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م

مم

 

 د. نهلت فىزي مصطفى

كليت اآلداب -مدرس المكتباث والمعلىماث  

 جامعت المنصىرة

 

ذاملدتخلصذ:

صؼدمشرلتمؼشفدماظعاملماآلنمثورةميفمتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتمواالتصاالتمظؾقصولمسؾىماٌعؾوعاتموغشرػامبلضصىمدرسةمممؽـة.م

تعؿؿدماسؿؿادامأدادقاميفمسؿؾفامسؾىمغظمماٌعؾوعاتموإدخالمػذهماظـورةماظرضؿقةمعػاػقممطـرلة،موأصؾقتمععظمماظدولماٌؿؼدعةم

ماٌعؾوعات مغظم مأدرطتمعمدلاتماٌعؾوعاتمأػؿقة موظؼد معمدلاتفا. ميفمععظم مباظؿغرلاتمماظؿؼـقة ماظؿقدؼاتماٌؿعؾؼة ٌواجفة

ماظؿؼـقةمواظؿلثرلاتماظيتمميؽنمأنمهدثفامأغظؿةماٌعؾوعاتمايدؼـةميفمعبقعمعقادؼنماظؿـؿقة.

وملمتؼؿصرمأػؿقةمغظمماٌعؾوعاتمسؾىمحؼلمععنيمعنمحؼولماٌعرصةماظؾشرؼةمدونمآخر،مصـرىماظقومماظعدؼدمعنمغظمماٌعؾوعاتم

مواظطؾقة مواالضؿصادؼة ماإلدارؼة ماٌعؾوعات مغظم معـل ماظقومم اٌؿكصصة مصاظعامل ماٌعؾوعات. موعراطز ماٌؽؿؾات ماٌعؾوعاتميف وغظم

اٌؿؽنماظؿػؽرلمباظؿـؿقةميفمأيمذبالماجؿؿاسيمأوماضؿصادي...مدونماالػؿؿاممباظؼضاؼامموعنمشرلهؽؿهمذبؿوسةمعنماظـظم،م

م.اٌؿصؾةمبلغظؿةماٌعؾوعات

معمدلاتميفماٌعؾوعاتمغظممتطؾققمترصدمطؿاماظؿـؿقة،مظؿقؼققمطؿدخلماٌعؾوعاتمغظمماظؾاحـةمتؿـاولماظؾقثمػذامويف

ماظضوءمتؾؼيمذظكموبعدماظـظم،مػذهمتطؾققمدؾقلميفماألجفزةمتؾكمتواجففاماظيتماٌشؽالتمأػممتطرحمثمماظصقػقة،ماٌعؾوعات

مظؾؿلثرلاتمتعرضمثمماٌمدلات،متؾكميفماٌعؾوعاتمغظممظؿؽـوظوجقاماألعـلماالدؿكداممدونمهولماظيتماٌعوضاتمأػممسؾى

ماظصقػقةماٌعؾوعاتمعمدلاتمسؾىماٌعؾوعاتمظـظمماٌؿوضعة ماظصقػقةمظؾؿعؾوعاتمعرطزمإلغشاءمباظؿكطقطماظؾاحـةموتـؿفي.

م.باإلدؽـدرؼة
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ذ:متهودذ-1

وثورةماٌعؾوعاتمواظؿؼـقاتمم،عنمجفة دؾؾفاماظؿغقرلاتماظلقادقةمواالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةماٌلؿؿرةاظعاملماآلنمبـؼطةمهولم مير

مأخرى مجفة مػالظة)م.واالتصاالتمعن م1002:روال، مطؿا ماظؽـرلمعنم( ماظوضتماظراػن ماٌؽؿؾاتموعمدلاتماٌعؾوعاتميف تواجه

حباجةمإظبمضؾولماظؿغرلمٌواجفةمػذهماظؿقدؼات.مصاٌلؿػقدونمماظؿقدؼاتمعنمحقثماظؿغرلماظلرؼعميفماظؿؽـوظوجقامايدؼـة،موسبن

ؼلعونمإظبماٌعؾوعاتماظيتمدؿؽونمعؿاحةمسؾىماظػور،موباظؿاظيمصاٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتميفمحاجةمإظبمإصبادمررقمجدؼدةمظؿؾؾقةم

ماالحؿقاجاتماٌكؿؾػةمبفم.

مسؿ ميف مأدادقا ماسؿؿادا متعؿؿد متؼـقا ماٌؿؼدعة ماظدول مععظم ماألجفزةمإن مععظم ميف ماظؿؼـقة مػذه موإدخال ماٌعؾوعات، مغظم مسؾى ؾفا

ايؽوعقةمواًاصة،موسؾىماألخصميفماألجفزةماإلدارؼةماظيتمتؼوممبؿؼدؼمماًدعاتماظعاعةمظؾؿوارـني.موظؼدمأدرطتماظدولماظعربقةم

ظؽيمتشاركميفمذبالماالدؿػادةماظعؾؿقةمأػؿقةمغظمماٌعؾوعات،مصؾؼدمأدخؾتماظؽـرلمعنمػذهماظدولمغظمماٌعؾوعاتمبدرجاتمعؿػاوتةم

ضرورةمعؾقةمالممعمدلاتماٌعؾوعاتماظصقػقةوؼعدمبـاءمغظممظؾؿعؾوعاتميفمم(1004م:سصامماظدؼنمربؿد،مسؾي)مواالضؿصادؼة.

بدمعـفامألغفامعصدرمضوةمتؾكماٌمدلات،محقثمتشؽلمغظمماٌعؾوعاتماًقارماالدذلاتقفيمظؾؿمدلاتمظرصعمطػاءتفامواإلدفامميفم

مهلنيمصاسؾقةمأداءػاميفمإنازمأسؿاشلاموتؼدؼممخدعاتمجدؼدة.م

م

ذأهموةذالدراسة:ذذذ-2

متؽؿنمأػؿقةماظدرادةمصقؿامؼؾي:م

مناحمسؾقفامؼؾينماظيتماألدادقةماظرطقزةمتعؿدلمظؾؿعؾوعاتمعراطزموجودمسؾىمودائؾهمبؽلمعلرلتهمتطوؼرميفمؼعؿؿدماإلسالممإنم-

مسؾىمايصولميفمسؾقهمتعؿؿدمعرطزمبنصبادمعؼروغامصققػةمإصدارميفماظؿػؽرلموأصؾحمأػداصفا،موهؼققمعفؿاتفاميفماٌمدلة

سنممةمدلاتماظصقػقة،موتعؿدلمجزءامعنماٌمدلةماظصقػقةمواٌلؽوظدورامحقوؼاميفماٌاٌعؾوعاتمعراطزممحقثمتمدىماٌعؾوعات،

ماظرضيمتـشدمصقػقةمعمدلةمطلميفماظصقػقةمظؾؿعؾوعاتمعرطزموجودمأػؿقةمتـؾعمػـاموعنماظصققػة. عبعموإسدادمطلمعامؼـشرميف

 واظؿطوؼر.

مملماظدرادةموررقمإدارتفاموتـظقؿفا.إنمػذهماظدرادةمتػقدماظؾاحـنيمواٌفؿؿنيمحولمرؾقعةمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمربم-

م،معنمػـامأؼضامجاءتضغورامعؾقةمٌواجفةماظؿقدؼاتماٌؿعؾؼةمبفذاماظؿغرلماظؿؼينتواجهمععظمماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتممإنم-

نمأاظعؿل.مبعدممأغشطةاظيتمميؽنمأنمهدثفامأغظؿةماٌعؾوعاتمايدؼـةميفمعبقعممسؾىماظؿلثرلاتاظضوءمماظدرادةمظؿلؾقطأػؿقةم

م.أصؾحمعنمشرلماٌؿؽنمبعدماظقومماظؿػؽرلمباظؿطوؼرميفمأيمذبالمدونماالػؿؿاممباظؼضاؼاماٌؿصؾةمبلغظؿةماٌعؾوعات

ماظيتماٌعوضاتمععاىةوماظراػنماظوضعمسؾىماظؿعرفميفمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمسؾىماظؼائؿنيمدؿلاسدماظدرادةمػذهمغؿائجإنمم-

م.ظعصرماظرضؿيايفممايدؼـةماظؿوجفاتمععمتؿواصقمحبقثممبراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمغظمماٌعؾوعاتمواجفات

أػؿقةمعدؼـةماإلدؽـدرؼةمطؿدؼـةمحضارؼةمعؿلظؼة،مصضالمسنمأػؿقةماىرائدمايزبقةمواٌلؿؼؾةماظيتمتـريمساملماظصقاصةممبامم-

م.هؿوؼهمعنمععرصة

م

م

م
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 منهجذالدراسة:ذذ-3

ماظدرادةمسؾىماٌـفجم ماظيتمتلؿكدعفامواٌقداغيمماظؿقؾقؾيماظوصػياسؿؿدتمػذه مواظـظم ماٌعؾوعاتماظصقػقة مواضعمعراطز ظدرادة

يفمايصولمسؾىماٌعؾوعاتموزبؿؾفماٌوادماظيتمتـريممم،مواظصعوباتماظيتمتواجفففاوعدىماالدؿػادةمعـمواًدعاتماظيتمتؼدعفا

مه.مرظؿطوؼ سؿؾفمماظصقػي،موعؼذلحاتفم

ضواسدمميفضوءمعؿطؾؾاتماظدرادةمعنمخاللماظؾقثمميفباظؾغؿنيماظعربقةمواإلنؾقزؼةمماظػؽرياإلغؿاجموظؼدمضاعتماظؾاحـةمبادؿعراضم

مماظؾقاغاتموعواضعماإلغذلغتمواظدراداتماٌـشورةمذاتماظعالضةممبوضوعماظدرادة.

اظصقفماظؼوعقةموايزبقةمواٌلؿؼؾةممبدؼـةماإلدؽـدرؼةمغظرامظعدمموجودمدراداتمدابؼةمسنماٌمدلاتمميفومتـؾتمسقـةماظدرادةم

مواألخؾار،م ماألػرام، موػي: مواٌلؿؼؾة، موايزبقة ماظؼوعقة ماظصقف معواضع مبزؼارة ماظؾاحـة مضاعت موظؼد مباإلدؽـدرؼة. اظصقػقة

مععماٌلؽوظنيمسنمطلمجرؼدة.موضدمتؾنيمأنمعراطزماٌعؾوعاتماظقوم،مواظوصد،مواٌلاء.موضدمأجرتمحمواٌصريواىؿفورؼة،م وارا

ظؾؿمدلاتماظصقػقةمباظؼاػرة،مأعامباظـلؾةمماظرئقلياظصقػقةمظؽلمعنمجرؼدةماألػرام،مواألخؾار،مواىؿفورؼةمتوجدمصؼطمباٌؼرم

أوماٌمدلاتماظصقػقةماظرئقلقةممؼةباإلدؽـدراظقوم،مواظوصد،مواٌلاءمصؼدمتؾنيمسدمموجودمعراطزمععؾوعاتمدواءمماٌصريىرائدم

مباظؼاػرة.

م

 أهدافذالدراسة:ذ-4

عنمخاللموذظكمباسؿؾارػامأػمماٌصادرماظيتمتعؿؿدمسؾقفاماظصقفمػدصتمػذهماظدرادةمإظبماظؿعرفمسؾىمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةم

رصدماظوضعماظراػنمشلا،مواظدورماظذيمتمدؼهمغظمماٌعؾوعاتميفمتـؿقةمتؾكماٌمدلات،مودعتماظدرادةمإظبمهدؼدمعدىمادؿكدامم

إبرازمأػمماٌشؽالتماظيتمتواجففاموأػمماٌعوضاتماظيتمهدمعنمتطؾققمغظمماٌعؾوعاتمواظؿؽـوظوجقامصضالمسنمغظمماٌعؾوعاتمبفا؛م

مبؿؾكماٌراطز؛مباإلضاصةمإظبمهدؼدمعدىمتلثرلمادؿكداممغظمماٌعؾوعاتمسؾيمعمدلاتماٌعؾوعاتماظصقػقةمصعاظةمطلداةماٌعاصرة

مناحو ميفمعدى ماٌمدلات متمتؾك معن ممؼـقاتاالدؿػادة ماٌعؾوعات متؼدؼم ميف مااًدعات معؿطؾؾات معع مؼؿواصق مٌلؿػقدؼنمبا

م.عؾوعاتماظصقػقةمباإلدؽـدرؼةإلغشاءمعراطزمظؾؿاظؿكطقطموطذظكمم.واحؿقاجاتفمماٌعؾوعاتقة

م

ذمشكلةذالدراسةذوتداؤالتها:ذذ-5

اظؿعرفمسؾىمواضعمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةموعدىمادؿكداعفامظـظمماٌعؾوعاتمواًدعاتماظيتمتؼدعفامميفتؽؿنمعشؽؾةماظدرادةم

مذبؿؿعماٌعرصة.مميف

ماظؿاظقة: اظؿلاؤالت ميؽنمصقاشةمعشؽؾةماظدرادةميف

 غظمماٌعؾوعاتميفمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقة؟عامأػؿقةمادؿكداممم -

 عامعدىمادؿكداممتؼـقاتماٌعؾوعاتميفمعمدلاتماٌعؾوعاتماظصقػقة؟م -

م؟يفمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمعاماٌشؽالتمواٌعوضاتماظيتمهولمدونمادؿكداممغظمماٌعؾوعاتم -

 ة؟موعامسالضةمػذهماظـظممباواػاتماظؿـؿقة؟يفمعمدلاتماٌعؾوعاتماظصقػقمعاماظؿلثرلاتماالصبابقةمظـظمماٌعؾوعاتم -

م؟إلغشاءمعرطزمظؾؿعؾوعاتماظصقػقةمباإلدؽـدرؼةسـدماظؿكطقطممإتؾاسفااظواجبمماإلجراءاتعامم -
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ذذمصطلحاتذالدراسة:ذ-6

ؼؿلممبفامسصرمماظيتضوءماظلؿاتمميفترطزماظدرادةماياظقةمسؾىمسددمعنماٌػاػقمماألدادقةماظيتمتشؽلمبدورػامإرارامشلذهماظدرادةم

مممممممم،معنمأػؿفا:اٌعرصة

مم - ماٌعؾوعات مواظؿففقزاتمInformation systemغظام مواٌادؼة ماظؾشرؼة ماٌوارد مذبؿوع مبلغه مضادم محشؿت مؼعرصه :

طؿامُتعرفمغظمم(،م23،م2883واألغشطةمواظعؿؾقاتمواإلجراءاتماظيتمهؽممتدصقماٌعؾوعاتميفمذبؿؿعمعا.)ضادم،محشؿت:م

اٌعؾوعاتمبلغفا"ذبؿوسةمعنماٌؽوغاتماٌذلابطةمواٌؿػاسؾةمععا،مواظيتمؼؿممعنمخالشلاموؿقعموادذلجاعموتشغقلمودبزؼنموبثم

م ماٌمدلة" ميف ماظرضابة موهؼقق ماظؼرار مسؿؾقاتمصـع  :.Laudon, K.C. & Laudon, J.P)اٌعؾوعاتمبفدفمدسم

بلغفامغظممآظقةمتؿؽونمعنمذبؿوسةمعنماٌؽوغاتماظيتمتلؿكدممظؾؼقاممبادؿؼؾالمعواردممسرصفامطلمعنماظعؾدمواظؽرديو،مم(2006

اظؾقاغات،موهوؼؾفامإظبمعـؿفاتمععؾوعاتقة،موتؿعاعلمغظمماٌعؾوعاتمععمعبقعماألغشطةماٌؿصؾةمباٌعؾوعات،موادباذماظؼراراتم

ماٌ متوصرل مررؼق مسن موصاسؾقؿه مطػاءته مبغرضمرصع ماإلداري ماىفاز مجاللمظؿشغقل م)اظعؾد، ماٌلؽوظني. مضرارات موتدسقم عؾوعات

 م(1000إبراػقم،ماظؽردي،معـالمربؿد:م

مظؾؿلؿػقدؼنمتؼدميفامسؾىماٌؽؿؾةمهرصماظيتماٌعؾوعاتقةماًدعاتمػي:مInformation servicesمخدعاتماٌعؾوعات -

ماظؾث،ماىارؼةماإلحارة،ماٌرجعقةماًدعة،ماإلسارة:موػى،ماظطرقمبلؼلرماٌعؾوعاتمعصادرمعنماظؼصوىماالدؿػادةمهؼققمبفدف

.مظؾؿلؿػقدؼنماٌؽؿؾةمتؼدعفامأنمميؽنماظيتماٌعؾوعاتمخدعاتمعنموشرلػا....اٌعؾوعاتمضواسدميفماظؾقث،مظؾؿعؾوعاتماالغؿؼائي

 م(180،م1007م:اهللمدخقلمعلػرة،ماًـعؿى)

:مؼعرصفامذوضيمداملمبلغفامػقؽةمتؼوممجبؿعمووفقزماظؾقاغاتموبثماٌعؾوعاتمInformation centersطزماٌعؾوعاتماعرم -

(،موُتعرفمأؼضامبلغفاممعرطزم2885،16إظبماٌلؿػقدؼنموتمدىمدورامواضقاميفمردممدقادةماٌمدلةماظؿابعمشلا.م)دامل،مذوضي:م

شلا،موؼفؿممبؿؼدؼممخدعاتهمظػؽةمععقـةمسادةمعامبؾؾقوجرايفمؼعـىمبؿفؿقعمأوسقةماٌعؾوعاتميفماجملاالتماظيتمتفمماشلقؽةماظؿابعم

اظصققػةمم(.موعرطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمػومذاطرة88،م1020،مأداعة:ماظعاعريتؽونمعـلوبيماشلقؽةماظيتمؼوجدمبفاماٌرطز.م)

 مظؾؿعؾوعات. اعرطزممتؾكمالمصقػقةمعمدلةمتصورمميؽن والمعامهؿاجهمعنمعوادمصقػقةمواظذيمميدػامبؽلمامتـطؾقمعـفيتاظ
 

ذذالدراساتذاملثولة:ذ-7

ميفغظمماٌعؾوعاتميفمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةممذاتماظعالضةممبوضوعماظدرادةماياظقةأبرزماظدراداتماياظقةمتلؿعرضماظدرادةم

 .سصرماٌعرصة

ذ:ذالدراساتذالعربوة:أواًل

مم - مخرعقطدرادة مسؾي مسؾد ممصاضل م"م1022سام مإجراءاتماظعؿلمبعـوان متطوؼر ميف ماٌعاصرة ماٌعؾوعاتمواظؿؽـوظوجقا مغظم أثر

غظمماٌعؾوعاتمسؾىمإجراءاتماظعؿلماإلداريممعؿالإظبمدرادةمعدىمتلثرلمادؿتفدفماإلداريمواظػينميفماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعات"م

،مواٌعوضاتماظيتمهولمدونمادؿعؿالماتواجففموطذظكمإبرازمأػمماٌشؽالتماظيتماٌعؾوعات،موتطؾقؼفاواظػينميفماٌؽؿؾاتموعراطزم

ماألعـل مباظشؽل ماظعؿل مإجراءات ميف متطؾقؼفا مودؾل ماٌعاصرة مواظؿؽـوظوجقا ماٌعؾوعات مغظم ماظؾقثممكدموادؿ. معـفج اظؾاحث
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تمأصؾحمضرورةمٌعؾوعاتميفماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعااإنمبـاءمغظمممتوصلماظؾاحثمإظبماظعدؼدمعنماظـؿائجمعنمأػؿفا:.موضدماظوثائؼي

 عؾقةمالمبدمعـفاميفمهلنيمطػاءةموصاسؾقةماألداء.م

 سؾى قزباظذلطماظعاعة اإلدارة عفدع عؽؿؾات يف ةقاآلظ األغظؿة ادؿكدامبعـوانم"م1020 سامبؽرمحلنم با أغبدأعامدرادةمم -

 تـاوظت وضد اظعاعة اإلدارة ععفد عؽؿؾات يف اآلظقة األغظؿة ادؿكدام سؾى تؾؼىماظضوءحقثمم("منا) اآلظي عفداٌ عؽؿؾات غظام

 اظـدؼم، ابن غظام ظقؾقس، دوبقس وػىمغظام اٌعفد، عؽؿؾات يف تصؿقؿفاموتطؾقؼفا مت اظيت اآلظقة األغظؿة تطور تارؼخ اظدرادة

 أداس بشؽل اظدرادة جاػز.مورطزت اآلظيم)األصق(مغظام اٌؽؿؾات عقؽـة غظام إظب )منا(،مباإلضاصة اآلظي اٌعفد عؽؿؾات غظام

 عنمضؾل تصؿقؿه مت عؿؽاعال غظاعا باسؿؾاره )منا( اآلظي اٌعفد عؽؿؾات غظام بادؿكدام واإلدارؼة اظػـقة تطؾققماإلجراءات سؾى

 واإلجراءات عبقعماظعؿؾقات وزائػه وتشؿل عؿؽاعل، بشؽل اٌعفد عؽؿؾات وعؿطؾؾات احؿقاجات ظؿؾؾقة اٌعفد يف اٌكؿصني

ماًاصة. واٌعاؼرلماظعاٌقة األغظؿة عع بـقؿه يف ؼؿواصق اظـظام أن طؿا اٌؽؿؾات، يف اإلدارؼة

غظممعراطزماٌعؾوعاتمباٌمدلاتماظصقػقةممبصرممهؾقلبعـوانم"م1008ضدممسؾدماظرحقممربؿدمسؾدماظرحقممأغبدمدرادةمساممم -

ممواضذلاح ماظذيمعؿؽاعلمآظيغظام ماظدور متـاولمصقفا ماٌعؾوعاتممؼهتمد" ماٌعؾوعاتمباٌمدلاتماظصقػقة،محقثمتعدمعصادر عراطز

مهؿوىمسؾقهمهبفذماٌؼؿـاة مٌا مشلا مطـوزا مظؾعاعؾنيم اٌراطز معصادرمميفعنمععؾوعاتمالمشـىمسـفا مظزؼادة ذبالماظصقاصة،موغظرا

متـاوظت،مظذظكمبؿؾكماٌراطزاٌكؿؾػةممادرػااظوصولمإظبماٌعؾوعاتمعنمعصميفمصعوبةاٌراطزموتـوسفامصفـاكمهمبفذماٌؼؿـاةماٌعؾوعات

معراطزمهػذ م اظدرادةمهؾقلمغظم ممواضذلاحاٌعؾوعاتمباٌمدلاتماظصقػقةممبصر اٌـفجم اظدرادةموادؿكدعتم.عؿؽاعلمآظيغظام

ميانماظؽايفمسدمماإلوضدمتوصلمإظبمذبؿوسةمعنماظـؿائجمعنمأػؿفام:مواظدرادةماٌقداغقةمماظؿقؾقؾيماظوصػيبشؼقهمماٌقداغيماٌلقي

عنمجاغبمإداراتمبعضماٌمدلاتماظصقػقةمبلػؿقةمعرطزماٌعؾوعاتمطؼطاعمعؽؿلمظعؿؾقةماظؿقرؼرماظصقػي.مػذامإظبمجاغبماصؿؼادم

اظؿـلققمواظؿؽاعلميفماظعؿلمبنيموحداتمعرطزماٌعؾوعاتميفمععظمماٌمدلاتماظصقػقة،مأؼضًامالمتؼدممعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةم

سدممادؿكدامماظؿؽـوظوجقامواظودائلمايدؼـةماٌطؾوبة؛مغظرامظعدممتواصرماظودائلمايدؼـةمواظـظمماآلظقة.مطذظكماًدعاتمباظصورةم

مظؾؿلؿػقدؼنمعنمػذهم مؼضعفماًدعاتماٌؼدعة ماٌعؾوعاتماظصقػقةموػذا موحداتمعراطز ممبعظم يفمحػظماٌعؾوعاتموادذلجاسفا

وعاتمباٌمدلاتماظصقػقةممبصرمإظيماٌؼوعاتماظؿؽـوظوجقةماظرئقلقةماظيتمتدسمماٌراطز.مػذامإظبمجاغبماصؿؼارمععظممعراطزماٌعؾ

 ادؿكدامماظـظمماآلظقةماٌؿؽاعؾةمبفا.م

مساتـاوم - ماىوادمدعقد ماٌمدلاتماظصقػقة"تمسـوانمهم1006مملمسؾد مباٌمدلاتمم"إدارة موسالضؿفا ماإلدارؼة ماظـظم عػفوم

ساجلمطلمصصلمجزئقةمعلؿؼؾةمبذاتفا،سؾىماظـقوماظؿاظي:متـاولماظػصلماألولمسالضةماظصقػقةميفمسصرمتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتمحقثم

ماظـاظثمصقدورم ماٌعؾوعاتماإلدارؼةميفماٌمدلاتماظصقػقة.مأعا اظـظامماإلداريمباٌمدلةماظصقػقة.مواظـاغيمؼدورمحولمتؽـوظوجقا

.مطؿامتـاولماظػصلماظرابعماظـظامماإلداريمظؼطاعماإلغؿاجمحولمتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتموادباذماظؼرارماإلداريميفماٌمدلاتماظصقػقة

اظصقػيميفماٌمدلاتماظصقػقة.مواظػصلماًاعسمتـاولماظـظامماإلداريمظؼطاعماٌطابعميفماٌمدلاتماظصقػقة.مثمماظػصلماظلادسم

داريمظؼطاعماظؿوزؼعميفماٌمدلاتموطانمسنماظـظامماإلداريمظؼطاعماٌطابعميفماٌمدلاتماظصقػقة.موؼؿـاولماظػصلماظلابعماظـظامماإل

محقثمؼؿـاولم ماظؿادع مواظػصل ماٌمدلاتماظصقػقة. ميف ماٌلاسدة ماإلدارؼة ماظـظم مسن ماظـاعن ماظػصل معوضوع مطان مثم اظصقػقة.

