةم وصذلةمزعـقةمطؾرلة،ماألعرماظذيمؼمديمإظبمصعوبةمإجراءمتؼققممصققحمأومدرادةمحؼقؼقةمظؾفدوىمأومشرلم
ذظكمعنماظؼراراتماشلاعة.
إنمسدممإتؾاعماظطرقماظعؾؿقةمظؿقدؼدماالحؿقاجاتماظالزعةمٌكؿؾفموحداتمووفقزاتمايادؾاتماالظؽذلوغقةمالمميؽنمأنمؼؿممإالم
سنمررؼقماظؼقاممبدرادةمظؾفدوىمعنماظـاحقؿنيماظػـقةمواالضؿصادؼة،مممامؼمديميفماظـفاؼةمإظبمسدمماظؿطابقمبنيماإلعؽاغقاتماٌؿوصرةم
واالحؿقاجاتماظػعؾقة.م( )Shio, Martin J. 1983م
م

ؼعذلضمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمبعضماظعؼؾات،مأػؿفامعامؼؾي :م
م
بشاذاتمسرضمتؾػزؼوغقة متؾكماظـػؼاتمتعفزمععظمماظصقفمسنمهؿؾفام
م
مأ-ماظـػؼاتماظؾاػظة ماظيتمؼؿؽؾػفامإغشاء عـاصذمعؿصؾة م
ظوماضؿصرتمسؾىماظؿكزؼنماالظؽذلوغيمظؾكؿسمأوماظعشرمدـواتماألخرلةمصؼط .م
حؿى م
مب -م معا متزال مععظم مغظمماٌعؾوعاتماالظؽذلوغقة ميف معراحؾفاماظؿفرؼؾقة ،موال مؼوجد مسدد طافمعنماظـظمماظيت متصؾحمظؾصقفم
اظؽـرلمعنماظؿعدؼالتماحملؾقة محؿىمتـادبمععم
م
وعنمغاحقةمأخرى مهؿاجماظـظمماظيتمترتؾط بايادؾاتماظضكؿة مإظب م
اظصغرلة ،م م
صققػة .م
م
زروفمطل
مج-م متعؿؿد معدى مطػاءة مخدعة ماٌعؾوعات مسؾى مطم ماٌؼاالت مواٌوضوسات ماظصقػقة ماظيت ممت مدبزؼـفا موغوسقة ماالخؿقار ماظذي ممتم
شلذهماٌوادموأؼضا اظؽؾؿاتماظداظةماظيتمادؿكدعت .م
م
باظـلؾةم
ادؿدساءماٌعؾوعاتمسنمررؼقمذاذةماظعرضماظؿؾػزؼوغقة،موذظكمألنمعالعحموذؽلمػذه ماٌعؾوعاتم
م
مد-ممصبدماظصقػقونمصعوبةمسـد
دبؿؾفمطـرلامسنماظشؽلماٌطؾوع .م
م
ؾفماظؼصاصات
مه -هوؼلمأرذقفماظؼصاصاتماظصقػقةمإظبمأرذقفماظؽذلوغي ؼػؼدغامبعضماٌزاؼامٌؾفماظؼصاصاتمصاظؾقثميفمع م
سنمررؼقماظصدصةموحدػا .م
م
عـالمضدمؼؼودمإظبماطؿشافمععؾوعاتمػاعةم
م

"إن مطلمػذه اظعؼؾات موخاصة معشؽؾةماظؿؽاظقفمأسطت مأػؿقه مأطدلمظؾـظمماظيتمتؼؿصرمسؾى ادؿكداممايادؾاتماالظؽذلوغقة ميفم
اظؿكزؼنميفمذاطرةمايادبماالظؽذلوغيمإالمظؽؿقة ضؽقؾةم
م
اظؾقثمسنمعوادمربػوزةمسؾىماٌصغراتماظػقؾؿقةمويفمػذهماياظةمالمؼؿمم
م
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عنماٌعؾوعاتمسنمعوضوعمععنيمثممتردماإلذارات ماظؾؾؾقوجراصقة مسنمعؽانماٌصغرات اظػقؾؿقةماًاصة مبفذاماٌوضوعموػؽذامأعؽنم
م
اخؿصارماظـػؼات مإظب محدمطؾرلمممامظومطان ماظؿكزؼنمضدممتمطؾقةمسنمررؼقمايادب .موضدمىلتماظؽـرلمعنماظصقفمإظب مادؿكدامم
جاغبماظؿوصرل ميفماظـػؼاتموظؽن ذظكمظقؼؾلمعنمأػؿقةماألرذقفماالظؽذلوغيم
م
غظم اظـصفمإظؽذلوغقة مألغفامتؾؾىماالحؿقاجاتمإظب م
ظؾـصوص ماظصقػقة مذاتفا موإن مطان مأطـر معالءعة ظؾصقف ماظؽؾرلة مذات ماٌقزاغقات ماظضكؿة" .م(سؾد ماشلادي ،مربؿد مصؿقيم
وآخرون:م،2885مصم )112-111م
م

احملورذالرابع:ذالتأثرياتذاالجيابوةذلنظمذاملعلوماتذيفذمؤسداتذاملعلوماتذالصحفوة ذ
إنمتؼـقاتماٌعؾوعاتمواالتصاالتمواظؾـقةماظؿقؿقةمظؾؿعؾوعاتماظعاٌقة اىدؼدةمػيمتؼـقاتمشلامتلثرلاتمدؾؾقةموإصبابقةمسؾىم
اظؿـؿقة .موبعضماظؾؾدانمبدأتمتدركمصوائدماضؿصادؼات ماٌعؾوعات،موالمتزال اظعدؼدمعنماظؾؾدانماظـاعقةمتػؿؼدمإظبماظؾـقةماظؿقؿقةم
ظالتصاالتماألدادقة .موإذامطان ػـاكمصؾةمصفيمشاظؾاماظيتمترتؾطمبؿلفقالتماٌعؾوعاتماظعاٌقة.م(ػالظة،مروال )1002:ظؼدم
داػؿتمتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتمواالتصاالتميفمرصعمعلؿوى اٌعقشةميفمدولماظعاملماٌؿؼدممويفمتوصرلماٌعؾوعاتماظداسؿةمسؾىمادباذم
اظؼرارات اإلدذلاتقفقة مسبومذبؿؿعمأطـرمرخاء،مودسؿت اضؿصادماظدول،موعؽـتمعنمتؼدؼممغوعمعنماظؿعؾقممأطـرمإصبابقة،مطؿام
داسدتمسؾىمحل عشؽالتماجملؿؿعمعنمخاللمودائلماالتصالميفمغػسماظوضتماظذيممتـلمصقهمتؽـوظوجقاماٌعؾوعات واالتصاالتم
سصؾامرئقلقاميفماضؿصادماظدولماٌؿؼدعة.م(سؾدماشلادي،مزؼن:م www.ta3lime.com/م)Available at: http://
م

وععمتطورمعػاػقممغظمماٌعؾوعات،موازدػارمتؽـوظوجقامايادؾاتمواالتصاالتمزفرتمأغواعمعؿعددةمعنمغظمماٌعؾوعاتماٌؾـقةمسؾىم
ايادؾاتمطلمعـفامؼلعىمإظبمتؾؾقةماحؿقاجاتمععقـةميفماجملاالتماإلدارؼةماٌكؿؾػة،موطلمعـفامؼعؿلمسؾىماإلدفاممبشؽلمأوم
بكخرميفمهلنيمصاسؾقةماألداءماظؿـظقؿيمواإلداري.موضدمطانمظذظكماألثرماٌؾاذرمسؾىماألجفزةماإلدارؼة،معنمحقثمرصعمطػاءتفام
وهلني موتطوؼر مررؼؼة مأدائفا م(اظلقد ،مزلرل مإزلاسقل :م )1000موتؾلقط ماإلجراءات ماإلدارؼة ميف مايصول مسؾى ماظوثائقم
واظؼراراتمواًدعات ماٌكؿؾػةمظؾؿوارـنيموباظؿاظيمتلقرلمأسؿاشلمماظقوعقةماٌؿعؾؼةمباٌمدلاتماٌؿعددة معنمخاللمودائلماٌعؾوعاتم
واالتصاالت ،مطؿامتفدفمإظبمعلاسدةمأصقابماظؼرارميف ماٌمدلات مسؾىمادباذماظؼرارميفماظوضتماٌـادب.م(سؾي،مسصامماظدؼنم
ربؿد:م )1004م
م

ؼمدىمعرطزماٌعؾوعاتمدورامعفؿاميفمخدعةماٌعؾوعاتمسؾىماٌلؿوىماظؼوعيمحقثمتعؿدلمخدعاتهميفمػذاماجملالمإحدىمايؾؼاتميفم
ذؾؽة ماٌعؾوعات ماظؼوعقة ميف ماظدوظة ،موؼؿؿقز مدورهمسن ماٌراطز مواٌؽؿؾات ماألخرى مغظرا مظؽوغهمضبؿػظ ممبؼؿـقاتمالمتؿاح مظؾؿراطزم
واٌؽؿؾاتماألخرىماالحؿػازمبفا.م(سؾدماشلادي،مربؿدمصؿقيموآخرون:م ،2885م)14-13مويفمزل ماظؿطوراتماظؿؽـوظوجقةم
ايدؼـة،متعرضتماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتموأداظقبمتؼدميفا ًدعاتفامإظبماٌلؿػقدؼن،موأداظقبمإسادةمبـاءمػقؽؾفاماظؿـظقؿيم
عنمأجلمتػعقلموزائػفا وباظؿاظيمخدعاتفامظؾؽـرلمعنماظضغوطموعنمبقـفا ماظطرؼؼةماظيتمبدأماظـاسمؼرونمبفاماٌعؾوعاتموطقف
ميؽـفم ماظوصول مإظقفا ،مأو مايصول مسؾقفامعن مخالل مذؾؽات ماٌعؾوعات ماٌؿؼدعة موبؽؾػة ضؾقؾة معـلمذؾؽة ماإلغذلغقت ،موطذظكم
اظؿلثرلاتماظـاعبةمسنمتطوؼرماٌؽؿؾاتمظـظم اٌعؾوعاتماحملؾقةماٌؾـقةمسؾىمايادب موتػاسلمػذهماظـظممععمبعضفا اظؾعض،مويفم
اظوضتمغػلهمتػاسلماظـظمماحملؾقةمععماظـظمماًارجقة،موررق االدؿػادةمعنمذؾؽاتماٌعؾوعاتمبودارةماظؾقثمباالتصالماٌؾاذر
عنمضؾل اٌلؿػقدؼنمواٌؽؿؾاتماظوطالء،مإضاصةمإظبمضغوطماٌقزاغقةماظيتمنممسـفا تـظقممأطـرمعروغةميفماٌؽؿؾات.م(ؼوغس ،مسؾدم
اظرزاقمعصطػى )1002:مممم
م
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اظؿلثرلاتماٌؿوضعةمظـظمماٌعؾوعاتمسؾىمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقة:م م
مممممػـاك متلثرلات مواضقة مالدؿكدام مغظم ماٌعؾوعات مسؾى مػقؽؾة موآظقة مسؿل معراطز ماٌعؾوعات .موعن مأػم مآثار مادؿكدام مغظمم
اٌعؾوعات،معامؼؾي:م م
تغقرلماشلقؽلماظؿـظقؿي:مأحدمجواغبمتلثرلمغظمماٌعؾوعاتمسؾىماٌمدلاتمػومادؿكداعفا مشلقاطلمتـظقؿقةمجدؼدة،مؼؿمم
صقفامدبػقض مسددماٌلؿوؼاتماإلدارؼة ،موتودقع مغطاقماإلذراف مواظرضابة .موػومعامؼمدىمإظبمإسادةمتصؿقم موهؾقلماظوزائف،م
وتشغقلموحداتمتـظقؿقةمجدؼدةمألداءموزائفمأصؾقتمضرورؼة(.غادر،مغفاد،مدؼب،صالحمذقخ،مسرؼف،مذبدي:م،1007م
 )110موؼؿمماالسؿؿاد مسؾىم اظدلؼدماالظؽذلوغيمواظدلذبقاتميفمهؼققماظؿـلقق مبنيماألصرادماظذؼنمؼمدونمعفاممعشذلطة ،موؼؼومم
اٌلؽوظنيمبؿػوؼضماٌزؼدمعنمعلؽوظقاتمادباذماظؼراراتمظؾؿلؿوؼاتماألدغىمممامصبعلماألجفزةماإلدارؼةمأطـرمادؿفابةمظعؿالئفا.م
وتوصرمتؾكماظؿؽـوظوجقامإعؽاغقةمأنمؼعؿلمبعضمأسضاءماىفازماإلداريمسنمبعدموبدونماياجةمظؾقضورماظدائممإظبمعؽانماظعؿل.

