
  ٢٠٠٩ لسنة ٣١ جملد ٩٤ تنمية الرافدين العدد                            جامعة املوصل-كلية اإلدارة واالقتصاد
  ]٣١٨-٣٠١[                                                                      ص ص  

 

  
  ٢٠/٥/٢٠٠٨  تأريخ قبول النشر                                            ١٦/١/٢٠٠٨ تأريخ استالم البحث

  
 

   في ضوء مفهوم دورة الحياة استهالك قيمة المعلومات
   القياسإمكانياتو، واألثراألهمية ، ماهيالمف

  
تور تار محمد  يل العدواينعبد كا   لس ا

سا د تاذ  مأ  قسم نظم املعلومات  داریة-س 
قية اإلدارة و  صاد     امعة املوصل -لك

dr.aladwani@yahoo.com 

  
  
  

  لمستخلصا
مراحل ابتدأت تم بلوغھا في إطار اشتمل على أربع و، جملة من األھدافحددت لھذا البحث  

ن تك ون  أإذ یع د ذل ك محاول ة یمك ن     ، باختبار إمكانیة تطبی ق مفھ وم دورة الحی اة عل ى المعلوم ات         
 المرحل  ة الثانی  ة فق  د رك  زت عل  ى ح  ال المعلوم  ات ف  ي إط  ار مرحل  ة   أم  ا، األول  ى ف  ي ھ  ذا المج  ال 

 الن صراف الب احثین نح و     التركیز علیھا س ابقاً  إلىر   التي لم یص   ،شار إلیھ المالمفھوم  االنحدار من   
عل ى والدة المعلوم ات      األحی ان وفي بعض   ،  التركیز على مرحلة نضج المعلومات على نحو رئیس       

المرحل ة الثالث ة    وأم ا ، درسان في إطار عملیات نظام المعلوم ات اإلداری ة    ما زالتا ت  ن   اللتا ،ونموھا
 مرحل  ة إل  ى المناس  ب الحت  ساب القیم  ة الكمی  ة للمعلوم  ات الواص  لة  اإلط  اروض  ع خاللھ  ا فق  د ت  م 

 منھ  ا لتحدی  د ق  سط اإلطف  اء ال  سنوي لمجم  ل المعلوم  ات المتداول  ة ف  ي المنظم  ة     لإلف  ادةاالنح  دار 
 المعلوم  ات ف  ي المیزانی  ات العمومی  ة  إظھ  ار إلمكانی  ةمم  ا یؤس  س ،  قیمتھ  ا ال  صافیةإل  ى وص  وًال

قیم ة   (أس سھا وذل ك بكام ل   ،  من الموج ودات غی ر الملموس ة األخ رى         قرانھاأ جانب   إلىللمنظمات  
  .)قیمة صافیة،  سنويإطفاءقسط ، إجمالیة

 رك   ز الباح   ث ف   ي المرحل   ة الرابع   ة عل   ى التأس   یس للمف   اھیم الجدی   دة المرتبط   ة  وأخی   رًا
ل  وس  بوأث  ره وأھمیت  ھ مفھ  وم اس  تھالك قیم  ة المعلوم  ات   وأھمھ  ابموض  وع انح  دار المعلوم  ات  

 مناق شة فكرت ھ ف ي    زمالئ ھ م ن الب احثین عل ى    ل بع دد م ن المقترح ات منھ ا حث ھ        أردفھ ا  ث م ،  قیاسھ
  .بحوث الحقة لتأكیدھا وتطویرھا أو نفیھا 
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Abstract 
 

The research aims to achieve multiple objectives, which achieved through a 
framework includes four stages. First specialized in testing the possibility of applying life 
cycle concept upon information, and is regarded the first one in this field. Second stage, 
emphasized the statue of information in the framework of downward stage which is not 
emphasized previously because researchers were emphasized mainly on the stage of 
information maturity, and sometimes on the generation of information and its development, 
which is still taught in the framework of processing operations for management 
information. Third, during which was the establishment of the educate framework to 
calculate the quantitative value of the reached information to get use of them in settling the 
annual payment for total handled information reaching to its net value which establish for 
the possibility to show the information in the general budget as well as its peers of other 
untouched assets and that in its total basis total value, annually payment settlement and net 
value. Finally the researcher emphasized the establishment of new concepts connected with 
the concept of downward information and the most important of them is the concept of 
consuming information value, its importance, its concept, and the ways of its measurement, 
which are accompanied by a number of suggestions.   

  
  المقدمة

علـى مفهـوم     التأكيد إلى اإلدارية النظرية في نظام المعلومات      األطرتذهب  
لكن هذا  .  المعلومات أنظمةحد أهم مؤشرات قياس فاعلية      قيمة المعلومات بوصفه أ   
 األطـر يزال يعاني كما تؤكد ذلك       ا م إليها المشار   أهميتهالمفهوم وعلى الرغم من     

ت سواء على مستوى طرق احتسابه الوصفية       النظرية نفسها من جملة من المشكال     
 على مستوى طرق احتـسابه      أو،  لإلفراد الشخصية   باآلراءالتي تعاني من تأثرها     

 منها الصعوبات التي تكتنف مهـام       أخرىالكمية التي تعاني بدورها من صعوبات       
  .تطبيقها

 لم تحـظ باالهتمـام مـن لـدن     أنهاولعل من الصعوبات التي يعتقد الباحث       
ا الطريقتين الوصفية والكمية لنوع القيمة ت بعدم تمييز كلرما ينحصثين والكتاب الباح

 النظرية لعلم المحاسـبة إن المـوارد   األطرفالمعروف في   ،  إطارهماالمحسوبة في   
 ما تتميز بتوافر نوعين من القيمة لها هما القيمـة            غالباً األراضيالمختلفة باستثناء   

ن العوامل التي تسهم في التمييز بينهما ما يطلق عليه          مو،   والقيمة الصافية  اإلجمالية
  . السنوي للموجودات غير الملموسةاإلطفاء أواالندثار 

بخاصة إذا ما تم السعي نحو االتفاق مع الطروحـات          ،  لذا تبدو الحاجة ماسة   
 إلمكانيـة  البحث عن الوسـيلة المناسـبة        إلى،  التي تعد المعلومات بوصفها مورداً    
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 توفير قيمتين   إلىوصوالً   السنوي على المعلومات     اإلطفاءو  الندثار أ تطبيق مفهوم ا  
 الذي هوهذا ما حاول الباحث مناقشته في بحث      ،  رىاألخوارد  مرار ال ـى غ ـلها عل 

  :تي جاء في خمسة محاور على النحو اآل
  .)وتقاناتهمنهجه ، فرضياته، أهميته وأهدافه، مشكلته(اختص بمنهجية البحث : األول
 طـرق قياسـها الكميـة       إلـى   ركز على مفهوم قيمة المعلومات وصـوالً       :الثاني

