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تااعشكيُتاؼيلاحذًذامًااعخىاحذافيااعفظاءااعشكميااعزيافشطها حلذااعهٍى

اؤصبذا ااعتي ااإلاخلاؿيت ااإلاياهت اباعىـشابلى اواإلااظعاث، األافشاد اكلى اعلصشااعشكمي

اخُا افي اٌؽوةها ااعشكمي اوالاحخياعيااعفظاء ااععُاس ي ااإلاعخىي اكلى اواعذٌو األافشاد ة

ااعلصشا افشطها ااإلادذداثااعتي ااعخلشفاكلى اظىداٌو ااإلالاٌ اهزا امًاخالٌ واعشلافي

اعىًا ااعشكمي، االاكخصاد األاظاطافي افي ااإلاىشظت ااإلااظعاثاالاكخصادًت اكلى اعشكمي

ابلاهىاًخؼةبابى االخلُلي اعِغامىاصياعةخىاحذ اعةياظعت ااعشكمي تااعخىاحذ اهٍى اء

 سكيُتاالبذاكلىااإلااظعتاؤناجذسناملىماتهااوجدذًاتهاااإلايىهتامًافشصاومخاػش.

ااعشكيُتالكلمات املفحاحية:  ت ااعشكميا؛اعلصشااعشكميا؛اعهٍى االاكخصاد اعخىىةىحُاا؛

 الخذًشتاعإلكالماوالاجصاٌ
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Abstract: 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ملذمة

ٌؽيلاجىاصلااإلااظعتاممامدُؼهااكاملاؤظاس ياعىلجاخهااؤوافؽةهاامهيااوانا

اا اجصاكذااعلؼاق اخةم ااعزي ااإلالةىماث اكصشاجىىةىحُا افي اخاصت افُه اجيؽؽ عزي

احوُحراملؼُاثااعةلبتا ااعزياظاهمابؽيلاهبحرافي االاكخصاد افي ااإلالةىمت اعذوس مظؼشد

الاكخصادًتاعصالحاجىىةىحُااؤلاكالماوالاجصاٌااعزًإكاداجىصَماألاوساقافإصبذاسؤطااإلااٌا

ذافُهاظلشاؤظهماماظعاثااهىااإلالةىمتاوعِغااعهُاولااعضخيتاوألامىاٌ ففياصمًاًٍض

ا امشلاFacebookمشل اماظعاث اظلشاؤظهم  Boeing (Internet : actualité desاكً

entreprises et cours de bourse, 2020) 

االاكخصاديا اعةفظاء االجذًذة األابلاد اكلى اهىااعخلشق ااإلالاٌ اهزا اعهذفامً

اإلالؼُاثاالجذًذةاومًاؤهمااعشكمي،افيًااعظشوسياؤناولُذاسظمااإلااظعتاخعباهزها

Digital identity is a new form of presence in the digital 

space that the digital age imposed on individuals and 

institutions, In view of the growing position that the digital 

space has occupied in the lives of individuals and countries at 

the political, social and cultural level through this article we 

will try to identify the limitations that the digital age imposed 

on institutions Economic devoted primarily in the digital 

economy, but the digital presence of the institution is not 

parallel to the real presence, but rather requires building a 

digital identity that the institution must be aware of its 

constituents and challenges consisting of opportunities and 

risks. 

Key words: digital identity; digital age; digital economy; New 

information and communication technology. 
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ااعشكميا االاكخصاد افي اعىً االجيهىس، اكةحها اًخلشف اؤواهُف تها اهٍى ااإلااظعت ملؼُاث

اهزاا املاعم اكلى اجخلشف اؤن اوكةحها ااعشكمي ااعفظاء افي اوحىدها ابزباث اكةحها اإلااظعت

تهاامًاخالعه.اهزاااعفظاءازالسياألابلاداؤًًاًلجباؤنا اعفظاءاختىاجخيىًامًابىاءاهٍى

اعفظاءاالخلُلياممااعفظاءاالافتراض ياوعىًاباعلىغاكلىااعفظاءااعىاكعياؤنااًخؼابم

عاًشااعخؼىسااإلادعاسقافيااعفظاءاالافتراض ياؤوااعفظاءااعشكمي.  ًىاهباَو

ابُما امضدوج اجدذ اؤمام اهفعها ااإلااظعت اجلجذ اهُف اولالج اؤن اظىداٌو زم

االاكخصاديااإلاباؼشاوجدذااعخىاحذ امدُؼها افي ااعشكمياااعىلجاكتاالاكخصادًت ااعفظاء في

اعزياًىشطاوحىدااإلااظعتافيافظاءاكاعمياهيااًديلافشصامًاؤظىاقاحذًذةاًديلا

 ؤًظااهفغااعلذسامًااإلاخاػش.ا

تهاااعشكيُت؟اوماا وكةُهافُيااًخيشلاهزاااعفظاءااعشكمي؟اوهُفاعةياظعتاؤناجصىماهٍى

تهاااعشكيُت؟  هيااعخدذًاثااعتياجىاحهااإلااظعتاعدؽىُلاهٍى

 كمي:العصر الر  .1

ًبا،افةناالخذازتاهيااإلاصؼلحااعؽاملا اكخباًساامًاجهاًتااعلشنااعخاظماكؽشاجلٍش

امما ااعصىاكُت. ااعشىسة اخذزذاخالٌ ااعتي اعةخوحراث ااعبؽشي ااإلالجخيم ابها ااظخلجاب اعتي

شافيااعلشنااعشامًاكؽش،اجيُلاالخذازتابلىاجدذيااعفىشةااعذًيُتا حزوسهاافياكصشااعخىٍى

إلالجخيمااعبؽشيافيااإلااض ي.اخاوعذاؤفياسامشلااعخؼىسافياكةماواعتياظاكذثافياحلٍشفاا

اعةخدةُلا ااعىاش ئ اواإلالجاٌ اء ااعفحًز افي ااعيعبُت ت اوهـٍش ااععُاظت افي اواعؽُىكُت ألاخُاء

لت،اواهذاالخذازتا اعىفس ياؼشحااعيىنامًااعىاخُتااعلةيُتاؤواؼبهااعلةيُت.اوبهزهااعؼٍش

 علاعمامااكبلااعصىاكت.اجيُلابلىاجدذياوبخذارازىسةافيااعخصىفااعذًني

ُععععلااعلذًععععذامععععًاحىاهععععباالخذازععععتابلععععىا مععععمابًياجهععععاابالخخيُععععتااعلةيُععععتاعةخلععععذم،اجي

تابلعىاألافظعل.اومعمارععً،امعماجلعذما لاالخُاةااعبؽعٍش الاكخلادااإلاخفائلابلىةاالخذازتاعخدٍى

ً،اؤصبدذاآلازاسااعىخؽُتاعةلةماواعخصيُماكلىاخُعاةاؤلاوععانااخاصعتافعيا اعلشنااعلؽٍش

حنااعلععععاإلاُخحناألاولععععىاواعشاهُععععت اوااععععختابؽععععيلامتزاًععععذ.اكلععععىاوحععععهاالخصععععىص،اؤدسناالخععععش 

اابعاسًداابعالا
ً
اعلذًذامًاالخذازُحناؤنااعخصيُماهىاكذوااعفىشاالخشاواعصخصُت.امىخلجتاكاإلا
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ىـععععشابلععععىاسدافلععععلامععععاابلععععذاالخذازععععتاكلععععىاالخذازععععتاكلععععىاؤهععععها ًم سوح.اعهععععزاااععععععبب،اهاعًبععععاامععععاا

اباعلصشااعخىىىعىجياوبداهتاوخؽُتاعهامفاسكتاؼذًذة،اخُثاجلذما
ً

 اخخفاال

. (Glen Creeber and Royston Martin, 2009, p. 12) 

فياخحنااسجبؼذاالخذازتاكيىًمااباإلاشخةتااإلابىشةاعةشىسةااعصىاكُت،افةناماابلذا

اؤهثراؼُىًكاا ت جشجبؽابؽيل ااإلالياٍس ااعهىذظت افي امشة األٌو اجدذًذها اجم اااعتي الخذازت

خوُحراثااعتياخذزذابلذااعشىسةااعصىاكُت.اواكخصاداماابلذااعفىسدًِىىهىاباعلذًذامًااع

ابلىا ااعخصيُم اكلى ااعلائم االاكخصاد امً ااكخصادي اجدٌى افُه اخذر ااعزي الاكخصاد

اجىىىعىحُاثا اؿهىس اخالٌ امً ااإلالجخيم اهزا خلجلى اٍو االخذماث. اكلى ااعلائم الاكخصاد

ااإلااعُت،...وج األاظىاق اوكىإلات االجذًذة، امًااإلالةىماث ا.عِغ ااعشلُةت ااعصىاكت شاحم

شياؤنااعشلافتاواععُاظتااعتياًيخلجهااملجخيما"ماابلذااعصىاكت"اظخيىنا ًم اإلاعخوشباؤنا

 مخخةفتابؽيلاملخىؾاكًاجةًااعتياظُؼشاكةحهاااععُاقااعصىاعياعلخذازت

(Glen Creeber and Royston Martin, 2009, pp. 14-15) 

ا اكشفه ااعزي االاكخصادي ااعخدٌى اظُاظُتاًخىالى ابخدىالث امشفىق اعلاعم

ااعلاإلاُتا اوابىطاالخش حن ابلى ااعلىدة امً اخىفا اؤهثراوسجاما اكاعم اعبىاء احععى ت حىهٍش

افياصىماسئٍتاظُاظُتاؼامةتاعةلاعماحععىاعخىافماكاعميا ألاولىاواعشاهُتااعزًًاظاهيا

رابىاءاؼاملادوساجىىةىحُااؤلاكالماوالاجصاٌاهىااوانامدىسٍااعصىاكتاسؤياكاماكاعمياكب

 ؼبياثاالاجصاٌاالخذًشتاهزهااعؽبياثاواهذامـهشاسئِس يامًامـاهشااعلصشااعشكمي.

ا اكام ابلى افلجشااعلصشااعشكمي ابضون خ اجاٍس اٌلىد اؤن ااخترقاا3263ًيىً كىذما

ا اكام اآخشامهم ااختراق ازم امً اخاظبت. اآعت اؤٌو اؼُياسد اكاماا3261فُةهةم كىذما

Gottfried Wilhelm Leibnizاألا ا شاهـام ابخؼٍى اكلى ااعلائم ااعشىائُت اهـاما3وا0سكام .