م

(حقدر،مععاظيمصفؿي:م)1001م
تغرلميفماظوزائف:مؼؿؿـلمػذاماظؿلثرلميفمتؾؾورمعػاػقمموررؼؼةمأداءماجملؿؿعمظوزائػهموجعلمتطؾقؼاتفامأطـرمصاسؾقة.مصعؾىم
دؾقلماٌـالمدقمديموجودمررؼقماٌعؾوعاتمصائقماظلرسةمودعجمأجفزةماالتصاالت ،موطذظكمإعؽاغقةماالتصاالتموتؾادل ماٌعؾوعاتم
دونمحدودمزعـقة م وعؽاغقةمإظبمتودقعموتلطقدمعػفوممايقزماالصذلاضيموجعلماظؿواجدمضؿنمػذامايقزمصعاالمإلنازمطاصةماألسؿالم
اظيتمميؽنمأنمتشؿؾفامتطؾقؼاتمػذاماٌػفوم.مإنمبؾورةماٌػاػقممواطؿؿالمصعاظقةمتطؾقؼاتفامعنماٌمطدمأغهمدقمديمإظبمتغرلاتمجذرؼةم
يفمررؼؼةمأداءماظوزائف.م
وسؾىمذظكمصننمتطورمعػفوممايقزماالصذلاضيمدقمديمإظبمررؼؼةمجدؼدةمظؾؿعاعلمععماألجفزةماإلدارؼةمخاصاماًدعقةمعـفام
عنماٌـزل،مصؿعمتوصرماالتصاالتماظؿػاسؾقةمعنماٌـزلموسدلمررؼقماٌعؾوعاتمصائقماظلرسةمدقؽونمباإلعؽانمإنازماًدعةمعنمداخلم
اٌـزلمسدلمجفازماتصالمتػاسؾيمميؽنمراظبماًدعةمعنماظؿعاعلمععماألجفزةماإلدارؼةماٌكؿصةمباًدعاتماظعاعة،مواظؿعاعلمأؼضام
ععماًدعاتماظؿعؾقؿقةمواظصققةمواالجؿؿاسقة،مباإلضاصةمإظبماًدعاتماظؿفارؼةمواظؿفولميفمعؿاجرمإظؽذلوغقةم(اصذلاضقة).موطذظكم
ميؽـهمرؾبمتوصقلماًدعةمإظبماٌـزلموتلدؼدمضقؿؿفامإظؽذلوغقا.م(خرعقط،مصاضلمسؾدمسؾي)1022:م
تغقرل ميفماإلجراءاتماإلدارؼة:ميف ماظعؼودماٌاضقةمطاغتمردودمصعلماألجفزةماإلدارؼةماٌعـقةمبؿؼدؼمماًدعاتميفماظؽـرل معنم
اظدولماظـاعقةمواظعربقةمبطقؽةمجدا مواه ماٌشاطلماظيتمطاغتمتؿعرضمشلا.موطذظكممتقزتمػذهماإلداراتمبغقابماظدؼـاعقؽقةميفم
تطؾققموتؼققمموعؿابعةمدقاداتممتسمبصورةمعؾاذرةماًدعات.موظؽنمععمدرسةماظؿغقرلاتماظؿؽـوظوجقةماىارؼةميفمغظمماٌعؾوعاتم
واالتصاالتمصلوفمتؿقلنمطـرلاماظصورةماياظقةموضبدثمشلاماظعدؼدمعنماظؿغقرلاتماظـظاعقةموؼؽونماالواهمتوصرلمأصضلماظطرقم
وأذؽال ماظؿعاعل ماىدؼد معع ماٌلؿػقدؼن معن مخالل متؾلقط ماإلجراءات ماإلدارؼة موزؼادة مدرسة مودضة ماإلناز موتؼؾقل معالعحم
اظؾرلوضرارقةمٌالحؼةمرطبماظؿطورمواظؿقدؼث.م(غادر،مغفاد،مدؼب،صالحمذقخ،مسرؼف،مذبدي:م،1007م)112
تؼؾقل م أسؾاء ماظؼقام مباألسؿال ماظروتقـقة ماٌؿؽررة مواظيت متؿطؾب مجفدا مطؾرلا معن ماظعاعؾني مباٌـظؿات .ماألعر ماظذي مؼمدى مإظبم
دبػقضماظوضتماظالزممإلنازمػذهماألسؿال؛مإضاصةمإظبمارتػاعمجودةماًدعاتموهلنماالتصاالتمععماألررافماًارجقةماٌرتؾطةم
بؾقؽةمسؿلماٌـظؿة.م( )Loukis, Euripidis N. & Michalopoulos, Nick: 1994, 7-14م
م

متـل اٌؽؿؾات وعمدلاتماٌعؾوعات جبؿقعمأغواسفا اظؾوابة اظرئقلة ظؾعؾور إظب ذبؿؿعماٌعرصة اٌؿؽاعل .وتعد اًدعات اظيت
تؼدعفا ػذه اٌمدلات عن أػم اٌؿطؾؾات اظيت ضبؿاجفاماجملؿؿع ،خاصة يف ػذا اظعصر اظذي متقز بلغهمسصر االغػفار اٌعؾوعاتي
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وعا صاحؾه عن تطورمتؼين يف عبقع صروع اٌعرصة ،وعن ثم تزاؼدماياجة واظطؾب سؾى اٌعؾوعات وضرورة ايصولمسؾقفا بلؼلر
اظلؾل؛ ظذا أصؾح ظزاعا سؾى اٌؽؿؾاتموشرلػا عن عمدلات اٌعؾوعات عواطؾة اظؿؼدمماظؿؼين واالدؿػادة عن تطوره يف ععاىة
وتـظقممعصادرػا حؿى تلؿطقع تؼدؼم أصضل اًدعاتمظؾؿلؿػقدؼن( .حلن،مأغبد با بؽر:م،1020م )106م
م

خدعاتمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقة :م
مممممػيمعرآةمعرطزماٌعؾوعاتموواجفؿهماظيتمتعؽسمضدرةماٌرطزمسؾىمإصادةماٌلؿػقدؼن،مطؿامأغفاماحملكماظرئقليمٌدىمناحمأيم
عرطزمععؾوعاتمصقػيميفمضدرتهمسؾىمتوصرلمعصادرماٌعؾوعاتماظيتمؼرؼدػاماحملررميفماظوضتماظذيمضبؿاجفامصقه.موتعؿؿدمػذهم
اًدعاتمسؾىمطػاءةماظذؼنمؼؼوعون مبفاموسؾىمذبؿوسةماٌصادرماٌؿوصرةمباٌرطزمأومخارجهموطذظكمسؾىموسىماٌلؿػقدؼنموإعؽاغقةم
تػاسؾفمموادؿػادتفممعنماظـظام.م(بدر،ماغبدمأغور:م،1008م)30مصاشلدفماألداديمظوجودمعراطزماٌعؾوعاتمػومتؼدؼمماًدعاتم
اٌعؾوعاتقة،موظؼدمأدىماظؿؼدمماظؿؽـوظوجيمإظبمتغرلماظؽـرلمعنماًدعات .م
تعؿدلمعنمأػمماًدعاتماظيتمؼؼدعفامعرطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمإذمأغفامتؾعب دورام
م
اًدعةماٌرجعقةمواظردمسؾىماالدؿػلارات:
فؿمماػؿؿاعامعؾاذراممبلاسدةماٌلؿػقدميفمايصولمسؾى اٌعؾوعاتمويفمادؿكدامم
م
حقوؼامأليمعمدلةمصقػقة .موخدعةماٌراجعمت
عصادرماٌعؾوعاتماٌكؿؾػة.موتشؿلماظردماظلرؼعمسؾىمادؿػلاراتماحملررؼن موتؼدؼمماٌعؾوعاتماٌطؾوبةمشلم ،موإرذادػمموتوجقفمم
م
إظبماٌصادرماٌالئؿةمواٌلاسدةمسؾىمطقػقةمادؿكداعفامسنمررؼقماظدلؼدماإلظؽذلوغي مأومبوادطةمودائلماالتصاالتماألخرىموذظكم
ظؿوصرلموضتماظؾاحـني.م(اًـعؿى،معلػرةمدخقلماهلل:م،1007م)182
خدعةماإلرالعماظداخؾي:متعؿدلمعنماًدعاتماألدادقةماظيت متؼدعفاماٌؽؿؾة موأحدماٌمذراتمسؾىمصاسؾقةماٌؽؿؾةموسالضؿفام
مبفؿؿعماٌلؿػقدؼن.موتؿاحمػذهماًدعةمسؾىمعدارماظقوممظإلرالع مواظؼراءةموادؿكداممعؼؿـقاتفاماٌكؿؾػةماظيت متوضعمهتمتصرفم
اظؾاحـنيموصؼامظـظامماألرصفماٌػؿوحةمظقؿعاعلماٌلؿػقدونمععفامعؾاذرةمدونمأي مسوائق ،مؼلاسدػممسؾىمذظكموجودمصفرسمآظيم
عؿاح؛مإضاصةمإظبموجودماظؾوحاتماظؿوضقققةماٌوضوسةمسؾىماألرصفمظؾؿعرفمسؾىماجملؿوساتماٌؽؿؾقةمواٌرتؾةمحبلبمغظاممدؼوىم
اظعشري.
تزوؼدماٌلؿػقدؼنممبصادرماٌعؾوعات :تفدفمػذهماًدعةمإتاحةمعصادرماٌعؾوعاتمظؾؿلؿػقدؼنميفماٌمدلةماظصقػقة ،موضدم
تلخذ مسدة مأذؽال :مترك ماٌلؿكدم مؼصل مظؾؿعؾوعة مبـػله مباظؿفول ميف ماٌرطز مأو معلاسدة مأخصائي ماٌعؾوعات مظه ميف ماظوصولم
ظؾؿعؾوعاتمأومتوصقلماٌعؾوعاتمألعاطنماحملررؼنموصؼامالحؿقاجاتفم.
خدعةمتدرؼبماٌلؿػقدؼن:مػي مبراعجمتدرؼبمتعدػاماٌؽؿؾةمبفدفمعلاسدةماظؾاحـنيمسؾىمطقػقةمادؿكداعفامواالدؿػادةمعنم
عؼؿـقاتفاموخدعاتفاماٌكؿؾػةمبؽػاءةموصاسؾقة.موؼؿممذظكمعنمخاللمإسدادمدوراتمتدرؼؾقةمظؾؿلؿػقدؼنميف مايادبماآلظي مواظؾغة،م
وجوالتمداخلماٌؽؿؾةمأومرباضراتمؼؾؼقفامأخصائيماٌؽؿؾة،مأومتوزؼعمغشراتمسنمدؾلماإلصادةمعنمخدعاتماٌعؾوعاتمظؿلػقؾفمم
ٌواجفةماظؿطوراتماظؿؽـوظوجقةميفمذبالماٌؽؿؾاتمواٌعؾوعات.م(اغبد،مسؾدماظرحقممربؿدمسؾدماظرحقم:م)1008

خدعةماظؿصوؼرمأوماظـلخ :متعؿدلمعنماًدعاتماألدادقةماظيتمالمشـىمسـفاميفمأؼةمعرطزمععؾوعاتمصفيمبدؼلمظإلسارةمباظـلؾةم
ظؾعضماٌوادماظيتمالمؼلؿحمبنسارتفا.مطؿامأغفامتوصرموضتموجفدماٌلؿػقدميفمايصولمسؾىمغلكةمعنمععؾوعةمععقـةمؼرؼدػا.م
(ػالل،مرؤوفمسؾدمايػقظ:م،1002م )262محقثمأنمظؾؿصوؼرمأػؿقة مطؾرلةميفمايػازمسؾىمأصلماٌعؾوعةموخاصةمإذامطانم
عنمعصادرماٌعؾوعات ،وتؾؾقةم
م
اٌصدر ماظذيمتوجدمبهمغادرمأومالمؼؿقؿلمطـرةماظؿداول ،موتلاػممػذهماًدعةميفمتقلرلماإلصادةم
احؿقاجات اظؾاحـنيمعنماظصورمواظـلخمعنماظؾقوثمواٌطؾوساتماظيتمؼرؼدوغفا .م
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إسدادماظؼوائمماظؾؾؾوجراصقةمواظؽشاصاتمواٌلؿكؾصات:مػيمضوائمممبصادرماٌعؾوعاتمتؿـاولمعوضوسامعامخاصةمتؾكماظيتمتؽونم
ربلماػؿؿامماظصققػة.موضدمتؽونمإصداراتماٌرطزمعنمػذهماًدعاتمدورؼةموعـظؿةموأؼضامضدمؼؾادرماٌرطزمبنسدادمعـلمػذهماظؼوائمم
أو مضد متؽون مباظطؾب محلب محاجة ماحملررؼن مأو ماٌلؿكدعني .م(عراطز اٌعؾوعات ماظصقػقة :مغشلتفا موأػؿقؿفا مووزائػفا:م

