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  : المقدمة

  }تكنولوجيا المعلومات تاج فوق رؤوس األغنياء ال يراها إال الفقراء{

 متزايدا في العـشرية األخيـرة       اهتمامابهذه العبارة نستهل حديثنا ونقول بأن هناك        

وكأن المعلومات وليدة اليوم، لكن المتتبع لتـاريخ هـذه   بالمعلومات جعل منها قضية العصر    

 منذ أن وجد اإلنسان بيد أنها تتشكل من حقائق وبيانات وتوصـف             تبأنها وجد األخيرة يجد   

  بأنها البعد الثالث للمادة بعد الكتلة 

وهي المورد اإلستراتيجي في مجتمع اليوم ال رأس المال فقط وأصـبحت            . والطاقة[

كما أن المعلومات اليوم تعتبر مهمة تنمويـة         . والمنافسة واإلنجاز االقتصادي   مفتاح اإلنتاجية 

ومجاال بناءا وعامال بالغ التأثير في النماء والتطوير والتفاعل الحي مع العالم المعاصر الذي              

االقتـصاد  تحول فيه مركز الثقل من المصنع إلى الحاسوب الذي جعل من المعلومات شعار              

تفوق والقوة، فمن يملكها ويحسن استغاللها يملك العالم ويسيطر على زمام           لعالمي ومعيار ال  ا

 المعلومات من مجرد بيانـات  انتقال سأل عن سرـلكن هنا يستوقفنا هذا الطرح لن .األمور

وحقائق إلى مادة حيوية ذات قيمة بحثية وعلمية وسلعة ورأس مال اقتصادي جلب إليه جـل                

كما أن إسـتراتيجيات اإلدارة     .  من اليد العاملة   %70قطب  االستثمارات وخدمة للمجتمع است   

والقيادة والقرارات الصائبة تحتاج إلى المعلومات المناسبة في الوقت المناسب وبأقل التكاليف            

وبأيسر الطرق وهذه اإلشكالية لم تبق مطروحة بعد ظهور تكنولوجيا المعلومات واالتـصال             

 خاصة وأن نهاية اآلنهي عليه  أن وصلت إلى ماوتوالي االختراعات في هذا المجال إلى 

القرن العشرين عرفت بروز ثالث ثورات متزامنة وال تقل أهمية عن بعضها البعض، هـي               

وثورة عصر الفـضاء    . الثورة العلمية نتيحه تطور البحوث واالختراعات في مختلف العلوم        

ـ    . نتيجة التطور في مجال االتصاالت     ور الكبيـر فـي مجـال       وثورة المعلومات نتيجة التط

  .الحواسيب وظهور الشبكات والطرق السريعة للمعلومات

حقيقة إننا نعيش اليوم ثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال أسفرت عـن             

ظهور مجتمع جديد باحتياجات متجددة، تغيرت فيه المعادلة من إنسان إنسان إلى إنسان آلـة               

  .أو جهاز ذكي



لعصرنا إلى حد يستحيل  تمع المعلومات بصفته الظاهرة األشد تمييزا هذا وقد نزل علينا مج

 عصر المعلومات الحالي بالتنمية، ذلك أن       ارتبطوقد  .عل أي بلد من البلدان أن يتملص منها       

وقيم أخرى تستمد من مقتضيات التقنية الحديثـة   عصر المعلومات معناه أساليب حياة جديدة

عليهـا،   واؤمبادئ األخالقية والتربوية التي ورثوها ونش      من ال  انطالقاومن تصور صانعيها    

فهي أوال وأخيرا في خدمة مجتمعهم، وذلك في ظل المعطيات التي تؤكد بأن الثورة العلميـة                

مكان فيه في الغد القريب ألمة ال توظف         وثورة المعلومات تشكالن تحديا للبشرية جمعاء وال      

  . إفرازات ثورة المعلومات لصالح تنميتها

وتغيرت حياة المجتمعات المعاصرة تغيرا جذريا في مجاالت الحياة العلميـة، االجتماعيـة             

شبكات المعلومات،  : كما خلقت مفاهيم جديدة مثل    . واالقتصادية، السياسية والعسكرية وغيرها   

مجتمع المعلومات الفجوة الرقمية، الحكومة اإللكترونية، العولمة وهي مفاهيم يعود الفـضل            

ا إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال، والتي تعتبر بحق بـؤرة الثـورة             في ظهوره 

المعلوماتية التي يعيشها عالم اليوم، وتعد بكل ثقة المحور الذي تدور حوله كافـة األنـشطة                

  .اإلنسانية في شتى مناحي الحياة

ا تامـا   ولقد شكلت المتطلبات التنموية والعلمية ومقتضيات الحياة الديمقراطية إدراك        

وقناعة راسخة بضرورة االهتمام الجدي بالمعلومات والقيام بخطوات عملية للسير في طريق            

المعلوماتية من دون الرضوخ لنظام العولمة وبرامجه وسياساته باسم التكيـف واإلصـالح             

، والحكـم الراشـد وفـق       الليبراليةوالخصخصة وبيع مؤسسات القطاع العام والديمقراطية       

وأدوات العولمة وركائزها الثالث، البنك والـصندوق الـدوليين ومنظمـة           محددات وشروط   

التجارة العالمية، وهي محددات لم تنتج في بالدنا وبلدان العالم الثالث عموما سوى حـصادا               

 والتنميـة   واالنفتـاح مرا وضارا تجرعته شعوب هذه البلدان تحت تأثير أوهام الخصخصة           

 المزعوم الـذي أوقـع      االقتصاديمال اإلنساني، والنمو     الحر ورأس ال   واالقتصادالمستدامة  

  . مجتمعات هذه الشعوب بسبب التغيراتاقتصاد



 وهي تـستهدف  . في مأزق وقيود إضافيةاالقتصادية والشروط التي فرضتها العولمة     

 االقتـصادية  تالسياسا قدرتها على رسم     وانعكاسالمزيد من تقليص سلطة الدولة الوطنية،       

  .الوطنية

أن إعادة وضع برامج وسياسات البناء الوطني على مسار التطور والتنميـة ال             كما  

 .يمكن أن يكتب لها النجاح ما لم تبن على أساس تكنولوجي محض

فالخطط الحكومية هي إعالنات عن نوايا التخاذ إجراءات في جميع القطاعات، كما تعتمـد               

ى قدرتها على تفـسير المعلومـات   قدرة الحكومات على تطوير الخطط والمناهج الفعالة وعل    

  .المتعلقة بالحالة المالية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية للبلد

فالتنمية باعتبارها مرآة مجتمع المعلومات والمعرفة الذي يسعى إلى إنتاج المعلومات           

أصبح ونشرها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجاالت الحياة بهدف االرتقاء بالحياة اإلنسانية، لذا             

التحدي األكبر أمام نشاط اإلنسان بكل مظاهره في السنوات األخيرة على مـستوى األفـراد               

والهيئات والدول هو اإلحاطة بأطراف هذه القضية في صورتها العلمية الدقيقـة مـن أجـل              

 الطاقة  باعتبارهاالتعرف على أحسن الطرق والمسالك المؤدية إلى استغالل طاقة المعلومات           

  .أي مشروعاألولى في 

 فردية يجـب ضـبطها      تجهود ومبادرا والتنمية باعتبارها سياسة وطنية أكثر منها       

ببرامج وسياسات ومخططات قصيرة، متوسط وطويلة المدى، يجب أن توكل مهمة وضعها            

إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها وهذه األخيرة ال يمكن لها أن تحقق أعلى معدالت التنمية إذا لم                

.  المعادلة أو إذا غابت العالقة الجدلية بين تكنولوجيا المعلومات والتنمية          تحافظ على أطراف  

إذن فتكنولوجيا المعلومات أصبحت فعال على عالقة مباشرة مع التنميـة الوطنيـة، ولرفـع               

اللبس عن هذه األخيرة حاولنا من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على هذا الموضوع الذي               

لومات في تحقيق التنمية الوطنية، والذي نسعى من خالله إلبـراز           يعنى بدور تكنولوجيا المع   

دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية الوطنية الشاملة، والوقوف على واقع التنمية في ظـل              

ولعل تحديات التنمية في هذه األلفية ومقتـضبات الـدخول فـي مجتمـع              . ثورة المعلومات 

يبقى الحديث فيـه      هذا الموضوع الذي يجب أن ال       مثل دراسة العالمي تدفعنا إلى     المعلومات



حكرا على الخطاب السياسي على أفواه القادة والزعماء، أو طعما يجتمع عليه الخبراء فـي               

 والدارسين بضرورة   الباحثين استشعارعديد الملتقيات والمؤتمرات والموائد المستديرة، دون       

   .دراسة هذا الموضوع

ومات في التنمية، ورغم االعتراف بدورها على جميع        ورغم أهمية تكنولوجيا المعل    

المستويات، إال أن الوثائق والكتابات التي تشير وتنبه إلى واقع استخدامها في التنمية، وكيفية              

االستفادة من تطبيقاتها نادرة، والحال كذلك فقد أخذنا من بعض المراجع األخرى التي اهتمت              

  .ت بصفة عامةبالمعلومات بصف خاصة وقطاع المعلوما

 في إطار إعدادها ألطروحة    "ناجية قموح "وقد استفدنا كثيرا من الدراسة التي أعدتها الدكتورة         

الدكتوراه الدولة، تحت عنوان السياسة الوطنية للمعلومات العلمية والتقنية ودورها في دعـم             

 ويعتبر مرجعا   دراسة ميدانية بالمكتبات الجامعية بالشرق الجزائري،     .البحث العلمي بالجزائر  

هاما وفريدا على المستوى الوطني إن لم نقل العربي، والتي تناولت فيها موضوعات أساسية              

تتعلق بماهية السياسة الوطنية للمعلومات العلمية والتقنية، منطلقة من أهمية المعلومات فـي             

جزائرية الالتنمية والتخطيط، وكذا السياسة الوطنية للمعلومات من خالل النصوص الرسمية           

 لها، ودور البحث العلمي والمكتبات الجامعية في إيجاد سياسة وطنية للمعلومـات             طوالتخطي

  .العلمية والتقنية ومتطلبات النهوض لقطاع المعلومات

  .واألهم من ذلك كله أنها وقفت على واقع قطاع المعلومات بالجزائر وكشفت حقائقه

ولوجيا المعلومات لمؤلفه الدكتور عبد المالـك       أما المرجع الثاني فعنوانه، محاضرات في تكن      

بن السبتي، والذي تحدث فيه عن تكنولوجيا المعلومات من جميـع جوانبهـا وكـذا قطـاع                 

  .المعلومات بالجزائر

برامج تنمية المجتمع المحلي ودور المعلومات في متابعتها وتقييمها، وهي          " إضافة إلى كتاب  

، من تنظـيم    1981 نوفمبر   30 إلى   23دة بتونس من    مجموعة أعمال الندوة العربية المنعق    

  .مركز التوثيق القومي بتونس



 وقد جاءت دراستنا هذه في خمسة فصول تطرقنا فيها إلى مختلف الجوانب المتعلقة بـدور               

تكنولوجيا المعلومات في التنمية وهذا انطالقا من أهميتها في دفع عجلة التقدم والتنمية وبناء              

   .مجتمع المعلومات

بتقديم موضوع الدراسة وعرض أهميته وأهدافـه وأسـباب         قمنا   الفصل األول في  ف

اختياره، والدراسات السابقة والمراجع المعتمدة، وتبيـان اإلشـكالية المطروحـة ووضـع             

الفرضيات المناسبة، إضافة إلى توضيح إجراءات الدراسة الميدانية، ولم نخـف فيـه تلـك               

  .خالل قيامنا بهذه الدراسةالمشاكل والعراقيل التي صادفتنا 

فقد خصص للحديث عن ماهية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت        : الفصل الثاني أما  

والجوانب المكونة لها وعرض أساسيات هذه التكنولوجيا والمظاهر الحديثة لها، ثم تطرقنـا             

فها خالل الفصل الثالث إلى التنمية فقمنا بعرض ماهيتها والجوانـب المكونـة لهـا وأهـدا               

  .ومستوياتها وتصنيفاته

 فقد خصص لعرض األبعـاد التنمويـة لتكنولوجيـا المعلومـات،     الفصل الرابع أما  

وتطرقنا فيه إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات وعالقتها بالتنمية، والوظائف التـي يمكـن أن              

تنمية،  دور تكنولوجيا المعلومات في مختلف مجاالت ال       أبرزناتؤديها على صعيد التنمية، كما      

 فـي   واالتصاالتوتحدثنا في السياق نفسه عن المظاهر المجسدة لدور تكنولوجيا المعلومات           

التنمية من إدارة إلكترونية وتعليم وصحة إلكتـرونيين، والحكومـة اإللكترونيـة والتجـارة              

اإللكترونية، كما عرفنا باألبعاد التنموية والتكنولوجية لمجتمع المعلومات، وقد قمنا بعـرض            

عض التجارب الدولية والعربية في هذا المجال، كما تطرقنا إلى التجربة الجزائرية في مجال        ب

 تكنولوجيا المعلومات في األغراض التنموية والمساعي التي تقوم بهـا فـي سـياق               استخدام

   .الدخول إلى مجتمع المعلومات

ي قمنا بها    لعرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية الت      الفصل الخامس بينما خصصنا   

 من خاللهـا    توصلنا للدراسة والتي    النتائج العامة لنصل إلى   ،  على مستوى والية أم البواقي    

 وتوجيهها لخدمة أغراض التنميـة،      واالتصاالتإلى ضرورة تمتين البنية التحتية للمعلومات       

 كما تبين أنه من الواجب التنسيق بين القطاعين العام والخاص من أجل تفعيل وتعزيـز دور               



تكنولوجيا المعلومات في التنمية الوطنية، وضـرورة وضـع سياسـة وطنيـة للمعلومـات          

 من شأنها أن تنظم قطاع المعلومات وتتيح التدفق الحر والشامل للمعلومات بين             واالتصاالت

  .القطاعات وتوجيهها لخدمة قضايا المجتمع

بوضعنا لبنة وخطوة هذا غيض من فيض، ونأمل أن نكون قد وفقنا في دراسة هذا الموضوع     

أولى لدراسات وأبحاث أخرى، فأهمية الموضوع وجدته جعلت من الصعب دراسته في ظل             

  .غياب المراجع والدراسات التي تطرقت للموضوع من قريب أو من بعيد

وأصعب مشكل تعرضنا له هو عدم إعطاء المـسؤولين ومتخـذي القـرار الـذين               

 انـشغاالت  بعـضهم ولكثـرة      ال مباالة  كعدم   ،ية دراستنا الموضوع حقه من األهم     استهدفتهم

البعض اآلخر، لكن رغم هذا فقد توصلنا إلى نتائج لم تكن متوقعة، وهذا بفضل اإلرادة التي                

 وصنعنا من الليمونة شرابا حلوا، وكل ما نتوخـاه          ،تنبت على فوهته األعشاب    هي بركان ال  

 قواعـد مجتمـع المعلومـات،       ونرجوه أن تكون دراستنا هذه مساهمة متواضعة في إرساء        

  .وتحقيق التنمية الوطنية الشاملة بعرض واقع الحال وإستشراف المستقبل المأمول

 





  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة
 

  : أهمية الموضوع -13

إن موضوع تكنولوجيا المعلومات ودورها في التنمية الوطنية على شـاكلته يجعـل             

أم أنه يدخل     هل هو موضوع سياسي؟ أم اقتصادي؟      :القارئ يطرح على نفسه عدة تساؤالت     

أم أنه من اهتمامات المكتبيين واختصاصي المعلومـات؟         في دائرة تكنولوجيا اإلعالم اآللي؟    

  .وهو اعتراف ضمنـي بأهمية الموضوع

 فأهمية الموضوع تنبع من أهمية تكنولوجيا المعلومات في التنميـة الوطنيـة، فقـد       

ية احتياجات اإلدارة العليا مـن المعلومـات الالزمـة للتخطـيط            أصبح من غير الممكن تلب    

اإلستراتيجي واتخاذ القرارات في ضوء التطورات السريعة مع مطلع األلفية الثالثة، سـواء             

من حيث حجم التحديات المختلفة التي تواجه المنظمات ومؤسسات الدولة أو تداعيات ثـورة              

  .المعلومات واالتصال

ته ألن يكون عنوانا لملتقيات ومؤتمرات، وتنطـق بـه أفـواه            فأهمية الموضوع أهل  

الساسة وصانعي القرار والباحثين وكل المهتمين، وال ننسى بأن هـذا الموضـوع اختارتـه               

  .اللجنة العلمية لقسمنا ألن يكون اسما لمخبرها

ميـة  فدراستنا لهذا الموضوع جاءت من قبيل التأكيد على أهمية تكنولوجيا المعلومات في التن            

الوطنية ولتعريفنا بواقع استخدامها، وكذا العراقيل التي تقع حائال أمام تطبيقاتها، وكذا البحث             

في مكانة هذا الموضوع ضمن سياسة الدولة وضمن برنامج اإلنعـاش االقتـصادي بـشكل               

  .خاص

  



 : أسباب اختيار الموضوع -14

ه فأعترض  قد يكون موضوع الرسالة بعض ما شغل الطالب طويال في عهد تحصيل           

، 1سبيله مكررا، فإذا هو اآلن في غنى عن التفتيش، وإذا الموضوع يفرض نفسه بال إكـراه               

فقد وقع اختيارنا على هذا الموضوع اعتقادا منا بأن كال مـن البـاحثين ومتخـذي القـرار                  

ومخططي التنمية من جهة والباحثين والمتخصصين في المعلومات والتوثيق من جهة أخرى            

  .ركة إلى التالقي خدمة لألهداف العامةفي حاجة مشت

ز بين مجموعة من المعايير التي ساعدت على اختيار الموضوعويمكن أن نمي :  

o  الميل الشخصي لمثل هذه المواضيع التي تتميز بالجـدة والحداثـة، وحـب         : معايير ذاتية

  .ع الواقعالخوض في المواضيع المطروحة على الساحة الدولية ألن فيها نوعا من التفاعل م

تتولد قدرة الباحث على دراسة أي موضوع أوال من رغبته فـي دراسـته،              :  قدرة الباحث  -

وكذا إذا كان الموضوع يدخل في دائرة اهتمام الباحث، فالتوافق بين الرغبة واالهتمام يعطي              

  .نتائج أحسن

o واضيع يعتبر موضوع تكنولوجيا المعلومات ودورها في التنمية من الم        : موضوعية معايير

  .البالغة األهمية رغم أنه يفتقر إلى دراسات، لذا اخترنا دراسته لعلنا تساهم في بناء مجتمعنا

o يحتاج الباحث للقيام بدراسة ميدانية إلى مجال للدراسة، ولكنه يحتاج إلـى            : إدارية معايير

  الدكتور: موافقة إدارية، فبالنسبة لموضوع دراستنا فقد لقي موافقة من جانبين

الدين بودربان وافق على اإلشراف على دراسة هذا الموضوع، والـسلطات الوالئيـة              عز  

  .بوالية أم البواقي التي قدمت لنا موافقتها ودعمها للقيام بهذه الدراسة

  

  : أهداف الدراسة -15

الهدف العام من هذه الدراسة هو الوقوف على مدى مساهمة تكنولوجيا المعلومات في             

عي برامج التنمية بالمعلومات التي تفيد في التنمية ولدينا مجموعة          تزويد متخذي القرار وواض   

  : من األهداف الفرعية نلخصها في األتي
                                                 

 في مقومات الدراسة الجامعية ومالحق مختارة من األصـول والمـصادر            مع تمهيد : إعداد األطروحة الجامعية  .   اليازجي، كمال   - 1
 .16، ص، 1986دار الجيل، : نبيروت.1ط، . العربية



o معرفة حاجيات متخذي القرار من معلومات ودور التكنولوجيا في إتاحتها.  

o معرفة العالقة بين تكنولوجيا المعلومات والتنمية.  

o ت في التنميةالوقوف على واقع استخدام تكنولوجيا المعلوما.  

o    تكنولوجيا المعلومات من طرف المسؤولين ومتخذي القرار بوالية أم          استخداممعرفة مدى 

  .البواقي في دعم مسار التنمية

o التعرف على متطلبات استغالل تكنولوجيا المعلومات في التنمية.  

o تحسيس هيئات الدولة ومؤسساتها بأهمية تكنولوجيا المعلومات في التنمية الوطنية.  

o           تحسيس مؤسسات الدولة لوضع برامج خاصة بتكنولوجيا المعلومات وتخصيص ميزانيات

  .لهذا الغرض

o                وضع لبنة في الموضوع والتي نأمل أن تكلل بالنجاح على أن تتبع بدراسات على مستوى

  .أعلى

o لفت انتباه الباحثين والمتخصصين للقيام بدراسات متكاملة وأكثر عمقا في الموضوع.  

  

  : اإلشكالية -16

إننا نعيش اليوم في بيئة دولية سريعة التغيير وفى عصر ال يـسمح فيـه باالرتجـال     

والعشوائية خاصة إذا تعلق األمر باتخاذ قرارات مصيرية أو إدارة إسـتراتيجية معينـة أو               

وضع سياسات وبرامج تنموية، وكان لزاما على الدول والحكومات أن تبنى برامج وخيارات             

كز حول مجتمع المعلومات وتجسيد الحكومة اإللكترونية عـن طريـق           جديدة للمستقبل، تتر  

استخدام تقنيات المعلومات الحديثة لمواجهة تحديات التنمية الوطنية الشاملة والتـي سـمحت             

بتغيير دور الدولة في هذه القضية من دور موجه ومسيطر يتولى جميع المسؤوليات بدءا من               

 فيه فقط عملية اإلشراف والمتابعة وتتـيح إمكانيـة          اتخاذ القرارات إلى دور تصحيحي تولى     

معرفة والتنبؤ بمدى نجاح البرامج والمخططات واعتبارا من أننا نعيش عـصر المعلومـات              

الذي لعبت وتلعب فيه تكنولوجيا المعلومات دورا بارزا في التحـول االقتـصادي والنمـو               

د األهمية البالغة التي تكتسبها هـذه       االجتماعي والتغيير الشامل لكل مناحي الحياة، ووقوفا عن       



التقنيات الحديثة في تحديث وتطوير األنشطة اإلنسانية ورغبة في إشراكها في تحقيق التنمية             

مـا هـو دور     : وإحراز أعلى معدالت التطور والتقدم ارتأينا البحث في اإلشـكالية التاليـة           

  ؟ وكيف يكون ذلك ؟ تكنولوجيا المعلومات في التنمية الوطنية ؟ هل يمكن تحقيقه 

  

  : التساؤالت -17

o ماذا نقصد بتكنولوجيا المعلومات وما هي أساسياتها وما الذي يجعلها من متطلبات التنمية؟  

o                 هل يمكن الجزم بأن تكنولوجيا المعلومات تساهم بطريقة مباشرة فـي تحقيـق التنميـة ؟

 وكيف يمكن لنا الوقوف على ذلك في ارض الواقع ؟

o كنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية الوطنية ؟كيف يمكن استخدام ت 

o       القرار بوالية أم البواقي أثنـاء       ومتخذوولون  ؤما هي المشاكل والعراقيل التي يالقيها المس 

 استخدامهم لتكنولوجيا المعلومات ؟

o  ما هي أهم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المستخدم على مستوى والية أم البواقي؟ 

  

  : الفرضيات -18

، 1كانت الفرضية هي ذلك التفسير المؤقت الذي ال يزال بعيدا عن الحقيقة والواقع            إذا  

أوهي تخمين ذكي وتقييم محتمل يتم بواسطته ربط األسباب بالمـسببات، كتفـسير مؤقـت               

، وفائدة الفرض ليست وقفا على مبتدعها فحسب، بل قد تحفز           2للمشكلة أو الظاهرة المدروسة   

ك فإننا حاولنا تبني مجموعة من اإلجابـات كتفـسيرات مؤقتـة            ، لذل 3اآلخرين على تطويره  

  :للتساؤالت المطروحة

o              تكنولوجيا المعلومات بما توفره من وسائل وتقنيا ت وبما تتميز به مـن خـدمات تـسهل

 .عملية اتخاذ القرارات وهو ما يدفع بعجلة التنمية نحو مزيد من التقدم
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o       في تحقيق التنمية، كما تساهم في تحقيق العدالة        تساهم تكنولوجيا المعلومات بطريقة فعلية

 .والمساواة في المجتمع وإحالل مبادئ الديمقراطية، وتقريب اإلدارة من المواطن

o              تساعد تكنولوجيا المعلومات في مراقبة تنفيذ برامج التنمية ومقارنة النتائج بما هو مسطر

 .وكذا قياس مدى نجاح هذه السياسات والبرامج

o    مستوى والية أم البواقي أهم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، والتي لم تخـل            تستخدم على

  .من المشاكل والعراقيل

  

  : منهج البحث -19

يعتبر العمود الفقري في تـصميم      " يتبع أي باحث في دراسة طريقة أو منهج والذي          

طار البحوث ألنه الخطة التي تحتوي على خطوات تحديد المفاهيم وشرح المعاني اإلجرائية إ            

الدراسة، واختيار المنهج ووسيلة جمع البيانات، وتحديد مجتمع البحث، وتوضـيح مجـاالت             

  .1"الدراسة

وبخصوص دراستنا هذه فقط استخدمنا المنهج الوصفي باعتباره أكثر المناهج مالئمة لجمـع             

، المعلومات النظرية التي تمثل المفاهيم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات من جميـع الجوانـب            

وكذا اإلحاطة بموضوع التنمية، والذي يجسد لنا العالقة الموجودة بينهما، كما اعتمدنا علـى              

المنهج التحليلي في الجانب الميداني وذلك باستخدام مبادئ اإلحصاء عنـد تفريـغ البيانـات               

  .وتحليلها وتكميمها، وتفسير النتائج المحصل عليها

  

  : أدوات جمع البيانات -20

 شك أن يختار األداة المالئمة لتجميع بياناته، ومـن المناسـب            على الباحث من دون   

، وإن وسـائل جمـع البيانـات        2على كل حال أن يستفيد من أكثر من أداة واحدة في بحثـه            