اكاما افي االخذًشت. اؤلاعىتروهُت اواإلالةىماث ااعبُاهاث اهىاؤظاطاملالجت ااعشىائُت ألاسكام

امًاا3130 احًذا امبىشة اجيشلاوسخت ااعتي ا، ااعةىم ابؼاكت اكذماحىصٍفاماسياحاواسد ،

احؽاسعضابا ابىاظؼت ااعخدةُةُت اآلاعت ااختراق اومم ااإلالةىماثاالخذًشت، ً اكاماجخٍض افي باج

اٌلخبراا3136 ااعبرهامج. اًخدىمافحها احاءثااعفىشةاألاظاظُتاعلخىظبتااعتي ،Z3ااعزيا ،

ا ااKonrad Zuseاختركه اكام اهيبُىجشاٌليلابؽيلاصخُذاًدخىياكلىا3193في اؤٌو ،
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ا امشهضي. ابُاهاث اوملالج اراهشة اووؿُفت ازىائي اخعاب ادائشةااوكذهـام شاؤٌو اجؼٍى جم

غا شامخيامةتامًاكبلاسو شثاهَى وحاناهُةبيافياؤواخشاالخيعِىاث،امياامىًامًاجؼٍى

شااعىيبُىجشااإلاصوشا افيااععىىاثااعتياجةذارعًا،اجماجؼٍى ؤحهضةاهيبُىجشاؤصوشاوؤظشق.

بؽيلاؤهبرا،اخُثاًخيحزاباعصىثاوألاعىاناوألاحهضةااعؼشفُتاوؤحهضةاؤلادخاٌا،اوواحهتا

اا اسظىمُت اوؽإثGUIمعخخذم اؤواخشااععخِىُاث، امً ابذًءا اؼبياثاا . امً ؤلاهترهذ

ااعىيبُىجشافيا اؤحهضة امً ااإلاالًحن اؤلاهترهذ اجش ؽ اواعُىم، ااإلاخدذة. ااعىالًاث افي بُت جلجٍش

اعزعًا،ا اوفًلا تاكلىاؤلاػالق. اوهياؤهبراحهاصااختركهاو ىِخهااعبؽٍش حيُماؤهداءااعلاعم،

ؼاقاًىعذااعلصشااعشكمياهيُتامتزاًذةامًااإلالةىماثاًخماجىصَلهاابعشكتاومخاختاكلىاه

 , J. Michael Spector , Dirk Ifenthaler , Pedro Isaías)واظمافياؤياوكذاوفياؤياميان.

Kinshuk , Demetrios Sampson, 2010, pp. 3-4) 

ااعىيبُىجشاؤلاعىتروويا ااإلادفضاعِغافلؽاالختراق ااعشاهُت واهذاالخشبااعلاإلاُت

شاكذدامًاالخؼاب اثااعشائلتاواإلاازشة،ابياافيااعشكميااعشىائياالخذًث،اوعىًاؤًًظااعخؼٍى

ئُت،ا االجٍض ااعبُىعىحُا تااعىـمااعلامت، اهـٍش تااإلالةىماث، اهـٍش رعًاكةمااعخدىماآلالي،

افةناهزها امًاظُاكاثامخخةفت، ااعشهمامًاؿهىسها اكلى ت. اواعبيٍُى اعزواءاالاصؼىاعي،

شاؤهـيتاملجشدةاوراثاػابماسظمي،امًاؤحلافهمااعـىاهش  االخؼاباثاوةهااملىُتابخؼٍى

اعتياتهيها.اواناعيلامًاهزهاألاهـيتاجإزحراهبحرافياملجاالتهااوظُاكاتهاااإلاخخةفت.اواعىاكما

اكلىا ؤجهااجيشل،ابلىاخذاهبحر،املجخيلتاهيىرجااعخفىحرااعخىىىعىجياواعلةميابلذاالخشب.

ااعبِئتا اهفغ امً احضًءا اواها اؤجهيا ابال ااعىيبُىجشاؤواجدذًذه، ااختراق اكذم امً اعشهم

ت.اكالوة تاًيىًامًاخالعهاامخابلتااعبدثافياااعفىٍش كلىارعً،اكذمااعىيبُىجشاؤداةاكٍى

امشلاهزها اجصىس اًيىًامًاخالعها امصذساالاظخلاساثااعتي ابلى ااإلالجاالثاباإلطافت هزه

افيا امهيت ابجها افهماالخىظبت. ابها اجم ااعتي لت ااعىشحرامجهياعؼٍش اؤملى اهمابذوسهم ألافياس.

شااعشلافتااعشكيُتامشلااعىيبُىجش   (gere, 2008, p. 51)هفعه.ااجؼٍى

هدًابرناؤػفاٌااعىيبُىجش،اؤوابلباسةاؤخشي،ااعىيبُىجشاهىاهذفىاااعفنيااعىلي.ا

اوهُيةتا اجفصُل اخالعه امً اًخم ا ًُ اجلى اهىاناؼًِئا اؤن اهفهم اؤن اًلجب اهزا، اخالٌ مً

ماسظُلامىط،اهيااكىذىـامااعخلني،اٌؽبهابلىاخذامااخلُلتااحخياكُتاوامةت،ااعملجيلا
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ااح اكيىدخلُلت اس ؽ اهـام اوان ااإلالجخيم. اماظعاث املجيل اجلخص اعىشهًا-خياكُت

 اهىااعيائًااعفنيااعىلياعةىـامااعفنيااعىالظُييازمااإلادشنااعبخاسياbielle-manivelleا

اؤماااعىيبُىجشافهىابالاؼًااعيائًا هىااعهذفااعفنياؤلاحيالياعةىـامااعخلنيااعصىاعياألاٌو

ااعص ااعخلني اعةىـام اؤلاحيالي اباعزاثااعفني اهزا ااعشكمي. ااعخلني ااعىـام ااعشاعث، ىاعي

خي ااإلاىـىساعخاٍس امً اعةيةيت احُل اٌلؼحهبحرجشاهذ ااعزي اباإلالنى اابخياًسا، اعؽامل:ا-ماٌؽيل

اثااعىـاما الابخياساعِغاملجشدااختراق؛اهىاصىاكتااختراقاًفشضااهفعهللىاحيُمامعخٍى

 فللااختراًكااوابخياًسا.اعخلني.ابهزاااإلالنىااعذكُماعةواًت،اٌلذااعىيبُىجشاباع

اهىااعخلىُتا افلاٌ ابؽيل اؼامةت اجيىن اؤن اكلى ااعلذسة اهزه اًيىدها اما وعىً

امىزا احؽخول اهخلىُت ااعىيبُىجش اوان ابرا االخًلا. اؿهشث اواعتي اعةؽبياث، اإلاؽترهت

الخيعُيُاث،افلذادخةذااعؽبياثاباعفللااإلاؽهذافيااعدعلُيُاثامماؿهىساؤلاهترهذ،ا

اؤحهضةااعىيبُ ااحذًًذا،ااعلاعمااعزياوعيُهااعفظاءاميااخٌى
ً
ىجشابلىاخىادماوخةماكاإلا

ؤلاعىترووياواعزياٌلشفهابُحراعُفيابإهها"وظُؽاالاجصاٌاالجذًذااعزياًىبشمامًااعترابؽا

ابفظلااعؽبىت،اجإحياالخىظبت،ابرااحاصااعخلبحر،امًاجةلاءا اعلاعمياألحهضةااعىيبُىجش".

افي االخاظى ُتاعىا اعةىحىدااهفعها،اعخلذًماكىتها وهزااا-خاالثاالاظخخذاماألاهثراجىىًكا

افياصمًاالخىاظِبااإلاديىعتاًيىًااكخباساؤلاهترهذاميىًهاا-صخُذابؽيلاكام او اعخالي ...

ااعـاهشةاالخىظبتااعتياًخيىنامجهاااعىـامااعخلنيااعشكمي.اواهذافيااعبذاًتاملُذةا ًُ هُية

ابعشكت ااهدؽشث ازم ااعصوحرة ، ااالخىاظِب ااعليل ااإلاخىلةتاابيدؼاث ااإلادؼاث بلى

ااعهىاجف،اواعهىاجفااعزهُت ،اكبلاؤناجىدؽشاآلانابلىاألاحهضةااعةىخُتااعتياحليلاباعةيغا

ااإلاجزعُتا ااألاجيخت ااعؼائشة امتن اكلى اؤخشي اوواحهاث ااإلاخصةت ااعيائىاث اؤؼياٌ وحيُم

ا اإلهياواععُاساث . ااإلاخلجذدة ااعؼاكاث امً ًبا اكٍش اظُلترب ابإهه فىحن يحًر اححًر ٌاٌلذها

اماجُاطامدمافياؤلاؼاسةابلىاؤنا اعشىسةااعصىاكُتااعشاعشتاباعيامل.اوبهزاااإلالنىا،افةنابٌى

اػبلاثاالخُاة ا"حلبراحيُم اؼامةت" اؤلاهترهذاهىا""ؤلاهترهذاؿاهشة اظُيىن ا، ا"و اعخالي .

ذامًااعلىةااإلالشفُتامماجىظُما اعىـحراؤلاكالمياعةيدشنااعبخاسياوواناظُلجةباعىاااإلاٍض

 (VIAL, 2012, p. 132)جىاالاحخياكُتاواعشلافُتا".ؤفمامياسظا
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افيااإلاصؼلخاثاواعةوتاالخاعُت،اممامصؼلخاثامشلا"ملجخيما ًيىًاسئٍتاهزا

اهىا اهيا ت، اكصٍش اهبادئت ا"ؤلاهترهذ" اؤوااظخخذام ااإلالةىماث" اوا"جىىىعىحُا اإلالةىماث"

ا ااععُبراهُت" ا"اعشلافت افي اؤفياس ا...الخاٌ اكيم امذي االاظخخذام اهزا اعلصشااًىاح

 (gere, 2008, p. 52)اععُبراوياماابلذاالخشبافيازلافخىاااعشكيُتاالخاعُت.