Available at: http://sudanian.jeeran.com/م) موتؼدم مػذه ماًدعة مباالدؿعاغة مبايادب ماآلظي مظؿؾؾقة محاجاتم
اظؾاحـنيماظلرؼعةمإظبماٌعؾوعات.
خدعات ماإلسالم ماىارؼة :متفدف مإظب ماإلسالم ماظدوري مظؾؿقررؼن مبؽل معا مصبد معن مأغشطة وأخؾار موععؾوعات مذات مصؾةم
باػؿؿاعاتفم .موتؿممبعدةمررقمظؿوصقلمػذهماٌعؾوعاتمبلرسة :ماالتصاالتماظؿؾقػوغقة مومترؼرماظدورؼاتموادؿـلاخمضوائم ماحملؿوؼاتم
م
وتوزؼعفاموإصدارماألدظةماظؿعرؼػقةموإصدارماظـشراتماإلسالعقةموإصدارمغشراتمباٌؼؿـقاتماىدؼدةمظؾؿرطزموإصدارمصفرسماألحداثم
اٌؼؾؾةمؼشؿؿلمسؾىماٌممتراتماٌزععمسؼدػامأوماٌعارضماظيتمدؿؼام،ماألسقادمواٌـادؾاتماظؼوعقةمواظدوظقة،مواٌؾارؼاتماظرؼاضقة...م
(دؾقؿان،مربؿدمإبراػقم:م،2884م )184م
خدعةماظؾثماالغؿؼائيمظؾؿعؾوعات:متفدفمػذهماًدعةمإظبمتعرؼف ماٌلؿػقدؼنممبصادرماٌعؾوعاتمايدؼـةمسؾىمأداسمزلاتم
اٌلؿػقدؼنمواػؿؿاعاتفممظؿزوؼدمطلمعلؿػقدموصؼامالحؿقاجاتهمباٌعؾوعاتمواظؾقاغات ماظيت متدخلمضؿنمغطاقماػؿؿاعهمدونمدمالمعنم
جاغؾه.موضبؿاجمعرطزماٌعؾوعاتمظؿؼدؼممػذهماًدعةمإظبمتـػقذماًطواتماظؿاظقة:إجراءمعلحمذاعلمظؾؿلؿػقدؼنمعنمخدعاتماٌرطزم
وهدؼدمذباالتماػؿؿاعاتفممبدضةموإسدادمادؿؿاراتماظلؿاتماٌوضوسقةماًاصةمبؽلمعلؿػقدم( )Profilesموعضاػاةمادؿؿاراتم
زلات ماٌلؿػقدؼن مباإلضاصات ماظدورؼة مظؾؿرطز موتزوؼدػم مبفا متؾاسا .م(بدر ،مأغبد مأغور :م ،2887م )124موتؼدم مععؿؿدة مسؾىم
ادؿكداممايادبمعنمخاللمإسدادمضوائممباػؿؿاعاتمطلمعلؿػقدموإحارؿهمباىدؼدميف ماجملاالتماظيت متفؿهمصؼط.موؼؿممإرداشلام
باظدلؼدماإلظؽذلوغيمظؾؿلؿػقدؼنمممامؼزؼدمعنمصاسؾقؿفا.م
خدعاتماالتصالمبؾـوكموضواسدماٌعؾوعات :معنماٌعروفمأنمخدعاتماٌعؾوعاتمضدمتؼدعت مإدراطا ألػؿقؿفاموضقؿؿفاميفمخدعةم
ؼلؿىمبـوكماٌعؾوعاتمأومعراصدماٌعؾوعاتمبادؿكدامم
م
اظؽـرلمعنماٌمدلاتماظصقػقةموشرلػا اظيتمأغشلتمعام
م
اظؾقث،موػـاكماآلنم
قـة .م
وضدمأصؾقتماٌعؾوعاتمعؿاحةمبعدةمودائلمظؽلمعنمؼرشبميفماالدؿػادةمعـفامغظرلماذذلاطات عع م
م
ايادؾات االظؽذلوغقة،م
صؼد مىلت مبعض معراطز ماٌعؾوعات ماظصقػقة مإظب متشغقل معـػذ مبفا مؼؽون مسؾى اتصال معؾاذر مبؾـك ماٌعؾوعات ،موادؿكدامم
ايادبماآلظيميفماظؿواصلمسدلماظوؼبمظالدؿػادةمعنمبـوكموضواسد ماظؾقاغاتماحملؾقةمواظعاٌقةميفماٌمدلاتماٌكؿؾػةماظصقػقةم
وشرل ماظصقػقة مغظرل ماذذلاطات مؼؿم مدصعفا مبفدف متعؿقم ماالدؿػادة معن مخدعاتفا معن مجاغب مطل ماظصقػقني ماٌؿصؾنيم
باٌمدلة(.عراطز اٌعؾوعاتماظصقػقة:مغشلتفاموأػؿقؿفامووزائػفا:م)Available at: http://sudanian.jeeran.com/م
م م
م

ؼلفم معرطز ماٌعؾوعات ميف ماىاغب اظؿقرؼري محقث مؼؼوم ممبراجعة معا مهؿوؼه ماجملؾة مأو ماىرؼدة مظؿصققح ماألخطاء ماٌعؾوعاتقة
وػي مأخطاءمتؼع ميف ماظصقف موؼؼع مصقفا ماظصقػقون مبشؽل مشرل مضؾقلموال مميؽن متصقققفا مدون وجود معرطز مظؾؿعؾوعات مؼؼدم معـلم
ػذهماًدعة .م
م

إنمغظمماٌعؾوعاتمتمدىمإظبمتؽاعلمخدعاتماٌمدلاتمٌاميفمذظكمعنمغؿائجمإصبابقةمعنمذلغفامأنمتزؼدمعنمتواصرموإغؿاجقةموصعاظقةم
اًدعات ماإلظؽذلوغقة ماٌؼدعة مظؾؿلؿكدعني موهلني ماًدعات مظؾؿلؿكدعني معن مخالل متوصرل ماًدعات ماألطـر مطػاءة موصاسؾقةم
واألدفل موصوال مظؾفؿقع موزؼادة مطػاءة مأداء ماٌمدلات معن مخالل ماالدؿكدام ماألعـل مظؿؽـوظوجقا ماٌعؾوعات مواالتصاالت موتؾلقطم
المجلت العربيت للدراساث المعلىماتيت – العدد األول – يىليى 2102

27

إجراءات ماظـظم ،ماألعر ماظذي مدقمدي مإظب متوثقق مأواصر ماظؿعاون مبني مزبؿؾف ماىفات موزؼادة معشارطة ماٌلؿكدعني ميف متؼدؼمم
اًدعات .م
م

ؼعؿؿد مناح معراطز ماٌعؾوعات ماظصقػقة مسؾى متزوؼدػا مباظعـاصر ماظؾشرؼة مذات ماًدلات مواظؽػاءات ماظالزعة مظؾؼقام مبفذه ماٌفؿةم
وظؿقؼققماظؽػاءةماٌطؾوبةمباظـلؾةمظؾعاعؾنيممبراطزماٌعؾوعاتمصببمأنمالمغؿوضفمسنماظؿعؾقممواظؿدرؼبمسؾىمطلمجدؼدميفمساملم
اٌعؾوعاتماظذيمؼشفدمتطوراتمػائؾةميفمطلماألجفزةمواظـظمماظػـقةموخدعاتماٌعؾوعات .م(سؾدماشلادي،مربؿدمصؿقيموآخرون:م
،2885م)40مإنمغظرةمصاحصةميفموضعمعراطزماٌعؾوعاتمتؽشفمسنمجدؼة االواهمسبومخقارمادؿكدامماظـظمماآلظقةمصقفا،موأنم
ػـاكمجدؼةميفماظؿغؾبمسؾى اٌشؽالتماظيتمتواجففامخاصةمصقؿامؼؿعؾقمباًدعاتموػؽذامتلعىمعراطزماٌعؾوعات مظؾؿغؾبمسؾىم
اظصعابمبصورةمأصضلمممامطانمعؿوضعاموتشفقعمعراطزماٌعؾوعاتمسؾىمأخذمزعامماٌؾادرةميفمحودؾةمسؿؾقاتفا،محؿىمهاصظمسؾى
عؽاغؿفاميفمسصرمتؽـوظوجقاماٌعؾوعات.مم م
م

 مغظمماٌعؾوعاتمواظؿـؿقة متعؿدلمثورةماٌعؾوعاتمواالتصاالتماٌؿؿـؾةمبـظمماٌعؾوعاتمواالغذلغتمواألضؿارماظصـاسقةمعنمأػمماإلنازاتماظؾشرؼة.مصؼدموصرتم
ػذهماظـورةماظؽـرلمعنماىفودماظالزعةمظؿطوؼرماضؿصادؼاتماظدول؛مصضالمسنماخؿصارماظوضتماظذيمؼلؿغرضهمطلمذظك.م(غادر،م
غفاد،مدؼب،صالحمذقخ،مسرؼف،مذبدي:م،1007م)126م م
اظؿـؿقةمػي ضدرةماجملؿؿعمسؾىمإضاصةمضقؿةمظؾؿواردماٌادؼةموشرلماٌادؼةموػيمأداسمإغؿاج اظـروةماحملؾقة،مممممموإضاصةمحملؿوىم
اٌعؾوعاتمعنماٌصادر موتؿطؾبمتؼوؼةماظؾـقةماظؿقؿقة اٌـادؼةمطؿامتؿطؾبمعصادرمصؽرؼةموإبداسقةموضدمضررماظؾـكماظدوظيميفمتؼرؼرهم
سن اظؿـؿقةماظعاٌقةمظعامم2887مبلنماظؿـؿقةمػيمسؿؾقةمترتؽزمسؾىماٌعرصة.م(ػالظة،مروال )1002:م
ظؾؿعؾوعاتمدورامخطرلاميفماألجفزةماإلدارؼةماٌعاصرة،مصفيمأداةمعنمأدواتماإلدارةمايدؼـة،موضرورؼةمإلجراءماالتصالمواظؿـلققم
واظرضابة،مطؿامأنماٌشارطةميفماٌعؾوعاتمساعلمعفممالدباذماظؼرارات.مصؼدمأصؾقتماٌعؾوعاتموغظؿفامضرورةمظؾؼقاممباظعؿؾقاتم
واألغشطةماٌكؿؾػةمداخلمتؾكماٌمدلات.م(سؾي،مسصامماظدؼنمربؿد)1004:موتؼوممععظمماٌـظؿاتمبنغؿاجموادؿكدامماٌعؾوعات،م
وتعد اٌعؾوعات مجوػر موجود مػذه ماٌـظؿات .موظؽن مععظم مػذه ماٌـظؿات مال متعطي ماالػؿؿام ماظؽايف ظؿفؿقع مودبزؼن موادذلجاعم
اٌعؾوعاتمباظدرجةمغػلفاماظيتمتوظقفامظؾؿوادماألخرى.مواظػشلميفماٌؾادرةماظػعاظةمويفماظوضتماٌـادبميف ػذاماجملالمدقمديمشاظؾام
إظبمغؿائجمدؾؾقةمتمثرمسؾىمضدرةمايؽوعةمسؾىمهػقزمتـؿقة اضؿصادؼةمواجؿؿاسقةمذاعؾةموصعاظةميفماظؾالد.م(إبراػقم،مأبوماظلعود:م
 )1002م
م