                                                 
، 1985المكتـب الجـامعي الحـديث،       : بيـروت . االجتماعيةوات المنهجية إلعداد البحوث     الخط: البحث العلمي .  شفيق، محمد  - 1
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والمعلومات كثيرة ومتنوعة لكنها تستخدم منفردة أو مجتمعة وذلك حسب طبيعـة الظـاهرة              

  .1المدروسة

 األدوات المناسبة من أجـل      اختياركبير على حسن    لذلك فإن نجاح أي بحث يتوقف إلى حد         

  .2الحصول على معلومات وبيانات حول الظاهرة أو المشكلة المراد دراستها

وعلى هذا األساس فقد استخدمنا استمارة االستبانة كأداة أساسية للجمـع المعلومـات،               

  .تنفيذية تابعة للوالية كأداة ثانوية بحكم عملنا بمديرية استخدمناهاإضافة إلى المالحظة التي 

   

  : استمارة االستبانة

 هو قائمة تتألف من عديد األسئلة التي توجه إلـى شـخص أو مجموعـة                االستبيان

 بأنـه   االستبيانأشخاص بهدف الحصول على المعلومات حول ظاهرة معينة، ويتصف هذا           

التكـاليف  يمكن الباحث من الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانـات بأقـل               

  .3وبأيسر الطرق

قمنا باستخدام استمارة االستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات، وتضمنت مجموعة من           

األسئلة التي تأتي في إطار منبهات لقضية مدروسة، قد صنفناها تماشيا مع فرضيات البحث،              

ت بحيث خصصنا المحور األول لجمع المعلوما      .وجاءت موزعة على أربعة محاور أساسية     

حول تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها وعالقتها بالتنمية، أما المحو الثاني فيبحـث فـي دور              

  .تكنولوجيا المعلومات في مراقبة تنفيذ برامج التنمية، وقياس مدى نجاحها

أما المحور الثالث فيتعلق بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والمظاهر المجسدة لدورها          

لمحور الرابع للكشف عن أهم تطبيقات تكنولوجيا المعومات علـى          وجاء ا .على صعيد التنمية  

  .مستوى والية أم البواقي وأهم المشاكل والعراقيل التي تحول دون تحقيق التنمية

وحاولنا قدر اإلمكان أن تعالج هذه األسئلة جميع جوانب الموضـوع، وأن تكـون ترجمـة                

سؤاال، تنوعت بـين أسـئلة       43 ة من يه قمنا بصياغة استمارة مكون    إلشكالية الدراسة، وعل  

                                                 
 .177، ص،1988: الرياض. مناهج البحث العلني في علم المكتبات والمعلومات.  بدر، أحمد- 1
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مفتوحة وأخرى نصف مفتوحة وبعضها اآلخر مغلقة، وكان تركيزنا على األسـئلة المغلقـة              

لكي نتحكم أكثر في الموضوع وال نترك المبحوثين يوجهون الدراسة إلى مسار ال تتحقق من               

  .خالله أهدافها

 وصولها إلـى الـشكل      وقد مرت استمارة االستبانة على بمجموعة من المراحل قبل        

النهائي، وقد قمنا في المرحلة األولى بترجمة فرضـيات الدراسـة إلـى محـاور أساسـية                 

لالستمارة، ثم صياغة أسئلة تتعلق بكل محور ومن ثمة فهي تبحث في فرضية، واتخذنا هذه               

الخطوة لكي ال نخرج عن إطار الدراسة، ولضمان نجاح هذه االستمارة قمنا بعرضها علـى               

ة من األساتذة لمعرفة وجهات نظرهم في تطابق األسئلة مع الفرضيات، وكـذا فـي               مجموع

  .طريقة صياغة األسئلة وأنواعها

 استمارات على عينة عشوائية وذلك الختيارها من        )08( ثمانية   وبعدها قمنا بتوزيع  

ناحية مدى إدراكها وفهمها وقياس درجة وضوحها، ما اضطرنا إلى تعديل بعـض األسـئلة               

  . البعض اآلخر، ثم توزيعها بشكل نهائيوحذف

  

 : حدود الدراسة الميدانية ومجاالتها -21

  : المجال الجغرافي

وكما هو واضح في العنوان فإن الحدود الجغرافية للدراسة تمثلـت فـي واليـة أم                

البواقي بإداراتها الرسمية، ودوائرها وبلدياتها، وقد شملت مقر الوالية بمجمـوع مـديرياتها             

  . بلدية29 و دائرة12و

  : المجال البشري

لقد اختصت هذه لدراسة المسئولين ومتخذي القرار وكل من لهم عالقة بالتنمية فـي              

  . كل مراحلها

  : المجال الزمني

إن اهتمامنا بموضوع تكنولوجيا المعلومات ودورها في التنمية يعود إلـى سـنوات             

ي، وقـد اسـتغرقت الدراسـة       التدرج، لكن تفكيرنا فيه بشكل جدي كان خالل العام النظـر          



الميدانية جزء كبير من الدراسة ككل، بداية من تحديد مجالهـا الجغرافـي واختيـار عينـة                 

الدراسة وخاصة تصميم أدوات جمع البيانات، فقد استغرقت عملية إعداد استمارة االسـتبانة             

  . أشهر6وتوزيعها وتحليلها والوصول إلى النتائج العامة للدراسة أكثر من 

  

  : تمع الدراسةمج -22

خدمة لإلشكالية المطروحة في دراستنا، وتماشيا مع الفرضيات التي وضعناها، فقـد            

اشتملت دراستنا على مجموع المسئولين، ومتخذي القرار بواليـة أم البـواقي، بـدءا مـن                

السلطات العليا بالوالية مرورا بمدراء المجلس الوالئي ورؤساء اللجان الدائمـة بـالمجلس             

، وقد تم اختيـار هـذا       ةالشعبية البلدي والئي وصوال إلى رؤساء الدوائر والمجالس       الشعبي ال 

المجتمع للدراسة اعتقادا منا بأن أفراد هذا المجتمع هم أقرب الناس وأوالهم وأكثرهم عالقة              

بالتنمية، على أساس أنهم يقومون بالتخطيط وتنفيذ ومراقبـة بـرامج التنميـة، ويتخـذون               

 نظرا ألهمية وضرورة الوقوف علـى جوانـب اسـتخدام تكنولوجيـا             القرارات بشأنها، و  

المعلومات في التنمية على جميع المستويات فقمنا بإجراء مسح شـامل لمجتمـع الدراسـة               

الوالي، رئيس الديوان، األمين العـام للواليـة،        (  مسئولين سامين في الوالية      4المتكون من   

 مدير  17للجان بالمجلس الشعبي الوالئي، و     رؤساء ا  07، و )رئيس المجلس الشعبي الوالئي   

  .  رئيس بلدية29 رئيس دائرة و12تنفيذي، إضافة إلى 

فـردا يمثلـون مجتمـع    ) 69(ن يوقد تم توزيع استمارة االستبانة على تسعة وسـت      

الدراسة ككل، لكننا لم نتمكن من استرجاع جميع االستمارات ألسباب مختلفة، ناهيك عن تلك              

 استمارة تمثـل    65ي مارسوها في اإلجابة على تلك األسئلة، كما استرجعنا          البيروقراطية الت 

  .والتي تعتبر في نظرنا كافية% 94.20نسبة 

  



  : الدراسات السابقة -23

يكشف استقصاء ألدب الموضوع قلة الدراسـات المتعلقـة باسـتخدام تكنولوجيـا             

الذي ما زال بعد لم     المعلومات واالتصال ألغراض التنمية رغم أهمية وحساسية الموضوع،         

ينل حقه بالدراسة والتحليل سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو الدولي، وكل               

ما كتب في الموضوع هو عبارة عن مقـاالت ومحاضـرات أو أوراق عمـل لمـؤتمرات                 

  : وملتقيات فقط، وسنحاول فيما يلي أن نستعرض بعض الجهود التي تناولت الموضوع

  : أوال

األبعاد التنمويـة لتكنولوجيـا المعلومـات       "بعنوان  : ل للدكتور صالح زين الدين    مقا

   تطويراتجاهات أن إنشاء الحكومة اإللكترونية من أحدث واعتبر، 1"والحكومة اإللكترونية

اإلدارة العامة ومجتمع المعرفة، على نحو يساهم في إحداث تغير جذري في الدور التقليـدي               

  .للحكومة

 واإلبداع، وكذا   االختراعكنولوجيا المعلومات في رفع مستوى اإلنتاجية وقدرات        وذكر بدور ت  

 بـه   يقتدييوجد نموذج موحد ومثالي      تأثيرها في عالم الشغل وتوزيع المهن، وأوضح أنه ال        

 بلورة فلسفة ورؤية سياسية واضحة تصب فـي         يتطلبإلنشاء حكومة إلكترونية، بل إن ذلك       

  هذا المسار

  : ثانيا

تكنولوجيا المعلومات حل سـحري لمـشاكل       :  بعنوان 2للدكتور خالد البرماوي  مقال  

إفريقيا، حيث تساءل في البداية عن إمكانية مساهمة ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت            

  .التي تعالت األصوات تنادي بتوفيرها وإيجاد حل لمشاكل القارة اإلفريقية
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علومات هي طريق التنمية عن طريق توفير التعلـيم         وقد اعتبر في السياق نفسه بأن ثورة الم       

عن بعد والجامعة اإللكترونية والصحة اإللكترونية والتجارة االلكترونية ليستعرض فيما بعد           

  .بعض المشاريع التي تنفذ هذا اإلطار

  : ثالثا

: فرص وتحديات تكنولوجيا المعلومات من أجل التنميـة       : مقال إليمان، فؤدة بعنوان   

  : 155، العدد 2004مجلة السياسة الدولية، جانفي منشور في 

 أمام الدول الناميـة     واالتصاالت وتحدثت فيه عن فرص التي توفرها تكنولوجيا المعلومات         

 في المجتمع العالمي، وعرجت على أهم المجـاالت التـي تـساهم             واالندماجلتحقيق تنميتها   

 والخـدمات   اإللكترونيـة والتجـارة   تكنولوجيا المعلومات في تطويرها مثل التعليم والصحة        

اإللكترونية وذكرت بالتحديات التي تواجه تبني هذه التكنولوجيا وذكرت على رأسها الفجـوة             

  .1الرقمية

  : رابعا

 20محاضرة ألقاها الدكتور يحي اليحياوي في ثانوية األنزهة للبنات بالرباط فـي             

، "قـرن الحـادي والعـشرين       تكنولوجيا المعلومات في أفق ال    "  تحت عنوان    2001مارس  

 ليتـساءل تطرق فيها إلى ماهية تكنولوجيا المعلومات واالتصال ثم تحدث عن خصائـصهما             

فيما بعد عن موقعنا كعرب وكعالم ثالث من تكنولوجيا المعلومات مؤكدا أنها تـشكل رهانـا                

به األمم فـي    اقتصاديا وجيوسياسيا وأمنيا، وأنها تحمل أبعادا تنموية، واعتبرها معيارا تقاس           

الوقت الحاضر ويبقى امتالكها وعدمه تحديا ما لم نتمكن من امتالك هذه التكنولوجيا ولـيس               

  .2استيرادها

                                                 
تمت الزيارة  . ]على الخط [،  155ع،  . مجلة السياسة الدولية  . فرص وتحديات تكنولوجيا المعلومات من أجل التنمية      .  فؤدة، إيمان  -  1

  : على العموانمتوفر. 22/02/2006: بتاريخ
http// www.arabcin.not / arabiaa 11/2 – 2001 / 2022. htm 

 مـارس   20الرباط،  . ، محاضرة بثانوية األنزهة للبنات    تكنولوجيا المعلومات في أفق القرن الحادي والعشرين      . يحي، اليحياوي   - 2
  :، متوفر على العنوان22/05/2006: ، تمت الزيارة يوم]على الخط.[2001

http//wwwattajdid.ma/tajdid/dctail.asp/article eid+11401 



  : خامسا

 حول التطبيقـات الناجحـة لتكنولوجيـا        2004 يوليو   14 إلى   3مؤتمر لندن من    

  : ية، ويهدف هذا المؤتمر لإلجابة على التساؤالت التال.1المعومات في تطوير األداء

o ما هي تكنولوجيا المعلومات ؟ وما هي توجهاتها ؟.  

o هل ستؤثر تكنولوجيا المعلومات على تطوير األداء وعلى التخطيط للمستقبل ؟. 

o ما هي القواعد الجديدة التي وضعتها شبكة المعلومات في عالم اإلدارة ؟. 

o كيفية تطبيق تكنولوجيا المعلومات واألساس القانوني لتطويرها. 

o ات التي تواجه تطبيق تكنولوجيا المعلوماتالتحدي. 

o أثر تكنولوجيا المعلومات على البطالة. 

  : وقد اشتملت أعمال المؤتمر على المحاور التالية

o استراتيجيات وأساسيات تكنولوجيا المعلومات.  

o الهياكل القانونية والتنظيمية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. 

o لمعلومات وأشكال تطوير األداءالعالقة بين تكنولوجيا ا. 

o   الحكومة االلكترونيـة، التجـارة االلكترونيـة، التعلـيم         : التطبيقات الموضوعية مثل

 .االلكتروني

o أهم التطبيقات المستخدمة لتطوير األداء. 

o القواعد التي يفرضها عصر تكنولوجيا المعلومات 

o العالقة بين تكنولوجيا المعلومات والعالقات اإلنسانية. 

                                                 
، تمت الزيـارة  ]على الخط[2004 جويلية14 -3: لندن. التطبيقات الناجحة لتكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء  :  مؤتمر لندن  - 1
  :، متوفر على العنوان18/01/2006: يوم

http: //www.brainpowrco.com/seminair37.details.html 



  : دساسا

مائدة مستديرة حول دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في توفير بيئة تمكينيـة            

 kaiser(سكو بالتعاون مـع كيـسر أسوسـييت   للتنمية االقتصادية، وقامت بتنظيمها اإل

associate(        في بيت األمـم المتحـدة       2004، وذلك في التاسع والعشرين من أفريل 

 سلسلة االجتماعات التي عقدت لإلعداد للقمة العالميـة         ببيروت، وهو االجتماع األول ضمن    

لمجتمع المعلومات، شارك فيها خبراء في ميادين تكنولوجية واقتـصادية مختلفـة، وقـاموا              

بتوضيح المفاهيم الخاصة بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية االقتـصادية،          

 .1وقدموا دراسات لحاالت ذات عالقة بالموضوع

  : ابعاس

   2005.2 جـانفي    10 – 8 منتدى المرأة العربية والعلوم والتكنولوجيا، القـاهرة        

تناول قضايا تكنولوجيا المعلومات كعنصر أساسي في النمو االقتصادي في العصر الحـالي،             

كما أكد المشاركون أن التأثير ال يقتصر على النمو االقتصادي بل أيضا نوعية حياة اإلنسان               

ليم وزيادة التواصل بين األفراد والتغلب على العوائق االجتماعية والجغرافيـة           من صحة وتع  

  .والثقافية

واعتبر المشاركون بأن تكنولوجيا المعلومات عززت من دور المرأة ومكنتها من المـشاركة             

  .في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية وهو ما جعلها فاعال في التنمية

 

                                                 
. 24/02/2006: ، تمت الزيارة يـوم    ]على الخط : [اإلسكو.  ودورها في  توفير بيئة تمكينية      واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات     - 1

  :متوفر على العنوان
 http: //www.esava.org.lb/ arabic/uvision/ictd/main 

متـوفر  . 20/01/2006: ، تمت الزيارة يوم]على الخط.[10/01/2005-8.القاهرة. منتدى المرأة العربية والعلوم والتكنولوجيا     - 2
  : على العنوان
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 : المصطلحاتتحديد  -24

  : تكنولوجيا المعلومات

 أشـكالها   ل وتوزيع المعلومات بك   واستغاللهي مجموع الوسائل المستخدمة إلنتاج      

 أنواعها، وهي بذلك تعني وضع جميع التقنيـات المتـوفرة علـى صـعيدي               اختالفوعلى  

ق  من الهاتف والتلفزيون والكومبيوتر واألقمار الـصناعية والطبـا         واالتصاالتالمعلومات  

الالقطة والكابالت والموجات الميكروية في منظومة مدمجة ووضعها تحت تصرف أفـراد            

  1.واالجتماعيةالمجتمع لإلفادة منها في حياتهم العملية 

  

  : التنمية الوطنية

هي عملية مجتمعية واعية وموجهة إليجاد تحوالت هيكلية تستهدف توفير الحاجات           

 واإلنـسانية، وهـي ذلـك التعبيـر         االجتماعيةات  األساسية للمجتمع ضمن إطار من العالق     

اإليجابي في المجتمع والذي يستند إلى خطط وبرامج معدة ومدروسة معتمدة علـى جهـود               

 واالجتماعيـة  االقتصاديةالقطاع العام والخاص من أجل تحسين مستوى الحياة في الجوانب           

 .والثقافية

                                                 
 .82، ص، 1999، سبتمبر 430ع، . مجلة  العربي. جادة المعلومات خيار مستقبلي  أم شر قادم. بطر س، أنطوان -  1





  الفصل الثاني

  تكنولوجيا المعلومات

 

 :لوجيا المعلوماتماهية تكنو -1

والـذي  . تكنولوجيا المعلومات هذا المصطلح الذي ذاع صيته في كامل أنحاء العالم          

اقترن بعصر وثورة ومجتمع المعلومات، ورغم كثرة استخدامه من طـرف المتخصـصين             

ديـد  جوالباحثين إال أنه لم يلق إجماعا حول مفهومه، خاصة ونحن نحيا في عصر يتميز بالت              

 لرفع اللبس والغموض عـن هـذا        وريفاالتعيير، وفيما يلي نستعرض بعض      والسرعة والتغ 

  .المصطلح

 

 :  المعلوماتتكنولوجياتعريف  1-10

في البداية البد من اإلشارة إلى أن تعريف تكنولوجيا المعلومات يقودنا إلى تعريـف              

 وتعني الفـن    techno: والتي تعود إلى اإلغريق وهي مركبة من شقين       " تكنولوجيا" كلمة  

 معناها الدراسة أو العلم، وبذلك فكلمة تكنولوجيا        logyو المهارة في أداء عمل ما، وكلمة        أ

أما بمعناها الواسـع فهـي جانـب الثقافـة           .1تعني المعالجة العلمية في أداء المهارات الفنية      

المتضمن المعرفة واألدوات التي يؤثر بها اإلنسان في العالم الخارجي ويسيطر على المـادة              

  .2ق النتائج العلمية المرغوب فيهالتحقي

مصطلح يستخدم لوصف مـدى كثيـر مـن االنجـازات           "ويعرفها الدكتور أحمد بدر بأنها      

  .3" واالتصاالتسباتاالحواالختراعات التكنولوجية خصوصا في مجال 

هناك من يوسع من مفهوم تكنولوجيا المعلومات بحيث يجعل مـن التيليماتيـك أو              و

 لتكنولوجيا المعلومات باعتبار أنه من الناحية الفنية أن تقنيات المعلومـات    التيليماتية المرادف 

االلكترونيات الدقيقة، الحاسبات ووسائط االتـصاالت الحديثـة،        : هي زواج ثالثي األطراف   

                                                 
 .229، ص،2003دار قباء للطياعة والنشر والتوزيع،: الفاهرة. تطور تكنولوجيا التعليم.  خميس، محمدعطية- 1
 .17،، ص1990القاهرة، العربي للنشر والتوزيع . ال الجماهيريتكنولوجيا المعلومات وصناعة االتص محمود، علم الدين، - 2
 .33،ص]د، ت[دار المريخ : الرياض. دراسات في نظريات االرتباطات الموضوعية. علم المكتبات والمعلومات بدر، أحمد، - 3



خاصة في مجال بنوك المعلومات وشبكاتها، حيث تعـالج المعلومـات باسـتخدام األقمـار               

  .1الصناعية وشبكات الميكروويف

ويعرفها المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات بأنها الحصول علـى          

 المعلومات الصوتية، والمصورة والرقمية، والتي في نص مدون، وتجهيزها واختزانها، وبثها          

   .2وذلك باستخدام توليفة من المعدات الميكروالكترونية الحاسبة واالتصاالت عن بعد

ضمن تقريبا كـل عمليـة      تن المفهوم الواسع لتقنية المعلومات ي     أما منظمة اليونسكو فترى أ     

تصميم نظام التكشيف واالسترجاع، والنقـل والبـث والتقنيـات          لتحدث في نظام المعلومات     

ـ لفاالمستخدمة في ذلك تتمثل في استخدام تقنيات وأجهـزة المـصغرات              واالستنـساخ   ةيلمي

 االلكترونية التي تتضمن بعض األشكال      والحاسوب، وبث المعلومات، ونقلها من خالل النظم      

  .3المرئية

ـ د علم الدين بأنها مجموعة المعارف والخ وويعرفها الدكتور محم   رات والمهـارات  ب

 اإلنـسان المتراكمة والمتاحة واألدوات والوسائل المادية والتنظيمية واإلدارية التي يستخدمها          

  .في الحصول على المعلومات الملفوظة والمصورة

رات والمهارات المتراكمـة    بد علم الدين بأنها مجموعة المعارف والخ      و الدكتور محم  ويعرفها

والمتاحة واألدوات والوسائل المادية والتنظيمية واإلدارية التي يستخدمها األستاذ في الحصول           

والمرسومة والرقميـة، وفـي معالجتهـا وبثهـا         ) ةيالنص(على المعلومات الملفوظة المتينة     

  .4تسهيل الحصول على المعلومات وتبادلها وجعلها متاحة للجميعوتخزينها بغرض 

ويشير الدكتور أبو بكر الهوش إلى أنها خليط مـن أجهـزة الحاسـوب ووسـائل                

االتصاالت ابتداء من األلياف الضوئية إلى األقمار الصناعية وتقنيات المـصغرات الفيلميـة             

  .5عقل البشريواالستنساخ والتكنيك الذي يستخدم المعلومات خارج ال

                                                 
 .106، ص، 1987أكتوبر ، 101ع .  مجلة المستقبل العربي.البالد العربية وثورة االلكترونيات الدقيقة.  حسن، الشريف- 1
 .573، ص1988دار المريخ، : الرياض .المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات . الشامي، أحمد، سيد، حسب اهللا- 2
مجلـة المكتبـات والمعلومـات      .تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في مراكز المعلومات والتوثيق والمكتبات       .  محمد، محمد الهادي   - 3

 .42 -41، ص، ص 1988 3، ع 8س . العربية
 .127ص. المرجع السباق. ، علم الدين محمود- 4
 .222، ص 1996مكتبة اإلشعاع، : الجماهيرية العظمى. تقنية المعلومات ومكتبة المستقبل.  د، الهوش، أبو بكر، محمد- 5



وذهب الدكتور محمد فتحي عبد الهادي إلى أنها دمج تكنولوجيا التخزين واالسترجاع            

وتوصيل المعلومـات باسـتخدام      مع تكنولوجيا االتصال، فهي علم قائم بذاته، يهتم بمعالجة        

  1وسائل االتصال لنقلها إلى المستفيد

ريف في أنهـا تـشمل      ا التع  فقد اختصر كل هذه    "عبد المالك بن السبتي   "أما الدكتور   

، مؤكدا على أنها تتشكل مـن       2األدوات والتقنيات المتطورة المستخدمة في قطاع المعلومات        

  .)االتصالتكنولوجيا اإلعالم اآللي وتكنولوجيا (جانبين 

كما يشير مصطلح تكنولوجيا المعلومات إلى مدى واسع من المواد والقدرات التي تـستخدم              

الحواسيب، شبكات االتصال والمعرفـة     : ومات ومكوناتها الثالث هي   لخلق وخزن وبث المعل   

   .3الفنية

ن لدينا فكرة واضحة عن تكنولوجيا المعلومـات،         يكو التعريفاتإن استعراضنا لهذه    

 المعلومات، التكنولوجيـات الحديثـة، أو       تقانةح عليها سواء تقنية المعلومات أو     فمهما أصطل 

ات التـي   خبـر ي مجموعة األجهزة والمعدات والمهـارات وال      تكنولوجيا المعلومات فإنها تعن   

جمعا وتحليال، تخزينا واسترجاعا، وتوزيعها للمستفيدين، ومن هنا أمكـن          : تتعلق بالمعلومات 

تكنولوجيـا الحواسـيب وملحقاتهـا       ب جناح يتعلق : ر الذي يطير بجناحين   اعتبارها ذلك الطائ  

ن الهاتف والتلغراف وصـوال إلـى األقمـار         والجناح الثاني هو تكنولوجيا االتصال بدءا م      

فهي في هذه الحالة سواء كانت منفـردة أو          . المعلومات واالتصال الحديثة   شبكاتالصناعية و 

ـ تي من أجل تحقيق هدف واحد، وهو إيجاد المعلومات المناسبة التي            عمعة فإنها تس  تمج ز تمي

 وحيثمـا    كانوا إلى طالبيها أينما  بالدقة والحداثة والموثوقية مضاف إليها السرعة، وتوصيلها        

  .وجدوا

 االتـصاالت وااللكترونيـات      مـن  وبالمختصر المفيد فإنها تالقي الكمبيوتر مع كل      

  .ق فوري للمعلومات عبر أنظمة تحكم ماهرةفالدقيقة من أجل خلق تد

  : وتتضمن تكنولوجيا المعلومات الحديثة ما يلي
                                                 

 .218، ص 1983والنشر والتوزيع، دار غريب للطباعة : القاهرة.مقدمة في علم المعلومات. عبد الهادي محمد فتحي- 1
: أنواعها ودورها في دعم التوثيق والبحث العلمي، جامعـة قـسنطينة نموذجـا            : تكنولوجيا المعلومات .  د، بن السبتي، عبد المالك     - 2

 .11، ص 2002أطروحة دكتوراه، قسنطينة، 
 .174، ص 1998نشر والتوزيع، مكتبة دار الثقافة لل: عمان.علم المعلومات. د، الصباع، عماد عبد الوهاب- 3



  

o      لومات وتحليلها وتجهيزها واختزان كميات     الحاسبات االلكترونية التي تقوم بجمع المع

  .ضخمة منها السترجاعها عند الطلب وبالسرعة والدقة المطلوبة

o               االتصاالت التي تسهل عملية بث المعلومات بأقصى سرعة ممكنة ألماكن مختلفـة مـن

