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 جههيد
رؾد عثنيٖد تهحٖثٌثذ إعدْ تهرنثةز تالشثشٖد هوعثنيٖد تهيٌغيثرٖد حشنل ؽثى ّذهم ألُيٖد 

ؽوٓ تالعالق  تهحٖثٌثذ ّتهيؾوّيثذ حّضفِث أعد تهيّترد تهضُّرٖد هويٌغيد إً هى رنً أُيِث
 ّرشروزى  عثنيٖد تهحٖثٌثذ". ؽضر أّرشررتد تهيؾوّيثذ"ّخثضد فٕ ؽضرٌث تهعثظر

 تهؾوٖث تإلدترخ حيث فٕ ذهم دؽى ،تهؾّتيل ؽدد ال ٖعضٓ يً يؾلد يً حًٖ يزٖص تهرٌشٖق
 ّرٌفٖذ تهشٖثشثذ، رعدٖد، ّتهيرظثرحد ّرعنٖى تألّهّٖثذ تهلرتر ترخثذ علّقّتهريّٖل ّ

 تهيٌغيد، ؽيوٖثذ ّرؾغٖى ،تهحٖثٌثذ ؽوٓ ّتإلشرتف ،تهحٖثٌثذ هرؾثيل يؼ ضّدخ ، ّتتهشٖثشثذ
ُذت  تهيٌغيثذ إدترتذ ؽٌديث رّتضَ. إدترخ تهيؾوّيثذ ، ّرحيث نثً أحرزُثتهرنٌّهّضٖث رينًٖ
 هرعلٖق تهٌضثط تهعرٖق تهّعٖد رؾرلد أً تالدترتذ يً تهؾدٖديً تهرؾلٖد، فئً  تهُّيٕ تهخعر

 ،تهشٖثشثذ إليالء ضثيدخ حٖرّكرتعٖد ّتؽريثد – ّتهركثحد  تألّتير خالل يً ٖضج أً ٖنًّ
 عثنيٖد ُذت تهٌِص فٕ .وعوحثذ، ّتهيشثؽدخ فٕ رعحٖق تهوّتةظ ّتإلضرتءتذه ّتاليرسثل

ثهعنى ح تإلعشثس إهٓ ٖنًّ يث أكرج فٕ نسٖر يً تألعٖثً تاليرسثل هوشٖثشد تهحٖثٌثذ ٖضؾل
ّهنً ٖضج .  ثألعنثى تهؾرفٖدح تهشؾّر إهٓ ٖنًّ يث رجأك ّرعحٖق شٖثشد ،تإليحرتعّرٔ

عثنيٖد  يً تهضثٌج تهيغوى ضيٖؾِث ريسل ّتهركثحد تألّتيرتهرعذٖر إهٓ أً تهحٖرّكرتعٖد ّ
 رِٖيً ؽوٓ شّف تألحد إهٓ، ّتهغالى، فئٌَ تهشٖر ؽوٓ عرٖق حيضرد تهحدء فّٕ. تهحٖثٌثذ

  "تهحٖثٌثذ عثنيٖد"ّٖحدّ يضعوظ . ى يشرلحل يٌغيثرِثهكدر ُذٍ تالدترتذ ّررشى يؾث
 فؾوٖث رعددُث غثيظًث حشحج ؽدى ّظّط أحؾثدُث هدْ تهنسٖرًٖ، ذهم ألً عثنيٖد تهحٖثٌثذ

ؽيوٖثذ تهيٌغيد،  تهرفثؽالذ حًٖ إعثر فٕ ررشنل ّتهرٕ تهحٖثٌثذ ُذٍ ؽً تهيشثءهد سلثفد
 رينٌِٖىهيٌغيد ّتهذًٖ ٖرى ت تألفرتد تهؾثيوًٖ فٕ ذهم نل يً ّتألُى ّتهرنٌّهّضٖث، تهحٖثٌثذ،

 حّشثعد تهحٖثٌثذ تهٓ تهّضّل ؽوٓ هِى تهلدرخ ّرّفٖرذتذ تهضّدخ تهؾثهٖد  يً خالل تهحٖثٌثذ
 يشرّٖثذ تهٓ هوّضّل تهيٌغيد ؽيوٖثذ حرعشًٖ ٖلّيًّ ، ُّى تهذًٖتهرنٌّهّضٖث تهيرثعد

 ،تهيٌغيد فٕ فؾوٖدّتالؽريثدٖد ته تهررتحع نشف ؽً يدْر حٖثٌثذته عثنيٖد .هألدتء  يرفّكد
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 حًٖ تهرٕ رعدز هورفثؽالذ ٌرٖضد ٖعدز دتخل تهيٌغيد ٖعدز نٖف أً نل شٕء رحًٖ ّتهرٕ
 .تألفرتد تهؾثيوًٖ فِٖث ّتهرٕ رؤعر أحؾثد سلثفد تهيشثءهد

 :رِدف ُذٍ تهدرتشد تهٓ رعلٖق تالرٕ: أهداف الدراست
أً ريوم رأسٖرًت ؽوٓ عثنيٖد  حٖثً يفِّى سلثفد تهيشثءهد ّرنثةزُث تهضُّرٖد ّتهرٕ ٖرّكؼ-

 .تهحٖثٌثذ

 .حٖثً يفِّى تهعثنيٖد حشنل ؽثى ّيفِّى عثنيٖد تهحٖثٌثذ حشنل خثص-

 .رّظٖظ تالخرالف حًٖ تهعثنيٖد ّحًٖ تالدترخ-

تهحثعسًٖ فٕ تهحعز  هعثنيٖد تهحٖثٌثذ ٖينً إشرخدتيَ يً كحل إعثر شثيل رّفٖر-
، نيث ٖينً إشرخدتيَ يً كحل تهيِريًٖ فٕ ذتذ تهؾالكد حعثنيٖد تهحٖثٌثذ حثهيّظّؽثذ

، ّضٖثغد تشررترٖضٖد شوٖيد هِث فٕ تهيٌغيد تهٓ هّظؼ يٌِص فثؽل هعثنيٖد تهحٖثٌثذتهيٖدتً 
 . ضثٌج آهٖد يالةيد هرضيٖيِث

 The Culture of Data Accountability. ثقبفت الهسبءلت عو البيبىبث. أواًل
ٖينً   ت رؾٌٕ سلثفد تهيشثءهد ؽً تهحٖثٌثذ ّنٖفيثذ : تهيدخل هِذت تهيّظّػ ُّ تهشؤتل

 تهيشثءهد حشنل ؽثىهالضثحد ؽً ُذت تهرشثؤل ٌشٖر تهٓ حٖثٌثذ؟ ؽً ته هويشثءهد حٌثء سلثفد
، رؾٌٕ ؽً شٕء يث، ّفٕ تالشرخدتى تهّٖيٕ يشؤّهد تهرغحد  فٕ أً رنًّ رؾٌٕ  تهرّٕ

أً  أّ ً رفؾل ُذٍ تهضِد ذهم تهشبأ شٖب يث، أٔرضثٍ  تهرزتيث يً كحل ضِد يؾٌٖدتهيشؤّهٖد 
أً يً ٌُث فثً رنرٖس سلثفد تهيشثءهد ؽً تهحٖثٌثذ ٖشروزى . ٖعضل فؾوًٖثتهشب  ررْ أً

 ,data)ظيٌٖث تهٓ عق تهحٖثٌثذ -"تهحٖثٌثذ عثنيٖد"نضزء يً يضعوظ  -" تهحٖثٌثذ" رشٖر

right ) ٌَتهحٖثٌثذ حعد ذترِثل هٖشذ عّ حٖثٌثذعثنيٖد تهفثؽود هو، فئً تهفٕ تهّتكؼ، ذهم أل 
نٖف ٖينً أً رنًّ ٌغرخ تهيٌغيد ّتهؾثيوًٖ  عّل رغٖٖر، تٌِث حدال يً ذهم .ؽوٓ تإلعالق

 تهعثنيٖد تهفثؽود، ّهنً عثنيٖد، ال رّضد حدًّ تهحٖثٌثذف .تهحٖثٌثذ تهخثضد حِث فِٖث تهٓ
 تهحٖثٌثذ فنٖر فٕتهر حؾٖدت ؽً تٌِث رررحع حثهرعّل تهسلثفٕ. حثٖذّته حذته ذُج تهٓ أحؾد يًر