  .والوصفية
م اسـتهالك قيمـة     يهاغراض التأسيس لمف  اشتمل على النواحي التي تمهد أل     : الثالث

مراحل  ضاستعرا من خالل     من مفاهيم أخرى   اوما يرتبط به  ،  المعلومات
  .دورة حياة المعلومات

ـ  هـا تهالك قيمـة المعلومـات وأهميت     م اس  بالتأسيس لمفاهي  اختص: الرابع  ا وأثره
  .اقياسه سبل أو وإمكانيات

  .مقترحاتهاشتمل على استنتاجات البحث و: الخامس
  

   البحثيةمنهج
  مشكلة البحث  -أوالً

 بمعنى أكثر تعميماً على المعرفـة       أويتفق الباحثون والكتاب على المعلومات      
  علـى اسـتخدام المعلومـات       القـدرة  إليهـا بوصفها المعلومات المختزنة مضافاً     

)Davenport & Pursak, 1998, 5( حد أهـم  نها باتت تشكل في عصر المعلومات أبأ
  ال  مورد أنها، أو   )١٣،  ٢٠٠٣،   وصالح فرجيملا(مكونات الثروة القومية للشعوب     

  ) .٦٧، ٢٠٠٥،إدريس( والمعدات والطاقة اآلالتيقل أهمية عن 
 يبدو بحاجة  والمعدات على هذا النحو   التاآلأن المقاربة بين المعلومات وبين      

 جانـب   إلـى وذلك  ،   التي تساعد على القبول أو االتفاق معها       األدلة المزيد من    إلى
 األدلـة ولعـل مـن     ،   تحديد قيمتهـا   إمكانية أو   أهميتها إطار المعروفة في    األدلة

ارد ن المو إ: ادهـالذي مف  التساؤل   إجابة إطارن يندرج في    يمكن أ المقصودة هنا ما    
 الـسنوي   اإلطفاء أو االندثار    تخضع لما يعرف بقوانين    األراضيالمختلفة باستثناء   

 األقـل و علـى    أفهل يمكن القول بخضوع المعلومات      ،  للموجودات غير الملموسة  
  ؟أيضاًقيمتها لهذه القوانين 

لذا ،  لقد مثل التساؤل المذكور بالنسبة للباحث المشكلة التي يسعى للبحث فيها          
  : البحث بجملة من التساؤالت األخرى منهاغراضألللتعبير عنها فقد عمد 

بمعنـى  ؟   القول باستهالكها  إلى محدد يمكن أي يصار بعده       هل للمعلومات عمر   .١
تهلك قيمتها على النحو الذي تستهلك       هل تستهلك المعلومات أو تس     أكثر وضوحاً 

 ا المحدد ؟وذلك بعد انقضاء عمره، بموجبه بقية الموارد الرأسمالية األخرى
 كيف يقاس استهالك قيمة المعلومات ؟ .٢
 ةأو حيـا   في حياة أنظمة المعلومـات       ما أهمية تشخيص المعلومات المستهلكة     .٣
  ؟لمنظماتا

  



  ]٣٠٤[                                                      ...   يف ضوء مفهوم دورة احلياةاستهالك قيمة املعلومات
 

  وأهدافه البحث أهمية -ثانياً
  :اآلتي على النحو  التي يمكن حصرهاأهدافه أهميةن  هذا البحث مأهميةتبرز 

 :دفين رئيسينالتي تتمثل في ه:  العلميةاألهداف. ١
 وأثـره  وأهميتـه لمفهوم استهالك قيمة المعلومات   يؤسس    فكري إطاربلورة    . أ

 .وسبل قياسه 
ي كل مرحلة مـن مراحـل        يصف حال المعلومات ف    آخر فكري   إطاربلورة    . ب

 .مما قد يفيد المهتمين بهذين الموضوعين من الباحثين والكتاب. دورة حياتها
لب انتباه المديرين في المنظمات المختلفـة        ج إلىالتي تهدف   :  المهنية األهداف. ٢

 األرشيف وحدات   اهتكتنز تشخيص ومعالجة المعلومات المستهلكة التي       ألهمية
وعلى ،  معلوماتهمأنظمة تقويم فاعلية وكفاءة    أثناء في   أهميةلما لذلك من    ،  لديهم

ت شـظاياه   أ بـد   معلوماتياً نحو خاص في ظل هذا الظرف الذي يشهد انفجاراً        
  . في كل االتجاهاتتتطاير

  
   البحث فرضيات -ثالثاً

 تتحـدد  أنيمكـن  ، أهدافـه  من تساؤالت مشكلة البحث وما يخـص   انطالقاً
  : على النحو اآلتي فرضياته

 قيمة المعلومات المتداولة في المنظمات بعوامل مختلفة منها مـا يتعلـق             تتأثر .١
 أنلى نحو يمكـن     ع  توقيتها أوموثوقيتها  أو  نوعيتها   أوبكمية هذه المعلومات    

 األجـواء  عن التداول واالستخدام مما يـوفر        إبعادها ومن ثم ،   نفاذها إلىيقود  
 .الستهالكها 

يمكن تطبيق مفهوم دورة الحياة على المعلومات بذات اآللية التي يطبـق فيهـا              .٢
 مماعلى األمور األخرى كالسلع والخدمات واألنظمة بغض النظر عن طبيعتها           

 حـال    المعلومـات   تصادفها أنحي الخلل التي يمكن     نوا تشخيص   علىيساعد  
 .  وقبل معالجتها الحقاًحدوثها

 في وضع )مرحلة االنحدار(يساعد هذا المفهوم بخاصة في المرحلة الرابعة منه     .٣
 تفيد ألغراض احتساب قسط اإلطفاء الـسنوي        أنالركائز أو اللبنات التي يمكن      

ر الذي كـان    سا الم أكملكون قد    وبذلك ي  ، صافي قيمتها  إلى للمعلومات وصوالً 
 المعلومـات  إظهـار  إمكانيـة  إلى عند قيمتها اإلجمالية مما يمهد الطريق     واقفاً

ة قيم،  إطفاءقسط  ،  إجماليةقيمة  ( غير ملموس كامل األسس       كمورد أود  كموجو
في الميزانيات العمومية في نهاية السنة المالية للمنظمات المختلفة بغض ) صافية

 هـذا    من إجراء ما فرضت التغيرات الحاصلة في البيئة        إذا تهاالنظر عن طبيع  
  .النوع مستقبالً

    هتقاناتمنهج البحث و -رابعاً
 يعتمد علـى المـنهج    لمسعى هذا البحث نحو تأطير جانب نظري جديد    نظراً

 من والدتها ولحين استهالكها في ضـوء        الوصفي في وصف حال المعلومات بدءاً     
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 أو،  من قبل فـي هـذا المجـال         يكون غير مطروق   ي ربما مفهوم دورة الحياة الذ   
 من قبل في األطر النظرية لنظـام  ى نحو غير واضح وغير كافٍ  ل ولكن ع  اًمطروق