ابيلا ااإلالجخيلاث اعيل اطشوسي ااعلصشااعشكمي امم ااإلالجخيم اميىهاث اول اجفاكل ظشكت

اؤناهخلشفاكةُهاكلىااإلاعخىياالاكخصادي.  ميىهاتهااوهزاامااظىداٌو

 الاكحصاد الركمي:  .2

اعةوا اوااخت اجإزحراث اعإلهترهذ ابلىاوان اباإلطافت اوالاكخصاد األاكياٌ اكلى ًت

اصادثا ااإلالةىماث اجىىىعىحُا اؤن اكلى اؤدعت اهىان ااإلاذي. ابلُذة اوعىً اؤهثرادكت جإزحراث

اخالٌا امياظباؤلاهخاحُت اوحلضي ااعخضخم. املذالث امً ااعخدلم امم اواعىيى، ؤلاهخاحُت

اصى اخاسج اجلم ااعتي اجةً اؤو ااعخىىىعىحُا اجيخج ااعتي ااعصىاكاث ابلى اكتااعدعلُىاث

ىُت،ا األامٍش ااعخلجاسة اعىصاسة اووفًلا امىشف. ابؽيل احعخخذمها ااعتي ااإلالةىماث جىىىعىحُا

ااعدعلُيُاث.ا افترة اعةىيىابلذ ا" ًُ اسئِع ا
ً
ا"مدشو اباكخباسها ااإلالةىماث اظخيشثاجىىىعىحُا

ا0.9بلىاا0.3ؤديااظخخذامااعىيبُىجشاوصٍادةاؤلاهخاحُتابلىاخفعاملذٌااعخضخمابيعبتا

ااع افي ت امئٍى ابحناهلؼت اما اوالخذماثافياالاكخصاداا-ا3111واا3116فترة ؤياؤنااععةم

ابإنا ااعلةياء ابلع اًلجادٌ ابها. ابهخاحها اجم ااعتي ااإلاتزاًذة ااعىفاءة ابعبب اؤسخص واهذ

امًا اًلةل اميا األاحل، ةت اػٍى ااهىياؼُت ااجلجاهاث ابلى اظخادي ااإلالةىماث جىىىعىحُا

ا اولاصىاكت. افي ت ااعخلجاٍس األاكياٌ  .Karen Mossberger, Caroline J)جياعُفامياسظت

Tolbert, and Ramona S. McNeal, 2008, p. 23) 

بناجياملاجؼبُلاثاؤلاهترهذافياحيُلإؼياٌاالاكخصاداٌوزيااعىيىاالاكخصاديا

امًااإلاشجحاؤناحعخيشا وعهاآزاساؤوظماعفهمادوسااإلاهاساثااعخىىىعىحُتافيااعلىيااعلامةت.

ا  Karen)مشةافيااعدعلُىاث،اوبناوانابىجحرةاؤبؼإا.اإلاياظبافياؤلاهخاحُتااعتياؿهشثاألٌو

Mossberger, Caroline J. Tolbert, and Ramona S. McNeal, 2008, p. 24) 

هدًاهىااهشفعااعخلٍشفااعخلةُذياالكخصادااعشكميااعزياًدصشهافيااكخصادا

اعخىىىعىحُااالخذًشتاعإلكالماوالاجصاٌامًاخىاظِب،اهىاجفاهلاعت،اخذماثاؤلاهترهذا
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اإلاخخةفتاوألاهثراؼهشة:ااعخلجاسةاؤلاعىتروهُت.اوعىًاممااحعاقاسكلتااعفظاءااعشكمياؤصبذا

ابلىاهزاااعفظاء.  عضامااكلىاولاالاكخصادابيلاكؼاكاجهااعذخٌى

اًخةما اوهزا ااعلذًذامًااعصىاكاثاواعلؼاكاث. افي جلىماؤلاهترهذابخوُحراكىاكذااعةلبت

ىف شاجدذًاثاعةؽشواثااعلائيت.اهىانااعلذًذافشًصااألهىاقاحذًذةامًاهيارجاألاكياٌاٍو

اعخدعحناؤداءااإلاىـياثا باوجىُُفها اجبنياجلىُاثااعٍى مًااعؼشقااعتياًيىًامًاخالعها

ااعؽبياثا ابلى ااإلادةُت اواإلالجخيلاث ااعصوحرة ااعؽشواث امً اث: ااإلاعخٍى احيُم كلى

او اعخالي،افةنااعلذسةاكلىاالاظخلجابتاعهزهااعخدذًاثاراثاؤهيُتاهبح رةاعىباساواعؽلىب.

اًخما ااعلاعم. اؤهداء احيُم افي اواععُاظُحن االخيىمُحن اواإلاعاوعحن ً اواإلاذًٍش اعخىفُزًحن

اعخىفحرا اؤلاهترهذ اكلى ااعلائم اعالكخصاد االاظخلذاد امعخىي اعلُاط امبادساث جىفُز

اوؤلاكةُيُتا ااعىػىُت اث ااإلاعخٍى اكلى ااعلشاس اوصىم ااععُاظاث ش اعخؼٍى اإلالةىماث

  Jun–Jul 2002،اClarkاواعصىاكُت.

اجخلةما ااعتي ااعلظاًا اكلى ااعشكمي االاكخصاد اًلخصشااعىلاػاخٌى الاًيىًاؤن

افشصا امً اهبحرة اجىفشاؤلاهترهذاملجيىكت افلؽ. اؤلاعىتروهُت ت ااعخلجاٍس األاوؽؼت بدىـُم

ابلىااإلالةىماثاوالاجصاالثاالجذًذة.اٌعاهماالجضءاألاهبرابؽيلاهحرامباؼشافلؽا اعىصٌى

اص  اكلىافي األاٌو ااإلالام افي اًىؼىي اوعىىه االاكخصادًحن، اواعخىصَم اؤلاهخاج افي ااعىفاءة ٍادة

ااإلاىؼةماجإخزا اومًاهزا تاالاجصاٌاواعخبادٌ. ااإلاعتهةًاوصٍادةااعشفاهُتاوخٍش ادةاسطا ٍص

االاجصاٌا اظهىعت االاًيىنافُه املجخيم االخلُلُت. ااإلالةىماثاكُيتها املجخيم اؿهىس فىشة

ابلىااإلالةىماثاو  اعبُاهاثاملجشداميىهاثاؤظاظُتاعةيؽاغاالاكخصاديافياؤلاهخاجاواعىصٌى

ا ااعشكيُت اوالخذماث ااععةم امً امتزاًذ ابؽيل اوالاظتهالن، امًاا-واعخىصَم اؤًًظا وعىً

ا اهحراكيل ا`` اؤوؽؼت اٌعمى اميا اوهحرها اوألاظشة ااعفشان، اعةخفاكلاnon-workؤوكاث ''

اب ااعىصٌى اؤناظهىعت اواعخلبحرااعذًيلشاػي.... امًاالاحخياعي ااإلاخىىكت ااإلالجيىكت اهزه لى

ا،ا اجلجاسًٍ االجضءاألاهبرامجها اجذاٌو االاًخم اواعتي االجذًذة، اوالخذماثا"هحرااإلاادًت" اععةم

ااععةما اهي اهزه اكادة، .ً اواعلؽٍش االخادي اعةلشن االجذًذة ااعثروة اما اخذ ابلى ًيشل

اوالخذماثااعتياالاجاديافيااظتهالههاابلىاهىقامًامفاسكتااععلادةااعتياجماجدذ ًذهااألٌو

ابىاظؼتا ااععخِىُاثاTibor Scitovskyمشة امًاافي ااععلادة ا... خاصُتااظتهالنااإلاىاد.



 د/ مفيذة طاير
 

205 

 

امًا اؤخذر اظُاسة اامخالن اواعخىافغ، اباالظدبلاد اوزًُلا ا
ً
ااسجباػ امشجبؼت ااإلاىـىس هزا

احهاصاهيبُىجشاؤهثرا اؤواامخالن اصمُةت امً ت اؤهثراكصٍش احذًذ افعخان اؤوااسجذاء الجاس،

ذافُةىاؿالظتهالنااعفشداهيااخذازتامًاسئِعه.اك لىاهفغااإلاىىاٌ،ااعخلاظتًيىًاؤناجٍض

اخاسحُتا اكىامل اعه االاظتهالن افةن اؤخشي، اوبلباسة .ً اآلاخٍش ااظتهالن اجضاًذ هىاؤمام

 ظةبُت.

ا
ً
اجخيحزاكادة اعةؽبىت اهحرااإلاادًت اوالخذماث ااععةم ا... ارعً امً ااعىلُع كلى

ااعفُ امؽاهذة افبلذ اؤلاًلجابُت. االخاسحُت ااعىخاب،اباعلىامل اهفغ اوكشاءة اهفعه، ةم

ذا والاظخياقابلىاهفغااعفشكت،األاو شا،افىان،اولاهزااًخةماكىاملاخاسحُتابًلجابُت.اًٍض

افيا ااعشهبت ابلى اًادي اؤخشي، اؤوابلباسة االاحخياعي ااعخياظً امً ااععةم اهزه اظتهالن

سااعىاظمااعخىاصل،اوجبادٌااإلالةىماث،اوجبادٌاالاهؼباكاثااإلاؽترهت.اختىابرااواناالاهدؽا

اباإلالنىا ابطافُت اكُيت اخةم ابلى ااعجهاًت افي اًفط ي اال اوالاجصاالث اؤلاعىترووي عةخبادٌ

ااإلاىـىس،ا اومًاهزا اواععلادة. ذابؽيلاهبحرامًااعشفاهُت اًٍض افلذ الاكخصاديااعظُم،

ااإلاىادا ابهخاج اكلى
ً
ااكخيادا اؤكل اهدىاملجخيم االاجلجاه اًيشل اؤن ااإلالةىماث اإلالجخيم ًيىً

الياجىفحراخلاعةؼبُلتاهحرااإلاعخذامتامًامىـىسابُئياوشخص ياعةىاججاواظتهالهها،او اعخ

ابههافياهزابيلنىاؤههاًلجبافهمااعلائماكلىااإلاىاداوهيىاالاظتهالن الاكخصاداالجذًذا''ا".

ااإلالةىماث،اهحرا اعإلهخاجاوالاظتهالنااإلاعدىذابلى امًاخالٌافشصاكاإلاُتاحذًذة اعىاش ئ.