 ّخوق ،تهيٌغيد تألنسر كٖيد (يّترد)أضّل حّضفِث ّتعدخ يً ٌعّ تهرفنٖر حثهحٖثٌثذ نشوؾد
 .هويشثءهد تهيٌغيٖد ؾلوٖدته
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 رعيل تهيٌغيد ؽوٓ نل فرد فٕ عرصرؾٌٕ  . هفهون ثقبفت الهسبءلت عو البيبىبث-1
، ٌضثعِث أّ فشوِث ؽًيشؤّاًل نًّ حرٌثيص عثنيٖد تهحٖثٌثذ، ّأً ٖ ّتضج تهيشثؽدخ فٕ رٌفٖذ

 .ظعوؼ حَّفلث هودّر تهذٔ ٖ

 .ّهنً ،حثهلّخ تهحٖثٌثذ عثنيٖد أً رعحق  ال ٖينً. ثقبفت الهسبءلت عو البيبىبث ركبئز-0
 فٕ تهيٌغيد يً أؽوٓ تهِرى تهرٌغٖيٕ إهٓ كثؽدرَ ؽوٓ حٌٖد يً نل فرد ٖضج أً ٖنًّ

تهذٔ دّر ّفلث هو رعيل تهيشؤّهٖدٖضج ؽوِٖى ، ّروم تألُيٖدح تالكرٌثػ  ٖضج ؽوِٖى .ُيٖرَأ
 تهيٌغيد حأنيوِث ، ٖضج ؽوٓأخرْ ّحؾحثرخ .تهحٖثٌثذ عثنيٖد ضِّدشريرتر ٌضثط ال ٖشِى حَ

 هحٌثء رنًّ شِود تٌِث هً .عثنيٖد تهحٖثٌثذ ٌضثطنًّ يشؤّهد ؽً رنًّ ؽوٓ تشرؾدتد هرأً 
ّرررنز  .شرعق ذهميؾرفد أٌِث ر تضٖد شٖنًّ ،تهٌِثٖد، ّهنً فٕ تهيشثءهد يً ُذٍ تهسلثفد

 ،( Education)تهرؾوٖى: أشثشٖد ُٕ( أؽيدخ)أرحؼ رنثةز ؽوٓؽً تهحٖثٌثذ  تهيشثءهد سلثفد
 ,Griffin) .( Communication) تالرضثلّ(  Responsibility)، تهيشؤّهٖد(Buy-in )تهلحّل

 .ّفٖيث ٖأرٕ فنرخ يّضزخ ؽً ُذٍ تهؾٌثضر(.  2011

 حرٌثيص عثنيٖد ضؾل تألفرتد تهؾثيوًٖ فٕ تهيٌغيد ؽوٓ حٌٖد ئً ؽوٓ ٌٖعّ. الجعمين 0-1
 نٖفٖد تهعضّل ؽوٓ تهحٖثٌثذ ّيؾثهضرِث ّإشرخدتىه فِىته يشرّْ أؽيق يًخوق تهحٖثٌثذ ّ
ّنٖف رؤسر روم  تهحٖثٌثذ تهٓ ضثٌج فِى تهؾيوٖثذ تهيٌغيٖد تهرٕ رشرخدى  ،تهيؾوّيثذ

، يً أضل رفؾٖل دّر عثنيٖد تهحٖثٌثذ، ٖضج أً شثسفٕ تأل. تهؾيوٖثذ تألخرْ تهحٖثٌثذ فٕ
فيً تهشِل . ٖؾوى تألفرتد نٖفٖد  رعلٖق تهحرٌثيص تهفثةدخ هِى  ؽوٓ ّضَ تهرعدٖد فٕ ّغثةفِى

يٌغيد فٕ إسحثذ  نٖفٖد يشثؽدخ ضّدخ تهحٖثٌثذ ّتهشٖثشثذ ّتإلضرتءتذ تهيّعدخ هوحٖثٌثذ هو
حينثً أٖظث تإلسحثذ هوؾثيوًٖ فٕ يضثل  ، هنٌَ يً تألُيٖد تهعضّل ؽوٓ يٌثفؼ يؾٌٖد

ّنٖف  --شّف رؤسر ؽوِٖى ( أّ ّضّد كضّر فِٖث)تهيؾرفد نٖف أً  عثنيٖد تهحٖثٌثذ 
ؽوٓ شحٖل تهيسثل، إذت نثً أسٌثء  .ٖينً أً رؤسر ؽوٓ تألفرتد تٗخرًٖ فٕ تهيٌغيد نذهم

ٖثٌثذ يؾٌٖد ٖينً أً ، تإلدترخ تهيثهٖد رٌرص ّرشرخدى يضيّؽد حٌغيٖد يؾٌٖدرٌفٖذ ؽيوٖد ي
رشرخدى العلًث يً كحل إدترخ تهرشّٖق فٕ ؽيوٖثرِث، فثٌَ ٖضج ؽوٓ تهؾثيوًٖ  فٕ تالدترخ 

ّيً تهظرّرٔ . ضّدرِث  شرؤسر ؽوٓ ؽيوٖد تهرشّٖقتهيثهٖد  أً ٖدرنّت نٖف أً تهحٖثٌثذ ّ
عثنيٖد  إؽالى تألفرتد عّل تهعرٖلد تهرٕ ٖينً أً رشرفٖد حِث يً ّضّد شٖثشثذ ّإضرتءتذ

ّألضل رؾزٖز ؽٌضر تهرؾوٖى رلرظٕ تهظرّرخ . تهحٖثٌثذ تهرٕ رعرى رّعٖد تهحٖثٌثذ ّترشثكِث
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 تهضِّد ؽً تهيشؤّهٖد ٖرعيلفٕ تهيٌغيثذ " عثنيٖد تهحٖثٌثذ"ٖشيٓ يضوس  يضوس إٌشثء
عثنيٖد  حرٌثيص فّتةديرشلد هرّظٖظ ّ ّتظعد رشثهد ٌُثم رنًّ أً ٌٖحغٕ، نيث تهرؾوٖيٖد
 فٕ فرد ألٔ ٖينً حعٖز تهدّر تهرشثهد روم رشرِدف أً ٌّٖحغٕ .تهفؾثل ّتهرّتضل تهحٖثٌثذ
 .شخضٖث يٌَ ٖشرفٖد ّنٖف تهحرٌثيص ُّ يث ٖفِى أً تهيٌغيد

 عثهيث ٖرّضل تهؾثيوًّ فٕ يضثل تهيؾرفد تهٓ فِى علٖلٕ هغرط.  اإليهبو/القبول 0-0
ٌٖد هسلثفد تهيشثءهد ؽً ثيد تهسث، ٖرى ّظؼ تألشثس هودؽحرٌثيص عثنيٖد تهحٖثٌثذ ّفثةدرَ

تإلٖيثً  ّذهم ؽٌديث ٖلحل تألفرتد تهؾثيوًّ تهفنرخ، ّٖضحعّت /، ّتهرٕ ُٕ تهلحّلتهحٖثٌثذ
. يلرٌؾًٖ حشدخ حأً ُذٍ تهفنرخ  يفٖدخ، ّأٌَ ُّ ححشثعد تهشٕء تهضعٖظ تهذٔ ٌٖحغٕ تهلٖثى حَ

ٌضد يً تهظرّرٔ ضؾل   -ّخثضد حًٖ تهؾثيوًٖ فٕ يضثل تهيؾرفد  -ّهرعلٖق تهلحّل 
تهيعرم تالشثشٕ هؾيوٖد تهلحّل ٖريسل فٕ يحدأ . تألفرتد تهؾثيوًٖ  ضزءًت  ال ٖرضزأ يً تهعل

ضُّرٔ ُّ أً تالفرتد تهؾثيوًٖ تهذًٖ ٌٖفذًّ تهؾيوٖثذ تهيٌغيٖد تهرٕ رٌرص ّرشرخدى تهحٖثٌثذ 
يونٖد تهحٖثٌثذ، ُى أضعثج تهحٖثٌثذ علث ُّى تهيشرفًٖ ؽوِٖث ُّى تهذًٖ ٖضج يٌعِى عق 

حرؾحٖر آخر ٖشروزى رعلٖق  ٌرثةص . ّأً رؾِد هِى حرٌفٖذ شٖثشثذ ّإضرتءتذ عثنيٖد تهحٖثٌثذ
إٖضثحٖد  يً رعحٖق حرٌثيص عثنيٖد تهحٖثٌثذ فٕ نسٖر يً تألعٖثً عشد تهيشثٌدخ يً تهؾثيوًٖ 

