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 للمنظمات  المعلوماتية  القدرات لبناء  كآلية االجتماعي التواصل شبكات 
 إعداد 

 محمد   الغني عبد عبده محمودد. 
 دكتوراه في الخدمة االجتماعية  

mahmoodabdo803@gmail.com 
 

 العربية:اللغة الملخص ب
  بكافة أحدثت التطورات التقنية الحديثة نقلة نوعية في العالم بأسره فيما يتعلق    

 شبكاتالحديثة المتمثلة في    اإللكترونيةمناحي الحياة ومن أهم ما أسهمت به اآلليات  
االجتماعي   على    اإللكترونيةالتواصل  والمعلومات سواء  الرؤى  وتبادل  التواصل  سرعة 

أصبحت   حيث  السياسي،  أو  الثقافي  أو  االجتماعي  التواصل   شبكات المستوى 
أو   للفرد  بالنسبة  سواء  والمعلومات  المعرفة  على  للحصول  مهمًا  مصدًرا  االجتماعي 

 بكات ش أن تستفيد هذه المنظمات من    يمكنانواعها حيث    بكلالجماعات أو المنظمات  
بما   المعلوماتية  القدرات  راسها  وعلي  المختلفة  قدراتها  بناء  في  االجتماعي  التواصل 

 .کبرأمن اداء رسالتها في المجتمع وتحسين ادائها وتحقيق اهدافها بفاعلية  يمكنها
 . المنظمات  القدرات، التواصل،المفتاحية:  الكلمات
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 المقدمة: 
 : هداف(األ-همية المعلوماتية وتمكين المنظمات الدفاعية )األ: بناء القدرات والا أ

هتتتتدافها فتتتتي تبنتتتتي أ الدفاعيتتتتة ايتتتتر الحكوميتتتتة متتتتن تحقيتتتتق ال تتتتتتمكن المنظمتتتتات 
إال إذا تتتتوافر لتتتديها قاعتتتدة  ،حقتتتوقهم والتتتدفا  عتتتنهم ىو المعتتتتدل علتتتأمشتتتكات المه تتتوم 

خاصتتة الفتتتات المهمشتتة التتذين  ،معلوماتيتتة متطتتورة عتتن مشتتكات واحتياجتتات أفتتراد المجتمتتع
تدافع عنهم وتطالب بحقوقهم وكيفية التعامل مع مثل هذه المشكات وحجم وخصائص هذه 

وعتتتن القتتتوانين والتشتتترظعات المنظمتتتة لحيتتتاة المجتمتتتع، وعتتتن االتفا يتتتات والمعاهتتتدات  ،الفتتتتات 
و  وعتتتتتن المنظمتتتتتات الداعمتتتتتة للحقتتتتت نستتتتتانيةق العالميتتتتتة التتتتتتي تختتتتتتص بتتتتتالحقو  اإلوالمواثيتتتتت
تاحتهتتا وانتتاءات القتتوة فتتي المجتمتتع إوالتتتي يمكتتن  ،مكانيتتات المتاحتتةنستتانية، والمتتوارد واإلاإل

وانتتتاء قتتتدراتهم المعلوماتيتتتة فتتتي مجتتتاالت  ،وتمكتتتين ومستتتاعدة القتتتائمين علتتتى العمتتتل ا هلتتتي
التخطتتتتتيت االستتتتتتراتيجي وادارة البتتتتترامت والمشتتتتتروعات وكتابتتتتتة تصتتتتتورات واقتراحتتتتتات العمتتتتتل 

يزظتتد القتتدرة علتتى حستتن التخطتتيت بمتتا  ،ف علتتى المتتوارد واإلمكانتتات المتاحتتةلمواجهتتة والتعتتر 
 طراف الفاعلة ودعم الموارد المالية.واناء العاقات التبادلية مع ا  دارةواإل

مدنيتة ترظتد  مكانتت منظمتات حكوميتة أأحيث إن أل منظمة من المنظمتات ستواء 
أهتتدافها فتتي المجتمتتع متتن ال تترورل  وظكتتتب لهتتا النجتتاد فتتي أداء رستتالتها وتحقيتتق ى،أن تبقتت

أن تهتم بالمعارف والمعلومات التتي تستهم بتدورها فتي تحقيتق أهتدافها، كمتا أن أل منشتأة أو 
منظمة تهتم بالمعرفة والمعلومات التي هي عبتارة عتن بيانتات واحصتاءات يترورظة تزودهتا 

تخصصتة فتي المعرفتة ما تلجأ المنظمتات إلتي إنشتاء إدارة م اوكثيرً  ،بما يلزمها من معلومات 
فإدارة المعارف  ،أو الحصول على المعلومات تسمي هذه اإلدارة بإدارة المعارف والمعلومات 

Knowledge management  تقتتتتتوم بتحديتتتتتد قائمتتتتتة بالمعتتتتتارف والمعلومتتتتتات الهامتتتتتة
وفي عمليتة  ،وال رورظة التي تحتاج إليها عادة المنظمة للمساعدة في فهم ا ويا  القائمة

 .(1)لقرارات الصحيحة وتجوظد مستوى الخدمات التي تقدم للفتات المستفيدة منها اتخاذ ا
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ها المتمثلتة فتي حيث تعتبر المعلومتات ا داة الد يقتة التتي تمتر المتدخات بواستطت
تحقيقهتتا المنظمتتات الدفاعيتتة ايتتر الحكوميتتة واإلمكانتتات الماديتتة  ىإلتت ىا هتتداف التتتي تستتع

المعلومتتات وخاصتتة  والبشتترظة والق تتايا والمشتتكات المتعلقتتة بالفتتتات المهمشتتة، وتعتتد حداثتتة
بإنجتتتاه مهتتتام المثسستتتة يثتتترل بتتتدوره مخرجتتتات العائتتتد النهتتتائي المتمثلتتتة فتتتي  اا كثتتتر ارتباطتتتً 

 .(2)ة أو الواقع عليها الظلم في المجتمع الخدمات التي تقدم للفتات اير القادر 
 هتتو أل شتتيء يمكتتن dataوالمعلومتتات فتتي حتتد ذاتهتتا بيانتتات ذات معنتتى والبيتتان 

متتتتن ا رقتتتتام ومامتتتتو الوجتتتته وا لتتتتوان وا حتتتتدا   أن يعطتتتتي معنتتتتى وممكتتتتن أن تكتتتتون كتتتتل
بتار كمتا أن ا خ ، نها إذا عولجتت بطرظقتة معينتة يمكتن أن تعطتي معنتى  ؛والكلمات بيانات 

 نهتتا تعطتتي معنتتى إذا عولجتتت بطرظقتتة معينتتة  ؛والرمتتوه وا صتتوات هتتي بيانتتات ومعلومتتات 
 .(3)أي ًا تعرف بأنها "بيانات ذات معنى أو بيانات تمت ُمعالجتها لتعطي معنى" 

وأدت التطورات السياستية واالقتصتادية والمعلوماتيتة فتي المنتاو التدولي فتي اآلونتة 
منظمتات  وأاتجاه الدول نحو إتاحة مزظد متن الحرظتة للمنظمتات ايتر الحكوميتة   إلىا خيرة  

والتأكيتتد علتتى أهميتتة التتدور التتذل تقتتوم بتته فتتي التتدفا  عتتن حقتتو  ا فتتراد  ،المجتمتتع المتتدني
 ،وتمكينهم من المطالبة بحقتوقهم المشتروعة ،والمهمشة في المجتمعوالجماعات المست عفة 

وحتتى تتتمكن تلتل المنظمتات متتن القيتام بهتذا التدور يستتدعي ذلتتل بنتاء قتدراتها بصتفة عامتتة 
 منظمة وللمنظمات الدفاعية بشكل خاص.  لواناء قدراتها المعلوماتية بصفة خاصة 
لتتتتثدل  ؛طتتتوظر قتتتدرات المنظمتتتةكونهتتتا عمليتتتة ت إلتتتىوتشتتتير عمليتتتة بنتتتاء القتتتدرات 

مهامها بكفاءة وفاعلية مستديمة وتشمل التركيز على النظام أو البيتة أو الستيا  العتام التذل 
وهتتي جتتزء متتن عمليتتة مستتتمرة لتحستتين  ،متتن خالتته يتفاعتتل ا فتتراد والمنظمتتات والمجتمعتتات 
 (4) المهارات الفنية واإلدارظة والموارد داخل المنظمة.