ا ، األاٌو ااإلالام افي اًاإلاادي افياواعتي احلبحرها اكلى اواعلشىس اكُاطابلظها اخالعها يىًامً

اؤلاعىتروويا ااعفظاء اًدبخشافي املـيها اوعىً اؤواهيىاؤلاهخاحُت، اؤلاحيالي ااإلادلي اعىاجج

األافياسا امً اواعخبادٌ اواعخفاكل اواعخلةم اسة ااعٍض افشص امً ذ اًٍض اببعاػت الافتراض ي

  Soete,2000ا.وآلاساء

مامىااخلُلتاؤناولاالاكخصاداهىابؽيلاؤوابأخشااكخصاداسكميابرااجىافشثافُخلجلىاؤ

عذًهااععبلاوألادواثاعةخىاحذاكلىااإلاىصتااعشكيُتابيااؤههافياألاظاطاكباسةاكًاكيةُتا

 بهخاجابُاهاثاوملةىماثاجظيًااعىحىدافيااعفظاءااعشكمي.ا
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 ماهية الهوية الركمية: .3

اف اجخصًصا اباكخباسها ااعلامت، امخإزشةااعلالكاث اهفعها اجلجذ اوالاجصاٌ، اؤلاداسة املجاٌ ي

اا اوالاجصاالث ااإلالةىماث اهبحرابخىىىعىحُا اٌلذاICTبؽيل ااإلااض ي. ااعللذ افي اخاصت ، 

ااإلاديىعتامًابحناؤهمازالزتامخاوفافيا ا/ ااعىظائؽااعشكيُتا/االاحخياكُت اعخلاملامم

 . Dejan Ver,2015اياسظتااعلالكاثااعلامت.م

تا ااعهٍى ااعلامت ااعلالكاث امياسظت افي ااعشكمي ااعخدٌى افي احللُذا اؤهثرااإلاعائل ابحن ومً

تااعشكيُت:  اعشكيُتاففُيااجخيشلااعهٍى

 :.الرجوع إلى ألاساسيات1.4

ا ااعُىهاوي ااإلاصؼلح اهفغ امً ت" ا"هٍى اوةيت ااعفللاidemجإحي امً ااإلاعخيذة ،

تا،ا"ؤهااؤها"ا؛اٌؽحرامبذاA = Aؤوىن،اوحلنيا"هفغ":ا اعزياجماجإظِعهاباعفللافياا-ؤااعهٍى

ا ااعلذًيت امًاا-اعلصىس اجخيىن املجيىكت ابلى األاها ااكتراح ابلى ااعىاكم افي ااإلاعاواة عهزه

ابكادةاجشهُباالخيعااعىىويااوألاظشةاواعبيُتاالاحخياكُتا،اواعترارا ميىهاثامخخةفت:

حناالجُنياوالاحخياعيا تا،اكلىااإلاعخٍى اجخيىنااعهٍى ،امًاجشمحزا....ٌعمىااإلاادياواعشمضيا.

تااعشكيُت.  . Pierre,2015اافيااعـاهشةاالخاعُتااعهٍى

تااإلاىـياثاجخوحرا اهٍى تااعفشدامًاخُثاؤن: تااإلااظعتاكلىاهٍى عىًاجخخةفاهٍى

اجىفحرا ت اؤلاداٍس ااعخدةُالث اخاوعذ ااإلاصلخت. اؤصخاب اخؼاباث امم اوجخىافم امخلذدة ألجها

اهز اإلداسة اجـهشاؤدواث ارعً، اومم ااعخىـُيُت. ااعخوُحراث اخالٌ اخاصت ااإلالجضؤة، ت ااعهٍى ه

ابلىا ااعخفخذ اٌؽحراهزا ا... اماكًخا. اجدبةىس اؤن اًيىً املجضؤة ت اهٍى اش يء اول اكبل اإلاالخـاث

ااعخيشُالثا امخوحرة.هزه ااكخصادًت ابِئت افي اواعفشدًت. ااعخىـُيُت ت اعةهٍى ااإلالجعيت اعؼبُلت

يىًامال  او اعخاليامخلذدةاوملجضؤةابؽيلادائماٍو امًاخالٌاخؼباؤصخابااإلاصلخت. خـتها

ااعزًًا ااإلايشةحن امً املجيىكاث اؤو ااإلايشةحن اخؼاباث اخالٌ امً ت ااعهٍى امم ااعخلامل ًخم

اداخليا ابلظهم امخىىكىن: ااعفاكةىن اهاالء ا... ااإلاىـيت. اكلى ااعفشدًت اجيشُالتهم ٌلشطىن

ً اواعبلعاآلاخشاخاسجيااا ًااعخىفُزًحناواإلاذًٍش إلاخلذمحناعةليلاواعصخفاعةيىـيتاااإلاذًٍش

وماابلىارعً .اًيُلاصىثاالجهاثاالخاسحُت،اختىارعًاالخحنابلىااعصخف،ابلىاالاهدؽاساكبرا

تااعخىـُيُتاهيابؼبُلتهاا وظائلااعخىاصلاالاحخياعياومىاكمامشاحلتااعؽشواث.اوهىزا.ااعهٍى
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تاهياؤًًظااوكبلاولا تاهللابظلاػاثافشدًتابلىاملجيىكتاحعمىامىـيت.اهزهااعهٍى ش يءاهٍى

م اػٍش ااإلااظعتكً اشخصىت افُخم امىـيت. اؤي اؤصل اهي ااعتي اؤظؼىسةاااإلااظعت مشال

 . Pélissier,2015اااإلااظغ،اؤظؼىسةاجفترضااعسخشاباعؼبم.

 .ألاثر وألاصل الركمي: 2.4

ا اErtzscheid ًشي اآزاساؤهه املجيىكت اؤجها اكلى ااعشكيُت ت ااعهٍى احلٍشف "ًيىً

اسظ ،ااهخاباث،امدخىياصىحياؤوافُذًى، اجفاصُلاحسجُلااعذخٌى ائلاكلىااإلاىخذًاثا،

ااعؽبىتاواولياطاهزهااإلالجيىكتا اهدىللافي ابِىيا ابىعياؤوابوحراوعي، اوساءها، اهترهها بلخ 

 (Caraco, 2014) مًاآلازاسا،اخُثاًبذواؤنا"مدشواثااعبدث"اؤكادثاحؽىُةها.ا"

تااإلااظعتاهىاألازشااعزياجترههاهزهااإلااظعتابىفعها واعزياافيلامااٌؽيلاهٍى

 ًبلىابلىاألابذافيامدشواثااعبدثاوفياؤكياقااعزاهشةااعشكيُتاعؽبياثاؤلاهترهذااإلاخخةفت.

اهحرامةيىظتاؤواهحرامادًتاإلااظعت،اوكادةاماا ااعشكيُتابإجهااؤصٌى ًيىًاحلٍشفاألاصٌى

ااعزياؤهخلجها ااإلادخىياؤلابذاعي اول اجخظيًاألامشةت اكبرااعىيبُىجش. اووؽشها جها اجخٍض ًخم

ااعسجالثااعخىـُيُتامخخصصىااع ابلى لالكاثااعلامتاواإلاىصكىناكبراؤلاهترهذاباإلطافت

تاألاخشي.  وكىاكذااعبُاهاثاواعبرامجاالاخخياٍس

اومىخلجاتهاا اجصفااإلاىـيت ااعتي ااعبُاهاث احيُم ااإلاشكيىت ااعلامت ااإلالةىماث جخظيً

اعةيلة ت اخصٍش ابيةىُت ااإلاؼاعبت اكيىًما اعةياظعاث االاًيىً اوكيةُاتها. ىماثاوخذماتها

ت األنااإلالةىماثا اعلامتااملابلااإلالةىماثاالخاصت،امشلابشاءاثاالاختراقاوألاظشاسااعخلجاٍس

هياظةلتاكامتاؤواظةلتاًخماجبادعهاامشاًسااوجىشاًساادونااظدىفادها.اعىًااإلالةىماثااعلامتا

افياجبادٌا ااإلااظعاثاجىفشافائذةاعةيعخخذمحناألجهااحعاكذهماكلىااخخُاسااعذخٌى خٌى

االخذااعزياؤواكال احعخفُذااإلااظعاثامًااعفىائذابلى او اإلاشل، كتاؤخشياممااإلاىـياث.

ابىاءا اوحعاكذاكلى اووامةت ااعىكذااإلاىاظباودكُلت افي ابها ااإلالةىماثااإلاخلةلت جيىنافُه

اعلالكاث.اعبُاهاثااعشكيُتاهياكيةتاكصشاؤلاهترهذاوهيامهيتابؽيلاخاصاعةياظعاثا

االخىظبتاألا  اوخذاثااعباًذالخياًتها.ٌلّشفامذًشو اؤجها ابؽيلاطُماكلى ااعشكيُت صٌى

اؤنا ابال ااإلااظعت. افحها اجخدىم اؤن اًلجب ااعىيبُىجشااعتي اؤحهضة اكلى ااإلاخضهت واعبخاث

ً.فيا اإلالةىماثااعخىـُيُتااإلادىظبتاعِغاعهااكُيتامااعماًخماجبادعهااوجبادعهاامماآلاخٍش



 ملومات وثحذيات جشكيل الهوية الركمية للمؤسسة في العصر الركمي
 

208 

 

ااإلالةى  اهىاخياًت ااعبُاهاث املالجت امذًشي اجىحه اًيىن اكذ اًيىناخحن اؤن اًلجب ماث،

ااعشكيُت وعىًاعةلُامابزعًابإماناا-اعترهحزافيااعلالكاثااعلامتادائًيااكلىامؽاسهتاألاصٌى

اًؼىسا اشجاق. احذًذ ابهترهذ اكاعم افي اؤهفعهم ااعلامت ااعلالكاث امياسظى وخذس.ًلجذ

اؤلاؼاساثا ابلى ااظدىاًدا ااإلااظعت اؤداء لُيىن اٍو ااإلااظعاث اخٌى اجىكلاث ألاشخاص

ااإلاىحى  ااعهؽتااعذكُلت ااعلالكاث اهزه اجخةف اؤن اًيىً اكبراؤلاهترهذ. ااعبِئت اداخل دة

كىذمااالاًخماجةبُتااعخىكلاثاؤواكىذمااجبذوااإلاىـياثاجخصشفابؽيلاظيئاكبراؤلاهترهذ.ا