إهٓ  فٕ يضثل تهيؾرفد يً أضل رعشًٖ شٖثشثذ ّإضرتءتذ عثنيٖد تهحٖثٌثذ تهرٕ رعرثش
إهٓ تالؽرلثد فٕ عثنيٖد ّال ٖرّكف تالير ؽٌد عثضد ؽيثل تهيؾرفد . تهرغٖٖر ّتهرحدٖل

، ّهنً حرٌثيص عثنيٖد تهحٖثٌثذ ٖرعوج ضضّل كٌثؽد تالدترخ تهرٌفٖذٖد أٖظًث، فحدًّ تهحٖثٌثذ
يص أحدت حشنل نثيل ؽً ترط تهرؽثٖد  تهلّٖد يً كحل تالدترخ تهرٌفٖذٖد ، كد ال ٖلررج تهحرٌث

حد عثفز هحرٌثيص تهرؽثٖد  تهلّٖد يً كحل تالدترخ تهرٌفٖذٖد ظرّرٖد هرنًّ حيسث. تهّتكؼ
خثضد  --، ّهنٌِث ظرّرٖد أٖظث هظيثً  تشريرترٖد ٌضثط تهحرٌثيص عثنيٖد تهحٖثٌثذ

ّأٌِث رررحع حرخضٖص تهيّترد تهالزيد هرعرٖم تهضِّد هويظٕ كديث، تهٓ ضثٌج رعدٖد 
تهخثضد حرٌغٖى ّرّضَٖ إدترخ تهحٖثٌثذ نيّرد عّٖٔ هويشثرٖؼ تألّهّٖثذ تالشررترٖضٖد 

 .تهِثيد فٕ تهيٌغيد

إذ أٌِث ال رؾد . تهرنٖزخ تهسثهسد هسلثفد تهيشثءهد ؽً تهحٖثٌثذ ُٕ تهيشؤّهٖد. الهسؤوليت 0-3
نثفٖد هيضوس عثنيٖد تهحٖثٌثذ  ّتهؾثيوًٖ فٕ يضثل تهيؾرفد تالؽرلثد ححشثعد فٕ ٌضثط 

حل ٖضج ؽوٓ تهضيٖؼ فٕ تهيٌغيد رعيل نثيل تهيشؤّهٖد ؽً نل يث ٖرؾوق . ذعثنيٖد تهحٖثٌث
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حؾط تالفرتد تهؾثيوًٖ عرٖضًّ ؽوٓ كحّل ّرعيل تهيشؤّهٖد ؽً شٕء يث . حثهحرٌثيص
، ، ّحثهيلثحل(ثهعِى تهشخضٖدؽٌديث ررعثحق يؼ يض)ٖرٌَّ يفٖدت يً أضل أٌفشِى ّتٗخرًٖ

، ٌضد يً تهظرّرٔ ِدف غرس أخالكٖثذ تهيشؤّهٖدٌث ّحيً ُ. فئً نسٖر يٌِى هٖشّت نذهم
رعفٖز تالفرتد تهؾثيوًٖ ّعسِى ؽوٓ تهيشثرند تهفثؽود يؼ تهرعدٖد حشنل رشيٕ هألدّتر 

ّفٕ . خرْيضددت تهٓ تهّتضِد  ٌُث يرخ أ" عثنيٖد تهحٖثٌثذ" ّٖحرز دّر يضوس. ّتهيِثى
عدٖد ّرؾًٖٖ أدّتر ، ٌٖحغٕ أً رنًّ ٌُثم يعثّهد ّحشنل رشيٕ هرحدتٖد تهحرٌثيص

، ( Data ownership)ّيشؤّهٖثذ عثنيٖد تهحٖثٌثذ، نيث ٌٖحغٕ رعدٖد يونٖد تهحٖثٌثذ
ّرّظٖظ تهشٖثشثذ ّتإلضرتءتذ تهخثضد حِث  فٕ ضيٖؼ (  stewardship)ّتإلشرتف ؽوِٖث

ُذت ُّ تهّكذ تهيٌثشج هّظؼ يلثٖٖس ّتكؾٖد هلٖثس فثؽوٖد حرٌثيص عثنيٖد . أٌعثء تهيٌغيد
ثٌثذ ّرسحٖذ آهٖد تهعّتفز هينثفأخ أّهةم تهذًٖ ٖعللًّ يشرّٖثذ تالدتء تهيشرِدفد  أّ تهحٖ

 . ٖرضثّزٌِّث

كد ٖينً . تهدؽثيد تهرتحؾد هسلثفد تهيشثءهد ؽً تهحٖثٌثذ ُٕ تالرضثالذ .االجصبالث 0-4
ٌثيص هويٌغيد ظيثً يشثٌدخ تالدترخ تهرٌفٖذٖد ّتكٌثػ تهؾثيوًٖ فٕ يضثل تهيؾرفد ألُيٖد تهحر

ّإظفثء تهعثحؼ تهرشيٕ ؽوٓ تألدّتر ّتهيشؤّهٖثذ، ّهنً حرٌثيص تهعنى تهحٖثٌثذ ٖينً أً 
، رؾد تألشثس هورنثةز تهسالز تالرضثالذ، فٕ تهّتكؼ. تالرضثالذرفشل حشحج  ظؾف 

يٌذ تهحدتٖد ّهإلحالؿ ؽً حرٌثيص عثنيٖد . تألخرْ تهالزيد هحٌثء سلثفد تهيشثءهد ؽً تهحٖثٌثذ
تالرضثالذ أير . رؾد تالرضثالذ أدتخ عثشيد هحٌثء تهّؽٕ حأُيٖد ُذت تهحرٌثيصتهحٖثٌثذ 

ّٖينً أً ٌٖؾنس تالشرٖؾثج تهعلٖلٕ . عّٖٔ هرعلٖق تهلٌثؽد هدْ تهؾثيوًٖ فٕ  تهيٌغيد ننل
، أعدُث ُّ تالرضثالذ تهرشيٖد ؽً نٖفٖد أّهةم تهذًٖ لٖيد عثنيٖد تهحٖثٌثذ حعرق نسٖرخه

تهيدٖر تهرٌفٖذٔ هويؾوّيثذ ٖينً  . يص عثنيٖد  تهحٖثٌثذ يً كحل تهيٌغيدٖلّيًّ حرؽثٖد  حرٌث
أً ٖنًّ رتةدًت فٕ ُذٍ تهيحثدرخ ّفٕ نشج سلد  تهؾثيوًٖ فٕ يضثل تهيؾرفد فٕ يخروف 

أخٖرت، ٖينً هالرضثالذ تهّتظعد شد تهفضّخ ّرعلٖق تهيّتءيد حًٖ . يشرّٖثذ تهيٌغيد
ّتشرٖؾثج روم تألدّتر ّتهيشؤّهٖثذ يً كحل تهؾثيوًٖ  تألدّتر ّتهيشؤّهٖثذ تهيعددخ رشيٖث

ّإعدْ تهعرق هرؾزٖز ُذت تهرّتفق ُٕ يً خالل رشى خرٖعد تهعرٖق . فٕ يضثل تهيؾرفد
ؽوٓ يشرّْ ؽثل، رشِى ُذٍ تهخرٖعد تهعنى حٖثٌثذ فٕ رّضٖل سالسد . هعثنيٖد تهحٖثٌثذ

 :أشٖثء ُٕ



 يعيد تهعثةٕ .د 

 وإدارية أحباث اقتصادية 
82 

 .ثنيٖد تهحٖثٌثذ فٕ ضيٖؼ أٌعثء تهيٌغيدتألدّتر ّتهيشؤّهٖثذ ّتهيرعوحثذ تهالزيد هع-
 .خعد هويشثؽدخ ؽوٓ روحٖد ُذٍ تهيرعوحثذ ّإدتيد نفثءخ عثنيٖد تهحٖثٌثذ هويظٕ كديث -
 .يلثٖٖس هويشثؽدخ فٕ كٖثس تهرلدى تهيرعلق ّأدتء حرٌثيص عثنيٖد تهحٖثٌثذ -

 حبكهيت البيبىبث. ثبىيًب
ؽيوٖد ضٌؼ تهلرترتذ ّتهرٕ ٖرى يً " تهعثنيٖد حشنل ؽثى ؽوٓ أٌِث  رؾرف           

 تهخديثذ رلدى تهعنّيٖد تهدّتةرّرحؾث هذهم فثً (".أّ ؽدى رٌفٖذُث)خالهِث رٌفٖذ تهلرترتذ 
 ّرؾرف ،( UN ESCAP). تإلٌشثً علّق عيثٖد، ّرظيً تهؾثيد تهيّترد ّردٖر تهؾثيد
 أٌِث ؽوٓ   Good governance(  تهضٖدخ)تهرشٖدخ تهعثنيٖد هورٌيٖد تالكرضثدٔ تهرؾثًّ يٌغيد
 ّتظعد خعّع ّّظؼ ّتهيؤششٖد، تإلدترٖد تهعدّد ؽحر تهيؾوّيثذ رحثدل رينًٖ