ا فتتتراد  ىالمعتتتارف والمهتتتارات واالتجاهتتتات لتتتد عمليتتتة تنميتتتة وتطتتتوظر  اوهتتتي أي تتتً 
 .(5)والجماعات المستولة عن تخطيت وتنفيذ ومتابعة وتقوظم الخطت والبرامت التنموظة 
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 :بناء القدرات المعلوماتية
نهتتا القتتدرة علتتى إيتتفاء خفتتة الحركتتة التنافستتية للمنظمتتة متتن ختتال تستتليم أتعترف ب

تكنولوجيتا المعلومتات بتدوره تطتوظر قصتيرة ا جتل،   إلتىمنتجات وخدمات وتطبيقات مستتندة  
 ؛وانتتتتاء قتتتتوة عمتتتتل فتتتتي أنظمتتتتة معلومتتتتات تتميتتتتز بكونهتتتتا متفاعلتتتتة وعاليتتتتة المهتتتتارة وتمكينهتتتتا

 تكنولوجية. لاستفادة بسرعة وسهولة من المعارف ال
 أهمية بناء القدرات المعلوماتية للمنظمات الدفاعية غير الحكومية:  

 لبناء منظمة ذات نظام لها هوظة ورسالة ونظم وآليات تبغي تحقيقها في مجتمعها. .1
 الكتساب المهارات والخبرات الاهمة لرسالة المنظمة. .2
الحكوميتتة والمجتمتتع متتن جهتتة لبنتتاء عاقتتات تبادليتتة بتتين المنظمتتات الدفاعيتتة ايتتر  .3

 ومع ا طراف الفاعلة في المجتمع الذل تخدمه المنظمة من جهة أخرى.
لبناء نظام للتتعلم لتدى المنظمتات الدفاعيتة ايتر الحكوميتة يستاعد علتى استتخاص  .4

 واالحتفاظ بالخبرات التي تمر بها أو يمر بها ا خرون.
واتين نظامهتا البيتتي التذل تحيتا  يسمو بقياس نمت أو أنماط التفاعل والتتدخل بينهتا .5

 .إطارهفي 
تساعد على تقوظة جميع أوجه المنظمات الدفاعية اير الحكومية بشكل يمكنها من  .6

 .(6) اكتشاف الطاقات والموارد المختلفة بها والقيام بإنجاه أهدافها بأف ل وسيلة
 أهداف بناء القدرات المعلوماتية للمنظمات الدفاعية غير الحكومية: 

 ؛اج المنظمات اير الحكومية في استراتيجية التنميتة المحليتة واإلقليميتة والدوليتةإدم .1
لبناء مثسسة ذات نظام لها هوظة ورسالة ونظم وآليات تبغتي تحقيقهتا فتي مجتمعهتا 

 المحلي.
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هظتتتادة المهتتتارات اإلدارظتتتة والمعلوماتيتتتة لتلتتتل المنظمتتتات بالدرجتتتة التتتتي تمكنهتتتا متتتن  .2
وهظتادة المهتارات القياديتة وتنميتة المعتارف الاهمتة للعتاملين فتي هتذا تحقيق رسالتها  

 القطا .
 (7)دعم برامت تعبتة الموارد المالية والتأكيد على فكرة التمرظر الذاتي للمشروعات. .3
 : : مداخل بناء قدرات المنظمات وآليات التفعيلاثاني  

 تصنيفات لمداخل بناء القدرات وهي:يوجد العديد من المداخل لبناء القدرات وهناك عدة 
 الداخل. إلىمن الخارج  .1
 الخارج. إلىمن الداخل  .2
 مدخل يعتمد على المزج بين المدخلين السابقين. .3
 .SWOTمدخل التحليل الرااعي  .4

 الداخل: إلىمن الخارج  (1)
حيث يقوم أخصائي خارجي ببناء القدرات والدعم الفني )عقد التدرظبات( بالعمل  

لاتفتتتا  علتتتى أمثتتتل صتتتورة للمنظمتتتة ثتتتم باالشتتتتراك متتتع  ؛المنظمتتتة المحليتتتةمتتتع 
فتي  اهادفتً  ؛تخطيت لمعالجتة أوجته القصتورواالتتالي يقتوم بتال  ،العاملين بالمنظمتة

 تحقيق أمثل صورة للمنظمة. إلىنهاية ا مر 
وهذا المدخل يطبق طرظقة الدعم الفني التوجيهي الذل ال يشرك المنظمة بدرجة  

حيتتث يقتتوم ا خصتتائي الختتارجي بجمتتع  ،كبيتترة فتتي جميتتع مراحتتل بنتتاء القتتدرات 
ثتتم ي تتع مجموعتتة التوجيهتتات  ،وتحليتتل البيانتتات الاهمتتة وظستتتمع إلتتى المنظمتتة

حيث ال تستفيد المنظمات الدفاعية اير الحكومية متن هتذا المتدخل إال إذا كتان 
 ي تحقيق أهدافها.في البداية هناك بناء للقدرات المعلوماتية التي تسهم ف

 الخارج:  إلىمن الداخل  (2)
 حيث يقوم ا خصائي بالعمل مع المنظمة من خال: 
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 طرد مجموعة من ا ستلة حول رسالة المنظمة. 
 أهدافها. 
 أنشطتها. 
 أدائها. 
 كما يقوم بفحص السجات ومستندات المساهمين. 
هتتات النظتتر فيقتتوم بمقارنتتة كافتتة وج ،ينتهتتي بعقتتد جلستتة إلبتتداء اآلراء والتعليقتتات  

 المختلفة.
 ثم يتولى تحليل االختافات وتحديد الق ايا وتخطيت التغيير. 

هذا المدخل يفترض أن المنظمة قادرة على تحديد احتياجاتها ومشكاتها وقادرة 
وظستتتتخدم طرظقتتتة المواجهتتتة حيتتتث يواجتتته  ،علتتتى حلهتتتا بمتتتا يتناستتتب متتتع رستتتالتها وأهتتتدافها

الحلتول  إليجتاد أخصائي الدعم الفني المنظمة بمشكاتها ونقاط يتعفها وظعطيهتا الفرصتة 
 .(8)المناسبة 

 مدخل يعتمد على المزج بين المدخلين السابقين: (3)
الجمعيتة  إلتىفي هذا المدخل يقدم أخصائي الدعم الفنتي "أداة التقيتيم المثسستي 

 يتتاس وتقيتتيم قتتدرات الجمعيتتة وظتتتم  إلتتىوهتتذه ا داة تشتتمل معتتايير محتتددة تهتتدف  ،الشتترظكة
ال تتتعل التتتتي يتتتتم وعلتتتى ذلتتتل يقتتتوم بتتتالتخطيت لمعالجتتتة نقتتتاط  ،تطبيقهتتتا بشتتتكل جمتتتاعي
فهتتتذا المتتتدخل يستتتتخدم طرظقتتتة المشتتتاركة التتتتي  ،التقيتتتيم المثسستتتيداة أمعرفتهتتتا متتتن ختتتال 

المتدخل  وظعتمتد هتذا ،تستهدف اشتراك الجمعيتة فتي عمليتة التقيتيم والتخطتيت لبنتاء قتدراتها
لبنتاء قتدرات كتل جمعيتة بمتا ي تمن تحقيتق احتياجاتهتا  اعلى كيفية ويتع خطتة خصيصتً 

 (9).ومتطلباتها الخاصة

ت الدفاعيتة ايتر الحكوميتة ال تتتمكن متن االستتفادة يتبين مما ستبق أن المنظمتا
دون أن يتتتم بنتتاء قتتدراتها المعلوماتيتتة التتتي تستتاعد بتتدورها فتتي  ،القصتتوة متتن هتتذه المتتداخل
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 أمكانتتتتت تتعلتتتتق بتتتتالنواحي التنظيميتتتتة أستتتتواء  ،إنجتتتتاد عمليتتتتة بنتتتتاء القتتتتدرات بصتتتتفة عامتتتتة
ع ا طتتراف المجتمعيتتة ا ختترى فيمتتا يتعلتتق بتتالحوار المجتمعتتي متت مالتموظليتتة أ مالتنستتيقية أ

أل أن القتتتدرات المعلوماتيتتتة تمثتتتل ا ستتتاس التتتذل تنطلتتتق منتتته  ؛المهتمتتتة بق تتتية المدافعتتتة
 .االقدرات للمنظمات الدفاعية عمومً عملية بناء 

 S.W.O.Tالتحليل الرباعي  (4)
" هتتتتو أحتتتتتد أهتتتتتم S.W.O.Tإن التحليتتتتل الراتتتتتاعي للمنظمتتتتة أو متتتتتا يستتتتمي بتتتتتت "