ااظخخذامهما اؤوابظاءة ً اآلاخٍش ااظخخذام ابىُفُت اكةم اكلى ااإلاياسظىن اًيىن اؤن ًلجب

ا اخلىق اخٌى اوهزعً ااععيلت اؤو ااإلالةىماث اؤهفعهم.عبُاهاث اخياًت افي ااإلاىـياث

  Hallahan,2004ا

 جشكيل الهوية الركمية: .4

تااعشكيُتابلىاملجيىكتامًااعظىابؽااعتياكلىااإلااظعتاؤناجخظماعهاا ًخظمابىاءااعهٍى

تااعشكيُتاوختىاجيىناكادسةاكلىااعخدىمافيامخشحاتهاامًا ختىاجظماألاظغااعشابختاعةهٍى

اجيخلجهاااإلالةىماثاوا ااعبُاهاثاواإلالةىماثااعتي ابىفغاهضاسة اإلهخاحها احععى عبُاهاثااعتي

تااعشكيُتاهلجذ:  اإلااظعتااإلاىافعت،اومًااإلايىهاثاألاظاظُتاعةهٍى

 .الصورة الركمية:1.5

اؤماما اصىستها اعدؽىُل ااإلااظعت احعخخذمها ااعتي ااعشكيُت ااعىاحهاث اول امً جدؽيل

ااعىاحهاثا االافتراطحهزه اكبراؼبياثاحياهحرااعفظاء اابخياساثاحذًذة اؿهىس امم جتزاًذ

 ؤلاهترهذاواعخؼىساثافياجىىةىحُااؤلاكالماوالاجصاٌاوهيااعُىماجخيشلافي:

ماعةواًتااملوكع الرسمي للمؤسسة:  (1 بابؽيلاظَش علذاجؼىساجصيُمااعٍى

اعةياظعتا اكزس اًىحذ اال اواعُىم ااإلااطُت، ااعلؽش ااععىىاث امذي كلى

ا احزاب اهحر ب اٍو امىكم اكلى اوظهلاعلخفاؾ ابعُه ااعىصٌى يىً ٍو

ااعىكذاهفعه. افي ااإلاىكما(David Phillips, 2009, p.102)الاظخخذام. افي .

تا ااعبصٍش تها اهٍى اًدىاظبامم ابيا اجصيُمااإلاىكم اًيىًاعةياظعت اعشظمي

اؤخباساووؽاػاتهاا اول ااإلااظعت اجيؽشافُه اهيا اؤعىاناوؤؼياٌاوؼلاس. مً

اؤناجصلابلىاحيا ذها اجٍش ااعىاباوولااإلالةىماثااعتي اعىًامماؿهىس هحرها.
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اًيىدهااعىاباا6.0 ا6.0ؤصبذااإلاىكماؤلاعىترووياؤكلاؤهيُتاملاسهتامماما

ت.  مًاواحهاثاؤهثراجفاكةُتاوحياهحًر

امىاكمامواكع الحواصل الاجحماعي: (2 ااظخخذام افىائذ اكلى ااعخلشف ًخم

اعخىاصلاالاحخياكُتامًاكبلااإلاىـياثاواإلاخخصصحنافيااعلالكاثااعلامتا

اوظائلااعخىاصلاالاحخياعياكذاؤزشثابؽيلابًلجابيالؼاكااعافياحيُم ث...

اًخصفدىنا األاشخاص امً ذ ااإلاٍض األن اهـًشا ا... ااعلالكاث امياسظت كلى

اكلىااإلالةىماث،ا فهزهاوةهااكىىاثاملةىماثاكبراؤلاهترهذاؤلاهترهذاعلخصٌى

اؤصبذا ارعً، اكلى اكالوة امجها. االاظخفادة ااعلامت ااعلالكاث اإلاياسس ي ًيىً

ابذملجهمااابخياس  اًلىمىن اوهم اعةياظعاث، اكبراؤلاهترهذاطشوسة الاجصاٌ

ٌؽيلاا Graham,2014ابعشكتافياخؼؽاالاجصاٌاواعدؽوُلاالخاصتابهم.

تر،اًىجىب،ابوعخاحشاماومخخةفاؤؼياٌاؼبياثااعخىاصلا اعفاٌعبىن،اجٍى

افاعوُاباالاحخياعيااعفظاءاألاوعبااعُىماعدؽىُلااعصىسةاو ىاءااعه ت. ٍى

كًاهزاااعفظاءااعهاماالاًلجللااإلااظعتاهائبتافلؽابلابجهااجترنااإلالجاٌا

عدؽىُلاصىسةاكجهااهياالاجخدىمافحها.ااإلاياهتااعىبحرةااعتياؤصبدذاحؽوةهاا

ااإلالجخيلاث،ا اؤهةبُت امياسظاث اًىمُاثاوفي افي االاحخياعي ااعخىاصل مىاكم

 زاااعفظاءاالخُىي.ًلجللاؤههامًاهحرااإلايىًاؤناجيسخبااإلااظعتاكًاه

االحجارة إلالكترونية:  (3 مصؼلحااعخلجاسةاؤلاعىتروهُتاعِغاعهاحلٍشفاملبٌى

اباألك ااعلُام اوهىاٌلني اهؼاقاواظم. او ُماكلى اكبراؤلاهترهذ، ت ااعخلجاٍس ياٌ

اععةماوالخذماثااعتياًخماحعةُيهاابالااجصاٌاباإلهترهذاوهزعًااإلاىخلجاثا

اًيىًا اكبراؤلاهترهذ،امشلابشامجااعىيبُىجش. اوحعةُيها اًيىًا"سكيىتها" اعتي

اوعىًا اواإلاعتهةىحن. ااعؽشواث ابحن اؤو ااعؽشواث ابحن ااعصفلاث اجيىن ؤن

ا املجيىكت اؤًًظا اٌؽيل ااإلادخيةتاؤلاهترهذ ت ااعخلجاٍس األاوؽؼت امً ؤوظم

اوالخيىماثا اًىفشاعةؽشواثاوألافشاد اظبُلااإلاشاٌ، اكلى وجبادٌااإلالةىماث.

بيُتاجدخُتابعىتروهُتاجدُذابوؽاءاؤظىاقامضاداافتراطُتاعةعةماوالخذماثا

اEBay.comخُثاعماجىًامىحىدةامًاكبل.اكلىاظبُلااإلاشاٌ،اوانامىكما

ااعىاجختاألاو  اخُثاًيىًاعةيعتهةىحنامًابحنااإلاىاكم اوفشثابػاًسا ااعتي لى
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ااعبلعا ابلظهم امم اوالخذماث ااععةم امً امخىىكت املجيىكت جذاٌو

 ا،وكلىاألاكلامًاخُثااإلابذؤ،اممااعؽشواثاC2Cااإلاعتهةًابلىااإلاعتهةً،ا

ااعبُمااعشكمياٌعيذا Coppel,2000اا .C2Bااإلاعتهةًابلىاألاكياٌا،ا اهزا .

األاظىاقاعةيا  افي او اعخىافغ امىخلجاتها اكلى اؤلاكباٌ امذي اباخخباس ظعت

اعشكيُتااإلاخاختاختىاالاجترنااإلالجاٌاإلاىافعحها،افاعوُابامًاؤياظىقامهياا

اكذاٌعاهمافياحؽىُلاصىسةاظِئتاكًا اواهذاػبُلتها اومهيا واناحجيها

 اإلااظعت.

احيالخسويم إلالكتروني: (4 اجشهحز اؤهه اكلى اؤلاعىترووي م ااعدعٍى ُماٌلّشف

ب.اٌؽيلا مافيابِئتااعٍى شااظتراجُلجُاثااعدعٍى الجهىدابيلنىاجىُُفاوجؼٍى

اؼبىتا اكلى ابيىكم ااإلاخلةلت ااعليل امشاخل احيُم اؤلاعىترووي م اعدعٍى

ش،ا اواعخؼٍى اوجىُُفااإلادخىي، اهفعها، م اواإلاؽاَس ااإلافهىم، امشل: ؤلاهترهذ،

ما ااعدعٍى افةن اباخخصاس، اوؤلاكالن. ااعخدةُلي، اواعلُاط واعصُاهت،

اجفظُالثاؤلا اكلىااإلالشفتاخٌى عىترووياًلجللااظخخذاماؤلاهترهذاعلخصٌى

اوعلخفاؾاكلىا اؤظهل. اواعىهالء بااعخفاكلي ااعٍى امىكم اخالٌ امً اعليالء

تاممااعليالءا اهخيامااعليُلاباعىحىداكلىاؤلاهترهذاًخؼةبابىاءاكالكتاكٍى

اوؼشاء امخىشس ابؽيل ااإلاىكم اسة اعٍض اجلجزبااعليُل االخذماثااعتي اوجلذًم

اوالخذماث.  ,Jon Kepa Gerrikagoitiaa, Iñigo Castanderaاااإلاىخلجاث

Fidel Rebóna, Aurkene Alzua-Sorzabalaامًاهىااجىيًاؤهيُتا 2015،ا.

ماؤلاعىتروويافياحؽىُلاصىسةااإلااظعت،افشهماكصشاصمًاخيالثا اعدعٍى

االخيالثاًلجلة اعهزه ااعشكمي ماعىًااعؼابم احعخيشاعألبذاوحؽيلااعدعٍى ها

ؤزشادائماالاحعخؼُماؤناجيدىهااإلااظعتامًااعفظاءااعشكمياختىاعىاؤسادثا

 رعً.

 .السمعة الركمية:2.5

الاجضاٌااععيلتاؤلاعىتروهُتاهيامصذسااعيىاسراعةلذًذامًااعصخصُاثاؤوااإلااظعاثاؤوا

اهحرااإلا األاصٌى اوجإمحن ابداسة ابلى االخاحت اواف ابؽيل اجذمج اعم ااعتي ةيىظتااعؽشواث

ابنا ااعدؽهحراوؤلاهاهت: امً اًىمي ابؽيل اؤلاعىتروهُت ااععيلت اجيشةها ااعتي الاظتراجُلجُت
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ااعليالءا اجىعذها. ااعتي اواعيةفت األاصماث امشل اخلُلُت اؤلاعىتروهُت ااععيلت مخاػش

اععاخؼىن،ااإلاىؿفىناهحرااعشاطحن،االخشاطااإلالىلحناؤوااإلاىافعحناالخائىحن،اهيامصادسا

ا اوعها امخلذدة ااعتيااعظشس بافياخاالثااعفؽلاواعفعاد اجىثراؤدبُاثااعٍى كىاكباهبحرة.