 .العالم، وخلق عالم بدون حدود

o         ان كمية ضخمة مـن     التصوير المصغر والنسخ والتسجيل بأشعة الليزر، مما يسمح باختز

 .1المعلومات في حيز صغير جدا

 

 : المعلوماتتطور تكنولوجيا  1-11

نستطيع القول بان تاريخ تكنولوجيا المعلومات هو تاريخ المعلومـات نفـسها، ألن             

عرفـه اليـوم بالتخاطـب،      ناإلنسان في أولى مراحل احتكاكه بغيره وبالطبيعة شعر بشيء          

ه جعلته في كل مرة يستخدم أدوات وتقنيات يعبر مـن           وتوصيل األفكار فعالقة اإلنسان بغير    

شارات بسيطة تتنقل   إكانت المعلومات في البداية مجرد      "خاللها عن أفكاره، ففي حقيقة األمر       

كات واألدوات البسيطة الموجودة آنـذاك      ربين األفراد في مجتمع ما قبل التاريخ بواسطة الح        

وبرمجيات اإلعالم اآللي، وقنواتها وسائل لتصبح في شكل إشارات معقدة مصدرها تجهيزات      

السـترجاع  اسـتخدامها   بنوك المعلومـات، وأسـلوب ا     واالتصال المتطورة ومأواها قواعد     

   .2"االلكتروني

ن ارتباط تكنولوجيا المعلومات بالمعلومات هـو ارتبـاط         أإنه ليس من نافلة القول ب     

ات بدءا من استخدام اإلشـارات      له، تكنولوجيا المعلومات بدأت مع ظهور المعلوم      ظالشيء ب 

واإليماءات والقرع على الطبول وإشعال النار فهذه كلها تعتبر انجازات تقنية في ذلك الوقت،              

وأنها كانت تمثل آخر ما توصل إليه الفكر البشري في مجال المعلومات، ومن جانب آخـر                

والجلـود والـرقم    زن وحفظ المعلومات وتدوينها، فإن الكتابة على الخشب والحجارة          خوهو  

                                                 
مكتبة الـدار العربيـة للكتـاب،       : القاهرة. المعلومات وتكنولوجيا المعلومات على أعتاب قرن جديد      .  د، عبد الهادي، محمد فتحي     - 1
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الطينية وأوراق البردي، لهي دليل على االختراعات متعـددة لهـدف واحـد وهـو حفـظ                 

ما تلك الثورة التي أحدثها األلماني      ، و المعلومات ونقلها إلى الغير، وهكذا توالت االختراعات      

كتـشافه للطباعـة بـالحروف      غوتنبورغ في النصف الثاني من القرن الخـامس عـشر، با          

ولقد كان للثورة الصناعية     .والتي يعتبرها البعض، أول ثورة في مجال المعلومات        ،المتحركة

ية نسانالمعلومات في كل جوانب الحياة اإل     في أوربا وكذا تطور البحوث العلمية وزيادة أهمية         

  .دورا بارزا في وصول تقنيات المعلومات إلى ما هي عليه اليوم

 في تكنولوجيا   ومتسارعةتطورات كثيرة   وقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين        

 إلى استخدام شـبكات ونظـم المعلومـات         هاالمعلومات بدءا من اختراع الحواسيب وملحقات     

لتصبح المعلومات الكترونية، وبإمكان اإلنسان في مكان تواجده أن يتصل بأي شخص فـي              

ـ            ان اإلنـسان أن    أي نقطة من العالم، وبفضل التكنولوجيا الجديدة للمعلومات قد أصبح بإمك

 .ويكفي لذلك توفر حاسوب وشبكة اتـصال      . 1يحصل على معرفة العالم على رأس األصبع      

ولم تبق هذه الخدمة مقتصرة فقط على فئة ضئيلة من المجتمع بل إن تكنولوجيا المعلومـات                

الوسائل، فمثال نجـد    هذه  دام  خل في است  ياحولدت جيال ماهرا في المعلومات، حيث أصبح يت       

  . أحسن من استعمال الهاتف النقالskype االتصال من خالل ما يوفره برنامج من يفضل

ـ تكنولوجيا المعلومـات، و وما القرية الكونية التي نعيشها اليوم إال قمة التطور في      ن هنـا  م

  : ينئبشينستنتج بأن تطور تكنولوجيا المعلومات مرتبط 

o     اتخاذة التي يتم الرجوع إليها عند        المادة الخام األولي   باعتبارها"زياد أهمية المعلومات 

  .2"أي قرار ينطوي على أهمية ملموسة من أجل الوصول إلى نتائج صحيحة

o             تطور البحوث العلمية مع تطور المجتمع في جميع المجاالت السياسية، االقتـصادية

 .واالجتماعية

                                                 
 1  - fondin ,h.recherch et traiter l’information. Paris: hachette,1992,p ;58. 
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نقـل المعلومـات    وتكنولوجيا المعلومات جعلت وكأن االتصال البـشري        إن تطور   

وح مكانه، فاالتصال رجع إلى شفهي كما بدء أو مرة، وصـدق المارشـال ماكلوهـان                يرا

  .صاحب نظرية القرية الكونية

  : وقد ذكر الدكتور عماد الوهاب الصباغ أربعة مراحل لتطور التكنولوجيا وهي

o الوسائل اليدوية:  األولىالمرحلة.  

o  اختراع اآلالت استخدام الوسائل الميكانيكية مع بداية :الثانيةالمرحلة. 

o الوسائل االلكتروميكانيكية، وتدوم حتى الثمانينات من القرن الماضي: المرحلة الثالثة. 

o  تبدأ في العشرية األخيرة من القرن الماضي وتستمر حتـى يومنـا            : المرحلة الرابعة

فتكنولوجيـا المعلومـات     .الحاضر، وتميزت باستخدام مكثف للوسائل االلكترونية، وتعددها      

ة بالواقع زمنيا ومكانيا من ناحية ومرتبطة بالممارسة العملية والتغييرية في األنـشطة             مرتبط

  .اإلنتاجية بكل أبعادها من ناحية أخرى

  

 : المعلوماتمكونات تكنولوجيا  1-12

إن تكنولوجيا المعلومات ليست مجرد تجهيزات ومعدات فقط بل تشمل مجموعة من            

  : تيالوحدات المتكاملة فيما بينها وهي كاآل

وتشمل تكنولوجيا المعالجة اآللية للمعلومـات مـن   : اإلعالم اآللـي   تكنولوجيا 1-3-5

  .حواسيب وملحقاتها سواء كانت تجهيزات أو برمجيات

وتعني االتـصاالت واالتـصاالت الـسلكية والالسـلكية         : تكنولوجيا االتصال  1-3-6

ـ          ات س علـى البـصري    اوشبكات تراسل المعلومات، وتعتمد تكنولوجيـا االتـصاالت باألس

اإلعالمية، من بين هذه التكنولوجيات نذكر الهاتف واألقمار الصناعية واألنسجة          ووالسمعيات  

 .1البصرية والخطوط الهرتزية وغيرها

                                                 
المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة      : تونس. المكتبة المدرسية في التعليم والتعلم، دليل أمين المكتبة       . قدورة، وحيد، الرابحي، محمد    - 1
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وتشمل كل أشكال المعلومات من نص وصورة وصـوت،        : المعلوماتمصادر   1-3-7

  .ويتم جمعها وتنظمها وخزنها بواسطة تكنولوجيا معينة

شخاص اللذين يتدخلون في اسـتخدام تكنولوجيـا        ويشمل جميع األ  : المتدخلون 1-3-8

المعلومات ومصادر المعلومات الحديثة وكذا المصممين ويمكن اعتبار هـؤالء األشـخاص            

الجانب اإلنساني لتكنولوجيا المعلومات، ويضاف إليهم بطبيعة الحال بعـض التخصـصات            

 .المساعدة مثل اللسانيات وعلم النفس واالجتماع وغيرها

نه عند استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة ال يمكن الفصل بين هذه المكونـات             والمالحظ أ 

  .عرض الشكل الذي يوضح هذه المكوناتساألربعة ألنها تصبح كال متكامال وفيما يلي ن



  

  اإلداري                  

     

  الوسيط    المستفيد   المصمم             

         

  المتدخلون                                                      

  

  

  

   اللسانيات-                    معالجة -   

   علم االجتماع-         االندماج                االندماج-   

   علم األحياء-                  استرجاع -   

  تخصصات مساعدة                      

  

  

   

         االتصاالت -      

   الشبكات-      

   الطرق السريعة-      

   االنترنت-      

  تكنولوجيا االتصاالت    
  

  

  

  1مكونات تكنولوجيا المعلومات: 01الشكل رقم 

                                                 
1  -  Deschat El Ets ,L’enseignement Des Technologies De La Bda Ou L’escploitation Des 
Technologies Dans L’enseignement De La Bda Revue Maghrebine De Documentaire 1992 ,N6 
,P18.  

  صورة  

  صوت  نص 

  تمصادر المعلوما 

  برمجيات  آالت

  إعالمية -

 بصريات -

  اتسمعي -

  تكنولوجيا االلتقاط والتوزيع



 : أسس استخدام تكنولوجيا المعلومات 1-13

 الوهاب الصباغ هي أغراض استخدام وهذه األسس كما أشار إليها الدكتور عماد عبد       

 بحياتـه نحـو     واالرتقـاء اإلنسان لحل مشاكله    أجل  ي جاءت من    تتكنولوجيا المعلومات، وال  

 والدينية  االجتماعية الفكرية،   واالقتصاديةاألفضل، وكسر كل الحواجز الجغرافية والسياسية،       

فتح فيها الباب علـى     . ةلور في شكل قرية عالمي    بالذي ت .بين األفراد وخلق مجتمع معلومات    

  مصراعيه أمام اإلبداع 

 جاءت لخدمة المعلومات بحثا وتحليال وتوزيعا، فإنها تساهم         باعتبارهافتكنولوجيا المعلومات   

في تطوير المعرفة البشرية، وعلى أساس هذه المعرفة سوف تتطور حياة النـاس وترقـي                

 المـسافة   اخترناو، فالقول المفيد إ ذا      سلوكاتهم، وبالتالي تحقيق درجة عالية من التقدم والنم       

 تكنولوجيـا   اسـتخدامات راض وتطبيقـات    غوالزمن وربطنا النتائج بالعلل لوجدنا أن كل أ       

  . صبوا جميعا لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة بطريقة أو بأخرىتالمعلومات 

  

 :متطلبات تطبيق تكنولوجيا المعلومات 1-14

ات والمؤسسات يتطلب القيام بدراسـات      نظمإن تطبيق تكنولوجيا المعلومات في الم     

وافية لما تحتاجه وتتطلبه من أجل تحقيق التدفق الحر للمعلومات وإنجاز األهداف الموجودة             

من وراء تطبيق هذه التكنولوجيا وقبل أن تقوم بشراء أدوات تكنولوجيا المعلومات يجـب أن               

  : نطرح على أنفسنا مجموعة من األسئلة

o دوافع التي أدت إلى التفكير في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ؟ هي األسباب وال ما  

o  ؟ هي مواطن القصور والضعف في النظام القديم ما  

o هي الوسائل والمعدات التي نحتاجها ؟  ما  

o هل لدينا اإلمكانيات المادية والبشرية والبني األساسية إلدخال هذه التكنولوجيا ؟  

o ه الخطوة في إثبات ثمارها ؟هو الحل البديل في حالة فشل هذ ما  

o               هل إدخال هذه التكنولوجيا سيؤثر على العاملين واإلنتاج والمؤسـسة ككـل بـشكل

  إيجابي؟ 



o هل لدينا القدرة على تجاوز األخطار التي تتعرض لها تكنولوجيا المعلومات ؟  

o  من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ؟لالستفادةهل لدينا إطار قانوني   

o  لدى الموظفين لتقليل الجوانب السلبية لتكنولوجيا المعلومات ؟داستعداهل يوجد   

 لكي ال .استحداثه المراد   ءيالشطرح مثل هذه األسئلة وغيرها تجعلنا أكثر دراية ومعرفة          ن  إ

 ثم تتسبب له في تحقيق نتائج وخيمـة         باهظةيقبل اإلنسان على شراء هذه التكنولوجيا بأثمان        

نولوجيا المعلومات بل في عدم توفر متطلبات تطبيقها ومـن          وهزيلة والعيب هنا ليس في تك     

  : أهمها

o يتطلـب بعـض      الفعال والتطبيق األنجع لتكنولوجيا المعلومات غالبا مـا        االستعمال

  . واألنظمة اإلدارية التي تتعامل مع التكنولوجيااالجتماعيةالتغيرات في الهياكل 

o      جيا المعلومات عرضة للكثيـر مـن       ن تكنولو توفير المكان المناسب والجو المالئم أل

البشرية مثـل     والرطوبة والحرارة أو   والفيضاناتاألخطار سواء كانت طبيعة مثل الزالزل       

  .التخريب والسرقة 

o               االهتمام بتوجيهات اإلدارة والمحتوى الـضمني الـذي تـستخدمه لتـدعيم التغيـر

  .1التكنولوجي المبتكر

o         على التفكيـر والتخطـيط والتجديـد       توفير متخصصين على درجة عالية من القدرة

واإلدارة حتى يمكن الدخول إلى سوق المعلومات الرائجة التي يشتد فيها التنافس بين الـدول               

  .2والشركات والهيئات

o    ريب وتحمل المخـاطر    خة في تبني توجهات واضحة تجاه الت      توفر الرغبة لدى اإلدار

  . وردود األفعال تجاه ما يحدث فقط هو االلتزام باالستجابة للطلبات،هوأال يبقى دور

o        سياسة التشغيل   روتضاف،  بوالتدريضرورة رفع مستويات التعليم األساسي والجامعي 

  .مع غيرها من السياسات االقتصادية والسياسية واالجتماعية

تنمية ثقافة داعمة ومناخ يسهل تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصال والمـشاركة فـي              

سات التي تفقـد     األدوار إلدراك التمييز والتفوق الفني في المؤس       المعلومات والمرونة في  
                                                 

  .463، ص، 2003دار الجامعة، : ]د، م[.مدخل إستراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية. راوية، حسن- 1
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ي إدراك الفرص الجديدة التي تقـدمها لهـا تكنولوجيـا المعلومـات             هذا التوجه تفشل ف   

  .1واالتصال

o              الحاجة المستمرة للمهارات الفردية والخلفية التعليمية المالئمة للعمـل علـى تطـوير

تخدامه، حيث أن الطلب يزداد أكثر فـأكثر علـى          الذكاء الصناعي، والحرص على حسن اس     

  . للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات تصميما وتطويراخبراءال

  :  وعلى كل فإنه أي كان من أنواع تكنولوجيا المعلومات فإن تطبيقها يحتاج إلى-

o بما فيه اإلرادة السياسيةقانونياإلطار ال .  

o  حواسيب وملحقاتهـا وتكنولوجيـات      المكان، األجهزة والمعدات من   : اإلطار المادي 

  .االتصال

o يتطلب توفر متخصصين على درجة عالية من الكفاءة: اإلطار البشري.  

o               الميزانية يجب أن تكون مستقرة وفي تزايد وتكون جزء من الميزانية العامة، ولكنهـا

 .مخصصة لتكنولوجيات المعلومات

 

 : وقات تطبيق تكنولوجيا المعلوماتعم 1-15

 تكنولوجيا المعلومات في التحول الذي يشهده العـالم إال أن           تكنسيهالتي  رغم األهمية ا    

االستفادة القصوى من خدمات وتطبيقات هذه التكنولوجيا فتحول دونها بعض المعوقات والتي            

  : تضاف إلى عدم توفر متطلبات تطبيق تكنولوجيا المعلومات ونذكر منها

o والالسلكية والوصول إلى شبكة االنترنتعدم كفاية البنية التحتية لالتصاالت السلكية .  

o   ألجهزة تكنولوجيا المعلومات نتيجة احتكار سوقها من طرف شـركات           الباهظةالكلفة 

 .MICROSOFT- IBMمثل كبرى 

o عدم وجود وعي وثقافة حول ما يمكن أن توفره تكنولوجيا المعلومات. 

o االفتقار إلى األطر القانونية والتنظيمية المناسبة. 

                                                 
  . 464، المرجع السابق، ص.  راوية، حسن-  1

 



o  لعقبات اإلجرائية والتنظيمية، وفرض أعلى الرسوم على الواردات المرتبطـة          وجود ا

 .بتكنولوجيا المعلومات

o ضعف االستثمارات الموجهة إلى مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال. 

o محدودية توفر المهارات الالزمة. 

  

 : وظائف تكنولوجيا المعلومات 1-16

عرفة أساليب االستفادة القصوى منهـا      إن االستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومات وم     

  .يجعلها تستطيع القيام بمجموعة من الوظائف والتي يمكن أن نجملها في أكثرها استخداما

  : المعلومات تحصيل 1-7-6

ويكون عن طريق جمع البيانات والمعطيات التي تمكن المستفيد منها فيما بعد، وذلك             

 المعلومات يمكـن أن تأخـذ عـدة         في شكل ملفات مرتبة ومحفوظة إلى وقت الحاجة، وهذه        

  . الخ.....نصية، أرقام، صور، رسومات، إحصائيات، بيانات وأصوات: أشكال

 : المعالجة 1-7-7

وتأتي في المرحلة الثانية، فبعد تحصيل المعلومات يمكن أن نقوم بمعالجتها، فالمعالجة              

تور عماد عبـد    قابلة لالستهالك، ويشير الدك    معلومات   ى إل والرموزتقتضي تحويل البيانات    

الوهاب الصباغ إلى أن مصطلح معالجة المعلومات هو مصطلح عام للتعبير عـن أي مـن                

فعالية الحاسوب التي تحول أي نوع من المعلومات إلى نوع آخر، ويمكن تمييز نوعين مـن                

  .المعالجة

  :  معالجة النصوص 1-7-2-4

لما تقدمـه   تسمح لنا بإدخال بيانات ونصوص وأشكال وإخراجها بشكل جذاب بالنظر             

  .لنا الحواسيب من إمكانيات في هذا الشأن

  : معالجة األشكال 1-7-2-5

ونعني به إمكانية تحويل البيانات والمعلومات الموجودة إلى أشكال بيانيـة وصـور،               

  .يمكن قراءتها لزيادة وعينا وفهمنا



  : معالجة األصوات 1-7-2-6

إلـى أجهـزة    ولقد أتاحت تكنولوجيا المعلومات الحديثة إمكانية إدخـال األصـوات             

الحاسوب عن طريق الهاتف أو عن طريق التحدث إلى الحاسب مباشرة كما توفره برمجيـة               

Net Sikeype.  

  

  : 1الخلق 1-7-8

وهناك من يشير إلى مصطلح التخليق، لكن المهم هو أن تكنولوجيا المعلومات تتيح             

لبيانـات  لنا إمكانية إنتاج معلومات جديدة عن طريق تنظيم وتحليل ومعالجة المعلومـات وا            

  .المتوفرة وعرضها في شكل جديد

  

  : الخزن واالسترجاع 1-7-9

من الوظائف التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات والتي تعتبر مما تتميز به هي قدرتها             

على تخزين وحفظ البيانات والمعلومات واسترجاعها عند الطلب، وهناك أوسـاط مختلفـة             

ب أو على أقراص مغناطيسية أو أقراص لتخزين المعلومات سواء كان ذلك في ذاكرة الحاسو      

  .حيز ممكن واسترجاعها عند الحاجةضوئية، يمكن المحافظة على المعلومات في أقل 

  

  : نقل وإرسال المعلومات 1-7-10

لقد أدى االستخدام المتزامن لتكنولوجيـا الحواسـيب وتكنولوجيـا االتـصاالت أي             

 المعلومات وشبكات   شبكاتخدام  تكنولوجيا المعلومات في أي نقطة من العالم، عن طريق است         

  .االتصال الحديثة، وظهور ما يعرف بالطرق السريعة للمعلومات والشبكة العالمية للمعلومات
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لقد أتاحت تكنولوجيا المعلومات واالتصال لإلنسان إمكانية التجوال في هذه القريـة            

  .العالمية بدون حدود وإرسال المعلومات إلى حيث يشاء

جيدا، ومن أشهر   ذلك  النترنت وباألحرى البارعين في استخدامها يدركون       ولعل مستخدمي ا  

  . البريد االلكتروني والبريد الصوتي: أنواع نقل وإرسال المعلومات وأكثرها استخداما نجد

 

 : مزايا استخدام تكنولوجيا المعلومات 1-17

مزايـا  لا بفوائـدها و   هتمإن االستخدام األحسن لتكنولوجيا المعلومات يجعل اإلنسان ي       

  : التي توفرها عند كل استخدام ونذكر منها

 عهـدت   لقـد ويقصد بها السرعة في أداء الوظـائف واألوامـر، ف         : السرعة 1-8-5

تكنولوجيا المعلومات على تقديم خدمات على قدر كبير من السرعة، فباإلضافة إلى قـدرتها              

ة للزر فإنها تسمح    رقعلى تنفيذ أوامر القيام بعمليات معقدة في وقت خيالي يتزامن مع آخر ن            

  .بإمكانية القيام بعدة عمليات ووظائف متزامنة

إضافة إلى أنها أكثر سرعة فإنها تعمل على قـدر كبيـر مـن الدقـة،           : الدقة 1-8-6

وباألحرى الدقة المتناهية فاألجهزة اإللكترونية الحديثة تدرك األخطاء واالختالفـات التـي            

  .يعجز البشر عن إدراكها

والدقة فإن تكنولوجيا المعلومات تقلـل مـن مـواطن          مع السرعة   : الموثوقية 1-8-7

الشك، بحيث تعطي نتائج أكثر موثوقية ومصداقية، وترتبط دائما بطريقة إدخـال البيانـات              

  .والمعلومات

تتميز تكنولوجيا المعلومات بقدرتها على أداء نفس األعمال والوظائف،         : الثبات 1-8-8

ز بقدرته على تكرار العمل بصورة ثابتة       وبنفس الوتيرة وتكرار نفس المهام، فالحاسوب يمتا      

أي إجراءه مرة بعد أخرى بنفس األسلوب ويحصل على نفس النتائج تمام، وألي عدد مـن                

 .1المرات
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 : أهمية تكنولوجيا المعلومات 1-18

إن تكنولوجيا المعلومات ليست مسألة فنية فحسب، ولكنها مسالة حضارية وثقافيـة            

إن أي محاولة إلثبـات أهميـة       و.ادات سائدة في المجتمع   فهي ترتبط بتغيير قيم ومفاهيم وع     

تكنولوجيا المعلومات، يجب أن يسبقها إقرار بأن المعلومات أكثر أهمية من التكنولوجيا بقدر             

، وال تدعوا الحاجة هنا إلثبات فوائد المعلومات، إذ أنها أصبحت معروفة لدى القاصي              1كبير

اء الوطن يكثرون ترديد كلمة معلومات في كـل         والداني، كما أن صانعي القرارات في أرج      

  .2مرة يتحدثون فيها عن التنمية والتطوير في القطاعات المختلفة

ولعل ما زاد المعلومات أهمية هو تلك الوسائل التكنولوجية الحديثة التي أعطت المعلومـات              

  الفصل   بعدا آخرا، ومع التطور التقني في مجال معالجة وتخزين وتوصيل المعلومات أصبح           

  .بين المعلومات والتكنولوجيا غير ممكن

 كما أن تكنولوجيا المعلومات ال تقتصر أهميتها على عصر دون آخـر، بـل إن أهميتهـا     -

تزداد يوما بعد يوم، خاصة وأن مجتمع المعلومات أصبح حقيقة ملموسـة، وتؤكـد حقـائق                

الزدهار، وأداة فاعلـة     عنصر حيوي للنمو وا    تتطور الشعوب أن تكنولوجيا المعلومات مثل     

  .للتفوق العالمي

وهي اليوم تكمل تفردها باكتساب الدور الحاسم في تحديد صورة المستقبل، وبنـاء             

حياة الناس، ورفع مستويات معيشتهم وخلـق       غير مساهمتها في تسهيل أمور      العالم الجديد،   

  .مجتمع يقوم على االقتصاد الرقمي

تصاالت اليوم عنصرا أساسيا في جميـع القطاعـات         وقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات واال    

  .3االقتصادية من صناعة وخدمات وتجارة ومال
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وتدخل تكنولوجيا المعلومات في صميم فعاليـات المجتمـع األخـرى كالنـشاطات             

االجتماعية، الثقافية وفعاليات التعليم والتدريب، الصحة، السكان، اإلدارة والتوثيـق وحفـظ            

  .نه أن يسهم في بناء تطبيقات الحكومة االلكترونيةالتراث، وهو ما من شا

كما يؤدي استخدامها إلى فتح األفاق أمام التكامل بين المجتمعات المختلفـة وطنيـا              

وإقليميا ودوليا ن وتعتبر تكنولوجيا المعلومات من أثمن الموارد التي تمتلكها الـدول علـى               

  .1اختالف أنواعها

 إلـى معات التقليدية في الدول الـصناعية الحديثـة         كما أدت التقنية إلى تغيير المجت     

مجتمعات تقنية أثرت بدورها في السلوك اإلنساني لألفراد، وعل اإلدارة وعلـى المجتمـع              

  .2وعلى التنظيم السياسي

 اليوم موقع الصدارة من حيث الدور       أوتتبومما ال شك فيه أن تكنولوجيا المعلومات        

ام من الصناعات والقطاعـات االقتـصادية األخـرى،         عدد متن  االستراتيجي الذي تلعبه في   

والواقع أن أهمية اإلستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات قد تعززت وتكرسـت بفـضل قـوى              

علومة والتغيير التنظيمي والمنافسة المكثفة وثورة التكنولوجيـا        مأساسية دافعة في مقدمتها ال    

  .3نفسها

ـ       ةوتعد واحد  ات وهـي أسـاس الرصـد التكنولـوجي          من عوامل التكوين وتمتـين العالق

وقـد سـمحت    ،  منظمات وكذا المؤسسات االقتـصادية    واالستراتيجي الذي تنتهجه الدول وال    

 يمكن فيها الوصول إلى كم كبيـر مـن          ،تكنولوجيا المعلومات واالتصال بقيام سوق عالمية       

يدة للبلـدان   المعلومات والسلع والخدمات كما تتيح تكنولوجيا المعلومات واالتصال فرصا عد         