 معقزاغقاتماٌمدلاتماظصقػقة.موأخرلاماظػصلماظعاذرموؼدورمحولماظـظمماإلدارؼةماظصقػقةميفمسصرمتؽـوظوجقاماٌعؾوعات.

بعـوانم"ادؿكدامماظـظمماآلظقةميفمعؽؿؾاتمجاععةماإلدؽـدرؼة:مم1004إؼفابمدعقدمأبوماظعـنيمرجبمسامممدرادةباظـلؾةمظأعامم -

درادةمتؼوميقةمظؾواضعمواظؿكطقطمظؾؿلؿؼؾل"مصؼدمتـاوظتماألغظؿةماآلظقةماٌلؿكدعةميفمدؾعمعؽؿؾاتميفمجاععةماإلدؽـدرؼةموعدىم

اآلظيميفم توضقحماظدواصعموراءماظؿػؽرلميفمادؿكداممايادبإظبمم.محقثمػدصتماظدرادةناحفاميفمهؼققمأػدافمتؾكماٌؽؿؾات
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ايادبم توضقحماظوزائفماظيتمؼرادمعنوغظاممإظيمٌؽؿؾةمعام بقانماألدسماظيتمؼؿممبـاءمسؾقفامإسدادومعؽؿؾاتمجاععةماإلدؽـدرؼة

اإلصرادمدواءماظعاعؾنيميفماٌؽؿؾةمأوماٌلؿػقدؼنم آلظيمسؾيتلثرلمادؿكداممايادبمااإلدؽـدرؼة.موطذظكمأداؤػاميفمعؽؿؾاتمجاععةم

وادؿكدمماظؾاحثماٌـفجمم.باىدوىمايؼقؼقةمالدؿكدامماظـظمماإلظقةمممامؼلاسدػممسؾىماالخؿقارماظلؾقم تؾصرلماٌلؽوظني.موعـفا

مآظيمماظوصػي مغظام ماخؿقار ميف ماظعؾؿي ماألدؾوب مشقاب مأػؿفا: مغؿائج مسدة مإظب ماظدرادة موتوصؾت ماٌقداغي. مواٌـفج اظؿقؾقؾي

ماٌؽؿؾاتمإعؽاغقةم مبفذه ماآلظقة ماظـظم ماظداصعمالدؿكدام موأن ماإلدؽـدرؼة، ماحؿقاجاتمعؽؿؾاتمجاععة مبواصػاتموععاؼرلمتالئم

اةمعامضبدثميفماٌؽؿؾاتماألخرىماظيتمتلؿكدمماظـظمماآلظقة.موضدمتؾنيمعنمخاللمايصولمسؾقفامباجملان،موطذظكماظؿؼؾقدموذبار

اظدرادةمأنمإدخالماظـظمماآلظقةمعؽؿؾاتمجاععةماإلدؽـدرؼةمملمضبؼقماألػدافماٌطؾوبةموملمؼمدمإظبمتغقرلمجوػريميفمأداظقبم

اظؾقثمواالدذلجاعماظؾؾؾقوجرايفمصؼط،موملمؼؿمماظعؿلموأصؾحموجودماظـظاممسؾؽامسؾىماٌؽؿؾات؛مصاضؿصرمدورماظـظاممسؾىمخدعةم

 ادؿـؿارمإعؽاغقاتماظـظامميفمتؼدؼممخدعاتماٌعؾوعاتمظؾؿلؿػقدؼن.

مم - مسام مدرادة ماظصؿد ماهللمسؾد مأجرتمحـانمسؾد ماظصقفمععمم1002طؿا ماٌعؾوعاتماظصقػقةميفمهرؼر معراطز بعـوانم"دور

ماظ موأخؾار مسؾىمعمدليتماألػرام معؼارغة متطؾقؼقة معنمدرادة ميفماظػذلة مأداظقبماظعؿلم1000م–2887قوم مػدصتمإظبمتؼققم "

مبراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمواًدعاتماظيتمتؼدعفامظؾصقػقنيمجبرؼدتيماألػراممواألخؾار،موتلثرلمادؿكدامماظؿؽـوظوجقامايدؼـةم

ظبمذبؿوسةمعنماظـؿائجمأػؿفا:مجاءممبراطزماٌعؾوعاتماظصقػقة،موادؿكدعتمعـفجماٌلحماإلسالعيمواٌـفجماٌؼارن.موضدمتوصؾتمإ

يفمعؼدعةماألػدافماظيتمؼلعىمعرطزماٌعؾوعاتمباألػرامموأخؾارماظقوممظؿقؼقؼفامػدفمتؼدؼمموتـظقممعصادرماٌعؾوعات،مثممجاءتم

يفممذؾؽةماإلغذلغتميفمعؼدعةماظودائلمايدؼـةماظيتمؼلؿكدعفاماظؾاحثميفمايصولمسؾىماٌعؾوعاتمطؿصدرمعنمعصادرماٌعؾوعات،

ماٌعؾوعاتمبـلؾةم مطؿصدرمعنمعصادر ماظودقؾة ماٌؾقوثنيمسؾىمػذه ماسؿؿاد %موصىمعوضوساتمععقـة،موصىم20حنيمطانمدرجة

%موضدمؼرجعمذظكمظؾعدماٌلاصةمبنيموحداتم0.1جرؼدةماألخؾارماسؿؿدماٌؾقوثونمسؾىمعرطزماٌعؾوعاتمبدرجةمعؿودطةمبـلؾةم

 .عرطزماٌعؾوعاتمباىرؼدةموصاظةماظؿقرؼر

اظؼرارممادباذععوضاتمادؿكدامماظـظمماإلدارؼةمايدؼـةموأثرمذظكمسؾىمدسممبعـوانم"م1002سامممسؿادمعصطػىماظؾـاغىدرادةمم -

واٌؿوصرةمعنمخاللمعرطزماٌعؾوعاتممايدؼـةماإلدارؼةؿقدؼدمععوضاتمادؿكدامماظـظممظم"مػدصتباجملؾسماألسؾىمظؾشؾابمواظرؼاضة

ماظشؾاب مم،بوزارة ماظشؾاب(مأجفزةسؿؾقاتماظؿـلققمواظؿؽاعلمبنيممأصضلمإظباظوصولموأؼضا باظـلؾةمموضطاساتماجملؾسم)وزارة

م ماٌؼدعة مإصبادظؾكدعات مثم ممآظقةمظؾؿلؿػقدؼن، مباجملؾس ماظؼرار مادباذ مظدسم ماٌعؾوعات معن مظالدؿػادة ظؾشؾابمماألسؾىسؾؿقة

موواظرؼاضة ماظؾاحثماٌ. مطلداةماآلظقةادؿكداممايادؾاتممأػؿقةسؾىمماظؿلطقدماظدرادةمػومغؿائجوعنمأػممم.اظوصػيفجمـادؿكدم

مإظبؼؿممايصولمسؾقفامبفدفماظؿوصلمماظيتهؾقلماظؾقاغاتممأػؿقةاظؿلطقدمسؾىموم،سؿؾقاتماظؿكطقطموصـعماظؼراراتميفصعاظةم

مإصبادسؾىمضرورةممقدوطذظكماظؿلطم.ادباذماظؼراراتماٌـادؾةمصقؿامطبؿصمبـشاطماظوحدةميفؼؿمماالسؿؿادمسؾقفاممإحصائقةعمذراتم

ضرورةمتطوؼرمغظمماٌعؾوعاتممصفي:مظؿوصقاتأعامام.ظؽقانمواحدمؼربطمصقؿامبقـفامأجزاءماإلدارؼةسؿؾقةموعلمعنماظوحداتممآظقة

ضرورةمخضوعماظؼراراتمظؾدرادةموهدؼدماظؾدائلمومشرلمصائؾةبوزارةماظشؾابمظؿالصىمادباذمضراراتمماآلظقةايادؾاتممبادؿكدام

صببمأنمتـؾعمعنموحداتممواظيتاٌؿاحةمععماالدؿػادةمعنماٌعؾوعاتماٌوجودةمظدىمعرطزماٌعؾوعاتمواظؿوثققمودسممادباذماظؼرارم

 واظؼطاسات.مباألجفزةايادؾاتم

مدرادةمصارؿةماظزػراءمربؿدمأغبدمساممم - عؾوعاتماظصقػقةميفماظصقاصةماٌصرؼة:مدرادةمبعـوانم"تؼـقاتمتوثققماٌم1000أعا

مشلا،م ماظصقػقني موادؿكدام ماٌصرؼة ماظصقاصة ميف ماظصقػقة ماٌعؾوعات متوثقق متؼـقات مسؾى ماظؿعرف مإظب مػدصت مصؼد عقداغقة"

ظوجودمواٌـفجماٌؼارن.موضدمتوصؾتماظدرادةمإظبماظعدؼدمعنماظـؿائجمعنمأػؿفا:مإنمسدممإدراكماظػردمماٌلقيوادؿكدعتماٌـفجم
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مطانمإدراكماظػردمظصعوباتمادؿكداممعصدرماٌعؾوعاتمضؾقال،مطؾؿام ماٌصدر.موطؾؿا عصدرماٌعؾوعاتمؼمدىمإظبمسدممادؿكداممػذا

 زادتمضدرتهمسؾىماظؿؿاسماٌعؾوعاتمعنمخاللمػذاماٌصدر.

عرطزماٌعؾوعاتمودسممادباذممبعـوانم"اظـظامماآلظيماٌؿؽاعلمٌؽؿؾةم2888أعامباظـلؾةمظدرادةمأعلموجقهمغبديمعصطػىمساممم -

 libraryاظؼرارممبفؾسماظوزراءماٌصري:مدرادةمتؼوميقة"مصؼدمتـاوظتمتؼققممأحدماظـظمماآلظقةماٌؿؽاعؾةماٌلؿكدعةميفماٌؽؿؾاتم

information system lisمم موعؽوغاته محقثمبقؽؿه معن موتؼققممموإعؽاغاتمبكؿؾفمجواغؾه مصقه، اظؾقثمواالدذلجاع

ادؿكداعهميفماٌؽؿؾاتماظعربقةموبقانماٌشؽالتماظيتمتواجففمموايؾولماٌؼذلحةمشلا.موادؿكدعتماظؾاحـةمعـفجماٌلحماٌقداغي.م

مlisامموظؼدمأدػرتماظدرادةمسنماظعدؼدمعنماظـؿائج:مؼلتيميفمعؼدعةماألدؾابماظيتمدصعتماٌؽؿؾاتمعوضوعماظدرادةمإظبماضؿـاءمغظ

وأوصتماظدرادةمبضرورةمعؿابعةموإذرافماٌمدلاتمدونمشرلهمعنماظـظمماألخرىمبلارةمودفوظةماظؿعاعلمععهمواشبػاضمتؽؾػؿه.م

موأنم موهلقـفا مصرسقةمجدؼدة مغظم مإضاصة مععمضرورة مسؾىماظـظام اٌعـقةممبفالماٌؽؿؾاتمواٌعؾوعاتمسؾىماظؿطوراتماظيتمتؿم

 اسدماًاصةمبؽقػقةمإسدادماظؿلفقؾةماظؾؾؾقوجراصقةمورؾقعةماظؾقاغاتماظيتمؼؿضؿـفامطلمحؼل.ممؼؿضؿنماظـظاممععؾوعاتمسنماظؼو

بعـوانم"عراطزماٌعؾوعاتمم2885تـاوظتمدرادةمربؿدمصؿقيمسؾدماشلاديموأبوماظلعودمإبراػقمموربؿدمإبراػقممدؾقؿانمساممم -

اٌمدلاتماظصقػقة.مثممضبددمعواضعمعراطزماٌعؾوعاتمداخلماظصقػقة"مسرضمألػممأغواعمعراطزماٌعؾوعاتمواظيتمالمشـىمسـفاميفم

اشلقؽلماظؿـظقؿيمظؾؿمدلاتماظصقػقة،موطقػقةمتـظقؿفاموأدارتفامععماإلذارةمإظبمعصادرماٌعؾوعاتماظواجبمتواصرػامبؿؾكماٌراطز،م

اظصقػقةماظيتمتؼدعفامتؾكمموأؼضامذرحمظؾعؿؾقاتماظػـقةماٌكؿؾػةمعنمصفردةموتصـقفموتؽشقف..مطؿامتـاولمخدعاتماٌعؾوعات

 اٌراطز.موأخرلامادؿكدامماظؿؽـوظوجقامايدؼـةموايادبماآلظيميفمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقة.

هتمسـوانم"عراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةميفماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼة:مدرادةمم2884أعامدرادةمعوصقمصاحلمخؾقلمسالفمساممم -

ؽةماٌؽرعة"مصؼدمػدصتمإظبمدرادةماظوضعماياظيمٌراطزماٌعؾوعاتمظألرذقػاتماظصققػةمعلققةمظواضعفامودؾلمتطوؼرػاممبـطؼةمع

معصادرم مسؾى ماظدرادة مرطزت موضد موسؽاز، مواظـدوة مواٌدؼـة ماظؾالد مصققػة موػي ماٌؽرعة. معؽة ممبـطؼة ماٌمدلاتماظصقػقة يف

ظصقػيموسؾىمغشلةمعراطزماٌعؾوعاتمواألرذقػاتماٌعؾوعاتماظصقػقةميفمصقفماٌؿؾؽةمواألغظؿةمواظلقاداتماظيتمهؽمماظعؿلما

اظصققػةمباٌؿؾؽةموذرحمعواضعفاموذبؿوساتفاموخدعاتفامظؾعاعؾنيمصقفا.مثممجاءتمغؿائجماظدرادةمظؿؾنيمأنمصقفماٌؿؾؽةمتـؼلمم

ذقفمصورمشرلمعـظممإظبمثالث:ماظػؽةماألوظبمصقفمتػؿؼرمٌـلمػذهماٌراطزمعـلمصققػةماظؾالدمواظـدوةمالمؼوجدمصقفؿامأطـرمعنمأر

والمؼمديمخدعاتهمبشؽلمجقد،مواظػؽةماظـاغقةمصقفمظدؼفامسدةموحداتمأرذقػقةمعوزسةميفمداخلموخارجمعؾـىماظصققػةموالم

ميؽنمإدارتفامسؾىماظوجهماظذيمؼضؿنمأداءماظعؿلمبشؽلمجقدموعـالمذظكمصققػةماٌدؼـة،مأعاماظػؽةماألخرلةمعـلمصققػةمسؽازم

اتمػومأضربمإظبمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةموظؽنمالمطبؾومعنماظعقوبمأوماظـؼصمخاصةمسبومتؽـوظوجقامواظيتممتؿؾكمعرطزمععؾوع

عراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةماظيتمتعؿؿدمسؾقفاماظدولماٌؿطورة.موعنمثممصلنمػذهماظػؽاتمالمميؽنمتعؿقؿفامسؾىمباضيمصقفماٌؿؾؽةم

ظػفممماظصقفميفمعـطؼةمعؽةماٌؽرعةمواظيتمهؿاجمإظبمخطوةمجرؼؽةمواظيتمتؿشابهميفمغػسماظظروفمواإلعؽاغقاتماظيتمتعقشفا

 م عاتعـقهمعراطزمععؾوعاتماظصقػقةميفماظعؿلماظصقػي.

مم - مربيماظدؼنمذقكاغىمسام ميفمم2884درادةمزلرلة مودورػا م)األرذقفماظصقػي( ماٌعؾوعاتماظصقػقة هتمسـوانم"أضلام

ػقةماٌصرؼةمواظلورؼة"مصؼدمػدصتمإظبمتؼققممودرادةماألرذقفماظصقػيماظؿقرؼرماظصقػي:مدرادةمعؼارغةمسؾىماٌمدلاتماظصق

باٌمدلاتماظصقػقة،مودرادةماًدعاتماظيتمؼؼدعفاماألرذقفماظصقػيمظؾؿلؿػقدؼنمودورهميفممماردةماظـشاطماظصقػي،موإجراءم

اظؿقؾقؾي،مواظدرادةماٌقداغقة.موأدػرتمماظوصػيعؼارغةمبنيمواضعماألرذقفميفماٌمدلاتماٌصرؼةمواظلورؼة،موضدمادؿعاغتمباٌـفجم

معمدلةم مبادؿــاء ماظدرادة مربل ماٌمدلاتماظصقػقة مظألرذقفمجبؿقع ماٌكصصة ماظؿاظقة:مضعفماٌقزاغقة ماظـؿائج مسن اظدرادة
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نماألػراممحقثمؼؿلاوىمضلمماٌعؾوعاتمبفامععمبؼقةماألضلامماظصقػقةماألخرى،موضعفماًدعاتماٌؼدعةمبلضلامماٌعؾوعات،موا

ضلمماٌعؾوعاتمؼمثرمتلثرلامعؾاذراموحقوؼامسؾىممماردةماظـشاطماظصقػيمصؼدمبؾغتمغلؾةمترددماظصقػقنيمسؾىمأضلامماٌعؾوعاتم

 %.64%موصىمدورؼام72مبصرم

مم - مايؾيبمسام مإعام مخاظدمربؿد مظدرادة مباظـلؾة ميفمععؾوعاتمم2882أعا موأثرػا ميفمعصر ماٌعؾوعاتماظصقػقة م"عراطز بعـوان

صؼدمػدصتمإظبمتؼققممعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةممبصرم)عمدلاتماألػرام،مدارماشلالل،مروزماظقودف،مأخؾارماظقوم،مماظدورؼات"

وطاظةمأغؾاءماظشرقماألودط(،موبقانمعدىمعالءعةمػذهماٌراطزمووفقزاتفامظؾعاعؾنيمباٌمدلاتماظصقػقة،مطؿامػدصتمإظبماظؿعرفم

عؾوعاتمظؾعاعؾنيميفمايؼلماظصقػيمودؾلمتـظقؿفاموإسدادػامؼدوؼامظالدؿػادةمعـفا،مسؾىمعدىمتوصرلمعرطزماٌعؾوعاتمألوسقةماٌ

اظؿقؾقؾي.موتوصؾتمماظوصػيواظؿعرفمسؾىماًدعاتماظيتمتؼدعفاماٌراطزمظؾؿلؿػقدؼن،موادؿكدممعـفجماظؾقثماٌقداغيمواٌـفجم

اٌعؾوعاتماظصقػقةممبصر،موطذظكمضعفماًدعاتماٌؼدعةمماظدرادةميفمغؿائففامإظبماظؼصورماظشدؼدميفمأداءماظعؿؾقاتماظػـقةممبراطز

 ظؾؿلؿػقدؼنمعنمػذهماٌراطز،موضؾةمسددماظعاعؾنيماٌؿكصصنيميفمذبالماٌؽؿؾاتمواٌعؾوعاتمبفذهماٌراطز.

م"مصؼدمتـاوظتمغظمماٌعؾوعاتميفبعـوانم"غظمماٌعؾوعاتميفماٌمدلاتماظصقػقةم2878درادةمداعيمسؾدماظعزؼزماظؽوعىمساممم -

مسؾمم موزفور ماٌعؾوعات متؽـوظوجقا موتؼدم ماٌعؾوعات ماغػفار مسصر مإظقه مأدى موعا مخباصة، مواظصقػقة مساعة ماٌعاصرة اٌمدلات

اٌعؾوعات،مععرصامباظـظممساعةموبـظمماٌعؾوعاتميفماٌمدلاتماظصقػقةمخباصة؛مباإلضاصةمإظبمعػفوممطؾؿةماٌعؾوعاتموذبالمسؿلم

سؿلمغظمماٌعؾوعاتممبراحؾهماظـالثميفمايصولمسؾىمعصادرماٌعؾوعاتمبلغواسفاماٌكؿؾػة،موتـظقمممسؾمماٌعؾوعاتمعؾقـاماىدؼدميف

اظدضقؼةميفمموحػظمودبزؼنماٌعؾوعات،مثممادذلجاعماٌعؾوعاتموتؼدؼمماًدعاتماٌعؾوعاتقةمذارحامأػؿقةمايصولمسؾىماٌعؾوعات

ءميفمهرؼرماًدلمأوماٌؼالمأوماظؿقؼققمأومايؿؾةماظصقػقةمودورمرصعمعلؿوىمصنماظؿقرؼرماظصقػيميفماٌمدلاتماظصقػقةمدوا

ماظؼراراتم مالدباذ ماظصقػقة؛ ماٌمدلة مإدارة مسن مظؾؿلؽوظني مواظدضقؼة ماظؽاصقة ماٌعؾوعات متوصرل موأػؿقة مذظك. ميف ماٌعؾوعات غظم

 مماظلؾقؿة.

ذ:ذالدراساتذاألجنبوة:ثانوًا

 L.C. Issues REF for Integrated"مهتمسـوانم2886اظيتمأسدتفامإدارةمعؽؿؾةماظؽونرسمساممماظدرادةم -

library system in Advanced technology libraries"مظؾؿؽؿؾة،مم مجدؼد معؿؽاعل مآظي مغظام مإسداد إظي

واذؿؿؾتماٌواصػاتمسؾيماظعدؼدمعنماٌعؾوعاتماٌؿعؾؼةمباٌؿطؾؾاتماظيتمؼـؾغيمتواصرػامباظـظامماآلظي،مواظيتمجريمررحفامسؾيم

اٌوردؼن،مواًروجممذبؿوسةمعـؿؼاةمعنمأبرزمعـؿفيماظـظمماآلظقةمباظوالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقةمآغذاك،مععمتؼققممادؿفاباتمػمالء

ممبمذراتمحولمعديمضدرةمتؾكماظـظمماآلظقةماٌؿاحةمسؾيمهؼققمتؾكماٌؿطؾؾات.

 The attitudes of library patrons toward"بعـوانم2883ساممم Imsoon Kimأعامباظـلؾةمظدرادةم -

new library technology"صرلىماظؾاحثمأنمإدخالمتؼـقةمايادبماآلظيميفمآؼةمعؽؿؾةمشاظؾامعامضبدثمتغقرلاتميفممم

بقؽؿفاماظؿـظقؿقةمعنمحقثمتـظقؿاتماشلقؽلماظوزقػيمأومتصؿقؿاته،موصىمسؿؾقةماظؿوصقفماظوزقػيمذاته،موطذظكميفمبـاءماٌؽؿؾةم

عنماٌقزاغقةماٌرصودةمظذظكماظغرض.موضدمادؿكدمماظؾاحثمماظؽؾى.مطؿامأنمادؿكداممتؼـقاتمايادبميفماٌؽؿؾةمؼؿطؾبمضدرامطؾرلا

اٌـفجماٌقداغيموطاغتمسقـةماظدرادةمعنمرؾؾةماظدراداتماظعؾقاميفمعؽؿؾةمضاسدةمأوداماىوؼةمباظوالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقة.موظؼدم

توصؾتماظدرادةمإظبمغؿائجمطانمأبرزػامأنمهلقبماٌؽؿؾاتمؼـؾغيمأنمؼؿمممبعدلمزعينمأدرع.م
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 The academic library in the electronic"بعـوانم2875سامم mekhag B. Abdo درادةػدصتمم -

age: The case of six Arabian peninsula countries (middle East)"إظبمععرصةماآلثارماالصبابقةمم

ظؾؿشروساتماآلظقةمواغعؽاداتفامسؾىمذؽلماًدعاتماٌؼدعةميفماٌؽؿؾاتماىاععقة،مواًططماٌلؿؼؾؾقةمشلا.موادؿكدعتماظدرادةم

م مأبرزػا: مطان مغؿائج مسن ماظدرادة مأدػرت موضد ماٌقداغي. مأػمماٌـفج موأن ماجملؿوسات. معع مظؾؿعاعل ماٌؿاحة ماآلظقة ماألغظؿة ضؾة

مٌشؽالتماظيتمتواجهمآظقةماٌؽؿؾاتماىاععقةمضصورمأدواتماظضؾطماظؾؾؾقوجرايفموسدممإتؾاسفامٌعاؼرلمعوحدة.ما

اظؾاحـةمعنماظدراداتماظلابؼةممذاتماظعالضةممبوضوعماظدرادةمصؼدمادؿػادتادؿعراضمعامدؾقمعنمدراداتمسربقةموأجـؾقةممبعد

مإثراءماظدرادةماياظقة.يفم

ماورماظؿاظقة:موتؿـاولماظدرادةماحمل

ذنظمذاملعلوماتذواملؤسداتذالصحفوةاألول:ذذاحملور

مبلػؿقؿفاميفمدسمماظعؿلماظصقػيموادباذمماتماظصقػقةمدلاٌأوظتم معـفا مبصـاسةماٌعؾوعاتمإدراطا مطؾرلا صفاءمماظؼرار،اػؿؿاعا

إغشاءمعرطزماٌعؾوعاتمطؽقانمعؿؽاعلمؼؾيبماالحؿقاجاتماٌعؾوعاتقةميفماظعؿلماظصقػي،موذظكمعنمخاللمعبعماٌعؾوعاتموتـظقؿفام

ؿقؼققماظرؼادةمسؾىموذظكمظمأومخارجفامعنماٌفؿؿنيمواظؾاحـنيمواٌمدلاتماٌمدلةماظصقػقةوإتاحؿفامظؾؿلؿػقدؼنمدواءمداخلم

تؼدؼمموتوصرلماٌعؾوعاتمبلذؽاشلاماٌكؿؾػةمومبصادرػام،موؾقؿيميفمصـاسةماٌعؾوعاتمظدسمماظعؿلماإلسالعياٌـلـؿـوىماحملؾيمواإلض

م.اٌؿعددةمظؿطوؼرماظعؿلماإلسالعي

ماٌؽوغاتماظيتمتلؿ معن مذبؿوسة معن متؿؽون مآظقة مغظم ماٌعؾوعاتمػي مإظبممكدمغظم موهوؼؾفا ماظؾقاغات، معوارد مبادؿؼؾال ظؾؼقام

عـؿفاتمععؾوعاتقة،موتؿعاعلمغظمماٌعؾوعاتمععمعبقعماألغشطةماٌؿصؾةمباٌعؾوعات،موادباذماظؼراراتمظؿشغقلماىفازماإلداريم

م مضرارات موتدسقم ماٌعؾوعات متوصرل مررؼق مسن موصاسؾقؿه مطػاءته م)بغرضمرصع مإبراػقماٌلؽوظني. مجالل معـالمم،اظعؾد، اظؽردي،

موبنيماحؿقاجاتموإعؽاغقاتمم(1000:ربؿد مبنيماٌؿغرلاتماًارجقة ماظؿؽاعل مهؼقق ميف مػاعا حقثمتؾعبماٌعؾوعاتمدورا

وضدراتماٌـظؿات.موػـاكمسدةماواػاتميفماألجفزةماإلدارؼةمتدلزماياجةمإظبمضرورةموجودمغظاممظؾؿعؾوعاتمعنمأػؿفاماالواهم

ظعؿل،موزفورمأداظقبمجدؼدةميفمادباذماظؼرارات،مواالواهمسبوماظالعرطزؼةميفماإلدارة،موبروزمزاػرةمإظبمزؼادةماظؿكصصموتؼلقمما

م(1001اظعوٌةمواظؿقولمسبوماضؿصادماًدعات.م)حقدر،مععاظيمصفؿي:م

وطذظكمتضكممحفمماٌـظؿاتموتعؼدمم،عنمبقـفامزفورمايادبموتطورهماألدؾابتعازممعصطؾحمغظمماٌعؾوعاتمظؾعدؼدمعنمم"ظؼد

مععفام،غشاراتفا متؿعاعل ماظيت ماظؾقاغات محفم مواظالدؾؽقةم،وتضكم ماظلؾؽقة ماالتصاالت مودائل مإظبمم،وتطور ماٌؾقة واياجة

وضعفماألغظؿةماظقدوؼةماظؿؼؾقدؼةميفمإعدادمم،اٌعؾوعاتماظدضقؼةمواظلرؼعةمعنمإداراتماٌـظؿاتموصؽاتماٌلؿػقدؼنمسؾىماخؿالصفم

وملمتؼؿصرمأػؿقةمغظمماٌعؾوعاتمسؾىمحؼلمععنيمعنمماٌلؿػقدؼنمباٌعؾوعاتماظيتمضبؿاجوغفامباظلرسةماٌؿؽـةمويفماظوضتماٌـادب.