صاٌعؾوعات مػي ماحملورماألداديمأليمغظاممععؾوعاتميفمعمدلةمعا،موػو مؼشؽلمجزءا معفؿاميفمعـظوعةماٌعؾوعاتميفمأيمذبؿؿع.م
وتلاسدماٌعؾوعاتميفمأيمذبؿؿع ميفمتؼدعه موتطوره،مويفمادباذماظؼراراتمسؾىماخؿالصفامواظيتمؼؿوضفمناحفامسؾىمعدىمتواصرم
اٌعؾوعاتماظؽاصقة.مواٌعؾوعاتمعفؿامطاغتمأػؿقؿفاموضقؿؿفامظنمتؽونمعػقدةمعامملممنؿؾكمودائلماظوصولمإظقفامواإلصادةمعـفا.موعنم
ػذاماٌـطق متـؾعمأػؿقة مغظمماٌعؾوعاتميفمعلاسدةمعؿكذيماظؼرارميفمصـع ماظؼراراتماظرذقدة مواظؼقام مبلغشطةماإلدارة مظؾؿؽؿؾاتم
وعراطزماٌعؾوعات.موؼؿفؾىمأثرماإلدارةميفمأحؽامماظلقطرةماظػـقةمسؾىماٌعؾوعاتماظعؾؿقةمواظؿؼـقة،موؼزؼدمعنمضوةمػذاماظعـصرماظؾعدم
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اإلدذلاتقفقةماٌؿؿـل ميفماالبؿؽاراتمواإلبداساتمطكظقاتمظؿقؼققماظؿـاصلقة،موعنمػـامتـؾعمأػؿقةمردممإدذلاتقفقةمووضعمدقادةم
ظؾؿعؾوعاتماظعؾؿقةمواظؿؼـقةموإدارةمذطقةمظؾؿؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعات.م(خرعقط،مصاضلمسؾدمسؾي)1022:م م
تلؿحمبـقةماٌعؾوعاتماظورـقة بايصولمسؾىماٌعؾوعاتمعنمطلماظؼطاساتمبفدفمصـعماظؼرارماظلؾقم .موعـل ػذهماظؾـقةماظؿقؿقةم
تؿطؾبمتواصرمععؾوعاتمرادكةمظؿلعنيمإرارمسؿلمعنمأجلمتـؿقةمغظم وخدعاتماٌعؾوعاتمواالتصاالتمظؿقؼققماظؿـؿقةماٌطؾوبة.م
(ػالظة،مروال )1002:حقثمتعدمأغظؿةماٌعؾوعاتماآلنموعلؿؼؾال عطؾؾامالمشـىمسـهمظؾوصولمإظبماظؿـؿقةماظورـقةماظػعاظة.مظذظكم
سؾىمطلمعمدلةمأنمتؼوممبردممدقاداتموإدذلاتقفقاتمظؿطوؼرمعواردػاماٌعؾوعاتقةموتشفقع االغؿػاعمعنمأغظؿةماٌعؾوعاتمبفدفم
هؼققممنومأطـرمصعاظقةميفماًدعات.موغظرامألػؿقةمعواردماٌعؾوعاتموأغظؿةماٌعؾوعاتمصنغهمصببمدبطقطفاموإدارتفامبعـاؼة تاعةم
وصببمأنمتؼوممبفذامطلماٌمدلاتموترتؾطمأغظؿةماٌعؾوعاتميفماظؾالدماظـاعقةمارتؾارامضوؼامبؿطوؼرماٌواردماظؾشرؼة مودبطقطفا،م
واياجةمظؿوصرلمضوىمبشرؼةمعمػؾةموعفاراتمصـقةميفمػذاماجملال ؼعدمباظطؾعمعنماٌمذراتماإلدذلاتقفقةماظيتمميؽنمأنمهؽمم
صقفامإذامطانمظـظم اٌعؾوعاتمأيمعلؿؼؾلميفمػذهماظدوظةمإظبمجاغبمصرؼقماظعؿلماٌدربمسؾىماظؿؼـقاتماٌؽؿؾقةماٌؿطورة( .إبراػقم،م
أبوماظلعود:م )2001م
عراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمػيمأحدماألجفزةماظؽدلىماظيتمتؿؽونمعـفاماٌمدلةماظصقػقةمواظيتمتؿؽاصلمعبقعاميفمدؾقلمإصدارم
اظصقػقةمواظعؿلمسؾىمادؿؿرارػامواٌلؽولمسنمعبعموإسدادمطلمعامؼـشرميفماظصققػة.م(سؾدماشلادي،مربؿدمصؿقيموآخرون:م
 ،2885م )15مإذ مؼعؿل ماٌرطز مسؾى ماضؿـاء معصادر ماٌعؾوعات موإسداد ماظؾؾؾقوجراصقات ماٌؿكصصة ،مطؿا مؼلعى مإظب ماظؼقام مبدورم
إرذاديمسن ررؼقمتؼدؼمماٌلاسداتمإظبماٌلؿػقدؼنمداخؾهموخارجهممبامؼؿـادبموعؿطؾؾاتماظعصرمايدؼث،مويفماظوضتمغػلهمؼؼومم
بؿدرؼبمصرقماظعؿل سؾىماآلظقاتماٌؽؿؾقةماٌؿؼدعةمظؾـفوضممبلؿوىماًدعة،موؼعؿل معرطزماٌعؾوعاتمسؾىمهؼققمأػداصهمعنم
خاللماضؿـاءهمعصادرماٌعؾوعاتماٌكؿؾػةمعنماظؽؿبمواظؿؼارؼر واظدورؼاتمواٌصغراتماظػقؾؿقة مواٌممترات..؛ مباإلضاصةمإظبمعصادرم
اٌعؾوعات ماإلظؽذلوغقة موذبؿوسة ماظلؿعقة مواٌرئقة موذبؿوسات ماًرائط مإظب مجاغب مصرؼق اظعؿل ماٌدرب مسؾى ماظؿؼـقات ماٌؽؿؾقةم
اٌؿطورة ماظيت متؿـادب موعا مصرضه ماظعصر مايدؼث سؾى ماًدعات ماٌؽؿؾقة معن معؿطؾؾات متؿعؾق مباظوضت مواظدضة مورضي ماألداء.م
(إبراػقم،مأبوماظلعود:م )1002م
وطانمظظفورمايادؾات موتطورػاماٌذػلمعـل صرؼدمألػؿقةماظعؾوممواظؿؽـوظوجقاميفمحقاةماألصرادمواجملؿؿعات.موأصؾحماظؾفوءمإظب
ادؿكدام مايادب معن معلؿؾزعات مايقاة ماظعصرؼة مٌواطؾة ماظؿودعميف ماظؿـؿقة ماالضؿصادؼة واالجؿؿاسقة ميف ماجملؿؿعات مايدؼـةم
ٌلاسدةمإدارتفاميفماظؿعاعلمععماٌعؾوعات عنمعبعمودبزؼنموادذلجاعمباظلرسةماٌطؾوبة مالدباذماظؼراراتماظصائؾة ،موضدمذفدتم
اٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتمهوال إظبماظـظمماآلظقةموتعدمعنمأطـرماٌمدلاتماظـؼاصقةمحاجةمإظب ادؿكداممايادبموعقؽـةمسؿؾقاتفام
ظرصعمعلؿوىمخدعاتفامإظبماٌلؿػقدؼنموععماظؿطور اظذيمذفدهماظعصرمايدؼثميفمتـظقمماٌمدلاتماظعؾؿقةمواظـؼاصقةمصؼدمادؿؾزم
ذظكمتطورامعوازؼاميفماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتمظؿواطبماظؿؼدمموتػيمباالحؿقاجات اٌؿطورةمظؾؿلؿػقدؼن.موععمبدءمسصرماٌعؾوعاتم
مل مؼعد مممؽـا ماظؿعاعل مأو محؿى االدؿؿرار ميف مععاىة ماٌعؾوعات مباظطرق ماظؿؼؾقدؼة ،مطؿا مأن ماظؿطورات ماٌؿلارسة ميف تؽـوظوجقام
اٌعؾوعاتمتػرضمسؾىماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتمخقارامواحدامالمبدؼل سـهمػومتؾينماظؿؼـقاتمايدؼـةمظؿقاصظمسؾىمعؽاغؿفاميفم
ساملماٌعؾوعات،مويفمزل اظؿـاصسماظذيمتواجفهمعنمذؾؽاتماٌعؾوعاتماظعاٌقة،مخاصةمذؾؽةماإلغذلغقت.م(ؼوغس ،مسؾدماظرزاقم
عصطػى )1002:مممم م
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وعن أجلمتطؾققمتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتمواالتصاالتميفمعبقعمعـاحيمايقاة،مالبدمأنمغدركمأػؿقؿفامواظدورماظذيمميؽنمأنمتؾعؾهم
يفماجملؿؿعمورصاػقؿه،مومبامميؽن أنمتؼدعهمعنمضدرةمسؾىمتغقرلمعلؿوىماٌعقشةموعلؿوىماظؿػؽرلموصوالمبلصرادماجملؿؿع إظبم
درجاتمإبداسقةمساظقةمحقثمتعززمتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتمواالتصاالتمعنمضدراتماإلسالم،موحلماٌشؽالتمواظؼضاء سؾقفا؛مإضاصةم
إظبمععاىةمغواحيماظؼصورماظيتمميؽنمأنمتظفرميفمسؿلماٌمدلات اإلسالعقة،موتوصرلموضتماظعاعؾنيمألداءمأسؿالمأطـرمإبداسقةمبدالم
عنمضقاعفممبلسؿال تؽرارؼةمميؽنمظؾقادبماظؼقاممبفامبلفوظة.م(سؾدماشلادي،مزؼن) م