أو إدختال تعتديات  و ا دوات التحليلية التي يجب تطبيقها قبل البدء في تطوظرأالمداخل  
آختتتر فتتتي كتتتل  ىا، كمتتتا أنتتته يجتتتب تطبيقتتته متتتن حتتتين إلتتتو بنتتتاء قتتتدراتهأعلتتتى المنظمتتتات 

ا بالفعتتل أو عنتتد البرنتتامت قائمتً  وكتان هتتذا المشترو  أأستتواء  ،مشتروعات واتترامت المنظمتات 
حدا  تغييرات وتعديات عليه، حيث إنه يساعد ليس فقت في تطبيق البترامت الرغبة في إ

يناستتب كتتل منظمتتة  اا د يقتتً اختيتتارً  ولكتتن فتتي اختيتتار االستتتراتيجية والبتتدائل المتاحتتة للتنفيتتذ 
علتتى مواردهتتا والقتتدرة علتتى مواجهتتة المختتاطر والتهديتتدات واالستتتفادة متتن  بنتتاءً  ،علتتى حتتدة

 (10) الفرص لمجابهة نقاط يعفها.
االستتراتيجية المائمتة متن ختال  إليجتاد التحليل الرااعي هو إطار عمل بستيت 

ن فتتي ظوآختتر  .Edmund. Lنتتد الموقتتل التحليلتتي والتتذل تتتم ويتتعه علتتى يتتد أدمونتتد الر 
وقتتد استتخدم حينتذاك متن قبتتل م، 1969فتي  االقتترن العشترظن وتحديتدً  فتيأواختر الستتينيات 

 .(11) وذلل لدقة المعلومات التي يمكن الحصول عليها ؛الحكومة
وأكثتتر  اتناولتته بصتتورة أكثتتر عمقتتً  ىيحتتتاج إلتت SWOTوفتتي الواقتتع فتتإن تحليتتل 

ة، يمكنهتتتتا تتتتتوفير ا فكتتتتتار أداة تحليتتتتل فكرظتتتتة رئيستتتتت ىلكتتتتي يتحتتتتتول فتتتتي النهايتتتتة إلتتتتت ؛قتتتتوة
القترارات، إذ أن  ىيجب مناقشتها كلها قبل التوصتل إلتوالسينارظوهات والخطت البديلة التي 

عمليتتتة إصتتتدار التوجيهتتتات تعتبتتتر فتتتي المقتتتام ا ول عمليتتتة ذهنيتتتة، واذا لتتتم تتحقتتتق ستتتتجد 
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ا بتتتتد فتتتتي النظتتتترة قصتتتتيرة ا متتتتد متتتتع استتتتتمرار تكتتتترار  ىالمنظمتتتتات نفستتتتها محصتتتتورة إلتتتت
 .(12)ا خطاء

وظتطلب ذلل بناء القدرات المعلوماتية للمنظمتات الدفاعيتة ايتر الحكوميتة حتتى 
ن تحديتد جوانتب أو نقتاط القتوة أو نقتاط ال تعل والفترص المتاحتة والتهديتدات أو تتمكن م

معتمدة في ذلل على إجتراءات علميتة ومنهجيتة تمكنهتا متن معالجتة  ،التحديات بشكل جيد 
 جوانب القصور وتدعيم جوانب القوة.

 :.S.W.O.Tالرباعي عناصر التحليل 
 البيتة الداخلية والبيتتة الخارجيتة للمنظمتةإن تحديد العناصر الهامة والمثثرة في 

 هدافها  اوذلل تحقيقً  ؛االستراتيجيفي ااية ا همية لعملية التخطيت   ايعتبر أمرً   وتحليلها
للتحليتتل  اوظمكتتن تصتتنيك تلتتل العوامتتل وفقتتً  ،المويتتوعة بالفعتتل أو التتتي يمكتتن استتتحداثها

( sوالتتي تتمثتل فتي متواطن القتوة )  ،عوامل البيتة الداخليتة للمنظمتة  ىإل  SWOTالرااعي  
(، وهنتتتاك العوامتتتل البيتيتتتة الخارجيتتتة للمنظمتتتة والتتتتي تتمثتتتل فتتتي Wأو متتتواطن ال تتتعل )

 .(13) (T(، أو التهديدات )Oالفرص )
عبتتارة عتتن أداة لتحليتتل عناصتتر القتتوة وال تتعل والفتترص  SWOTهتتذا وتحليتتل 

ة علتى متنهت وورشت اوظعمتل بهتا استتنادً  ،تتعرض لها المنظمة أو المشرو تي  والتهديدات ال
فتي ور  العمتل الخاصتة بتالتخطيت االستتراتيجي،   اعمل مع تصور نظامي يستخدم أي تً 

 (14)ومن أهم ما يميزه ما يلي:
 ،علتتى عمتتق التحليتتل اوذلتتل اعتمتتادً  ؛ستتاعات أو أكثتتر 4 إلتتىا يصتتل يأختتذ وقتتتً  .1

 ليتثنى جمع معلومات أكثر. ؛عملفمن ال رورل وقل ورشة ال
متن أقستام مختلفتة  امتن ور  عمتل استتراتيجية ت تم أناستً ا  جزءً   SWOTيعتبر   .2

كانتتتتت خارجيتتتتة مثتتتتل الفتتتتتات أا متتتتن مصتتتتادر أختتتترى ستتتتواء وأشخاصتتتتً  ،للمنظمتتتتة
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كانتتت الفتتتات المستتتهدفة موجتتودة  مهدفة وظجتتب يتتمهم لهتتذه المجموعتتة، أالمستتت
 بالفعل داخل المنظمة.

متتن التحليتتل فيجتتب تعيتتين منستتق ليعمتتل علتتى توجيتته العمليتتة  التأكتتد ولكتتي يتتتم  .3
 وظحافظ على الوقت وظثمن التصور المتواصل.

( مجموعتتتتة متتتتن الحتتتتروف كتتتتل حتتتترف مقتتتتتبس متتتتن       S.W.O.Tوظمثتتتتل تحليتتتتل )
 (15)ليل. بداية كلمة هي بمجموعها تمثل فكرة التح

  Strengthنقاط القوة:  
 Weaknessال عل: نقاط  
 Opportunitiesالفرص المتاحة:  
 Threatsالعوائق أو التهديدات:  

وفي يوء المعلومات التي يتم جمعها من ختال عناصتر التحليتل الراتاعي     
يمكن تحديد وتحليل االحتياجات المعلوماتية والتدرظبية للعاملين بالمنظمات الدفاعيتة ايتر 

 (16)الحكومية: 
 التدرظب على كيفية تدعيم مناطق القوة. .1
 التدرظب على كيفية تقليل أو إلغاء مناطق ال عل. .2
 التدرظب على كيفية االستفادة من الفرص المتاحة والممكنة في البيتة الخارجية. .3
التتتتتدرظب علتتتتى كيفيتتتتة التعامتتتتل متتتتع التهديتتتتدات الحاليتتتتة التتتتتي تواجتتتته المنظمتتتتات  .4

 الدفاعية اير الحكومية، وكيفية تجنبها في المستقبل.
( للمنظمتتات بصتتفة عامتتة أنتته يركتتز S.W.O.Tوظت تتو متتن التحليتتل الراتتاعي )

التتتي تمكتتن القتتائمين بتته متتن تحديتتد وتحليتتل االحتياجتتات  وحصتترها ى جمتتع المعلومتتات علتت
 التدرظبية لفرظق العمل بهذه المنظمات.
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لكتي تتتمكن متن تحقيتق  ؛وظتبين من ذلل أن المنظمات الدفاعية اير الحكوميتة
يتتة أهتتدافها الدفاعيتتة عليهتتا أن تحتتدد جوانتتب القصتتور لتتديها فيمتتا يتعلتتق بالقتتدرات المعلومات

 لبناء هذه القدرات. ؛وتحديد نقاط القوة واستثمار الفرص المتاحة
 الدائرية:و نموذج الموجات أمدخل  (5)

وتشبه التدخات الخاصة ببناء القدرات من ختال هتذا النمتوذج بقطترة مطتر أو 
وتحرك بعد ذلل موجات الماء الدائرظة نحو الخارج مسببة تغيرات   ،حصاة تسقت في الماء
فعلتتى ستتبيل المثتتال متتن الجتتدير بتته أن تتتثدل دورة تدرظبيتتة متتا إلتتى  ،علتتى المستتتوى الفتتردل

تحسين المعرفة واكتساب مهارات جديدة وتحسن بالسلوك، واذا ما استطا  المشاركون في 
الجتتدير بتته أن التغييتتتر قتتد يحصتتل علتتتى  فمتتتن ،التتتدرظب تطبيتتق متتا تعلمتتتوه فتتي منظمتتاتهم

 ،مستتتوى المنظمتتات ا وستتع وتحستتن كتتل متتن المهتتارات الفنيتتة للعتتاملين والتنظتتيم التتداخلي
وفي النهاية يجتب  ،حيث يثدل ذلل إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة من قبل الشركاء

 هتتتاواتجاه أمتتتا حجتتتم الموجتتتة ،أن يتتتثدل هتتتذا إلتتتى تغييتتترات فتتتي حيتتتاة المستتتتفيدين اآلختتترظن
 فيتأثران وظثثران بدورهما بالبيتة التي يتحركان فيها.