م مدونمأخر ماظؾشرؼة ماٌعرصة ماٌعؾوعاتميفممصفـاكحؼول موغظم ماٌعؾوعاتماإلدارؼة معـلمغظم ماٌعؾوعاتماٌؿكصصة مغظم معن اظعدؼد

ماٌعؾوعات موعراطز موماٌؽؿؾات ممميؽنوشرلػا مزبؿؾػةمأناظؼول مأغواع معن ماظـظم معن مذبؿوسة مهؽؿه مصقه مغعقش ماظذي م."اظعامل

مم(1022:صاضلمسؾدمسؾيم،خرعقط)

سؾىمطلمعمدلةمأنمتؼوممبردممظذظكماظػعاظةمعطؾؾامالمشـىمسـهمظؾوصولمإظبماظؿـؿقةماظورـقةم علؿؼؾالتعدمأغظؿةماٌعؾوعاتماآلنمو

م موتشفقعدقاداتموإدذلاتقفقاتمظؿطوؼر ماٌعؾوعاتقة م عواردػا ماالغؿػاع ميفمعن مصعاظقة مأطـر ممنو ماٌعؾوعاتمبفدفمهؼقق أغظؿة
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وترتؾطمم.تاعةموأنمتؼوممبفذامطلماٌمدلات اًدعات.موغظرامألػؿقةمعواردموأغظؿةماٌعؾوعاتمصنغهمصببمدبطقطفاموإدارتفامبعـاؼة

نمدبطقطمػذهماٌواردمواياجةمظؿوصرلمضوىمبشرؼةمحقثمأ اٌواردماظؾشرؼةأغظؿةماٌعؾوعاتميفماظؾالدماظـاعقةمارتؾارامضوؼامبؿطوؼرم

ماجملال موعفاراتمصـقةميفمػذا مطانمظـظم عمػؾة مإذا مصقفا ماظيتمميؽنمأنمهؽم ماٌمذراتماإلدذلاتقفقة معن اٌعؾوعاتمأيم ؼعد

م(2001م:)إبراػقم،مأبوماظلعود .علؿؼؾلميفمػذهماظدوظة

"وظذظكمصببمأنمؼـشاموؼدارمعرطزماٌعؾوعاتموصقمخطةمدؾقؿةمتراسىمصقفاماإلجراءاتماظػـقةماظلفؾةمواظدضقؼةميفمغػسماظوضت.م

وأنمؼعفدمبهمإظبمعوزػنيمأطػاءمؼلؿطقعمطلمعـفممأنمؼػفممدورمعرطزماٌعؾوعاتميفمخدعةماظصققػةمحقثمؼؼوممعرطزماٌعؾوعاتم

حػظفامبطرؼؼةموعلمعنماظلفلماظوصولمإظقفاميفماظوضتماٌـادبموباظلرسةماٌـادؾة،مبلمجبؿعماٌعؾوعاتموتـظقؿفاموماظصققػة

عرطزممطػاءةوأصؾحمناحمأيمعمدلةمصقػقةمومتقزػامسنماٌمدلاتماظصقػقةماألخرىمؼعؿؿدمإظبمحدمطؾرلمسؾىمدرسةموصاسؾقةم

أعام(.م24،م25،م2885ؿدمصؿقيموآخرون:مسؾدماشلادي،مرباٌعؾوعاتمداخؾفا،موباظؿاظيمخدعاتماٌعؾوعاتماظيتمتؼدعفا.م)

مخالل ماٌعؾوعاتمواالتصاالتمعن متؽـوظوجقا مصؿعؿل ماٌمدلاتماظصقػقة ماٌعؾوعاتميف مظـظم مبفدفم باظـلؾة عـظوعاتمربددة

اٌعؾوعاتم وشاظؾامعامؼؿواصرميفماٌمدلاتماظعربقةمغظامماظعامل. تـلققماظعؿلماظؿشغقؾيمواإلداريمواٌمدليميفمعبقعماٌمدلاتميف

موادعةميفماٌمدلاتم اظؿشغقؾيمواإلداري،مأعامغظمماٌعؾوعاتماظؿـػقذؼةموغظممدسممادباذماظؼرار صؿامزاظتمملمودمشلامبعدمدوضا

ػذاماظـوعم أدؾابهمعنمسدمماظوسيمبلػؿقؿفا،مأومضصورماٌوازغات،مأومسدممتؼدؼممعورديماظـظممٌـل اظعربقة،موضدمغؿجمذظكميفمبعض

 سؾدماشلادي،مزؼن:م) عمدليميفمبعضماٌمدلاتموعذلوكمظؼراراتماألصراد". روضفم،مأومألنماظعؿلمالمؼؿممبشؽلعنماظـظمميفمس

www.ta3lime.com/مAvailable at: http://) 

تؿؽونماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتمسادةمعنمأجزاءمعـػصؾةمعنماظـاحقةماظشؽؾقة،مإالمأغفامعؿصؾةموزقػقامتعرفمباظـظم.موطبؿؾفم

مبهم ماظقدويماظذيمؼؼوم ماظعؿل مطاعالمسؾى ماسؿؿادا ماظؿؼؾقديمؼعؿؿد ماظـظام ماحملودبميفمأن ماظـظام ماٌؽؿيبماظؿؼؾقديمسن اظـظام

ادبميفمتـػقذمبعضمأومطلماظعؿؾقاتماٌؽؿؾقةمصقعرفماظـظاممبلغهمغظاممآظيمعؾـىمسؾىمايادبموضدماألصراد،مأعامإذامادؿكدمماي

م ماظػرسقة متعرفمباظـظم ماظصغرلة ماظـظم معن مسدد معؽؿيبمسؾى مغظام مطل مأغبد:مsub-systemsؼشؿؿل مسؿر م)ػؿشرى، .

م(282،م1002

ممممم

ذأهموةذنظمذاملعلوماتذلألجهزةذاإلداروة:

متؽـوظوجقمإن ماٌعؾوعاتم إظبمأدىاظذيمماألداساٌعؾوعاتمطانممااغؿشار مغظم موادؿكدام موتصؿقم مبلغفاعرفمتاظيتمماإلدارؼةبـاء

م ذبؿوسة مواظعـاصر ماظؾشرؼةماٌدربة م اظالزعةمىؿعموتشغقلماظؾقاغاتمظغرضماآلظقةعنماظعـاصر ععؾوعاتمتلاسدميفممإظبهوؼؾفا

اظؽشفمسنممإظبماإلداريوؼفدفمغظامماٌعؾوعاتمم.وزبرجاتم،هوؼل توسؿؾقام،وؼؿؽونماظـظاممعنمعدخالتم.ادباذماظؼرارات

م اٌعؾوعاتمووؿقعفا مباٌمدلةموإسدادػاوهؾقؾفا ماظعؿلماٌكؿؾػة مالحؿقاجاتمعراطز مم.رؾؼا ماٌعؾوعاتمؼعؿلمسؾىم أنطؿا غظام

م.اياجة تداولماٌعؾوعاتموودؼدػاموادذلجاسفامسـد

مؼعرفم معا موبثماٌعؾوعاتميفمذؽلماظؽذلوغيموػو مظؿشغقلموععاىةمودبزؼن ماظؿؽـوظوجقا مأغواع ماٌعؾوعاتمعبقع مغظم تلؿكدم

بؿؽـوظوجقاماٌعؾوعاتماظيتمتشؿلمايادؾاتماآلظقةموودائلماالتصالمايدؼـة.موؼؼوممغظامماٌعؾوعاتمبؿشغقلماظؾقاغاتموتؼدميفام

مبؿشغقلم مؼؼوعون متؽونمزبرجاتمظؾؿلؿكدعنيماظذؼن مورمبا مايادؾاتماآلظقة. متوصر مغؿقفة ماٌعؾوعاتمبلغػلفم زبرجاتمغظام

http://www.ta3lime.com/showthread.php?t=13015
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اظعدؼدمعنماظـظممعلؿكدعةمبشؽلمروتقينمألشراضماظرضابةمسؾىمأداءماىفازماإلداريمغػلهمأومظؿؾلقطمتشغقلمأواعرماٌلؿكدعني.م

م(م1004)سؾي،مسصامماظدؼنمربؿد:م
م

ماٌعؾوعات مغظم مأػؿقة مموتـؾع مزفور ماالظؽذلوغقةيف مباإلدارة مؼعرف متؽـوظوجقامصمعا موازدػار ماٌعؾوعات، مغظم معػاػقم متطور ؿع

لعىمإظبمتؾؾقةماحؿقاجاتمععقـةميفمتايادؾاتمواالتصاالت،مزفرتمأغواعمعؿعددةمعنمغظمماٌعؾوعاتماٌؾـقةمسؾىمايادؾاتم

مهلنيمصاسؾقةماألداءماظؿـظقؿيمواإلداري.موضدمطانماجملاالتماإلدارؼةماٌكؿؾػة،موطلمعـفامؼعؿلمسؾىماإلدفاممبشؽلمأومبكخرميف

ماإلداراتم مسؾى ماٌؾاذر ماألثر محقثمظذظك معن مررؼؼة موهلنيموتطوؼر مطػاءتفا موسؾىرصع مؼعرفمباإلدارةممأدائفا معا ذظكمزفر

ماٌعؾوعاتمبفدفمتؾلقطماإلجراءاتماإلدارؼةميف موغظم مايصولمسؾىماالظؽذلوغقةماظيتمتلخذمباألداظقبمايدؼـةمعنمتؽـوظوجقا

اظوثائقمواظؼراراتمواًدعاتماٌكؿؾػةمظؾؿلؿػقدؼنموباظؿاظيمتقلرلمتؼدؼمماًدعاتمشلممعنمخاللمودائلماٌعؾوعاتمواالتصاالت،م

 .Gordon, Judith R & Gordon, Steven R.م)يفماظوضتماٌـادبماظؼرارادباذمطؿامتفدفمإظبمعلاسدةمأصقابماظؼرارميفم

م(1999
م

 

إنمغظمماٌعؾوعاتمأصؾقتمتمدىمدورامحقوؼاموػاعاميفمأداءماألسؿالموإدارةماٌـظؿاتمبػاسؾقةموطػاءة.مصفيمتلفمميفمتدصقموتؾادلم

اٌعؾوعات.مواالدؿعاغةمبؿؽـوظوجقاماٌعؾوعاتماٌؿطورةمدوفمؼلاسدمسؾىمادؿـؿاراتمضكؿةميفماٌواردماٌادؼةمواظؾشرؼةم،مظذظكمطانم

ظصاحلماالضؿصادماظؼوعيموظؾصاحلماظعاممسنمررؼقمإسدادمدقادةمساعةمعمطدةماالدؿكدامماألعـلماالضؿصاديمعنماظضروريمترذقدػام

م(81-82،م2878ظؾؿعؾوعاتمطؿوردمرئقليموجوػريميفمتطوؼرماإلدارةمجملابفةمهدؼاتماٌلؿؼؾل.م)اشلادي،مربؿدمربؿد:م

م

واالتصاالتممقادؾاتظؾمأصؾحميؽــاماظؼولمبلغهم،مودؼدجبؼومماٌعؾوعاتمواالتصاالتمضدعاموبشؽلمعؿلارعموتلتيمطلممغظمممتضي

وعنماٌلؾممبهمأغهمعنماظصعبممبؽانمبشؽلمخاص.ماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتممتطورمأداءدورامرئقلقاميفماجملؿؿعمبشؽلمساممويفم

م ماٌطافمشلذه مظـفاؼة مصورة ماظؿؽـوظوجقاردم موظؽنمػذه بؾدانماظعاملميفمالمتزالمحؿىماآلنمتذلطزمبشؽلمرئقلقيمماظؿؽـوظوجقا.

اٌشروساتمواظؿصوراتموطذظكمدرادةممخاصةميفمذبالماإلدارة،موتطؾقؼاتفاماظؿؽـوظوجقاػذهممإنازاتوباظؿاظيمصننمدرادةمم،اٌؿؼدم

م(Mitchell, E-topia:2000)ممؼلاػممإظبمحدمبعقدمبوضعماظـؼاطماظرئقلقةمٌالعحمذبؿؿعماٌلؿؼؾل.اٌلؿؼؾؾقةم

ذاستخدامذتقنواتذاملعلوماتذيفذمؤسداتذاملعلوماتذالصحفوةالثاني:ذذاحملور

األسؿالماٌمدلقةمواظػردؼة،مبلمؼـظرمإظقفامسؾىمأغفام المؼـظرمظؿؽـوظوجقاماٌعؾوعاتماظقوممسؾىمأغفامذبردمأداةمظؿلفقلموتقلرل

اظدولم اٌؿغرلاتماظيتمأصؾقتمتؿشؽلمسؾىمأدلفامضراراتمبؽلماٌؿغرلاتماآلنميفماظعامل.مػذه ضرورةمضصوىمعنمأجلماظؾقاق

سؾدماشلادي،م)مواألصراد،موأصؾقتمػذهماظؿؽـوظوجقامسؿادماالضؿصادمظؾعضماظدول،موتشؽلمجزءامػاعامعنماضؿصادمطلمدولماظعامل.

ماٌعؾوعاتماظؿـؿقةماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةؿكدمم(مصe at: http://Availablم www.ta3lime.comزؼن:م عنممتؽـوظوجقا

ادباذماظؼرارممبامتؿضؿـهمعنمعراطزمدبزؼنماٌعؾوعةمودؾلمادؿدسائفامممام دورامصعاالميفمدسممتمدياظيتممخاللمعراطزماٌعؾوعات

 منوذجامظؾؿؽؿؾةمايدؼـةماظواجبمتواجدػاماظصقػقةعدمعرطزماٌعؾوعاتمؼوم.أغشطةماظؿـؿقةماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقة طبدممزبؿؾف

إذعاعمحضاريمؼلاػمميفمغشرماظـؼاصةماظؿؽـوظوجقةم ؿوسةمعنماٌصادرماٌؿكصصةمتعؿلمطؿرطزذبؿؿقزمباضؿـائهمؼيفمػذاماظعصر،مإذم

م(م1002اظلعود:ممو)إبراػقم،مأبم.يفمعصرمواظورنماظعربي
م

http://www.ta3lime.com/showthread.php?t=13015


 

 08 2102يىليى  –العدد األول  –المجلت العربيت للدراساث المعلىماتيت  

وتعطقفامإعؽاغقاتموادعةمظؿقلنيمغوسقةماٌعرصةموتودقعم اٌعؾوعاتممتـحمعراطزماٌعؾوعاتمصرصةمغادرةوايؼقؼةمأنمتؽـوظوجقام

تؾينمأدؾوبم طزامعػؿوحاموؼػرضمسؾقفااظذامصننمتؾينماظؿؼـقةمايدؼـةمدقفعلمعراطزماٌعؾوعاتمعر،ماًارجي خدعاتفامإظبماظعامل

راصقةمواٌرجعقةماألطـرمتطورا،مواظؾقثمباالتصالماٌؾاذرمجاظؾؾؾقو اتمواًدعاتجدؼدميفماالخؿقارمواظؿزوؼدمواالذذلاطاتميفماظدورؼ

مذؾؽاتموبـوك م يف مسؾىاٌعؾوعاتماًارجقة مادذلجاسفامظؾقصول مميؽن مال مظوثائق م ععؾوعاتموغصوصمطاعؾة أخرى.مبودائل

عنمحقثمتؼدؼممخدعاتمأصضلمبؿؽاظقفمعـاصعمطـرلةم ،متلؿطقعمعراطزماٌعؾوعاتمبؿؾـقفامغظؿامعؾـقةمسؾىمايادبمهؼققوسؾقه

 نمادؿكداممايادبميفماظعؿؾقاتماظػـقةألذظكموم،احملاصظةمسؾىمعلؿوىماألداءمواظػاسؾقة وػذامؼعينمتوصرلاميفماظـػؼاتمععم.أضل

مدقعودمبهمسوواًدعاتماظعاعةمظؾؿؽؿؾاتم ماٌعؾوعاتمأعرميفمشاؼةماألػؿقةمٌا ماٌعؾوعاتمؾىعراطز صوائدممعن وعلؿكدعقفامعراطز

م (1002:سؾدماظرزاقمعصطػىم،ؼوغس)طـرلة.م
م

ظؼدمذفدتماظلـواتماألخرلةماغػفارامػائالميفمحفممعامؼطؾعموؼـشرميفمطلماجملاالت،موضدمصرضمذظكمسؾىمعراطزماٌعؾوعاتم

جدؼدةمعـلماظصقػقةمتطوؼرماظـظمماظؿؼؾقدؼةمعنمتزوؼدموصفردةموتصـقفموخدعاتمبؾؾقوجراصقة...موبرزتماياجةمإظبمخدعاتم

خدعةماظؾثماالغؿؼائيمظؾؿعؾوعاتموخدعةماإلحارةماىارؼةمواالدؿكالصمواظذلعبةمواظؿصوؼرمبفدفمتوصرلماٌعؾوعاتماٌطؾوبةميفم

اظوضتماٌـادب.مطؿامادؿكدعتمأصضلماظـظمميػظموادذلجاعماٌعؾوعاتمعنمخاللماظودائلماظؿؼؾقدؼةمأومشرلماظؿؼؾقدؼةمطؿؾكماظيتم

مايادؾاتما م)تلؿكدم ماٌلؿوؼات. مأطػل ماٌعؾوعاتمسؾى مبلشراضمخدعة ماظوصاء مؼلؿطقعوا محؿى ماشلادي،مربؿدمالظؽذلوغقة سؾد

ماظصقػقة اٌمدلاتمذبالماظعؿلماظصقػيميفماظؽـرلمعنمماالظؽذلوغقةدخؾتمايادؾاتم(موبذظكم25،م2885صؿقيموآخرون:م

اظيتمتقلرػامماشلائؾةماإلعؽاغاتسنمررؼقمماظصقػقة عشؽالتمعراطزماٌعؾوعاتمتػؽرمػذهماٌمدلاتميفمحلممأنطانمعنماظطؾقعيمو

مم.االظؽذلوغقةاػؿؿاعاتمايادؾاتمماخؿزانموادذلجاعماٌعؾوعاتمعنمبنيم أصؾحمأنبعدمموخاصةػذهمايادؾاتمم
م

شرلممتادؿكداعاموأتاحتماظصقػقة، يػظماٌعؾوعاتمطؾوبةاٌمماظوادعةاٌلاحاتمماخؿصارماالظؽذلوغقةادؿطاستمايادؾاتم"ظؼدم

طذظكموم،اظذلتقبموأخطاء ؿغؾبمسؾىمعشؽالتماظػؼدمواظضقاعاالظؽذلوغقةماظمايادؾاتممأعؽنمبادؿكدامطؿامم،ربدودمظؾؼصاصات

تلؿػقدمعنمخدعاتممأنيفماًارجمماىرؼدةادؿطاستمعؽاتبممموظؼد .يفمغػسماظوضتمأذكاصبوادطةمسدةمماظؼصاصةادؿكداممغػسم

يفمغػسمماإلجابةمتلتيم،محقثاٌؾاذر االتصالموذظكمسنمررؼقممظؾفرؼدةاظذيمؼوجدميفماٌرطزماظرئقليمماظصقػقةم عرطزماٌعؾوعات

م(م112،م2885سؾدماشلادي،مربؿدمصؿقيموآخرون:م)مم".ظدىماٌؽؿبماًارجيممبـػذ عؿصؾةسؾىمذاذةممةعلفؾماظؾقظة
م

وتلؿطقعمعراطزماٌعؾوعاتمبؿؾـقفامأغظؿةمعؾـقةمسؾىمايادبمهؼققمعـاصعمطـرلةمعنمحقثمتؼدؼممخدعاتمأصضلمبؿؽاظقفمأضل،م

مايادبميفماظعؿؾقاتماظػـقةم مادؿكدام مصنن موسؾقه مواظػاسؾقة، مسؾىمعلؿوىماألداء ميفماظـػؼاتمععماحملاصظة مؼعـىمتوصرلا وػذا

اتمػومأعرميفمشاؼةماألػؿقةمٌامدقعودمبهمايادبمسؾىمعرطزماٌعؾوعاتموعلؿكدعقهمعنمصوائدموخدعاتماٌلؿػقدؼنميفمعراطزماٌعؾوع

طـرلةمأبرزػاماظلرسةمواظدضةميفماظؿعاعلمععماٌعؾوعات.موعنماٌـاصعماألخرىماظيتمضدموـقفامعراطزماٌعؾوعاتمبؿؾـقفامغظاعامعؾـقام

مواإلذرافموهلنيم مايادبمهلنيمذباالتماٌلموظقة مواظؼقاممسؾى ماظروتقـقة مظألسؿال ماظعؿل مغوسقة موتطوؼر ماظعؿل إغؿاجقة

م(180،م1008بلسؿالمتؿطؾبماظؿقديمواظػؽر.م)سؾقان،مرحبيمعصطػى،ماظـفداوى،مأعني:م
م

تؾينمتؽـوظوجقام أداءمأسؿاشلامطاٌعؿادمإذامعامأرادتمأنمتؾؼىمصعاظةميفمذبؿؿعمآخذميفماظؿوجهمسبو نمعراطزماٌعؾوعاتمظنمتلؿطقعإ

خاصةمتؾكماٌؾـقةمسؾىمم.اظؿـاصسماظؼويمبقـفاموبنيماٌمدلاتماألخرى أنمتدركمعؼدارمقفاٌعؾوعاتمبصورةمعؿلارسةمطؿامأنمسؾا

تلؿطقعم ودؿفدمعراطزماٌعؾوعاتمعنماظؿقدؼاتمظؾؿقاصظةمسؾىمعلؿوىمعـادبميفمعقزاغقؿفامحؿىم.بشؽلمضوي اظؿؼـقةمايدؼـة

أنمودمظـػلفامررضامظؿوصرلماظـػؼاتميفموجهممقفاصعؾ وبـاءمسؾقه،م.لؿػقدؼنمإظبمدـواتمضادعةدعاتفامإظبماًٌاالدؿؿرارميفمتؼدؼمم
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اظوصولماٌؾاذرمإظؽذلوغقام اٌعؾوعاتمعنمخالشلاموبلؾبماشبػاضماياجةمإظبمعؽانميػظماظوثائقمحقثمأصؾح ازدؼادماظطؾبمسؾى

األسؿالماظقوعقة،موإسادةم ؼؽونميفماظدعجماظؽاعلمظؾؿؽـوظوجقاميفاظؿغقرلمدوفم وظعلمأبرزمأوجه.مًدعاتماٌعؾوعاتماألداسػوم

ماإلدارؼة ماظػاسؾقة مزؼادة مأجل ماظـشاراتمعن موتؾلقط مأداءم تصؿقم مهلني موباظؿاظي ماظؿـظقؿي، ماشلقؽل ميف ماٌكؿؾػة ماظـظم بني