ااعؽبىتا اجفشطها ااعتي اعةخوحراث ااإلالاومت اؤو ااإلاتهىسة ااعؽشواث اجخخبرها اؤو جيخلجها

اهىاؤسضا ااعشكمي ااعبُئي ااعىـام افةن او اعخالي ااعؽائلاث. اومعشق اوميص ئ الاحخياكُت،

لخيذابعهىعتاكلىااععشكتااعتياخصبتاعةؽائلاث،اواعخظةُل،اوجصفُتاالخعاباثااعتياح

تا جدذثهااوجيخلجهاااإلاىصاثاالاحخياكُتااإلاخاخت.اوكىةااعؽبياث،اوهياميىناخلُلياعةهٍى

ذامًاظشكتاوؽشاهزهااإلالةىماث.  ,Thierry Belleguic, Jérôme Coutardاااعشكيُت،اجٍض

Milad Doueihi2011،ا  

اواععيلتاافيالسمعة الركمية والبورصة:  (1 ااععيلت، افةن ااعبىسصت، سجل

االاحخياكُتا ااعبُاهاث افةن ااعىاكم، افي اؤهثراخعاظُت. اكظاًا اهي ؤلاعىتروهُت،

ا احيلتها ااعتي امؽاكشااGoogleوالخاصت احلىغ اواعتي ابوؽائها، امىز بيهاسة

ابلىا ااعخدةُلااعخىطُحي اجذفماخذود وجصىساثاوجؼةلاثاومياسظاثااعيىهب،

ا ا، او اعخالي ااعخيبا، اؤخذاخذود اًفاحإ اعم اعزعً ا. ااإلاظاس ت. اهدىاجةً ا، خخًيا

ا احذًذةااGoogleباعخداعفاألاخحرابحن اؼشهت اخٌى ت ااإلاشهٍض ااإلاخابشاث ووواعت

،اThierry Belleguic, Jérôme Coutard, Milad Doueihiامسجةتافيااإلاعخلبل

اباألظا.  2011 اكائيت اماظعت اعيل ااععىكُت ااعلُيت ابىًااعُىم اكلى ط

افياؤلاهترهذا اواعزياًدففابؽيلاجشاهمي ااعشكمي خها اجاٍس اإلالةىماثااعتياؼيةه

افيًاحهتاهياالاحعخؼُمابهياساهزها ااعشكيُت. تها مىزاؤناؤوؽإثااإلااظعتاهٍى

ااعؽبىتا افي اًبثاخىعها اما اعتراهياثاومًاحهتاؤخشيابناعماجشاكبااإلااظعت

ا ابيا اسكيُت اخلُلت ابلى افعِخدٌى اعخصخُده احلالجهاوحععى اعم ااإلااظعت ؤن

 سكيُا.

ب.احيلذاملاااالسمعة الركمية والجمهور: (2 هىانااإلاةُاساثامًاصفداثااعٍى

افيا ااعبذء االاًيىًاألياشخصاختى اؤهه اٌلني اهزا حؽيلااإلاالًحنامًااإلاىاكم.

بااعتياكذاجيىناراثاؤهيُتاباعيعبتاعهم،ا اسةاحيُماصفداثااعٍى اعخفىحرافياٍص

ُلابااإلادخىياالخاصابهم.اوهزاافلؽامااهىامىحىداوالاجضاٌاؤكلاكشاءةاؤوااظد
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ا افياا-كةىاععؼذ اكيًُلا ااإلاذفىهت ااإلالةىماث امً اهبحرة املجيىكت اؤدهاه جىيً

با ا"اعٍى ااحعمى اػةبها اكىذ افلؽ ابعحها ااعىصٌى اظِخم ااعىيبُىجشااعتي ؤحهضة

اهزها امً ااعىشحر ابلى اعةىصٌى اآلان ااعخىىىعىحُا عخخذم
م
اح ا...بِىيا اعليُم" 

االخاصاااإلالةىماث، اوكتهم ااإلالةىماثافي ابلى ًخخاساملـماألاشخاصااعىصٌى

بابماا ومًاخالٌاؤبداثهماالخاصت.اًخفاكلاملـمامعخخذمياؤلاهترهذاممااعٍى

اسةااإلاىاكمااعتياٌلشفىجهاامًااعلادةاوالخبرةاااإلافظةت اؤوااظخخذاما مًاخالٌاٍص

.اظُيىنامدشواثااعبدثاعةلشىساكلىامدخىياحذًذاًؼابمااعيةياثااإلافخاخُت

عةيىظُلىاوهاجفاا iPodعذحهماؤًًظااكاداثامشجبؼتاكلىاظبُلااإلاشاٌا،احهاصا

اًخإزشونا ا، ارعً ابلى اباإلطافت اشخصُت...بلخ امزهشاث ابلى اعةىصٌى مديٌى

ًاااإلالةىماثا بخىصُاثاألاكشانامًاخالٌاؤخباساوآساءامعخخذمياؤلاهترهذاآلاخٍش

بااإلافظلاؤوامًااإلاىاكؽ ااعٍى امىكم اكلى خماجدفحزااإلاىحىدة اٍو تاكبراؤلاهترهذ 

اًيىًاإلاياسس يا اآخش. ابلى ااعشوابؽامًامىكم جصفدهماكًاػٍشماؤلاخاالثابلى

اواعخىىىعىحُتا امىاعلىاملاالاحخياكُت اكبراؤلاهترهذاالاظخفادة اعلالكاثااعلامت

واعىفعُتااعتياجذفماعةخىللاكبراؤلاهترهذ.اٌلذااعخإهذامًاملشفتااإلادخىيااعونيا

اابل اسةامىكماؤمًشااطشوسًٍ ىاخذاهبحرابرااوانااعهذفاهىاحصجُماألاشخاصاكلىاٍص

ماظعخًاواعخفاكلامماماظعخًاواعخلشفاكلىاألاوؽؼتاألاخشياهحرااإلاخصةتا

باإلهترهذاوفهماماظعخًابؽيلاؤفظل.اوهزااٌلنياؤنااإلااظعاثاجخىاصلامما

احياهحرهااكبراؤلاهترهذ،اومًاخالٌااإلاىصاثاواعلىىاثاراثااعصةتاجلذماالخافض 

فيااععُاقااإلاىاظباعلجياهحرااعتياجشهبافيااعبدثاكًااإلااظعتاؤًًظا.ااعبصيتا

ا األاصٌى امً احلذ اؤلاهترهذ اكلى االاهؼباكاث امً ااإلاالًحن افهزه امهيت: اعشكيُت

ا ااعفلاٌ. االاظخخذام ابلى اجدخاج .ا(David Phillips, 2009, pp. 97-98)وعىجها

لامًااإلاعخدُلاكلىااإلااظعتاؤناالاهخلائُتااعتياًخيحزابهااالجيهىسااعشكمياجلجل

جخدىمابؽيلاواملافياؤساءهاواجلجاهاجهاهدىااإلااظعت،اعىًاًىفيااإلااظعتاؤنا

االجيهىساختىاجيىناهيااإلالجإاألاظاس يا جش ؽاحعىسااعخىاصلاواعشلتامماهزا

اكلىااإلالةىمتااعصخُدتاواعذكُلت،اسؤطا لجيهىسهااكىذااعشهبتاكلىاالخصٌى



 د/ مفيذة طاير
 

213 

 

ااإلااظ اجبيُه ااعزي ااعشلت اهخاجاماٌ اًيىن اؤن اًلجب ااعشكيُت ابِئتها افي عت

تااعشكيُتامخيامةت.  بظتراجُلجُتاؼامةتاعبىاءااععيلتااعشكيُتاومًاوسائهااهٍى

 ثحذيات الهوية الركمية: .5

تهاااعشكيُتاالابذاؤنا ختىاوعخؼُماؤناهدصشااعخدذًاثااعتياجىاحهااإلاىـياثافيابىاءاهٍى

ا اظخذخل ااعشكمي ااعفظاء ابىعىحها ااإلااظعت اؤن احذًذةاهزسن ابإظغ احذًذ كاعم

و يخؼةباثامخخةفتاجياماكًافظائهااالخلُلي،امًاهىااوعةخدىمافياهزاااعفظاءاالابذا

 مًاجدذًذااعفشصاواإلاخاػشااعتياظخىاحهها:

 .الفرص:1.6

اؤلاهترهذاصالخااثخزين واملحافظة على بيانات املؤسسة:  (1 ماصاٌاظبباؿهىس

ىُتاوطلذاه ـاماؼبيياعةيدافـتاكلىاعةياظعاث،افيىناهُئتااعذفاقاألامٍش

اكىذماا ااعُىم ت اظاٍس اخذوراخشباهىوٍت، اخاعت ااعخةفافي امً ت ااععٍش بُاهاتها

ااعؽبييا ااعخىاحذ اؤن اهيا جها، اوجخٍض ابُاهاتها اكلى ااإلادافـت ااإلااظعت ذ جٍش

ااعلاعما افي اميان اؤي افي ااعبُاهاث اعهزه ااعىعىج ااإلايىً امً اًلجلل عةياظعت

ًاهزهااإلالؼُاثااعؽبييااإلاخلذدا ًظيًادًيىمتهااوػابلهاااعتراهميااعزياوجخٍض

ًااعشكمياًظيًاجياملااعبُاهاثا تااعشكيُتاعةياظعت.ااعخخٍض ٌعيذاببىاءااعهٍى

ااإلااظعتا اؤن ابيا ااإلاخظاس ت ااإلالةىماث امً لةل اٍو ااإلااظعت اخٌى اإلايؽىسة

ااإلالؼُاثا ابلى م ااععَش ااعىصٌى ااإلالؼُاثامًاخالٌ اهزه افي ااعخدىم حعخؼُم

ا اكلى اواعلذسة ااعتيااعلذًيت ااعلذًيت، اعةعُاكاث اوفلا احذًذة املؼُاث بىاء

احذدا امىؿفحن ابعببابهخاج اًدذر اوان ااعخظاسب اهزا ااإلاىـيت. خ اجاٍس جصىم

األجهماًلجهةىجهاا تااإلااظعتااععابلتاوهزا إلالؼُاثاكذاجيىنامخىاكظتامماهٍى

ااعخىـُما اؤفشد اعيل اٌعيذ ااعشكمي ااإلالؼُاث ً افخخٍض ااعشكيُت ت ااعهٍى افي ؤما

ابلىاو تااعشكيُتاعةياظعت.عةىصٌى  لااعبُاهاثاالخاصتاباعهٍى

اؤوياالحفاعل املباشر في الوكد الحليلي: (2 اعىحىدااعؽبيياهىاباألظاطاوحىد

اولا اكلى ااعشد اكلى اكادسة ااإلااظعت اًلجلل اوهزا االخلُلي ااعضمً افي ودائم

ابلىاؤصمت،اهياا اعهجياثاوالاؼاكاثااإلاوشطتاواإلاعِئتاكبلاؤناجخفاكماوجخدٌى
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اا لتاؤناظشكتاسدة اظَش اخةٌى اباعخيبااباألصماثاوبًلجاد اعةياظعت عفللاحعيذ

اجدخاحهاا ااعتي اواعبُاهاث اباإلالةىماث ش اهٍض افظاء اهى ااعشكمي افاعفظاء عها.