 تهيدٌٖد تهخديد إضرتءتذ يرثحؾد يً تهضيِّر رينً ّظيثً تهشوعد ّرفّٖط هوضالعٖثذ
: ُّٕ رةٖشٖد، خضثةص حخيشد رريٖز تهرشٖدخ تهعثنيٖد ُّذٍ تهلرتر، ضٌؼ ّؽيوٖثذ
 تهرلوٖل  ؽوٓ رؤند ُّٕ. ّتهؾدتهد ّتهرٌثفشٖد، تإلٌشثً، علّق ّتعررتى د،تهشرؽٖ تهيشثءهد،

أنسر تهفةثذ ظؾفث فٕ  أضّتذ ّشيثػ تالؽرحثر حؾًٖ تألكوٖثذ آرتء ّأخذ تهفشثد، يً
 (.OECD  ،1002)تهيضريؼ فٕ ضٌؼ تهلرتر 

حًٖ  ذيضيّؽد يً تهؾالكث" تهعثنيٖد تهيٌغيٖد ؽوٓ أٌِث(   Weill & Ross, 2004)ّٖؾرف 
، ّتهيشثُيًٖ فِٖث ّتهضِثذ تألخرْ ذتذ تهؾالكد ّتهرٕ رّفر إدترخ تهشرند ّيضوس إدتررِث

تالعثر هرعدٖد تألُدتف تهيٌغيٖد ّيرثحؾد تألدتء، ّحثهرثهٕ ظيثً رعلٖق روم تألُدتف 
 .تهيٌغيٖد

 هفهون حبكهيت البيبىبث -1

ريشنٌث  ٌَ إذتتهٓ أ(   Information Management Blogs, June 9, 2011)رشٖر 
ّتهظّتحع  عّل تهشٖثشثذ تهحٖثٌثذ ؽوٓ أٌِث يفِّى ٖدّر ؽً عثنيٖد  ثؽٌثحدف
، ّعلّق ترخثذ تهريرؼ حعلّق يونٖد ُذٍ تهحٖثٌثذ، ّتهحٖثٌثذ حرّهٖدتهؾيوٖثذ ذتذ تهضود ّ

إضدتر تهعلّق ّ" ٖضحظ يً تهشِل رؾرٖف عثنيٖد تهحٖثٌثذ ؽوٓ أٌِث  ،ّغٖرُثتهلرتر 
ضٌحث  يخروفد يً تهيؾوّيثذ أٌّتػعذف ّرعدٖز ّحئٌشثء ّكرتءخ هؾالكد ظّتحع ذتذ تته

ّرؾد عثنيٖد  ."ّتهّضّل إهِٖث، ، ّتهخضّضٖدتهردتّل شٖثشثذ يؼ حؾط إهٓ ضٌج
ؽيوٖد ُّٖنل فٕ ذتذ تهّكذ ٖشرخديثً حشنل رشيٕ هرؾرٖف تهيؾوّيثذ تهحٖثٌثذ 
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ًٖ هوحٖثٌثذ ُى تهذًٖ ٖيسوًّ ّتدتررِث نيّرد يٌغيثرٕ، فِٕ رظيً أً تهيثهنًٖ تهعلٖلٖ
 ّضِد ّيً (.  Information Management Blogs, July 15, 2011 ) ؽيوٖثذ تهيٌغيد

 تشررترٖضٖثذ سالسد حًٖ تهيعثذتخ فَٖ ررعق تهذٔ تهيدْ تهحٖثٌثذ عثنيٖد ريسل ٌغرٌث
 تهيؾوّيثذ إشررترٖضٖد ُّٕ هويٌغيد تهيؾوّيثرٖد تهيّترد حثدترخ رررحع ضُّرٖد

(Information Strategy)ّتالرضثالذ تهيؾوّيثذ رنٌّهّضٖث ّإشررترٖضٖد(Information 

Technology & Communication Strategy  )تالؽيثل ّإشررترٖضٖد(Business Strategy 

ّرشٖرتهٓ تهضِد تهرٕ ريروم علّق تهلرتر حخضّص تالشررترٖضٖثذ تهسالز،  (. 
 .أً روم تهيّترد تهيؾوّيثرٖد ّررعيل يشؤّهٖد ضٌؼ كرترتذ تهيٌغيد حش

 .أههيت حبكهيت البيبىبث -0

ٖشّد تالضيثػ حًٖ تهنرثج عّل أُيٖد عثنيٖد تهحٖثٌثذ ّدّرُث فٕ عٖثخ تهيٌغيثذ، 
 :ّفٖيث ٖأرٕ ٌشرؾرط حؾط تألرتء حِذت تالرضثٍ

فٕ أيرٖنث  تهيٌغيثذيً (  953) ؽوٓ ( 1006 )فٕ تالشرعالػ تهذٔ أضرٔ ؽثى.1-2
، رّضل تهٓ أً عثنيٖد تهرعوٖوٖد ّتهٌغى رشرخدى ٌغى ذنثء تألؽيثل تهرٕ تهشيثهٖد

كٖيد تالؽيثل يً شرخالص تهٌثضعد التهخيشد " تهييثرشثذ"تهحٖثٌثذ رؾد ّتعدخ يً 
نيث إشرعّذ ُذت تهيّظّػ ؽوٓ أُيٖد نحٖرخ فٕ تهضثٌج تهيٖدتٌٕ . تهيّترد تهيؾوّيثرٖد

تهٓ ضثٌج تهؾدٖد (   Basel II)ّّكثةؼ ( Sarbanes-Oxley (SOX))ّريسل ذهم فٕ كثًٌّ
 TDWI (The Data)يً تهيؤريرتذ ّتهٌدّتذ تهؾثهيٖد يسل تهيؤرير تهؾثهيٕ

Warehousing Institute)) ّتهٌدّخ تهدّهٖد(DAMA (Data Management Association)). 
 ؽوٓ ٌعّ أنسر فثؽوٖد إدترخ تهحٖثٌثذفٕ  تهيٌغيثذ حٖثٌثذته رشثؽد عثنيٖد.1-1
ّحشحج  ؽالّخ ؽوٓ ذهم ، .ثيل يؾِث ؽوٓ أٌِث يّترد ذتذ كٖيد نحٖرخ هويٌغيد تهرؾّ

تهؾالكد تهرنثيوٖد تهيّضّدخ حًٖ ٌغثى تهيؾوّيثذ ّحًٖ رنٌّهّضٖث تهيؾوّيثذ فئً رعحٖق 
تهرٕ رؾد ُٕ  رنٌّهّضٖث تهيؾوّيثذهٌضثط  تألشثسعثنيٖد تهحٖثٌثذ ّدٖيّيرِث أضحظ 

 .ٌغيثذتألخرْ يِيد ضدًت فٕ ٌضثط تهي
ضثٌؾٕ  ّتهرؾثًّ حًٖ هالرضثل رّفر عثنيٖد تهحٖثٌثذ إعثرًتيً ضِد أخرْ .1-9 

 شوٖى ؽوٓ يشرّْ تهيٌغيد رفثُى، ّإكثيد ّأضعثج تهيضوعد، ّتهحٖثٌثذ تهلرترتذ 
 فٕ تٗسثر حٖثٌثذته عثنيٖد كٖيدّررضشد . تهضِثذ تهيؾٌٖديشؤّهٖثذ عّل أدّتر ّ
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هرخوٕ ؽً أشوّج ضٌؼ ّحخثضد يث ٖرؾوق حث تألؽيثلتهيرررحد ؽوٓ يٌغيثذ  تإلٖضثحٖد
 ؽوٓ أشوّج ، ّتهررنٖز " day-today decision makingحّٖى  ّٖيث"  تهلرترتذ تهيشيثخ

 .، ّنٖف ٖينً أً رضٌؼٖضج ضٌؾِث  تهرةٖشٖد تهرٕ تهلرترتذرعدٖد 

ؽيثل ذتذ فٕ إدترخ تأل تهرٕ رررنحِث تهيٌغيثذِفّتذ فثً تهفٕ حٖةد تألؽيثل تهّٖى، .1-4
 كد رضٖجتألظرتر  يً تهدّالرتذ فظاًل ؽًتهيالًٖٖ  تهيٌغيد هيؾوّيثذ رنوفحث تهضود