النامية للتعجيل بتنميتها االجتماعية واالقتصادية، وتتضمن تطبيقاتها الموجهة نحو التنميـة،           

والحكومة اإللكترونية لتحسين الخدمات العامة واألعمال االلكترونية، التعلـيم االلكترونـي،           
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 الشركات  الصحة االلكترونية، التجارة اإللكترونية، ودعم االتصاالت بين األشخاص وخاصة        

  .1الكبيرة

وبالتالي فإن هذه األهمية البالغة التي تنطوي عليها تكنولوجيا المعلومات وما يترتب            

على دورها من متغيرات وأبعاد إستراتيجية ومستقبلية على المستوى العالمي، تعكس أثرهـا             

ن المباشر على المستوى المحلي لكل بلد بمفرده، مما يجعل منها مهمـة حيويـة يتعـذر دو                

النهوض بها القيام بالتنمية الوطنية المرجوة ومواكبة التطورات الجاريـة علـى المـستوى              

 بذلك تكون حال لكثير من      يالعالمي، وتحقيق مقومات التفاعل في إطار العالم المعاصر، وه        

  .2الموضوعات المتعلقة بالحاجة إلى المعلومات

ت الجديدة توفر آليـة أكيـدة       وإنه من الضروري التأكيد على أن تكنولوجيا المعلوما       

  .لتسهيل التغيرات في نظام المعلومات

  

 :  تكنولوجيا المعلوماتخدامتاآلثار والتأثيرات المترتبة على اس -2

 : تأثير تكنولوجيا المعلومات على المعلومات 2-11

إذا كانت المعلومات العلمية والتقنية تكون الغذاء األساسي للبحث والتنمية في ميادين            

سبة للخدمات االجتماعية   نلزراعة والمواصالت، فإنها في الوقت نفسه أساسية بال       الصناعة وا 

لذا بات االهتمام بالحصول على المعلومـات بـصورة         . 3األخرى كالتربية والثقافة واإلعالم   

سريعة وسهلة أمر جعلنا نضيق أفقا، حيث أصبح كل ما نهتم بـه هـو إرسـال واسـتقبال                   

ن في تكنولوجيا المعلومات ينصب على فعاليـة المعلومـات،          المعلومة فقط، وإن التركيز اآل    

وسرعتها، وليس على أهميتها، وجميعنا يعرف ويدرك مدى تأثير التقنية في المعلومات، وكم             
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اور العديدة التي جعلت منها مصدرا      حرفعت من جودة المعلومات وأهميتها فأضافت إليها الم       

  .1"، مجتمع المعلومات"يد من مصادر وخصائص مجتمع أطلق عليه، دون تق

وقع تأثير التكنولوجيا على المعلومات في كل المراحل التي تمر بها المعلومات،            وقد  

معالجة وتنظيما، حفظا وتخزينا بثا وتوصيال، ويظهر من خالل تغيير األسـاليب التقليديـة              

يتجلى هذا التغيير   اليدوية أو الميكانيكية، في معالجة المعلومات بالطرق اآللية اإللكترونية، و         

  : على مستويين هما

التطور الملحوظ على مستوى مؤسـسات المعلومـات مـن          : األول المستوى 2-1-3

مكتبات ومراكز معلومات، ودور أرشيف عن طريق إدخال عمل الحاسبات في كل وظائفها             

  .لعملية االتممة

لقد أدى التالقي بين تكنولوجيـا المعلومـات إلـى ظهـور            : الثاني المستوى 2-1-4

 الهائلة في تكنولوجيـا المعلومـات       لثورةة للمعلومات مستفيدة من ا    حدثات جديدة ومست  مؤسس

  . البنوك وقواعد المعلومات وشبكات المعلومات:واالتصال مثل

 هائلة المعلومات، وجعلتها تتميز بالجودة من جميع        ميزاتلقد أتاحت تكنولوجيا المعلومات م    

لومات واالتصاالت اليوم من اجل معالجة المعلومات       الجوانب  فاستخدام التقنيات الحديثة للمع     

الرقمية، ويعود ظهـور التقنيـات الحديثـة        المعلومات  وتحويرها وتبادلها، وباألخص منها     

للمعلومات باألساس إلى التقاء اإلعالمية، واالتصاالت السمعية البـصرية، وهـذا االلتقـاء             

  . عالقتنا بالمعلومة والمسافة والزمنوالتالحم أوجد إمكانيات جديدة هي اليوم بصدد تغيير

 

 : تأثير تكنولوجيا المعلومات على المنظمات 2-12

إن أحوج ما تحتاج إليه المنظمات في عصر المعلومـات الـذي يتميـز باالنفتـاح                  

االقتصادي وسيطرت الرأسمالي وبروز ثقافة التكتالت على جميع األصعدة وفـي مختلـف             

لى جميع األصعدة ، بشكل عام لما لها من بـالغ األثـر             الميادين هو تكنولوجيا المعلومات ع    
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على أداء المنظمات وعلى قدرتها التنافسية عبر زيادة تدفق المعلومـات، ونقـل المعـارف               

  : وتحسين التنظيم وزيادة القدرة على االبتكار وتطوير المنتجات ويمكن إجمالها في اآلتي

o      ة للمنظمة من خالل اختراع أسـاليب       تؤثر تكنولوجيا المعلومات على الكفاءة اإلنتاجي

ونظم متطور عالية الكفاءة لضبط عملية اإلنتاج ومراقبة الجودة وتأكيـدها لتـشمل جميـع               

 هاعناصر، مكونات المنتجات ووسائل وأساليب إنتاجها وحفظها وتداولها فضال عن استخدام          

  .حكم فيها الحاسباتتكنظم اإلنتاج التي ت

o     لميزة التنافسية غبر استخدام برمجيات التطبيقات الشاملة       مساعدة المنظمات في تنمية ا

 المتقدمة فضال عن التطبيقات عبر االنترنت واللتان توفران نظاما يشمل على الكلفة والوقت            

 . الجودة وعامل المرونةو

o             تؤثر تكنولوجيا المعلومات على ربحية المنظمة وذلك من خالل تطبيق وفرات الكلفة

ليات تنظم اإلنتاج للسلع والخدمات باالستقالل األمثل للموارد وتقلـيص        نتيجة تطوير وسائل آ   

األخطاء، والتي تتسم بغزارة اإلنتاج والجودة العالية مما يؤدي إلى إدخـال تعـديالت فـي                

ولوحظ ،مواصفات السلع والخدمات التي تقدم إلى السوق في أوقات قياسية، بأسعار منخفضة             

 بين نمو اإلنتاجية واالستثمار في تكنولوجيا المعلومـات         %76د ارتباط عالي يبلغ نسبة      ووج

 حيث حققت الـشركات التـي       1996واالتصاالت في العديد م البلدان الصناعية خالل عام         

  1رفعت من استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملياتها أعلى معدالت النمو

o        نظمات إلى إعادة هندسة عملياتها،     إعادة هندسة وتنظيم العمل مما دفع بالشركات والم

 تنظيم هياكلها لتصبح المنظمة أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات التقنيـة التـي               فأعادت

 .2تعتبر المحدد الرئيسي لبقاء المنظمة في مجال األعمال

o               لقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات جزء مهم للتكيف مع البيئة لذا أصبحت من إحـدى

 ةالتنظيمي لالستجابةمات وهذا تعزيزا بطبيعة الحال      ظي يجب أن تتبعها المن     الت تستراتجيااإل

. جاد الحلول للمشاكل المطروحة وكذا توفير خدمات مفصلة حسب رغبة العمالء          يالمطلوبة إل 
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 عملية تبادل األفكار بـين       في  تستعمل االتصاالت تكنولوجيا الحواسب وشبكات     تحفقد أصب 

 .وتطوير ها  استثمارها وكذا متعاملينال

o      على أنشطة التخطيط كعملية إدارية،      واالتصاالتتؤثر تكنولوجيا المعلومات الالزمة 

 الحاسوب في تقديم وتحليـل المعلومـات الالزمـة ألداء           استخدام في تأثير    جلياويظهر ذلك   

تقل أهمية عن     الحواسب في تقديم المعلومات أصبحت ال      استخدام أنكما  .العديد من الوظائف  

  األخرىم المها

o  ات مع تكنولوجيا المعلومات لم تعد كافيـة خاصـة وأنهـا تتميـز              ميف المنظ يإن تك

 والسرعة والتعقيد وقوة التأثير وأنها تتميز هي األخرى بسرعة التغير لذا يجب             باالستمرارية

د البـشرية   رللمعلومات لتحسين مهارات ونوعية المـوا     الواعي   االستخدامعليها أن تلجأ إلى     

  .1 األمثل للمنظمات في التنظيم واإلدارةواالعتماد العمالء االحتياجات الفعالة ابةواالستج

o            تحسين مستوي جودة ونوعية ودقة المعلومات المقدمة إلى متخذي القرارات والعاملين

على المنظمات من خالل تقليل الوقت وخفض تكلفة نقل المعلومات وتسهيل عملية تخزينهـا              

  .وكذا رفع القدرة على المنافسة . السوقساعتالة  خاصة في حاواسترجاعها

o             تمكن تكنولوجيا المعلومات المنظمة من بناء مصادر معلومات إستراتيجة تمكننا مـن

 .2أخذ فرص تقدم إستراتيجي

o            تستخدم تكنولوجيا المعلومات لتحقيق التنسيق والرقابة والتحكم بهدف تحقيق المرونـة

 .والكفاءة والجودة العالية

 

 :  تكنولوجيا المعلومات على اإلدارةتأثير 2-13

تعتبر اإلدارة خلية تتكون من مكاتب متناسقة ومتكاملة تعمل فيما بينها لتشكل نسيجا             

لـذا فقـد كانـت    .يجري في اإلدارة هو عبارة عن معلومات مهما كان نوعها  إداريا وكل ما  
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األخيرة أثارا هائلة علـى     وقد أحدثت هذه    .السباقة إلدخال تكنولوجيا المعلومات للقيام بمهامها     

  : النسيج اإلداري حيث يمكن رصدها في األتي

o             تعزيز قدرة اإلدارة العليا على التخطيط والرقابة في الوقت ذاته ونشر الالمركزيـة. 

  وتفويض السلطة وتوزيع عملية اتخاذ القرارات 

o               المساعدة في تقليص حجم الجهاز اإلداري وخفض النفقات، ويمكن أن يـسمح هـذا

  .لتطور بتقليص اإلدارة الوسطىا

o              توسيع وتنمية وتنشيط قنوات االتصال ونقل المعلومات وابتكار أساليب جديـدة فـي

االتصاالت اإلدارية مثل شبكات المؤسسة والتخلص من قيود الزمان والمكان خاصـة بعـد              

  يعرف باالجتماعات عن بعد  ظهور ما

o       من أعباء تلك األعمال     فيفوالتختجية  مساعدة اإلدارة في التركيز على المهام اإلسترا 

  الروتينية المملة 

o              تمكين اإلدارة من سرعة التأقلم والتكيف مع المتغيرات والمستجدات نتيجـة لـسرعة

  . بهابؤالتن

o            المساعدة على تطوير وظائف اإلنتاج واستحداث المنتجات الجديدة وتحديث أسـاليب

  .التسويق

o      إلدارات والتي تعتبر المرض األكبر لعـصر       القضاء على مشكل البيروقراطية داخل ا

  .ما يصفها بورات رائد اقتصاد المعلوماتكالمعلومات 

o           ن عمـال   يالتخفيض من حدة انتشار ظاهرتي الغش والتزوير في المعلومات خاصة ب

  .اإلدارات

o العمل على تقريب اإلدارة من المواطن.  

o أو األمـوال أو بالنـسبة       ل عملية التحكم والرقابة اإلدارية سواء على الوثـائق        يتسه 

 نظام معلومات موحد على مستوى البنوك، التوقيع اليومي بالنـسبة           استخدام: لألشخاص مثل 

 تقنيات متطورة   استخدامللموظفين إلثبات حضورهم أصبح عن طريق البطاقات اإللكترونية،         

  .على الوثائق والملفات اإلستراتيجية التي يمنع تسربها خارج اإلدارة



 ما سبق يمكن القول بأن تكنولوجيا المعلومات أفرزت وستفرز مستقبال بـالتواتر             ومن خالل 

متطورا من اإلدارة، يختلف اختالفـا جـذريا عمـا هـو             و مع تقدمها وتطورها نمطا جديدا    

  .متعارف عليه في المدارس اإلدارية المختلفة

 علـى عمـل     فاإلدارة سوف تدخل تحت ظل ثورة المعلومات التي تترك بصماتها الواضحة          

اإلدارة الحديثة بدءا من األهداف واالستراتيجيات وانتهاء بالموارد البشرية، ومرورا بالموارد        

  .المادية

إن األثر كل األثر الذي تركته تكنولوجيا المعلومات على اإلدارة نعيش جزءا منـه              

لمعلومـات  في وقتنا الحاضر لنصل إلى رؤية المولود الجديد نتيجة التزاوج بين تكنولوجيا ا            

وتقنيات اإلدارة الحديثة، وظهور ما يسمى باإلدارة اإللكترونيـة وصـوال إلـى الحكومـة               

  .االلكترونية في مستوى أرقى

ـ  . يمكن القول بأن تكنولوجيا المعلومات ستفرز مستقبال نمطا جديدا من اإلدارة         كما  اكمـا أنه

لكنها في نفس   . مات الموزعة قد تعلق األمر بمعالجة المعلو    وستمنحها المزيد من الالمركزية     

  1.الوقت وبأسلوب مماثل تمنح اإلدارة فرصة مركزية الرقابة بشكل أكثر فعالية من ذي قبل

  

 : تأثير تكنولوجيا المعلومات على العاملين 2-14

لقد أصبحت العالقة بين العاملين وتكنولوجيا المعلومات واالتصال على قدر كبيـر            

لعالقة تحول جوهري في عالقة اإلنسان بعمله وأدائـه،         من األهمية، وسينتج طبقا عن هذه ا      

مات العمل وتغير في أنماطه وأساليبه      يوبفراغه أيضا، وقد نتج عن هذه العالقة مزيدا من تقس         

  : ويمكن تحديد أثر تكنولوجيا المعلومات على العاملين كاآلتي

o            ظهرت الحاجة  إحداث الكثير من الوظائف ذات العالقة بالحواسيب والنظم اآللية، حث

إلى مبرمجين ومصممين للنظم ومشرفين على األداء وفنيين للصيانة، وال يكفي مجرد التعليم             

النظري للقيام بمثل هذه األنواع من األعمال، بل يتعـين مزيـد مـن التـدريب والتأهيـل                  
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والممارسة، وهذا يعني قلة األعمال الروتينية مع كثرة األعمال اإلبداعية وتلـك سـمة مـن                

  .1ت الذكاء اإلنسانيسما

o إن التطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومـات        :العاملين من الكم إلى الكيف     تحول

واالتصال جعلت العالم اليوم دوال ومنظمات يتجه أكثر فأكثر إلى االستثمار فـي الرأسـمال               

 وبـالموازاة مـع إدخـال     . األفراد لدىالبشري عن طريق التعليم والتدريب وتنمية القدرات        

المعلوماتية في كافة الوظائف واألعمال وحتى طرق اإلنتاج فإن العامل اليوم مدعو إلى مزيد              

ويـشير  من التعليم والتدريب ورفع قدراته ومهاراته بخـصوص تكنولوجيـا المعلومـات،             

ي إلى أن الدول والمنظمات تستطيع أن تعزز قدرتها االقتصادية بشيء ال يمكن الخطأ              يحرمال

   .2م نمو رأس المال البشريعة ودفيه وهو مساند

o  حيث أن التغيرات السريعة في تكنولوجيـا المعلومـات تـسبب    : التقادم في المهارات

تقادما في مهارات العاملين مما يستدعي ضرورة تحديثها، فالنقض فـي مهـارات هـؤالء               

العاملين المتخصصين سيقلل من قـدرة المنظمـة علـى اسـتيعاب وتطبيـق االبتكـارات                

  .لوجيةالتكنو

وقد أثبتت الدراسات أن عدم القدرة على تطبيق االبتكارات التكنولوجية يرجـع إلـى نقـص                

أن يـتعلم الـشخص مهـارة    "المهارة اإلدارية، لكن ونحن في بيئة سريعة التغير حيث يمكن        

  .زوال لتحل محلها تقنيات جديدةالمعينة ولكن سرعان ما تؤول إلى 

رة التكوين المستمر والتعليم مدى الحياة، وكـذا التكـوين   إذن في هذه الحالة نؤكد على ضرو  

  .وإعادة التكوين لسد هذه الفجوة في المهارات

o    هناك عالقة بين تكنولوجيا المعلومات وبين العـاملين        : رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملين

  .أدت إلى بروز أنماط جديدة لتأهيل وتدريب العمالة، لرفع كفاءتها اإلنتاجية

 عمليات أتممة المكاتب واألعمال اإلدارية إلى ابتكار طرق جديدة للعمـل لـم تكـن                فقد أدت 

ر الدراسات إلى أن الشركات التي استخدمت تكنولوجيـا المعلومـات           يشتموجودة من قبل و   
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ف ونصف عن الشركات المماثلة     عبمقدار ض وبشكل خاص خدمات االنترنت زادت إنتاجيتها،       

  .التي لم تستفد من هذه الخدمات

o      حيث سيقل الطلـب علـى مـديري األعمـال          : تغيير طبيعة الطلب في سوق العمل

والمشرفين وكذا تراجع التوظيف على أساس درجات أكاديمية بل سيحل محلها معيار المهارة         

فـي مقابـل     1%34والمعرفة الفنية، فمثال في أمريكا ارتفع عدد العمال المهرة بأكثر مـن             

  .انخفاض عمال اإلنتاج

o  كذا طرق التحليـل    و أساليب التنبؤ بمتطلبات الوظيفة المطلوبة في المستقبل         أثرت في

  .الوظيفي لتقييم الوظائف التي يتم إدراجها ضمن الهيكل اإلداري للمؤسسة أو المنظمة

o              تكنولوجيا المعلومات خلقت جوا جديدا من العالقة بين العاملين واإلدارة عن طريـق

  .تغيرات اليومية وأثرها على اإلدارة والعاملينفتح جسر من المعلومات لمناقشة ال

o             لقد تعدت تكنولوجيا المعلومات لتأثر حتى في جانب العالقات االجتماعية بين األفراد

عن طريق خلق فرص غير متكافئة بين األفراد في مجال العمل، وبالتـالي يحـصل عـدم                 

اآلالت االلكترونيـة   الرضا عن العمل، مما يجعل البعض يحس بأنه فائض عن الحاجة ألن             

حلت محله، مما يتسبب في نشوء حالة نفسية معقدة تؤدي به إلى االنعزالية واالنطواء علـى                

  .الذات واالنفصال عن الزمالء

o       حاجات جديـد ومتجـددة مـع        ت خلق بأنهاأثرت تكنولوجيا المعلومات على العاملين 

  .سرعة تطورها، فهذه الحاجات إما معلوماتية وإما خدماتية

o رها في انتشار البطالةأث :  

إن انتشار النظم المؤتمة الجزئية أو الشاملة والتـي طالـت جميـع األعمـال فـي            

المنظمات والمؤسسات ومختلف اإلدارات، أصبحت تهديد رئيسي لسوق العمل، إذ أصبح من            

المألوف استخدام الحاسوب في مجال الوظائف الوسطى فضال عن األعمال العادية واألعمال            

بمساعدة أساليب ) DSS(تحتاج إلى مهارات منخفضة، ولكن مع ظهور نظم دعم القرار التي  

الذكاء الصناعي والنظم الخبيرة من تهديد حتى الوظائف العليا، كما أن هـذا التوسـع فـي                 
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استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سبب القلق وحالة عـدم التأكـد لـدى              

ة فقدهم لوظائفهم، مما يؤثر على الوالء التنظيمي فضال عـن أنـه          العاملين لشعورهم بإمكاني  

  .1سبب انخفاض في مستوى األداء

  

  : األخطار التي تجابه تكنولوجيا المعلومات 2-15

أن هناك أربعة أنواع من األخطار التي تجابـه المنظمـات المالكـة           " ميكالود"يشير  

ـ  األضـرار   المتعمـدة و    و األضـرار   لتكنولوجيا المعلومات وهي الكوارث الطبيعية،      ر غي

  .2مدة، وجرائم الحاسوبتعمال

  :التخريب المتعمد

يكون بفعل بشري يقصد تخريب البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة أو              

المؤسسة بصفة عامة، وذلك عن طريـق إشـعال الحريـق،            و تخريب كل ما تملكه المنظمة    

  .إلخ....استعمال المتفجرات، سرقة

  :  غير المتعمدةاألضرار

وعادة ما تنتج هذه األخيرة جراء اإلهمال والتسيب الذي تصل إليه المؤسسة سواء من                

طرف العمال أو المسؤولين، فكم من حريق أتى على كامل المؤسسة بسبب خلل تقني سـببه                

اإلهمال والالمباالة وعدم تحمل المسؤولية، وكذلك وضع األجهزة االلكترونية عرضة للمياه،           

  ..كذا في أماكن ترتفع فيها الرطوبةو

  : الكوارث الطبيعية

وهي خارجة عن إرادة اإلنسان ولكن يمكن تفاديها عـن طريـق الوقايـة ووضـع                  

االحتياطات واتخاذ التدابير الالزمة، مثل الزالزل، البراكين، الفيضانات، األعاصـير ألنهـا            

ل تحطم كامل المؤسـسة، لـذا ينبـه         تدمر ليس فقط البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات ب       
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المختصون إلى وضع الوسائل التكنولوجية في أماكن على قدر كبير من األمان، وتكون بعيدة              

  .قدر اإلمكان عن المؤثرات الطبيعية

  : جرائم الحاسوب

رغم األهمية التي يرتقي إليها هذا الخطر إال أنه لم يتوصل إلى وضع معنـى محـدد         

والتي تهدد باستمرار عمل المنظمات والمؤسسات ألنها في انتـشار          يعرف جرائم الحاسوب    

من بينها نذكر التخريب عن طريق الفيروسات، القرصـنة، انتهـاك           وفقي وعمودي،   أواسع  

  .الخصوصية، التزوير، التالعب بالبيانات

  

 : اإلجراءات الوقائية 2-16

، سـواء كانـت     ن المخاطر التي تتعرض لها البنى األساسية لتكنولوجيا المعلومات        إ

بفعل فاعل أو خارج عن إرادة اإلنسان فإن المؤسسات والمنظمات مدعوة في كل الحـاالت               

إلى اتخاذ إجراءات وتدابير للحماية أو على األقل الوقاية والتخفيف من األخطار فـي حالـة                

  : وقوعها، وفيما يلي بعض التدابير التي يمكن أن تحول دون وقوع هذه األخطار

o ل الدقة بعيدا عن التسهيالتوضع نظام عا.  

o وضع خطط أمنية محكمة بهدف الحماية. 

o درجة كبيرة من األمانىوضع أجهزة تكنولوجيا المعلومات في أماكن عل . 

o الرقابة المشددة على أماكن تواجد الوسائل التكنولوجية ومنع كل من ال يسمح له بالدخول. 

o استخدام كلمات المرور لألجهزة والملفات. 

o   دورات تدريبية للعمال والموظفين في طرق الحماية عند حدوث أي خلل أو خطر              إقامة

 .على األجهزة

o استخدام أنظمة الحماية من الفيروسات) antivirus(. 

o               تشفير البيانات داخل قواعد البيانات لكي تصبح معلومات بدون معنى بالنـسبة للـشخص

 .غير المخول له بالدخول

o ا في أماكن آمنةالنسخ المضاعف للملفات ووضعه. 



o               ضمان االنسياب األمثل للتيار الكهربائي عن طريق توفير المولـدات الكهربائيـة وكـذا

 .منظمات التيار

o     لكشف أي قصور في النظام وأي سوء استخدام مـن           لمستمرةاصياغة إجراءات للمراقبة

  .1قبل األفراد

 :ا المعلوماتاآلثار اإليجابية لتكنولوجي 2-17

لمعلومات وراءها آثارا إيجابية ملموسة بفعل ما أحدثتـه مـن           لقد خلفت تكنولوجيا ا   

تغيير عَد ثورة بالمعنى الحقيقي على النشاط اإلنساني وشتى قطاعات الحيـاة، فقـد تحـسن         

األداء الوظيفي في مختلف قطاعات اإلنتاج، الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات، وتوفره           

 الالزم لتطوير ونماء هذه القطاعات عوضـا عـن   آلية تقصي وتتبع سيل المعلومات المتدفق  

إدارتها و أتاحت تجنب الهدر  وزيادة الكفاءة و تالشت خاصة في الصناعة المعتمدة علـى                

الروبوت مشكالت روتين العمل وملل التكرار وتحققت سرعة األداء وكفاءته في كل ما يتاح              

 حقيقية في مجال التعليم من حيث       ، كما أحدثت ثورة   ةمعالجته بالحاسوب بدال من اليد البشري     

المحتوى واألداء وتحققت الفتحات الرائدة في مجال البحث العلمي بفـضل الحاسـوب وزاد              

استخدام مختلف تكنولوجيات المعلومات واالتصال في المستـشفيات والمختبـرات الطبيـة            

لتي كانت   مكنت من إدماج بعض الفئات ا      ابصورة واسعة مما يحقق دقة النتائج وسرعتها كم       

محرومة في المجتمع مثل المعاقين والمكفوفين، كما مكنت من مكننة التخطيط واتخاذ القرار             

والتحكم األفضل في المصادر والتنفيذ األكثر كفاءة لشتى العمليات الخدماتيـة واإلنتاجيـة،             

حـدة  د األسـرة الوا   زيز العالقات االجتماعية بين أفـرا     وتعتبر تكنولوجيا المعلومات أداة لتع    

واألصدقاء وأبناء الوطن الواحد، كما أنها وسيلة لتكوين واكتساب عالقات جديدة فـي كافـة               

  .أنحاء العالم
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 : اآلثار السلبية لتكنولوجيا المعلومات 2-18

إن استخدام تكنولوجيا المعلومات تترتب عليه مجموعة من اآلثار والنتائج الـسلبية،            

  : نذكر منها

  : التبعية التكنولوجية 2-8-4

د مثل الجزائر ذي البنية االقتصادية، السياسية، العلمية والتكنولوجية التـي ال             في بل 