 ممظاهرذالتنموة ونظمذاملعلومات :ذ ماظؿـؿقة ماظدميؼرارقة واالجؿؿاسقة :متلاػم ماٌعؾوعات ميف ماظؿـؿقة ماالجؿؿاسقة مواظدميؼرارقة مبضؿان موصول ماظـاس إظب ماٌعؾوعاتماظضرورؼة،موبذظكمؼصؾقونمضادرؼنمسؾىمادباذماظؼراراتماظيتمتشؽلمعـفج حقاتفم.موضبؿاجمطلمذكصمإظبمععؾوعاتمسنمحؼوضهم
اٌدغقةمواالجؿؿاسقةمواظلقادقة،موبذظك ؼشاركميفمتـؿقةمذبؿؿعهمواظوصولمإظبماٌعؾوعاتمميؽنماظـاسمعنمادباذمأحؽاممحول
اٌظاػرماٌدغقةمواالجؿؿاسقةمواظلقادقةمظؾدوظةموصعاظقاته.
 ماظؿـؿقة اظـؼاصقة:ممترماظـؼاصاتمحباالتمعلؿؿرةمعنماظؿـؿقةمواظؿغقرلمويفمػذهماظعؿؾقةمتمدي ػذهماظؿغقرلاتمإظبمذبؿوسةمعنماظؿلثرلات ماًارجقة ماٌرتؾطة مباظؾغة مواظدؼن مواشلوؼة اظعرضقة ،مصػي ماٌاضي مطاغت مػذه مسؿؾقة مبطقؽة مغلؾقا مإال مأن ماإلسالمم
واالتصاالت طاشلاتفمواإلغذلغت ...مضدمشرلت مذظكمبشؽلمطؾرل ،موتمديمغظمماٌعؾوعاتمدورا حازلاميفمػذهماظعؿؾقةمحقثمتمعنم
غظمماٌعؾوعاتمواالتصاالتمودقؾةمظؿلفقلموحػظ اظـؼاصاتماحملؾقةموتوصرلػامىؿفورمأودع .موضقاسماإلنازميفمػذاماجملالمػوم
شـى اظـؼاصةمواغػؿاحفامسؾىماظعاملماًارجيموصػؿفاماحملؾقةماٌؿقزة.
 ماظؾقث واظؿعؾقم:مإنماظؽؿبمواٌوادمواظودائلماإلسالعقة األخرىماٌكؿؾػةمجزءمػاممعنمأيمغظاممتعؾقؿي.موؼعدمتطوؼرمغظمماظـشرموهلنيمغوسقةماٌؽؿؾاتموتطوؼرمذؾؽاتماٌعؾوعاتماإلظؽذلوغقةمودقؾة ظرصعماٌلؿوىماظعاممظؾؿقصقلماظؿعؾقؿي،موإغهمعنماظضروريم
تؼققمماظدرجةماظيتمؼضقفمصقفا اظؽؿابموصعاظقاتماٌؽؿؾةممبامصقفاماظدخولمإظب ماإلغذلغتمضقؿةمظؾؿعؾقمموغظمماظؾقث ٌعرصةمتلثرلم
اٌعؾوعاتمسؾىمتطورماظؿعؾقم.
 ماظؿـؿقة ماالضؿصادؼة ماىزئقة :متمثر ماٌعؾوعات مسؾى ماظؿـؿقة مبطرق مزبؿؾػة مصقؿؽن مادؿكدام ماٌعؾوعات مظؾؿلاسدة سؾى ماإلبداعمواظؿطوؼر مبنسطاء ماٌمدلات ماألصؽار ماىدؼدة موسؿؾقات متؼـقة ،مظؾؿلطقد مسؾى ماياجة مإظب مخدعات مععؾوعات متؼـقة موسؾؿقة مظدسمم
اظؾقث واظؿطوؼر،مطؿامهؿاجماٌمدلاتمأؼضامإظبماظدخولمإظبماٌعؾوعاتماظؿفارؼةموػذامعا ميؽـفامعنمإدارةمعصادرػامبشؽلمأطـرم
صاسؾقةموؼؿضؿنمضقاسمتلثرلمصعاظقاتماٌعؾوعات اٌكصصةمظدسمماظؿـؿقةماالضؿصادؼةماىزئقةمتؼققمماظدرجةماظيتمتدلػنمصقفامػذه
اظػعاظقاتمسؾـىمصاسؾقةماٌمدلات.
 ماظؿـؿقة ماالضؿصادؼة اظؽؾقة:متلفمماٌعؾوعاتميفماظؿـؿقةماالضؿصادؼةماظؽؾقةمبزؼادةمعروغةمودرسةماالدؿفابة ظالضؿصادمطؽلموإنمػدفماظلقادةمػومهلنيمصعاظقةموتلثرلماالضؿصادمبشؽؾهماياظي ،وأؼضامإسادةمبـاءماالضؿصادموتؿـوعمآظقاتماإلنازمصقؿامؼؿعؾقم
بؿـؿقةماظؾـقةماظؿقؿقةمخباصةمتطوؼرماالتصاالت واظدخولمإظبماإلغذلغت موػــاكمجفودمعؾذوظـةمعنمأجـلمبـاءمبــقةمععـؾوعات
هـؿقةمهـدثمغـؼالتمجـذرؼـةميفماضؿصادؼاتماظـدولماٌؿؼـدعة،موػـاكمحاجةمعشابفة ٌـلمػذهماظؿغقرلاتمصـيماظؾؾـدانماظـاعقةم
صؼقاس ماظؿلثرل ماظعام مظؾؿعؾوعات مسؾى اظؿـؿقة ماالضؿصادؼة ماظؽؾقة مؼعين متؼققم ماإلدفام ماظذي متؼدعه مظؾؿلؿوى ماياظي معن اظـاتجم
احملؾي ماإلعباظي مأو ماظـاتج ماظؼـوعي ماإلعباظي موميؽن مأن متؿضؿن مأؼضا متؼققم اإلدـفام ميف مذبـؿوسة معن مأػداف ماظلـقادـةم
االضؿصادؼةماظؽؾـقةمعــلمإسـادةمبــاء االضـؿصادمأومهـلنيماٌـاصلةماظدوظقة.م(ػالظة،مروال )1002:مممم م
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ظؿؽـوظوجقاماٌعؾوعاتمواالتصاالتمدورا مطؾرلا ميفمسؿؾقةماظؿـؿقة،مظؽـهمعنماظصعب ضقاسمتلثرلماٌعؾوعاتمسؾىمأيمعلؿوىمدواءم
طانمورـقامأومتـظقؿقامأومصردؼا.مصؼدمدسؿتمعمدلاتماظؾؾدانماظـاعقةمتطورمبـقؿفاماظؿقؿقة اٌعؾوعاتقة،موسللمػذاماظدسممإغشاءم
خدعاتماٌعؾوعاتمسؾىمطلماٌلؿوؼات اظورـقةمواإلضؾقؿقةمواظدوظقة؛مباإلضاصةمإظبمتلفقلماظوصولمإظبمعصادر اٌعؾوعاتميفماظعامل،م
واظؿعؾقم،موتدرؼبماخؿصاصيموعلؿكدعيماٌعؾوعات،موخؾقمخططموعـاػج اٌعؾوعاتماظيتمتعدمعصدرامأدادقامظؾؿـؿقةماالضؿصادؼةم
واالجؿؿاسقة.م(ػالظة،مروال )1002:م
وعن اظضروريمتؼوؼةماظؾـقةماظؿقؿقةمظؾؿعؾوعاتمٌعرصةمأثرػامسؾىماظؿـؿقة،موػـامتدلز اياجةمإظبماٌؽؿؾاتمواظودائلماإلسالعقةم
األخرىمظدسمماظؼطاع اظؿعؾقؿي محقث مأنمخدعاتماٌعؾوعاتماظؿؽـوظوجقةمواظعؾؿقةماٌرتؾطة مبـظمماٌعؾوعات ضرورؼةمظدسـمماظؿـؿقةم
االضؿصادؼـة ماىزئقة ،مبقـؿا تدسم مذـؾؽات ماالتصاالت موتلـفقالت مخـدعات مايـادب مواظؿطؾقؼات ماٌؿعؾـؼة مبفا ماظؿـؿقة
االضؿصـادؼـةماظؽؾـقة.مأعامودائلماإلسالممودورماظـشرموذؾؽةمخدعاتماٌعؾوعات احملؾقةمصفيمضرورؼةمظدسمماظؿـؿقة ماالجؿؿاسقةم
واظدميؼرارقةمواظـؼاصقة؛مباإلضاصةمإظب ذظكمتدلزمحاجةمعؾقةمظوجودمصرؼقمسؿلمعؿكصصمباٌعؾوعاتموإظبمتطوؼرماٌفاراتماٌطؾوبة
يفمادؿكداعفا،مودقؿوجبمسؾىماظعاعؾنيماالتصالمبشؽلمعؾاذرمععماٌلؿكدعنيموعلاسدتفمميف اظػفممواالدؿػادةمعنماٌعؾوعاتم
اٌؿواصرة.م(ػالظة،مروال )1002:م
م

احملورذاخلامس:ذالتخطوطذإلنشاءذمراكزذللمعلوماتذالصحفوةذباإلسكندروةذ ذ
تلعىمعمدلاتماٌعؾوعاتمسبومهؼققمأطدلمضدرمعنماظؿؽاعلميفماٌواردمواظؿؽاصلميفماًدعات،موهلؾامٌامضدمؼؿؽشفميفماٌلؿؼؾلم
عنمهدؼاتمؼصعبمسؾىمأيمعمدلةمعفؿامبؾغتمإعؽاغاتفاموتـوستمعواردػامأنمتؼفممبػردػاميفمعواجفؿفا؛مصفـاكمحاجةمعادةم
إظبمعراطزمععؾوعاتمظؾؿمدلاتماظصقػقةمباإلدؽـدرؼة،مميؽنمأنمتػقدميفمتؼدؼمماًدعاتماٌؿـوسةمظؾؿقررؼنموشرلػممعنماظعاعؾنيم
داخلماٌمدلةماظصقػقةمأومخارجفا.مآخذؼنميفماالسؿؾارمأغهمالمؼوجدمعرطزمظؾؿعؾوعاتمبليمعنماظصقفماظؼوعقةمأومايزبقةمأوم
اٌلؿؼؾةمباإلدؽـدرؼةمميؽنماإلصادةمعـه.مػذامباظرشممعنموجودمعراطزمظؾؿعؾوعاتمظؾؿمدلاتماظصقػقةماظؼوعقةمصؼطمباظؼاػرة.موظذظكم
دقؿممررحمتصورمعؾدئيمظؾـاءمعرطزماٌعؾوعات،موذظكمظؿقلرلموصولماٌلؿػقدؼنمإظبماٌعؾوعاتماظيتمضبؿاجوغفا .م
ودوفمؼلفم مإغشاءمعـلمػذا اٌرطزميفمإغشاءمضاسدةمععرصقةموادعة،موضؿانمصـعمضراراتمدؾقؿةميفماظؿوضقت اٌـادب،موتوصرلم
بدائلموأداظقبمعؿطوّرةمظؾؿعاعلمععماٌشؽالت،موتؼؾقلماألزعات ،واظعؿلمبؽػاءةمساظقة،موبؿػاسلمععمعلؿفداتماألعور.
وحؿىمضبؼقمعرطزماٌعؾوعاتمأػداصهمؼـؾغيمإتؾاعمأدؾوبمسؾؿيميفماظؿكطقطمظه،محبقثمتمعنماحؿقاجاتماٌلؿػقدؼنمعـفامبػاسؾقةم
طؾرلة.موسـدماظؿكطقطمظؿلدقسمعرطزماٌعؾوعاتمميؽنماسؿؿادماظؿكطقطمسؾىمأداسماألػداف،مأيمهدؼدمأػدافمعرطزماٌعؾوعاتم
وعن مثم مإغشاءه موتصؿقؿه مظؿقؼقق مػذه ماألػداف .مومبعـى مآخر مالبد مأن متؽون مزبرجات معرطز ماٌعؾوعات مضادرة مسؾى مهؼققم
األػداف .م
ؼعؿؿد ماشلقؽل ماظؿـظقؿي ماٌؼذلح مسؾى مخؾقطمعنمتـظقؿنيمميؽن ماخؿقارمأيمعـفؿامسـدماظرشؾةميفمإغشاءمعرطزماٌعؾوعات مععمضرورةم
عالحظةمإصبابقاتمودؾؾقاتمطلمررؼق.م م
 .2اظؿـظقمماالدؿشاري:مؼرتؽزمسؾىمتعقنيمأوماالدؿعاغةمبؾعضماًدلاءمواٌلؿشارؼنمعنماًارجمٌلاسدةمرئقسمذبؾسماإلدارةميفم
أداءمسؿؾه،مخاصةمصقؿامؼؿعؾقمباظؿكطقطمووضعماظلقادات.مودقمديماألخذمبفذاماظؿـظقممإظبمصوائدمميؽنمإعباشلامصقؿامؼؾي:مؼؿقحم
اظؿـظقم م االدؿشاري مدبطي مسؼؾة مربدودؼة مضدرات مرئقس مذبؾس ماإلدارة ميف مبعض ماظؼضاؼا م واالخؿصاصات .معع ماألخذ ميفم
االسؿؾارمأنماًدلاءمواٌلؿشارؼنمظقسمظدؼفممدؾطةم ادباذماظؼرار،موأنمآراءػممظقلتمعؾزعةمإلدارةماٌرطز،موإمنامؼؼؿصرمدورػمم
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سؾى متؼدؼم م اظؿوصقاتمواٌشورة.موؼمديمتػعقلمػذاماٌ ؾدأمإظبمعـعمزفورمصراساتمداخؾقة م بنيماًدلاءمواإلدارة،ممبامؼـعؽسم
دؾؾًامسؾىمسالضاتم اظعؿل،موطػاءةماظؿـظقم .م
 .1اظؿـظقم ماظوزقػي:مصفومأنمتؼومماٌمدلاتماظصقػقةمبـػلفامبؿـػقذمإغشاءمعرطزماٌعؾوعات مجبفودػاماظذاتقةمأومباالدؿعاغةم
مبؿكصصنيمعنمداخلماٌمدلةماألمماظيتمتؼوممطلمعـفاممبفاممربددةمتدخلميفمغطاقمدبطقطفا.موؼلؿحماألخذمباظؿـظقمماظوزقػيم
باٌزاؼاماظؿاظقة:م م
-

تؼلقمماظعؿلمسؾىمأداسموزقػي،موباظؿاظيمؼوصرمػذامصرصةمأطدلمظإلصادةمعنمعزاؼاماظؿكصصمواًدلة .م

-

ؼلاسدمسؾىماظدضةموإتؼانماظعؿل،ممبامؼمديمإظبماالعؿقازمواظؿػوق .م

-

ؼلاسدمسؾىمتـؿقةمروحماظؿعاونمواىؿاسةمبنيماظعاعؾنيميفماٌرطز .م

-

متؽنيماإلدارةمعنماإلصادةماظعؾؿقةمواظػـقةمممامؼلاسدمسؾىماظؼقاممباألسؿالماإلدارؼةمبدرجةمساظقةمعنماالحذلاف.مم م