الٌِث شرشِى فٕ  فٕ ُذت تهيضثلّرؾد عثنيٖد تهحٖثٌثذ ّشٖود يِيد . ضّرخ تهؾاليد تهرضثرٖد
ٖد ضّل تهيؾوّيثرتأل /تهرؾثيل يؼ تهيّترد هرخفٖف يً تهيخثعر ّخفط تهرنثهٖف ّظيثً ت

 ّرفرط عثنيٖد تهحٖثٌثذ . يرّتفلد ّيشردتيد ّتكرضثدٖد ٌغثيٖد حعرٖلدْ تهعّٖل فٕ تهيد
هورؾثيل يؼ يخروف أٌشعد تدترخ تهيؾوّيثذ ؽوٓ يشرّْ تهيٌغيد ننل  ديرغّح ٖدشوّن

يً كحل  يؾثٖٖر إدترخ تهيؾوّيثذ ّحرؾحٖر أخر رعدد تهعثنيٖد. ّؽحر رشنٖالرَ تهيخروفد
أنسر يً فِٕ . يّؽد نحٖرخ يً تألٌغيد تهؾثهيٖد ّتهيعوٖديضح تهرزتيِثظيً ر، ّتهيٌغيد

فِٕ ، (إدترخ تهشضالذ تهرلوٖدٖد)تالعرفثغ حِث ّتهرضرف فِٖث ّيضرد ّشٖود إلدترخ تهشضالذ 
. دّرخ عٖثخ تهيؾوّيثذذتذ تهؾالكد ح ّتهييثرشثذ تهيٌغيٖدرشيل تهؾيوٖثذ  ًثحرٌثيض ريسل 

. ّيرعوحثذ رعشًٖ رخزًٖ ّإدترخ تهحٖثٌثذ شريل ؽوٓ شيثذ خضّضٖد تهحٖثٌثذ،ر ثٌِإ
(Pierre Van Beneden,(2011)) 
ررضشد كٖيد ّظرّرخ عثنيٖد تهحٖثٌثذ فٕ رفنٖم تهحٖرّكرتعٖد تهيٌغيٖد  عثهيث نثٌذ .1-5

تهرعّالذ تهالزيد فٕ تهسلثفد ّتهشوّم ظرّرٖد، ذهم ألً يً أكّْ تهيشثةل ظد 
د عرند تهيٌغيد تهرٕ رؾد ظرّرٖد حثهٌشحد تهحٖرّكرتعٖد فٕ عثنيٖد تهحٖثٌثذ ُٕ خف

إذ ٖرؾًٖ . هويٌغيد يً أضل تهحلثء ّتهٌيثء فٕ حٖةد ررشى حلدرخ رٌثفشٖد ؽثهٖد ّشرٖؾد تهرعّر
، ّهنً يً دًّ أً رخشٓ تهرؾدٖالذ عشج تهظرّرخ هرغٖٖرتذؽوٓ تهيٌغيد أً رّتنج ت

 .ؽٌديث ررغٖر تهغرّف ال يعثهد
هعثنيٖد تهحٖثٌثذ نشنل يً أشنثل تهٌظص هحرٌثيص عثنيٖد  تهرفنٖر فٕ خثرعد تهعرٖق 1-6

، ّرّفٖر تهيؾثهى تهرٕ ٖينً عدٖد يرتعل كدرخ عثنيٖد تهحٖثٌثذّتهرٕ شرشِى فٕ ر .تهحٖثٌثذ
 .هويٌغيد أً رشؾٓ ضثُدخ يً أضل تهرّضل تهِٖث فٕ نل يشرّْ

 .تهحٖثٌثذ ّتهشنل تالرٕ ّٖظظ ضّتٌج تالُيٖد تهرٕ ٖينً رعلٖلِث فٕ إعثر عثنيٖد
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Source:  www.rsd.com 

 .هجبالث حبكهيت البيبىبث-3
رينً تهشرنثذ يً رعدٖد يضيّؽد يً  عثنيٖد تهحٖثٌثذتهٓ أً  (www.rsd.com)ٖشٖر

 :، حيث فٕ ذهميٌغيدتهلّتؽد إلدترخ يؾوّيثذ ته
ّيرٓ ثهيؾوّيثذ، تالعرفثغ حشرير فٕ ٌإهٓ يرٓ  .تهرخوص يٌِث /  حثهيؾوّيثذ تالعرفثغ-

 هرخوص يٌِث؟ ت ٖنًّ يً تألفظل 
 يً هدَٖ ضالعٖثذ أّعرثضِث هوعفثغ ؽوٓ تهشضل؟ ٌتهرٕ تهيٖرثدترث أٔ ٌّػ يً . تهيٖرثدترث-

 ؟ تهيٖرثدترث أّ أضزتء يخرثرخ يٌِثٖينً عذف ضيٖؼ يرٓ ؟ تهيٖرثدترثإينثٌٖد تهّضّل إهٓ 
 .تهلّتًٌٖ ّتألٌغيد تهرٕ رعنى ّرّضَ ؽيوٖثذ تالعرفثغ حثهحٖثٌثذ-
 .دّرخ عٖثخ رخزًٖ تهحٖثٌثذ ّيرٓ ٖضج عذف تهحٖثٌثذ هرلوٖص رنثهٖف تهرخزًٖ-
 .شرٖد ّخضّضٖد تهحٖثٌثذ ّيً هَ تهضالعٖد حثهعالػ ؽوٓ حؾط أّ ضيٖؼ تهحٖثٌثذ-

ؽثيًث هعثنيٖد تهحٖثٌثذ ٖشيل  إعثرًت( Khatri and Brown, 2011)ّحذتذ تالرضثٍ ٖرشى 
؛ ضّدخ  (Data principles) تهحٖثٌثذ( أشثشٖثذ)يحثدا: خيشد يضثالذ يررتحعد هولرتر ُٕ 

http://www.rsd.com/
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 (Data access ) ؛ تهّضّل إهٓ تهحٖثٌثذ ( Metadata  )؛ تهيٖرث دترث( Data quality )تهحٖثٌثذ
 . ُذٍ تهيضثالذ تهخيشدّتهشنل تالرٕ ّٖظظ . (Data lifecycle )، ّدّرخ عٖثخ تهحٖثٌثذ

 (2) تهشنل
 تالعثر تهؾثى هعثنيٖد تهحٖثٌثذ

 Data Principlesأشثشٖثذ تهحٖثٌثذ 

 Data Qualityضّدخ تهحٖثٌثذ  Metadataتهيٖرثدترث  Data Lifecycleدّرخ عٖثخ تهحٖثٌثذ

 Data Accessتهّضّل تهٓ تهحٖثٌثذ 

 ( Khatri and Brown, 2011)تهيضدر

 :تهخيشد تهؾٌثضر ُذٍ ؽً يّضزخ نرخف ٖأرٕ ّفٖيث

نيث ُّ يّظظ فٕ تهضزء تهؾؤّ يً تإلعثر، فئً ُذٍ . أسبسيبث البيبىبث 3-1 
 تألشثشٖثذّررشى ُذٍ . تألخرْ تهعثنيٖدرعدد تالرضثٍ حثهٌشحد هضيٖؼ يضثالذ  تألشثشٖثذ

د تهيؾثٖٖر هويٌغيد يرعوحثذ تهعدّد تهخثضد حثالشرخدتيثذ تهيلضّدخ هوحٖثٌثذ ، ّتهرٕ رعد
( تهيٖرثدترث)تهحٖثٌثذ نٖفٖد رفشٖر ه شثستأل ّتهرٕ رؾد حدّرُثهضّدخ تهحٖثٌثذ فٕ تهيٌغيد، 

 تهرٕ رعدد تهٓ ضثٌج تهلرترتذ. يً كحل تهيشرخديًٖ( تهّضّل إهٓ تهحٖثٌثذ) ّتهّضّل إهِٖث
يضثل يً  رّضِٖٖد هٌّػ تهعثنيٖد تهظرّرٖد هنلّتالرشثدتذ تهّتالعرفثغ حِث  إٌرثش تهحٖثٌثذ

شحٖل  ؽوٓ ،وحٖثٌثذ، تألير تهذٔ ٖضؾوِث أُى روم تهؾٌثضره يضثالذ تهلرترتذ تهخيشد
تهؾيوٖثذ تهيٌغيٖد ٖؾٌٕ ( standardize)تهيسثل، تهلرترتذ تهرٌغٖيٖد تهخثضد حرّعٖد ّرٌيٖع