امتغقرلامعؾؿوداميفماظعدؼدمعنموبذظكمأحدثتماظؿؽـوظوجق (1002:سؾدماظرزاقمعصطػىم،ؼوغس).ماٌلؿػقدؼن اًدعاتماٌؼدعةمإظب

ماألعورماٌؿعؾؼةمباظصقاصة.
م

ظؼدمأضاصتمتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتمواالتصاالتمضقؿةمجدؼدةمسؾىمغظمماٌعؾوعاتممبكؿؾفمأغواسفا،مػذهماظؼقؿةمداسدتمسؾىمهؼققم

وزائفمغظمماٌعؾوعاتمبػاسؾقةموبؽػاءة.مصؾؼدموصرتمتؽـوظوجقاماالتصاالتماظودائلمعـلمذؾؽاتماالتصاالتماظيتمميؽنمعنمخالشلام

متؽـوظوج مووصرت ماٌعؾوعات. مذؾؽاتمغؼل مسدل ماٌعؾوعات مغؼل مسؿؾقات ماظيتمدفؾت مواألجفزة مواظدلاعج ماألدوات ماٌعؾوعات قا

م ميفمهدؼثممصلتاحتاالتصاالت. ماٌعؾوعاتموادؿكداعفا ماظيتمدفؾتمععاىة ماٌقؽـة ماٌعؾوعاتمواالتصاالتمبذظك تؽـوظوجقا

م ماياجة،موأؼضا مسـد معـفا مظإلصادة مأومدبزؼـفا ماٌمأتاحتاألسؿال مايػقظ:ماٌعاىة م)ػالل،مرؤوفمسؾد ماًدعة. مظؿؼدؼم ادؼة

م(33،م1006
م

صؼدمادؿطاستماظدولماٌؿؼدعةمسنمررؼقمتعاعؾفامععمزاػرةماٌعؾوعاتموتؼـقاتفاماٌؿؼدعةمأنمهؼقمععدالتمساظقةمعنماظـؿومواظؿؼدم،م

متوا ماٌعؾوعات مبؿؽـوظوجقا ماألخذ مسن متلخرت ماظيت ماظـاعقة ماظدول مصنن مذظك معن ماظعؽس متـؿقةموسؾى ميف مطـرلة مصعوبات جه

مواظؿعرفمسؾىم مصرصماظؿـؾم محقثمأنماألداظقبماظؿؼؾقدؼةمىؿعماٌعؾوعاتمالمتؿقحمشلا موثؼاصقا مواضؿصادؼا ماجؿؿاسقا ذبؿؿعاتفا

م(52،م2884اٌشؽالتمواالحؿقاجاتمٌواجفؿفامبلدؾوبمسؾؿيمبـاء.م)األصـدي،مسؾؾة:م

مأثرتم متؽـوظوجقاظؼد ميفمذبال مواالجؿؿاسقةيفماٌعؾوعاتمماظؿطوراتمايدؼـة ماالضؿصادؼة ماظؿـؿقة ودائلمجدؼدةمووصرتممسؿؾقة

مووصر موشرلػا ماًدعات مضطاسات مرؾقعة ميف مواظؿغرلات ماٌعؾوعات، ممتظؿؾادل ماظؾشرؼةمأؼضا ماظؼدرات مالدؿكدام مصعاظة ودائل

اظيتمواضؿصادؼاتماٌعرصةمؼؿقركماظعاملمبلرسةمسبومذبؿؿعاتماٌعؾوعاتموظدوظةميفمطلمعنماظؼطاسنيماظعاممواًاص.مباواٌمدلقةم

م ماٌعؾوعاتمػيمصعالضاتمعذلابطة.مبتضممذؾؽاتمعنماألصرادمواظشرطاتمواظدولماظيتمترتؾطماظؽذلوغقا حدماحملدداتمأؿؽـوظوجقا

أطـرمضدرةمسؾىماٌـاصلةمسؾىمأداسممـظؿاتٌلصؾقتماصم.اظعوٌةواظؾؾدانميفمزلماضؿصادممـظؿاتاظرئقلقةمظؾؼدرةماظؿـاصلقةمومنوماٌ

لدواقمببعقدةماٌدىمصقؿامؼؿعؾقممفاواغعؽاداتم،سؾىماٌعرصةماالضؿصادؼةمةاطؿلابماٌعرصةمواظؼدراتمضائؿظإلغلانمميؽنمومععارصفم.م

أنمؼمديمتطورماالضؿصادمماظعؿلمودورماظؿعؾقمموتؽوؼنمرأسماٌالماظؾشريمواظؾقثمواظؿطوؼرميفمسؿؾقةماظـؿوماالضؿصادي.موعنماٌؿوضع

تـفحمإالمباظؼدرممظنمواٌمدلات،ماظؼائممسؾىماٌعرصةمإظبمزؼادةماظطؾبمسؾىماظعؿاظةماٌاػرةموتؼؾقصمصرصماظعؿلمظؾعؿاظةمشرلماٌاػرة

لؿؼؾلماظذيمميؽنماظوصولمإظبمعوزػقفاموادؿكدامماٌعؾوعاتمواٌعارفمسؾىمسبومصعال.متؽـوظوجقاماٌعؾوعاتمشلامتلثرلمطؾرلمسؾىمع

م(Oshikoya, T.W.& Hussin, M. Nureldin)مجقال،موسؾىماآلصاقماالضؿصادؼةمظؾؾؾد.األ
م

ذمشكالتذتطبوقذنظمذاملعلوماتذيفذمؤسداتذاملعلوماتذالصحفوةالثالث:ذذاحملور

األجفزةمواظـظممعنماضؿـاءممتؽـتمؼدمصعنمأنماظؽـرلمعنمإجراءاتماظعؿلماإلداريمواظػينميفماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتممسؾىماظرشم

ؼزالمساجزامسنمهؼققماالدؿػادةماظؽاعؾةمعنمإعؽاغاتمػذهماألجفزةممالاٌؿطورةميفمذبالمتؽـوظوجقاماٌعؾوعات،مإالمأنمععظؿفام

مكدامواظـظم،موتوزقػفامطلداةمصعاظةميفمتـؿقةماٌواردماٌعؾوعاتقةمظؾؿفؿؿع.مووؿعماظدراداتمواظؾقوثماظيتممتتميفمذبالمادؿ

ػذهماظؿؽـوظوجقاميفمزبؿؾفمدولماظعاملماظـاظثممبامصقفاماظدولماظعربقةمسؾىمأنمػذهماظدولمتواجهمذبؿوسةمعنماظؼقودمواٌعوضاتم
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م ميف ميفمإحداثمهول موادؿعؿاشلا ماٌؿطورة ماظؿؽـوظوجقا ماظػعالمشلذه ماظـؼل مسؿؾقة م)برػان،مربؿدماظيتمتعرضل جواغبماظؿـؿقة.

م(مم2874غور:
 

مظعدمموجودمغظممعؼــمواخؿزانم يفمودائلمتـظقممؼصورعنماظقةماظصقػمدلاتاٌمتعاغيمععظمم ظؿـظقمممةوعوحدمةاٌعؾوعاتموغظرا

وإذامطاغتمػذهماظـظممتعفزممة،واجؿفاداتمذكصق ةجفودمصردؼمأداسمصؼدمبـقتماظـظمماٌطؾؼةمحاظقامسؾىم اظصقػقة.ماٌعؾوعاتم

م معنميف ماظعدؼد متؾؾقة مسن ماياضر م اظوضت منصماظصقػقةاالػؿؿاعات ماظعفز مػذا موتعؼدممن متشعب موعع ماظزعن معرور معع دقزداد

م) االػؿؿاعات ماظصقػقة عراطزاظصقػقة. مووزائػفام:اٌعؾوعات موأػؿقؿفا  :Available atم:غشلتفا

http://sudanian.jeeran.com/م(م
م

 :اظعؼؾاتمػيػذهمأػممو؛مغظمماٌعؾوعاتاٌشاطلمواظعوائقماظيتماسذلضتمػـاكمبعضمممممم

م - ماظطاضةماٌدربة:اظؽوادر متواصر مسدم مػي ماظصدد مػذا ميف موايازلة ماألوظب ماظعؼؾة ميفم إن ماٌؿكصصة مخاصة ماٌدربة، اظؾشرؼة

 .ايدؼـة اظؿؽـوظوجقات

م - مععظم ماٌشؽؾة مػذه متواجه ماٌاظي: ماٌمدلاتاظدسم ماٌاظقةماٌمدلات؛مصؽـرلمعن ماٌوارد ماظؾـقةم ظقلتمظدؼفا مظؿـؿقة اظؽاصقة

 .صقفامغظمماٌعؾوعاتـاسةماالتصاالتمواٌعؾوعاتماظالزعةمظؼقامماظؿقؿقةمظص

 اظـظم.تؾكم تػؿؼرمإظبمأررمتـظقؿقةمظؿـػقذماظؿـظقؿي:اإلرارم -

 .ةموصاسؾةاءؽػبالبدمعنمععاىةمعشاطلماالتصاالتمعنمأجلمتلعنيمغظممععؾوعاتمماالتصاالت: -

اٌعؾوعاتميفمسؿؾفممأوميفمسؿؾقةمادباذم اٌلؿػقدؼنمإظبمادؿكدامماٌلؿػقدؼن:متعؿؿدماالدؿػادةمعنمغظامماٌعؾوعاتمسؾىمحػز حػز -

 .اظؼرارات

 أنمتؾذلمجفودامطؾرلةميفمزؼادةمعواردماٌعؾوعاتماٌمدلات عواردماٌعؾوعات:مسؾى -

ماٌعؾوعاتماظعربقة - معراطز مإن مباظؾغة اظـظم: ماٌواد موبرذبقاتمحادبمٌعاىة متصـقفموتؽشقفموعؽاغز مإظبمأغظؿة  حباجة

 .بقة،مخاصةمسـدمادؿكدامماظؿؼـقاتماٌممتؿةاظعر

جادممم،جرجقس)م.اٌعؾوعات تطوؼرمصـاسةمغظمماٌعؾوعاتاألدادقةماٌلاسدةمسؾىمتطوؼرمماظؾينعنم:متطوؼرمصـاسةماٌعؾوعات -

م(1004:ربؿد
م

م

ذ:الصحفوةذومراكزذاملعلوماتذاملكتباتاملشكالتذاليتذتواجههاذ .

اإلدارؼةميفمزلماظؿطوراتمبعقدةماٌدىميفماظـظامماظعاٌيماىدؼدماظذيمصرضمسؾىمتؾكماألجفزةمأنمتلؿعدمتعقشمحاظقاماألجفزةم

ظؿقؿلمأدواتموعلؽوظقاتمربورؼةمشرلمتؼؾقدؼة.مصػيماظؼرنماظعشرؼنمحدثتمتغرلاتموتطورميفماألصؽارمواٌػاػقممبشلنمدورموعؽاغةم

ظؾؾشرؼة،موضدمصاحبمػذاماظؿطورميفمدورماظدوظةمجفودمعلؿؿرةمظؿطوؼرمورصعمطػاءةمماظدوظةموإدفاعاتفاماٌؿوضعةميفماظرخاءمواظرصاػقة

مممم(2871)دروؼش،مإبراػقم:مموضدراتمتؾكماألجفزة.

االسؿؼادمبعدمماياجةماٌؾقةمإظبمتطؾققمغظمماٌعؾوعات:مؼردخميفماألذػانمأنماظؾقؽةماظصقققةمظؿطؾققمغظمماٌعؾوعاتمػيمبقؽةم -

ألغهمؼلعىمظؾرحبقةميفمأدواقماٌـاصلة،موؼعؿلميفمزلمبقؽةمتؿلممباظؿغرلاتماظلرؼعةمؼصعبماظؿـؾممبفا،ماظؼطاعماًاص،موذظكم

واالجؿؿاسقةماظيتمدبضعمشلاماألجفزةمايؽوعقةمممامصبعؾهمأطـرمحرؼةميفمتغقرلماواػاتممةطؿامإغهمالمطبضعمظؾؼقودماظلقادق

ايؽوعقةمصاألعرمطبؿؾف،محقثمتعؿلمتؾكماألجفزةميفمزلمبقؽةمررصفامحرطؿهموذباالتمسؿؾهميفمأيموضتمؼشاء.مأعاميفماألجفزةم
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ماظدولم ميف مخاصة مإظقفا مراظبماًدعة محقثمؼلعى ميفماجملؿؿع مودؾطة ماظؽقاغاتمادؿؼرارا مأطـر ماظيتمػي مايؽوعة األدادي

م ماسؿؼاد موسؾىمذظكمؼلود مطفدفمأدادي. مواظربحمعلؿؾعد موععروصة، مأدادقة موتعؿدلمتؾكماًدعة ماظدولماظـاعقة. يفماظؽـرلمعن

 (م1004اظعربقةمبعدمماياجةمأوماظضرورةمظؿطؾققماألدسمواٌؾادئماظيتمتدسومإظقفامغظمماٌعؾوعات.م)سؾي،مسصامماظدؼنمربؿد:م

م - مععظم ماٌالمواىفد: موإػدار ماألشقابماظؿـلقق ماإلدارؼة مجفزة مبؿـؿقة ماٌعؾوعاتاٌعـقة مغظم تغػلمأػؿقةم اٌعؾوعاتموتطؾقق

أنمم.مصعؾىماظرشممعناالضؿصادؼةومواظظروفماالجؿؿاسقةممتاثلماٌعطقاتامرشمممبعزلمسنمجرلاغفماضعمخططفتمدوظةؽلماظؿـلقق،مص

اٌاػرؼنموحاوظتمسنمماٌكؿصنياظؿؼـقنيمو اظعربقةمضدمأغشلتمعراطزمضكؿةمظؾؾقوثماظعؾؿقةموعبعتمصقفاماظعدؼدمعنماظدولمبعض

تؾددم،مظؽنمتؾكماٌمدلاتمملمتـلقمصقؿامبقـفا،مممامجعؾفاموغظمماٌعؾوعاتتماظدلذبقا ررؼؼفممهؼققمسدةمإنازاتميفمذبال

مبنػدارؼؿؿؿعمبليمأصقمادذلاتقفيمالمؼؽؿػيم وػذاماظـوعمعنماظؾقثماظعؾؿيماظذيمال.مواشلاموجفودػامبلؾبمتضاربمعشارؼعفاأع

 (1022:صاضلمسؾدمسؾيم،خرعقط)مم.ظؿقؼققمتـؿقةمععؾوعاتقةمحؼقؼقةماىفدمواٌال،مبلمإغهمؼفدرماظػرصةماظعربقة

اإلدارؼةمهدؼاتمسصرؼةمسدؼدةمخاصةماألجفزةماًدعقةماظيتمتمديموزائفممةاظؼصورميفماألجفزةماإلدارؼة:متواجهماألجفز -

حقوؼةمشلا.موصببمأنمتؼدممخدعاتماظؼرنماظواحدمواظعشرؼنمواظؿطورميفماحؿقاجاتماألصرادمعنماًدعاتماٌكؿؾػة.موؼشرلماظواضعم

الدؿكدامماألعـلمظؾؿواردماٌعؾوعاتقةماٌؿاحةمبلصضلماظودائلمظؿقؼققماظـؿائجماظيتموجدتمعنمأجؾفا،موطذظكمملمتلؿػقدمإظبمسدمما

عنمتطؾققمتؼـقةمغظمماٌعؾوعاتمواٌؾادئماظعؾؿقةماإلدارؼةمايدؼـةميفمعواجفةماظؿقدؼاتمواٌعوضاتمحؿىمتؿؿؽنمعنمدصعمسؿؾقةم

 يقوؼة.مامتاظؿطورماإلداريميفمػذهماٌمدلا

مسؾى - مواٌعؾوعات: مظالتصاالت ماظؿقؿقة ماظؾـقة ماطؿؿال ممايـقـةمفوداىمعنمرشماظمسدم ماإلدارؼة ماظؿطورمظألجفزة ٌواطؾة

اظؿقؿقةمظالتصاالتمواٌعؾوعاتمظقلتممقةاظؾـأنموػذامؼعودمألدؾابمطؾرلةمأػؿفامماظؿؽـوظوجيمصننماظصورةمبشؽلمساممشرلمعرضقة.

 (1004م)سؾي،مسصامماظدؼنمربؿد:.مباٌلؿوىماظذيمصببمأنمتؽونمسؾقه
مم

م:يفماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتععوضاتمادؿكداممغظمماٌعؾوعاتم .2

ميؽنمتصـقفمأػمماٌعوضاتماٌؿعؾؼةمبادؿكداممغظمماٌعؾوعاتميفماألجفزةماإلدارؼةمايؽوعقةمإظبمععوضاتمتـظقؿقةموإدارؼة،مممممم

موععوضاتمبشرؼة،موععوضاتمتؼـقة.

 ظرضابةمععوضاتمتـظقؿقةموإدارؼة:مأػمماٌعوضاتماٌرتؾطةمبادؿكداممتؽـوظوجقامغظمماٌعؾوعاتمػيماغعدامماظؿكطقطمواظؿـلققموا

مؼزالم موعا ماجملال. مػذا ميف معوحدة مساعة مدقادة موجود مظعدم مغؿقفة موذظك ماظؿؽـوظوجقا، مػذه مبادؿكدام ماٌؿعؾؼة ماألغشطة سؾى

االػؿؿامميفمععظمماظدولماظعربقةمربدودامبعؿؾقةمصقاشةمادذلاتقفقةمعوحدةمتلاسدميفمتوحقدمعػاػقمموأدسمادؿكدامماظؿؽـوظوجقام

األعـلمالعؽاغاتفاماظؽؾرلة.موعامؼزالماالواهماظلائدمػومسبومايصولمسؾىمأطـرمعامميؽنمعنمراضاتممايدؼـةموعؼوعاتماالدؿكدام

ػذهماظؿؽـوظوجقامبغضماظـظرمسنمعدىمإعؽاغقةماإلداراتماٌكؿؾػةميفماالغؿػاعمعـفا،مممامؼمديمإظبماظضقاعموإػدارميفمػذهماٌواردم

(Shio, Martin J.: 1983؛م1002:مإبراػقممصاحلم،اظػرؼح)م.اظعاعة

وؼشرلماظواضعمإظبموجودمصفوةمػائؾةمبنيماظػوائدماٌرتؼؾةماظيتمؼػذلضمأنمتؼدعفامغظمماٌعؾوعاتمظؾؿمدلاتموبنيماظػوائدماظيتممتم

ايصولمسؾقفامباظػعل.موؼرجعمذظكمإظي:م

م  ماشلقاطل ميف متغقرلات مأؼة مإجراء مبدون ماإلدارؼة ماظوحدات مإظب مإدخاشلا ممت مضد ماٌعؾوعات ماإلجراءاتمغظم ميف مأو اظؿـظقؿقة

 اظؿشغقؾقة،مصؼدمطانمادؿكداممغظمماٌعؾوعاتمعوجفامأدادامظؿقلقبماإلجراءاتماظقدوؼةماٌوجودة.

ؼؿممإدخالمتؼـقةماٌعؾوعاتميفمطلمإدارة،موضلممعنمأضلامماإلدارةمبشؽلمعلؿؼلمسنماألضلاممواإلداراتماألخرى،موعنماظـادرم 
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مظؿـػقذموادؿكدامماٌعؾوعاتميفماألجفزةماإلدارؼة.ممموجودمدقادةمعشذلطةمبنيماإلدارات

إنماٌشؽؾةماألدادقةميفمععظمماظدولماظعربقةمػيماظغقابماظػعؾيمظؾلقاداتماظورـقة.موصببمضرورةماإلدراعمبوضعمدقادةمضوعقةم

مزبؿؾفم معن ماظػؽرة مػذه مضؾول معن موباظرشم ماٌؾقة. مظؾقاجة مغظرا ماالظؽذلوغقة مايادؾات موادؿكدام ماٌعؾوعات مغظم مذبال يف

مم(1022:صاضلمسؾدمسؾيم،خرعقط)اظعددماظؼؾقلمعـفامبدأمبـشاطمصعالميفمػذاماجملال.ممحؽوعاتمطـرلمعنماظدولماظعربقةمإالمأن

 ععوضاتمبشرؼة:مؼعؿدلماظعـصرماظؾشريمػومأػمماظعـاصرميفمأيمغظام،مبدونمػذاماظعـصرمالمميؽنمأليمغظاممأنمضبؼقمأػداصهم

سـاصرمداطـةمبدونماظعـصرماظؾشري.موسؾىماظرشممعنمماٌرجوة،مصاٌعداتمواآلالتمواألجفزةموطلمودائلماظؿؼـقةمايدؼـةمعامػيمإال

موايادؾاتم ماٌعؾوعات مغظم موادؿكدام متطوؼر ميف مصاسل مبشؽل مؼلاػؿون مال مأغفم مإال مبشري مبرصقد متؿؿؿع ماظعربقة ماظدول أن

م(Shio, Martin J.: 1983االظؽذلوغقةميفماٌـظؿات.م)

 عقةماظعاظقةميفماظدولماظعربقة.مواٌدلذبني.ظعربقةميفمػذاماجملالمووذظكمغظرامظؾكصائصماظؿاظقةماظيتمتشذلكمصقفامععظمماظدولما 

 غدرةماظؽوادرماظػـقةماٌؿكصصةميفمػذاماجملال،موخاصةمباظـلؾةمظؾؽوادرمطاحملؾؾنيمواٌدلذبنيم.....محقثمأنمػذهماظؽوادرم

 ػيموحدػاماظؼادرةمسؾىماالرتؼاءممبلؿوىمادؿكداممتؽـوظوجقامغظمماٌعؾوعاتمبشؽلمسؾؿيموصعال.م

 ٌعؾوعاتموبنيماٌلؿػقدؼنمعنمػذهماظؿؽـوظوجقامممامصبعلماالتصالماظػفوةماظؽؾرلةماظػاصؾةمبنيماظػـقنيماظعاعؾنيميفمذبالمغظمما

مؼعينم واظؿػاػممبنيمػاتنيماظػؽؿنيمضعقػا.موغؿقفةمظذظكمؼؿممتصؿقممأغظؿةمالمتؾيبمحاجةماٌلؿػقدؼنميفمععظمماياالت،موػذا

ظؿـلققماٌلؿؿرمواظؿعاونمخاللمعبقعمإػدارمعزؼدمعنماظوضتمواٌوارد.موظذظكمصببماظذلطقزمسؾىمتلعنيماالتصالماٌـادبمإلصبادما

متؾيبم مصعاظة مأغظؿة مإظب ماظوصول مظضؿان مواالخؿقار ماظؿـػقذ مسؿؾقة معن ماالغؿفاء موحؿى ماألوظقة ماظدرادة معـذ ماألغظؿة مبـاء عراحل

 (1004)برػان،مربؿدمغور:مماالحؿقاجاتماظػعؾقة.

 ةماظعددمعشؽالتمذاتمرابعماجؿؿاسيمغظرامٌامتلؾؾهمتواجهمادؿكداممغظمماٌعؾوعاتميفماألجفزةماإلدارؼةمذاتماظعؿاظةمطـقػ

اٌقؽـةمعنمتؼؾقصمصرصماظعؿلموإظغاءماظؽـرلمعنماظوزائف،مممامؼمديمإظبمعؼاوعةماظعاعؾنيمأليمتؽـوظوجقامجدؼدة،موطبؾقماظعدؼدم

 عنماظؼضاؼاماالجؿؿاسقة.