على خبرته العلمية والمهنية المتواضـعة        الباحث عتمدسيعليه  ،  المعلومات اإلدارية 
 المضمون  كما سيعتمد على تحليل   ،   هذا الوصف  إلنجاز يفيد   أنفي توفير ما يمكن     
 آراء البـاحثين والكتـاب     سيستفيد منها في الحصول على     إذ،  بوصفها تقانة مساندة  

 أوو تسند وجهة نظره حيال بعض الفقرات التي تحتاج لمثل هذا الدعم             التي تدعم أ  
  . اإلسناد

  
  اوأهميته مفهوم قيمة المعلومات

 الـسعي  كمدخل لهذا المفهوم يجد الباحث من الضروري التقديم له من خـالل   
ما المقصود بعمليـات    ؟  اتما المقصود بالبيان   :نحو إجابة التساؤالت المهمة اآلتية    

  ات؟ما المقصود بالمعلوم؟ المعالجة
، ٢٠٠١، وآخرونالمعاضيدي (و) ٢١ ،١٩٩٨، الصباح(يتفق الباحثون ومنهم 

 المعنـى   إلـى أو عناصر من الحقيقة تفتقر        مادة خام،  البيانات بوصفها على  ) ١٤
إذا ما  . عنى خاص وذلك على المستوى الفردي      قد تكون ذات م    أنهامما يعني   . مالعا

أما على المستوى العام لمجموعـة مـن        . أخذت لتصف فردا ما على سبيل المثال      
ممـا يتطلـب    .  يـصفهم  أناألفراد فإنها غير قادرة على توفير المعنى الذي يمكن          

 تخـضع   أنمتعاقبة يجب    وذلك بواسطة سلسلة من عمليات     ،ا الغرض تأهيلها لهذ 
 إذ تدخل هذه )١ـ٢انظر الشكل  ( يشرف على تنفيذها نظام المعلومات اإلدارية        لها

 له ليباشر معالجتهـا بواسـطة العمليـات    مدخالت هذا النظام بوصفها   إلىالبيانات  
 تلبي احتياجات المستفيدين    )مخرجات( معلومات   إلىا   تحويله إلى المذكورة وصوالً 
 الجهة المستفيدة الرئيسة    م بوصفه القراراتبصنع  ن  وخاص المعني ومنهم على نحو    

كما يؤكد على ذلـك معظـم الكتـاب والبـاحثين ومـنهم         ،نظامهذا ال من خدمات   
  .)٤٩، ٢٠٠٤ السامرائي والزغبي،(

نها عبارة عن أ: يرى الباحث بخصوص المعلومات ما مفادهانطالقا من ذلك و
قادرة على توفير المعنى العام الـذي يلبـي         بيانات تمت معالجتها على نحو جعلها       

  .      احتياجات المستفيدين
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ]٣٠٦[                                                      ...   يف ضوء مفهوم دورة احلياةاستهالك قيمة املعلومات
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   المخطط العام لنظام المعلومات اإلدارية١-٢الشكل 
  .من إعداد الباحث: المصدر 

  
 من  نارئيسن  ا نوع أنهابخصوص عمليات المعالجة      إليه تجدر اإلشارة ومما  

  :) ١٦، ٢٠٠١المعاضيدي وآخرون ، ( اآلتيالعمليات على النحو
 وهو المعني أو الذي يستهدف معالجة البيانات ويـشتمل علـى عمليـات              :األول  

  . التقاريروإعدادالفهرسة ، التصفية، التحصيل
 وهو المعني أو الذي يستهدف المعلومات ويشتمل على عمليـات تخـزين             :الثاني  

  .واسترجاعها وتحديثها ونشرهاالمعلومات 

  التغذية العكسية

 قواعد البيانات والمعلومات

  المخرجات
  
  

 المعلومات

  المدخالت
  
  

  البيانات

  العمليات
  الفهرسة، التصفية،التحصيل
تخزين ،  التقاريرإعداد

  المعلومات
  استرجاع المعلومات
  تحديث المعلومات

   المعلوماتشرن
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ذ هذين النوعين من العمليات     ي النجاح في تنف   أن يضاً أ يهإل اإلشارة تجدر   ومما
  التي يمكـن تعريفهـا     قيمة المعلومات  في توفير ما يطلق عليه        رئيساً  دوراً يؤدي

 أو اً كمي اًمقياس: بوصفها )٤٧،  ١٩٩٥الطائي،  ( ومنهم    الباحثين آراء على   عتماداًا
 في مدى قدرته علـى تلبيـة   اإلداريةلمعلومات  يعتمد لقياس فاعلية نظام ا   اًوصفي

ات ستخدم من قبـل إدار    ت أنيمكن   ا بوصفه اوتبرز أهميته ،  ناحتياجات المستفيدي 
مـن   أو المنظمات إداراتأو من قبل      المعلومات للحكم على فاعلية أنظمتها     أنظمة

  كالباحثين الذين يجرون دراساتهم في المنظمات المختلفـة        قبل الجهات الخارجية  
  .أيضاًلنفس الغرض 

علـى    احتسابها غراضأل ناتن رئيس ا طريقت فقد توافرت ،   مما تقدم  انطالقاًو
  :  )٦٢، ١٩٩٨ العدواني،( و ) ٩٠، ٢٠٠٥ ،إدريس( اآلتيالنحو 

  
  :ن على النحو اآلتي يتوافر مدخالغراضهاوأل : الطريقة أو الطرق الكمية.١
 نظرية المعلومات في احتـساب       الذي يركز على    :مدخل اقتصاديات المعلومات  . أ

سع المجال للوقـوف علـى كـل        يت دلة خاصة ال  وذلك بموجب معا  ،  هذه القيمة 
 يأخـذ  مصممة على نحـو  أنها: فكل ما يمكن قوله بخصوصها مفاده      .تفاصيلها

مقدرة  ،ا احتماالت تحقق الحلول لمشكلة م     أوبالحسبان النسب الخاصة باحتمال     
ومـن ثـم    ،   منها اإلفادة بعد   أخرىمرة  ت ومقدرةً    من المعلوما  اإلفادةمرة قبل   

  .  الحتساب قيمة تلك المعلومات وصوالًإليهاتوظيف ذلك في المعادلة المشار 
نظرية القرارات في احتساب هـذه      الذي يركز على    :  مدخل المنفعة االقتصادية   .ب

ـ   العائد على القرار   بالحسبان   تأخذ أخرىوذلك بموجب معادلة    ،  القيمة ل  مقدر قب
 فـي المـدخل     إليهوذلك بدل احتمال الحل المشار      ،   من المعلومات  اإلفادةوبعد  
  .السابق