ّيً خالل رعدٖد (. تهحٖثٌثذ أشثشٖثذ)أٌَ ٖضج تهرعدٖد تهّتظظ هيً ٖيروم يّترد تهحٖثٌثذ 
تهحٖثٌثذ شٖشِى فٕ رعدٖد  أشثشٖثذيوٖثذ تهيٌغيٖد تهرٕ رشرخدى تهحٖثٌثذ، فثً ّظؼ تهؾ

تهعثشيد، ّحثهرثهٕ حٖثً يث ُٕ ( تألضّل) تهيدْ تهذٔ رنًّ فَٖ تهحٖثٌثذ أعد تهيّترد
ريشٖث يؼ يفِّى تهحٖثٌثذ نيّرد، . تهشٖثشثذ تهيعددخ ّتهيؾثٖٖر ّتهيحثدا تهرّضِٖٖد تهيٌثشحد

رؾزٖز تهفرص هرلثشى تهحٖثٌثذ ّإؽثدخ / هحٖثٌثذ رشِى أٖظث فٕ إٌشثء ت أشثشٖثذفثً 
تهحٖثٌثذ فٕ تالؽرحثر تشرخدتى تهحٖثٌثذ تهخثرضٖد، يسل حٖثٌثذ  أشثشٖثذّرأخذ . تشرخدتيِث
حٖثٌثذ  أشثشٖثذ .يً خالل يزّدٔ خديد تهعرف تهسثهزتهرٕ ٖرى تهعضّل ؽوِٖث تهؾيالء 

تهحٖةد تهرٌغٖيٖد تهرٕ ٖينً أً رؤسر ؽوٓ تشرخدتيثذ تهيؤششد رأخذ أٖظث فٕ تالؽرحثر 
تهحٖثٌثذ رعدد تهشوّنٖثذ تهيرغّحد فَٖ شّتء  أشثشٖثذّحثهرثهٕ فثً . تهيٌغيد هوحٖثٌثذ

ؽوٓ . حثهٌشحد هويرخضضًٖ فٕ ٌغى تهيؾوّيثذ ّتهيشرخديًٖ هوحٖثٌثذ يً ضثٌؾٕ تهلرترتذ
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هيشرخديًٖ هِذٍ تهحٖثٌثذ ٖوؾحًّ دّرت شحٖل تهيسثل، فئً يفِّى يثهنٕ تهحٖثٌثذ ٖؾٌٕ أً ت
يً . ُثيث فٕ إدترخ ضّدخ تهحٖثٌثذ ّنذهم فٕ دّرخ عٖثخ تهحٖثٌثذ ّرفشٖرُث ّتهّضّل تهِٖث

ٌثعٖد أخرْ ، فئً تهيرخضضًٖ فٕ ٌغى تهيؾوّيثذ ٖوؾحًّ دّرًت يِيًث فٕ عثنيٖد تهحٖثٌثذ 
رؾزٖز ضّدخ تهحٖثٌثذ يً خالل رّغٖف أدّتذ رنٌّهّضٖث تهيؾوّيثذ تهرٕ رشثؽد ؽوٓ 

 .هويثهنًٖ هِذٍ تهحٖثٌثذ

تهيشرًّٖٖ ردتءخ ضّدخ تهحٖثٌثذ ؽوٓ تهيٌغيد ؽوٓ أً رؤسر ٖينً . جودة البيبىبث3-0
، ّرنوف تهيشثنل تهرتٌُد فٕ ضّدخ تهحٖثٌثذ تهشرنثذ تأليٖرنٖد تهرشغٖوٕ ّتالشررترٖضٕ

 تهيِيد تهرٌغٖيٖد هيّتردت أعد تهيؾوّيثذ رؾد ، إذحوًّٖ دّالر شٌّٖث( 622)أنسر يً 
 ؽنشٖد ٌرثةص هِث يٌِث تالشررترٖضٖد ّخثضد  تهردٖةد تهضّدخ ذتذ فثهيؾوّيثذ. ّتهعرضد

 ّظيثٌرِث تهيؾوّيثذ ضّدخ ؽوٓ تهشٖعرخ رؾد ؽوَٖ تهيٌغيٕ، تالشررترٖضٕ تألدتء ؽوٓ
 ؽوٓ تالٌرحثٍ ٖرنز  ألٌَ ضدت يِى  تهيؾوّيثذ ضّدخ إً( Rockart) ّٖظٖف. عثشيد يشأهد

 إذت فٖيث(   ضعٖظ ٌعّ ؽوٓ رٌضز  أً ٖضج  تألشٖثء عٖسيث) تهيٌغيد فٕ تهعرضد تهيضثالذ
ّرشٖر ضّدخ تهحٖثٌثذ إهٓ كدررِث ؽوٓ روحٖد يرعوحثذ  .تهٌضثط رعلٖق هويٌغيد  أرٖد

 حضؾّحد  تهنرثج حؾط ٖؾرلد تألُيٖد ُذٍ ّيؼ.  (Ballou & Pazer, 1985) .تشرخدتيِث
 تهيشرفٖدًٖ  هيخروف حثهٌشحد  تهرعوٖل  فِٖث ٖخروف تهرٕ تهعثالذ فٕ  ّيثذتهيؾو ضّدخ رعدٖد

 تهنثيود تهضّدخ  ؽوٓ هوعضّل تهشؾٕ تً ذهم إهٓ  ٖظثف. ضدًت تهيعددخ تهعثالذ فٕ  أّ
 رنًّ أً ٖفررط إذ. تهّتكؾٖد  تهٌثعٖد يً يينً غٖر أٌَ ؽً فظاًل ضدًت، ينوف هويؾوّيثذ
 نيث.  تهيٌغيد  إدترخ كحل يً يلررخ ُٕ نيث  يؾلّهد عدّد ًظي تالرضثٍ حِذت تهيعثّالذ

 رنوفد ّأٖظث تهضّدخ فٕ تهلضّر شوحٖثذ تهيؾوّيثذ ضّدخ عدّد  رؾنس إً ٖفررط
 تهلرتر يرخذ ٌّٖٔ تهذٔ تهلرتر يّظّػ  فٕ تهحعز ٖؾٌٕ تهذٔ تالير إهِٖث، تهّضّل
 حيدْ ّهٖس تهيؾوّيثذ ُذٍ هٓت تهعثضد ّضّد حيدْ ّأٖظث  ألضوَ، تهيؾوّيثذ ُذٍ تشرخدتى
 ُدف يؼ رٌشضى – ؽثيد  كثؽدخ ( Lucas,1990) ّظؼ تهيؾظود ُذٍ عل ّألضل. رّفرُث

 رخروف إذ  تهلرترتذ، حأٌّتػ تهيؾوّيثذ خضثةص خالهِث يً رحع ُّّ- تهيؾوّيثذ ٌغثى
 ُذٍ حخالف تهيؾوّيثذ رّفٖر فثً ؽوَٖ. تهلرترتذ أٌّتػ حثخرالف تهخضثةص ُذٍ

 تهؾثيد  تهفشل عثالذ أُى يً رؾد(  تهنثرج ٌفس ٌغر  ّضِد يً) تهيعوّحد تهخضثةص
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 ألٌّتػ تهخضثةص يالةيد يً تهرعلق ٖضرٔ تألعّتل ضيٖؼ ّفٕ تهيؾوّيثذ، هٌغثى
  . تهلرتر ضثٌؼ كحل يً تهيؾريد تهلرتر أٌيّذش يؼ ّتٌشضثيِث تهلرترتذ

 تهرّكٖذ  تالنريثل، تهدكد، يسل خ،يرؾدد أحؾثد ؽوٓ تهحٖثٌثذ ضّدخ رشريل ّحٌٖيث شحق، ييث
 تالشرخدتى شٖثق فٕ رؾرٖف إهٓ ّرعرثش حثهٌشحٖد ررضف تألحؾثد ُذٍ فثً ّتهيضدتكٖد،

 فٕ( ٪  55)  يلدترُث  دكد ٌشحد أً ٌضد عًٖ فٕ تهيسثل، شحٖل ؽوٓ هوحٖثٌثذ، تهٌِثةٕ
 تهرٕ تهرأيًٖ هشرند يلحّال ٖنًّ كد هألعحثء  تهِثرف ّركى ّتهؾٌّتً حثالشى تهخثضد تهحٖثٌثذ
 رعرثش تهرٕ هويؤششثذ يلحّال رنًّ هً  تهٌشحد ُذٍ فئً يعريوًٖ، نؾيالء تألعحثء رشرِدف