 ػامعنماظعواعلماالجؿؿاسقةمدقؽونمظهمطؾرلمإعؽاغقاتمادؿكداممػذهماظؿؽـوظوجقاميفمتفدؼدمايرؼاتماظشكصقةمظألصرادموشرل

األثرميفمعؼاوعةمادؿكداممػذهماظؿؽـوظوجقا.موتشرلمبعضماظدراداتمإظبمأنماظشؾؽاتماًاصةمباٌمدلاتمتؿعرضمظالغؿفاك،موطؾؿام

مزادتمتؽؾػةمتؾكمايؿاؼة،ماألعرماظذي مأصؾحمعنماظصعبمغباؼةمذؾؽاتماٌعؾوعاتموطؾؿا ؼؿطؾبممزادماظؿؼدمماظؿؽـوظوجيمطؾؿا

 (مم1001اظؿكطقطمٌواجفؿهمواإلسدادماظـؼايفمواالجؿؿاسيمظؿؼؾلمػذهماظؿؽـوظوجقا.م)حقدر،مععاظيمصفؿي:م

اظؾفوءمإظبمادؿكدامماظؽوادرماألجـؾقةمواالسؿؿادمسؾقفا،موشاظؾامعامتؽونمػذهماظؽوادرمأضلماػؿؿاعامغؿقفةمظعدمماالغؿؿاءمباظؿعرفم 

مواالحؿقاجاتمايؼقؼقة ماٌؿطؾؾات مصعوبةممسؾى مسن ماظـاعبة ماٌشؽالت مإظب مباإلضاصة ماٌعؾوعات؛ مغظم ظؾففاتماظيتمتلؿكدم

 االتصالمواظؿػاػممبنيماظؽوادرماألجـؾقةمواظورـقة.م

 متؼـقةمتؿؿـلععوضاتمتؼـقةموصـقة:م صؾعضمػذهمم،اٌعؾوعاتمواالتصاالتميفماظؽـرلمعنماظدولماظعربقةمغظمميفمضعفماغؿشار

معؿلخر ماظعربقة ماظدول معؼارغةمةاظؿؼـقاتمدخؾت ماٌؿؼدعةبمغلؾقا مغلؾقامم،اظدول مضؾقل ماالغذلغت مسؾى ماظعربي ماحملؿوى مأن طؿا

حاجزمظدىماظذؼنمالمصبقدونمشرلماظؾغةممإصبادداػمميفمماألعرماظذيماإلنؾقزؼة،عواضعماالغذلغتمؼؽونمباظؾغةممأزلاءواظؿعاعلمععم

عواضعماالغذلغتممأزلاءعواصػاتمضقادقةمظوضعممإصباداٌزؼدمعنماٌواضعماظعربقةمودسمممإصبادؾىمذظكمالبدمعنموظؾؿغؾبمسم.اظعربقة

ماظؿؼـقاتمعنممأؼضااٌعؾوعاتمواالتصاالتممغظممضعفماغؿشارمتؼـقةأدؾابموعنمم.باظؾغةماظعربقة متوصرهمػذه ضؾةماظوسيماظعامممبا

م.ماظعربقةمؿؿعاتتوسقةماجملميفموػـاكمحاجةمبالمذكم،خدعات
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ماٌـادؾةماظيتمتضؿنمتؼدؼمماًدعاتؼعدم ماظؾـقةماظؿقؿقة متوصر اظدولممأسباءباظشؽلماىقدمواظيتمتغطيمعبقعمماٌعؾوعاتقةمسدم

وغالحظمأنمتؽؾػةمػذهماًدعاتمم.اظيتمتعققماغؿشارمػذهماظؿؼـقاتميفمبعضماظدولماظعربقةماألدؾابعنممأؼضاوبؿؽؾػةمعـادؾةمػوم

عةمغلؾقاميفمععظمماظدولماظعربقة،موخاصةمسـدعامغلخذمبعنيماالسؿؾارمأنمعؿودطمدخلماظػردميفماظؽـرلمعنماظدولماظعربقةمتعؿدلمعرتػ

م(1004ؼؼلمسنمعـقؾهميفماظدولماٌؿؼدعة.م)سؾي،مسصامماظدؼنمربؿد:م
م

مصقؿامؼؾي:مموعراطزماٌعؾوعاتماٌؽؿؾاتمأػمماٌعوضاتماظؿؼـقةمواظػـقةماظيتمتواجهمسؿؾقةماالدؿكدامماألعـلمظؿؽـوظوجقامايادؾاتميف

صعوبةماخؿقارماألجفزةماٌـادؾةمغظرامظؾؿعددماظؽؾرلميفماألغواعمواظـظمماٌكؿؾػة،موسدمموجودمأدسمواضقةمظؾؿػاضؾةمبقـفا،م 

صعؾا.موضدمتػرضمباإلضاصةمإظبمدرسةمتطورمػذهماآلالت.موؼزؼدماألعرمتعؼقدامذدةماٌـاصلةميفمدوقمايادؾاتمممامصبعلماالخؿقارم

 أحقاغامبعضماألغواعمواألغظؿةمغػلفاميفماظلوقمسؾىمسؽسمعامؼرشبماٌلؿكدمميفمايصولمسؾقه.

عشؽالتمتؿعؾقمبؿشغقلماألجفزة،مطاألسطالمودرسةماإلصالحموإجراءمسؿؾقاتماظصقاغةموعلؽوظقةماظشرطاتماٌوردةمواظؿزاعفام 

مسدم مسن موطذظكماٌشؽالتماظـاوة ماظؿعفدات. متـػقذ ماظعؿل.مميف مبؾقؽة ماٌشؽالتماٌرتؾطة معن ماظؽفربائيموشرلػا ماظؿقار اغؿظام

 (م1001)ضـدؼؾفي،مساعرمإبراػقم،ماظلاعراغي،مإميانمصاضل:م

اظلرسةماظؽؾرلةمظؿؼادممأجفزةمايادؾاتماالظؽذلوغقة،مممامؼمديميفمععظمماياالتمإظبمتغقرلاتمطؾرلةميفماألغظؿةماظؼائؿة،م 

وصذلةمزعـقةمطؾرلة،ماألعرماظذيمؼمديمإظبمصعوبةمإجراءمتؼققممصققحمأومدرادةمحؼقؼقةمظؾفدوىمأومشرلموؼؿطؾبمذظكمعواردمعاظقةم

 ذظكمعنماظؼراراتماشلاعة.

إنمسدممإتؾاعماظطرقماظعؾؿقةمظؿقدؼدماالحؿقاجاتماظالزعةمٌكؿؾفموحداتمووفقزاتمايادؾاتماالظؽذلوغقةمالمميؽنمأنمؼؿممإالم

دوىمعنماظـاحقؿنيماظػـقةمواالضؿصادؼة،مممامؼمديميفماظـفاؼةمإظبمسدمماظؿطابقمبنيماإلعؽاغقاتماٌؿوصرةمسنمررؼقماظؼقاممبدرادةمظؾف

م(Shio, Martin J. 1983واالحؿقاجاتماظػعؾقة.م)
م

م:عامؼؾيمأػؿفام،اظعؼؾاتم بعضماظصقػقةاٌعؾوعاتممؼعذلضمعراطزم

تؾكماظـػؼاتمتعفزمععظمماظصقفمسنمهؿؾفاممةتؾػزؼوغقمبشاذاتمسرضممعؿصؾةعـاصذم إغشاءاظيتمؼؿؽؾػفامماظؾاػظةاظـػؼاتمم -أم

م.صؼطمماألخرلةاظعشرمدـواتممأواضؿصرتمسؾىماظؿكزؼنماالظؽذلوغيمظؾكؿسممظوم حؿى

متزالمم -بم ماٌعؾوعاتممعا مغظم مماالظؽذلوغقةععظم ماظيتمتصؾحمظؾصقفم سددموالمؼوجدماظؿفرؼؾقة،يفمعراحؾفا ماظـظم طافمعن

حؿىمتـادبمععمماحملؾقةاظؿعدؼالتمماظؽـرلمعنممإظبماظضكؿةبايادؾاتم هؿاجماظـظمماظيتمترتؾطمأخرىقةمغاحموعنمماظصغرلة،

ممصققػة. زروفمطل

ماٌؼاالتمواٌوضوساتمم -جم مطم ماٌعؾوعاتمسؾى مخدعة معدىمطػاءة ماظذيممتمماظصقػقةم تعؿؿد ماالخؿقار موغوسقة اظيتممتمدبزؼـفا

م.اظيتمادؿكدعتماظداظةاظؽؾؿاتم وأؼضامشلذهماٌوادممباظـلؾة

اٌعؾوعاتمم نمعالعحموذؽلمػذهألوذظكمماظؿؾػزؼوغقة،ررؼقمذاذةماظعرضممادؿدساءماٌعؾوعاتمسنم سـدمصعوبةصبدماظصقػقونممم -دم

ممدبؿؾفمطـرلامسنماظشؽلماٌطؾوع.

 اظؼصاصاتمؾفماٌزاؼامٌؾفماظؼصاصاتمصاظؾقثميفمعمبعضممؼػؼدغا اظؽذلوغيمأرذقفمإظبماظصقػقةاظؼصاصاتممأرذقفهوؼلم -هم

م.وحدػاماظصدصةمسنمررؼقممةاطؿشافمععؾوعاتمػاعمإظبعـالمضدمؼؼودم
م

يفمماالظؽذلوغقةادؿكداممايادؾاتم طدلمظؾـظمماظيتمتؼؿصرمسؾىأممأػؿقهمأسطتعشؽؾةماظؿؽاظقفمموخاصةماظعؼؾات طلمػذهم"إن

مضؽقؾة ظؽؿقةمإاليفمذاطرةمايادبماالظؽذلوغيمماظؿكزؼنممالمؼؿمماياظةويفمػذهمماٌصغراتماظػقؾؿقةسؾىممربػوزةعوادمماظؾقثمسنم
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مأعؽنبفذاماٌوضوعموػؽذامممةماًاصةؾؿققاظػ سنمعؽانماٌصغراتماظؾؾؾقوجراصقةماإلذاراتععنيمثممتردممعنماٌعؾوعاتمسنمعوضوعم

مادؿكدامممإظبرلمعنماظصقفموضدمىلتماظؽـم.اظؿكزؼنمضدممتمطؾقةمسنمررؼقمايادبم ظومطانحدمطؾرلممماممإظبماخؿصارماظـػؼات

متؾؾىماالحؿقاجاتممإظؽذلوغقةاظـصفم غظم ذظكمظقؼؾلمعنمأػؿقةماألرذقفماالظؽذلوغيم ميفماظـػؼاتموظؽنصرلوؿاظمجاغبممإظبألغفا

موماظصقػقةمظؾـصوصم مإذاتفا مطان م عالءعةمأطـرن ماٌقزاغقات مذات ماظؽؾرلة م)مظؾصقف مصؿقيماظضكؿة". مربؿد ماشلادي، سؾد

م(112-111مصم،2885وآخرون:م
م

ذالتأثرياتذاالجيابوةذلنظمذاملعلوماتذيفذمؤسداتذاملعلوماتذالصحفوةالرابع:ذذاحملور

مظؾؿعؾوعاتماظعاٌقة ماظؿقؿقة مسؾىم إنمتؼـقاتماٌعؾوعاتمواالتصاالتمواظؾـقة موإصبابقة متلثرلاتمدؾؾقة مػيمتؼـقاتمشلا اىدؼدة

اظعدؼدمعنماظؾؾدانماظـاعقةمتػؿؼدمإظبماظؾـقةماظؿقؿقةم المتزالواٌعؾوعات،ممؼاتوبعضماظؾؾدانمبدأتمتدركمصوائدماضؿصادم.اظؿـؿقة

مطانم.ظالتصاالتماألدادقة ماظيتمترتؾطمبؿلفقالتماٌعؾوعاتماظعاٌقة وإذا مػـاكمصؾةمصفيمشاظؾا ظؼدم (1002:روال،مػالظة).

اٌؿؼدممويفمتوصرلماٌعؾوعاتماظداسؿةمسؾىمادباذماٌعقشةميفمدولماظعاملم داػؿتمتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتمواالتصاالتميفمرصعمعلؿوى

اضؿصادماظدول،موعؽـتمعنمتؼدؼممغوعمعنماظؿعؾقممأطـرمإصبابقة،مطؿام سبومذبؿؿعمأطـرمرخاء،مودسؿتماإلدذلاتقفقة اظؼرارات

التصاالتموا عشؽالتماجملؿؿعمعنمخاللمودائلماالتصالميفمغػسماظوضتماظذيممتـلمصقهمتؽـوظوجقاماٌعؾوعات داسدتمسؾىمحل

 (//:Available at: httpم /www.ta3lime.comسؾدماشلادي،مزؼن:م)مسصؾامرئقلقاميفماضؿصادماظدولماٌؿؼدعة.
م

وععمتطورمعػاػقممغظمماٌعؾوعات،موازدػارمتؽـوظوجقامايادؾاتمواالتصاالتمزفرتمأغواعمعؿعددةمعنمغظمماٌعؾوعاتماٌؾـقةمسؾىم

ايادؾاتمطلمعـفامؼلعىمإظبمتؾؾقةماحؿقاجاتمععقـةميفماجملاالتماإلدارؼةماٌكؿؾػة،موطلمعـفامؼعؿلمسؾىماإلدفاممبشؽلمأوم

اظؿـظقؿيمواإلداري.موضدمطانمظذظكماألثرماٌؾاذرمسؾىماألجفزةماإلدارؼة،معنمحقثمرصعمطػاءتفامبكخرميفمهلنيمصاسؾقةماألداءم

م مإزلاسقل: مزلرل م)اظلقد، مأدائفا مررؼؼة موتطوؼر مو1000وهلني ماظوثائقم( مسؾى مايصول ميف ماإلدارؼة ماإلجراءات تؾلقط

عنمخاللمودائلماٌعؾوعاتممقةماٌؿعؾؼةمباٌمدلاتماٌؿعددةاٌكؿؾػةمظؾؿوارـنيموباظؿاظيمتلقرلمأسؿاشلمماظقوعمواظؼراراتمواًدعات

ممواالتصاالت، مأصقابماظؼرارميفتطؿا ماظدؼنمسؾىمادباذماظؼرارميفماظوضتماٌـادبماٌمدلاتمفدفمإظبمعلاسدة م)سؾي،مسصام .

م(1004ربؿد:م
م

خدعاتهميفمػذاماجملالمإحدىمايؾؼاتميفمؼمدىمعرطزماٌعؾوعاتمدورامعفؿاميفمخدعةماٌعؾوعاتمسؾىماٌلؿوىماظؼوعيمحقثمتعؿدلم

مظؾؿراطزم متؿاح مظؽوغهمضبؿػظممبؼؿـقاتمال مواٌؽؿؾاتماألخرىمغظرا ماٌراطز مسن مدوره موؼؿؿقز ماظدوظة، ميف ماٌعؾوعاتماظؼوعقة ذؾؽة

اظؿطوراتماظؿؽـوظوجقةممزليفم(مو14-13م،2885سؾدماشلادي،مربؿدمصؿقيموآخرون:مواٌؽؿؾاتماألخرىماالحؿػازمبفا.م)

ًدعاتفامإظبماٌلؿػقدؼن،موأداظقبمإسادةمبـاءمػقؽؾفاماظؿـظقؿيم ايدؼـة،متعرضتماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتموأداظقبمتؼدميفا

مظؾؽـرلمعنماظضغوطموعنمبقـ عنمأجلمتػعقلموزائػفا ماٌعؾوعاتموطقفمفاوباظؿاظيمخدعاتفا ماظـاسمؼرونمبفا  اظطرؼؼةماظيتمبدأ

ماي مأو مإظقفا، ماظوصول موبؽؾػةميؽـفم معنمخاللمذؾؽاتماٌعؾوعاتماٌؿؼدعة مسؾقفا م صول معـلمذؾؽة وطذظكمم،اإلغذلغقتضؾقؾة

ؾعض،مويفماظ وتػاسلمػذهماظـظممععمبعضفامؾـقةمسؾىمايادباٌؾقةماحملعؾوعاتماٌ ـظمظاظؿلثرلاتماظـاعبةمسنمتطوؼرماٌؽؿؾاتم

 االدؿػادةمعنمذؾؽاتماٌعؾوعاتمبودارةماظؾقثمباالتصالماٌؾاذر اظوضتمغػلهمتػاسلماظـظمماحملؾقةمععماظـظمماًارجقة،موررق

سؾدمم،ؼوغس).متـظقممأطـرمعروغةميفماٌؽؿؾات وطالء،مإضاصةمإظبمضغوطماٌقزاغقةماظيتمنممسـفااظاٌلؿػقدؼنمواٌؽؿؾاتم عنمضؾل

 مممم (1002:اظرزاقمعصطػى
م

http://www.ta3lime.com/showthread.php?t=13015
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م:ماظصقػقةاظؿلثرلاتماٌؿوضعةمظـظمماٌعؾوعاتمسؾىمعراطزماٌعؾوعاتم 

مممممم مسؿل موآظقة مػقؽؾة ماٌعؾوعاتمسؾى مغظم مالدؿكدام متلثرلاتمواضقة ماٌعؾوعاتػـاك مغظممعراطز مادؿكدام مآثار مأػم موعن .

ماٌعؾوعات،معامؼؾي:م

شلقاطلمتـظقؿقةمجدؼدة،مؼؿممماتغقرلماشلقؽلماظؿـظقؿي:مأحدمجواغبمتلثرلمغظمماٌعؾوعاتمسؾىماٌمدلاتمػومادؿكداعف 

موهؾقلماظوزائف،م متصؿقم مؼمدىمإظبمإسادة معا موػو ماإلذرافمواظرضابة. موتودقعمغطاق ماٌلؿوؼاتماإلدارؼة، مدبػقضمسدد صقفا

،م1007)غادر،مغفاد،مدؼب،صالحمذقخ،مسرؼف،مذبدي:موتشغقلموحداتمتـظقؿقةمجدؼدةمألداءموزائفمأصؾقتمضرورؼة.

م110 مسؾىم( ماالسؿؿاد موؼؼومموؼؿم معشذلطة، مؼمدونمعفام ماظذؼن ماظؿـلققمبنيماألصراد ماالظؽذلوغيمواظدلذبقاتميفمهؼقق اظدلؼد

اٌلؽوظنيمبؿػوؼضماٌزؼدمعنمعلؽوظقاتمادباذماظؼراراتمظؾؿلؿوؼاتماألدغىمممامصبعلماألجفزةماإلدارؼةمأطـرمادؿفابةمظعؿالئفا.م

مفازماإلداريمسنمبعدموبدونماياجةمظؾقضورماظدائممإظبمعؽانماظعؿل.وتوصرمتؾكماظؿؽـوظوجقامإعؽاغقةمأنمؼعؿلمبعضمأسضاءماى

 م(1001)حقدر،مععاظيمصفؿي:م

ماظؿلثرلميفمتؾؾورمعػاػقمموررؼؼةمأداءماجملؿؿعمظوزائػهماظوزائف:متغرلميفم  مأطـرمصاسؾقة.مصعؾىمؼؿؿـلمػذا وجعلمتطؾقؼاتفا

اٌعؾوعاتممتؾادلوطذظكمإعؽاغقةماالتصاالتموم،أجفزةماالتصاالتدؾقلماٌـالمدقمديموجودمررؼقماٌعؾوعاتمصائقماظلرسةمودعجم

وعؽاغقةمإظبمتودقعموتلطقدمعػفوممايقزماالصذلاضيموجعلماظؿواجدمضؿنمػذامايقزمصعاالمإلنازمطاصةماألسؿالممزعـقةدونمحدودم

عنماٌمطدمأغهمدقمديمإظبمتغرلاتمجذرؼةمماظيتمميؽنمأنمتشؿؾفامتطؾقؼاتمػذاماٌػفوم.مإنمبؾورةماٌػاػقممواطؿؿالمصعاظقةمتطؾقؼاتفا

 ميفمررؼؼةمأداءماظوزائف.

ظؾؿعاعلمععماألجفزةماإلدارؼةمخاصاماًدعقةمعـفامنمتطورمعػفوممايقزماالصذلاضيمدقمديمإظبمررؼؼةمجدؼدةموسؾىمذظكمصن 

عنمداخلمماًدعةنمباإلعؽانمإنازمصؿعمتوصرماالتصاالتماظؿػاسؾقةمعنماٌـزلموسدلمررؼقماٌعؾوعاتمصائقماظلرسةمدقؽوم،عنماٌـزل

اظؿعاعلمععماألجفزةماإلدارؼةماٌكؿصةمباًدعاتماظعاعة،مواظؿعاعلمأؼضاممراظبماًدعةمعناٌـزلمسدلمجفازماتصالمتػاسؾيمميؽنم

(.موطذظكماظؿفولميفمعؿاجرمإظؽذلوغقةم)اصذلاضقةععماًدعاتماظؿعؾقؿقةمواظصققةمواالجؿؿاسقة،مباإلضاصةمإظبماًدعاتماظؿفارؼةمو

م(1022:صاضلمسؾدمسؾيم،خرعقط).مإظبماٌـزلموتلدؼدمضقؿؿفامإظؽذلوغقامتوصقلماًدعةمميؽـهمرؾب

عنمميفماظؽـرلاألجفزةماإلدارؼةماٌعـقةمبؿؼدؼمماًدعاتماظعؼودماٌاضقةمطاغتمردودمصعلمميفماإلجراءاتماإلدارؼة:ميفمتغقرل 

اٌشاطلماظيتمطاغتمتؿعرضمشلا.موطذظكممتقزتمػذهماإلداراتمبغقابماظدؼـاعقؽقةميفممواهمبطقؽةمجدااظدولماظـاعقةمواظعربقةم

يفمغظمماٌعؾوعاتمدرسةماظؿغقرلاتماظؿؽـوظوجقةماىارؼةموظؽنمععم.ماًدعاتمتسمبصورةمعؾاذرةمموعؿابعةمدقاداتتطؾققموتؼققمم

غقرلاتماظـظاعقةموؼؽونماالواهمتوصرلمأصضلماظطرقمواالتصاالتمصلوفمتؿقلنمطـرلاماظصورةماياظقةموضبدثمشلاماظعدؼدمعنماظؿ

معالعحم موتؼؾقل ماإلناز مودضة مدرسة موزؼادة ماإلدارؼة ماإلجراءات متؾلقط مخالل معن ماٌلؿػقدؼن معع ماىدؼد ماظؿعاعل وأذؽال

 (112،م1007)غادر،مغفاد،مدؼب،صالحمذقخ،مسرؼف،مذبدي:م.ماظؾرلوضرارقةمٌالحؼةمرطبماظؿطورمواظؿقدؼث

م  ماظذيمؼمدىمإظبمتؼؾقل ماألعر ماظعاعؾنيمباٌـظؿات. معن مطؾرلا مواظيتمتؿطؾبمجفدا ماٌؿؽررة ماظروتقـقة مباألسؿال ماظؼقام أسؾاء

دبػقضماظوضتماظالزممإلنازمػذهماألسؿال؛مإضاصةمإظبمارتػاعمجودةماًدعاتموهلنماالتصاالتمععماألررافماًارجقةماٌرتؾطةم

م(Loukis, Euripidis N. & Michalopoulos, Nick: 1994, 7-14بؾقؽةمسؿلماٌـظؿة.م)
م

 اظيت اًدعات وتعد ؿؽاعل.ٌا ذبؿؿعماٌعرصة إظب ظؾعؾور اظرئقلة اظؾوابة جبؿقعمأغواسفا وعمدلاتماٌعؾوعات ؽؿؾاتٌا متـل 

 ؾوعاتيٌعا االغػفار بلغهمسصر متقز اظذي اظعصر ػذا يف خاصة ضبؿاجفاماجملؿؿع، اظيت اٌؿطؾؾات أػم عن اٌمدلات ػذه تؼدعفا
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 بلؼلر ايصولمسؾقفا وضرورة ؾوعاتٌعا سؾى واظطؾب تزاؼدماياجة ثم وعن اٌعرصة، صروع عبقع يف تطورمتؼين عن صاحؾه وعا

 ععاىة يف تطوره عن واالدؿػادة اظؿؼدمماظؿؼين عواطؾة اٌعؾوعات عمدلات عن اٌؽؿؾاتموشرلػا سؾى ظزاعا أصؾح ظذا اظلؾل؛

م(106،م1020م:بؽر با أغبدم،حلن)  اًدعاتمظؾؿلؿػقدؼن. أصضل تؼدؼم تلؿطقع حؿى عصادرػاوتـظقمم
م

مخدعاتمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقة: 

ػيمعرآةمعرطزماٌعؾوعاتموواجفؿهماظيتمتعؽسمضدرةماٌرطزمسؾىمإصادةماٌلؿػقدؼن،مطؿامأغفاماحملكماظرئقليمٌدىمناحمأيمممممم

مصقه.موتعؿؿدمػذهم عرطزمععؾوعاتمصقػيميفمضدرتهمسؾىمتوصرلمعصادرماٌعؾوعاتماظيتمؼرؼدػاماحملررميفماظوضتماظذيمضبؿاجفا

بفاموسؾىمذبؿوسةماٌصادرماٌؿوصرةمباٌرطزمأومخارجهموطذظكمسؾىموسىماٌلؿػقدؼنموإعؽاغقةمماًدعاتمسؾىمطػاءةماظذؼنمؼؼوعون

(مصاشلدفماألداديمظوجودمعراطزماٌعؾوعاتمػومتؼدؼمماًدعاتم30،م1008بدر،ماغبدمأغور:متػاسؾفمموادؿػادتفممعنماظـظام.م)

ماًدعات.اٌعؾوعاتقة،موظؼدمأدىماظؿؼدمماظؿؽـوظوجيمإظبمتغرلماظؽـرلمعنم

دورام تؾعبمأغفامتعؿدلمعنمأػمماًدعاتماظيتمؼؼدعفامعرطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمإذم اًدعةماٌرجعقةمواظردمسؾىماالدؿػلارات: 

مأليمعمدلةمصقػقة. ماٌراجعمممحقوؼا متوخدعة معؾاذرا ماػؿؿاعا ماٌلؿػقدميفمايصولمسؾىمفؿم اٌعؾوعاتمويفمادؿكدامم مبلاسدة

وإرذادػمموتوجقفممم،وتؼدؼمماٌعؾوعاتماٌطؾوبةمشلمموتشؿلماظردماظلرؼعمسؾىمادؿػلاراتماحملررؼن.مؿؾػةاٌعؾوعاتماٌكمعصادرم

أومبوادطةمودائلماالتصاالتماألخرىموذظكمماإلظؽذلوغيإظبماٌصادرماٌالئؿةمواٌلاسدةمسؾىمطقػقةمادؿكداعفامسنمررؼقماظدلؼدم

 (182م،1007م:اهللمدخقلمعلػرةم،اًـعؿى)ظؿوصرلموضتماظؾاحـني.م

م  ماإلرالع ماظداخؾيخدعة متعؿدلمعنماًدعاتماألدادقة موسالضؿفامماظيت: ماٌؽؿؾة ماٌمذراتمسؾىمصاسؾقة موأحد ماٌؽؿؾة تؼدعفا

توضعمهتمتصرفمماظيتواظؼراءةموادؿكداممعؼؿـقاتفاماٌكؿؾػةممظإلرالعمبفؿؿعماٌلؿػقدؼن.موتؿاحمػذهماًدعةمسؾىمعدارماظقومم

مآظيؼلاسدػممسؾىمذظكموجودمصفرسمم،سوائقمأيمماألرصفماٌػؿوحةمظقؿعاعلماٌلؿػقدونمععفامعؾاذرةمدونماظؾاحـنيموصؼامظـظا

عؿاح؛مإضاصةمإظبموجودماظؾوحاتماظؿوضقققةماٌوضوسةمسؾىماألرصفمظؾؿعرفمسؾىماجملؿوساتماٌؽؿؾقةمواٌرتؾةمحبلبمغظاممدؼوىم

 .اظعشري

ماٌعؾوعات:  ماٌلؿػقدؼنممبصادر م تزوؼد مإتاحة ماًدعة متفدفمػذه ماظصقػقة،اٌعؾوعاتمظعصادر وضدممؾؿلؿػقدؼنميفماٌمدلة

ماٌرطز ميف مباظؿفول مبـػله مظؾؿعؾوعة مؼصل ماٌلؿكدم مترك مأذؽال: مسدة معلاسدةمتلخذ ماظوصولممأو ميف مظه ماٌعؾوعات أخصائي

  .الحؿقاجاتفمماٌعؾوعاتمألعاطنماحملررؼنموصؼامأومتوصقلمظؾؿعؾوعات

واالدؿػادةمعنمفامبراعجمتدرؼبمتعدػاماٌؽؿؾةمبفدفمعلاسدةماظؾاحـنيمسؾىمطقػقةمادؿكداعمػيلؿػقدؼن:مخدعةمتدرؼبماٌ 

م،واظؾغةماآلظيايادبمميفعؼؿـقاتفاموخدعاتفاماٌكؿؾػةمبؽػاءةموصاسؾقة.موؼؿممذظكمعنمخاللمإسدادمدوراتمتدرؼؾقةمظؾؿلؿػقدؼنم

أومتوزؼعمغشراتمسنمدؾلماإلصادةمعنمخدعاتماٌعؾوعاتمظؿلػقؾفممم،ٌؽؿؾةامأخصائيوجوالتمداخلماٌؽؿؾةمأومرباضراتمؼؾؼقفام

 (1008)اغبد،مسؾدماظرحقممربؿدمسؾدماظرحقم:ممذبالماٌؽؿؾاتمواٌعؾوعات.ميفٌواجفةماظؿطوراتماظؿؽـوظوجقةم

:متعؿدلمعنماًدعاتماألدادقةماظيتمالمشـىمسـفاميفمأؼةمعرطزمععؾوعاتمصفيمبدؼلمظإلسارةمباظـلؾةمخدعةماظؿصوؼرمأوماظـلخ 

مؼرؼدػا.م مععقـة معنمععؾوعة ماٌلؿػقدميفمايصولمسؾىمغلكة موضتموجفد متوصر مأغفا مطؿا ماظيتمالمؼلؿحمبنسارتفا. ظؾعضماٌواد

مطانممأػؿقةظؾؿصوؼرمحقثمأنمم(262،م1002)ػالل،مرؤوفمسؾدمايػقظ:م طؾرلةميفمايػازمسؾىمأصلماٌعؾوعةموخاصةمإذا

ممصدراٌ مالمؼؿقؿلمطـرة مأو مغادر مبه موماظؿداول،اظذيمتوجد ماًدعةميفمتقلرلماإلصادة مػذه ماٌعؾوعات،تلاػم وتؾؾقةم معنمعصادر

م.ؼرؼدوغفااظؾقوثمواٌطؾوساتماظيتمماظؾاحـنيمعنماظصورمواظـلخمعن احؿقاجات
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عامخاصةمتؾكماظيتمتؽونمماعوضوسمتؿـاولصادرماٌعؾوعاتممبػيمضوائمم:مراصقةمواظؽشاصاتمواٌلؿكؾصاتجإسدادماظؼوائمماظؾؾؾو 

وأؼضامضدمؼؾادرماٌرطزمبنسدادمعـلمػذهماظؼوائمموضدمتؽونمإصداراتماٌرطزمعنمػذهماًدعاتمدورؼةموعـظؿةممربلماػؿؿامماظصققػة.