اواعخىُفامماولامعخلجذاجهاوجفاديا اإلااظعتامًااحلااعخفاكلاممامدُؼها

 ولامخاػشه

اعةياظعتاافحح أسواق جذيذة: (3 اٌعيذ ااعشكمي ااعفظاء اكبر ااعخىاحذ بن

امًاباعخ امخلذدة اؤؼياٌ اشجم اما اوهزا ااعلاعمي ااإلاعخىي اكلى لٍشفابيؽاػها

الابخياساوفخذااإلالجاٌاهدىادًيلشاػُتاالابخياسااعتياجلجللاؤياماظعتامهيااوانا

ااعفىشةا افخخدٌى اوظائؽ ابلى االخاحت ادون اوؽشاابخياسها اكلى اكادسة حجيها

ااإلا ااإلااظعت ابزعًاجيىن ااععىكُت، امصذسااعلُيت اؤلابذاعي اهياوػابلها بذكت

اوحعخؼُما ااعشكيُت، ااعبِئت افي م ااععَش ااعخىُف اكلى اكذسة األاهثر اإلااظعت

اإلااظعتاؤناجشفمامياهتهاابؽيلاافتراض يابفظلاحىدةاألافياساوػابلهااؤلابذاعيا

كلىاخالفااعفظاءاالخلُليااعزياًفترضازللااعىحىدااإلااديابوعااعىـشاكًا

ااعفظاءاالاف افي ااعذًيلشاػُت اهزه اجىصَماألاوساقامعخىياؤلابذاق. احلُذ تراض ي

تاسكيُتاجىشطادسحتاؤلابذاقا وحعيذاعيلاماظعتامهيااواناحجيهاافيابىاءاهٍى

اجدذًذا افي اسئِس ي اهيدذد ااإلااظعت اجلترخها ااعتي ت األافياسااعخلجاٍس والابخياسافي

 اإلاياهتافيااعفظاءااعشكمي.

او ىاءامرونة وسهولة في الحواصل: (4 ااعلالكاث اس ؽ ااعشكيُت ت ااعهٍى حعهل

افيااع ابعحهم ااعىصٌى ااإلاعخدُل اؤوامً ااعصلب امً اوان افاكةحن امم خلاكذاث

افيا ت اؤهثراخٍش ااإلااظعت اجلجلل ااعخىاصل افي ااإلاشوهت اهزه االخلُلي، اعفظاء

ااعفظاءااعشكمياًفخذاؤمامهاافظاءاسخبامليءاباإلاخلامةحناوهزاا حلاكذاتهااألجها

اٌع اميا ااعؽشوغ. ابإخعً ااعليالء اؤخعً ااخخُاس افي افُفشصها ذ يذاًٍض

اخعبا امعخيش ابؽيل اوجدذًثها اكالكاتها اؼبىت احؽىُل ابةكادة عةياظعت

احجما امً ذ اًٍض امشة اول افي اواعزي ااعشكمي ااعفظاء اٌلشفها ااعتي اعخؼىساث

يؽإاآعُاثاسكيُتاحعهلااعخىاصلاممااعليالءافياواملاؤهداءااعلاعم.  اعفاكةحناٍو

اؤلاكالمُتثخفيض الحكاليف (5 االخيالث امً اًلجلل ااعشكمي ااعفظاء ابن ا:

ااعزيا ااعلاعمي اباعىـشاعةيلجاٌ اوةفت اؤكل ااإلااظعت ابها اجلىم ااعتي لُت واعدعٍى
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جصلابعُهاهزهاالخيالث،اهيااٌعيذاعةياظعتاباخخُاسامىصاثامخلذدةاجؼشحا

افيا ااإلااظعت اكذسة ذ اًٍض اما اهزا اوةفت. ابإكل ااعخلجاسي اومظيىجها ابكالهاتها فحها

اًىش  اميا امذاسااععىت اكلى اؤلاكالهُت اخيالتها احجم ادة ااعشكمياٍص اجىاحذها ط

اجفاكةُتا اسكيُت ت اهٍى ابفظل امياهت اجدلُم اعها ظيً اٍو ااعؽبىت اكلى اعذائم

اعةيىافعحنا لُت ااإلاخؼؼاثااعدعٍى اوجىاحه اص ائجها اجداففاكلى افهي ومخلجذدة.

 دوناؤناًيىنارعًاكبئامادياكلىامحزاهُتااإلااظعت.

 .املخاطر:2.6

ؤنااعىعىجاعةبِئتااعشكيُتاكلىااإلااظعتاؤناجذسناالبنية الحححيةللبيئة الركمية: (1

اًيشاكبراطىابؽامشجبؼتا اوهزا اواعخدىمافحها ااعخىىةىحُا ًخؼةباامخالناهزه

اسكيُتا اعبِئت ااإلاىـيت اميؽإ ابةذ اامخالن اومذي ااإلاباؼش ااإلااظعت بيدُؽ

االا اماصاعذ ااعتي ااعىامُت ااعذٌو امً ااعلذًذ اهىاملشوفاهىان افىيا مخيامةت،

ا اخاصت ااعخىىةىجي اعإلكالماجيةًاؤدواثاؤلاكالق االجذًذة ااعخىىةىحُا املجاٌ في

امىاهبتا اكلى ااإلااظعت ابلذسة اخاصت اؤخشي اعؽشوغ اباإلطافت والاجصاٌ.

ااإلاعاسا اهزا ابُاهاثاسكيُت. ابلى او ُاهاتها لاولاملؼُاتها اعشكيىتامًاخالٌاجدٍى

ااعلاملا ابلى اًخلجاوصه ابل ااعخىىةىحُا ااهدعاب اكىذ اًخىاكف اال ااعشكيُت هدى

ىمافياهزهااعخىىةىحُااواعخىاصلامًاخالعها.افإياخةلااعبؽشيااعلادساكلىااعخد

ادائما ابؽيل اعةياظعت ااعشكيُت ت ااعهٍى ااعخىىةىحُاًازشاكلى اهزه ااظخلياٌ في

 وهحراكابلاعةخذاسن.

اإلادعةةىناهمامهىوظىناباعىيبُىجشاوآخشوناًخليذونااكخداماهـامااللرصنة:  (2

ااعليةُاث اؤواحلؼُل اعخوُحرااإلادخىي ااإلااظعت ااعلشصىتااعىيبُىجشافي اجىؼىي .

كلىاهضواخصىصُتااإلاىـيتاملابلااإلاعخخذم.اعلشصىتاؤواالاختراقاهىاظالحا

اوخشبا اؤلاسهاب امً ااعُىم اكصشها اهبحرافي امصذساكةم اؤصبذ اؼامل حلؼُل

اًىخشغا اظُاظُت؛ ادوافم اعذحهم ااععىداء ااعلبلت اكشاصىت ابلع اإلالةىماث.

دىاامؽاهحرافياخذاآخشونافياؤوؽؼتاهحراكاهىهُتاعخدلُمامياظباماعُتاوؤصب

ااعبُظاءا ااعلبلاث اكشاصىت احعخإحشااإلاىـياث ارعً، ااعىلُعامً اكلى راتها.
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اًيىًاؤناًخظيًا إلاعاكذتهماكلىاجدذًذاوبهالقاالخشوكاثاألامىُتااإلادخيةت.

هااإلادخىي .اجخظيًاألاطشاساألاخشيابهخاجاؤخؼاءا بااحؽٍى اعلشصىتاهخاباثااعٍى

اخال امً ااعىـام احلؼل اؤو االخذمت اسفع ااإلالامالثافي امً اآلاالف اجىعُذ ٌ

األاظشاسا اظشكت اخؼىسة األاهثر االاهتهاواث احؽيل االخضمت . اابهشاق اعىهيُت

ااعصخصُتا ااإلالةىماث اكلى ااالخصٌى ااعصخصُت اث اواعهٍى اواعبرامج ت اعخلجاٍس

لا اامشلاكيةُاثااعخدٍى ااإلااعُت اواإلاىاسد ااظخخذامها  ابظاءة كًاألاشخاصازم

اال  ابها . اهحرااإلاصشح ااإلاةفاثاؤلاعىترووي ابصابت اهي ااإلاؽاولاألاهثراتهذًًذا اجضاٌ

اهيبُىجشاآخشااخذاقاكىىانا ااإلالامالثابلى اجىحُه اؤوابكادة بفحروظاثامذمشة،

IPاؤواهضقاظالحااعىيبُىجشاجياًما.اًيىًاؤناًىؼىيااعلشصىتاؤًًظااكلىااعخؼفلا، 

اهحرا ذ ااعبًر اإلاعخخذمي ااعذًذان احعيذ اخُث اؤلاعىترووي ذ ااعبًر اؤهـيت كلى

امؽيةتاا ااعىيبُىجش.اعلشصىت احلُماؤهـيت ابةسظاٌاآالفااعشظائلااعتي إلالصىد

اؤنا اًيىً ،
ً
اؤوال اػشق. ابشالر ااعلامت ااعلالكاث اوجازشاكلى اعةيلجخيم. مخىامُت

،ااختراقا
ً
ًدؽىهااإلادخىياؤواًخوحر،اميااًاديابلىاالاسجباناؤوافلذاناألاكياٌازاهُا

يى اٍو ااإلاعخخذمحن امم ااإلاىـيت اعلالكاث امؼاعباثااعلشصىت ابلى اًادي اؤن ً

اواعصذاقا ت اجشحرااعسخٍش اؤن اعةلشصىت اًيىً ا،
ً
ازاعش اؤوااعتزاماثاحىائُت. مذهُت

ااعلذًذامًااإلادعةةحناهماهالباعةذكاًتااعزًًاًبدشىناكًا ااعىاكم، افي اعلام.