ويف مطالماظطرؼؼني مؼـؾغيمظؾؿمدلاتماظصقػقةماظراشؾةميف مإغشاءمعرطزماٌعؾوعات معنماالدذلذاد ممبامتؿضؿـهماٌراحلماألدادقةم
إلغشاءمعرطزماٌعؾوعاتمعنمععؾوعات.م م
م

مراحلذإنشاءذمركزذاملعلوماتذالصحفوة:م(اظعؼال،مدؾقؿانمبنمصاحل:مم )1007م
ميؽنمحصرماٌراحلماألدادقةمإلغشاءمعرطزماٌعؾوعاتمبـالثمعراحل،مػي :م

املرحلةذاألوىل:ذاإلعدادذوالتجهوز ذ
تعؿدلمعرحؾةم اإلسدادمواظؿففقزمػيماألػم،موػيماألداسمورمبامػيماألصعبمعنمعبقعماٌراحلماظالحؼةمألغهمؼؿمماالسؿؿادمسؾقفام
يفمتـػقذماٌراحلماألخرى.مصػيمػذهماٌرحؾةمؼؿممهدؼدماألػدافمٌرطزماٌعؾوعاتمودرادةماىدوىموػوماألداسماظذيمتـؾينمسؾقهم
عرطزماٌعؾوعات.موتشؿلمػذهماٌرحؾةمطلمعنمهدؼدماألػداف،مواٌلؿػقدؼنموحاجاتفم،موعصادرماٌعؾوعاتموغوسقاتفاموأذؽاشلام
وررقمسرضفاموعبعفا،موررؼؼةمخزنماٌعؾوعاتموادذلجاسفا،موغوعماألجفزةمواظدلذبقات،موإدارةمعرطزماٌعؾوعات مواإلذرافم
سؾقفا موهدؼث مبقاغاتفا موصقاغؿفا مواظؽادر ماظؾشري موعمػالته موخدلاته موررق متدرؼؾه؛ مػذا مباإلضاصة مإظب معلائل مأخرى مصببم
حلؿفامعـلماٌرطزؼةمواظالعرطزؼة،مواظؽادرماظؾشريموعمػالتهموخدلاتهموررقمتدرؼؾه،مودرؼةماٌعؾوعاتموأعـفا .م
م

وؼـؾغي مأن مؼؿم مهدؼد ماألػداف ماظعاعة مواًاصة مبشؽل مدضقق موواضح موتؽون مضابؾة مظؾؿطؾقق .مومتـل ماألػداف مغؼطة ماظؾداؼةم
ظؾكطواتماظؼا دعة،موؼـؾغيماالظؿزاممبفاموسدمماًروجمسـفا.مومتـلماألػدافماآلتقةمأػداصامعؼذلحةمميؽنمٌرطزماٌعؾوعاتمهؼقؼفام
ظؾـاءمذبؿؿعماٌعرصةموتشؿلمعامؼؾي :م
 بـاءماظـظمماظؼادرةمسؾىمتوصرلماٌعؾوعاتماظيتمتلاسدمسؾىماظؿكطقطماظلؾقمموعؿابعةمتـػقذماًططمٌؿكذيماظؼرار م ربطمعراطزماٌعؾوعات سدلمذؾؽةماٌعؾوعاتموعنمثممربطفامباٌرطزماظرئقلي م إغشاءمعرطزمظؾؿدرؼبموتـػقذمبراعجمحملوماألعقةمايادب .م دسمموتطوؼرمأغظؿةماٌعؾوعاتماظيتمتعززماًدعاتمسنمبعد،موتقلرلمطاصةماظلؾلمظضؿانمناحفام عواطؾة ماظؿطور ماظعاٌي ميف مذبال متؼـقة ماٌعؾوعات مبادؿكدام ماظؿؼـقات مايدؼـة موادؿغالشلا ميف ماألسؿال ماظيت مؼؼوم مبفا معرطزماٌعؾوعات م
 -ادؿكداممتؼـقاتماٌعؾوعاتميفمتوصرلماًدعاتمبشؽلماظؽذلوغيمبلضلمطؾػةموصىمأدرعموضتم
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 تعزؼزمادؿكدامماألجفزةمايدؼـةميفمطاصةماٌعاعالتمبدالمعنماألداظقبماظؿؼؾقدؼةموربطمطاصةماٌعاعالتمباظدلؼدماالظؽذلوغيموجعلماٌعؾوعاتمدفؾةماالغلقابمسدلماظشؾؽات م
 إغشاءمضواسدماٌعؾوعاتماظيتمدبدمماألػدافماٌمدلة م بـاءمذؾؽاتماٌعؾوعاتماٌؿكصصة إصدارمغشراتمدورؼةم ؼؼوممعرطزماٌعؾوعاتمبؿوصرلماٌعؾوعاتماظدضقؼةماظيتمتعؿدلماظرطقزةماألدادقةمظـفاحماظؿـؿقةماحملؾقةموظؾؿكطقطموعؿابعةماظؿـػقذموادباذماظؼراراتماظلؾقؿةمظؿقؼققمطػاءةماًدعاتموهؼققماالدؿـؿارماألعـلمواإلدراعمباظؿـؿقةماٌؿوازغةمظؿقؼققماظرخاءمظؾؿوارـنيم م
م

ويفمػذهماٌرحؾةمؼـؾغيمهدؼدماٌلؿػقدؼنماٌلؿفدصنيمٌرطزماٌعؾوعاتماظصقػقة،محقثمأنمهدؼدمصؽاتماٌلؿػقدؼنمواظؿعرفمسؾىم
خصائصفمموصػاتفممؼعؿدلمعفؿامدواءميفمسؿؾقةمتصؿقممٌرطزماٌعؾوعات ماظصقػقةمأومتوصرلماًدعاتماٌعؾوعاتقة.مويفماظغاظبمصننم
عبفورماٌلؿػقدؼنمعنمعرطزماٌعؾوعات ماظصقػقةمميؽنمهدؼدػمميفمصؽاتماحملررؼنمواظصقػقني موشرلػممعنماظعاعؾنيمباٌمدلةم
اظصقػقة مداخؾفا مأو مخارجفا .موعا مؼـؾغي ماظؿـؾه مظه مػو مضرورة مهدؼد مغوسقة مػذه ماىفات ماٌؿوضع مخدعؿفا موهدؼد مغوسقةم
اظؿكصصاتمصقفا.م م
م

وؼدخلمضؿنمهدؼدماٌلؿػقدؼنمهدؼدماحؿقاجاتفممعنماٌعؾوعات،محقثمأنمعراطزماٌعؾوعات ماظصقػقةماظـاجقةمػيماظيتمتوصرم
اٌعؾوعاتماظيتمتؾيبمحاجاتماٌلؿػقدؼنمبدضةموتلؿفقبمظؾؿطوراتماظيتمضدمتطرأمسؾىمػذهماالحؿقاجات.م م
م

ويف معرحؾة ماإلسداد مواظؿففقز مؼـؾغي مهدؼد موحصر معصادر ماٌعؾوعات ماظيت متود معراطز ماٌعؾوعات ماظصقػقة متؼدميفا ،موهدؼدم
أذؽاشلاموررؼؼةمسرضفا.موتلتيمعصادرماٌعؾوعاتمسؾى مأذؽالمزبؿؾػةمعـلماٌؾػاتماإلظؽذلوغقةمواظؽؿبمواظدورؼاتماإلظؽذلوغقة،م
وضواسدماٌعؾوعاتماٌؿكصصةمدواءماحملؾقةمأوماٌؿوصرةمسنمررؼقماإلغذلغتمأوماٌكزغةمسؾىماألضراصماظضوئقة.موؼؿمماظعؿلمسؾىم
تؽشقفمػذهماٌصادرموجعؾفامضابؾةمظؾؾقثمواالدذلجاع.م م

وؼـؾغيمأنمؼؿمميفمعرحؾةماإلسدادمواظؿففقزمهدؼدمطؿقاتموغوسقاتماألجفزةمواظدلاعجماٌطؾوبمتلعقـفا،مدواءمبـاءػامداخؾقامأوم
ذراءػامجاػزة.موسؿوعامؼعؿؿدمهدؼدماظـوسقاتمواظؽؿقاتمأوالموأخرلامسؾىمسددمعنماظعواعلمعـلمحفممعرطزماٌعؾوعاتماظصقػقةم
اٌزععمإغشاءه،موسددماٌلؿػقدؼنمعـه،موحفمماإلعؽاغاتماٌادؼةمواظؾشرؼةماٌؿوصرة .م
م

ويفمػذهماٌرحؾةمؼـؾغيمهدؼدموبقان مررؼؼةمخزنماٌعؾوعاتموغوسقةماظودائطماظيتمؼـؾغيمأنمهػظمسؾقفا.مطؿامؼـؾغيمهدؼدمررؼؼةم
ادذلجاعماٌعؾوعاتمواإلصادةمعـفاموغوسقةمخدعاتماٌعؾوعاتماظيتمتوصرػامعراطزماٌعؾوعات ماظصقػقةموعلؿواػاموودائلماالتصالم
وررؼؼةمتـػقذػا.م م
م

وحقثمأنمعرطزماٌعؾوعات ماظصقػقةمػيمعؽؿؾةمعؿطورةمتـؿومبادؿؿرارموتؿعرضمظؾؿغرلموصؼامظؿغرلماياجاتمصالبدمعنمهدؼدم
اظؽادرماظؾشريماظذيمدوفمؼشؿغلمبفاموهدؼدمعمػالتهموخدلاتهموررقمتدرؼؾه،موطذظكمهدؼدمررؼؼةمإدارةمعرطزماٌعؾوعاتم
اظصقػقةمواإلذرافمسؾقهموجعؾفامعرطزؼةمأومالعرطزؼةموررؼؼةماٌراضؾةموأعنماٌعؾوعاتموإجراءاتماظؿقدؼثمواظؿعدؼلمواظصقاغة.م
وأخرلامالبدمعنموضعمدقادةمواضقةموربددةمٌراطزماٌعؾوعات ماظصقػقةموتؽونمعؽؿوبةموعوثؼةمحبقثمتشؿؿلمسؾىمعبقعمعام
ؼؿعؾقمباٌرطزمعنمأغظؿةموظوائحموإجراءات .م
م
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ويفمغفاؼةمعرحؾةماإلسدادمواظؿففقزموضؾلماظشروعميفماٌرحؾةماظؿاظقةمالبدمعنموضعمخطةماإلنازمأوماظؿـػقذماٌؼذلحة.مصػيمػذهم
اٌرحؾةمؼؿممتوزؼعماألسؿالماٌكؿؾػةمٌراحلماٌشروعمسؾىمصذلاتمزعـقةمربددةموذظكماسؿؿادامسؾىمذبؿوسةمعنماظعواعلمواًدلاتم
اظعؿؾقة.م م
م

املرحلةذالثانوة:ذالتنفوذذوإرازذاملشروع ذ
إنمأػممعامميقزمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمػومإعؽاغقةمدعجمعبقعماًدعاتماظيتمؼؼدعفامهتمدؼفمواحدمأومعامؼلؿىمباٌدخلم
اٌوحدمًدعاتمعرطزماٌعؾوعات.موؼؿطؾبماظعؿلميفمػذهماٌرحؾةمخدلاتمتلؿطقعمأنمترصعمعنمضقؿةماًدعاتماٌؼدعةموتؼؾلمعنم
اظؽـرلمعنماىفودمواظوضتماٌؾذولميفماظعؿل.موؼؿممخاللمعرحؾةماظؿـػقذمعنمخاللمسؿلمتوثققمعؿؽاعلمظؾؿعؾوعاتموتطوؼرماظوثقؼةم
حبقثمتشؿلمطاصةماٌؿطؾؾاتماظؾشرؼةمواٌادؼةموصؼامظالحؿقاجات.مطؿامتصفماظوثقؼةمخدعاتمعراطزماٌعؾوعات ماظصقػقةموهددم
صقفاماظؿصاعقمماٌكؿؾػةمظؾؿرطزموعؿطؾؾاتفاموصؼامالحؿقاجاتمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقة.موصببماسؿؿادمػذهماظوثقؼةمواٌواصؼةمسؾقفام
ضؾلماٌضيمضدعاميفمعرحؾةماظؿـػقذمظضؿانمأنمتؽونماظـؿقفةماظـفائقةمتؿواصقمععماحؿقاجاتموتطؾعاتماٌلؽوظنيميفماٌرطز .م
م م