 منهـا    توافر جملة من االنتقادات لهذين المدخلين       كذلك اإلشارةتجدر  ومما  
ت  النسب الخاصة باحتماال   أوالصعوبات التي تكتنف مهام تقدير العائد على القرار         

  .تحقق الحلول للمشكالت المبحوثة
 الـذي يعـد     مدخل خصائص المعلومات   يعتمد   غراضهاوأل : الطريقة الوصفية  .٢

وهو يقوم على فكـرة اسـتطالع       ،   في االستخدام لسهولة تطبيقه     شيوعاً األكثر
 استبانات  أوراقباإلفادة من   )  لهم  شامالً عينة منهم أو حصراً   (المستفيدين   آراء

 فـي المعلومـات     تعد لغرض معرفة مدى اتفاقهم على توافر خصائص بعينها        
من خالل معرفة نسب االتفاق المذكورة يمكن الحكم على قوة أو           و،  المبحوثة
  .قيد البحثالموضوعة المعلومات قيمة ضعف 
غالبا ما يواجه العديـد مـن    )Iyengar,1997, 37-40(  يؤكدكمال  المدخوهذا
   :أهمهالعل من ، المشكالت

  .لمستبين منهم ا صاشخأل ااءرخضوعه آل .١
فاق المهتمين بالمعلومات من الباحثين والكتاب والمديرين على خصائص         عدم ات  .٢

وربمـا يـوفر    ،  المعلوماتقيمة  دقة   أكثرصفها من تمثل على نحو      بعينها بو 
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 فرصة لمالحظـة     عامل الزمن أيضاً   إعدادهالذي روعي في    ) ١-٢(الجدول  
ن مدى التباين الحاصل في آراء الباحثين حول هذه الخصائص رغم مضي سني           

 .طويلة على تناولها من قبلهم
 
  

  )١-٢(الجدول  
  خصائص المعلومات من وجهة نظر الباحثين

  الخصائص السنة اسم الباحث
Lucas الدقة، التكرار، التوقيت ١٩٧٤ 

   اإلتاحة، المقارنة، المرونة، التوقيت، الدقة ١٩٨٣  العسكر
Jobber,D &Marin الشكل، التكامل، الحداثة، النوع ١٩٨٨  
Kroneke المفاجأة، تقليص عدم التأكد، صحيحة، التوقيت، وثيقة الصلة ١٩٨٩  

Wan & Wah 
، تجنـب الخطـأ   ،  المالئمة،  الشكل،  كاملة،  حديثة،  موثوقة،  موقوتة،  دقيقة ١٩٩٠

  التكامل، المرونة، المنفعة، التوقع ،الفهم، التوثيق، السرية
J.R.Hick تحققمبدأ ال، الدقة، التوقيت، الترابط ١٩٩٠  
Hussain الشكل، الدقة، الحداثة ١٩٩٢  
Hellrigel,Si الشمول، االعتمادية، الدقة ١٩٩٧  

Rajarman,V. 
قابليـة  ،  االختـصار ،  المالئمة،  الحداثة،  التوثيق،  المعولية،  الشمول،  الدقة ١٩٩٨

  الفهم
  التوقيت، الموثوقية، النوعية، الكمية ١٩٩٨  العدواني

Steven المصدر، التوقيت، العمر، الكمال، اماألحك، الدقة ١٩٩٩  
Martin & Et,al., سهلة المنال، جيد، امن، قوية، المعولية، المرونة، قابلية التوثيق، الدقة ٢٠٠٢  

   الباحث إعدادمن : المصدر 
  

  دورة حياة المعلومات
 الذي ورد في مشكلة البحـث  األولللتساؤل  المناسبة اإلجابةسعيا نحو توفير    

 كانت قابلة لالسـتهالك مـن      إذا للمعلومات وما    اإلنتاجيفسر عن العمر    استوالذي  
 من الضروري التمهيد له من خـالل اسـتعراض دورة حيـاة             يجد الباحث عدمه  

 التمييز بين المعلومات أوساعد في الفصل  يأن يمكن  ذلكأنلكونه يعتقد   المعلومات  
وعلى نحو خـاص    ،  حياتها لكل مرحلة من مراحل دورة       المتداولة في المنظمة تبعاً   

التي تكون في مرحلـة النـضج مـن     (التمييز بين المعلومات الناضجة ذات القيمة       
 سبب كـان    ألي انعدمت نواحي النضج فيها      أو وبين المعلومات التي قلت      )حياتها

 النـضج  بإعادة إما معالجتها وذلك مما يستدعي)  مرحلة االنحدارإلىالتي انتقلت   (
 )استهالكها( بالتخلص منها    أوبوظيفة تحديث المعلومات    رف   من خالل ما يع    إليها

 على قيمة المعلومات المتداولـة فـي         حفاظاً  سبب كان  أليفيما لو تعذر تحديثها     
  .  على فاعلية نظام المعلومات التي يستخدمها حفاظاًالمنظمة والحقاً
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 على  (*) حياة المعلومة الواحدة    مراحل  تصور إمكانيةيعتقد الباحث    …بعامة  و
 المعلومات شـأنها شـأن      أنويتبين من خالله    ،  )١-٣(النحو الذي يعرضه الشكل     

وذلك ،   تمر بذات المراحل الخاصة لهذا المفهوم      أن والسلع والخدمات يمكن     األنظمة
  :على النحو اآلتي 

  
  
  

    الوالدة    النمو        النضج     االنحدار                        

  
   عام لدورة حياة المعلوماتأنموذج) ١-٣(الشكل 

  . الباحث إعدادمن : المصدر 
  
  
   مرحلة الوالدة.١

 مادة خـام    أنها أي   ئة بيانات تبدو المعلومات في إطار هذه المرحلة على هي         
لكنها غير قادرة عن اإلفـصاح عـن كامـل          ) عبارات،  رموز،  أرقام( على شكل 

مما يحـول   ) اإلشارة ذلك   إلىما سبقت   ك(معانيها وعلى نحو خاص المعاني العامة       
لـذا  ،  دون التمكن من استخدامها وهي على تلك الحال في عمليات صنع القرارات           

                                                           
قد   لذا ) دورة حياة المعلوماتمفهوم( تعد األولى في مجال استخدامقد  ن هذه المحاولة ألنظراً (*)

؟ إطاره، بمعنى ما عدد المعلومات التي ستخضع للدراسة في          يسأل سائل حول كيفية استخدامه    
 مجموعة من المعلومات المتاحة لـدى       أم الوارد في أعاله  أهي معلومة واحدة كما في الشرح       

 يعد  أن اعتماد مجموعة من المعلومات يمكن       بإمكانية ى الباحث ير ى هذا  عل اًالمنظمة؟ وجواب 
ياة اليوميـة    ما يتم في الح     تخزين المعلومات غالباً   ن تحصيل البيانات والحقاً   ، وذلك أل  األسهل