تسر، نجد أن مستقبلنا العلمي والتكنولوجي مرهون بما سيقدمه لنا الموردون الذين يحتكرون             

 سواء كان في التجهيزات     ةصناعة تكنولوجيا المعلومات، وما يفرضوه على الدول المستورد       

قطع الغيار والصيانة، خاصة ونحن نرى بأن السوق فـي هـذا المجـال              أو البرامج، وكذا    

التي بلغ نـصيبها     IBMتحتكره وتسيطر عليه مجموعة من الشركات خاصة األمريكية مثل          

  .1 بالنسبة للقيمة%44,7 بالنسبة للعدد و%33من حظيرة الحاسبات االلكترونية حوالي 

  .تها إلى التبعية اللغوية والثقافيةوهذه التبعية لم تبق عند هذا الحد فقط بل تعد

  : التبعية في مجال التكوين 2-8-5

وكأي شيء جديد يدخل بلد مثل الجزائر، فإن استخدامها يتطلب تكوينا خاصا، نظرا             

 ضمن   يكون   لكون المعدات واألجهزة تأتي من الخارج، فالتكوين هو اآلخر يدخل في الغالب           

موردين، وهو إضافة إلـى تبعاتـه االقتـصادية         العقود المبرمة مع الشركات المنتجة، أو ال      

وتكاليفه الباهظة، فإنه يكون غالبا على يد أشخاص ليس لديهم خبرة عن واقع التنمية في ذلك                

  .البلد، فيمكن أن يوجه التكوين بما ال يحقق أهداف التنمية

ـ                 ي والجزائر كدولة، لم تدخر جهدا في هذا المجال، وراحت تفتح مجال وآفـاق التكـوين ف

 والتقني في التسعينات    لعلمي  الجامعات والمعاهد على غرار إقامة مركز للبحث في اإلعالم ا         

  .من القرن الماضي، والذي اضطلع هو اآلخر بمهمة التكوين في مجال تكنولوجيا المعلومات

                                                 
نحو سياسة وطنية لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في المكتبات : استخدام تكنولوجيا المعلومات.  عشوي، نصر الدين- 1
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  : التشغيل 2-8-6

من بين الخصائص والمميزات التي أدخلتها تكنولوجيا المعلومات على عمل اإلنـسان              

قدرتها على القيام بنفس الوظائف ولعدد غير محدد من المرات، أي أنها كسرت الروتين              هي  

  .وقضت عليه وقلصت بعض الوظائف

 كثير مـن    ه في ويمكن لها أن تعوض   فتكنولوجيا المعلومات جاءت لتحرير اإلنسان،      

علـى  الحاالت مما جعل البعض يزعم أنها مفتاح البطالة المقنعة وتسريح العمال، والقضاء             

ورغم كل هذه السلبيات التي تحملها تكنولوجيا المعلومات لبلد مثل الجزائـر،             .فرص العمل 

فإن أهميتها في دفع قطار التنمية للمضي قدما جعل تجاوز هذه السلبيات مرهـون بـاإلرادة                

  .والعمل

فالتبعية التكنولوجية يمكن التغلب عليها عن طريق تشجيع حركـة البحـث العلمـي         

  .سات الصناعية في هذا المجال، وتشجيع االستثمار وتنمية الوعي المحليودعم المؤس

أما فكرة أن تكنولوجيا المعلومات قلصت من العمالة، فهذا تفكير خاطئ وغبي، فهي لم تقض               

على اليد العاملة بل حولتها إلى عمالة ماهرة وفنية، فلو عددنا الوظائف التي أحدثتها لفاقـت                

، مصممين، تقنيين، مهندسين، عمال صيانة، أخصائي معلومـات،         أصابع اليد من مبرمجين   

  ......وسطاء معلومات، تجار ووكالء

   بذور نجاحه في أحشائه فيمكن أن نقول  بـأنه يحملأما مشكل التبعية في مجال التكوين، 

وإن كـان   .فلما نقوم بتكوين وفق برامج محلية تهدف إلى دعم تحقيق التنمية الوطنية الشاملة            

  .سعنا فلنكون أشخاصا عالميين بدون حدودبو

أما بخصوص القضاء على العالقات االجتماعية بين األفراد، فإن الواقع يثبت عكس ذلـك،              

فضل هذه التكنولوجيا التي خلقت عالقات جديـدة        بخاصة وأن العالم أصبح عبارة عن قرية        

ـ           صال بـين األشـخاص،     بين أشخاص يختلفون عرقيا ودينيا وإقليميا، كما سهلت عملية االت

 على من أراد في أي وقت شاء، كما ولدت تقـارب فكـري بـين                نئيطموجعلت الشخص   

  .األشخاص وأصبح البشر أكثر ارتباطا وتعايشا مع بعضهم البعض
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ع دائرة اسـتخدامها    إن انتشار تكنولوجيا المعلومات بشكل مذهل في كل مكان، واتسا           

لتشمل كل الوظائف واألعمال حتى أصبح من الممكن القول بأن اإلنسان معرض لها في كل               

 لفائدته، وفـي    ه عن طريق استخدامها من طرق غير      أووقت سواء باستخدامه الشخصي لها      

  : كل الحاالت يجب أن يراعي مستخدم تكنولوجيا المعلومات ثالث مسؤوليات هي

o    تها وقدراتها  اأي أن يعرف إمكاني   : اية تامة باألجهزة التي يستخدمها    أن يكون على در

 تقوم بها إضافة إلى كيفية استخدامها لتفادي األخطار التي  أنوخدماتها والتطبيقات التي يمكن     

  .حاالت العطب والتوقفو يمكن أن تتعرض لها وكذا معرفة كيفية صيانتها 

o     جميع األخطار التي يمكن أنت تتعرض لها        مراقبة المعلومات والبيانات والملفات من 

متعمد، وكذا حمايتها من الفيروسات وجرائم الحاسوب       المد وغير   تعالمه  مثل التخريب بنوعي  

  .والقرصنة

o            استخدام وتوظيف إمكانيات تكنولوجيا المعلومات وجميع وسائلها في المهـام النبيلـة 

 المجتمع وعدم تحويل نعمتها إلى      ضذلك بطريقة أخالقية، إضافة إلى توجيهها لخدمة أغرا       و

مة عن طريق التعدي على خصوصيات الناس وحقوقهم ومبادئهم، وبالمختصر المفيد هـو             قن

 .استنزاف طاقات وإمكانيات تكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع ال غير

  

  : تكنولوجيا المعلومات كمهنة 2-20

ت بشكل كبير، ومـا      ويستهلك المعلوما  نتجنحن نعيش في مجتمع المعلومات الذي ي      

يميز هذا العصر كذلك هو االنتشار الواسع لوسائل وتقنيات المعلومات، ونظرا لتغير حاجات             

طبيعة الحال هذا الوضع سوف يسفر عن ظهور شيء جديـد، أال            بالمجتمع نحو المعلومات ف   

يـز  وهو قطاع المعلومات وهو قطاع قائم بذاته بكل ما تحمله العبارة من معنى، وأهم ما يم               

هذا القطاع هو ظهور صناعة المعلومات التي تهتم بكل الوسـائل والتقنيـات التـي تخـدم                 

المعلومات إنتاجا وحفظا واسترجاعا وكذا بثا وتوزيعا، من حواسـيب، أقـراص ضـوئية،              



أقراص مدمجة وسائل االتصال الحديثة، ومن جهة أخرى صنع البرامج وأنظمـة التـشغيل              

  .المختلفة

إلى مهنيين فإن هذا المجال فتح األفاق للعديـد مـن الوظـائف             وكأي قطاع يحتاج    

والمهن، من صانعي األجهزة والبرامج إلى متخصصين في الـصيانة والتركيـب وبـاحثين              

للتطوير، وكذا إلى مصممي النظم، والمتخصصين في النظم والشبكات، فضال عن خلق مهن             

ا وسطاء معلومـات أو ضـباط   موازية جديدة تتركز حول اختصاصي المعلومات سواء كانو    

  .الخ.... معلومات ومستشارينخبراءمعلومات أو 

وأصبح يتم إعداد فئة لتعمل في حقل تكنولوجيا المعلومات سواء كان ذلك على مستوى أقسام               

  .علم المكتبات والمعلومات أو أقسام اإلعالم اآللي

يهم كفاءة وقـدرة    كما أن بعض الوظائف اإلدارية والحكومية أصبحت تتطلب أفراد لد           

: لثالتحكم في استخدام تكنولوجيا المعلومات، كما نجد وظائف تتعلق بها في سلم التوظيف م             

إلعالم اآللي، تقني في اإلعالم اآللي، تقني في الصيانة، مهندس في االتصاالت            امهندس في   

  .السلكية والالسلكية، مهندس برامج

هنة حتى بدون تخصص مثل فتح مكتب       باإلضافة إلى أن البعض أصبح يمتهن هذه الم         

محالت خاصة  إضافة  لمعالجة النصوص أو نادي انترنت، وكذا تجار في مجال التجهيزات،           

  .بالصيانة

  .لذلك يمكن أن نعتبر أن تكنولوجيا المعلومات مجال مهني يتربع على مجموعة من المهن

 أن يتعلم منها حتى     ومع االنتشار الواسع لهذه التكنولوجيا فإنه يتعين على أي شخص           

  .1وإن لم تكن مهنته لذلك يمكن أن نعتبرها كساند لك في مهنتك
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 : أساسيات تكنولوجيا المعلومات -3

 : الحواسيب 3-1

إن فهم تكنولوجيا المعلومات في أحدث صورها يدعونا لمعرفة أساس هذه التكنولوجيا              

 العالية متجسدة فـي أكثرهـا       ولقد أجمع الكثير على أن وسائل التقنية      ،  والمفتاح الرئيسي لها  

شموال وفعالية وهي الحواسيب، لذا وجب علينا التعرف على ماهيتها، أنواعهـا، تطوراتهـا              

  وكيفية عملها، مميزاتها ودواعي االهتمام بها وما هي استخداماتها ؟

  

  : تعريف الحاسب اآللي 3-1-1

عروف تجاريـا   الحاسوب، الحاسب اإللكتروني، الحاسب اآللي، العقل اإللكتروني والم         

باسم الكمبيوتر كلها تسميات تطلق على جهاز واحد تعرفه الموسوعة العربية لمـصطلحات             

  : أي ماكنة تؤدي ثالث أشياء" علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات 

o تقبل المدخالت في بيئات تركيبية.  

o معالجة وتجهيز المدخالت طبقا لقواعد محددة. 

o       وهذه المخرجات تكون على هيئة بيانات أو إشـارات         تقديم النتائج في شكل مخرجات

كهربائية يمكنها التحكم اتوماتيكيا في تشغيل بعض اآلالت أو العمليات األخـرى ومعالجـة              

 .1"البيانات تتم بعمليات حسابية ومنطقية بصفة آلية دون تدخل بشري أثناء التشغيل

o       يستقبل البيانـات    يترونجهاز إلك  عبارة عن    بأنهويعرفه الدكتور عبد اللطيف صوفي 

)DATA (       ثم يقوم عن طريق برنامج خاص )programme (    بتحريك هذه البيانات لكي

 .2تخرج في النهاية على شكل نتائج أو إجابات أو حلول
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 : تطور الحاسبات اإللكترونية 3-1-2

لقد مر تطور الحاسبات اإللكترونية بعدة أجيال، بدءا من أول استخدام للحاسوب فـي                

بـدأ  لعمليات، ثم تطور وأصبح يستقبل البيانات النصية إلى جانب األرقام، وبـذلك             بحوث ا 

 انطالقته الهائلة وأصبح باإلمكان استخدامه في مجاالت واسعة، وفيما يلي نـستعرض             قيحق

  : مسيرة هذا التطور

  : 1956 – 1940: الجيل األول 3-1-2-1

، "رتإيكـا " و "جـون موشـلي   " من طرف    1946تم تصميم أول حاسب آلي عام       

، وهذا انطالقا من اآللة الحاسبة الميكانيكيـة التـي          ENIAC أطلق عليه اسم     "شياتيجولد  "و

، وكانت عبارة عن آلة حاسـبة       1توصل إليها العالم الفرنسي باسكال والعالم اإلنجليزي بابادج       

  .2مبرمجة توضع فيها التعليمات على شريط مثقب

 الذي لم يعرض للبيع     ENIVAC أما أول حاسوب تجاري عرض للبيع فهو الحاسوب       

  .19513إال في سنة 

وكانت هذه الحواسيب تعمل باألنابيب أو الصمامات المفرغة من الهـواء، وعمومـا تتميـز       

حواسيب هذه المرحلة بكبر حجمها وارتفاع تكاليفها وبطئ أداء مهامهـا، إضـافة إلـى أن                

  .الوظائف كانت تتم منفصلة عن بعضها البعض

  : 1963 – 1956 الجيل الثاني 3-1-2-2

ظهر في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات، وفيه حل الترانزستور محـل األنابيـب               

 بعد إحدى عشرة سنة من اختـراع الترانزسـتور، وأول           1958وكان ذلك عام    ،  4المفرغة

  .SeY mour Cray5كمبيوتر استخدم فيه الترانزستور صممه المهندس 

  : 1971 – 1964: الجيل الثالث 3-1-2-3
                                                 

علم : رسالة ماجستير. إنشاء أنظمة المعلومات المبنية على الحاسوب في المؤسسات التوثيقية.بن السبتي، عبد المالك -1
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طوير الدوائر المتكاملة ودمجها في الكمبيوتر المنعطف األساسي للوصول إلـى           كان ت   

الجيل الثالث من أجهزة الحاسوب، والدائرة المتكاملة هي رقائق دقيقة جدا مـن الـسليكون،               

تصنع بطريقة خاصة لتضم كثافة عالية جدا من المكونات اإللكترونية التي تؤدي الوظـائف              

، ويمكـن للـدائرة     1963، وبدأ استخدامها ابتداء مـن       1كترونية  المطلوبة في األجهزة اإلل   

  .الواحدة تعويض آالف الترانزستورات

  1981 - 1971: الجيل الرابع 3-1-2-4

في بداية السبعينات الـسبب فـي       ) المعالج الصغير ( كان ظهور الميكرو بروسيسور       

علـى نفـس    ظهور حاسبات الجيل الرابع حيث أصبح ممكنا وضع آالف الدوائر المتكاملة            

الرقاقة، وتسمى الدوائر المتكاملة عالية الكثافة، مما مهد إلى ظهور الحاسـبات الشخـصية              

PC.  

وفـي   .IBMشـركة    مـن طـرف      1981 سنة PC ظهور أول كمبيوتر شخصي      وكان  

  .Macintosh كمبيوتر الماكنتوش APPLE أنتجت شركة 1984سنة

  

  . هذا إلى يومنا1981: )الذكاء االصطناعي (الجيل الخامس 3-1-2-5

 إلى يومنا هذا، وما يميز هـذه        PCتبدأ هذه المرحلة مع ظهور الحاسبات الشخصية          

المرحلة هو محاولة االستغناء عن البشر في عدد متزايد من المهام والقرارات التي تحتـاج               

إلى سرعة في االستجابة ودقة عالية في األداء وهذا باستخدام الذكاء االصـطناعي وتتميـز               

مرحلة بصغر حجمها، قلة تكاليفها، وسهولة تشغيلها، إضافة إلـى المرونـة            حاسبات هذه ال  

الكبيرة مما أتاح إمكانية ربطها بأجهزة أخرى مثل الهاتف، التلفزيون وتشهد هذه الحواسيب             

  .انتشارا واسعا خاصة بعد ظهور المحمولة منها

 المعـالج   وبعد استعراضنا لمراحل تطور الحواسيب يمكن أن نشير إلى أن اختـراع             

 يعتبر ثورة حقيقية في تاريخ الحواسـيب والـذي   Micro proc essorالميكروي 
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 أقل تكاليف وبأعلى كثافة ودقة وسرعة مما أدى إلـى سـرعة             وجعل الحواسيب أقل حجما،   

  .انتشاره

 : مكونات الحاسب اآللي 3-1-3

  : يتكون الحاسب اآللي من جانبين

  : المكونات المادية 3-1-3-1

  : ة وهي وتشمل خمسة أجزاء مادي

o   وتعمل على تطويع البيانات وتحويلها كما تعمل على مراقبة         : وحدة التشغيل المركزية

  .األجزاء األخرى للحاسب

o   تعمل على تغذية المـشغل المركـزي بالبيانـات والبـرامج           : وحدة التخزين الثانوية

 .وتخزينها الستخدامها عند الحاجة

o  ت الرقميـة، الفـأرة، القلـم       وتـشمل لوحـة المفـاتيح، الماسـحا       :  أجهزة اإلدخال

 .إلخ، وتعمل على تحويل البيانات إلى شكل إلكتروني...اإللكتروني

o  إلخ، وتعمل على تحويل المعلومـات      ...مثل الطابعة، شاشة العرض   : أجهزة اإلخراج

 .المنتجة من طرف الحاسب إلى المستفيد

o  زي وأجهـزة   وتساعد على مراقبة االتصاالت بين المشغل المرك      :  أجهزة االتصاالت

 .اإلخراج واإلدخال والمستخدمين



  : البرمجيات 3-1-3-2

 البرمجيات بمثابة أحد مكونات أنظمة المعلومات عموما، بحيث تختص          اعتباريمكن  

وهي ذلك البرنامج الذي يجعل الكومبيوتر ينجـز        1.في التحكم في مختلف مكونات الحاسوب     

 والمهيكلة والمتكاملة، المحولـة إلـى   كما أنها مجموعة من األوامر المتتالية  2.أعماال مختلفة 

  .3محددة وبالترتيب المطلوب  في الحاسوب ألداء مهاماالستغاللنظام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .4اآللي مكونات الحاسب: 02شكل رقم 
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 .93، ص 2005، .دار الجامعة الجديدة للنشر: اإلسكندرية. التقنيات الحديثة للمعلومات.   مرسي، نبيل-  4

 أجهزة االتصاالت

  : أجهزة اإلدخال
  .لوحة املفاتيح -
 .الفأرة -
 .شاشة اللمس -
 .املاسح الضوئي -
أجهزة إدخال  -

  .وئيةالتيارات الض
 

  :وحدة التشغيل املركزية
  

 وحدة الرقابة
وحدة احلساب 

  والنطق
  منطقة التخزين

  
  

 ختزين أويل

  : أجهزة اإلخراج
  .الطابعة -
أجهزة خمرجات  -

 .الصوت
 .شاشة العرض -
 .للعرض بالفيديو -
ميكروفيلم  -

 .ميكروفيس

  :أجهزة التخزين الثانوية -
 أقراص مرنة -
 أقراص مضغوطة -
 أقراص ضوئية-



 : أنواع الحواسيب 3-1-4

لقد أدى التطور الهائل في صناعة الحواسيب، وكذا االنتشار الواسع في اسـتخدامها             

كثيرة، تختلف عن بعضها البعض في الحجم، والمظهر والثمن واألداء،          إلى ظهور حواسيب    

وتتفق جميعا في معالجة البيانات وتحليلها وتخزينها واسترجاعها، ويمكن تقسيم الحواسـيب            

  : وفقا لمعيارين مختلفين

  

 : يمكن التمييز بين األنواع التالية: من حيث الحجم 3-1-4-3

  : الحواسيب الكبرى 3-1-4-3-1

، يمكنها القيام بماليين    باهظة قوة عالية وسرعة فائقة وأسعار       هي حواسيب كبيرة ذات     

التعليمات في الثانية الواحدة، كما يمكن استخدامها اآلني من طـرف مئـات المـستخدمين،               

  .1ويتراوح حجمها من حجم خزانتين للملفات إلى غرفة كبيرة

ا تكون في شكل    ويقتصر استخدام هذه الحواسيب على الشركات والمنظمات الكبرى وعادة م         

حاسوب مركزي تتصل به طرفيات تقوم بإدخال وإخراج البيانات، وترتكز كفاءة الحاسـب             

  .2اإللكتروني في عظمة ذاكرته اإللكترونية وسرعته الفائقة في أداء عمله

  

  : الحواسيب المتوسطة 3-1-4-3-2

شبيهة بالنوع األول لكن في حجم مساحة أقل، وتستخدم خاصة في األماكن التي يتعذر            

فيها استخدام الحواسيب الكبيرة لغالء سعرها، و الحواسيب الشخصية لصغر طاقتها، تتراوح            

 ميغا أوكتيت، أما سعة القرص الـصلب فتبلـغ مـن     10 إلى   8سعة ذاكرتها المركزية من     

  .3 ميغا أوكتيت300 إلى 100

  

  
                                                 

 computerمهـارات الحاسـوب   :  الحاسوب والبرمجيات الجـاهزة . الزعيبي، محمد، بالل، الشرايعية، أحمد، قطيشات، منيب- 1
okapis : 06، ص 2004دار وائل للنشر والتوزيع، : عمان. 6ط.  إنجليزي–عربي.  

 .16، ص 1983دار النهضة العربية، : بيروت. الحاسب اإللكتروني ونظم المعلومات.  بشادي، محمد شوقي- 2
 .25، ص المرجع السابق. ي تكنولوجيا المعلوماتمحاضرات ف.  بن السبتي، عبد المالك- 3



  ): الشخصية(لحواسيب المصغرة ا 3-1-4-3-3

عالم لصغر حجمها وانخفـاض ثمنهـا،        وهي أكثر الحواسيب استخداما وانتشارا في ال        

  .تها، مما أدى إلى انخفاض ثمنهاا أنواعها وقدراتها وكفاءبعد يوم في اوهي تزداد يوم

هي حواسيب شخصية بحجم حقيبـة اليـد،          : الحواسيب المحمولة 3-1-4-3-4

يمكن نقلها من مكان إلى مكان وتتكون من لوحة مفاتيح وشاشة عرض ويتم وصلها بالتيـار                

 وتتميـز بـنفس خـصائص    Disk top طريق جهاز خاص بحاسـوب  الكهربائي عن

  .الحواسيب الشخصية لكنها أغلى منها ثمنا

هي حواسيب بحجم اآللة الحاسبة، يمكن مسكها باليـد         : حواسيب الجيب  3-1-4-3-5

تتكون من لوحة مفاتيح وشاشة عرض، تقوم ببعض الوظائف التي تقـوم بهـا الحواسـيب                

ات إلى الحواسيب الشخصية، ورغم انخفاض ثمنها فإن        المحمولة، ويمكن بواسطتها نقل الملف    

  .استخدامها قليل

  

 : من حيث طريقة عملها 3-1-4-4

 التي تقـوم بتـشغيل البيانـات        الحاسباتهي تلك   :  القياسية الحاسبات 3-1-4-2-3

المتعلقة بالظواهر الطبيعية، كالتغيرات في درجة الحرارة، التغيرات في البصات الكهربائية،           

 هو الترمومتر الذي يرتفع فيه الزئبق أو ينخفض متجاوبـا مـع             وأبسط مثال لهذه الحاسبات   

، وكذلك جهاز قياس ضغط الزيت بالسيارة فهو حاسب قياسي          1ظاهرة طبيعية هي الحرارة     

  .بسيط، وهلم جر من األمثلة

هي الحاسبات التـي تعـالج األرقـام        : الحاسبات اإللكترونية الرقمية   3-1-4-2-4

قام وتقوم بتشغيل هذه األرقـام لتحويلهـا مـن          والحروف، وذلك بأن تحول الحروف إلى أر      

بات الشخصية التي ال تغيـب      اس، ومن أمثلة هذا النوع نجد الح      2بيانات إلى معلومات مفيدة     

  .عن أي مكتب

  .ويمكن تقسيم الحاسبات اإللكترونية الرقمية إلى حاسبات خاصة وأخرى عامة
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ألداء عملية معينة أو عدد     أما الحاسبات ذات االستخدام الخاص فهي تلك التي تصمم            

  .قليل من العمليات مثل الحاسبات المستخدمة في البنوك

أما الحاسبات ذات االستخدام العام فهي تلك التي يمكن استخدامها لتجهيـز أي نـوع مـن                 

البيانات وتستخدم بالنسبة للعمليات المتباينة حيث تعد برامج لكل عملية لوحدها، وهذا النـوع        

  .را في السوقهو األكثر انتشا

ويمكن تقسيم هذا النوع من الحاسبات ذات االستخدام العام إلى حاسـبات كبيـرة الحجـم،                

  .متوسطة وصغيرة الحجم

  

  : مميزات الحواسيب 3-1-5

، فإن القـراءة الواعيـة      1نظرا ألن الحاسوب يعد الركيزة األساسية لتقنية المعلومات         

 الذكاء االصطناعي الذي نعيشه وكـذا       لمراحل تطوره بدءا من آلة بابادج الحاسبة إلى عصر        

انتشار الحواسيب وتنوع تطبيقاتها في ميادين الحياة الثقافية، االقتصادية واالجتماعية المختلفة           

، 2واستخدام تقنياتها في شتى الحقول المهنية والعلمية الذي أدى إلى اكتسابها طابع الشمولية              

ء وتصميم نظم المعلومات الحديثة فهو يحقق       فإن الحاسب اإللكتروني يلعب دورا مهما في بنا       

مزايا السرعة والدقة والثقة والصالحية ويترتب عليها جميعا الكفاءة العالية في األداء والقدرة             

على إجراء العمليات الحسابية المعقدة جدا، والتي يصعب تنفيذها يدويا، باإلضافة إلى القدرة             

بطريقة مرتبة ومنظمة، حيث يسهل اسـترجاعها       الفائقة على تخزين كم هائل من المعلومات        

  .3في أزمنة ضئيلة للغاية

إضافة إلى توفير أمن وسالمة البيانات المخزنة مع توفير الحماية الشاملة والضمان الكامـل              

كما أن له القدرة على معالجة أكبر قدر ممكن مـن            .4ندييالمستفضد فقدها أو تلفها بواسطة      
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والقيام بعدة وظائف في آن واحد والتعامل مـع جميـع أنـواع             البيانات في أقل وقت ممكن      

  .الملفات، نصية، سمعية، بصرية وسمعية بصرية

والقدرة على تكرار نفس المهام وبنفس الصيغة كما أن له القدرة على أن يحل محـل                  

  .اإلنسان في بعض الوظائف

  

  : الحاسبات اإللكترونية واسترجاع المعلومات 3-1-6

ف والمتغيرات التي ظهرت في نهايـة الـستينات وبدايـة           هناك مجوعة من الظرو   

السبعينات والتي أدت إلى زيادة االهتمام بالحاسبات اإللكترونية في مجال معالجة وتخـزين             

  : واسترجاع المعلومات ونجملها في اآلتي

 تطـور   بـسبب ض والكم الهائل مـن المعلومـات        ينتيجة الف  ظهر   : االنفجار المعلوماتي  -

مية في كافة المجاالت وبمختلف اللغات وفي كل مناطق العـالم، ممـا صـعب               البحوث العل 

إمكانية السيطرة، والتحكم في المعلومات، فكان دور الحسابات هو تقليص هذه الفجوة بـين              

  .دةوبين اإلمكانيات الموجوكمية المعلومات المتوفرة 

تالي التفكيـر فـي طـرق       والذي فاق اإلمكانيات االقتصادية وبال    : تشتت اإلنتاج المعرفي   -

  . واسترجاع المعلومات وبأقل تكاليفزانوسائل أكثر فائدة وقدرة على اختو

بين الهيئات والمؤسسات والدول والحكومات وهذا ما يصطلح عليه        : ظهور الفكر التنافسي   -

بالرصد التكنولوجي المبني على تكنولوجيا الحاسبات وهذا لتحقيق الهدف منه وهو الرصـد             

  .تيجياالسترا

بين توفير المعلومات الدقيقة واآلنيـة واتخـاذ القـرارات بالنـسبة            : ظهور عالقة وطيدة   -

للمؤسسات والهيئات والمنظمات والحكومات، وهذا ما يصبوا إلى تحقيقه مصمموا الحاسبات           

  .اإللكترونية

 



  : أهداف إدخال الحواسيب على العمل اإلداري 3-1-7

ات اآللية لها دور رئيسي في تسهيل الحـصول         غني عن القول بأن تكنولوجيا الحاسب       

على المعلومات بشكل دقيق وسريع، وإذا كانت هذه التكنولوجيا تستخدم في جميع مجـاالت              

الحياة حتى صارت حتمية ضرورية تدعوا إليها احتياجات مجتمع المعلومات الحـالي، فـإن        

  :  تتمثل في دافمثل أهمية أكبر، بما توفره من أهت العمل اإلداري يتطبيقاتها ف

o سرعة الحصول على البيانات ودقتها.  

o  1مساعدة اإلدارة في اتخاذ القرارات عن طريق التقارير اإلحصائية والمجمعة. 

o              حفظ البيانات من التالعب والتخريب واإلهمال باستخدام النـسخ االحتياطيـة، وكـذا

 .سرية الملفات عن طريق نظم الحماية

o      باألعمـال   ممـن القيـا   تخفيـف   للعاملين عن طريـق ال    توفير الجهد والوقت بالنسبة 

 .الروتينية

o الرقابة والفاعلية على سير أشغال المؤسسة أو اإلدارة. 

o استخدام طرائق جديدة لحفظ المعلومات والبيانات. 