ن يتم تفعيل بناء القدرات المعلوماتية منن خن ل مجموعنة منن اآللينات تتم نل أويمكن  
 :(17)في
 الدعم الفني للمنظمات الدفاعية غير الحكومية: .1
 التدرظب. 
لكترونيتتة الحديثتتة فتتي أهمهتتا االستتتفادة متتن التقنيتتات اإل المتتدخات التكنولوجيتتة ومتتن 

 بناء القدرات المعلوماتية لهذه المنظمات.
 تبادل المعلومات والخبرات. 
 الدعم التنظيمي: .2
 تدرظب القيادات. 
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 التدرظب اإلدارل. 
 التطوير التنظيمي: .3
 استشارات في مجال التطوظر التنظيمي من خال التواصل مع مراكز بنتاء القتدرات  

والمنظمتتات الدفاعيتتة ايتتر الحكوميتتة المهتمتتة ببنتتاء القتتدرات المعلوماتيتتة للمنظمتتات 
 لكترونية. خال شبكات التواصل االجتماعي اإلوظكون ذلل من  ،اير الحكومية

 التشبيك: .4
بعض والمتميزة عن ايرهتا والتتي وظقصد به سلسلة من المنظمات المرتبطة ببع ها ال  -
 ،خارجهتا أمتي تواجه المنظمات سواء داخلها الحد من الصراعات الهم بشكل كبير في تس

لتحقيتق تعتاون  ؛نته التخطتيت والتواصتلأز ختدمات المنظمتات ايتر الحكوميتة بوظعرفه مرك
مهتمين بهذا القطا  بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والعمتل  ،كثرأو أمنظم بين طرفين  

 .(18)المشترك في خدمة وتنمية المجتمع
 همية التشبيك في بناء قدرات للمنظمات: أ  
 .قليمية والدوليةنشطة والشبكات اإلالمشاركة في ا  علىهظادة القدرة  
 .كافة المستوظات  وعلىتعزظز المواقع التفاويية مع صنا  القرار  
 .(19)ل والفكر حول عملية االتصالأالر  يسهم في هظادة عقد لقاءات لتبادل 
 .داء الديمقراطيالقدرات والتشارك في المهارات وتعزظز ا وسيلة لبناء  
 .(20)هدافتبادل الخبرات والمعلومات وتطوظر الرؤظة وا  

 : استراتيجيات وقضايا في بناء قدرات المنظمات اثال ا 
 االستراتيجيات:
و مستلل تختتاره أل أساستي أمسار  ىاالستراتيجية يستخدم للداللة عل  ن مفهومإ
فتتي  تتل  تتروف متتن عتتدم  ،هتتدافهاأ مامهتتا لتحقيتتق أة متتن البتتدائل المختلفتتة المتتتوفرة منظمتت
 .(21) يوء توقعات المنظمة لخطت ومسارات كل من تتعامل معه ىوعل ،التأكد 
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المتنهت  ىتمتع للداللتة علتوظستخدم مصطلو االستراتيجية في طرظقتة تنظتيم المج
وجتود  إلتىداف الطرظقتة وهتذا المعنتي يشتير هتأ لتحقيق    ؛ستخدمه المنظم االجتماعيالذل ي

خصتتتائي بانتقتتتاء وظقتتتوم ا  ،االستتتتراتيجيات فتتتي تنظتتتيم المجتمتتتع أومجموعتتتة متتتن المنتتتاهت 
 .(22) هداف الطرظقةأ كثر لكي يستخدمها في تحقيق أو أاستراتيجية 

ة والخطت التي ترصتدها نشطنها ا أهذا وتعرف استراتيجيات البناء المثسسي ب
هتداف المنظمتة متع رستالتها والتقتاء رستالة أ بمتا ي تمن التقتاء  ،البعيد   ىالمد   ىالمنظمة عل

 .(23) المنظمة مع البيتة المحيطة بها بطرظقة فعالة وذات كفاءة عالية في نفس الوقت 
  :التي تستخدم لبناء القدرات للمنظمات تتم ل في ستراتيجياتاالهم أومن 

مكانيات المحليتة ود التي تبذل لتنمية الموارد واإلاستراتيجية التنمية: وتتمثل في الجه -
 نمت الحياة. علىمن خال الجهود الذاتية لألفراد مع المحافظة 

ها شتتتتأنو المناهلتتتة: وتتمثتتتتل فتتتتي تبنتتتي بتتتترامت وسياستتتات متتتتن أاستتتتراتيجية المواجهتتتتة  -
نهتتتا الستتتبب فتتتي المشتتتكات أ علتتتىليهتتتا إويتتتا  القائمتتتة التتتتي ينظتتتر التغييتتتر فتتتي ا 

واالتتتالي المنظمتتات داختتل تلتتل  ،االجتماعيتتة التتتي تعتتاني منهتتا المجتمعتتات المحليتتة
 المجتمعات.

 ،تغييتر ثقافتة المنظمتة إلتىظيمي: وتهتدف هتذه االستتراتيجية استراتيجية التطوظر التن -
تحستتتين  ىالعمتتتل علتتت إلتتتى باإليتتتافة ،وتتتتوفير  يتتتادة فعالتتتة وتكتتتوظن فرظتتتق عمتتتل جتتتاد 

ريائهم متن منظتور ايجابية للعناية بالعماء و إوالقيام بمبادرات  ،فقيةاالتصاالت ا 
بنتتاء قتتدرات المنظمتتات العاملتتة فتتي  ىوتستتاعد هتتذه االستتتراتيجية علتت ،الجتتودة الشتتاملة

دمات والعمتتل قتتديم الختتهم فتتي تنهتتا تستتإحيتتث  ،المجتتال التنمتتول فتتي المجتتال التتدفاعي
 (24)رياء المستفيدين من الفتات المهمشة في المجتمع.ى إعل

الدفاعيتة يمكن تصنيك الق ايا المرتبطتة ببنتاء القتدرات المعلوماتيتة للمنظمتات 
 :ىالحكومية إل اير
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 ق ايا مرتبطة بالمجتمع. -
 ق ايا مرتبطة بالمنظمات الدفاعية اير الحكومية. -
 بمثسسات التموظل.ق ايا مرتبطة  -

 قضايا مرتبطة بالمجتمع: (1
أولتتى هتتذه الق تتايا يتعلتتق بالقتتانون باعتبتتاره يخلتتق البيتتتة المهنيتتة لنشتتاط المنظمتتات   

 اير الحكومية. 
ومتتتن ثتتتم فتتتإن مثشتتترات التطتتتو   ،البعتتتد الثتتتاني يتتترتبت ب تتتعل المشتتتاركة العامتتتة 

لجتتتذب  ؛جهتتتود مكثفتتتة ومتواصتتتلة إلتتتىدرجتتتة كبيتتترة فتتتي الحاجتتتة  إلتتتىانحصتتترت 
ومتتن ثتتم يصتتبو  ،المتتواطنين للمشتتاركة فتتي صتتيااة حلتتول لمشتتكاتهم وق تتاياهم

من اتجاهات عملية بناء القدرات التوجه نحو تعميق المشاركة والنزعة التطوعية 
والمشاركة في صنع القرارات التي من شأنها تحقيق مطالب الفتات الواقع عليهتا 

 الظلم في المجتمع.
 قضايا مرتبطة بالمنظمات الدفاعية غير الحكومية ومنها: (2
التشتتتتبيل بتتتتين المنظمتتتتات الدفاعيتتتتة ايتتتتر الحكوميتتتتة لتحقيتتتتق االتصتتتتال وتبتتتتادل  

 في مشروعات مشتركة. االخبرات ثم التعاون والتنسيق مع  
غيتتتاب التقيتتتيم  داء المنظمتتتات الدفاعيتتتة ايتتتر الحكوميتتتة واستتتهامها االجتمتتتاعي  

ي مرحلتتة تطورهتتا الحاليتتة فالمنظمتتات الدفاعيتتة ايتتر الحكوميتتة فتت ،واالقتصتتادل
لتقييم المنظمة ككل وترشيد مواردها البشترظة   ؛منهجية  اعتمادها على  ىتحتاج إل
 .(25)والمادية