تتكون كل منها من جملة من الفقـرات قـد          ) استمارات(طر معينة   أعلى شكل مجموعات في     
ن متابعة هذه المجموعات    أ عن ذلك    أو غيرها، فضالً  تختص بفرد ما في المنظمة أو سلعة ما         

 مختلفين بحكم توزيع الوظائف والمسؤوليات فـي المنظمـة   أشخاصتقع من ضمن اهتمامات   
فكل فرد في هذه الوظائف معنـي بمجموعـات محـددة مـن             ) نتاجإ، مالية، تسويق،    أفراد(

بمقدور كـل    و ،عنهمالمعلومات عددها يساوي مجموع من هو مسؤول عن تحصيل البيانات           
  .جاميع المعلومات المتوافرة في حوزته ن م تطبيق هذا المفهوم على عدد م من ثممنهم
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 جملة من العمليات لتأهيلها على النحو المناسب لتفصح من خاللها           إلىفهي بحاجة   
  .عن مجمل معانيها

 علـى   إيجازهـا في هذه المرحلة فيمكن     المشكالت التي قد تواجهها      أهم أما
   :)∗(النحو اآلتي

  .)عدم تكاملها(مشكالت النقص في عدد المفردات التي تتكون منها   . أ
  .تملة على مفردات فائضة عن الحاجة وذلك عندما تكون مشاإلسرافمشكالت   . ب
 ظاهرة عامة تالزم المعلومات فـي       تعدقد  التي  ) األخرى(المشكالت التنظيمية     . ت

 وما يتعلق بفاعليته ت نظام المعلومات ط بمستلزما سائر مراحل حياتها كونها ترتب    
  .وكفاءته

   مرحلة النمو.٢
تتحدد مساحة الرقعة   فيها  و،  لة الحاسمة في حياة المعلومات    هي المرح هذه  و  

ي ستخضع لها في إطار هذه      وذلك بفعل عمليات المعالجة الت    ،  التي ستغطيها معانيها  
  .المرحلة

المرحلة قد يتحـدد بـين       عمر المعلومات في هذه      أنيمكن القول   ..بعامة  
  :نقطتين أو لحظتين هما

 من عمليات تصفيتها من كل ما لم يكن لـه           لحظة البدء بعمليات معالجتها بدءاً      . أ
استبعاد البيانات الشاذة والمتناقضة    (جله  أة بالمواضيع المراد معالجتها من      عالق

  .)وأمثالهما
، ات في تقرير ما   لحظة االنتهاء من عمليات المعالجة من خالل تضمينها كمفرد          . ب

 عمرها في إطار هذه أن  هنايـه اإلشارة إل بريجدوال،  ما أو غيرها إحصائيةأو  
 إذا مع عمرها في المرحلة الـسابقة        األحيانالمرحلة قد يمتد ليتداخل في بعض       

 أن الرجوع لتكملة نواحي النقص في بعض مفرداتها مما يعني           األمرما تطلب   
مل أو ال يمر بمرحلة االستقالل حتالذي ال يع  تكون من النوأنالمعلومات يمكن 

فهي تعيش على نحو يكـاد      )  صح التشبيه  إن(التام التي تمر بها الكائنات الحية       
 في إطار ما يسمى في علم النفس مرحلـة االسـتقالل الجزئـي أو         يكون دائماً 
المراحل األولى ( الرجوع للخلف إلى تبقى بحاجة أنهابعبارة أخرى .)*(المشروط

حـذف  ،  إضافة مفردات جديـدة   ( تكييفها   إلعادة األحيانفي بعض   )  حياتها من
 فـي    للمواقف الجديدة التي قد تمر بها وهذا يتكرر أيـضاً           تبعاً )مفردات قائمة 

   .إلى شاء اهللا تعإن  الحقاًإليهاعملية التحديث التي سنأتي 
النحو حدد على ت تأنوهي في هذه المرحلة فيمكن      ،   مشكالتها أهم بخصوص   أما
  :اآلتي

                                                           
 .)١٤ ،٢٠٠١المعاضيدي وآخرون، (لبيانات انظر لمزيد من التفاصيل حول مشكالت ا(*) 
 بهـا اإلنـسان يمكـن الرجـوع         لمزيد من التفاصيل حول مراحل االستقالل التـي يمـر         (*) 
 ) .٢٣٥-١٢٧ ،١٩٩٠،زهران(
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مشكالت التصفية وذلك عندما يفشل القائمون على تصفيتها من تنقيتها من كل ما              . أ

قة بالموضـوع  بمعنى عدم التمكن من عزل البيانات ذات العال  ،  لم يكن له عالقة   
  . عالقة بذلك الموضوع ةجله عن البيانات التي ليست لها أيأالمراد تصفيتها من 

 لم يوفق القائمون على عمليات الفهرسـة فـي          وذلك عندما : مشكالت الفهرسة   . ب
لهـذه  مـا متـاح      التصنيف والتبويب والترميز المالئمة من بين        أساليباختيار  

   .(*)اإلغراض
  ) .واإلحصائياتالتقارير ( في تصميم المخرجات اإلبداعمشكالت   . ت
  مرحلة النضج. ٣

لجتهـا  وهي المرحلة التي ستشهد االستخدام الفعلي للبيانات التـي تمـت معا           
 أو يحكـم علـى      إطارها يتقرر في    أنأهميتها بوصفها يمكن     وتبدو،  )المعلومات(

 قيمتها من خالل ما ستتميز به من خصائص النوعية والكمية والموثوقية والتوقيـت   
 عن ذلك سيتقرر الحكم على مدى فاعلية نظام         فضالً،   لدى المستفيدين  األهميةذات  

  .متهاادة من قي وذلك باإلفأنتجتهاالمعلومات التي 
لومات في إطار هـذه المرحلـة       المعهذه   المشكالت التي قد تواجهها      أهم أما
 خاص ومدة عمرهـا     و على نح  ها في تحديد مدة عمرها في     األثريكون لها    قد   والتي

   : *)*( تنحصر فيما مفاده اآلتيأنالكامل على نحو عام فيمكن 
 في نوعيتها ومدى الثقـة      األغلبسوء االستخدام على النحو الذي قد يضر على           . أ

 .فيها
 . مما يؤثر في كميتها أو تفصيالًياًسوء التخزين الذي قد يتسبب في ضياعها جزئ  . ب
ومـا يخـص     قد تتعلق بسوء تخزينها      ألسبابضعف أو بطء مهمة استرجاعها        . ت

 يؤثر في التوقيت المناسـب      أنمما يمكن    .أيضاًوكفاءة نظام استرجاعها     فاعلية
 .للحصول عليها

 يؤثر على   أنضعف أو انخفاض فاعلية نظام االتصال المعني بنشرها مما يمكن             . ث
 . بمجمل خصائصها ومنها التوقيت المناسباألغلب

) قيمتها( يؤثر في مجمل خصائصها      أن مهام تحديثها مما يمكن      إهمالضعف أو     . ج
  .أيضاً