  

 : الذكاء االصطناعي 3-2

 العلم الذي يهتم بهذا ى علأوالريف الذكاء االصطناعي نتعرف     قبل أن نتطرق إلى تع    

  .ن الصناعات الحديثة في مجال اآللية وااللكترونياتالنوع م

  

  : علم الذكاء االصطناعي 3-2-1

 اآللي الحديثة التي تبحث عن أساليب متطورة لبرمجته للقيـام     الحاسب هو أحد علوم  

  .بأعمال واستنتاجات تشابه ولو في حدود ضيقة تلك األساليب التي ينفرد بها ذكاء اإلنسان

                                                 
حنو مستقبل أفضل لتكنولوجيـا املعلومـات يف        : النظام احملاسيب املوحد على احلاسب اآليل     . ادر وائل، حممد، رافع، حممد، حامد، سكينة، عبد الق        - 1

، ص  1995املكتبـة األكادمييـة،     :  القاهرة .، أحباث ودراسات مؤمتر العلمي األول لنظم املعلومات وتكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا احلاسب           مصر
180. 



لعمليات الذهنية المعقدة التي يقوم بها العقل البشري أثناء ممارسته          هدف هذا العلم إلى فهم ا     يو

لعملية التفكير، ومن ثم ترجمة هذه العمليات الذهنية إلى ما يوازيها من عمليـات محاسـبية                

  .تزيد من قدرة الحاسب اآللي على حل المشاكل المعقدة

  

  : تعريف الذكاء االصطناعي 3-2-2

سب اآللـي بالقـدرة علـى تمثيـل نمـاذج           يمكن تعريف الذكاء االصطناعي للحا    

 لمجال من مجاالت الحياة، وتحديد العالقات األساسـية  compteur modelsمحاسبية

 .بين عناصره، ومن ثم استخدام ردود الفعل التي تتناسب مع إحداث ومواقف هـذا المجـال               

جاعه من ثـم اسـتر    وبالتالي فهو مرتبط أوال بتمثيل نموذج محاسبي لمجال من المجاالت           و

  .يدةفوتطويره، ومرتبط ثانيا بمقارنته مع مواقف وأحداث مجال البحث للخروج باستنتاجات م

ضح الفرق بين الذكاء االصطناعي والذكاء اإلنساني وهو القدرة على استحداث النموذج، ،             تي

فاإلنسان قادر على اختراع وابتكار هذا النموذج في حين أن النموذج المحاسبي هـو تمثيـل                

استنتاجاته محدودة طبقا لبديهيات وقوانين متعـارف       .ذج سبق استحداثه في ذهن اإلنسان     لنمو

  .عليها يتم برمجتنها في البرامج نفسها

ويشير الدكتور عبد المالك بن السبتي إلى أن الذكاء االصطناعي يتعلق بمقـدرة الحاسـوب               

ات أخرى، كمـصطلح    على اكتشاف المعلومات بطريقة تلقائية وغالبا ما تطلق عليه مصطلح         

  .1اآلالت الذكية، أو مصطلح البرمجة الموجهة

فالذكاء االصطناعي هو برامج الكمبيوتر التي تحاكي طريقة اإلنسان، وهذا يبدوا صـحيحا             

، فمهمـا   مـن الغبـاء    واضحة   لكن فيه مبالغة ألن معظم الكمبيوترات مازالت تظهر درجة        

  .ولن يتفوق أبدا على الذكاء اإلنساني تطور فإنه ال  ومهما الذكاء االصطناعيوصفنا

   

                                                 
 .110، نفس المرجع، ص في تكنولوجيا المعلوماتمحاضرات  بن السبتي، عبد المالك، -  1



  : األنظمة الخبيرة 3-2-3

تعتبر حديث الساعة في مجال الذكاء االصطناعي وذلك نظرا لكونها أنجح التطبيقات            

ة المعرفة، كما يسمى الذين يقومون بها       س وتسمى العملية هذه بهند    ،العملية لهذا العلم الجديد     

  .1مهندسو المعرفة

 بأنه ذلك النظام الذي يقدم المـساعدة  Expert system ويعرف النظام الخبير

باستخدام مجموعة من القواعد والخيارات التي يقدمها خبير متخصص في حقل معرفي معين             

وبعبارة أخرى، فإن النظم الخبيرة هي النظم المبنية على الحاسوب، والتي تستخدم أسـاليب              

م النصائح واإلجابـات   لتقديartificiel intelligenceالذكاء االصطناعي 

الذكية والمساعدة في حل بعض المشكالت المعقدة لبعض الموضوعات المحددة التي تحتـاج             

 .2إلى المعرفة والخبرة المتخصصة

 1969 رسمية ألول مرة سـنة       بصفة    استعملت رغم أن عبارة الذكاء االصطناعي    

 ل أو "ون ماك كـارتي   ج"خالل المؤتمر األول حول الذكاء االصطناعي في واشنطن، ويبقى          

، في معهـد التكنولوجيـا فـي واليـة ماستـشوستس            1956من استخدم هذه العبارة سنة      

األمريكية، أما عن المفاهيم التي يعرف بها الذكاء االصطناعي، فهي تنقسم إلى شقين أولهما              

ت نيها يهتم بتوسيع رقعة استعماال    اوث،يعني بإعادة تمثيل الذكاء البشري عن طريق الحاسوب         

هذا األخير بإعطائه قدرة معينة على التخمين والتصرف المـستقل فـي مجـاالت معرفيـة                

  .3كالفيزياء والرياضيات والهندسة والفلسفة وعلم النفس

  

                                                 
  : متوفر على العنوان12/03/2006: تمت الزيارة يوم. ]على الخط [.  الموسوعة العربية للكمبيوتر واالنترنيت-  1

http:// www.alshamsi.net /friernds/b/ooth/computer/inti_meth.html 
، 2000مؤسسة الوراق، : عمان. ات الحديثة في أساليب الخدمة المرجعية وإتجاهاتهاالتطور: المراجع.  مجبل الزم، مسلم المالكي-  2

 .163ص، 
  : متوفر على العنوان12/03/2006: تمت الزيارة يوم. ]على الخط [.  الموسوعة العربية للكمبيوتر واالنترنيت-  3

http:// www.alshamsi.net /friernds/b/ooth/computer/inti_meth.html 



  : دوافع اللجوء إلى النظم الخبيرة والذكاء االصطناعي 3-2-4

o  لى محاكاة اإلنسان فكر وأسلوباإألنها تهدف.  

o بتكارإلثارة أفكار جديدة تؤدي إلى اال. 

o لتخليد الخبرة البشرية. 

o توفير أكثر من نسخة من النظام تعوض عن الخبراء. 

o  بالملل والتعب الشعور غياب. 

o تقليص االعتماد على الخبراء البشر. 

  

  : الذكاء االصطناعي/ نظم الخبيرة لخواص ا 3-2-5

o استخدام أسلوب مماثل لألسلوب البشري في حل المشكالت المعقدة. 

o بشكل متزامن وبدقة وسرعة وفعاليةتتعامل مع الفرضيات . 

o وجود حل متخصص لكل مشكلة ولكل فئة متجانسة من المشاكل. 

o تعمل بمستوى علمي واستشاري ثابت . 

o يتطلب بناؤها تمثيل كميات هائلة من المعارف الخاصة بمجال معين. 

 

 : 1مكونات النظم الخبيرة 3-2-6

  : تتكون من مكونات رئيسية هي

  :  علىوتحتوي: قاعدة البيانات 3-2-6-1

o  وتصنف العالقة المنطقية بين العناصر والمفاهيم ومجموعة والحقائق        : الحقائق المطلقة

  .المستندة إلى الخبرة والممارسة للخبراء في النظام

o طرق حل المشكالت وتقديم االستشارة. 

o القواعد المستندة إلى صيغ رياضية. 

                                                 
  : متوفر على العنوان12/03/2006: تمت الزيارة يوم. ]على الخط [. واالنترنيتالموسوعة العربية للكمبيوتر  -  1

http:// www.alshamsi.net /friernds/b/ooth/computer/inti_meth.html 



ل المطلوب مـن    وهي إجراءات مبرمجة تقود إلى الح     : منظومة آلية االستدالل   3-2-6-2

  .خالل ربط القواعد والحقائق المعنية

وهي اإلجراءات التي تجهز المستفيد بأدوات مناسبة للتفاعل        : المستفيد واجهة 3-2-6-3

 .مع النظام من خالل مرحلتي التطوير واالستخدام

  

 : األقراص الضوئية 3-3

 : تعريف األقراص الضوئية 3-3-1

 نوع جديد مـن أوعيـة       عرفت سنوات الثمانينات من القرن الماضي ميالد وتطور       

 في إمكانياتها كل األنواع السابقة، هـذا النـوع هـو المليـزرات أو               فوقالمعلومات والتي ت  

وهي وسيلة إتاحة المعلومات في شكل إلكترونـي   Optical discاألقراص الضوئية 

بواسطة الليزر على سطح القرص سواء للتسجيل أو االسترجاع، وقد استخدمت هذه التقنيـة              

 ميجابيت، ويتسع القرص الواحد     600-500صف الثمانينيات وتبلغ طاقتها التخزينية      في منت 

  .1 ورقة من الحجم االعتيادي270,000إلى ما يقارب 

 على  1985وذكر الدكتور سعد الهجرسي أن مجمع اللغة العربية بالقاهرة وافق عام              

ا بأنها أوعية  وعرفهoptical disc: استخدام مصطلح األقراص المليزرة كمقابل لـ

ولكن )  بوصة 12قطر  ( حجم المألوف   المعلومات غير تقليدية يبدو القرص الواحد منها في         

 لقطة أو صـفحة، ويـتم االختـزان         54000الوجه الواحد للقرص المليزر يختزن زهاء       

 ويستخدم في اختزان الـصور      Analogueبواسطة أشعة الليزر بأحد النظامين، المحاكي       

  .2ويستخدم في اختزان الكتب والمطبوعات Digitalال، أو الرقمي والخرائط واألشك

وتعرف األقراص الضوئية على أنها وسائل لتخزين المعلومات أو أوعية معلوماتية           

مصنوعة من مواد مختلفة وغالبا ما تصنع من البالستيك، وتغطى بطبقة فضة، وفي بعـض               

                                                 
  .145، ص .المرجع السابق. د، مجبل الزم، مسلم المالكي-  1
دراسات في علم المكتبات : ت وتكنولوجيا المعلومات على أعتاب قرن جديدالمعلوما. د، محمد فتحي، عبد الهادي-  2

  .180، 179، ص، 5، ع2000مكتبة الدار العربية للكتاب، : القاهرة.والمعلومات



ا مـن الـصمود وعـدم التـأثر         األحيان تصنع من مواد صلبة تكون لها خصوصيات تمكنه        

  .1باألشعة الضوئية التي تستخدم لتسجيل المعلومات، عليها واسترجاع المعلمات منها

ويشير الدكتور محمد فتحي عبد الهادي إلى وجود ترادف في اسـتخدام مـصطلحي                

  .األقراص واألسطوانات إال أن الغالب هو استخدام كلمة األقراص وهي األكثر شيوعا

  : راص الضوئيةأنواع األق 3-3-2

يمكن تقسيم األقراص الضوئية وفقا لمعيارين أساسيين إما حـسب طريقـة تـسجيل                

المعلومات، وإما حسب إمكانية الكتابة والقراءة والمحو، وعليه يمكن التمييز بـين األنـواع              

  : التالية

  : وتنقسم إلى األنواع التالية: من حيث قابلية الكتابة والقراءة والمحو 3-3-2-3

حيـث تـسمح بقـراءة المعلومـات        : ذاكرة للقراءة فقط  أقراص ذات    3-3-2-3-1

المختزنة بها فقط ومنن ثمة يمكن اعتبارها وسيط للتوزيع وليس للتخزين، أي أن استخدامها              

  .2يشبه استخدام المصغرات أكثر مما يشبه استخدام األقراص المرنة 

 بشكل خـاص  وتندرج ضمن هذه الفئة كل من األقراص المدمجة السمعية وهي التي تستعمل       

للتسجيالت الموسيقية واألقراص المدمجة ذات ذاكرة قراءة فقط، واألقراص التفاعلية وهـي            

وتضاف إليها الضوئية، الليزريـة،  .تعمل على تخزين المعلومات واألفضل من الناحية التقنية    

إن مجرد بحث بسيط في األدبيات الخاصـة بتكنولوجيـا المعلومـات              .المليزرة، البصرية

ية منها على وجه التحديد يجعلنا أمام عدد من المصطلحات الدالة على هذا النوع مـن                والعرب

األقراص، فنجد المدمجة، المكتنزة ن المضغوطة، المتراصة، المكثفة، وتـستعمل كمقابـل            

، وأكثر هذه المصطلحات استخداما وشيوعا هي المدمجة إال أنه من األحسن            compactلـ

ومهما كانـت تـسميتها أو       .لإلشارة إلى المليزرات بصفة عامة    استخدام األقراص المليزرة    

المادة التي صنعت منها وطريقة تسجيل المعلومات واسترجاعها، فهي األداة الوحيـدة التـي              

أثبتت قدرتها وجدارتها في حفظ وتخزين أحجام خيالية من المعلومات في صورتها النـصية              

                                                 
 .85، ص 15، مج 1، ع1994.المجلة العربية للمعلومات. األوعية المتعددة وتطور األقراص. السمرائي، إيمان فاضل-  1
 .28، ص  المرجع السابق.محاضرات في تكنولوجيا المعلومات.  عبد المالك، بن السبتي،-  2



التصويرية، السمعية والنـصية علـى قـرص         .1أو الصوتية أو المرئية أو الصوتية المرئية      

  .واحد

  : ويمكن تقسيم هذا النوع إلى فئتين

o أقراص ذات القراءة القياسية فقط.  

o     ويدخل تحت هذا النوع     : أقراص ذات القراءة فقط الرقميةCD-ROM  ،ORAM   وقـد 

 .2أصبحت أكثر كشافات الدوريات والنصوص الكاملة لها متوفرة عليها 

ويمكن أن نستنتج من تـسميتها      : للكتابة مرة واحدة  أقراص ذات ذاكرة     3-3-2-3-2

على أنها أقراص تسمح بالكتابة عليها، وبمجرد الكتابة ال يمكن تغييرها وهو ما يجعلها تمتاز               

 وهناك نوع آخر من     WORMبطاقة أكبر من طاقة أقراص القراءة فقط وتسمى هذه األقراص           

كانية تدقيق البيانات الموجودة داخـل      ، وهي تتيح إم   DRAWأقراص الكتابة لمرة واحدة تدعى    

  .3مجموعة أو أكثر بهدف التأكد من صحة عملية الكتابة عليها

  : ويمكن تقسيم هذا النوع إلى

o             أقراص الكتابة مرة واحدة التناظرية، وتستخدم خاصة من طرف مصنعي األقـراص

  بهدف التجريب واالختيار 

o       ل كبير فـي تطبيقـات المكتبـات        أقراص الكتابة مرة واحدة الرقمية، وتستخدم بشك

ومراكز المعلومات واألرشيف ألنها تخزن البيانات الرقمية مهما كان نوع هـذه البيانـات،              

  .OD3 ،ODDD: ويرمز لها بـ

وتسمح بتـسجيل المعلومـات عليهـا       : أقراص ذات ذاكرة قابلة للمحو     3-3-2-3-3

رك النقص المـسجل    اوتعديلها ومسحها للكتابة مرة ثانية أو عدة مرات، وجاء هذا النوع لتد           

، record compact disc: على مستوى النوعين السابقين، ويسمى هذا النوع بـ
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CD-R             ـ  1997 والذي تم عرضه ألول مرة في شهر مارس من سـنة  Hanovre  بـ

  .1شمال كندا 

ويتم االختزان بواسطة أشعة الليزر بأحد النظـامين        : من حيث طبيعة التخزين    3-3-2-4

  :  يمكن تقسيم األقراص الضوئية إلى نوعين هماالتناظري أو الرقمي، وعليه

وهـي التـي تـستخدم األسـلوب        ): تناظرية( أقراص بصرية قياسية     3-3-2-2-3

التناظري في االختزان وتنتمي األقراص المرنة إلى هذه الفئة، وتستخدم لتخـزين الـصور              

   .والخرائط، األشكال واألفالم السينمائية وبرامج التلفزيون

تستخدم لتـسجيل جميـع أنـواع البيانـات،         و: 2أقراص بصرية رقمية   3-3-2-2-4

وهي الشائعة االسـتخدام فـي المكتبـات         .النصوص، الصور، األشكال الهندسية، الصوت    

ومراكز المعلومات وتتميز بالدقة الكبيرة في االسترجاع وتضم األقراص البصرية عدة أنواع            

  : هي

o  األقراص المضغوطة ذات ذاكرة للقراءة فقطCD – ROM  

o كثفة التفاعلية األقراص المCD.I 

o أقراص القراءة المباشرةDRAW 

o  أقراص ذات ذاكرة للكتابة مرة واحدة وقراءات عديدةCD-WORM 

o األقراص الرقمية :OD3 - (ODDD) 

o ذات ذاكرة للقراءة فقط: األقراص المرئية الرقمية :ORAM  

ن تكون  ومهما كان نوع األقراص الضوئية ومهما كان معيار تقسيمها فإنها ال تبرح أ            

أداة لتخزين المعلومات واسترجاعها، وما زاد في انتشار هذه األقراص وكثرة استخدامها هو             

  .تلك الخصائص التي تتميز بها
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  : مميزات األقراص الضوئية 3-3-3

  : تتميز األقراص الضوئية بمجموعة من الخصائص يمكن إجمالها في اآلتي

o   الضوئية، بحيث أصبح بمقدور القرص  وهي أهم ميزة لألقراص     : الطاقة التخزينية الهائلة

 ملـم علـى     1/2 ألف لقطة وتشغيل اللقطة الواحـدة مـن القـرص            54التناظري تخزين   

 ألـف مجلـة     200الميكروفيتش، أما بالنسبة للقرص الرقمي فتصل طاقته التخزينية إلـى           

 تعتبر من   CD-ROM، فاألقراص المدمجة    1 صفحة   500متوسطة صفحات المجلة الواحدة     

صادر المعلومات نظرا لما تتميز به من مميزات هائلة ومن أهمها قدرتها الهائلة علـى               أهم م 

 000’250 ميجابيت على كل قرص وهو ما يعادل         650اختزان المعلومات، حيث يختزن     

 قـرص مـرن     1000 ساعة من الصوت أو نحو       20 صورة أو    500صفحة مطبوعة أو    

مسموعة والمرئية عليها وهو مـا أصـطلح        فضال عن إمكانية تسجيل المعلومات النصية وال      

ومن مميزاتها األخرى أنها توفر الوعاء المناسب        Multimédiaعليه بالوسائط المتعددة    

الختزان الوثائق والبرامج الضخمة على قرص واحد مما ييسر ويـسهل عمليـات البحـث               

  .2واالسترجاع على قرص واحد

o   جة طبيعية للتطور التكنولوجي السريع    وهي نتي  :المنخفـضة  تكاليف التخزين واالسترجاع

الذي تشهده صناعة األقراص الضوئية، وتخضع هذه التكلفة إلى قانون السوق بمقارنة عـدد              

النسخ بنوعيه القرص األصلي المنسوخ عنه، فكلما زادت النسخ انخفضت التكلفة وتـضاف             

، فكلمـا كانـت     إليها تكاليف بث وتوصيل المعلومات، ونوعية المعلومات المـسجلة عليهـا          

المعلومات ذات قيمة بحتة وعلمية ارتفعت التكاليف أما إذا كانت معلومات تجارية أو تتضمن              

 .ألعاب فيديو أو موسيقى فإنها تكون أقل تكلفة

o   يقصد بها إمكانية الولـوج المباشـر ألي معلومـة          : االسترجاع العشوائي للمعلومات

نصوص أو صور فهـي     : ذه المعلومات مسجلة على القرص في أي مكان ومهما كان نوع ه         

 .بذلك تسمح بتقليص وقت االسترجاع وهي الميزة التي يتميز بها عصر المعلومات الحالي
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o فالمعلومات المخزنة على األقراص الضوئية تتميز بدرجة عاليـة         : المتناهي الوضوح

 .من الدقة والوضوح والثبات بحيث ال تتأثر بأي عامل خارجي

o   وهو ما يدل على طول عمرها وتدل التجربة مع األقـراص           : تلفمقاومتها لعوامل ال

الضوئية أنها ال تتأثر لكثرة االستخدام مما يجعلها قابلة للصمود أكبر مدة ممكنة، والسبب في               

 .هذا يرجع إلى األشعة بالضوئية التي تسجل بها المعلومات، مما يؤدي إلى طول عمرها

o  على القرص الضوئي ووضعه للمستفيد بحيث فإمكاننا تسجيل أي برنامج     : التجاوبيـة

يكون هناك تفاعل مع البرنامج من قبل المستفيد لذا تستخدم في صناعة البـرامج التعليميـة                

 .والتدريبية

o    فهي تسمح بنقل المعلومات من مكان إلى مكان آخـر فـي            : نقل المعلومات عن بعد

صة بعد اقتحام األقمار الصناعية     إطار النظام التشابكي وذلك باستخدام تكنولوجيا االتصال خا       

إضافة إلى  .عة للمعلومات يلمجال نقل وتحويل المعلومات وكذا ظهور الشبكات والطرق السر        

 .المسموعة، المرئية، والمقروءة: إمكانية تخزين كل أنواع المعلومات

تخضع عملية تحديد أسعار األقراص الـضوئية لعـدة          :تكلفة األقراص الضوئية   3-3-4

  : اعتبارات هي

o    وهذه األخيرة تتحدد بتكاليف البحث والتطوير، وأسعار       : تكلفة تصنيع القرص األصلي

  .المواد األولية التي تصنع منها األقراص خاصة تلك التي تصنع من الفضة

o الالزمة لتشغيل األقراص الضوئية لتسجيل المعلومات وبرامج التشغيل         البرامج تكلفة 

 .وبالتالي تدخل في تحديد سعرها

o  فالمعلومات تبقى حقا مملوكا ألصحابها وأي : لمعلومات المسجلة على األقراص   قيمة ا

نسخ لهذه المعلومات يجب أن يسبقه اتفاق خاص بشراء حقوق الطبع والنشر، وكذلك كلمـا               

 .كانت المعلومات ذات قيمة بحثية وعلمية ستكون بالضرورة غالية الثمن

o تكاليف النسخ التجارية عن القرص األصلي. 

o المعلومات المخزنة على القرص، فارتفاع كمية المعلومات، يؤدي إلى ارتفـاع            كمية 

 . التكاليف وهكذا



o               إضافة إلى تكاليف أخرى تتعلق أساسا بالصيانة واليد العاملـة وتكـاليف االسـتثمار

والتسويق، هذا واألقراص الضوئية هي األخرى تخضع لقانون العرض والطلب فكلمـا زاد             

 .زاد السعر والعكس صحيح السعرالعرض انخفض 

ولعل أهم شيء في تطوير خصائص األقراص الضوئية وغيرها مـن وسـائل تكنولوجيـا               

المعلومات واالتصال الحديثة هو تلك المنافسة الشرسة بين الشركات الكبرى على المـستوى             