م ماٌلؿكدعنيأو مأو ماحملررؼن محاجة محلب مباظطؾب متؽون ماظصقػقة عراطز)م.ضد ماٌعؾوعات مووزائػفا: موأػؿقؿفا م:غشلتفا

Available at: http://sudanian.jeeran.com/مبايادبموم(م مباالدؿعاغة ماًدعة مػذه محاجاتمماآلظيتؼدم ظؿؾؾقة

 اظؾاحـنيماظلرؼعةمإظبماٌعؾوعات.

ماىارؼة  ماإلسالم مم:خدعات معن مصبد معا مبؽل مظؾؿقررؼن ماظدوري ماإلسالم مإظب مصؾةم أغشطةمتفدف مذات موععؾوعات وأخؾار

احملؿوؼاتمممترؼرماظدورؼاتموادؿـلاخمضوائموماالتصاالتماظؿؾقػوغقةم:عؾوعاتمبلرسةػذهماٌتؿممبعدةمررقمظؿوصقلموممباػؿؿاعاتفم.

إصدارمصفرسماألحداثمومإصدارمغشراتمباٌؼؿـقاتماىدؼدةمظؾؿرطزومإصدارماظـشراتماإلسالعقةومإصدارماألدظةماظؿعرؼػقةوموتوزؼعفا

ؼشؿؿلمسؾىماٌممتراتماٌزععمسؼدػامأوماٌعارضماظيتمدؿؼام،ماألسقادمواٌـادؾاتماظؼوعقةمواظدوظقة،مواٌؾارؼاتماظرؼاضقة...مماٌؼؾؾة

م(184،م2884)دؾقؿان،مربؿدمإبراػقم:م

سؾىمأداسمزلاتماٌلؿػقدؼنممبصادرماٌعؾوعاتمايدؼـةممتعرؼفإظبماًدعةمػذهم:متفدفمخدعةماظؾثماالغؿؼائيمظؾؿعؾوعات 

دونمدمالمعنماػؿؿاعهمتدخلمضؿنمغطاقمماظيتمواظؾقاغاتظؿزوؼدمطلمعلؿػقدموصؼامالحؿقاجاتهمباٌعؾوعاتماٌلؿػقدؼنمواػؿؿاعاتفمم

ماظؿاظقة:إجراءمعلحمذاعلمظؾؿلؿػقدؼنمعنمخدعاتماٌرطزوضبؿاجمعرطزماٌعؾوعاتمظؿؼدؼممػذهماًدعةمإظبمتـػقذماًطواتم.مجاغؾه

عضاػاةمادؿؿاراتموم(Profiles)ػقدمإسدادمادؿؿاراتماظلؿاتماٌوضوسقةماًاصةمبؽلمعلؿومهدؼدمذباالتماػؿؿاعاتفممبدضةو

متؾاسا.زلاتم مبفا موتزوؼدػم مظؾؿرطز مباإلضاصاتماظدورؼة مماٌلؿػقدؼن مأغور: مأغبد م2887)بدر، م124، معع( مسؾىموتؼدم ؿؿدة

تفؿهمصؼط.موؼؿممإرداشلامماظيتاجملاالتمميفادؿكداممايادبمعنمخاللمإسدادمضوائممباػؿؿاعاتمطلمعلؿػقدموإحارؿهمباىدؼدم

 ظؾؿلؿػقدؼنمممامؼزؼدمعنمصاسؾقؿفا.مماإلظؽذلوغيباظدلؼدم

ألػؿقؿفاموضقؿؿفاميفمخدعةم إدراطاممتعنماٌعروفمأنمخدعاتماٌعؾوعاتمضدمتؼدعم:خدعاتماالتصالمبؾـوكموضواسدماٌعؾوعات 

بادؿكدامممؼلؿىمبـوكماٌعؾوعاتمأومعراصدماٌعؾوعاتمماظيتمأغشلتمعا اظصقػقةموشرلػاماظؽـرلمعنماٌمدلاتمماآلنوػـاكمماظؾقث،

ممقـة.عع االدؿػادةمعـفامغظرلماذذلاطاتموضدمأصؾقتماٌعؾوعاتمعؿاحةمبعدةمودائلمظؽلمعنمؼرشبميفمماالظؽذلوغقة، ايادؾات

م  مصؼد مؼؽون مبفا معـػذ متشغقل مإظب ماٌعؾوعاتماظصقػقة مبؾـكم سؾىمىلتمبعضمعراطز معؾاذر ادؿكداممومعؾوعات،اٌاتصال

معنمؼايادبماآلظيميفماظؿواصلمسدلماظو مواظعاٌقةميفماٌمدلاتماٌكؿؾػةماظصقػقةممبـوكموضواسدبمظالدؿػادة اظؾقاغاتماحملؾقة

مد مؼؿم ماذذلاطات مغظرل ماظصقػقة ماٌؿصؾنيموشرل ماظصقػقني مطل مجاغب معن مخدعاتفا معن ماالدؿػادة متعؿقم مبفدف صعفا

(م/Available at: http://sudanian.jeeran.com:مغشلتفاموأػؿقؿفامووزائػفا:ماٌعؾوعاتماظصقػقة عراطز)باٌمدلة.

مم
م

 اٌعؾوعاتقةماألخطاءمظؿصققحماىرؼدةمأوماجملؾةمهؿوؼهمعاممبراجعةمؼؼوممحقثماظؿقرؼري اىاغبميفماٌعؾوعاتمعرطزمؼلفم

معـلمؼؼدممظؾؿعؾوعاتمعرطزموجود دونمتصقققفامميؽنموالمضؾقلمشرلمبشؽلماظصقػقونمصقفاموؼؼعماظصقفميفمتؼعمأخطاءموػي

م.اًدعةمػذه
م

وصعاظقةممإنمغظمماٌعؾوعاتمتمدىمإظبمتؽاعلمخدعاتماٌمدلاتمٌاميفمذظكمعنمغؿائجمإصبابقةمعنمذلغفامأنمتزؼدمعنمتواصرموإغؿاجقة

مو مظؾؿلؿكدعني ماٌؼدعة ماإلظؽذلوغقة ماًدعات مظؾؿلؿكدعني ماًدعات موصاسؾقةمهلني مطػاءة ماألطـر ماًدعات متوصرل مخالل عن

ما ماالدؿكدام ماٌمدلاتمعنمخالل مأداء مطػاءة موزؼادة مظؾفؿقع موصوال ماٌعؾوعاتمواالتصاالتموتؾلقطمواألدفل مظؿؽـوظوجقا ألعـل

http://ict-old-live.gulfstaging.net/output/Page1024.asp
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متؼدؼمم ميف ماٌلؿكدعني معشارطة موزؼادة مبنيمزبؿؾفماىفات ماظؿعاون مأواصر متوثقق مإظب مدقمدي ماظذي ماألعر ماظـظم، إجراءات

ماًدعات.
م

م مذاتماًدلاتمواظؽػاءاتماظالزعة ماظؾشرؼة مباظعـاصر متزوؼدػا مسؾى ماٌعؾوعاتماظصقػقة معراطز مناح ماٌفؿةمؼعؿؿد مبفذه ظؾؼقام

وظؿقؼققماظؽػاءةماٌطؾوبةمباظـلؾةمظؾعاعؾنيممبراطزماٌعؾوعاتمصببمأنمالمغؿوضفمسنماظؿعؾقممواظؿدرؼبمسؾىمطلمجدؼدميفمساملم

سؾدماشلادي،مربؿدمصؿقيموآخرون:م)ماٌعؾوعاتماظذيمؼشفدمتطوراتمػائؾةميفمطلماألجفزةمواظـظمماظػـقةموخدعاتماٌعؾوعات.

االواهمسبومخقارمادؿكدامماظـظمماآلظقةمصقفا،موأنم تؽشفمسنمجدؼةمعراطزماٌعؾوعاتإنمغظرةمصاحصةميفموضعم(م40،م2885

ظؾؿغؾبمسؾىممعراطزماٌعؾوعاتاٌشؽالتماظيتمتواجففامخاصةمصقؿامؼؿعؾقمباًدعاتموػؽذامتلعىم ػـاكمجدؼةميفماظؿغؾبمسؾى

 سؾىمأخذمزعامماٌؾادرةميفمحودؾةمسؿؾقاتفا،محؿىمهاصظمسؾىمعؾوعاتعراطزماٌصضلمممامطانمعؿوضعاموتشفقعمأاظصعابمبصورةم

ممم.عؽاغؿفاميفمسصرمتؽـوظوجقاماٌعؾوعات
م

مغظمماٌعؾوعاتمواظؿـؿقةم -

ماٌعؾوعاتمواالتصاالتماٌؿؿـؾةمبـظمماٌعؾوعاتمواالغذلغتمواألضؿارماظصـاسقةمعنمأػمماإلنازاتماظؾشرؼة.مصؼدموصرتم تعؿدلمثورة

م)غادر،م مطلمذظك. ماظوضتماظذيمؼلؿغرضه ماضؿصادؼاتماظدول؛مصضالمسنماخؿصار مظؿطوؼر ماظالزعة ماظؽـرلمعنماىفود ماظـورة ػذه

م(م126،م1007دي:مغفاد،مدؼب،صالحمذقخ،مسرؼف،مذب

وإضاصةمحملؿوىمممممماظـروةماحملؾقة،م ػيمأداسمإغؿاجوضدرةماجملؿؿعمسؾىمإضاصةمضقؿةمظؾؿواردماٌادؼةموشرلماٌادؼةم ػياظؿـؿقةم

اٌـادؼةمطؿامتؿطؾبمعصادرمصؽرؼةموإبداسقةموضدمضررماظؾـكماظدوظيميفمتؼرؼرهم تؿطؾبمتؼوؼةماظؾـقةماظؿقؿقةوماٌعؾوعاتمعنماٌصادر

م (1002:روال،مػالظة).مبلنماظؿـؿقةمػيمسؿؾقةمترتؽزمسؾىماٌعرصةم2887اظؿـؿقةماظعاٌقةمظعامم سن

ظؾؿعؾوعاتمدورامخطرلاميفماألجفزةماإلدارؼةماٌعاصرة،مصفيمأداةمعنمأدواتماإلدارةمايدؼـة،موضرورؼةمإلجراءماالتصالمواظؿـلققم

م مأنماٌشارطةميفماٌعؾوعاتمساعلمعفم مباظعؿؾقاتمواظرضابة،مطؿا مظؾؼقام مضرورة مصؼدمأصؾقتماٌعؾوعاتموغظؿفا ماظؼرارات. الدباذ

تؼوممععظمماٌـظؿاتمبنغؿاجموادؿكدامماٌعؾوعات،م(مو1004واألغشطةماٌكؿؾػةمداخلمتؾكماٌمدلات.م)سؾي،مسصامماظدؼنمربؿد:

ماٌـظؿات وتعد مػذه موجود ماظؽايفم.اٌعؾوعاتمجوػر متعطيماالػؿؿام ماٌـظؿاتمال مػذه مععظم موادذلجاعم وظؽن ظؿفؿقعمودبزؼن

ػذاماجملالمدقمديمشاظؾام اظػشلميفماٌؾادرةماظػعاظةمويفماظوضتماٌـادبميفوم.اٌعؾوعاتمباظدرجةمغػلفاماظيتمتوظقفامظؾؿوادماألخرى

م:)إبراػقم،مأبوماظلعود.مواجؿؿاسقةمذاعؾةموصعاظةميفماظؾالداضؿصادؼةم إظبمغؿائجمدؾؾقةمتمثرمسؾىمضدرةمايؽوعةمسؾىمهػقزمتـؿقة

م(1002

م

ذبؿؿع.معفؿاميفمعـظوعةماٌعؾوعاتميفمأيممجزءاؼشؽلممػوو،ماحملورماألداديمأليمغظاممععؾوعاتميفمعمدلةمعامػيماٌعؾوعاتص

وتطوره،مويفمادباذماظؼراراتمسؾىماخؿالصفامواظيتمؼؿوضفمناحفامسؾىمعدىمتواصرممهيفمتؼدعمذبؿؿعوتلاسدماٌعؾوعاتميفمأيم

وعنمعـفا.مواٌعؾوعاتمعفؿامطاغتمأػؿقؿفاموضقؿؿفامظنمتؽونمعػقدةمعامملممنؿؾكمودائلماظوصولمإظقفامواإلصادةم.ماٌعؾوعاتماظؽاصقة

م ماٌعؾوعاتميفمعلاسدة مغظم متـؾعمأػؿقة ماٌـطق ميفمعؿكذيمػذا مظؾؿؽؿؾاتممصـعاظؼرار ماإلدارة مبلغشطة مواظؼقام اظؼراراتماظرذقدة

وؼزؼدمعنمضوةمػذاماظعـصرماظؾعدمواظؿؼـقة،موعراطزماٌعؾوعات.موؼؿفؾىمأثرماإلدارةميفمأحؽامماظلقطرةماظػـقةمسؾىماٌعؾوعاتماظعؾؿقةم
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ـؾعمأػؿقةمردممإدذلاتقفقةمووضعمدقادةموعنمػـامتاظؿـاصلقة،ميفماالبؿؽاراتمواإلبداساتمطكظقاتمظؿقؼققمماإلدذلاتقفقةماٌؿؿـل

مم(1022:صاضلمسؾدمسؾيم،خرعقطاٌعؾوعات.م)ظؾؿعؾوعاتماظعؾؿقةمواظؿؼـقةموإدارةمذطقةمظؾؿؽؿؾاتموعراطزم

ػذهماظؾـقةماظؿقؿقةم وعـلم.بايصولمسؾىماٌعؾوعاتمعنمطلماظؼطاساتمبفدفمصـعماظؼرارماظلؾقم تلؿحمبـقةماٌعؾوعاتماظورـقة

.موخدعاتماٌعؾوعاتمواالتصاالتمظؿقؼققماظؿـؿقةماٌطؾوبة ععؾوعاتمرادكةمظؿلعنيمإرارمسؿلمعنمأجلمتـؿقةمغظمتؿطؾبمتواصرم

ظذظكماظػعاظة.معطؾؾامالمشـىمسـهمظؾوصولمإظبماظؿـؿقةماظورـقةم علؿؼؾالتعدمأغظؿةماٌعؾوعاتماآلنموحقثم (1002:روال،مػالظة)

االغؿػاعمعنمأغظؿةماٌعؾوعاتمبفدفم فقاتمظؿطوؼرمعواردػاماٌعؾوعاتقةموتشفقعسؾىمطلمعمدلةمأنمتؼوممبردممدقاداتموإدذلاتق

تاعةم هؼققممنومأطـرمصعاظقةميفماًدعات.موغظرامألػؿقةمعواردماٌعؾوعاتموأغظؿةماٌعؾوعاتمصنغهمصببمدبطقطفاموإدارتفامبعـاؼة

م،فادبطقطوماظـاعقةمارتؾارامضوؼامبؿطوؼرماٌواردماظؾشرؼةوصببمأنمتؼوممبفذامطلماٌمدلاتموترتؾطمأغظؿةماٌعؾوعاتميفماظؾالدم

ؼعدمباظطؾعمعنماٌمذراتماإلدذلاتقفقةماظيتمميؽنمأنمهؽمم واياجةمظؿوصرلمضوىمبشرؼةمعمػؾةموعفاراتمصـقةميفمػذاماجملال

)إبراػقم،م .تماٌؽؿؾقةماٌؿطورةإظبمجاغبمصرؼقماظعؿلماٌدربمسؾىماظؿؼـقاماٌعؾوعاتمأيمعلؿؼؾلميفمػذهماظدوظة صقفامإذامطانمظـظم

م(2001م:أبوماظلعود

ماٌمدلةماظصقػقةمواظيتمتؿؽاصلمعبقعاميفمدؾقلمإصدارم عراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمػيمأحدماألجفزةماظؽدلىماظيتمتؿؽونمعـفا

مؼـشرميفماظصققػة.م) مواٌلؽولمسنمعبعموإسدادمطلمعا يموآخرون:مسؾدماشلادي،مربؿدمصؿقاظصقػقةمواظعؿلمسؾىمادؿؿرارػا

م2885 م15، م( مؼإذ معؿل ماٌرطز ماضؿـاء ماٌعسؾى ماظؾؾؾقومعؾوعاتصادر مجوإسداد مطؿا مبدورمؼراصقاتماٌؿكصصة، ماظؼقام لعىمإظب

ؼوممؼوخارجهممبامؼؿـادبموعؿطؾؾاتماظعصرمايدؼث،مويفماظوضتمغػلهممؾهداخمإظبماٌلؿػقدؼنررؼقمتؼدؼمماٌلاسداتم إرذاديمسن

مظؾـفوضممبلؿوىماًدعة،م بؿدرؼبمصرقماظعؿل ماٌؿؼدعة مموؼعؿلسؾىماآلظقاتماٌؽؿؾقة معنمعرطز اٌعؾوعاتمسؾىمهؼققمأػداصه

عصادرمباإلضاصةمإظبمم..؛واٌممتراتمواٌصغراتماظػقؾؿقةواظدورؼاتم اظؽؿبمواظؿؼارؼراضؿـاءهمعصادرماٌعؾوعاتماٌكؿؾػةمعنمخاللم

مااٌعؾوعاتم موذبؿوسة مواٌرئظلؿعقاإلظؽذلوغقة مجاغبمصرؼقة مإظب موذبؿوساتماًرائط ماظؿؼـقاتماٌؽؿؾقةم قة ماٌدربمسؾى اظعؿل

مايدؼث ماظعصر مصرضه موعا متؿـادب ماظيت ماألداء اٌؿطورة مورضي مواظدضة مباظوضت متؿعؾق معؿطؾؾات معن ماٌؽؿؾقة ماًدعات .مسؾى

م(1002اظلعود:ممو)إبراػقم،مأب

 وأصؾحماظؾفوءمإظب.ماظعؾوممواظؿؽـوظوجقاميفمحقاةماألصرادمواجملؿؿعاتصرؼدمألػؿقةم وتطورػاماٌذػلمعـلماتطانمظظفورمايادؾو

ماالضؿصادؼة ماظؿـؿقة ماظؿودعميف مٌواطؾة ماظعصرؼة معلؿؾزعاتمايقاة مايادبمعن ميفماجملؿؿعاتمايدؼـةم ادؿكدام واالجؿؿاسقة

متذفدضدموم،الدباذماظؼراراتماظصائؾةمعنمعبعمودبزؼنموادذلجاعمباظلرسةماٌطؾوبة ٌلاسدةمإدارتفاميفماظؿعاعلمععماٌعؾوعات

ؽـةمسؿؾقاتفامقادؿكداممايادبموع إظبماظـظمماآلظقةموتعدمعنمأطـرماٌمدلاتماظـؼاصقةمحاجةمإظب هوالاٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتم

 صؼدمادؿؾزمقةمواظـؼاصمدلاتماظعؾؿقةماٌاظذيمذفدهماظعصرمايدؼثميفمتـظقمم ظرصعمعلؿوىمخدعاتفامإظبماٌلؿػقدؼنموععماظؿطور

اٌعؾوعاتمموععمبدءمسصرم.اٌؿطورةمظؾؿلؿػقدؼن وتػيمباالحؿقاجاتؿؼدممذظكمتطورامعوازؼاميفماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتمظؿواطبماظ

محؿى مأو ماظؿعاعل مممؽـا مؼعد ماظؿؼؾقدؼة مل ماٌعؾوعاتمباظطرق مععاىة ميف ميفم،االدؿؿرار ماظؿطوراتماٌؿلارسة مأن تؽـوظوجقام طؿا

سـهمػومتؾينماظؿؼـقاتمايدؼـةمظؿقاصظمسؾىمعؽاغؿفاميفم اتمتػرضمسؾىماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتمخقارامواحدامالمبدؼلاٌعؾوع

سؾدماظرزاقمم،ؼوغس.م)اظؿـاصسماظذيمتواجفهمعنمذؾؽاتماٌعؾوعاتماظعاٌقة،مخاصةمذؾؽةماإلغذلغقت ساملماٌعؾوعات،مويفمزل

ممممم (1002:عصطػى
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تؽـوظوجقاماٌعؾوعاتمواالتصاالتميفمعبقعمعـاحيمايقاة،مالبدمأنمغدركمأػؿقؿفامواظدورماظذيمميؽنمأنمتؾعؾهمأجلمتطؾققم وعن

مميؽن مسؾىمتغقرلمعلؿوىماٌعقشةموعلؿوىماظؿػؽرلموصوالمبلصرادماجملؿؿع يفماجملؿؿعمورصاػقؿه،مومبا إظبم أنمتؼدعهمعنمضدرة

سؾقفا؛مإضاصةم اٌعؾوعاتمواالتصاالتمعنمضدراتماإلسالم،موحلماٌشؽالتمواظؼضاءحقثمتعززمتؽـوظوجقاممدرجاتمإبداسقةمساظقة

اإلسالعقة،موتوصرلموضتماظعاعؾنيمألداءمأسؿالمأطـرمإبداسقةمبدالم إظبمععاىةمغواحيماظؼصورماظيتمميؽنمأنمتظفرميفمسؿلماٌمدلات

م(ادي،مزؼنسؾدماشل)تؽرارؼةمميؽنمظؾقادبماظؼقاممبفامبلفوظة.م عنمضقاعفممبلسؿال
 

ذ:املعلوماتنظمذو مظاهرذالتنموةم -

ماظدميؼرارقةم - ماظـاس اظؿـؿقة موصول مبضؿان مواظدميؼرارقة ماالجؿؿاسقة ماظؿـؿقة ماٌعؾوعاتميف متلاػم ماٌعؾوعاتم واالجؿؿاسقة: إظب

وضبؿاجمطلمذكصمإظبمععؾوعاتمسنمحؼوضهمم.حقاتفم وبذظكمؼصؾقونمضادرؼنمسؾىمادباذماظؼراراتماظيتمتشؽلمعـفجم،اظضرورؼة

 ؼشاركميفمتـؿقةمذبؿؿعهمواظوصولمإظبماٌعؾوعاتمميؽنماظـاسمعنمادباذمأحؽاممحول اٌدغقةمواالجؿؿاسقةمواظلقادقة،موبذظك