   مرحلة االنحدار.٤

                                                           
 توافر نوعين مـن أسـاليب التـصنيف همـا،           إلى) ١٩٩٨،٣١الطائي،(يشير الكتاب ومنهم     (*)

واللذان يتميزان بجملة من المزايا والعيوب المختلفـة         التصنيف المعياري والتصنيف الهرمي،   
 توافر أربعة أنـواع مـن       إلى  عن ذلك يشير الكاتب المذكور أيضاً      من تصنيف آلخر، فضالً   

 المجموعة وترميـز  الترميز المتعاقب، الترميز الكتلي، وترميز تصنيف : أساليب الترميز هي    
  . والتي لكل منها مزاياه وعيوبه الخاصة أيضاًالخصائص المهمة،

لمعالجة ومنها مشكالت تخزين المعلومات     المزيد من التفاصيل بخصوص مشكالت عمليات        )**(
  .)٨٤، ١٩٩٨العدواني ، ( :أنظر، واسترجاعها ونشرها وتحديثها
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صـح نفـاذ    أعنى  د نهاية بعض المعلومات أو بم     وهي المرحلة التي ستشه   
  كيف؟… ) استهالكها أو موتها(قيمتها 
 أن عدد من المشكالت التي يمكـن        إلىتمت اإلشارة في المرحلة السابقة      قد  ل

 هذه المشكالت   أن إلىكما تمت اإلشارة    ،  تصادف المعلومات في إطار تلك المرحلة     
 األثر  قد يكون لها   قد تقرر مصير المعلومات على نحو خاص بتلك المرحلة والحقاً         

 بفعـل   أصـابتها  معالجة نواحي الخلل التـي       ذروذلك عندما يتع  ،  في مجمل حياتها  
 إمكانيةفعندما يتعذر ذلك فمعناه عدم      .  من خالل مهمة التحديث    المشكالت المذكورة 
ة االنحدار التي قـد تـشهد        مرحل إلى من مرحلة النضج     انتقالها استخدامها ومن ثم  

  .نهايتها
  
؟  انحـدارها  إلـى ث بعض المعلومات على نحو يقـود         لماذا يتعذر تحدي   أما

  :اآلتيفمرده 
 أسباب عن   ماإالناجمة   إليها اإلشارةي سبقت    مهام التحديث الت   إهمال أوضعف   .١

 تتعلق بعدم تـوافر      موضوعية أو تنحصر بالقائمين على تنفيذ هذه المهام        ذاتية
خالت من البيانات   المد،  الوقت المتاح ،  الصالحيات المناسبة ( المناسبة   اإلمكانات

 المعلومات التي ستحل محـل المعلومـات        إلنتاج التي يفترض معالجتها تمهيداً   
 .)المصابة بالخلل

 دقة كونهـا    أكثر بمعنى   أوتحتمل التحديث    طبيعة بعض المعلومات بوصفها ال     .٢
المعلومات كما البيانات يمكن تصنيفها على ف.  التحديث نفسهاأعمالتنتهي بفعل 

  :(*)هماموعتين  في مجاألغلب
عـل عوامـل   فعلومات التي ال تتأثر أو تتغيـر ب      وهي الم : المعلومات الثابتة   . أ

  .التقادم كتاريخ والدة الفرد على سبيل المثال وجنسه
 واألخرىوهي المعلومات التي تتأثر أو تتغير بين الفينة : المعلومات المتغيرة  . ب

لة االجتماعية على   إذ بخصوص الحا  ،  أوالدهكالحالة االجتماعية للفرد وعدد     
وبعد مدة  ) أعزب (نهأتوصف في مرحلة ما من عمر الفرد ب       سبيل المثال قد    

  .)مطلق(أو ) أرمل (إلى  تتغير الحقاًأنويمكن ) متزوج (إلى  صفتهقد تتغير
 كـال   أنيمكن القـول    المعلومات  وقدر تعلق هذا التصنيف بموضوع انحدار       

ولكـن  …  مرحلة االنحدار    إلى في يوم ما      ينتقل  أن نم البد   إليهماالنوعين المشار   
  متى يتم ذلك؟

 ببقاء الفرد في المنظمـة      اًمرهونذلك   يبقى   )الثابتة(فيما يخص النوع األول     
ـ )  في المنظمة  طيلة مدة بقاء الفرد بوصفه موظفاً     (بمعنى   ن هـذا النـوع مـن       إف

لحة المعلومات يبقى في عداد المعلومات الناضجة ذات القيمة التـي تجعلهـا صـا             

                                                           
 يسمى البيانـات أو      ثالثاً  يضيف نوعاً  من  ) ٢٣٥ ،١٩٩٨الطائي ،   (لكتاب ومنهم    ا  هناك من  (*)

  .المعلومات المحددة ولكن الباحث ليس بصددها في هذا المحور 
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 من قائمة المعلومات الناضجة في لحظـة تركـه          )*(األغلبلالستخدام وينتهي على    
نه سينتقل منذ   أمما يعني   ) الوفاة،  التقاعد،  النقل( سبب كان    أليللخدمة في المنظمة    

 مرحلة االنحدار التي ستـشهد نهايتـه كمعلومـات          إلىلحظة ترك الفرد للمنظمة     
 اسـتمارة   أيـة و،  صنع القرارات المنظمية  ت  ناضجة وصالحة لالستخدام في عمليا    

مما يـسوغ   ،  تعد مستهلكة ال قيمة لها    بعد ذلك    المعلومات   ا النوع من  تحمل مثل هذ  
  . يلحق ذلك أي ضرر بالمنظمة أنإمكانية استهالكها دون 

ن وجوده غير مرهون على نحـو       إ ف )المتغيرة( فيما يخص النوع الثاني      أما
ن عدمه إذ قد تنتهي بعض المعلومات من هذا النـوع  دائم ببقاء الفرد في المنظمة م  

فالمعلومـة  ،  زال يعمل في المنظمة   ما  والفرد  ) حلة االنحدار والنهاية   مر إلىتنقل  (
 منـذ    تنتهي فوراً  فإنها) متزوج (إلى بعدما تتغير    إليهاالتي سبقت اإلشارة    ) أعزب(

 استخدامها بوصفها   انباإلمكإذ لم يعد    ،  لومات الناضجة علحظة التغيير من قائمة الم    
ن أي استخدام لها بعد ذلك التغيير يعني عـدم دقـة المحتـوى              أل،  معلومة ناضجة 

حتواها مما يفرض للتقرير أو المادة التي ستنضوي تلك المعلومة بوصفه جزء من م    
  .استبعادها عن االستخدام لنفاذ قيمتها مهمة 

أنها شـأن   لمعلومات ش  ا أننه يعني على نحو ال يقبل الجدل        أ؟  ماذا يعني ذلك  
خاضـعة لنفـاذ القيمـة او        األخـرى   الموجودات أو  الموارد أي من مثيالتها من   