  .العالمي وكذا ارتفاع حجم االستثمارات الدولة في هذه المجاالت

  

  : وئية وتطبيقاتهااستخدامات األقراص الض 3-3-5

تعتبر تكنولوجيا األقراص الضوئية نقطة تحول كبرى في تـاريخ حفـظ وتخـزين                

المعلومات التقليدية والحديثة على حد سواء، لذا فإن الكثير من المكتبات ومراكز المعلومات             

  : ودور األرشيف يعمدون إلى اقتنائها الستخدامها في

o       البيلوغرافية والنصية، فهي بذلك ال يمكـن أن         تستعمل كوسيلة لنشر قواعد البيانات

  .تعوض الخط المباشر لالتصال ببنوك وقواعد المعلومات

o  القواميس المراجع، والموسوعات( توفير المراجع والمعلومات المصدرية.( 

o حفظ الموارد النادرة مثل المخطوطات. 

o اختزان الفهارس. 

o وغيرهاتقديم الخدمات المرجعية وإتاحة الوثائق واإلعارة . 

o تستخدم كوسيط من وسائط الفهرسة المنقولة. 

o               لقد استطاعت األقراص الضوئية أن تحل مشكل الحيز المكاني الذي ظـل مطروحـا

لعدة سنوات وال زال مطروحا على مستوى المكتبات ومراكز المعلومات واألرشيف، لكـن             

طبيقـات  ورغم كل ما تتميز به األقراص الضوئية من خصائص ومـا تنفـرد بـه مـن ت                 

واستخدامات فإنها هي األخرى تحتاج إلى أحسن استخدام من طرف المستفيدين عن طريـق              

التدريب على كيفية استخدامها وكذا طرق المحافظة عليها من عوامل التلف الخارجية مثـل              



الرطوبة العالية والحرارة والمياه، عن طريق وضعها في حافظات خاصـة بهـا ووضـعها               

 .بالشكل العمودي

o ظل األقراص الضوئية تحتكر مجال تخزين المعلومات على األقل للعشرين سـنة            وست

 .القادمة
 

  : تكنولوجيا االتصال 3-4

مما ال شك فيه أن االتصال أصبح الشيء الرئيسي المشترك في حياة األفراد، بحيث              

أصبحوا يتعرضون لوسائله بشكل يومي، ويتعاملون معها، وأضحت من المكونات األساسية           

 غنى لهم عنها، وقد انتشرت هذه الوسائل في السنوات األخيرة وتزايد االهتمام بهـا،               التي ال 

  .وزاد معه متوسط الوقت الذي يقضيه الفرد في التعرض لها بإرادته أو بشكل تلقائي

 ، أنواع االتصال  ىرقألقد انتقل اإلنسان من عصر اإلشارات مرورا بعدة محطات ليصل إلى            

 طريق تكنولوجيات االتصال الحديثة التي ألغت الحواجز التاريخية         وهو االتصال المباشر عن   

دة وقد وفق إلى حد بعيد في تكهنه بع 1"المارشال ماكلوهان" وبذلك فإن الكندي ،والجغرافية 

  : االتصال الشفهي حيث قسم تاريخ االتصال على ثالث مراحل أساسية وهي

 أما المرحلة الثانية فتبدأ باختراع الطباعـة        المرحلة األولى تتمثل في االتصال الشفهي القبلي      

 وهي مرحلة االتصال السطري ويقصد بها،       "غوتنبرغ"بالحروف المتحركة على يد األلماني      

 الرسائل المكتوبة، وهي ثورة حقيقة في تاريخ االتصال البشري، أما المرحلة الثالثة             إلىنتقااال

يه وهو االتصال الشفهي لكن في أرقى       ن عل افتتمثل في الحاضر حيث رجع االتصال إلى ماك       

صورة حيث أصبح الشخص يتحدث إلى أي شخص فوق الكرة األرضية كما لو كان جالـسا            

إليه، هذا بطبيعة الحال بعد انتشار استخدام األقمار الصناعية والتوسع في تطبيقات االنترنت،             

  .ويعتبر البريد الصوتي أفضل مثال على عودة االتصال الشفهي
 

وتعني االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات تراسل      :  تكنولوجيا االتصال  ماهية 3-4-1

لومات، وهي اآلالت والفنيات المندمجة التي تنقل وتحول ماديا مصادر المعلومات مـن             عالم
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 ومن اآللة إلى اإلنسان وأيضا من اآللة على اآللة، وتعتمـد تكنولوجيـا              ،اإلنسان إلى اآللة    

البصريات والسمعيات واإلعالميات، ومن بين هـذه التكنولوجيـا         االتصاالت باألساس على    

  .1نذكر الهاتف واألقمار الصناعية واألنسجة البصرية والخطوط الهرتزية وغيرها

ويشير الدكتور يحي اليحياوي إلى أنها تضم مجموع األدوات التقنية التي تمكن مـن              

ا المعلومات واالتصال هـي التـي       تمرير رمز بين منتج الرمز ومتلقيه، ومعناه أن تكنولوجي        

فتكنولوجيا المعلومات هي كل ما يستخدم في        .2ا من ربط مرسل الرسالة بمتلقيها     يتمكن أدوات 

  .تحويل ونقل الرسالة من مرسلها إلى مستقبلها

  

  : أهمية تكنولوجيا االتصال 3-4-2

لقد ازدادت أهمية االتصال في العصر الحديث بشكل كبير وأصـبحت المعلومـات             

 في المعلومات، وبذلك تغيرت حياة النـاس        قرغبنا من كل جانب حتى أصبحنا نكاد ن       تحيط  

ل األمـور لكـن     جوحاجاتهم بحيث أصبحوا في حاجة إلى مشاركة واتصال مع غيرهم في            

عملية االتصال هذه تحتاج إلى وسائل مادية وتقنيات عاليـة لتنفيـذها خاصـة تكنولوجيـا                

يهـا  بوسائل تحليل البيانات وتخزينها وتوصيلها إلى طال      المعلومات منها بما تشمل عليه من       

غرافي والتـصوير المـصغر     تـو مسخرة في ذلك ما توفره إمكانات المطبعة والتصوير الفو        

  .والنشر اإللكتروني واالتصاالت السلكية والالسلكية

لقد تغيرت الكثير من جوانب الحياة تبعا لتطورات وسـائل االتـصال، بيـد أن التقنيـات                 " 

لكترونية الحديثة تكاد ترسم صورة مختلفة لعالم جديد، لعـل أبـرز خصائـصه وفـرة                اإل

المعلومات وكثافاتها وتدفقها بسهولة وسرعة فائقة، فضال عن التنـوع فـي اسـتخدام تلـك        
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المعلومات والتحكم في مساراتها وتوجهاتها وتوظيفها من قبل بعض القوى الدولية ألغراض            

  .1سياسية وإستراتيجية

قة تكنولوجيا االتصال أصبحت قوة ضاربة بيد من يحسن استعمالها وتوظيفها في            حقي

  .وقت أصبح فيه الصراع بين من يملك ومن ال يملك والبقاء لألقوى

ويكفينا وصفا ونعتا لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أكثر من إثباتها لوجودها فـي كـل              

امعة والسيارة والطائرة وحتى في الفضاء      مكان في المنزل والشارع والمدرسة والمقهى والج      

 ونحن اآلن في العصر اإللكتروني الذي فاق كل التوقعـات، فالعـالم             ،وتحت أعماق البحار    

  .أصبح عبارة عن قرية كونية تتالشى فيها الحدود

  :  أنواع تكنولوجيا االتصال 3-4-3

  :  هي تكنولوجيا االتصاالت إلى ثالثة أقسام2د عفيفيوقسم الدكتور محمود محم

 ألن استخدامها   كذلك  ها  اوهي تكنولوجيا معروفة حاليا وسم    : التكنولوجيا الدنيا  3-4-3-1

ـ   قديم نوعا ما، وتشمل الهاتف، الفاكس، التلكس، التيليفاكسملي، التلفزيـون،            ، سالفيـديو تك

  .التيلكس

وهي مرحلة انتقالية بين التكنولوجيا الدنيا والتكنولوجيـا        : التكنولوجيا الوسطى  3-4-3-2

  .قد شهدت األجهزة السابقة الذكر تطورات هائلةالعليا، ف

نهـا تـستخدم    ألتسمى بالتكنولوجيا العالية أو المتطـورة       : التكنولوجيا العالية  3-4-3-3

التقنية العالية، وظهرت مع استخدام األقمار الصناعية واالتصاالت عن بعد والخدمات علـى             

جا مع تكنولوجيا الحاسبات    الخط المباشر والمؤتمرات عن بعد، وعرفت هذه التكنولوجيا تزاو        

  .اآللية فأصبحت تقدم خدمات عالية الدقة وأكثر كفاءة
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  : أقسام االتصاالت 3-4-4

  : نحو التالياليمكن تقسيم االتصاالت الحديثة وفق معيارين على 

وفق هذا المعيار يمكن تقسيم االتصاالت      : حسب استخدامها لالتصاالت الدولية    3-4-4-3

  : إلى نوعين

بالت المحورية سـواء    اويشمل الميكروويف والك  : االتصاالت األرضية  3-4-4-3-1

  .كانت برية أو بحرية عبر البحار والمحيطات

وتسمى أيضا االتصاالت عبر األقمار الصناعية،      : الفضائية االتصاالت 3-4-4-3-2

وتستخدم بين األقطار المتباعدة وهذا النوع هو األكثر اقتصادا وأقل من الناحية الفنية مقارنة              

 .1باالتصاالت األرضية

  : وتقسم بدورها إلى ثالثة أقسام رئيسية: سب الوسائل المستخدمةح 3-4-4-4

o مثل الهاتف العادي والراديو: الوسائل السمعية.  

o مثل السينما: الوسائل البصرية. 

o مثل التلفزيون، الهاتف الخلوي المزود بكاميرات: الوسائل السمعية. 

يثة مجموعة من   لقد أفرزت ثورة االتصال الحد    : وسائل وتقنيات االتصال الحديثة    3-4-5

  : األجهزة واألدوات المتمثلة في اآلتي

لـى  إمن أقدم وسائل االتصال وأساس أشكالها الحديثة، وفي عـودة           : الهاتف 3-4-5-1

بـث  تالماضي القريب، فإن وسائل االتصال الالسلكي والتي لقيت رواجا كبيرا كانت أجهزة             

، تلك الوسائل التي كانـت      الرسائل السلكيا والتي انتشرت في النصف الثاني من الثمانينيات        

بث الرسائل بواسطة إشارات صوتية أو أرقام أو حروف فيتلقاها الشخص المعنـى بـاألمر               

ة الحادة اليـوم    فسوالحديث اليوم تجاوز تلك الهواتف الثابتة بل إن المنا         .عبر جهازه الخاص  

ل أو الجـوال     تلك الهواتف الثابتة بل إلى المنافسة الحادة من طرف الهاتف المحمو           تتجاوز

كما يسميه البعض، وذلك قبل أكثر من خمسة عشرة سنة تقريبا، ولم تبق الخدمة محـصورة                

                                                 
 .241، ص، 1980دار غريب، : القاهرة. مقدمة في علم المكتبات والمعلومات.  فتحي عبد الهادي، محمد-  1



شارة فـإن أول هـاتف مرئـي        في عدة أمتار فحسب بل أصبحت تغطي العالم تقريبا، ولإل         

  . في الواليات المتحدة األمريكية19641 ظهر سنة دباألبيض واألسو

عد أوتوماتيكيا بواسـطة اآللـة الكاتبـة        هو إرسال المعلومات عن ب    : التلكس 3-4-5-2

المصمصة لذلك الغرض، ويتميز التلكس بقدرته على إرسال جميع أنواع اإلخبار واستقبالها،            

وكذا النصوص الصعبة التي تحمل أرقاما وحروفا كما انه أسرع مـن الهـاتف فـي نقـل                  

 الكهربائي باختصار   ويتميز التلكس االلكتروني عن   " .المعلومات واألخبار ورسومه أقل تكلفة    

  .2"وقت اإلرسال وقدرته على العمل في جميع األوقات

وهي كلمة يونانية تعني الكتابة عن بعد، ويعتمد التلغـراف علـى       : التلغـراف  3-4-5-3

إرسال واستقبال اإلشارات في الوقت نفسه عن طريق سلك واحد، وقد كان أورشيد هو أول               

  .19193تلغراف عام من فكر في إرسال إشارات واستقبالها بواسطة ال

هو نظام ثنائي االتجاه تفاعلي، يرسل المعلومات عبر أسـالك،          : الفيديو تكس  3-4-5-4

يقوم بتوصيل جهاز التلفزيون بالحاسب اآللي عبر خطوط هاتفيـة وتـسمح هـذه الخدمـة                

ومايميز هذه الخدمة هي إمكانيـة      .باالنتفاع باألخبار والمعلومات أي كانت من مكان تواجدك       

ذا النظام بحيث يستطيع المستفيد طلب معلومات أكثر أو معلومات أدق أو طلب             التفاعل مع ه  

  .صفحات معينة

 لبـث  semi interctveنظام اتصال للبيانات شبه تفاعلي : التليكست 3-4-5-5

المعلومات عن طريق إشارات إرسال تلفزيونية كابلية أو عادية، ويستعمل المستفيد في هـذا              

وامر لجهاز االستقبال لعـرض صـفحات معينـة مـن           النظام جهاز رادار صغير إلعطاء أ     
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ـ ، وهي خدمة معلومات     2كما يطلق عليها خدمة النص المتلفز     . 1المعلومات   زود مـشاهدي   ت

  .التلفزيون باألخبار والمعلومات

وهو إحدى النظم التفاعلية التي ظهرت نتيجة التزاوج والموائمة بين          : الفيوداتا 3-4-5-6

طوط الهاتفية، ويعمل بطريقة الحوار بشكل تفـاعلي،        أجهزة الحواسيب والتلفزيون عبر الخ    

فالشخص يطرح أسئلته باستخدام لوحة المفاتيح ويتحصل على اإلجابات عبر الشاشة وهكـذا             

سمي في أمريكا فيوترون وفي اليابان كابينتون وهو اختـصار          ييكون التفاعل سؤال جواب و    

  .3"شكل شبكة الهاتف للحصول على المعلومات بالحرف وال" لكلمة 

يمكننا من إرسال نسخا من الصفحات المطبوعة من ماكنة إرسال          : الفاكسميلي 3-4-5-7

، وهـو وسـيلة     4إلى أخرى عبر نظام الهاتف الوطني أو الدولي وفي ظرف دقائق معدودة           

لالتصال الشخصي غير المباشر تتفوق بقدرتها على إرسـال الوثـائق والرسـوم والمـواد               

  .5وجات الالسلكيةالمطبوعة عن طريق الهاتف أو الم

الح الفيديو المتفاعل يطلق ويستخدم لوصف الفيديو       طإن إص : الفيديو المتفاعل  3-4-5-8

 فإنه يستخدم أكثر في عمليات التدريب المبني على         كالذي يمكن أن تتجاوب مع المستفيد، لذل      

الكمبيوتر كما انه يمكن أن يخزن الصور واألصوات على قرص أو أسطوانة، وتقرأ بواسطة              

  .ر كما يمكن عمل نسخ منها وهي ذات كفاءة عاليةالليز

عبارة عن وسيلة اتصال تستخدم الكابالت ذات الوصـالت         : التلفزيون الكابلي  3-4-5-9

 بمنطقـة النـسفورد     1950متحدة المحور ويستخدم معدات الكترونية معقدة ظهر في سنة          
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ال جات قد بدأت في الم    ، مع اإلشارة إلى أن تكنولوجيا االلكتروني      1بوالية بنسلفانيا األمريكية    

  . من القرن الماضي2ات نيالتلفزيوني منذ العشرينات والثالثي

هو نظام إذاعي يتم فيه نقل المعلومات باسـتخدام خطـوط           : التيليكس 3-4-5-10

احتياطية على إشارة التلفزيون العادية لتظهر على شاشة التلفزيون المحلية، وهـذه الخدمـة              

قبال فقط للصفحة المأخوذة، وتغيير خدمات، سيفاكس       بأنها است فنيا  ذات اتجاه واحد، توصف     

  .19763 التي بدأت في بريطانيا عام ووأوراكل هي أفضل تمثيل لها

هذا النظام يعني وصـل آالت التـصوير لبـث الـصور            : التيليفاكس 3-4-5-11

عني بث المثيالت الرقمية للنسخ الورقية عبر الخطوط الهاتفية         يباألبيض واألسود أي الفاكس     

فات أخرى كالفاكسميلي والتيلفاكسميلي وكلها لها نفس المعنى، وتـستخدم بكثـرة            وله متراد 

داخل المؤسسات واإلدارات حيث تعمل على بث رسائلها عبر هذه الوسـيلة التـي تحتـاج                

بدورها إلى جهاز ناقل وجهاز استقبال وجهاز وسيط، وتعمل هذه التكنولوجيا إلـى جانـب               

ثائق أيا كانت لغتها أو شكلها، وبجميع التفاصيل وأجهزة هذا          البريد العادي لنقل الرسائل والو    

  .النظام مهمة للعمل في عدة نشاطات

سبات االلكترونية لمعالجة   اى الح عليعني األساليب المبنية    ": التيليماتيك 3-4-5-12

 ظهر نتيجة التزاوج بين تكنولوجيا اإلعالم اآللي وتكنولوجيا االتـصال،           .4"المعلومات ونقلها 

د في الناحيـة األخـرى مـن الكـرة          ومح فقط بربط المستفيد بالحاسوب الموج     والذي ال يس  

لة بنـوك وقواعـد     ءاألرضية بل يمكن كذلك من العمل على الشبكة، ويمكن من خالله مسا           

  .المعلومات وكذلك االطالع على فهارس المكتبات

o            ليـاف  يعتمد بالدرجة األولى على وسائل االتصال، قد تكون بالكوابل المحورية أو األ

الضوئية أو األقمار الصناعية، هذه الوسائل تساعد على ربط منـتج المعلومـات بالمـستفيد               

  : وتساعد على اتصاالت المستفيدين فيما بينهم من خالل أدوات اإلعالم اآللي، ويتطلب توفر
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o أدوات اإلعالم اآللي.  

o أدوات االتصال.  

o محوالت عند اإلرسال واالستقبال.  

o وجود المستفيدين.  

  : كوابل المحوريةال 3-4-5-13

 1800وهي إحدى خطوط االتصاالت عالية الكفاءة ويسمح الكابل المحوري الواحد بمرور            

محادثة هاتفية في نفس الوقت، باستخدام تقنية التقسيم المضاعف للذبذبات، وغالبا ما يتم ضم              

 محادثة فـي    32400عدة كابالت محورية ما في كبل ضخم قادر على حمل ما يصل إلى              

  .1الوقت، وهي تشبه كبل الموجة الخاص بالتلفاز، ويحتاج إلى بطاقة تشخيصنفس 

تعتبر األلياف الضوئية إحدى الوسائط الحديثة التـي        : األلياف الضوئية  3-4-5-14

تساعد على تقديم مجال واسع من االتصاالت فهي عبارة عن قوائم رقيقة للغاية تشبه خيوط               

ويمكن أن يحل هذا الضوء محل اإلشـارات        وتسمح بمرور أشعة الليزر خاللها،      ،العنكبوت  

أنبـوب  " وتتمثل األلياف الضوئية في     . 2اإللكترونية التقليدية المستخدمة في خطوط الهاتف       

زجاجي رفيع يتم نقل البيانات فيه بسرعة الضوء، يستخدم في الشبكات الموسعة لما يتميـز               

بالت الـضوئية مـا بـين       ، ويقدر معدل نقل البيانـات فـي الكـا         3من سرعة النقل الهائلة   

MBPS100و gbps24 

تسمى أيضا الموجات المتناهية القصر، وهي عبارة عـن       : الميكروويف 3-4-5-15

نظام إلكتروني لالتصاالت يربط بين المساحات المتباعـدة، بـين األبـراج التـي تحمـل                

الميكروويف والذي يحمل بدوره اإلرسال التلفزيوني أو حركة الهواتف الصادرة من مركـز             

ل وتقويتها بعد استقبالها من المحطة األولى ثم إرسالها وتقويتها بعـد اسـتقبالها مـن         اإلرسا
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المحطة األولى ثم إرسالها إلى المحطة الثانية وهكذا حتى تصل إلى نقطة النهايـة، ونفـس                

  .الشيء بالنسبة للبث التلفزيوني

اريس وذلـك   جاءت شبكات الميكروويف أساسا للقضاء على مناطق الظل وكذا تجاوز التض          

  . كلم تقريبا50بإقامة محطة أو قاعدة على بعد 

وتستخدم خطوط الميكروويف في نقل المراسالت التلفونية وبرامج التلفزيون عبر مـسافات            

ساشعة، وهذا باستخدام عدد كبير من األبراج التي تحمل أطباق صغيرة تستخدم كهوائيـات              

  .خرىلتوجيه الموجات الكهرومغناطيسية من نقطة إلى أ

القمر الصناعي عبارة عن مركبة فضائية تطلق في        : األقمار الصناعية  3-4-5-16

فهو " الفضاء الخارجي بقوة دفع تبعدها عن سطح األرض لكن ليس خارج الجاذبية األرضية          

 وتركب عليه محطـات إرسـال     ،جهاز يدور بنفس سرعة األرض ويبقى في اتجاه دورانها          

  .1"واستقبال

 أكتوبر 14ق أول قمر صناعي في العالم سبوتنيك السوفيتي يوم        وقد بدأ عصر الفضاء بإطال    

أخذت حرب الفضاء تلوح في األفق التكنولوجي وبدأ التفكير لمـسرح عمليـات             ، و 1957

  .2جديد بالفضاء الخارجي

فاألقمار الصناعية إحدى أهم إنجازات ثورة االتصال الحديثة خاصة في مجال نقـل             

لية كبيرة وأهمية عظمى في نقل المعلومات دون اللجوء إلى          المعلومات، فهي وسيلة ذات فعا    

المحطات األرضية، فهي تنتج البث المباشر للمعلومات لذا استخدم كثيرا فـي نقـل وقـائع                

وكـذا البـث الفـضائي      .المؤتمرات العلمية والنشر االلكتروني بالنسبة للدوريات والصحف      

ك المعلومات وتسهيل خدمات االنترنـت،      بنو  و  كما تسهل عملية االتصال بقواعد     ،المباشر  

لذكر يمكـن أن    اغيرها، فجميع الوسائل السابقة     ل فإن األقمار الصناعية هي وسائل       ولإلشارة

  .تستخدم األقمار الصناعية

                                                 
د، : [القاهرة.  شرقي– عربي، عربي - إنجليزي: موسوعة البحث العلمي وإعداد الرسائل واألبحاث والمؤلفات.  مراد، عبد الفتاح - 1
  .325، ص، ]د، ت][ن
 .213، ص، 1982دار المريخ للنشر، : الرياض. ءفي الفضاالحرب .  خضر الدهراوي-  2



ال يوجد تعريف واحد موحد لألنترنت يتفق       : األنترنت واإلتصاالت عن بعد    3-4-5-17

فهي بمثابـة بنيـة     " ة لكل من يستخدمونها     عليه الجميع وذلك ألنها تعني أشياء مختلفة بالنسب       

تعليمية قوية تجمع الوسائل واألدوات والتقنيات والبشر واألماكن والمعلومات في كفة واحدة            

، وهي كذلك عبارة عن نظام يـسهل الوصـول إلـى            1"بما يضاعف قدرات البشر ويحفزها    

العالم كله، ويعتبرهـا     ما بين الباحثين في      باالتصال غنى وتسمح    األكثرمصادر المعلومات   

 بـالطرق   االلتحـاق  الوسائط المتعددة كأداة ديمقراطية تعطي لكل واحد فرصـة           مستخدمو

  .2السريعة للمعلومات

 تقنيا عبارة عن شبكة واسعة تكونت بفعـل         االنترنت في أن    التعريفاتوتتفق جميع   

  .3التعاون بين العديد من الشبكات الكومبيوتريةوالترابط 

خدمة البحث في القوائم، خدمة المجموعات اإلخبارية، الشبكة العنكبوتية،         : انها ومن أهم خدم  

قل الملفات، خدمة النقاش والحوار نظام البريد اإللكتروني وهو من          نالمكتبات الرقمية، نظام    

  .انتشارها وهو الذي ساعد على واستخداماأكثر خدماتها شعبية 

وي في أمريكا وفي العالم نحو      هناك اتجاه ق  : الشبكات واالتصاالت عن بعد    3-4-5-18

تطوير شبكات الحاسبات اآللية المعتمدة على تكنولوجيا االتـصال المعقـدة مثـل الهـاتف               

 إنكمـا   ،سـتخدام معارفنـا     إواألقمار الصناعية والتلفزيون والراديو وذلك بهدف تحـسين         

  .4لالتصاالت عن بعد عالقة مباشرة بتطوير هذه اإلمكانيات

تصاالت عن بعد خاصة بعد ظهور شبكة االنترنت والتي تزداد أهميتهـا            وقد زادت أهمية اال   

يوما بعد يوم كوسيلة اتصال حديثة وقمة االلتقاء بين تكنولوجيـا المعلومـات وتكنولوجيـا               

  .االتصاالت

                                                 
: تمت الزيارة يوم]. على الخط.[ بفاعلية في التعليماالنترنت في االتصال خدمات استخدام.  الموسي، عبد اهللا بن عبد العزيز-1

  :، متوفر على العنوان25/11/2005
 Http: //www.twbeyah.org/taheen_html. 
2 - samra, halima. Nouvelles technologie de l’information: mythe ou ealite?l’ecluse: 
bultin d’information et de laison, 1997, vol,9, n4,p,p,27-29  

سلسلة تيسسير .(1997كومبيوتر سانس، العربية لعلوم الحاسب، : القاهرة. 1ط، . االنترنت الستخدامالدليل العملي . نهاء، شاهين -  3
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، ص، 1988دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، : القاهرة. حممد، فتحي عبد اهلادي: ترمجة. علم املعلومات والتكامل املعريف.  أنتوين، ديبونز- 4
151. 