 قضايا مرتبطة بمؤسسات التمويل: (3
ق ايا وتوجهات تتعلتق بمثسستات التموظتل التتي متن شتأنها أن تتثثر فتي   اوأخيرً 

 .(26) تطوظر بناء القدرات المعلوماتية
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: شبكات التواصل االجتماعي اللكترونية كآلية للعمل االجتماعي والتمكنين وبنناء ارابعا 
 القدرات:

التكنولوجية الحديثة في في يوء التطور التقني والمعلوماتي الذل أفرهته الثورة 
أصبو من ال رورل أن يستفيد القائمون بالعمل االجتماعي والمدافعة عن   ،اآلونة ا خيرة

حقو  الفتات المهمشة من هتذا التطتور التكنولتوجي، حيتث يعتد متن أهتم الوستائل واآلليتات 
ذل التتتي يجتتب أن تستتتخدم فتتي ق تتايا المدافعتتة والتتدعوة وكستتب التأييتتد والتتتأثير علتتى متختت

ومتتتن أهتتتم هتتتذه اآلليتتتات والوستتتائل التتتتي يمكتتتن أن تستتتتخدم فتتتي العمتتتل االجتمتتتاعي  ،القتتترار
شتتتبكات التواصتتتل االجتمتتتاعي، فهتتتي آليتتتة تتناستتتب وطبيعتتتة العمتتتل االجتمتتتاعي والمناصتتترة 

وترستتتيب مبتتتدأ العتتتدل االجتمتتتاعي فتتتي المجتمعتتتات ايتتتر المستتتتجيبة  ،والمطالبتتتة بتتتالحقو  
، كمتتا تستتاعد شتتبكات التواصتتل االجتمتتاعي فتتي فاعليتتة لمطالتتب الفقتتراء ومستتلواي الحقتتو  

ت المعلومتتات تمثتتل : ولمتتا كانتت(27)مجموعتتة الوستتائل التتتي تستتتخدم فتتي العمتتل االجتمتتاعي
والركيتتزة ا ساستتية التتتي ترتكتتز عليهتتا المنظمتتات بصتتفة عامتتة والمنظمتتات  التتداعم التترئيس

اعي التذل تقتوم بته للتدفا  نظترًا  هميتة التدور التدف ؛الدفاعية اير الحكومية بصتفة خاصتة
حيتتث إن هتتذا التتدور التتدفاعي المنتتوط بهتتا يستتتلزم أن تطتتور متتن ا ستتاليب  ،عتتن الحقتتو  

 ،وا دوات وا دوار واالستتتتراتيجيات والتكتيكتتتات بمتتتا يتناستتتب ومقت تتتيات العصتتتر التتتراهن
ومتتن أهتتم هتتذه المقت تتيات التتتي يجتتب أن تتفاعتتل معهتتا وتستتتفيد منهتتا المنظمتتات الدفاعيتتة 
ايتتر الحكوميتتة فتتي بنتتاء قتتدراتها المعلوماتيتتة التقنيتتات واآلليتتات التكنولوجيتتة الحديثتتة التتتي 

لكترونيتة لمتا همهتا شتبكات التواصتل االجتمتاعي اإلومتن أ  ،أفرهتها المجتمعتات االفترايتية
ديثتة معلوماتية متعددة تساعد في الحصول على المعلومات والمعتارف الح  تتيحه من نوافذ 

تطتتوظر وفاعليتتة هتتذه المنظمتتات بشتتكل يمكنهتتا متتن تحقيتتق  ىالتتتي قتتد تتتثدل فتتي النهايتتة إلتت
 (28) أهدافها الدفاعية التي تتمثل في:

 التأثير على متخذل القرارات للحصول على مكاسب مادية أو معنوظة. .1
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 إلتتىديتتدة أو تعتتديل بعتتض التشتترظعات القائمتتة بمتتا يتتثدل استصتتدار تشتترظعات ج .2
 إعادة توهظع الموارد والقوة في المجتمع.

استتتخدام كافتتتة وستتتائل االتصتتتال واإلعتتتام لعتترض المشتتتكات التتتتي تواجتتته أفتتتراد  .3
 المجتمع.

 ا على متخذل القرارات في المجتمع.تنظيم الناس ليكونوا أكثر قدرة وتأثيرً  .4
 يتتام ا خصتتائيين االجتمتتاعيين بإمتتداد أفتتراد المجتمتتع بالمعلومتتات الاهمتتة عتتن  .5

 منها. لاستفادةالموارد والخدمات وأف ل ا ساليب 
لكترونيتتة التتتي قتتد تمكتتن المنظمتتات الدفاعيتتة متتن تحقيتتق ومتتن أهتتم الشتتبكات اإل
إمكانيتتات وقتتدرات لكترونيتتة متتن ظتر( لمتتا لهتتذه الشتتبكات اإلأهتتدافها شتتبكات )فتتيس بتتوك وتتتو 

تستتاعد بشتتتكل إيجتتتابي فتتي بنتتتاء القتتدرات ف تتتًا عتتتن أن هنتتاك العديتتتد متتتن  ،كبيتترة وعمليتتتة
المميزات التي تتيحها هذه الشبكات التي قد تسهم في بنتاء القتدرات المعلوماتيتة للمنظمتات 

 (29)الدفاعية ومنها اآلتي:
 Email لكترونيالبرظد اإل

 Mailing list القائمة البرظدية
 News groups المجموعة اإلخبارظة

 News groups Articles مقاالت المجموعة اإلخبارظة 
 Search Engines محركات البحث 
 Discussion Boards لوحات المناقشة

 Portal اإللكترونيةالبوابة 
     

لمعارف والمعلومتات التتي يمكتن حيث تتيو هذه اآلليات االلكترونية العديد من ا
حيتث إن  ،ن تستفيد منها المنظمات الدفاعية في بناء قدراتها المعلوماتيتة لتحقيتق أهتدافهاأ
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فتي تحقيتق متطلبتات بنتاء القتدرات المعلوماتيتة  اأي تً  الحديثتة يستهماستخدام هتذه التقنيتات 
 ومن أهمها:

 استخدام تقنيات حديثة في حفظ المعلومات. .1
والبرامت بصفة مستمرة التي تقوم بممارستتها المنظمتات الدفاعيتة رصد ا نشطة   .2

 اير الحكومية لصالو الفتات المهمشة.
عمل قاعدة معلومات عن كل ما يخص المنظمتات الدفاعيتة وخاصتة العتاملين   .3

 بها والمستفيدين منها.
 (30)التدرظب على استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع ا عمال.  .4
استتتتتخدام ا ستتتتاليب التكنولوجيتتتتة الحديثتتتتة لبنتتتتاء نتتتتو  متتتتن االرتبتتتتاط متتتتع مراكتتتتز  .5

االهتمتتتام بعمتتتل بحتتتو  ودراستتتات و  المعلومتتتات علتتتى المستتتتوى ا فقتتتي والرأستتتي،
 باالعتماد على ا سس العلمية.

 (31)ي مجال تكنولوجيا المعلومات. االستعانة بالخبراء والمتخصصين ف .6
 –همينننة األ –: شنننبكات التواصنننل االجتمننناعي اللكترونينننة )النشننن   والتطنننور اخامسنننا 

 التصنيف(:
 النش   والتطور: •

، فتتي on line communities هترت المجتمعتتات االفترايتتية، علتتى الختت 
، واستخدام تكنولوجيتا الحاستوب واالتصتاالت educationبداياتها بفعل احتياجات التعليم  

لتحقيق أارايها التعليمية بشكل أو   العشرظن؛ا منتصل ثمانينيات القرن  الرقمية منذ تقرظبً 
 networkedثتتتتتتم انبثقتتتتتتت بعتتتتتتد ذلتتتتتتل متتتتتتا ُعرفتتتتتتت بالمجتمعتتتتتتات الشتتتتتتبكية  بتتتتتت خر،

communities ًحيتث تطتورت  ،ليتهإالتسعينيات من ذات القترن المشتار أوائل    ا، مع تقرظب
فتتي شتتكل جماعتتات معروفتتة متتن مستتتخدمي تكنولوجيتتا اإلنترنتتت، تشتتترك فتتي الخصتتائص 

، اوأخيتتتترً  متشتتتابهة،وستتتائل اتصتتتتال رقميتتتة وارمجيتتتات  متلكتتتت او واالحتياجتتتات والمهتتتارات، 
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 اخصوصتتتً  ،يتتتا الوظتتتب كبيتتتر، متتتع انتشتتار تكنولوجانتشتترت هتتتذه المجتمعتتتات الرقميتتة بشتتتكل 
من المجتمعتات  ا، والتي تدعم اليوم كثيرً chat technologyتكنولوجيا الدردشة/المحادثة 

 االفترايية على نطا  كوني واسع.
عتترف بشتتبكات التواصتتل ومتتع التطتتور الستترظع للمجتمعتتات االفترايتتية  هتتر متتا ي

أوركتت  –فتايك  هتال –متا ستبيس  –تتوظتر  –لكترونية مثل: )الفيس بتوك  االجتماعي اإل
يوتيوب وايرها(، التي أتاد البعض منها مثل: )الفيس بوك( تبادل  –ليكند إن   –تاجد    –

المعرفتتتة والمعلومتتتات ومشتتتاركة الملفتتتات واجتتتراء المحادثتتتات الفورظتتتة، والتواصتتتل والتفاعتتتل 
 المباشر بين المشاركين.