 Protecting an organization’s digital public relations،اHallahanااالاهخيام.

assetsا تا 2004، اهٍى اكلى ادائيا اخؼشا احؽيل ااإلاخىشسة االاختراكاث اهزه .

اإلااظعتاخاصتاوؤنااإلاختركحناٌعخليةىناآخشاالابخياساثاوالخذقااعشكيُتامياا

ةضمااإلااظعتاباعخدذًثااإلاعخيشاإلاىـىمتهاااعشكيُتاوهزااٌؽيلااظدشياسابطافيا ًم

ا ااعشكمي اعإلكالق ااإلاخصصت ااإلاحزاهُت اًخلجاوص اكلىاكذ امالي اكبئ اٌؽيل وهزا

 اإلااظعتاجديةه.

اًلجذوناالهجمات إلالكترونية: (3 اإلاىـيت املاسطىن اؤو اهلاد اهم اإلاهاحيىن

اماا اهاعًبا ت. اعةجزاكاثاؤوااعؽياوياالجٍى امالئيت الاجصاالثاكبراؤلاهترهذاوظُةت

ًيىنااإلاهاحيىناهاؼؼىناكبراؤلاهترهذ،اؤواؤفشاًدااٌلّشفىنااإلاؽىالثاالاحخياكُتا

ًالخلامخاوفهمااإلاؽترهت.اًيىًاؤناًيىنااإلاهاحيىناؤًًظاازماًىـي ىناآلاخٍش



 د/ مفيذة طاير
 

217 

 

لشفاباظماكبظتاؤلاهترهذ.اكبلاؤلاهترهذ،ا
م
ؤفشاًدااعذحهماؼياوياشخصُتابدختاح

ااعلامتا ااعالمباالة ااإلاىـياث. اإلاهاحيت احهىدهم افي ااعىلاد ابخباغ اجم اما هاعًبا

ذًًامهيتاؼاكت.اًلىماخشاطااعبىابتااع ىنااإلادؽىيىناحلةذاحلبئتااإلاٍا ٍش خدٍش

اهياا امصادس. امً افحها اؤوامؽيىن اؤواهحرادكُلت ت احؽهحًر املةىماث بفدص

اكلىااهخياماؤواكيلامًااإلاؽشكحنا حلةذااعليةُاثاالخيىمُتااإلااإلاتاالخصٌى

با ؤمًشااصلًبا.اعُىم،احعاسكذاؤلاهترهذاظشكتااعهجياث.اعلذاظهةذاؼبىتااعٍى

اوهشفااعذسدؼ اوملجيىكاثااإلاىاكؽت ذاؤلاعىترووياوالاجصاالثااعلاإلاُت اواعبًر ت

امًاألاشخاصاوجىـُيهم.ا اهبحرة اؤكذاد ابلى ااعىصٌى ااإلاىـيحن اكلى اعالظةىُت

ااعزًًا اعةيلاسطحن اًيىً ا، ااعذوالساثاظىىًٍ امئاثامً اكذة االاجخلجاوص بخيةفت

ا عذحهمامىاسداماعُتامخىاطلتافلؽاؼشاءاخذماثااظخظافتااعىيبُىجشاعةىصٌى

 Protecting an organization’s digital public،اHallahanاابلىاحيهىساكاعمي.ا

relations assets اظشكتااهدؽاساهزهااعهجياثاوصلى تاحللبهااجلجللا 2004،ا.

اإلااظعتافياخاعتاجشكبامعخيشاختىاجيىناكادسةاكلىاصذاهزهااعهجياثامًا

وامخابلتهماكظائُاابناخالٌااعخلشفاكلىااإلاهاحيحناواعخلةُلامًامصذاكُتهماؤ

 ظيدذااعلىاهحناًزعً.

هععععععععععمااإلاعععععععععععخخذمىنااعؽععععععععععشكُىناؤوااإلاصععععععععععشحاعهععععععععععماإلاععععععععععىاسدا(:Lurkersاملخســــــــــلل    (4

ععععععععععباواإلاؽععععععععععترهحنافععععععععععياخععععععععععذماثااعلععععععععععىائماا-ملةىمععععععععععاثااإلااظعععععععععععتا صواسامىاكععععععععععمااعٍى

ًععععععذاؤلاعىترووععععععياومعععععععخخذميااعؽععععععبىتااعذاخةُععععععتاعةياظعععععععت.اومععععععما ومعععععععخةميااعبر

.ًيىًاؤنارععععً،افعععةنادوافلهعععماعِععععذاوااععع ختادائًيعععااوكعععذاجيعععىنامىطعععماحععععاٌئ

ًيىنااإلادععةل،اكلعىاظعبُلااإلاشعاٌا،امىافععحناًيىعجهماحيعماكعذساهائعلامعًااععزواءا

اعخىافسعع ياكبععراؤلاهترهععذاٌؽععيلااإلادعععةلاؤًًظععااؼععشواثاؤبدععارامهىُععتا،اومدةةععحنا،ا

وؼعععشواثاجىؿُعععفا،اوظياظعععشةا،اوهحعععرهماميعععًاًبدشعععىناكعععًاملةىمعععاثاكعععذاجفُعععذا

هم.اعلععذاؤهععذاؤهععلااعلالكععاثااعلامععتاجلةُععذًااكلععىااعخىصَععماالخععشاكيالئهععماؤواؤهفععع

ااعىععععععاطابلععععععىا ععععععذااإلاياسظععععععىناوصععععععٌى واعىاظععععععمااعىؼععععععاقاعةيلةىمععععععاثااعخىـُيُععععععت.اًٍش

ً.اعىعععًااإلادععععةةحناا-اإلالةىمعععاثا وفعععياخعععاالثامشعععلااعصعععخافت،اإلاؽعععاسهتهاامعععماآلاخعععٍش

اعةيىـيععععاثامععععًاخععععالٌاظععععشكتااإلالة
ً

اامدععععخيال ًً اااكخصععععاد
ً
ىمععععاثاؤواًيشةععععىنااظععععخجزاف
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وبحباسااإلاىـياثاكلىاظااٌاؤهفعهماكًاملذاساا-ألافشاداؤواالاظخخباساثاألاخشيا

 Protecting an،اHallahanا.اإلالةىمعععععاثااعتعععععياًلجعععععباجىفحرهعععععااكبعععععراؤلاهترهعععععذ

organization’s digital public relations assets 2004،ا  

اؤلا ثحذيث املنظومة اللانونية:  (5 اخالعهابن امً اجيؽؽ ااعزي ااعلاهىوي ػاس

اإلااظعتاهىاالخياًتاواعلاكذةااعتياجظبؽاخلىقاوواحباثااإلااظعت،اعىًافيا

ااعبِئتا امخؼةباث امم ااعلاهىهُت ااإلاىـىمت اجدذًث اماصاعذ ااعذٌو امً اعلذًذ

ااعتيا ت االجىهٍش ااعخوُحراث ابلذ اجذسن اعم ادٌو افهىان األوهه، اظابلا اعشكيُت

زياًدخاجابلىابػاساكاهىوياًدذداخلىقاوواحباثاولاؤخذثهاااعفظاءااعشكميااع

ابلىا احهش ىن ااعفاكةحن احلل اكاهىهُت اهُابامىـىمت ااعفظاء، اهزا افي اعفاكةحن

اعفظاءااعشكمياإلاياسظتاظةىهُاثاالاٌعخؼُلىنااعلُامابهاافيااعفظاءاالخلُليا

امًا امًاحهت، اهزا ااعشكمي. ااعفظاء افي االاكلابااإلاىدؽشة ابفللاظُاظت وهزا

اؤ اثااعتياحهت االخٍش اجىبذ اجخخىفامًابصذاساكىاهحناسدكُت خشياهىانادٌو

اًيىنا اؤن اوكىده اؤهم امً ااعزي ااعشكمي ااعفظاء افي امظيىهت اجبلى اؤن ًلجب

اث.اهزاامااًصلبامهيتااإلااظعتا فظاءاؤسخباعخلذداآلاساءاوعيلاؤؼياٌاالخٍش

ؤوافياصذااعهجياثاوالاكخذاءاثااعتياًيىًاؤناجخلشضاعهااظىاءامًااإلاهاحيحنا

 مًااعلشاصىت.

 خاثمة:

اكلىامياهتا  حععىااإلااظعتادائياابلىااعخىُفاممامدُؼهااختىاجظيًاالخصٌى

افشضا ااعلصشااعشكمي ابالاؤن االاكخصادي، اوؽاػها اجإدًت امً اوجخيىً ااإلادُؽ اهزا في

اولا امم اواعخلامل ااعشكمي ااعفظاء افي ااعخىاحذ اوفشضاكةحها اعةياظعت جدذًاثاحذًذة

ا ااعلصشاالاظُيااالاكخصادااعشكميااعزياوطماؤمامااإلااظعتااإلاخوحراثااعتياؤهخلجها هزا

تااعشكيُتااعتيا ملجيىكتااإلاًاألاعُاثااعتياكةحهاااعخدىمافحهااومًاؤهماهزهااإلايىهاثااعهٍى

ابلىااعلصشااعشكمياوجإهُذامياهتهاافيااعفظاءاالافتراض ي،اعلذاحلشفىاا جيشلابؼاكتادخٌى

تاوؤهمااعخدذًاثا تهاااعشكيُتاواعتياكلىاؤهماميىهاثااعهٍى اعتياجىاحههااكىذاحؽىُلاهٍى

تاسكيُت. ذاحؽىُلاهٍى ماعيلاماظعتاجٍش  ًيىًاؤناجيىناخاسػتاػٍش
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