 فٕ رحثًٖ ّضّد يً تهرغى ّؽوٓ ؽوَٖ، حٌثءًت. تألدّٖد عوحثذ عّل تألعحثء إخعثر إهٓ
 ؽوٓ إضيثػ شحَ ٌُثم تً تال ؽثى حشنل تهحٖثٌثذ ضّدخ خضثةص عّل تهنرثج ٌغر ّضِد

 (2002 تهعثةٕ،خظٖر،)  :ّأُيِث ، تهرةٖشد تهخضثةص ؾطح

 عّل تهحٖثٌثذ ٖضف ُّّ" تهحٖثٌثذ ؽً حٖثٌثذ" حأٌَ ٖؾرف (. Metadata)داجب الهيجب3-3
 فٕ ٖشثؽد ييث ، تهحٖثٌثذ هريسٖل ّيرٌثشق يّضز ّضف ؽوٓ هوعضّل آهٖد ّّٖفر شب، أٔ

 تالشرخدتى ؽوٓ تهيٌغيد فٕ تهيشرخدى ثدتر تهيٖرث ّٖؾريد. تهحٖثٌثذ" دالالذ" أّ يؾٌٓ رفشٖر
 ّٖررحع  .عٖثرِث دّرخ إدترخ ؽً فظال تهيؾوّيثذ، إهٓ ّتهّضّل هويؾوّيثذ تهيلضّد

 Completeness& Levelتالٖضثز ّيشرّْ تهرفثضٖل درضد" ؽوَٖ ٖضعوظ يث عّل دترث تهيٖرث

of Summarization  "فِيِث ٖضؾج دك نسٖرخ رفثضٖل ؽوٓ رٌعّٔ تهرٕ تهحٖثٌثذ ألً ذهم 
 تالٖضثز أّ تهروخٖص ّيشرّْ ، تهحٖثٌثذ روخٖص تهٓ ٖلّد تهذٔ تهشحج ُّ ُّذت ُّظيِث،

 خالهِث يً ٖرى تهرٕ تهيفردتذ ؽدد ّحًٖ ؽوِٖث رؾريد تهرٕ تهيفردتذ ؽدد حًٖ تهفرق ُّ
(  4) إهٓ ّرضٌف يٌرص(  600) ؽوٓ ٌٖعّٔ تهذٔ تهرلرٖر تهيسثل شحٖل ؽوٓ. تهحٖثٌثذ ريسٖل

 يٌرص(  600) رضٌٖف ٖرظيً تهذٔ تهرلرٖر يً( رفضٖال أكل)  تخرضثرًت أنسر يّؽثذيض
 يً ٖخفٕ أً هإلٖضثز ٖينً نى عّل سثٌٖد ٌّغرخ تهيٌرضثذ، يً يضيّؽد ( 23) إهٓ

 يً تهيؾوّيثذ تخرضثر فٕ ٖشِى فثإلٖضثز عدًٖ، ذّ شالطتإلٖضثز أً رّظظ يؾوّيثذ
 ظرّرخ رحرز تهيشأهد ُّذٍ تهيؾوّيثذ إخفثء إهٓ ظًثأٖ ٖؤدٔ ّهنً تهحٖثٌثذ يً نحٖرخ نيٖد

 يرتؽثخ ٖضج دترث تهيٖرث تؽريثد ّؽٌد. تألخرْ تهؾثدٖد غٖر ّتهغرّف تالشرسٌثءتذ يرتؽثخ
 ّؽوٓ ّٖشر، حشِّهد ّفِيِث تهحٖثٌثذ تشرٖؾثج إينثٌٖد رؾٌٕ تهرٕ تهحٖثٌثذ ّظّط درضد
 ّتظعد غٖر تهحٖثٌثذ ّرنًّ. أُيٖرِثّ نٌِث إدرتم  يٌِث هويشرفٖد يؾَ ٖينً تهذٔ تهٌعّ
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 تهيشرفٖد، كحل يً يالةيد حضّرخ رضٌٖفِث ٖرؾذر ؽٌديث أٔ يؾٌثُث، يً تهرأند ٖرى ال ؽٌديث
 ضؾّحد حشحج يخروفد حعرق رفشٖرُث حثالينثً ٖضحظ ؽٌديث ّتظعد غٖر رنًّ أٌِث نيث

 رضٌٖف ؽيوٖد أً نيث. تهحٖثٌثذ ُذٍ إهِٖث رٌشج تهرٕ تألٌشعد أّ  تهعّتدز  أضٌثف رعدٖد
 ضزءت رنًّ أً ٖينً حدّرُث ّتهرٕ تهحٖثٌثذ، عٖثخ دّرخ إدترخ يِيد رشِل أً ٖينً تهحٖثٌثذ

 يشرّْ حخضّص تهرررٖحثذ رنًّ أً ٖينً ذهم، إهٓ حثإلظثفد دترث، تهيٖرث يً ٖرضزأ ال
 ّأخٖرًت. ثدتر تهيٖرث يً ٖرضزأ ال ضزءًت تشرخدتيِث/  تهحٖثٌثذ إهٓ حثهّضّل تهخثضد تهخديد
 ؽوٓ تهلدرخ ّٖفر يؾٖثرٖد دترث يٖرث ّضّد فئً رفشٖرُث، ٖينً تهحٖثٌثذ أً ظيثً ّألضل

 يٌغيد  حٖةد فٕ رغٖٖرتذ عضوذ فنويث. تهيؾوّيثذ ّررحؼ هوحٖثٌثذ تهفؾثل تالشرخدتى
 -- حِث تهيررحعد تهحٖثٌثذ ّحثهرثهٕ أؽيثهِث، تهيٌغيد حَ ردتر تهذٔ تهشنل فثً تألؽيثل،

  دترث تهيٖرث فٕ تهرغٖٖرتذ إلدترخ يشريرخ عثضد ٌُثم فئً تهٌعّ، ُذت ؽوٓ. ررغٖر أٖظث
  ( (Singh & others,2003. أٖظث

 تألفرتد ٖرينً ؽٌديث فلع يفٖدخ تهحٖثٌثذ رنًّ.  Accessibility. البيبىبث إلى الوصول3-4
 تهحٖثٌثذ ؽوٓ تهعضّل هويشرفٖد ٖنً تهذٔ تهيدْ رؾٌٕ تهّضّل ّشِّهد. إهِٖث تهّضّل يً
 تهّضّل ّٖشرٌد. يفٖدخ ٖضؾوِث تهذٔ ّحثهشنل فثؽل ٌعّ ؽوٓ الشرخدتيِث تهيالةى تهّكذ فٕ
 يً تهيخروفد تالٌّتػ كٖيد  رعدٖد ؽوٓ تهحٖثٌثذ يً تهيشرفٖدًٖ كدرخ ؽوٓ تهحٖثٌثذ تهٓ

 حٖلش ؽوٓ تهحٖثٌثذ، أيً ظحثع كحل يً هويخثعر تهشوٖى تهرعوٖل ّٖشِى. تهيّضّدخ تهحٖثٌثذ
 هظيثً ّتهظيثٌثذ تهيشرفٖدخ تهضِثذ كحل يً تهحٖثٌثذ يً تالعرٖثضثذ رعدٖد فٕ تهيسثل،
 تالضرتءتذ يؼ تهيخثعر رلٖٖى ضِّد رنثيل خالل ّيً. تهحٖثٌثذ ّإرثعٖد ّشاليد شرٖد

" كثًٌّ يرعوحثذ يسل) تهحٖثٌثذ تهٓ حثهّضّل تهرعنى فٕ تهيؾريدخ ّتهرٌغٖيٖد تهلثٌٌّٖد
Graham-Leach Bliley  "دهٖل حيسثحد رخدى شّف تهضٌثؽد يؾثٖٖر فئً ،(تهيثهٖد هويؤششثذ 

 ٌُّثم .تهيٌغيد فٕ تهحٖثٌثذ تهٓ حثهّضّل تهخثضد ّتهيؾثٖٖر تهشٖثشثذ ّرعدٖز هنرثحد
 حِث ٖرغج تهرٕ ّتهعرٖلد تهيؾوّيثذ فِٖث رخزً تهرٕ تهعرٖلد رعدد تهرٕ تهؾّتيل يً تهؾدٖد

 ٖعرثضِث تهرٕ تهيؾوّيثذ إٖضثد فٕ تهيشرفٖد يِثرخ فثً ؽوَٖ تهيؾوّيثذ، ؽرط فٕ تهيشرفٖد
 كثؽدخ فٕ تهيخزٌّد تهيؾوّيثذ تهيسثل شحٖل ؽوٓ. تهِٖث تهّضّل شِّهد فٕ رؤسر تهرٕ ُٕ