 .اٌظاػرماٌدغقةمواالجؿؿاسقةمواظلقادقةمظؾدوظةموصعاظقاته

ماظـؼاصاتمحباالتمعلؿؿرةمعنماظؿـقةاظـؼاص اظؿـؿقةم - ماظعؿؾقةمتمدي:ممتر ماظؿغقرلاتمإظبمذبؿوسةمعنم ؿقةمواظؿغقرلمويفمػذه ػذه

مواشلوؼة مواظدؼن مباظؾغة ماٌرتؾطة ماًارجقة ماظعرضقة اظؿلثرلات ماإلسالمم، مأن مإال مغلؾقا مبطقؽة مسؿؾقة مػذه مطاغت ماٌاضي صػي

حازلاميفمػذهماظعؿؾقةمحقثمتمعنم وتمديمغظمماٌعؾوعاتمدورام،ذظكمبشؽلمطؾرلمتضدمشرلم...طاشلاتفمواإلغذلغت واالتصاالت

وضقاسماإلنازميفمػذاماجملالمػومم.اظـؼاصاتماحملؾقةموتوصرلػامىؿفورمأودع غظمماٌعؾوعاتمواالتصاالتمودقؾةمظؿلفقلموحػظ

 .اًارجيموصػؿفاماحملؾقةماٌؿقزةمعاملاظـؼاصةمواغػؿاحفامسؾىماظ شـى

ـشرماظوؼعدمتطوؼرمغظممم.األخرىماٌكؿؾػةمجزءمػاممعنمأيمغظاممتعؾقؿي عقةواظؿعؾقم:مإنماظؽؿبمواٌوادمواظودائلماإلسال اظؾقثم -

وإغهمعنماظضروريمم،ظرصعماٌلؿوىماظعاممظؾؿقصقلماظؿعؾقؿي وهلنيمغوسقةماٌؽؿؾاتموتطوؼرمذؾؽاتماٌعؾوعاتماإلظؽذلوغقةمودقؾة

ٌعرصةمتلثرلم اإلغذلغتمضقؿةمظؾؿعؾقمموغظمماظؾقثماظؽؿابموصعاظقاتماٌؽؿؾةممبامصقفاماظدخولمإظب تؼققمماظدرجةماظيتمؼضقفمصقفا

 .اٌعؾوعاتمسؾىمتطورماظؿعؾقم

ماىزئقةماظؿـؿقةم - متمثراالضؿصادؼة ماٌعؾوعاتمظؾؿلاسدةم: مادؿكدام مصقؿؽن مزبؿؾػة مبطرق ماظؿـؿقة ماإلبداعم اٌعؾوعاتمسؾى سؾى

ماٌاظو مبنسطاء موسؿؾقاتمتؼـقةممدلاتؿطوؼر ماىدؼدة ممظؾؿلطقدم،األصؽار مظدسممسؾى موسؾؿقة مإظبمخدعاتمععؾوعاتمتؼـقة اياجة

ميؽـفامعنمإدارةمعصادرػامبشؽلمأطـرم أؼضامإظبماظدخولمإظبماٌعؾوعاتماظؿفارؼةموػذامعاممدلاتطؿامهؿاجماٌم،واظؿطوؼر اظؾقث

 اظيتمتدلػنمصقفامػذهاٌكصصةمظدسمماظؿـؿقةماالضؿصادؼةماىزئقةمتؼققمماظدرجةم وؼؿضؿنمضقاسمتلثرلمصعاظقاتماٌعؾوعاتمصاسؾقة

 .اظػعاظقاتمسؾـىمصاسؾقةماٌمدلات

ظالضؿصادمطؽلموإنم اظؽؾقة:متلفمماٌعؾوعاتميفماظؿـؿقةماالضؿصادؼةماظؽؾقةمبزؼادةمعروغةمودرسةماالدؿفابة االضؿصادؼةماظؿـؿقةم -

نازمصقؿامؼؿعؾقماإلؿـوعمآظقاتموأؼضامإسادةمبـاءماالضؿصادموت ،ػدفماظلقادةمػومهلنيمصعاظقةموتلثرلماالضؿصادمبشؽؾهماياظي

 وػــاكمجفودمعؾذوظـةمعنمأجـلمبـاءمبــقةمععـؾوعاتمواظدخولمإظبماإلغذلغت بؿـؿقةماظؾـقةماظؿقؿقةمخباصةمتطوؼرماالتصاالت

عقةمٌـلمػذهماظؿغقرلاتمصـيماظؾؾـدانماظـا اظـدولماٌؿؼـدعة،موػـاكمحاجةمعشابفةماضؿصادؼاتهـؿقةمهـدثمغـؼالتمجـذرؼـةميفم

مظؾؿعؾوعاتمسؾى مظؾؿلؿوىماياظيمعن صؼقاسماظؿلثرلماظعام ماظذيمتؼدعه ماإلدفام مؼعينمتؼققم ماظؽؾقة ماالضؿصادؼة اظـاتجم اظؿـؿقة

متؼققم مأؼضا متؿضؿن مأن موميؽن ماإلعباظي ماظؼـوعي ماظـاتج مأو ماإلعباظي ماظلـقادـةم احملؾي مأػداف معن مذبـؿوسة ميف اإلدـفام

ممممم (1002:روال،مػالظة.م)االضـؿصادمأومهـلنيماٌـاصلةماظدوظقة ةمبــاءاالضؿصادؼةماظؽؾـقةمعــلمإسـاد
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ضقاسمتلثرلماٌعؾوعاتمسؾىمأيمعلؿوىمدواءم يفمسؿؾقةماظؿـؿقة،مظؽـهمعنماظصعبماطؾرلماظؿؽـوظوجقاماٌعؾوعاتمواالتصاالتمدور

اٌعؾوعاتقة،موسللمػذاماظدسممإغشاءم بـقؿفاماظؿقؿقةؼدمدسؿتمعمدلاتماظؾؾدانماظـاعقةمتطورم.مصطانمورـقامأومتـظقؿقامأومصردؼا

م،اٌعؾوعاتميفماظعامل باإلضاصةمإظبمتلفقلماظوصولمإظبمعصادرم؛اظورـقةمواإلضؾقؿقةمواظدوظقة خدعاتماٌعؾوعاتمسؾىمطلماٌلؿوؼات

أدادقامظؾؿـؿقةماالضؿصادؼةماٌعؾوعاتماظيتمتعدمعصدرام وخؾقمخططموعـاػجم،وعلؿكدعيماٌعؾوعاتماخؿصاصيوتدرؼبمم،واظؿعؾقم

م (1002:روال،مػالظة).مواالجؿؿاسقة

متدلز عنو مسؾىماظؿـؿقة،موػـا اياجةمإظبماٌؽؿؾاتمواظودائلماإلسالعقةم اظضروريمتؼوؼةماظؾـقةماظؿقؿقةمظؾؿعؾوعاتمٌعرصةمأثرػا

ضرورؼةمظدسـمماظؿـؿقةم بـظمماٌعؾوعاتماٌرتؾطةنمخدعاتماٌعؾوعاتماظؿؽـوظوجقةمواظعؾؿقةمأمحقثماظؿعؾقؿي األخرىمظدسمماظؼطاع

مبقـؿا ماىزئقة، ماظؿـؿقة االضؿصادؼـة مبفا ماٌؿعؾـؼة مواظؿطؾقؼات مايـادب مخـدعات موتلـفقالت ماالتصاالت مذـؾؽات  تدسم

االجؿؿاسقةمماحملؾقةمصفيمضرورؼةمظدسمماظؿـؿقة أعامودائلماإلسالممودورماظـشرموذؾؽةمخدعاتماٌعؾوعات.ماالضؿصـادؼـةماظؽؾـقة

 ذظكمتدلزمحاجةمعؾقةمظوجودمصرؼقمسؿلمعؿكصصمباٌعؾوعاتموإظبمتطوؼرماٌفاراتماٌطؾوبة باإلضاصةمإظبم؛واظدميؼرارقةمواظـؼاصقة

اظػفممواالدؿػادةمعنماٌعؾوعاتم يفمادؿكداعفا،مودقؿوجبمسؾىماظعاعؾنيماالتصالمبشؽلمعؾاذرمععماٌلؿكدعنيموعلاسدتفمميف

م (1002:روال،مةػالظ)م.اٌؿواصرة
م

ذاحملورذاخلامس:ذالتخطوطذإلنشاءذمراكزذللمعلوماتذالصحفوةذباإلسكندروةذ

،موهلؾامٌامضدمؼؿؽشفميفماٌلؿؼؾلماًدعاتسبومهؼققمأطدلمضدرمعنماظؿؽاعلميفماٌواردمواظؿؽاصلميفماٌعؾوعاتممدلاتمتلعىمع

عادةمعواجفؿفا؛مصفـاكمحاجةموتـوستمعواردػامأنمتؼفممبػردػاميفممإعؽاغاتفاعنمهدؼاتمؼصعبمسؾىمأيمعمدلةمعفؿامبؾغتم

تؼدؼمماًدعاتماٌؿـوسةمظؾؿقررؼنموشرلػممعنماظعاعؾنيمميف،مميؽنمأنمتػقدمظؾؿمدلاتماظصقػقةمباإلدؽـدرؼةمعراطزمععؾوعاتإظبم

عنماظصقفماظؼوعقةمأومايزبقةمأومبليمعرطزمظؾؿعؾوعاتم.مآخذؼنميفماالسؿؾارمأغهمالمؼوجدمداخلماٌمدلةماظصقػقةمأومخارجفا

ظؾؿمدلاتماظصقػقةماظؼوعقةمصؼطمباظؼاػرة.موظذظكممعراطزمظؾؿعؾوعاتوجودمعنمرشممباظػذام.مميؽنماإلصادةمعـهاٌلؿؼؾةمباإلدؽـدرؼةم

موذظكمظؿقلرلموصولماٌلؿػقدؼنمإظبماٌعؾوعاتماظيتمضبؿاجوغفا.عرطزماٌعؾوعات،مظؾـاءمررحمتصورمعؾدئيمدقؿمم

ماٌـادب،موتوصرل اٌرطزميفمإغشاءمضاسدةمععرصقةموادعة،موضؿانمصـعمضراراتمدؾقؿةميفماظؿوضقت إغشاءمعـلمػذاملفمودوفمؼ

 .واظعؿلمبؽػاءةمساظقة،موبؿػاسلمععمعلؿفداتماألعور بدائلموأداظقبمعؿطّورةمظؾؿعاعلمععماٌشؽالت،موتؼؾقلماألزعات،

أػداصهمؼـؾغيمإتؾاعمأدؾوبمسؾؿيميفماظؿكطقطمظه،محبقثمتمعنماحؿقاجاتماٌلؿػقدؼنمعـفامبػاسؾقةممعرطزماٌعؾوعاتوحؿىمضبؼقم

معرطزماٌعؾوعاتاٌعؾوعاتمميؽنماسؿؿادماظؿكطقطمسؾىمأداسماألػداف،مأيمهدؼدمأػدافمعرطزمطؾرلة.موسـدماظؿكطقطمظؿلدقسم

مالبد مآخر مومبعـى ماألػداف. مػذه مظؿقؼقق موتصؿقؿه مإغشاءه مثم مموعن مزبرجات متؽون ماٌعؾوعاتأن مهؼققممعرطز مسؾى ضادرة

ماألػداف.

ععمضرورةممعرطزماٌعؾوعاتاخؿقارمأيمعـفؿامسـدماظرشؾةميفمإغشاءممتـظقؿنيمميؽنخؾقطمعنممىسؾماٌؼذلحماظؿـظقؿيماشلقؽلمؼعؿؿد

معالحظةمإصبابقاتمودؾؾقاتمطلمررؼق.م

ٌلاسدةمرئقسمذبؾسماإلدارةميفممعنماًارجمأوماالدؿعاغةمبؾعضماًدلاءمواٌلؿشارؼنمتعقنيمىؼرتؽزمسؾم:االدؿشارياظؿـظقمم .2

ؼؿقحمؼؾي:معباشلامصقؿامإاظؿـظقممإظبمصوائدمميؽنممابفذماألخذمودقمدي،مخاصةمصقؿامؼؿعؾقمباظؿكطقطمووضعماظلقادات.مسؿؾهأداءم

مبعضمماظؿـظقم ميف مضدراتمرئقسمذبؾسماإلدارة مربدودؼة مسؼؾة ميفمماظؼضاؼااالدؿشاريمدبطي ماألخذ معع واالخؿصاصات.

ادباذماظؼرار،موأنمآراءػممظقلتمعؾزعةمإلدارةماٌرطز،موإمنامؼؼؿصرمدورػمممدؾطةاالسؿؾارمأنماًدلاءمواٌلؿشارؼنمظقسمظدؼفمم
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بنيماًدلاءمواإلدارة،ممبامؼـعؽسممداخؾقةؾدأمإظبمعـعمزفورمصراساتماظؿوصقاتمواٌشورة.موؼمديمتػعقلمػذاماٌمتؼدؼممىسؾ

ماظعؿل،موطػاءةماظؿـظقم.مسالضاتامسؾىمدؾًؾ

ماظوزقػيماظؿـظقم .1 مبؿـػقذمإغشاء ماظذاتقةمأومباالدؿعاغةممعرطزماٌعؾوعات:مصفومأنمتؼومماٌمدلاتماظصقػقةمبـػلفا جبفودػا

اظوزقػيممباظؿـظقمؼلؿحماألخذموتؼوممطلمعـفاممبفاممربددةمتدخلميفمغطاقمدبطقطفا.مماظيتمبؿكصصنيمعنمداخلماٌمدلةماألمم

مماظؿاظقة:باٌزاؼام

مواًدلة.أداسموزقػي،موباظؿاظيمؼوصرمػذامصرصةمأطدلمظإلصادةمعنمعزاؼاماظؿكصصممىسؾماظعؿلتؼلقمم -

موإتؼانماظعؿل،ممبامؼمديمإظبماالعؿقازمواظؿػوق.ماظدضةمىؼلاسدمسؾ -

مروحماظؿعاونمواىؿاسةمبنيماظعاعؾنيميفماٌرطز.متـؿقةؼلاسدمسؾىم -

ممماالحذلاف.ساظقةمعنممبدرجةسؿالماإلدارؼةممتؽنيماإلدارةمعنماإلصادةماظعؾؿقةمواظػـقةمممامؼلاسدمسؾىماظؼقاممباأل -

م ميفمإغشاء ماظراشؾة ماٌعؾوعاتويفمطالماظطرؼؼنيمؼـؾغيمظؾؿمدلاتماظصقػقة ماٌراحلماألدادقةممعرطز متؿضؿـه ممبا عنماالدذلذاد

معنمععؾوعات.ممعرطزماٌعؾوعاتإلغشاءم
م

م(1007)اظعؼال،مدؾقؿانمبنمصاحل:مممالصحفوة:ذمركزذاملعلوماتمراحلذإنشاءذ

مبـالثمعراحل،مػي:معرطزماٌعؾوعاتميؽنمحصرماٌراحلماألدادقةمإلغشاءم

ذاملرحلةذاألوىل:ذاإلعدادذوالتجهوز

اإلسدادمواظؿففقزمػيماألػم،موػيماألداسمورمبامػيماألصعبمعنمعبقعماٌراحلماظالحؼةمألغهمؼؿمماالسؿؿادمسؾقفامتعؿدلمعرحؾةم

ودرادةماىدوىموػوماألداسماظذيمتـؾينمسؾقهممرطزماٌعؾوعاتيفمتـػقذماٌراحلماألخرى.مصػيمػذهماٌرحؾةمؼؿممهدؼدماألػدافمٌ

نمهدؼدماألػداف،مواٌلؿػقدؼنموحاجاتفم،موعصادرماٌعؾوعاتموغوسقاتفاموأذؽاشلام.موتشؿلمػذهماٌرحؾةمطلمععرطزماٌعؾوعات

م مواظدلذبقات،موإدارة موعبعفا،موررؼؼةمخزنماٌعؾوعاتموادذلجاسفا،موغوعماألجفزة ماٌعؾوعاتوررقمسرضفا واإلذرافممعرطز

متدرؼؾ موررق موخدلاته ماظؾشريموعمػالته مواظؽادر موصقاغؿفا موهدؼثمبقاغاتفا مأخرىمصببمسؾقفا معلائل مإظب مباإلضاصة مػذا ه؛

محلؿفامعـلماٌرطزؼةمواظالعرطزؼة،مواظؽادرماظؾشريموعمػالتهموخدلاتهموررقمتدرؼؾه،مودرؼةماٌعؾوعاتموأعـفا.
م

ماظؾداؼةم مغؼطة ماألػداف مومتـل مظؾؿطؾقق. مضابؾة موتؽون موواضح مدضقق مبشؽل مواًاصة ماظعاعة ماألػداف مهدؼد مؼؿم مأن وؼـؾغي

مهؼقؼفامرطزماٌعؾوعاتدعة،موؼـؾغيماالظؿزاممبفاموسدمماًروجمسـفا.مومتـلماألػدافماآلتقةمأػداصامعؼذلحةمميؽنمٌظؾكطواتماظؼا

موتشؿلمعامؼؾي:معرصةاٌظؾـاءمذبؿؿعم

ماظؼرارمٌؿكذيماًططاظؿكطقطماظلؾقمموعؿابعةمتـػقذممسؾىملاسدتماظيتبـاءماظـظمماظؼادرةمسؾىمتوصرلماٌعؾوعاتم -

ماظرئقليسدلمذؾؽةماٌعؾوعاتموعنمثممربطفامباٌرطزم اٌعؾوعاتعراطزمربطم -

م.باألعقةمايادمبراعجمحملوإغشاءمعرطزمظؾؿدرؼبموتـػقذم -

 اظيتمتعززماًدعاتمسنمبعد،موتقلرلمطاصةماظلؾلمظضؿانمناحفاماٌعؾوعاتممدسمموتطوؼرمأغظؿة -

م - متؼـقة ماظعاٌيميفمذبال ماظؿطور معواطؾة معرطزماٌعؾوعاتمبادؿكدام مبفا ماظيتمؼؼوم ماألسؿال ميف موادؿغالشلا اظؿؼـقاتمايدؼـة

ماٌعؾوعات

 ادؿكداممتؼـقاتماٌعؾوعاتميفمتوصرلماًدعاتمبشؽلماظؽذلوغيمبلضلمطؾػةموصىمأدرعموضتم -
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ذلوغيمتعزؼزمادؿكدامماألجفزةمايدؼـةميفمطاصةماٌعاعالتمبدالمعنماألداظقبماظؿؼؾقدؼةموربطمطاصةماٌعاعالتمباظدلؼدماالظؽ -

ماظشؾؽاتوجعلماٌعؾوعاتمدفؾةماالغلقابمسدلم

ممدلةدبدمماألػدافماٌماظيتإغشاءمضواسدماٌعؾوعاتم -

 بـاءمذؾؽاتماٌعؾوعاتماٌؿكصصة -

 إصدارمغشراتمدورؼةم -

تعؿدلماظرطقزةماألدادقةمظـفاحماظؿـؿقةماحملؾقةموظؾؿكطقطموعؿابعةماظؿـػقذمماظيتؼؼوممعرطزماٌعؾوعاتمبؿوصرلماٌعؾوعاتماظدضقؼةم -

ماألعـلمواإلدراعمباظؿـؿقةماٌؿوازغةمظؿقؼققماظرخاءمظؾؿوارـنيمماالدؿـؿاراظؼراراتماظلؾقؿةمظؿقؼققمطػاءةماًدعاتموهؼققمموادباذ
م

اظصقػقة،محقثمأنمهدؼدمصؽاتماٌلؿػقدؼنمواظؿعرفمسؾىممعاترطزماٌعؾوويفمػذهماٌرحؾةمؼـؾغيمهدؼدماٌلؿػقدؼنماٌلؿفدصنيمٌ

اظصقػقةمأومتوصرلماًدعاتماٌعؾوعاتقة.مويفماظغاظبمصننممرطزماٌعؾوعاتخصائصفمموصػاتفممؼعؿدلمعفؿامدواءميفمسؿؾقةمتصؿقممٌ

وشرلػممعنماظعاعؾنيمباٌمدلةمماظصقػقةمميؽنمهدؼدػمميفمصؽاتماحملررؼنمواظصقػقنيمعرطزماٌعؾوعاتعبفورماٌلؿػقدؼنمعنم

مغوسقةم موهدؼد مخدعؿفا ماىفاتماٌؿوضع مػذه مغوسقة مهدؼد مضرورة مػو مظه ماظؿـؾه مؼـؾغي موعا مخارجفا. مأو مداخؾفا اظصقػقة

ماظؿكصصاتمصقفا.م
م

توصرمماظصقػقةماظـاجقةمػيماظيتمطزماٌعؾوعاتاعروؼدخلمضؿنمهدؼدماٌلؿػقدؼنمهدؼدماحؿقاجاتفممعنماٌعؾوعات،محقثمأنم

ماٌعؾوعاتماظيتمتؾيبمحاجاتماٌلؿػقدؼنمبدضةموتلؿفقبمظؾؿطوراتماظيتمضدمتطرأمسؾىمػذهماالحؿقاجات.م
م

م ماٌعؾوعاتماظيتمتود معصادر موحصر مؼـؾغيمهدؼد مواظؿففقز ماإلسداد معرحؾة ماٌعؾوعاتاعرويف موهدؼدممطز متؼدميفا، اظصقػقة

أذؽالمزبؿؾػةمعـلماٌؾػاتماإلظؽذلوغقةمواظؽؿبمواظدورؼاتماإلظؽذلوغقة،ممأذؽاشلاموررؼؼةمسرضفا.موتلتيمعصادرماٌعؾوعاتمسؾى

وضواسدماٌعؾوعاتماٌؿكصصةمدواءماحملؾقةمأوماٌؿوصرةمسنمررؼقماإلغذلغتمأوماٌكزغةمسؾىماألضراصماظضوئقة.موؼؿمماظعؿلمسؾىم

مع.متؽشقفمػذهماٌصادرموجعؾفامضابؾةمظؾؾقثمواالدذلجا

اإلسدادمواظؿففقزمهدؼدمطؿقاتموغوسقاتماألجفزةمواظدلاعجماٌطؾوبمتلعقـفا،مدواءمبـاءػامداخؾقامأوموؼـؾغيمأنمؼؿمميفمعرحؾةم

اظصقػقةممعرطزماٌعؾوعاتذراءػامجاػزة.موسؿوعامؼعؿؿدمهدؼدماظـوسقاتمواظؽؿقاتمأوالموأخرلامسؾىمسددمعنماظعواعلمعـلمحفمم

ماٌادؼةمواظؾشرؼةماٌؿوصرة.ماٌزععمإغشاءه،موسددماٌلؿػقدؼنمعـه،موحفمماإلعؽاغات
م

ررؼؼةمخزنماٌعؾوعاتموغوسقةماظودائطماظيتمؼـؾغيمأنمهػظمسؾقفا.مطؿامؼـؾغيمهدؼدمررؼؼةممويفمػذهماٌرحؾةمؼـؾغيمهدؼدموبقان

م موغوسقةمخدعاتماٌعؾوعاتماظيتمتوصرػا معـفا موودائلماالتصالممطزماٌعؾوعاتاعرادذلجاعماٌعؾوعاتمواإلصادة اظصقػقةموعلؿواػا

موررؼؼةمتـػقذػا.م
م

ماٌعؾوعاتوحقثمأنم مظؿغرلماياجاتمصالبدمعنمهدؼدممعرطز موتؿعرضمظؾؿغرلموصؼا مبادؿؿرار متـؿو اظصقػقةمػيمعؽؿؾةمعؿطورة

م مإدارة مررؼؼة موخدلاتهموررقمتدرؼؾه،موطذظكمهدؼد معمػالته موهدؼد ماظؾشريماظذيمدوفمؼشؿغلمبفا ماٌعؾوعاتعرطاظؽادر مز

اظصقػقةمواإلذرافمسؾقهموجعؾفامعرطزؼةمأومالعرطزؼةموررؼؼةماٌراضؾةموأعنماٌعؾوعاتموإجراءاتماظؿقدؼثمواظؿعدؼلمواظصقاغة.م

مٌ مالبدمعنموضعمدقادةمواضقةموربددة ماٌعؾوعاتاروأخرلا اظصقػقةموتؽونمعؽؿوبةموعوثؼةمحبقثمتشؿؿلمسؾىمعبقعمعاممطز

موظوائحموإجراءات.ؼؿعؾقمباٌرطزمعنمأغظؿةم
م
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ويفمغفاؼةمعرحؾةماإلسدادمواظؿففقزموضؾلماظشروعميفماٌرحؾةماظؿاظقةمالبدمعنموضعمخطةماإلنازمأوماظؿـػقذماٌؼذلحة.مصػيمػذهم

اٌرحؾةمؼؿممتوزؼعماألسؿالماٌكؿؾػةمٌراحلماٌشروعمسؾىمصذلاتمزعـقةمربددةموذظكماسؿؿادامسؾىمذبؿوسةمعنماظعواعلمواًدلاتم

مقة.ماظعؿؾ
م

ذاملرحلةذالثانوة:ذالتنفوذذوإرازذاملشروع

اظصقػقةمػومإعؽاغقةمدعجمعبقعماًدعاتماظيتمؼؼدعفامهتمدؼفمواحدمأومعامؼلؿىمباٌدخلممطزماٌعؾوعاتاعرإنمأػممعامميقزم

.موؼؿطؾبماظعؿلميفمػذهماٌرحؾةمخدلاتمتلؿطقعمأنمترصعمعنمضقؿةماًدعاتماٌؼدعةموتؼؾلمعنمعرطزماٌعؾوعاتاٌوحدمًدعاتم