علتى شتبكة اإلنترنتت،  ااصل االجتماعي هي ا كثر انتشارً كما تعتبر مواقع التو 
لكترونيتتة ا ختترى، ممتتا شتتجع متصتتفحي ه متتن خصتتائص تميزهتتا عتتن المواقتتع اإللمتتا تمتلكتت

راجتتع فيتته اإلنترنتتت متتن كافتتة أنحتتاء العتتالم علتتى اإل بتتال المتزايتتد عليهتتا، فتتي الوقتتت التتذل ت
عرض لها لكترونية ا خرى، واالرام من االنتقادات الشديدة التي تتاإل بال على المواقع اإل
موقتتع )الفتتيس بتتوك(، والتتتي تتهمتته تلتتل االنتقتتادات  اا وخصوصتتً الشتتبكات االجتماعيتتة دومتتً 

ط عقده وانهيتاره، فتإن بالتأثير السلبي والمباشر على المجتمع ا سرل، والمساهمة في انفرا
وااللتحتتتام بتتتين المجتمعتتتات، وتقرظتتتب المفتتتا يم  يفيتتته وستتتيلة مهمتتتة للتنتتتام ى هنتتتاك متتتن يتتتر 
والتعتتترف علتتتى ثقافتتتات الشتتتعوب المختلفتتتة، إيتتتافة لتتتدوره  واالطتتتا اآلختتتر، والتتترؤى متتتع 

 .(32)الفاعل والمتميز كوسيلة اتصال في إحدا  التغيير
 (:التويتر –أهمية شبكات التواصل االجتماعي )الفيس بوك  •

تكمن أهمية شتبكات التواصتل االجتمتاعي لفتتات المجتمتع المختلفتة كونهتا تمثتل 
  التالية:دوار العالم الخارجي حيث يمكن من خالها تحقيق ا نافذة على 

إحتتتتدا  التقتتتتارب بتتتتين الشتتتتعوب متتتتن ختتتتال تقتتتتديم المعلومتتتتات وا خبتتتتار وتبتتتتادل  
الثقافتتات، حيتتتث تفستتتو المجتتال إلبتتتداء التتترأل وحرظتتة االختيتتتار لطبيعتتتة المعلومتتتات 
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بتتتر هتتتذه المتتتراد الحصتتتول عليهتتتا متتتن العديتتتد متتتن المصتتتادر المعلوماتيتتتة المتاحتتتة ع
 الشبكات.

تمكنهتا متن بنتاء قتدراتها المعلوماتيتة متن  ،تتيو للمنظمات إمكانية إنشاء مواقع لهتا 
 خال التواصل بينها واين مراكز بناء القدرات على مستوى العالم.

ا الستتقاء المعرفتتة والمعلومتتات، كمتا تتتتيو شتتبكات التواصتتل ا رئيستتً مصتتدرً أن تكتون  
النتتاس فتتي جميتتع أنحتتاء العتتالم حرظتتة تبتتادل المعلومتتات االجتمتتاعي للمايتتين متتن 

والمعرفتتتة، حيتتتث إنهتتتا واستتتعة االنتشتتتار ممتتتا يستتتاعد علتتتى ستتترعة نشتتتر المعلومتتتات 
 ،اوتكتون بهتذا شتبكات التواصتل االجتمتاعي نافتذة ومتنفستً   ،وتبادل الخبرات واآلراء

يعبتتتترون متتتتن خالتتتته عتتتتن احتياجتتتتاتهم متتتتن ختتتتال توجيتتتته رستتتتائل إلتتتتى المستتتتتولين 
 تخذل القرار في المجتمع لل غت عليهم كي يستجيبوا لمطالبهم.وم

أصبحت شبكات التواصل االجتماعي وسيلة يشبع من خالهتا المستتخدمون ستواء  
 منظمات احتياجاتهم المعرفية والمعلوماتية. مأجماعات  ما أكانوا أفرادً أ
يتية نظتًرا احتلت شبكات التواصل االجتماعي مكانة بارهة بين المجتمعتات االفترا 

حيتتث تشتتكل التتنمت الثقتتافي الجديتتد  ،لكثتترة عتتدد المستتتخدمين لهتتا وستترعة انتشتتارها
التتذل يجمتتع بتتين المشتتتركين فتتي التفتتاعات االفترايتتية، حيتتث نجحتتت فتتي الجمتتع 
بين أفراد ينتمون إلى هوايات واهتمامات مشتركة في شتى أنحاء العالم عن طرظق 

 تبادل الحديث والمشاركة الفكرظة.
متتتن أهتتتم متتتا يميتتتز شتتتبكات التواصتتتل االجتمتتتاعي التفاعليتتتة والتتتتي تظهتتتر فتتتي أن  

حيث يمكن من خالهتا انتقتال الشتخص متن دور المستتقبل   ،المنتديات االفترايية
إلتتتتى دور المرستتتتل والفاعتتتتل، ف تتتتًا عتتتتن الحرظتتتتة التتتتتي تميتتتتز التعامتتتتل عبتتتتر هتتتتذه 

 .(33)الشبكات 
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تستتطيع المنظمتات الدفاعيتة  آلية تمكينوقد تمثل شبكات التواصل االجتماعي 
وظتحقتق ذلتل متن  ،من خالها تمكين الفتات الواقع عليها الظلم من التدفا  عتن مطتالبهم

هظتتادة فتترص ختتال تنميتتة قتتدراتهم وتزوظتتدهم بمهتتارات متتن شتتأنها فتتتو فتترص عمتتل لهتتم و 
كتتذلل تستتتطيع هتتذه المنظمتتات متتن ختتال شتتبكات التواصتتل  ،النجتتاد فتتي أمتتور حيتتاتهم

حتى تتمكن من أن تطالب بحقوقها وأن  ؛االجتماعي عمل برامت توعية للفتات المهمشة
 .(34)تمارس هذه الحقو  بالفعل

ن لشتتبكات التواصتتل االجتمتتاعي العديتتد متتن المميتتزات التتتي تفيتتد بتتدورها فتتي أ عتتن ف تتًا 
درات المعلوماتيتتتتتتتتتة بصتتتتتتتتتفة خاصتتتتتتتتتة للمنظمتتتتتتتتتات بنتتتتتتتتتاء القتتتتتتتتتدرات بصتتتتتتتتتفة عامتتتتتتتتتة والقتتتتتتتتت

 الدفاعية)الحقو ية( ومنها:
هتتذا يعتتود بطبيعتتة الحتتال إلتتى الستترعة التتتي يتتتم بهتتا نقتتل  تقلننيص اآلجننال والوقنن : 

ة التقليديتتة التتتي كانتتت عتتن الطرظقتت اعويتتً  ،المعلومتتات عتتن طرظتتق شتتبكة اإلنترنتتت 
 .اوظًا وعمًا شاقً ط اتأخذ همنً 

تستتتتفيد الكثيتتتر متتتن المنظمتتتات متتتن تكنولوجيتتتا المعلومتتتات النننتحكم فننني التكننناليف:  
وهتتذا متتن شتتأنه المستتاهمة مباشتترة  ،وادختتال التتنمت اإللكترونتتي فتتي ا عمتتال اإلدارظتتة

في التحكم في التكاليك والتقليل من التكلفة التي تحتاجها المنظمة أو المثسسة فتي 
 نشر المعلومات.