 فٕ تهيخزٌّد روم يؼ حثهيلثرٌد تهيٌثشج حثهّكذ إهِٖث تهّضّل ٖضؾج كد يشررند يؾوّيثذ
 تهّركٖثذ يً حداًل تإلهنررٌّٕ تهرخزًٖ رخدتىتش فثً ؽثى ّحشنل.هويشرفٖد تهشخضٕ تهعثشج
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 تهحٖثٌثذ إهٓ تهّضّل يؾثٖٖر رشرٌد أً ّٖينً. تهّضّل فٕ شِّهد أنسر تهيؾوّيثذ ضؾوذ
 تهلدرخ) تهردكٖق إلينثٌٖد تهخثرضٖد ّتهيرعوحثذ هوحٖثٌثذ" تهيلحّل غٖر" تالشرخدتى رؾرٖف ؽوٓ
 تهخضّضٖد ،(تهحٖثٌثذ رؾدٖل/  ِٖثته تهّضّل رى تهرٕ تهحٖثٌثذ ُٕ يث/  يً ررحؼ ؽوٓ

  تهيؾوّيثذ ردفق  رأيًٖ  ؽوٓ ٖرنز ّتهذٔ تهشرٖد، يحدأ  يرتؽثخ ٖؾٌٕ تهذٔ تألير ّتالرثعٖد
 ؽوٓ شوحًث ٌٖؾنس تهذٔ حثهشنل  تهلٌّتذ ُذٍ خثرش رشرحِث ّيٌؼ هِث تهيخضضد تهلٌّتذ فٕ

 هولوق ّتهيسٖرخ ضدًت شثشدتهع تهيِثى يً تهشرٖد رعلٖق  يشأهد رؾد إذ. تهحٖثٌثذ عثنيٖد
 حِث روعق أً ٖينً تهرٕ هألظرتر  ٌغرًت تهيٌغيثذ، إلدترتذ ّتعد أً فٕ ّتإلزؽثش

 فٕ تهيٌغيد كدرخ ؽوٓ يٌِث تالشررترٖضٖد ّخثضد تهعشثشد تهيؾوّيثذ رشرج ؽٌد حخثضد
 .تشررترٖضٖد يٖزتذ رعلٖق

 تهيشرًّٖٖ ؽوٓ تهيؾثٖٖر فٖررّ فٕ أٖظث تهحٖثٌثذ إهٓ تهّضّل كرترتذ رشِى سثٌٖد ضِد يً
 تهيثدٖد تهشاليد يؾثٖٖر ّرِدف (. 2003ّPfleeger, C. P. and Pfleeger)ّتهيٌعلٕ تهيثدٔ
 حٌٖيث تهنِرحثء، تٌلعثػ يسل تهيثدٔ تألذْ ظد يعضٌد تهحٖثٌثذ أً يً تهرأند تهٓ هوحٖثٌثذ
 . تهحٖثٌثذ كثؽدخ ُّٖنوٖد حٌٖد ؽوٓ تهعفثغ ظيثً تهٓ هوحٖثٌثذ تهيٌعلٖد تهشاليد يؾثٖٖر رِدف

 إعثر فٕ تهحٖثٌثذ عرنثذ ضيٖؼ أً إدرتم ظرّرخ تهٓ رشٖر. البيبىبث حيبة دورة 3-5
ّكد رلرضر شٖثشد عثنيٖد  .تهحٖثٌثذ عثنيٖد هرضيٖى أشثشًٖث أيرًت ٖؾد تهعٖثخ دّرخ يرتعل

ّى تالّشؼ تهحٖثٌثذ ؽوٓ تهلّتؽد تهخثضد حثالعرفثغ حثهحٖثٌثذ ّتهرضرف فِٖث، ّهنً تهيفِ
هِذٍ تهشٖثشد كد ٖيرد هٖشيل يخروف ضّتٌج دّرخ عٖثخ حٖثٌثذ تهيؤششد، نيث ُّ يّظظ فٕ 

 :تهشنل تهرثهٕ
 ٖرٌثّل ضيٖؼ يرتعل دّرخ عٖثخ يؾوّيثذ تهيؤششدتهذٔ  تهحٖثٌثذ عثنيٖدحرٌثيص . 9تهشنل 

 
Source:  www.rsd.com 

http://www.rsd.com/
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 رشنل ّيردتخود يرنثيود عثالذ سالز  يرتؽثخ تهحٖثٌثذ عٖثخ دّرخ دٖدرع ّٖشروزى ُذت،
 (2002 تهعثةٕ،: ) ُّٕ رعرِث  رٌظّٔ تهرٕ تهسثٌّٖد تهخضثةص رثشٖر  فٕ تألشثس

  تهدّرخ ُذٍ ّررنًّ. تهيشرفٖدًٖ إهٓ  ّإٖضثهِث تهيؾوّيثذ  إٌرثش دّرخ عّل رعدٖد 3-5-1
 ٖينً إذ تالشرضثحد، تهيؾوّيثذ، ّكذ رّفٖر كذتهفثضود، ّ تهفررخ: ُٕ أضزتء سالسد يً

 حِذٍ تالشرؾثٌد خالل يً هويؾوّيثذ  تهؾير ّيؾدل تألكضٓ ّتهؾير تألدٌٓ تهؾير رعدٖد
 .تالضزتء ُذٍ رؾدٖل خالل يً تألؽيثر ُذٍ رؾدٖل  ٖينً نيث تهسالز، تألضزتء

 إهِٖث تهعثضد غِرر ؽٌديث ّترثعرِث رّفٖرُث أٔ. هويؾوّيثذ  تهعثضد ّكذ رعدٖد. 3-5-2
 هروحٖد تهزيً يً عّٖود هفررخ تهلرترتذ هحؾط تهيؾوّيثذ رّفٖر ٖرى تهلرترتذ، فلد ترخثذ فٕ

  يٌرغيد  فررتذ أّ فٕ يٌرغيد غٖر فثضود فررتذ ؽوٓ أّ دّرٔ حشنل تهيدٖرًٖ عثضد
 يينٌدته حثهشرؽد أّ   يحثشرخ تهفررخ ٌِثٖد حؾد تهيؾوّيثذ هرِٖةد تهنثفٕ تهّكذ ٖرثط ّهنً
 .تهيؾوّيثذ ؽٌَ ّرّهد تهٌشثع فِٖث ٌٖضز تهرٕ تهفررخ يحثشرخ أّ خالل تهفررخ تٌرِثء حؾد
 تهيٌغيثذ رنًّ إذ. حِث تالعرفثغ ٖضج يرٓ ّتهٓ تهحٖثٌثذ، تشرخدتى نٖفٖد رعدٖد. 3-5-3

 ّحثهرثهٕ تأليسل، تهرخزًٖ ّشثةع تشرخدتى ألٌيثع خرٖعد هرشى تهيٌثُص رعّٖر ؽوٓ كثدرخ
 يث رؾرف ال تهيٌغيثذ يً تهؾدٖد. عٖثرِث دّرخ ؽحر تهحٖثٌثذ هرخزًٖ تإلضيثهٖد تهرنوفد رلوٖل
 تهعرضد، تهحٖثٌثذ يضثدر ّيثُٕ هوحٖثٌثذ، تهعرتضد درضد ُٕ ّيث هدِٖث، تهرٕ تهحٖثٌثذ ُٕ
 ّألضل شحق ييث ،(.Levitin, A. V. and Redman, 1998ّT. C)  هحٖثٌثرِث تهرنرتر درضد أّ

 شوشود إدترخ فثً تهيخروفد، تهحٖثٌثذ يضثدر إدترخ ؽً فظال تهحٖثٌثذ يً خزًّتهي إدترخ
 ّيرعوحثذ تٌرشثرت، تألكل/  تألنسر تهحٖثٌثذ يً تهيخروفد تألٌّتػ فِى يِيد رشِل تهيؾوّيثذ

 ؽوٓ تهحٖثٌثذ ّظؼ عرٖق ّؽً أخرْ ضِد يً. تهٌيّ ّترضثُثذ حِث، تهخثضد تهرخزًٖ
 ٌعّ ؽوٓ يّزؽد تهحٖثٌثذ رنًّ أً ٖينً تهؾيل، العرٖثضثذ ّفلث يٌثشحد رخزًٖ ّشثةع

 تهرخزًٖ ّعدتذ تشرخدتى رعشًٖ إهٓ ٖؤدٔ ييث تهرخزًٖ، يّتكؼ يً تهؾدٖد ؽوٓ فؾثهٖد أنسر
 .ؽثى حشنل تهرخزًٖ رنثهٖف ّرخفٖط
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