اظؽـرلمعنماىفودمواظوضتماٌؾذولميفماظعؿل.موؼؿممخاللمعرحؾةماظؿـػقذمعنمخاللمسؿلمتوثققمعؿؽاعلمظؾؿعؾوعاتموتطوؼرماظوثقؼةم

اظصقػقةموهددممطزماٌعؾوعاتاعرت.مطؿامتصفماظوثقؼةمخدعاتمحبقثمتشؿلمطاصةماٌؿطؾؾاتماظؾشرؼةمواٌادؼةموصؼامظالحؿقاجا

اظصقػقة.موصببماسؿؿادمػذهماظوثقؼةمواٌواصؼةمسؾقفاممطزماٌعؾوعاتاعرصقفاماظؿصاعقمماٌكؿؾػةمظؾؿرطزموعؿطؾؾاتفاموصؼامالحؿقاجاتم

متموتطؾعاتماٌلؽوظنيميفماٌرطز.ضؾلماٌضيمضدعاميفمعرحؾةماظؿـػقذمظضؿانمأنمتؽونماظـؿقفةماظـفائقةمتؿواصقمععماحؿقاجا
مم

مأنم موؼالحظ موتفقؽؿفا. مواظدلذبقاتماٌكؿؾػة موترطقؾفا ماألجفزة متلعنيماٌؿطؾؾاتمواالحؿقاجاتمعـل ماٌرحؾة مػذه مأؼضا وتشؿل

اظصقػقةماٌزععمإغشاءػا،موسددممعرطزماٌعؾوعاتطؿقاتموغوسقاتماألجفزةمواظدلذبقاتمتعؿؿدمسؾىمسددمعنماظعواعلمعـلمحفمم

متؿؿـلماحؿقاجاتم اظصقػقةمعنماظؿؼـقاتممعرطزماٌعؾوعاتاٌلؿػقدؼنمعـفا،موحفمماإلعؽاغاتماٌادؼةمواظؾشرؼةماٌؿوصرة.موسؿوعا

جفزةمواألجفزةمواظدلاعجميفماألغواعماظؿاظقة:مأجفزةماظشؾؽاتماحملؾقة،ماظطابعات،مواٌادقاتماظضوئقة،مواألضراصماٌدذبة،موأ

م مأغظؿة موإدارة ماٌعؾوعات مضواسد متشغقل مإدارة موغظم م، مواألعن ماٌعؾوعاتايؿاؼة موإدارةممعرطز ماإلظؽذلوغي ماظـشر موغظم اآلظقة،

ماحملؿوى،موضواسدماظؾقاغاتماٌكزغةمسؾىماألضراصماظضوئقة،موعؾػاتماإلظؽذلوغقةماٌصؿؿةمربؾقامأوماٌوجودةمسؾىماإلغذلغت.م
م

ماٌؿطؾؾ محصر موميؽــا م" مظؿطوؼر ماٌعؾوعاتاعراتمواالحؿقاجاتماظيتمهؿاجفا معصادرممطز ماظؾقاغاتموإتاحة موإدخال اظصقػقة

ماٌعؾوعاتمظؾؿلؿػقدؼنمبلدؾوبمسؾؿيمدفلمبلربعةمسـاصرمػيماآلتي:

 األجفزة:موتشؿلمسددمعنمأجفزةمايادبمايدؼـةمواٌادقاتمواظطابعاتموأجفزةماالتصاالتمظؾربطمباظشؾؽةماحملؾقة،مطؿام

مشؿلماألجفزةمتوصرلمخادممذومدعةمطؾرلةمظقلؿوسبماظؽمماظؽؾرلمعنماٌعؾوعات.ت

 م اظصقػقةموبراعجماظربطمواالدذلجاع،موؼـؾغيمأنمتؽونماظدلاعجمحدؼـةموععؿؿدةممطزماٌعؾوعاتاعراظدلاعج:موتشؿلمغظممإدارة

.موالبدمعنماظؿلطدمعنمدسمماألغظؿةمظـظامماٌاركماظصقػقةموهدؼـفامطزماٌعؾوعاتاعرسؾىمأحدثماٌعاؼرلمواظؿؼـقاتماظالزعةمإلدارةم

 اظعاٌيموطذظكمععقارمتؾادلماٌعؾوعات.

 اظعـصرماظؾشري:موؼؽونمعمػالمتلػقالمصـقاموتؼـقاموضادرامسؾىماظؿعاعلمععماألجفزةمواظدلاعجموتؼدؼممخدعاتماظدسممواظصقاغةم

اظصقػقة،محقثمأغهماظعـصرماألولممطزماٌعؾوعاتاعرمعشروعمواظؿدرؼب.مواظؿلػقلماىقدمظؾعـصرماظؾشريمؼـؾغيمأنمؼؾدأمضؾلمتؾين

مواألخرلماظذيمؼلاػمميفمإناحماٌشروعمطؽل.

 اٌصادرماإلظؽذلوغقة:موتشؿلمػذهماٌصادرماظؽؿبمواجملالتماإلظؽذلوغقة،مواٌؾػاتماإلظؽذلوغقة،مواألضراصماظضوئقة،موشرلػام

م(450،م1020عنمعصادرماٌعؾوعاتماٌؿواصرةمسؾىمعقؽروصقؾممأومزبطورات،مأومأدظة،مأومغشرمإظؽذلوغي."م)عفـا،مسؾدماجملقد:م
م

ةمإظبمغظاممخاصمباظـشرماإلظؽذلوغيموإدارةماحملؿوى،محبقثمؼوصرمإعؽاغاتمطؾرلةمًؾقمعواضعماظصقػقمطزماٌعؾوعاتاعروهؿاجم

دؼـاعقؽقةمأليمعوادمؼرشبميفمغشرػامسؾىماظشؾؽة.موميؽنماٌلؽوظنيمسنماظؾوابةمعنماظؿقؽممصقؿامؼـشرمسؾىماظؾوابةمبشؽلمدفلم
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موؼـؾغيمأنموعقلر،موأرذػةمعبقعماٌعؾوعاتماٌدرجةميفماظؾوابةمععمإعؽاغاتم حبثمحرمذاعلمسؾىمعبقعمربؿوؼاتماظؾوابة.

مؼشؿؿلماظـظامماًاصمباظـشرماإلظؽذلوغيموإدارةماحملؿوىمسؾىمممقزاتموتلفقالتمسدؼدةمعـلمعامؼؾي:

مؼؽونمدفلماالدؿكداممظؽلمعلؿكدممظإلغذلغت. -

مإعؽاغقةماظـشرمداخلماظؾوابةماظرئقلةمأوماظصػقاتماًاصةمباجملؿوسات. -

معلمظألخؾارمواحملؿوؼات.ؼوصرمأرذقفمطا -

مإعؽاغقةماظؾقثمباظؽؾؿةمأومباظـص. -

مإعؽاغقةمإرصاقماظصورمأوماظؿلفقالتماظصوتقةمأوماٌرئقةمععماًدل. -

مؼوصرمغباؼةمطاعؾةمظـظامماإلدخالمواإلذراف. -

مهؽممطاعلميفمصالحقاتماٌدخؾنيمواحملررؼن. -

ماظؾوابةمبعدمعراجعؿفممطلمعادةمعدخؾة.إعؽاغقةمغشرماألخؾارماٌدخؾةمصؼطمعنمخاللماٌشرصنيمسؾىم -

مإعؽاغقةمإدخالماألخؾارمعنمأيمعؽانمعنمخاللماإلغذلغت. -

مصػقاتمجدؼدةموضواظبمخاصةمشلذهماظصػقات.مإغشاءإعؽاغقةم -
م

موميؽنميفمػذهماٌرحؾةمهدؼدماألسؿالماٌطؾوبةمسؾىماظشؽلماآلتي:

ماظػينمٌوضعم .2 مواظؿصؿقم ماشلقؽلماظعام ماٌعؾوعاتاعرتطوؼر ماظرئقلةمٌماظصقػقةمطز ماظواجفة متصؿقم ماٌعؾوعاتاروؼؿم ماظصقػقةمطز

موخدعاتفاموعواضعفاماظػرسقةموأدؾوبمإدارتفاموطقػقةمتغذؼؿفاممبقؿوؼاتمعصادرماٌعؾوعات.

م.اظصقػقةمطزماٌعؾوعاتاعرتـػقذموتفقؽةمخدعاتم .1

وهؿقؾفامباًادعاتماًاصةمبفا،موتشؿلماٌصادر:مةماظصقػقمطزماٌعؾوعاتارتوصرلماٌعؾوعاتماٌرادماالدؿػادةمعـفامواًاصةممب .2

مأوم مسؾىمعقؽروصقؾم ماٌعؾوعاتماٌؿواصرة معنمعصادر مواٌؾػاتماإلظؽذلوغقةمواألضراصماظضوئقةموشرلػا اظؽؿبمواجملالتماإلظؽذلوغقة

مزبطوراتمأومأدظةمأومغشرمإظؽذلوغي.

مهؿقلمعصادرماٌعؾوعاتماإلظؽذلوغقةمسؾىماًوادمماًاصةمبفا. .3

موإتاحؿفامسدلمذؾؽةماٌمدلةماحملؾقةمظؿقؼققماظػائدةماظؼصوىمعـفا.اظصقػقةممطزماٌعؾوعاتاعرربطم .4

م .5 موهدؼثمربؿوؼات موتشغقل مبندارة مواٌكؿصني ماظعاعؾني ماٌعؾوعاتاعرتدرؼب مبراعجماظصقػقةمطز متصؿقم مؼؿم مأن موؼـؾغي .

ماتموغظمماٌؽؿؾةماإلظؽذلوغقةمواالدؿػادةماٌـؾيمعـفا.تدرؼؾقةمتؿواصقمواحؿقاجاتماظعاعؾنيمظؿؿؽقـفممعنماظؿعاعلمععمخدع
م

مبلضلممطزماٌعؾوعاتاعروظؽيمؼؿؿؽنماٌلؿػقدونمعنماظوصولمإظبماٌعؾوعاتماٌوجودةمسؾىم اظصقػقةموهؼققماظػائدةماظؼصوىمعـفا

ذؾؽةماٌمدلةماحملؾقة.مطؿاماظصقػقةموإتاحؿفامسدلممطزماٌعؾوعاتاعروضتموجفدموعنمأيمعؽانمؼؿواجدونمصقهمصنغهمالبدمعنمربطم

ؼؿؿـلميفمربطماظشؾؽةماحملؾقةمظؾؿمدلةمبشؾؽةماإلغذلغتماظيتمطزمارأنمعنمأصضلمررقمتلفقلماإلصادةمعنماٌعؾوعاتميفمتؾكماٌ

مصرضتمغػلفامطؿصدرمأداسمودرؼعمجدامظؾؿعؾوعاتمسدلمعالؼنيمايادؾاتماٌرتؾطةمبفامحولماظعامل.م
م

اظصقػقةمؼـؾغيماظعـاؼةممبوضوعماظدسمماظػينمواظصقاغةمظؾـظممواظدلذبقاتميفماٌرطز.موؼؿممماٌعؾوعاتطزماعروظضؿانمادؿؿرارؼةمسؿلم

ذظكمإعامبوادطةماالدؿعاغةمباظػرؼقماظػينمظؾشرطةماٌوردةمأومبوادطةمصرؼقمصينمعؿكصصمعنمداخلماٌمدلة.موميؽنمسؿلماظدسمم

اشلاتفمأوماظػاطسمأوماظدلؼدماإلظؽذلوغي.مويفماظغاظبمؼشؿلماظدسمماٌطؾوبماظػينمإعامعؾاذرةمأوماظدخولمسؾىماظـظممسنمبعدمأومسدلم

ماآلتي:
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مترطقبماظـلخماحملدثةمظـظمموبرذبقاتماٌؽؿؾةماإلظؽذلوغقة. -

مإصالحماألسطالميفماظـظممواظدلذبقاتماظيتمتظفرمعنمحنيمآلخر. -
م

ذاملرحلةذالثالثة:ذإطالقذاخلدمة

بعدماالغؿفاءمعنمعرحؾةماظؿـػقذمواإلنازمتلتيمػذهماٌرحؾةموػيمعرحؾةماظؿشغقلموإرالقماًدعة.موؼؿممخاللمػذهماٌرحؾةمأوالم

م معؽوغات مظؽاصة ماخؿؾار مأو موربة ماٌعؾوعاتاعرإجراء مودضؿفاممطز مودرسؿفا موعلؿواػا ماٌؼدعة ماًدعة مذظك ميف ممبا اظصقػقة

مص ماظؿفربة مأثـاء موؼؿم مبـفاحموسلوظقؿفا، ممتتماظؿفربة مصنذا ماألعر. مظزم مإذا ماظؿعدؼالتماٌطؾوبة موسؿل مواظدلاعج قصماألجفزة

وحؼؼتمتطؾعاتماٌلؽوظنيمؼؿممبعدمذظكمإرالقماًدعةمبشؽؾفاماظـفائيموإتاحةمعصادرماٌعؾوعاتماٌكؿؾػةموتوصرلػامبشؽلمعؿؽاعلم

ماظصقػقة.مطزماٌعؾوعاتاعرعنمخاللم
م

عرميفمشاؼةماألػؿقةموػومضرورةمتدرؼبماظعاعؾنيمسؾىماٌؽؿؾةماإلظؽذلوغقة.موتشؿلماظػؽاتماظيتمصببمأنموؼـؾغيماظؿـؾقهمػـامإظبمأ

معـلمعشغؾيمايادبموعدخؾيماظؾقاغاتمواٌدلذبونم متشغقلماٌؽؿؾة مبعؿؾقة ماظذؼنمدقؼوعون ماٌوزػون ماظؿدرؼبمطلمعن ؼشؿؾفا

م مسؾى ماٌؾاذرون مواٌشرصون ماٌعؾوعاتاعروشرلػم؛ معـفمماظصقػمطز ماٌطؾوب ماألسؿال موغوسقة ماظعؿل مبطؾقعة مظؿعرؼػفم موذظك قة

مإنازػا.
م

اظصقػقةمؼـؾغيماإلسالنمسـفاموتلوؼقمخدعاتفاميفمطاصةمضطاساتماٌمدلة.مطؿاممطزماٌعؾوعاتاعروطيمؼؿقؼقماشلدفماٌـشودمعنم

مٌ ماظؿؼققم ماٌعؾوعاتارؼـؾغيمأنمالمغـلىمسؿؾقة موعلؿوىمجودتفاممطز اظصقػقةم)عدىمهؼققمأػداصفا،موربؿوؼاتفا،موخدعاتفا

مطزماٌعؾوعاتاعروحفمماالدؿػادةمعـفا(موؼؽونمذظكمبعدمعرورمعدةمطاصقةمسؾىمتشغقؾفاموذظكمظؾقؽممسؾقفاموتطوؼرػا.موسـدمتؼققمم

اظقةماظؽػاءةمبلمأػممعنمذظكمػومعلاسدةماظصقػقةمؼـؾغيماظذلطقزمسؾىماٌلؿكدعنيمصؾقسمػدفماٌؽؿؾةمػومصؼطمتوصرلمذبؿوساتمس

مماٌلؿكدعنيميفمجفودػممظؿؿققزماألصضلمعنمػذهماجملؿوسات.

م متوثقق معن مالبد ماٌعؾوعاتاعرأخرلا موإجراءاتفاممطز موربؿوؼاتفا مأػداصفا مؼشؿل مشلا معؽؿوب موصف مؼصدر محبقث اظصقػقة

ػقة.موعنماىدؼرمذطرهمأنمسؿؾقةماظؿوثققمػيمسؿؾقةمعلؿؿرةموخدعاتفا،موؼؽونمعدسؿامباظوثائقمواظردومماإلؼضاحقةمواىداولماظوص

مٌ معالزعة متظل مبل مبـفاؼؿه متـؿفي موال ماٌشروع مبداؼة معـذ ماٌعؾوعاتارتؾدأ م)اظعؼال،ممطز موتشغقؾفا. مسؿؾفا مصذلة مروال اظصقػقة

م(1007دؾقؿانمبنمصاحل:م
 

ماٌمدلاتماظصقػقةمطلسؾىمساتقممػاتؼعمعلؽوظقةمإغشاءوعـلمػذهماٌراطزممإغشاءاظدواصعمتمطدمسؾىمضرورةممذبؿوسةمعنمػـاكو

م ماظؿـػقذؼة. مأجفزتفا مخالل معمؼعدحقثمعن ماٌعريف.اٌعؾوعاتمرطز مظؾؿفؿؿع ماألدادقة توصرلمخدعاتماٌعؾوعاتممطذظكماظؾـقة

م.داٌواراظؿكطقطماىقدماظواضعيمصببمأنمؼلؾقماظؿلؾقممبعفزممإنوم.اٌمدلاتماظصقػقةاٌؿؿقزةمدقظلمعلؽوظقةم
م

يفماظوضتماٌـادبموبلرسةمماٌلؿػقدؼنخدعاتمساظقةماىودةمتؾيبمعؿطؾؾاتممتؼدؼمماظصقػقةميفماٌعؾوعاتمطزارعمرداظةوتؿؿـلم

مصننمطؾرلة. ماٌعؾوعاتاعرموسؾقه ممطز ماظوسيمإظبمتفدفاظصقػقة مم اظـؼايفمواظؿـؿويمغشر هؼقماظطػرةمماظيتسدلماظودائلماظؿؼـقة

مًؾقمذبؿؿع مظم اٌعؾوعاتقة مواظزعنم لدؼلعى ماىفد مماتواٌعؾوعاتمبايادؾماإلجراءاتمبنتؾاعم صفوة أرصعممإظبوحؿىمتصل

معلؿوى.

م

م
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ذالنتائجذوالتوصوات:

ذ::ذالنتائجأواًل

متعدمػذهماظـؿائجمإجابةمسنماظؿلاؤالتماظيتموضعؿفاماظؾاحـةميفمبداؼةماظدرادة:

ذمأصؾقتمإوعراطزماٌعؾوعاتمأصؾحمضرورةمعؾقةمالمبدمعـفا،مموادؿكدامماظؿؽـوظوجقاميفماٌؽؿؾاتإنمبـاءمغظممظؾؿعؾوعاتم -

عصدرامجدؼدامظؼوةمتؾكماألجفزةماإلدارؼةمؼشاركميفمهلنيمطػاءةموصاسؾقةماألداء.موسؾىمذظكمصببمسؾىماإلداراتمأنمتؼوممبردمم

اٌعؾوعاتمظدؼفاموهػقزمسؿؾقةماالغؿػاعمعنمأغظؿةماٌعؾوعات،مبفدفمتطوؼرموتـؿقةمتؾكمدقاداتموادذلاتقفقاتمظؿطوؼرمعواردم

مععمسصرماٌعرصة.األجفزةممبامؼؿؿاذىم

ماٌعؾوعاتعؼ - مغظم مادؿكدام مادؿـؿارامد ماظصقػقة ماٌعؾوعات معراطز موخباصة مأغواسفا ممبكؿؾف ماٌعؾوعات معراطز ميؽنمميف

تـاصلقة.موسؾىمذظكمأصؾقتماألجفزةماإلدارؼةمتـظرمإظبمغظمماٌعؾوعاتمطؿفالمميؽنمعنمادؿغالظهمادذلاتقفقامظؾقصولمسؾىمعقزةم

مخالظهمخؾقماظػرصمأومإضاصةمضقؿةمظدؼفا.

سؾىماغعؽاسمذظكمأدىمإظبمتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتميفماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعات،مواظؿلثرلماشلائلمظؾؿطوراتماٌؿالحؼةميفمغظمم -

محقثودوفمؼصاحبمذظكمتغقرلماظؽـرلمعنماٌعؿؼداتماظؿـظقؿقةماظلائدة.ممؾػةماظيتمتؼدعفامػذهماٌراطز.اًدعاتماٌعؾوعاتقةماٌكؿ

خدعاتفاماظؿـظقؿقة،موؼممغػلفا،موتراجعمتؼماٌمدلاتماظصقػقةماطؿشافأصؾحمظزاعاميفمزلمتؽـوظوجقاموغظمماٌعؾوعاتمأنمتعقدم

ٌمدلاتموضبؼقماظؿـؿقةماٌلؿداعة.يفمتؾكماموادؿعؿالماظؿؽـوظوجقامسؾىمسبومؼوزفمعزاؼاػا

إنماظصقفماظؼوعقةموايزبقةمواٌلؿؼؾةممبدؼـةماإلدؽـدرؼةمالمتلؿكدممغظمماٌعؾوعاتميفمدبزؼنموتـظقمموهؾقلموادذلجاعم -

وبثماٌعؾوعاتماًاصةمبفا.

ذ:ذالتوصوات:ذانوًاث

ممالغؿفاءامبعد ماظؿوصل مأعؽن ماظدرادة، مػذه مذبؿوسةعن ماظؿوصقاتمإظب ماظماٌؾـقةمعن مادة،اظدرمقفااظيتمتوصؾتمإظمـؿائجسؾى

اٌعرصة.ميفمسصرماًدعاتماٌعؾوعاتقةمنيهلملغفاواظيتمعنمذعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمماظيتمتدسممسؿلباإلضاصةمإظبماٌؼذلحاتم

ماحملررؼنم  موصول مظؿقلقرل مباإلدؽـدرؼة مواٌلؿؼؾة موايزبقة ماظؼوعقة ماظصقػقة مباٌمدلات مععؾوعات معراطز مإغشاء ضرورة

 أسؿاشلم.ميفضبؿاجوغفامماظيتواظصقػقنيمإظبماٌعؾوعاتم

م.اظؿودعميفمادؿكدامماألجفزةماظؿؼـقةمايدؼـةميػظموادذلجاعماٌعؾوعات 

م  موسىمعمدلاتماٌعؾوعاتمبدور معنمعقزاتماظلرسةمواظدضةموتوصرلماظوضتمزؼادة متوصره ماٌعؾوعاتميفماظعؿلماإلداريمٌا غظم

 واىفدمعؼارغةمباظطرقماظقدوؼةمإلنازماألسؿال.

 .بؼواسدموذؾؽاتماٌعؾوعاتمظؿؾؾقةماالحؿقاجاتماٌعرصقةمظؾؿلؿػقدؼنمعـفامعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقةمربط 

مػذه  مطاصة ميف مرضؿقة مضواسد موتطوؼر مبثاجمل بـاء مإظب مباإلضاصة مدؾلمهدؼـفا، مضؿان معنم االتمعع مسدد اٌعؾوعاتمسدل

 اٌؿطورة.ماًدعات

يفممتدرؼؾقة دوراتبعؼدموذظكمموخدعاتفا، ايدؼـةمغظمماٌعؾوعاتععمماٌعؾوعاتمظؾؿعاعلدسممورصعمطػاءةماظعاعؾنيميفمذبالم 

 اخل....اٌعؾوعاتموإدارتفامذبالمغظم
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لاسدتفامسؾىم.موعسؿؾقاتفا ظـظمماآلظقةميفالمصضراطزماٌعؾوعاتمعنمتطؾققمأعتوصرلماظدسمماٌاديماظالزممظؾؿمدلاتمظؿؿؽنيم 

 .احؿقاجاتماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتماظعربقة تطوؼرمبرذبقاتموغظممععؾوعاتمخاصةمتالئم

ايادؾاتمضؿنمذؾؽةماتصاالتمحبقثمؼلفلمتؾادلمعنمخاللمربطمموإدارتفامبطرؼؼةمتعاوغقةمأسؿالمغظمماٌعؾوعاتتـلققم 

مماٌعؾوعاتماظؽذلوغقامبنيمزبؿؾفمأضلامماٌمدلةموػذامعنمذلغهمزؼادةمصعاظقةماالتصاالت.

معؿطؾؾاتممإسداد  ماٌعؾوعات،درادةمجدوىمظؿؼدؼر ممغظم متمخذ ماٌلؿؾزعاتماٌاظقةمبعنيسؾىمأن مواظؾشرؼةم االسؿؾار واظؿؼـقة

 ومبامؼمعنمعواطؾةماٌلؿفداتميفمذبالمتؼـقاتماٌعؾوعاتمواالتصاالتعؿطؾؾاتماياضرمواٌلؿؼؾلمقماظالزعةمظوضعماظؿصورموص

األسؿالموأثرمطؾرلميفممإنازظهمعنمأػؿقةميفمدضةمودرسةمماسؿؿادمغظمموتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتميفمزبؿؾفمإجراءاتماظعؿلمٌا 

وخاصةميفمعراطزماٌعؾوعاتماظصقػقة.متلدؼةماًدعات

ماالجؿؿاسقة، اظشاعؾة اظؿـؿقة ادؿداعة جفود يف ايدؼـة واالتصاالت اٌعؾوعات تؽـوظوجقا ترابط ضرورة   اظؾشرؼة،

 خالل عن وأؼضا اظدلذبقاتمواظؿطؾقؼات، األجفزة، يف إبداسات ؼؿطؾب اظذي ايادب توزقف خالل االضؿصادؼة،مواظؾقؽقةمعن

م.واظؾشري االصطـاسي اظذطاء سؾي اٌعؿؿدة اظذطقة اٌعؾوعات،ماظـظم غظم توزقف

معن اٌعؾوعاتمواالتصاالت تؽـوظوجقا توزف اظيت اظؿـؿقة عشروسات عن اٌلؿػقدة األرراف طل ربط   اظؿقلني أجل ععا

 ظؾفودة وصوال األرراف ظؽل اجملدي واظعائد اإلغؿاجقة سبومتعظقم األداء يف اظؽػاءة وزؼادة اظؿؽؾػة، وتؼؾقل واظػعاظقة اٌلؿؿر،

 .اٌوارن ورصاػقة اظؿـؿقة ظصاحل اٌـشودة
 

ذ  
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