مـوارد الخاضـعة     ضمن ال  تضمينها محاسبياً إلمكانية   األجواء مما يوفر    استهالكها
، وذلك فيما لو أريد السعي نحو الوصول لـصافي  )**(و االستهالكلقوانين االندثار أ 

  .قيمتها 
نه يكون كما يراه الباحث على النحـو      إف؟  ن شكل هذا االستهالك   اما كيف يكو  

  .)أ٢-٣(الذي يعرضه الشكل 
  
  
  
  
  
  

                                                           
 هناك بعض المعلومات الثابتة قد تستمر في البقاء لمدة طويلة بعد ترك الفرد للمنظمـة مثـل                  )*(

علومات حول الدرجات االمتحانية والدور الذي تخرج منه الطالب والسنة الدراسـية التـي              الم
  .تخرج منها والتي تحتويها وثائق الدرجات في المدارس والكليات على سبيل المثال

 

سمالية غيـر    تقدير قيم بعض الموارد أو الموحودات  الرأ        إلىقد يصار في الوقائع الميدانية       )**(
لى من قيمتها السابقة وهذا يمكـن أن  ععلى نحو أ) على سبيل المثال(لمحل رة ا الملموسة كشه 

 وذلك في حالة تنامي نجاحات المنظمة ، ولكن البحث ليس بصدد     يضاًينطبق على المعلومات أ   
نما هو بصدد احتـساب      وإ ن كان يساعد في ذلك ايضاً      واعادة تقدير قيمة المعلومات  وإ      تقدير

ا المحسوبة فـي إطـار الكلـف         باالعتماد على قيمته   فاء هذه القيمة كمياً   قيمتها وما يتعلق باط   
 .الحقيقية للحصول عليها
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  )ب)                                      (أ (                
  

   منحنى العمر في مرحلة االنحدارأشكال) ٢-٣(الشكل 
   الباحث إعدادمن : المصدر 
  

يأخذ منحنى انحدار عمر المعلومات في إطار هـذه         …  كثر وضوحاً أبمعنى  
ن المعلومات التي يـدخل     أأي  ،  حيانفي أغلب األ  المرحلة شكل االنحدار العمودي     

يبدو وكأنه يـشبه المـوت      ) موتها(ن نهايتها   إ هذه المرحلة ف   إلىعمرها أو حياتها    
ن مفهـوم   أي  وهذا يعن ،  )ن صح التشبيه  إ(لذي يودي بحياة الكائنات الحية      المفاجئ ا 

 ما  ئهالذي يحسب في ضو   ) ب٢-٣الشكل  (ت  التناقص التدريجي في عمر الموجودا    
 غير  واردثابت أو كما يسمى بخصوص الم     يسمى قسط االندثار السنوي للموجود ال     

  . تطبيقه على المعلوماتثناءسيالقي ندرة كبيرة في ألموسة قسط اإلطفاء السنوي الم
 هذا القسط كمرحلة على طريق الوصول       سلوب المناسب الحتساب  ذن ما األ  إ
ن باالمكان االعتمـاد    أيعتقد الباحث   … وهنا  ؟   السنوي  صافي قيمة المعلومات   إلى

 مرحلة االنحدار لتمثل قسط اإلطفـاء الـسنوي         إلىعلى قيمة المعلومات الواصلة     
  .لمجمل المعلومات المتداولة في المنظمة خالل السنة المالية 

  :كن ان تعزز هذا االعتقاد فمفادها ما المسوغات التي يمأ
  غير قابل لالستهالك النهائي ال كمادة وال كقيمـة أيـضاً           وردن المعلومات كم  أ .١

 ذلك إلىكما تشير ( بحياة المنظمة صالًأه بحياة نظام المعلومات المرتبط الرتباط
 علـى   ن استهالكه سيبقى جزئياً   أمما يعني   ) ية في نظام المعلومات   األطر النظر 

  .يث بعض المعلومات سنوياً بمهام تحد ومرتبطاًلبغاأل
ذا ما قورن بحجم أو كـم       إ نه يبقى صغيراً  إمهما اتسع حجم أو كم هذا الجزء ف        .٢

 .المعلومات المتداولة في المنظمة 
  .  اإلجماليةقيمةالمكان قياس قيمة هذا الجزء بذات الطريقة التي تقاس بها باإل .٣
علومات في إطار مرحلـة االنحـدار وجـرى         ذا ما تم احتساب قيمة الم     إ أخيراً .٤

تمثل قسط اإلطفاء السنوي للمعلومـات      ن  يمكن أ االتفاق على اعتمادها بوصفها     
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 صـافي قيمـة المعلومـات    إلىمكان التوصل يصبح باإل، المتداولة في المنظمة  
  :باعتماد المعادلة اآلتية 

  
) = اإلطفـاء قـسط   ( االنحـدار     قيمة المعلومات في إطار مرحلة     – للمعلومات   اإلجماليةالقيمة  

  صافي قيمة المعلومات
  

  استهالك قيمة المعلومات
التأسـيس  هذا العرض لدورة حياة المعلومات يصبح باإلمكان        بعد  . …ن  اآل

  :ثارة التساؤالت اآلتية إوذلك من خالل ، لمفاهيم استهالك قيمة المعلومات
  ما المقصود بالبيانات المستهلكة؟  
  ومات المستهلكة؟لعما المقصود بالم  
  ما المقصود بعملية استهالك المعلومات؟  
  ما اهميتها في حياة المنظمات؟  
  ما سبل قياس استهالك قيمة المعلومات؟  

 التوفيق مـا مفـاده      إلى ومن اهللا تع   يرى الباحث  على هذه التساؤالت     وجواباً
  :اآلتي

مليات المعالجة  ية بيانات تم استبعادها في أثناء ع      أ بالبيانات المستهلكة يقصد  
سبب آخر وذلك علـى     سباب تتعلق بشذوذها أو تناقضها أو أي        تها وذلك أل  لنفاذ قيم 

بالمعلومات  ويقصد   ليها ألغراض اإلفادة منها الحقاً    إمكان الرجوع   نحو لم يعد باإل   
ستخدامها بوصـفها معلومـات     إعلومات ثبت أو يثبت عدم إمكانية       ية م أ المستهلكة
يتهـا  و انخفاض مـستويات نوع    كعدم تناسب كميتها أ   قة  ي سبب له عال   ناضجة أل 

  .وموثوقيتها وما يخص توقيتها
 فهي العملية التـي     بعملية استهالك قيمة المعلومات   ما فيما يخص المقصود     أ
  التخلص من كافة المعلومات التي ثبت عدم إمكانية اسـتخدامها مجـدداً            إلىتهدف  

فيمـا  مـا   أو،   على وفق ما هي عليه     لنفاذ قيمتها أو عدم تمكنها من وصف الوقائع       
  :غلب فيما مفاده نحصر على األتن أ فيمكن هميتها في حياة المنظماتأيخص 