وتشؿل مأؼضا مػذه ماٌرحؾة متلعني ماٌؿطؾؾات مواالحؿقاجاتمعـل ماألجفزة موترطقؾفا مواظدلذبقات ماٌكؿؾػة موتفقؽؿفا .موؼالحظ مأنم
طؿقاتموغوسقاتماألجفزةمواظدلذبقاتمتعؿؿدمسؾىمسددمعنماظعواعلمعـلمحفممعرطزماٌعؾوعات ماظصقػقةماٌزععمإغشاءػا،موسددم
اٌلؿػقدؼنمعـفا،موحفمماإلعؽاغاتماٌادؼةمواظؾشرؼةماٌؿوصرة.موسؿوعامتؿؿـلماحؿقاجاتمعرطزماٌعؾوعات ماظصقػقةمعنماظؿؼـقاتم
واألجفزةمواظدلاعجميفماألغواعماظؿاظقة:مأجفزةماظشؾؽاتماحملؾقة،ماظطابعات،مواٌادقاتماظضوئقة،مواألضراصماٌدذبة،موأجفزةم
ايؿاؼة مواألعن م ،موغظم مإدارة متشغقل مضواسد ماٌعؾوعات موإدارة مأغظؿة معرطز ماٌعؾوعات ماآلظقة ،موغظم ماظـشر ماإلظؽذلوغي موإدارةم
احملؿوى،موضواسدماظؾقاغاتماٌكزغةمسؾىماألضراصماظضوئقة،موعؾػاتماإلظؽذلوغقةماٌصؿؿةمربؾقامأوماٌوجودةمسؾىماإلغذلغت.م م
م

" موميؽــا محصر ماٌؿطؾؾات مواالحؿقاجات ماظيت مهؿاجفا مظؿطوؼر معراطز ماٌعؾوعات ماظصقػقة موإدخال ماظؾقاغات موإتاحة معصادرم
اٌعؾوعاتمظؾؿلؿػقدؼنمبلدؾوبمسؾؿيمدفلمبلربعةمسـاصرمػيماآلتي :م
 األجفزة:موتشؿلمسددمعنمأجفزةمايادبمايدؼـةمواٌادقاتمواظطابعاتموأجفزةماالتصاالتمظؾربطمباظشؾؽةماحملؾقة،مطؿام
تشؿلماألجفزةمتوصرلمخادممذومدعةمطؾرلةمظقلؿوسبماظؽمماظؽؾرلمعنماٌعؾوعات .م
 اظدلاعج:موتشؿلمغظممإدارةمعراطزماٌعؾوعات ماظصقػقةموبراعجماظربطمواالدذلجاع،موؼـؾغيمأنمتؽونماظدلاعجمحدؼـةموععؿؿدةم
سؾىمأحدثماٌعاؼرلمواظؿؼـقاتماظالزعةمإلدارةمعراطزماٌعؾوعات ماظصقػقةموهدؼـفا.موالبدمعنماظؿلطدمعنمدسمماألغظؿةمظـظامماٌاركم
اظعاٌيموطذظكمععقارمتؾادلماٌعؾوعات.
 اظعـصرماظؾشري:موؼؽونمعمػالمتلػقالمصـقاموتؼـقاموضادرامسؾىماظؿعاعلمععماألجفزةمواظدلاعجموتؼدؼممخدعاتماظدسممواظصقاغةم
واظؿدرؼب.مواظؿلػقلماىقدمظؾعـصرماظؾشريمؼـؾغيمأنمؼؾدأمضؾلمتؾين معشروعمعراطزماٌعؾوعات ماظصقػقة،محقثمأغهماظعـصرماألولم
واألخرلماظذيمؼلاػمميفمإناحماٌشروعمطؽل .م
 اٌصادرماإلظؽذلوغقة:موتشؿلمػذهماٌصادرماظؽؿبمواجملالتماإلظؽذلوغقة،مواٌؾػاتماإلظؽذلوغقة،مواألضراصماظضوئقة،موشرلػام
عنمعصادرماٌعؾوعاتماٌؿواصرةمسؾىمعقؽروصقؾممأومزبطورات،مأومأدظة،مأومغشرمإظؽذلوغي".م(عفـا،مسؾدماجملقد:م،1020م )450م
م

وهؿاجمعراطزماٌعؾوعات ماظصقػقةمإظبمغظاممخاصمباظـشرماإلظؽذلوغيموإدارةماحملؿوى،محبقثمؼوصرمإعؽاغاتمطؾرلةمًؾقمعواضعم
دؼـاعقؽقةمأليمعوادمؼرشبميفمغشرػامسؾىماظشؾؽة.موميؽنماٌلؽوظنيمسنماظؾوابةمعنماظؿقؽممصقؿامؼـشرمسؾىماظؾوابةمبشؽلمدفلم
11
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وعقلر،موأرذػةمعبقعماٌعؾوعاتماٌدرجةميفماظؾوابةمععمإعؽاغاتمحبثمحرمذاعلمسؾىمعبقعمربؿوؼاتماظؾوابة.موؼـؾغيمأنم
ؼشؿؿلماظـظامماًاصمباظـشرماإلظؽذلوغيموإدارةماحملؿوىمسؾىمممقزاتموتلفقالتمسدؼدةمعـلمعامؼؾي :م
 ؼؽونمدفلماالدؿكداممظؽلمعلؿكدممظإلغذلغت .م إعؽاغقةماظـشرمداخلماظؾوابةماظرئقلةمأوماظصػقاتماًاصةمباجملؿوسات .م ؼوصرمأرذقفمطاعلمظألخؾارمواحملؿوؼات .م إعؽاغقةماظؾقثمباظؽؾؿةمأومباظـص .م إعؽاغقةمإرصاقماظصورمأوماظؿلفقالتماظصوتقةمأوماٌرئقةمععماًدل .م ؼوصرمغباؼةمطاعؾةمظـظامماإلدخالمواإلذراف .م هؽممطاعلميفمصالحقاتماٌدخؾنيمواحملررؼن .م إعؽاغقةمغشرماألخؾارماٌدخؾةمصؼطمعنمخاللماٌشرصنيمسؾىماظؾوابةمبعدمعراجعؿفممطلمعادةمعدخؾة .م إعؽاغقةمإدخالماألخؾارمعنمأيمعؽانمعنمخاللماإلغذلغت .م إعؽاغقةمإغشاءمصػقاتمجدؼدةموضواظبمخاصةمشلذهماظصػقات .مم

وميؽنميفمػذهماٌرحؾةمهدؼدماألسؿالماٌطؾوبةمسؾىماظشؽلماآلتي :م
 .2تطوؼرماشلقؽلماظعاممواظؿصؿقمماظػينمٌوضعمعراطزماٌعؾوعات ماظصقػقة موؼؿممتصؿقمماظواجفةماظرئقلةمٌراطزماٌعؾوعات ماظصقػقةم
وخدعاتفاموعواضعفاماظػرسقةموأدؾوبمإدارتفاموطقػقةمتغذؼؿفاممبقؿوؼاتمعصادرماٌعؾوعات .م
 .1تـػقذموتفقؽةمخدعاتمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقة .م
 .2توصرلماٌعؾوعاتماٌرادماالدؿػادةمعـفامواًاصةممبراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةموهؿقؾفامباًادعاتماًاصةمبفا،موتشؿلماٌصادر:م
اظؽؿبمواجملالتماإلظؽذلوغقةمواٌؾػاتماإلظؽذلوغقةمواألضراصماظضوئقةموشرلػامعنمعصادرماٌعؾوعاتماٌؿواصرةمسؾىمعقؽروصقؾممأوم
زبطوراتمأومأدظةمأومغشرمإظؽذلوغي .م
 .3هؿقلمعصادرماٌعؾوعاتماإلظؽذلوغقةمسؾىماًوادمماًاصةمبفا .م
 .4ربطمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةموإتاحؿفامسدلمذؾؽةماٌمدلةماحملؾقةمظؿقؼققماظػائدةماظؼصوىمعـفا .م
 .5تدرؼب ماظعاعؾني مواٌكؿصني مبندارة موتشغقل موهدؼث مربؿوؼات معراطز ماٌعؾوعات ماظصقػقة .موؼـؾغي مأن مؼؿم متصؿقم مبراعجم
تدرؼؾقةمتؿواصقمواحؿقاجاتماظعاعؾنيمظؿؿؽقـفممعنماظؿعاعلمععمخدعاتموغظمماٌؽؿؾةماإلظؽذلوغقةمواالدؿػادةماٌـؾيمعـفا .م
م

وظؽيمؼؿؿؽنماٌلؿػقدونمعنماظوصولمإظبماٌعؾوعاتماٌوجودةمسؾىمعراطزماٌعؾوعات ماظصقػقةموهؼققماظػائدةماظؼصوىمعـفامبلضلم
وضتموجفدموعنمأيمعؽانمؼؿواجدونمصقهمصنغهمالبدمعنمربطمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةموإتاحؿفامسدلمذؾؽةماٌمدلةماحملؾقة.مطؿام
أنمعنمأصضلمررقمتلفقلماإلصادةمعنماٌعؾوعاتميفمتؾكماٌراطزمؼؿؿـلميفمربطماظشؾؽةماحملؾقةمظؾؿمدلةمبشؾؽةماإلغذلغتماظيتم
صرضتمغػلفامطؿصدرمأداسمودرؼعمجدامظؾؿعؾوعاتمسدلمعالؼنيمايادؾاتماٌرتؾطةمبفامحولماظعامل.م م
م

وظضؿانمادؿؿرارؼةمسؿلمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمؼـؾغيماظعـاؼةممبوضوعماظدسمماظػينمواظصقاغةمظؾـظممواظدلذبقاتميفماٌرطز.موؼؿمم
ذظكمإعامبوادطةماالدؿعاغةمباظػرؼقماظػينمظؾشرطةماٌوردةمأومبوادطةمصرؼقمصينمعؿكصصمعنمداخلماٌمدلة.موميؽنمسؿلماظدسمم
اظػينمإعامعؾاذرةمأوماظدخولمسؾىماظـظممسنمبعدمأومسدلماشلاتفمأوماظػاطسمأوماظدلؼدماإلظؽذلوغي.مويفماظغاظبمؼشؿلماظدسمماٌطؾوبم
اآلتي :م
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 ترطقبماظـلخماحملدثةمظـظمموبرذبقاتماٌؽؿؾةماإلظؽذلوغقة .م إصالحماألسطالميفماظـظممواظدلذبقاتماظيتمتظفرمعنمحنيمآلخر .مم

املرحلةذالثالثة:ذإطالقذاخلدمة ذ
بعدماالغؿفاءمعنمعرحؾةماظؿـػقذمواإلنازمتلتيمػذهماٌرحؾةموػيمعرحؾةماظؿشغقلموإرالقماًدعة.موؼؿممخاللمػذهماٌرحؾةمأوالم
إجراء موربة مأو ماخؿؾار مظؽاصة معؽوغات معراطز ماٌعؾوعات ماظصقػقة ممبا ميف مذظك ماًدعة ماٌؼدعة موعلؿواػا مودرسؿفا مودضؿفام
وسلوظقؿفا ،موؼؿم مأثـاء ماظؿفربة مص قص ماألجفزة مواظدلاعج موسؿل ماظؿعدؼالت ماٌطؾوبة مإذا مظزم ماألعر .مصنذا ممتت ماظؿفربة مبـفاحم
وحؼؼتمتطؾعاتماٌلؽوظنيمؼؿممبعدمذظكمإرالقماًدعةمبشؽؾفاماظـفائيموإتاحةمعصادرماٌعؾوعاتماٌكؿؾػةموتوصرلػامبشؽلمعؿؽاعلم
عنمخاللمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقة .م
م

وؼـؾغيماظؿـؾقهمػـامإظبمأ عرميفمشاؼةماألػؿقةموػومضرورةمتدرؼبماظعاعؾنيمسؾىماٌؽؿؾةماإلظؽذلوغقة.موتشؿلماظػؽاتماظيتمصببمأنم
ؼشؿؾفاماظؿدرؼبمطلمعنماٌوزػونماظذؼنمدقؼوعونمبعؿؾقة متشغقلماٌؽؿؾةمعـلمعشغؾيمايادبموعدخؾيماظؾقاغات مواٌدلذبونم
وشرلػم؛ مواٌشرصون ماٌؾاذرون مسؾى معراطز ماٌعؾوعات ماظصقػقة موذظك مظؿعرؼػفم مبطؾقعة ماظعؿل موغوسقة ماألسؿال ماٌطؾوب معـفمم
إنازػا .م
م