عدت نظتتتم المعلومتتتتات اليتتتتوم علتتتى ستتتترعة وجتتتتودة تتتتتداول لقتتتتد ستتتتا جننننود  القننننرارات: 
وهتتذا متتن شتتأنه يتتمان اتختتاذ قتترارات صتتائبة  ،المعلومتتات بتتين ا فتتراد و المنظمتتات 

وفعالة خاصة تلل المتعلقة با فراد العاملين داختل المنظمتة، فالمعلومتة النافعتة هتي 
درات التتتتتي تتتتتتوفر فتتتتي الوقتتتتتت والمكتتتتان المناستتتتب ممتتتتا يستتتتتهم بتتتتدوره فتتتتي بنتتتتاء القتتتتت

المعلوماتيتتتة للمنظمتتتات وخاصتتتة المنظمتتتات الدفاعيتتتة ايتتتر الحكوميتتتة التتتتي تتناولهتتتا 
 .(35) الدراسة الراهنة
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متن المزايتا المهمتة التتي تعتود علتى المنظمتات الدفاعيتة وتفيتد فتي   العمل الجمناعي: 
وهتتتذا متتتا  ،بنتتتاء قتتتدراتها أن يكتتتون هنتتتا كمتتتا يستتتمى بالعمتتتل  الفرظقتتتي داختتتل المنظمتتتة

تتيحتته شتتبكات التواصتتل االجتمتتاعي اإللكترونيتتة لألفتتراد داختتل المنظمتتة متتن ختتال 
هتتذه المعلومتتات در كتتان مصتتأستتواء  ،ستتهولة التواصتتل وتتتداول المعلومتتات والخبتترات 

خارجهتتتتا بمتتتتا يتتتثدل فتتتتي النهايتتتتة إلتتتتى تحستتتتين ا داء ورفتتتتع  ممتتتن داختتتتل المنظمتتتتة أ
 .(36)من العمل الفرظقي اإلنتاجية، وهذا هو الهدف الرئيس

لقتتتد وفتتترت شتتتبكات التواصتتتل االجتمتتتاعي اإللكترونيتتتة  ت منننين رأل المنننال البشنننري: 
متات فتي مجتال بنتاء القتدرات ونظم المعلومتات إمكانتات ايتر مستبوقة لألفتراد والمنظ

حيث أتاحت خدمات التعليم عن بعد والتدرظب وذلل عن طرظتق   ،والكفاءات البشرظة
 وهذا يساعد في نشر المعرفة والمعلومات لألفراد والمنظمات. ،الشبكات المعلوماتية

يشتير هتذا المفهتوم إلتى برمجيتات إلدارة مراحتل العمتل  : Workflowتندف  العمنل 
وظعنتتتتتي ذلتتتتتل أن ا شتتتتتخاص المناستتتتتبين  ،و ياستتتتتها وتستتتتتجيلها وتنستتتتتيقها ومراقبتهتتتتتا
وهتتذا يقتدم العتون للعتتاملين علتى اختتتاف  ،يستتلمون المعلومتات فتتي الوقتت المناستب 

 .(37) و ائفهم وظقبل تطبيقات متنوعة
 لكترونية:تصنيف شبكات التواصل االجتماعي ال  •
 الفيس بوك: .1

 ،يعتبتتتتر الفتتتتيس بتتتتوك موقتتتتع تواصتتتتل اجتمتتتتاعي يعمتتتتل علتتتتى تكتتتتوظن الصتتتتداقات 
حيتتث إنهتتا  ،وظستتاعد علتتى تبتتادل المعلومتتات وهتتى مدونتتة يشتتارك فيهتتا كتتل الفتتتات العمرظتتة

 .(38)وسيلة يمكن من خالها تبادل اآلراء ومشاركة المعلومات.
وكانتتت مدونتتته )الفتتيس بتتوك( فتتي بتتدايتها محصتتورة فتتي نطتتا  الجامعتتة واحتتدود 
أصتتتدقاء )هوكتتترايت(، وهتتتو صتتتاحب فكتتترة الفتتتيس بتتتوك، فتخطتتتت شتتتهرتها حتتتدود الجامعتتتة 

 (39) وانتشرت في مدارس الواليات المتحدة ا مرظكية المختلفة.
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على المواقع االجتماعية ا خرى التي سبقتها   اال أن هذه المدونة لم تحقق تميزً إ
(، حيتتث حقتتق القتتائمون علتتى الموقتتع 2007مثتتل موقتتع )متتال ستتبيس( وايتتره، حتتتى عتتام )

إمكانيات جديدة لهذه الشبكة ومنها، إتاحتة فرصتة للمطتورظن ممتا هادت هتذه الخاصتية متن 
كافتتة دول  ىإلتتد الواليتتات المتحتتدة ا مرظكيتتة شتتهرة موقتتع الفتتيس بتتوك، بحيتتث تجتتاوه حتتدو 

( النصتتل 2010العتتالم، وتجتتاوه عتتدد المستتجلين فتتي هتتذه الشتتبكة فتتي ا ول متتن يوليتتو )
مليتتتار شتتتخص، يزورنهتتتا باستتتتتمرار وظتبتتتادلون فيمتتتا بيتتتتنهم الملفتتتات والمعلومتتتات والصتتتتور 

وموايتيع متنوعتة  ومقاطع الفيديو، وظعلقون على ما ينشتر فتي صتفحاتهم متن آراء وأفكتار
 (40)ما تكون في المحادثات.  اواالبً  ،لفعالةلل المشاركة اذ  ىوجديدة، ي اف إل

متتن حيتتث الشتتهرة واإل بتتال المركتتز الثالتتث بعتتد  اوتحتتتل شتتبكة الفتتيس بتتوك حاليتتً 
متتتتوقعي )اواتتتتل ومايكروستتتتوفت(، حيتتتتث بلتتتت  عتتتتدد المشتتتتتركين فيهتتتتا أكثتتتتر متتتتن )مليتتتتار 

 (41)شخص(.
 تويتر: .2

(، عندما قامت 2006 هرت بدايات هذه الخدمة المصغرة )توظتر( أوائل عام )
( ا مرظكيتة بتإجراء بحتث تطتوظرل لخدمتة التتدوظن المصتغرة، ثتم أتاحتت Obviousشركة )

الشركة المعنية ذاتها استخدام هتذه الخدمتة لعامتة النتاس فتي أكتتوار متن نفتس العتام، ومتن 
ثتم أختتذ هتذا الموقتتع باالنتشتتار، باعتبتاره خدمتتة حديثتة فتتي مجتتال التتدوظنات المصتتغرة، بعتتد 

الشتتركة ا م، واستتتحدثت لهتتا خدمتتة المصتتغرة عتتن ذلتتل أقتتدمت الشتتركة ذاتهتتا بفصتتل هتتذه ال
 (.2007طلق عليه )توظتر( وذلل في أبرظل عام )يُ ا ا خاًص موقعً 

بتتتتتإطا  موقعهتتتتا الختتتتاص بالتشتتتتتارك عبتتتتر شتتتتتبكتها  اوقتتتتد قامتتتتت تتتتتتوظتر متتتتثخرً 
 ,Topsyاالجتماعيتتتتة، حيتتتتث كانتتتتت هتتتتذه الخدمتتتتة تقتتتتدم متتتتن شتتتتركات أختتتترى أمثتتتتال

Tweetmem .(42) 
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وظستفيدون من حيث  ،مكانيات ال حدود لهاإوظعتبر المطورون أن توظتر يمتلل  
التتتتدوظن المصتتتغرة يقتتتدم ختتتدمات وأن تتتتوظتر  ،االبرمجتتتة والتطبيقتتتات خصوصتتتً  فتتتيالمرونتتتة 
 .(43)لكافة المستخدمين لشبكات التواصل االجتماعي ا خرى  امجانً 

واذلل يمكن االستفادة من اإلمكانيتات والختدمات التتي تتيحهتا شتبكات التواصتل 
االجتماعي مثل الفيس بوك والتتوظتر متن خدمتة نقتل المعلومتات والملفتات وسترعة التفاعتل 

متتتتن ختتتتال  ،والمثسستتتتات فتتتتي تطتتتتوظر الكفتتتتاءات وفرظتتتتق العمتتتتلبتتتتين ا فتتتتراد والجماعتتتتات 
االستتتفادة متتن مواقتتع وشتتبكات التواصتتل االجتمتتاعي فتتي بنتتاء قتتدراتها عتتن طرظتتق االتصتتال 

لمتتا لتتذاك متتن دور فتتي رفتتع  ؛خاصتتة القتتدرات المعلوماتيتتةمتتة ببنتتاء القتتدرات بتتالمراكز المهت
بتتتتداًل متتتتن الخطتتتتت والبتتتترامت كفتتتتاءة القيتتتتادات وفرظتتتتق العمتتتتل وتطتتتتوظر السياستتتتات المتبعتتتتة 

وتطوظر المسار المهني في المنظمات الدفاعية فهذه اآلليتات التكنولوجيتة وستيلة   ،التقليدية
 متميزة ومتطورة يمكن االعتماد عليها في هذا الشأن.