ـ          .١ ويم فاعليـة نظـام     تأثيرها في تقويم خصائص المعلومات ذات األهمية في تق
  . فاعلية المنظمة نفسهاإلى نتج تلك المعلومات وصوالًأالمعلومات الذي 

 وبخصوص ذلـك  ،   في كفاءة المنظمة   معلومات والحقاً تأثيرها في كفاءة نظام ال     .٢
ن منظمة ما سعت نحو التخلص من المعلومات المستهلكة         أ لو   …يرى الباحث   

؟  ينتج فما الذي …  ما تكثر في المنظمات ذات العمر الطويل         لديها والتي غالباً  
قل ما ينتج يتمثل بترشيق االرشيفات مما يـساعد فـي تـوفير األمـاكن          ألعل  
 يلحق بذلك من توفير    ف التي كانت تشغلها تلك المعلومات المستهلكة وما       والرفو

نارة والتبريد والتكييف التي كانت تسخر للقـائمين علـى هـذه            في وسائل اإل  
 لمـا   وذلك تبعـاً عدادهم أيضاًأ احتمال تقليص إلىاالرشيفات والذين قد يصار    

 .ستؤول إليه االرشيفات بعد ترشيقها
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باب الكلف عنـد احتـساب االسـتثمار فـي نظـام            ن كل ذلك يدخل في      إ
ا االجمالية ستتقلص ن كلفتهإعندما تتقلص كل تلك األمور ف   … بمعنـى ،  المعلومات

ت علـى نحـو   سيسهم ذلك في تقليص معدل االستثمار في نظام المعلومـا   و،  أيضاً
مثـل   الكفاءة التي تعنـي االسـتثمار األ       مثلية التي تنشدها  يساعد في تقريبه من األ    

  .لموارد ل
نـدما  ع؟  كيـف …  هذه المـرة     تأثيرها في فاعلية وكفاءة نظام المعلومات معاً      . ١

نظمة استرجاع المعلومات بحكم العالقة الوثيقة      أتترشق االرشيفات فستؤثر في     
وذلـك  ،  واسـترجاعها ليها  إالتي سبقت اإلشارة    بين عمليتي تخزين المعلومات     

وكفاءتها مـن خـالل     ) مهام تنفيذها من خالل تسهيل    (على نحو يرفع فاعليتها     
وهنا . )اختصار الزمن الذي كانت تستغرقه في كل مرة من مرات االسترجاع          (

نها ستنعكس في فاعلية وكفـاءة  إ فاعلية وكفاءة نظام االسترجاع ف     عندما تتحسن 
  .ه على نحو يساعد في تحسينهما معاًنظام المعلومات برمت

ن أ إلىقت اإلشارة في المحور السابق      فقد سب ،   فيما يخص سبل قياسها    أخيراً
 تخضع لمفهوم   التيالرأسمالية غير الملموسة    المعلومات هي من أنواع الموجودات      

 إلـى اإلطفاء السنوي الذي يمكن قياسه من خالل تحديد أنواع المعلومات الواصلة            
 ن تحتسب بموجبها قيمتها   أير قيمتها بذات الطرق التي يمكن       مرحلة االنحدار ثم تقد   

ة القيمـة    هذه المرحلة تعد نافذ    إلىن كل المعلومات الواصلة     أجمالية مع مراعاة    اإل
نما النهاية الفوريـة    إمل ما يسمى التناقص التدريجي و     تحن عمر المعلومات ال ي    أل

  . صفراًا ما تكون قيمة انقاضهالتي غالباً
  

  اتمقترحاالستنتاجات وال
 التي من أهمهـا      من االستنتاجات   على ما تقدم يمكن الخروج بالعديد      اعتماداً

  :االستنتاجان اآلتيان
  التي انطلق منها البحث سواء     فرضيات إطار التأكيد على صحة ال      يندرج في  :األول

 دورة  بامكانية تطبيـق مفهـوم    و   باستهالك قيمة المعلومات أ    ما يتعلق منها  
ختلفة كما هو الحال في السلع والخدمات واألنظمة الم       الحياة على المعلومات    

ن تجنى مـن    ألمتعلقة بالمنافع التي يمكن     بغض النظر عن طبيعتها أو تلك ا      
 ذات العالقة بحال المعلومات فـي إطـار     راء تطبيقه بخاصة في النواحي    ج

مرحلة االنحدار ذات األهمية ألغراض احتساب قسط اإلطفاء السنوي لهـذا           
 مما يـساعد    في قيمته  احتساب صا  إلى وصوالً) المعلومات(الموجود المهم   

ظهاره في الميزانيات العمومية للمنظمات في نهايـة الـسنة          إعلى إمكانية   
شأنه ) قيمة صافية ،  طفاءإقسط  ،  جماليةإقيمة  (لمالية كموجود كامل األسس     ا

  . لذلك وذلك فيما لو دعت الحاجة مستقبالًشأن بقية الموجودات األخرى
 إلـى ات التي يثبـت وصـولها       ضواء على أهمية معالجة المعلوم     يسلط األ  :الثاني

ثره في ترشيق المخزون من المعلومات      أر في حياتها مما له      مرحلة االنحدا 
نظمـة المعلومـات    أهميته في زيادة فاعلية وكفاءة      أ عن   فضالً،  ولأ ب أوالً
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كثـر  أفاعلية وكفاءة المنظمات على نحـو        المعنية بهذه المعلومات والحقاً   
  .شمولية

 تأكيـد أهميـة   إلـى ن الباحث سعى أكن القول    فيم تمقترحاالما بخصوص   أ
 إلـى موضوع بحثه باالعتماد على وجهة نظره الشخصية التي تبقى بحاجة ماسـة     

 أو نفي جملة مـا  هاتطويرو الحقاً ها تأكيدإلى خرين وصوالًآتقويم من قبل باحثين   
 لمناقشة فكرة بحثه كل من وجهة نظره لعل         ءهلذا فهو يحث زمال   ،   فيها توصل إليه 

 المرحلة التي تظهر فيها المعلومات وقد تبوءت مكانهـا  إلىذلك يسهم في الوصول     
وبذلك تكون قد خرجـت  ، كموجود كامل األسس في الميزانيات العمومية للمنظمات      

حدة إدارة نظـام المعلومـات   بخاصة في النواحي المتعلقة بالتخطيط لها أو تنظيم و  
طارهـا  إ الرقابة عليها من     خيراًأن بها و  ا يخص التأثير في العاملي     بها أو م   المعني

طـار   اإل إلـى الضيق والمحصور بالمتعاملين بها في إطار نظام المعلومات فقـط           
دارة الرأسية في المنظمة من خالل مهامها في التخطيط والتنظـيم           وسع وهو اإل  األ

  .والتأثير والرقابة 
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