وطيمؼؿقؼقماشلدفماٌـشودمعنمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمؼـؾغيماإلسالنمسـفاموتلوؼقمخدعاتفاميفمطاصةمضطاساتماٌمدلة.مطؿام
ؼـؾغيمأنمالمغـلىمسؿؾقةماظؿؼققممٌراطزماٌعؾوعات ماظصقػقةم(عدىمهؼققمأػداصفا،موربؿوؼاتفا،موخدعاتفاموعلؿوىمجودتفام
وحفمماالدؿػادةمعـفا)موؼؽونمذظكمبعدمعرورمعدةمطاصقةمسؾىمتشغقؾفاموذظكمظؾقؽممسؾقفاموتطوؼرػا.موسـدمتؼققممعراطزماٌعؾوعاتم
اظصقػقةمؼـؾغيماظذلطقزمسؾىماٌلؿكدعنيمصؾقسمػدفماٌؽؿؾةمػومصؼطمتوصرلمذبؿوساتمساظقةماظؽػاءةمبلمأػممعنمذظكمػومعلاسدةم
اٌلؿكدعنيميفمجفودػممظؿؿققزماألصضلمعنمػذهماجملؿوسات.م م
أخرلا مالبد معن متوثقق معراطز ماٌعؾوعات ماظصقػقة محبقث مؼصدر موصف معؽؿوب مشلا مؼشؿل مأػداصفا موربؿوؼاتفا موإجراءاتفام
وخدعاتفا،موؼؽونمعدسؿامباظوثائقمواظردومماإلؼضاحقةمواىداولماظوصػقة.موعنماىدؼرمذطرهمأنمسؿؾقةماظؿوثققمػيمسؿؾقةمعلؿؿرةم
تؾدأ معـذ مبداؼة ماٌشروع موال متـؿفي مبـفاؼؿه مبل متظل معالزعة مٌراطز ماٌعؾوعات ماظصقػقة مروال مصذلةمسؿؾفا موتشغقؾفا .م(اظعؼال،م
دؾقؿانمبنمصاحل:م )1007م
وػـاك مذبؿوسةمعن ماظدواصعمتمطدمسؾىمضرورةمإغشاء معـلمػذهماٌراطزموتؼعمعلؽوظقةمإغشاءػا مسؾىمساتقمطل ماٌمدلاتماظصقػقةم
عن مخالل مأجفزتفا ماظؿـػقذؼة .محقث مؼعد معرطز ماٌعؾوعات ماظؾـقة ماألدادقة مظؾؿفؿؿع ماٌعريف .مطذظك متوصرل مخدعات ماٌعؾوعاتم
اٌؿؿقزةمدقظلمعلؽوظقةماٌمدلاتماظصقػقة.موإنماظؿكطقطماىقدماظواضعيمصببمأنمؼلؾقماظؿلؾقممبعفزماٌوارد .م
م

وتؿؿـلمرداظة معراطز ماٌعؾوعات ماظصقػقةميف متؼدؼم مخدعاتمساظقةماىودةمتؾيبمعؿطؾؾاتماٌلؿػقدؼن ميفماظوضتماٌـادبموبلرسةم
طؾرلة .موسؾقهمصنن معراطزماٌعؾوعات ماظصقػقةمتفدف مإظب مغشرماظوسي ماظـؼايفمواظؿـؿوي مسدلماظودائلماظؿؼـقةماظيت مهؼقماظطػرةم
اٌعؾوعاتقة مًؾق مذبؿؿع مؼلعى مظلد مصفوة ماىفد مواظزعن مبنتؾاع ماإلجراءات مواٌعؾوعات مبايادؾات موحؿى متصل مإظب مأرصعم
علؿوى .م
م
م
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النتائجذوالتوصوات :ذ
أوالً:ذالنتائج :ذ
تعدمػذهماظـؿائجمإجابةمسنماظؿلاؤالتماظيتموضعؿفاماظؾاحـةميفمبداؼةماظدرادة :م
-

إنمبـاءمغظممظؾؿعؾوعاتموادؿكدامماظؿؽـوظوجقاميفماٌؽؿؾات موعراطزماٌعؾوعاتمأصؾحمضرورةمعؾقةمالمبدمعـفا،مإذمأصؾقتم

عصدرامجدؼدامظؼوةمتؾكماألجفزةماإلدارؼةمؼشاركميفمهلنيمطػاءةموصاسؾقةماألداء.موسؾىمذظكمصببمسؾىماإلداراتمأنمتؼوممبردمم
دقاداتموادذلاتقفقاتمظؿطوؼرمعواردماٌعؾوعاتمظدؼفاموهػقزمسؿؾقةماالغؿػاعمعنمأغظؿةماٌعؾوعات،مبفدفمتطوؼرموتـؿقةمتؾكم
األجفزةممبامؼؿؿاذىمععمسصرماٌعرصة .م
-

ؼعد مادؿكدام مغظم ماٌعؾوعات ميف معراطز ماٌعؾوعات ممبكؿؾف مأغواسفا موخباصة معراطز ماٌعؾوعات ماظصقػقة مادؿـؿارا مميؽنم

ادؿغالظهمادذلاتقفقامظؾقصولمسؾىمعقزةمتـاصلقة.موسؾىمذظكمأصؾقتماألجفزةماإلدارؼةمتـظرمإظبمغظمماٌعؾوعاتمطؿفالمميؽنمعنم
خالظهمخؾقماظػرصمأومإضاصةمضقؿةمظدؼفا.م
-

اظؿلثرلماشلائلمظؾؿطوراتماٌؿالحؼةميفمغظمموتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتميفماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعات،مأدىمإظبماغعؽاسمذظكمسؾىم

اًدعاتماٌعؾوعاتقةماٌكؿؾػةماظيتمتؼدعفامػذهماٌراطز.مودوفمؼصاحبمذظكمتغقرلماظؽـرلمعنماٌعؿؼداتماظؿـظقؿقةماظلائدة.محقثم
أصؾحمظزاعاميفمزلمتؽـوظوجقاموغظمماٌعؾوعاتمأنمتعقدماٌمدلاتماظصقػقةماطؿشاف مغػلفا،موتراجعمتؼوؼممخدعاتفاماظؿـظقؿقة،م
وادؿعؿالماظؿؽـوظوجقامسؾىمسبومؼوزفمعزاؼاػاميفمتؾكماٌمدلاتموضبؼقماظؿـؿقةماٌلؿداعة.
-

إنماظصقفماظؼوعقةموايزبقةمواٌلؿؼؾةممبدؼـةماإلدؽـدرؼةمالمتلؿكدممغظمماٌعؾوعاتميفمدبزؼنموتـظقمموهؾقلموادذلجاعم

وبثماٌعؾوعاتماًاصةمبفا.

ثانواً:ذالتوصوات:ذ ذ
بعد ماالغؿفاء معن مػذه ماظدرادة ،مأعؽن ماظؿوصل مإظب مذبؿوسة معن ماظؿوصقات ماٌؾـقة مسؾى ماظـؿائج ماظيت متوصؾت مإظقفا ماظدرادة،م
باإلضاصةمإظبماٌؼذلحاتماظيتمتدسممسؿلمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمواظيتمعنمذلغفامهلنيماًدعاتماٌعؾوعاتقةميفمسصرماٌعرصة.
ضرورة مإغشاء معراطز مععؾوعات مباٌمدلات ماظصقػقة ماظؼوعقة موايزبقة مواٌلؿؼؾة مباإلدؽـدرؼة مظؿقلقرل موصول ماحملررؼنم
واظصقػقنيمإظبماٌعؾوعاتماظيتمضبؿاجوغفاميفمأسؿاشلم.
اظؿودعميفمادؿكدامماألجفزةماظؿؼـقةمايدؼـةميػظموادذلجاعماٌعؾوعات .م
زؼادةموسىمعمدلاتماٌعؾوعاتمبدورمغظمماٌعؾوعاتميفماظعؿلماإلداريمٌامتوصرهمعنمعقزاتماظلرسةمواظدضةموتوصرلماظوضتم
واىفدمعؼارغةمباظطرقماظقدوؼةمإلنازماألسؿال.
ربطمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمبؼواسدموذؾؽاتماٌعؾوعاتمظؿؾؾقةماالحؿقاجاتماٌعرصقةمظؾؿلؿػقدؼنمعـفا.
بـاء موتطوؼر مضواسد مرضؿقة ميف مطاصة مػذه اجملاالت معع مضؿان مدؾل مهدؼـفا ،مباإلضاصة مإظب مبث اٌعؾوعات مسدل مسدد معنم
اًدعاتماٌؿطورة.
دسممورصعمطػاءةماظعاعؾنيميفمذبالماٌعؾوعاتمظؾؿعاعلمععمغظمماٌعؾوعاتمايدؼـة وخدعاتفا،موذظكمبعؼدمدورات تدرؼؾقةميفم
ذبالمغظمماٌعؾوعاتموإدارتفا...اخل.
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توصرلماظدسمماٌاديماظالزممظؾؿمدلاتمظؿؿؽنيمعراطزماٌعؾوعاتمعنمتطؾققمأصضلماظـظمماآلظقةميف سؿؾقاتفا.موعلاسدتفامسؾىم
تطوؼرمبرذبقاتموغظممععؾوعاتمخاصةمتالئم احؿقاجاتماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتماظعربقة.
تـلققمأسؿالمغظمماٌعؾوعات موإدارتفامبطرؼؼةمتعاوغقة معنمخاللمربطمايادؾاتمضؿنمذؾؽةماتصاالتمحبقثمؼلفلمتؾادلم
اٌعؾوعاتماظؽذلوغقامبنيمزبؿؾفمأضلامماٌمدلةموػذامعنمذلغهمزؼادةمصعاظقةماالتصاالت.م م
إسداد مدرادةمجدوى مظؿؼدؼرمعؿطؾؾاتمغظمماٌعؾوعات ،مسؾىمأن متمخذمبعني ماالسؿؾارماٌلؿؾزعاتماٌاظقة واظؿؼـقةمواظؾشرؼةم
اظالزعةمظوضعماظؿصورموصقمعؿطؾؾاتماياضرمواٌلؿؼؾلمومبامؼمعنمعواطؾةماٌلؿفداتميفمذبالمتؼـقاتماٌعؾوعاتمواالتصاالت
اسؿؿادمغظمموتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتميفمزبؿؾفمإجراءاتماظعؿلمٌا مظهمعنمأػؿقةميفمدضةمودرسةمإناز ماألسؿالموأثرمطؾرلميفم
تلدؼةماًدعاتموخاصةميفمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقة.
ضرورة ترابط تؽـوظوجقا اٌعؾوعات واالتصاالت ايدؼـة يف جفود ادؿداعة اظؿـؿقة اظشاعؾة اظؾشرؼة ،ماالجؿؿاسقة،
االضؿصادؼة،مواظؾقؽقةمعن خالل توزقف ايادب اظذي ؼؿطؾب إبداسات يف األجفزة ،اظدلذبقاتمواظؿطؾقؼات ،وأؼضا عن خالل
توزقف غظم اٌعؾوعات،ماظـظم اظذطقة اٌعؿؿدة سؾي اظذطاء االصطـاسي واظؾشري .م
ربط طل األرراف اٌلؿػقدة عن عشروسات اظؿـؿقة اظيت توزف تؽـوظوجقا اٌعؾوعاتمواالتصاالت ععامعن أجل اظؿقلني
اٌلؿؿر ،واظػعاظقة وتؼؾقل اظؿؽؾػة ،وزؼادة اظؽػاءة يف األداء سبومتعظقم اإلغؿاجقة واظعائد اجملدي ظؽل األرراف وصوال ظؾفودة
اٌـشودة ظصاحل اظؿـؿقة ورصاػقة اٌوارن.

ذ
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 /integrated systemإذراف مدقدة معاجد مربؿد مربقع مواظلقد ماظلقد ماظـشار مجاععة مدوػاج :مطؾقة ماآلداب ،مضلم ماٌؽؿؾات مواٌعؾوعات،م
،1008مأرروحةمدطؿوراه.مم م
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اظعربقةمظؾعؾومماإلدارؼة.م م
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