 :: االتصال اللكتروني وبناء القدرات المعلوماتية للمنظمات الدفاعيةاسادسا 
أستتاليب ووستتائل االتصتتال نقلتتة نوعيتتة فتتي مفهتتوم التتزمن أحتتدثت التطتتورات فتتي 

والمستتتافات، وأستتتهمت تكنولوجيتتتا المعلومتتتات فتتتي استتتتحدا  قنتتتوات ووستتتائل حديثتتتة لنقتتتل 
 ،بصرف النظر عن التباعد المكتاني والجغرافتي ،وتبادل المعلومات بين ا طراف المختلفة

جتمتتاعي، حيتتث يمكتتن أن ومتتن أهتتم وأحتتد  هتتذه الوستتائل اإللكترونيتتة شتتبكات التواصتتل اال
 تسهم بشكل كبير في بناء القدرات المعلوماتية للمنظمات الدفاعية اير الحكومية.

 :Email( البريد اللكتروني 1)
يسمو البرظتد اإللكترونتي بنقتل رستائل كتابيتة فورظتة عبتر أجهتزة الحاستبات اآلليتة 

حتفظ بها بصندو  البرظد حيث تستقبل ا جهزة المرسل إليها الرسائل وت  ،المرتبطة شبكًيا
box mail (44) احتى يطلع عليها الفرد في الوقت الذل يراه مناسبً ؛. 
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كمتا تتتيو فرصتة  ،وظعتبر البرظد اإللكتروني وسيلة سرظعة واير مكلفة لاتصتال
يلة ستترظعة واالتتتالي فهتتو وستت ،إرستتال نفتتس الرستتالة إلتتى أطتتراف متعتتددة فتتي نفتتس اللحظتتة

لمشتتتتاركة وتبتتتتادل  ؛والدفاعيتتتتة ايتتتتر الحكوميتتتتة بشتتتتكل ختتتتاص  اونتتتتاجزة للمنظمتتتتات عمومتتتتً 
 .(45)المعلومات التي من شأنها بناء قدراتها المعلوماتية

 :Instant messaging (IM)( تبادل الرسائل الفورية 2)
 هتترت الرستتائل الفورظتتة عبتتر اإلنترنتتت وشتتبكات التواصتتل االجتمتتاعي كوستتيلة 

وانتقلتتت بعتد ذلتتل إلتتى مجتتال ا عمتتال،  ،Chattingاستتخدمها الشتتباب  اتتراض الدردشتتة 
حيث تتيو تبادل ونشر المعلومات بين المنظمتات والحصتول علتى ردود أفعتال ومعلومتات 

وهتتتتذه الوستتتتيلة تتناستتتتب وانتتتتاء القتتتتدرات  ،مرتتتتتدة فورظتتتتة دون الحاجتتتتة لتتتتزمن انتظتتتتار للتتتترد 
 اعي.المعلوماتية للمنظمات الدفاعية اير الحكومية من خال شبكات التواصل االجتم

 :Electronic Data Exchangeت ( التبادل اللكتروني للبيانات والمعلوما3)
حيتتتث يمكتتتن أن  ،وهتتتي طرظقتتتة تقتتتوم المنظمتتتات متتتن خالهتتتا بتبتتتادل المعلومتتتات 

تستتفيد منهتا المنظمتات الدفاعيتة ايتر الحكوميتة فتي تلقتي التتدرظبات والخبترات التتي تمكتتن 
متن ختال التنستيق والتعتاون القتائم علتى  ،المنظمات الدفاعية من بنتاء قتدراتها المعلوماتيتة

آليتتة التشتتبيل بتتين هتتذه المنظمتتات ومراكتتز بنتتاء قتتدرات المنظمتتات ايتتر الحكوميتتة المنتشتترة 
 لى شبكة اإلنترنت.ع
 :Extra Net( اكسترا ن  4)

تتيو لبعض ا طراف الداخلية داخل المنظمات إمكانية   وهي شبكة اتصاالت 
خارجية بأطراف  الحقو    ، االتصال  ومسلواي  المهمشة  الفتات  على    ؛مثل  للتعرف 

هذه  وأثر  حجم  تويو  التي  المعلومات  على  والحصول  تواجههم  التي  المشكات 
يهم، أل قد تساعد في أن يكون لدى المنظمات الدفاعية اير الحكومية كم  المشكات عل
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مشكاتهم وطبيعة  ا فراد  أعداد  عن  الد يقة  واإلحصائيات  المعلومات  لويع  ؛  من 
 ا نشطة والبرامت الدفاعية التي تحد من هذه المشكات في المجتمع. 

المنظمنات الدفاعينة منن التندري  شبكات التواصل االجتماعي اللكترونية وتمكين   •
 اللكتروني لبناء قدراتها المعلوماتية:

نظًرا  همية الدور الذل تقوم به المنظمات الدفاعية والذل يتطلب منها الدفا   
منهم المهمشين  وخاصة  المجتمع  أفراد  من    ،عن  الدور  هذا  توافر أ ثم  متطلباته  هم 
وهذا يحتاج إلى بناء   ، امت وا نشطة الدفاعيةالمعلومات والمعارف، وقواعد البيانات، والبر 

المنظمات  لهذه  المعلوماتية  عقد   ،للقدرات  خال  من  أهدافها  تحقيق  من  يمكنها  بشكل 
 العديد من التدرظبات اإللكترونية. 

مزايننا التنندري  اللكتروننني للمنظمننات الدفاعيننة غيننر الحكوميننة مننن خنن ل شننبكات )أ( 
 :(46)التواصل االجتماعي

 سهولة وسرعة الوصول إلى المعلومات الحديثة. -
 التعامل المباشر مع القائمين بالتدرظب. -
 فاعلية المناقشات. -
 دعم وتعزظز التعلم المستمر. -
التغلتتتب علتتتى مشتتتكات الوقتتتت والمكتتتان والمرونتتتة والمستتتاواة فتتتي الحصتتتول علتتتى  -

 المعلومات.
 تقليل تكلفة التدرظبات. -
نتتتتامت التتتتتدرظبي فتتتتي أل وقتتتتت وايصتتتتالها المرونتتتتة فتتتتي إجتتتتراء تعتتتتديات فتتتتي البر  -

 للمتدراين.
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 )ب( أنماط التدري  اللكتروني: 
يجمتتتع التتتتدرظب ايتتتر المتتتتزامن بتتتين المتتتتدراين والقتتتائم  التننندري  غينننر المتنننزامن: -

ا إلكستتابهم المهتتارات والمعتتارف الحديثتتة متتن ختتال التتدخول علتتى  ؛بالتتتدرظب معتتً
إلنجتتتاه المهتتتام التتتتي يكلفتتتون بهتتتا وتبتتتادل  ؛شتتتبكة اإلنترنتتتت فتتتي أوقتتتات مختلفتتتة

المعلومتتتتات والخبتتتترات، وظتميتتتتز هتتتتذا النتتتتو  متتتتن التتتتتدرظب باعتمتتتتاده علتتتتى أدوات 
 متنوعة تسمو بالتعلم المباشر والتعلم الجماعي.

وفيتتته يتواجتتتد المتتتتدرب  ،ر ا ستتتاليب التدرظبيتتتة المتطتتتورةأكثتتت التننندري  المتنننزامن: -
باإليتتتافة أنتتته يستتتمو  ،والقتتتائم بالتتتتدرظب علتتتى شتتتبكة اإلنترنتتتت فتتتي الوقتتتت نفستتته

ا فتتتتتي الجلستتتتتة ومتتتتتن ثتتتتتم يشتتتتتارك المتتتتتتدرب فعليتتتتت   ،بتتتتتإجراء التطبيقتتتتتات المشتتتتتتركة
 .(47)التدرظبية
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Social Networks as a Mechanism for Building 

Information Capabilities for Organizations 

 

Mahmoud Abdou Abdelghany Mohamed  

  

Abstract: 

Modern technological developments have brought about a 

qualitative leap in the entire world with regard to all aspects of 

life, and the most important contribution of modern electronic 

mechanisms represented in electronic social networks is the speed 

of communication and exchange of visions and information, 

whether at the social, cultural or political level, where social 

networks have become an important source for obtaining On 

knowledge and information, whether for the individual, groups or 

organizations of all kinds, where these organizations can benefit 

from social networks in building their various capacities, 

especially informational capabilities, so that they can perform 

their mission in society, improve their performance and achieve 

their goals more effectively. 
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