  : ثورة االتصال والتكنولوجيا الحديثة 3-4-6

اإلنـسان مـن    يشهد العالم اليوم انفجارا معلوماتيا وثورة اتصالية تحرر من خاللها           

قيود الزمان والمكان، وألغت كل الحواجز حتى أصبح اإلنسان يتصل بمن شـاء وفـي أي                

مكان شاء وفي أي وقت أراد، مستفيدا من اإلمكانات التي توفرها األقمـار الـصناعية فـي                 

ه خيمة رقمية تستظل تحتها كـل شـعوب العـالم،           منتغطية كل مناطق العالم والتي جعلت       

ار الواسع لشبكة االنترنت التي أتاحت إمكانية االتصال والمشاركة عن بعد           خاصة بعد االنتش  

في المؤتمرات، والمناقشات وكذا االطالع على األخبار والصحف والمجالت التي تصدر في            

  .كل مناطق العالم

هذا فضال عما توفره تكنولوجيات المعلومات الحالية في القـدرة علـى االتـصال              

الل ما توفره من إمكانيات لحفظ هذه المعلومات وهذا التـراث قـصد             باألجيال التالية من خ   

 حقيقة أننا نعيش ثورة اتصالية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويمكن             ،التواصل بين األجيال  

  : حصر أسباب قيام هذه الثورة فيما يلي

o        توبجميع اللغا ي من كل مكان،     تأتاالنتشار الواسع والرهيب للمعلومات التي أصبحت 

  .وهذا بطبيعة الحال نتيجة لتطور حركة البحث العلمي في جميع مجاالت المعرفة البشرية

o             ازدهار صناعة تكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها الحواسـيب وملحقاتهـا والتـي

 اكتسحت السوق وأصبحت تباع جنبا إلى جنب مع التلفزيون واآلالت الحاسبة وساعات اليـد             

 .وأنواع مختلفة وقدرات وكفاءات عالية وبأسعار مغريةوهي متوفرة بكميات هائلة 

o            تطور تكنولوجيا االتصاالت بصفة عامة والالسلكية بصفة خاصة، وهذا بعد استخدام

الكوابل المحورية والميكروويف واأللياف الزجاجية، أما بالنسبة لألقمار الصناعية فنـستطيع           

بعدا آخرا، وألغت المـسافة والـزمن،       القول بأنها ثورة داخل ثورة، فقد أعطت لالتصاالت         

 .وأصبح العالم حقيقة يعيش على شاشة حاسوب

o    قد غزت العالم، حيث أصبح     ف بل النقالة منها     تةاتف وال نقول الثاب   وكما إن استخدام اله

هذا النوع من الهواتف متاحا لجميع أفراد المجتمع دون قيود، فإن لم نقل إن الفـرد الواحـد                  



جهاز نقال، ناهيك عن اإلمكانـات الهائلـة التـي تمنحهـا األجهـزة              أصبح يملك أكثر من     

 .لمستخدميها

ويمكن القول بأن محور هذه التطورات االتصالية أو االنفجار اإلعالمي هو التطور            

الراهن في تكنولوجيا المعلومات الذي يعتمد على المزج بـين تكنولوجيـا اإلعـالم اآللـي                

.  في إحداث آثار ضخمة في البناء االتصالي لعالم اليوم         ، وقد تسبب  1وتكنولوجيا االتصاالت   

وأغرقت العالم في طوفان من المعلومات يتزايد يوما بعد يوم، مغيره في وسائل التعامل مع               

المعلومات ومعدلة في مضمون الرسالة االتصالية ومحتواها وأسـاليب عرضـها، وتعتبـر             

المعلومات ومنه إلـى تحقيـق االرتقـاء        في تكوين مجتمع    ا  ا مهم بتكنولوجيا االتصاالت جان  

  .بالحياة البشرية وبالتالي تحقيق التنمية الشاملة

  

 : األشكال الحديثة لتكنولوجيا المعلومات -4

  : بنوك وقواعد المعلومات 4-1

تسعى معظم الدول المتقدمة واآلخذة في النمو إلى وضع سياسة وطنية للمعلومات من               

مام الباحثين والعـاملين فـي      أر من مصادر المعلومات     ق الحر ألكبر قد   فشأنها أن تتيح التد   

جميع قطاعات اإلنتاج، وأن تمكنهم من الوصول إلى تلك المصادر بأسرع وأرخص وسـيلة              

ممكنة فضال عن وضع نظم متفرقة السترجاع المعلومات وإدارتها ووضع معايير للمكونات            

 المعلومـاتي بمؤسـساته     المادية والتنظيمية واالتصاالت عن بعد، حتى يـصبح المجتمـع         

  .األكاديمية والصناعية واإلدارية والخدماتية حقيقة واقعية ال تغيب عن ذهن القارئ

إن الوصول إلى هذه الرؤيا يتطلب استثمارا خاصا وعاما كبيرا ويسبقه بالضرورة إشـاعة              "

  .2"دمةيل الدول المتقبذالوعي العام بأهمية المعلومات في تحقيق طفرة النمو واللحاق ولو 

                                                 
1   - daniel,bougnoux. Introduction aux sciences de la communicationM approches. 
hydraM kasbah edition,2001, p,92. 

بحوث . نحو اقتصاد مصري يعامد على الذات: التكنولوجي االعتماد على الذات ومصيدة التطور إستراتيجية.  متولي، أبو بكر-  2
 .326، ص،28/03/1981-2 ]ن.د[:القاهرة. المصريينلالقتصاديينومناقشات المؤتمر العلمي السنوي السادس 



ظهرت أساليب عديدة لتخزين البيانات واسترجاعها والتي مـرت خـالل مراحـل             

 مصطلحات  ةظهور تكنولوجيا الحاسبات، وتم التعبير عن هذه األساليب بعد        ء  مختلفة، من بد  

  . بنوك وقواعد البيانات،مجموعة البيانات،في نطاق معالجة البيانات منها ملف البيانات 

 

  : 1تعريف بنك المعلومات 4-1-1

 معلومـات، ذو هيكلـة      فيعتبر مصطلح متخصص جدا بالنسبة للمعلوماتيين وهو مل         

، مـرتبط   Terminalتحتوي على نصوص كاملة أحيانا ومتاح مباشرة بواسـطة منفـذ            

، هذه المعلومـات يمكـن أن تكـون مراجـع           serveurبجهاز كمبيوتر ومتصل بمخدم     

  .الخ... جداول، وفات، صحف نصوص كاملة، مقتط و ملخصات، بحوث،لوغرافية ببي

  

 : تعريف قاعدة البيانات 4-1-2

فـي بمتطلبـات    تهي مجموعة من البيانات المرتبة والمنظمة والمختزنـة بحيـث           

المستخدم، ويتم تخزين البيانات في شكل هيكلي، بحيث ترتبط بجميع الملفات والسجالت في             

تخـضع  ،ومات متغيـرة   إطار ملف رئيس، وتحتوي قاعدة البيانات على معلومات ثابتة، معل         

  .ين، كلما استدعى األمر ذلكيلعملية التح

  

  : خدمات قواعد وبنوك المعلومات 4-1-3

o   لوغرافية والنصية بمختلف أشـكالها وأنواعهـا حـسب طلـب           بتوفير المعلومات البي

  .المستفيد

o المستفيددهادحتقديم المعلومات عن مواضيع مختلفة وفقا للعالقة التي ي . 

o حسب تخصص بنك المعلومات وإمكاناتهتقديم معلومات متنوعة . 

o ليل تكرار البيانات وسهولة استرجاع المعلوماتقكما أنها تساعد على ت.  

                                                 
: ،، تمـت الزيـارة يـوم      ]علـى الخـط   . [أوراق عرافيـة  . اتية المعاصـرة و الحـرب     المعلوم.  كبة، سالم، إبراهيم، عطوف    - 1 

  :متوفر على العنوان. 04/02/2006
 http:// www.iraqipapers.com/6185 sahan.html. 



o               والجدير بالذكر أن بنك المعلومات ال ينتج معلومات ولكن يؤهلها لتصبح في متنـاول

ـ              ة المستفيدين من خالل معالجة تساعد في التواجد والبحث عن الوثيقة والمعلومـات المطلوب

عند الحاجة، ومدة اإلتاحة للمعلومات يعني بالتحديد هيكلة المعلومات، وهذه الهيكلـة تعمـل              

  .على تنظيم الحقول التوثيقية التي تبسط الوصل إلى المعلومات

عداد المتناهية لقواعد وبنوك المعلومات يمكـن       إن األ : 1 بنوك المعلومات  فيصنت 4-1-4

  :تقسيمها وفقا لعدة معايير

ع الهيئة التـي    تبويقصد به أن بنك المعلومات ي     : ؤسسة األم  حسب نوعية الم   4-1-4-1

ـ  يقامت بإنشائه وتشرف عليه، فبالتالي       لهيئـات الحكوميـة، المنظمـات      مها مثـل ا   أخذ اس

  .والشركات

يمكن تقسيم قواعد وبنوك المعلومات إلـى بنـوك         : طىغحسب الموضوع الم   4-1-4-2

عد أن اقتصرت في بداية األمر       إخبارية وغيرها من المواضيع، فب      و معلومات تجارية، علمية  

على تغطية موضوعات العلوم والتكنولوجيا فقط، فنجد الكثير مـن البنـوك تغطـي جميـع         

 medlineبنك المعلومـات الطبيـة      : موضوعات المعرفة البشرية ويذكر في هذا النوع      

  .ERIC2وبنك التربية والتعليم 

  : يمكن تقسيمها إلى األنواع التالية:  حسب الوظيفة 4-1-4-3

معلومات تم إعدادها ألغـراض     على  ويحتوي  : وك معلومات تجارية  بن 4-1-4-3-4

  . التجاريةالشركاتتجارية من قبل 

  .وتهدف إلى تقديم خدمات تعليمية: بنوك معلومات تعليمية 4-1-4-3-5

تحتوي على معلومات وبيانات خاصة باألبحاث      : بنوك معلومات بحثية   4-1-4-3-6

  .العلمية

لعمـوم المـستفيدين    هناك بنوك معلومات عامة وهي الموجهة       : حسب دورها  4-1-4-4

مقابل تسديد بعض التكاليف وبنوك متخصصة وهي التي تقدم خـدماتها لفئـة متخصـصة               

  .ومحددة فقط
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هناك بنوك معلومات تحتوي على معلومات ثابتة وبنوك        : حسب ثبات محتواها   4-1-4-5

 سواء كانت شهرية أو سنوية      التحيين الدوري معلومات تخضع معلوماتها وبياناتها إلى عملية       

  . البنك والمؤسسة التي يتبع لهاطبيعة طبيعة المعلومات وأو حسب

 

  : 1معايير تقييم قواعد وبنوك المعلومات 4-1-5

 بنوك المعلومات في تقديم المعلومات المتنوعة والفورية للباحثين          و إن أهمية قواعد  

ومتخذي القرارات في مختلف حقول المعرفة البشرية، وعلى تنوعها تجعل تقييمها يخـضع             

  : بارات وهيلعدة اعت

تتجه معظم بنوك المعلومات إلى التخصص أكثر فـأكثر         : التغطية الموضوعية  4-1-5-1

ع و وزيادة أهميته فكلما كان البنك متخصصا في موض   كلما لها من دور في تحقيق فعالية البن       

معين كان اإلقبال عليه أكبر وبالتالي فالتغطية الموضوعية معيار مهم في اختيار وتقييم بنوك              

  .تالمعلوما

هناك بنوك معلومات واسعة تغطي مواضيع عديدة وتـشمل         : كمية المعلومات  4-1-5-2

لوغرافية وهناك بنوك معلومات ضيقة تشمل حجم محدود مـن          بعددا كبيرا من اإلشارات البي    

  .المعلومات

إن أهمية بنك المعلومات وكذا نوعيته تنطلق مـن أهميـة           : نوعية المعلومات  4-1-5-3

نت معلومات حديثة ودقيقة وموضوعية كان البنـك مهمـا          المعلومات التي يحتويها، فكلما كا    

  . والعكس صحيح

إن تسارع وتيرة البحوث العلمية وسرعة تقادم المعلومات        : يينحمعدل الت  2-1-1-1

الموجودة داخل بنوك المعلومات يجعل القائمين عليها يحرصون على تحـديث المعلومـات             

 مهما، وتشير إلى انه يختلف معدل       فكلما كانت المعلومات حديثة كان البنك     . بمعدالت مختلفة 

  .يين بين المعلومات المتعلقة بالعلوم اإلنسانية والمتعلقة بالعلوم التطبيقية والبحثيةحالت
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تختلف تكاليف الحصول على المعلومات من     : تكاليف الحصول على المعلومات    4-1-5-4

لثـا حـسب    بنك إلى آخر أوال حسب نوعية البنك وثانيا حسب قيمة المعلومات ونوعيتها وثا            

  .تكاليف المدة المستغرقة للحصول على المعلومات

 

  : أنواع قواعد وبنوك المعلومات 4-1-6

بيانات وحقائق حول عدد السكان، معدل : وتشمل هذه القواعد  :قواعد البيانات اإلحصائية

الخ، ونجد هذا النوع مستخدما خاصة من طرف ... الوافيات والوالدات، القوى العاملة،

  .لفة بالتخطيط داخل األجهزة الحكوميةالمؤسسات المك

يستخدم هذا النوع خاصة في المكتبات ومراكز       : لوغرافيةببيانات البي القواعد   4-1-6-1

المعلومات ويتعلق األمر هنا بإنشاء الفهارس اآللية ويدخل تحت هذا النوع قاعـدة بيانـات               

ضـع تحـت     الخاص بالفهرس المقروء آليا الذي تنتجه مكتبة الكونغرس، ويو         Marcمارك  

  .بية لتستفيد منهاوتصرف جل المكتبات األمريكية واألور

وتـضم بيانـات عـن      : قواعد بيانات بيلوغرافية للكشافات والمستخلـصات      4-1-6-2

 الذي يصدر ها المعهد القـومي للتربيـة         ERICالكشافات والمستخلصات مثل قاعدة بيانات      

  .1لواليات المتحدة األمريكيةبا

   :تتضمنركيبة األساسية لبنك المعلومات إن الت: مكونات بنك المعلومات 4-1-7

 قائمة بالواصفات والكلمات المفتاحية     مويسمى أيضا البنك، ويض   : مكنز النظام  4-1-7-1

  .التي تكون مهيكلة وفق العالقات المعروفة في المكانز

لوغرافية الخاصـة بالوثـائق التـي       بويضم مجموعة البيانات البي   : ملف البنك  4-1-7-2

  . يغطيها بنك المعلومات

وتتضمن المعلومات النهائية الموجهة لالستخدام من      : المعلومات النصية ملفات   4-1-7-3

  .قبل المستخدمين من مقاالت ونصوص وأشكال هندسية وصور وبيانات وأرقام
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  : شبكات المعلومات 4-2

عرفت السنوات األخيرة تطورا كبيرا في مجال المعلومات بأنواعها المختلفة، وهـو            

إلعالمي، والذي ظهر نتيجة تزايد وتيرة البحوث العلمية        ما اصطلح على تسميته باالنفجار ا     

في كافة المجاالت، إضافة إلى التطورات التكنولوجية التي عرفها العالم في مجال الحواسيب             

وتكنولوجيا االتصاالت الحديثة، وهو ما ساهم في تزايد حجم المعلومات، األمر الذي صعب             

شر في مجال تخصصهم إن لم نقل في مجـاالت          معه إمكانية إطالع الباحثين على كل ما ين       

  .المعرفة البشرية

ومع دخول العالم مرحلة جديدة مرحلة عصر المعلومات متزامنة مع ثورة في مجال               

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، غيرت الكثير من المفاهيم السائدة حول عناصـر القـوة             

لومات وتقنياتها نظرة مختلفة كليا     والضعف لدى الدول، حيث أصبح ينظر إلى من يملك المع         

عما سبق، وبات استعمال المعلومات سالح فعال لغايات التنمية والتطوير وبنـاء المجتمـع              

  .1الحديث 

مذهوال من التطور الذي حصل في مجال االتصاالت ومن زخـم            اليوم   ويقف العالم     

لصراع نحو القدرة على    المعلومات الحديثة والمتجددة وما يسمي بثورة المعلومات، وأصبح ا        

تحديث المعلومات واستخدامها من خالل بناء التكنولوجيا المتطورة التي تعمل علـى زيـادة              

  .2الكفاءة في تراسل المعلومات المناسبة وفي الوقت المناسب

وإيمانا منها بأن الجهود الفردية مكلفة على جميع المستويات ومن جميـع الجوانـب،                

ال يعترف بسياسة االنعزال والذي يرحب باالندماج والدخول فـي          وفي عصر التكتالت الذي     

المجمع العالمي، دأبت الدول والمنظمات وكذا المكتبات ومراكـز المعلومـات إلـى اتخـاذ               

إجراءات وتدابير حديثة للعمل في إطار تعاوني، وتعتبر شبكات المعلومات من أهم مظـاهر              

  .هذا التعاون والتكتل

   ماذا نعني بشبكات المعلومات؟ وفي البداية نعرف أوال
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http//www.mis.gov.jo/nic/numu2.htm  



  

  : تعريف شبكة المعلومات 4-2-1

في الحقيقة مصطلح الشبكة يأتي من الشبك من قولك شبكت أصـابعي بعـضها فـي                  

والشبكة تستخدم في  .1 وشبكتها فتشبكتا على التكثير، والشبك، الخلط والتداخل   فاشتبكتبعض  

اك شبكة المعلومات وشـبكة الـسمعي       مواضع عديدة وتأخذ معنى التابع الذي يلحق بها، فهن        

 اإلذاعي والتلفزيوني وشبكات االتصاالت ولكن هناك أيـضا شـبكة العنكبـوت             –البصري  

والشبكات اإلجرامية والشبكات الزبونية وشبكات اللوبيات وهكذا، فوجه االلتقاء بـين هـذه             

 يخضع للتجـزيء،    والتنظيم النسقي الذي ال   ) التقني والوظيفي ( الشبكات هو البعد التنظيمي     

ة ما بقي قطار، ولو أزحنا البرامج المعلوماتيـة فلـن تبـق هنـاك               يفلو أزحنا السكة الحديد   

معلوماتية ولو أرخنا األقمار الصناعية فلن يكون هناك بث تلفزيوني عبر األقمار الـصناعية            

  .2أو المكالمات الهاتفية البعيدة المدى واالنترنت وهكذا

لمعلومات للداللة على مفهومين مختلفين إال أنها يرتبطـان فيمـا           يستخدم مصطلح شبكات ا   و  

  .3يتصل بعملية توصيل المعلومات

وهو قديم نوعا ما، كان يقصد به التعاون بين المكتبـات           : المفهوم الكالسيكي  4-2-1-1

خاصة تلك الجهود المبذولة في سبيل القيام بعملية التزويد والفهرسة، وكذا اإلعارة التعاونية             

يل التكاليف وتقليص الجهود فهي إذا طريقة تنظيمية في إطار مجموعة من الوحدات             وهذا لتقل 

  .تربطها عالقة مشاركة في الموارد

ارتبط هذا المفهـوم بـالتطورات الهائلـة فـي          : المفهوم الحديث والمعاصر   4-2-1-2

تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا االتصال كما يقصد بها العالقة العضوية في اتخاذ القـرار             

                                                 
 مـارس   20الربـاط   . محاضرة بثانوية األنزهة للبنات   . ولوجيا المعلومات في أفق القرن الحادي والعشرون      تكن.  يحي، اليحياوي  - 1

  :متوفر على العنوان: 23/01/2006: ، تمت الزيارة يوم]على الخط [2001
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كما يمكن تعريف شبكات المعلومات من منظورين على        . 1ال من المسؤولية الفردية في ذلك     بد

  : النحو التالي

وهي مجموعة مـن المكتبـات   : تعريف شبكة المعلومات من منظور المكتبات   4-2-1-3

ومراكز المعلومات المتجانسة وغير المتجانسة تتفق فيما بينهـا علـى تـشاطر المـصادر               

  .2 االلكترونية ووسائل االتصالمستخدمة في ذلك الحاسبات

هي مجموعة من أجهـزة     : تعريف شبكة المعلومات من منظور اإلعالم اآللي       4-2-1-4

الحواسيب وأدوات االتصال المرتبطة فيما بينها لتحقيق هـدف موحـد وتعـرف شـبكات               

المعلومات بأنها تفاعل بين عدد من الوحدات المستقلة والمتباعدة عن بعضها، وهي تنظـيم              

 الوحدات المستقلة بغرض المشاركة في تحقيق أهداف عامة ومـشتركة بكفـاءة             منسق لهذه 

  .3وفاعلية أكبر مما لو حاولت كل وحدة مستقلة أن تحققها بمفردها 

وتعرف أيضا بأنها مجموعة من الوحدات التوثيقية المتجانسة أو غير المتجانسة تتفق فيمـا               

  .4الحاسب اآللي ووسائل االتصال المختلفةبينها على استغالل رصيدها وذلك باالعتماد على 

 السباقة بأن شبكة المعلومات هـي مجموعـة مـن الوحـدات             التعريفاتويتضح من خالل    

المترابطة أو المتشابكة مع بعضها البعض، وذلك بغرض تقاسم الموارد واألفـراد والجهـد              

  .والخدمات وتحقيق االتصال بين وحداتها

  

  : تطور شبكات المعلومات 4-2-2

فكرة التشابك فكرة قديمة قدم التعاون بين المكتبات، لكن الشبكات المعروفة اليـوم             إن     

ظهرت نتيجة التطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ويعود االهتمام بها           

 وهي سنة دخول مصطلح الشبكات القاموس اإلنجليزي وبقي هذا المصطلح           1950إلى سنة   
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 تـم إنـشاء أو شـبكة        1960حديدة واألنهار والقنوات، وفي سنة      مرتبطا بشبكات السكك ال   

 وشركة الخطـوط    IPMللطيران بين شركة     تعاون في العالم وكانت تستعمل لحجز التذاكر      

 تم استخدام مصطلح الشبكة في مجال المكتبات ومراكز         1976وفي عام . 1الجوية األمريكية 

  .2الوثيق لإلشارة إلى شبكات للمعلومات

  

  : أسباب قيام الشبكاتمبررات و 4-2-3

  : هناك مجموعة من العوامل التي آلت على حتمية إنشاء شبكات المعلومات هي  

o ثورة المعلومات :  

نتيجة االنفجار المعلوماتي الذي حصل بعد تزايد وتسارع وتيرة البحوث العلمية وتشتتها عبر              

حكم في هذا الفـيض     الزمان والمكان وكذا تعدد لغات نشرها، ونظرا لصعوبة السيطرة والت         

  .المعلوماتي استدعت الضرورة العمل في إطار تعاوني تحت ظل الشبكة

o بحيث لم يعد هناك أدنى شك فـي أن المعلومـات            : أهمية المعلومات بالنسبة للتنمية

  .اليوم تشكل القاطرة التي تجر الشعوب نحو التقدم والتنمية

o    السريعة والمتالحقة في الوسائل     إن التطورات : تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصال 

ذات العالقة بالمعلومات جمعا، تحليال، حفظا وتخزينا، استرجاعا وكذا بثا وتوصيال ربطـت             

بين مختلف البلدان والمنظمات، فلوال هذا التطور الحاصـل فـي تكنولوجيـا االتـصاالت               

  .والمعلومات لما كان هذا التعاون والتشابك ممكنا

o   وهو ما جعل مختلف المؤسسات سواء كانت مكتبات        :  المكتبية ارتفاع تكاليف الحياة

  .أو غيرها تعاني من ضغوط مالية ومن عجز في بعض األحيان

o  التي تعاني منها المكتبات نتيجة تبديد الوقـت والجهـد فـي تكـرار               المشاكل الفنية 

  .فاألعمال، لذا وجب التكامل والتعاون بين المؤسسات لتوحيد الجهود وتقليل التكالي
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o   مـن حواسـيب وملحقاتهـا وكـذا تكنولوجيـا           1 الحديثة انتشار استخدام األساليب 

االتصاالت وزيادة تطبيقاتها في مجال المعلومات الذي أدى بدوره إلـى حـل العديـد مـن                 

  .المشاكل التي كانت مطروحة من قبل

ل إضافة إلى سوء توزيع الكفاءات البشرية بين المؤسسات واألطراف وانعدام االستغال    

  .األمثل ألوعية المعلومات

كل هذه األسباب أدت إلى التفاف جميع األطراف حول بعضها البعض للعمـل فـي               

  .إطار تعاوني لتحقيق األهداف المشتركة

  

  : أهداف شبكات المعلومات 4-2-4

o             تختلف باختالف المكونات أو الوحدات المكونة لها، ويجب أن تكون األهداف مسطرة

  .2مسبقا

o     بحيـث   واالزدواجية غير المبررين في العديد من المـواد المقتنـاة         الحد من التكرار

  .تستبدل باستخدام قواعد المعلومات التعاونية

o               تقليل األعباء على األطراف المعنيين بالشبكة وذلك باقتـسام المـسؤولية وإن كانـت

  . تضامنية في جميع األحوال وذلك باستغالل التكنولوجيا الحديثة للمعلومات واالتصال

o                 إتاحة المعلومات الموجودة في أي نقطة أو وحدة من وحدات الـشبكة وعلـى هـذا

  . 3األساس فإنه يتم استثمار مجاميع المكتبات المشاركة ومصادرها على الوجه األحسن

o  إنشاء قواعد المعلومات  

o          تقليص ميزانيات التزويد واقتناء الكتب والدوريات واألقراص المضغوطة واالشتراك

  . والمجالت االلكترونيةفي الدوريات

o              الوصول إلى المعلومات الموجودة في جميع وحدات الشبكة في أقل وقت ممكن وبأقل

  .التكاليف
                                                 

مجلة اإلتجاهات الحديثة في المكتبات و . المكتبات الوطنية على ضوء اإلنتاج الفكري العربي.  محمد فتحي ، عبد الهادي-1
 .209، ص، 5، ع، 1995.المعلومات

  2003 جامعة منتوري، قسنطينة، قسم علم المكتبات،. محاضرة في مقياس شبكات المعلومات.  قموح، ناجية-  2
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o المشاركة في مصادر المعلومات.  

o اإلعارة إنشاء نظم تعاونية لتبادل المعلومات عن طريق. 

  

  : وظائف وخدمات شبكات المعلومات 4-2-5

o لتنمية المقتنيات: التزويد.  

o الخ...لفهرسة والتصنيفامثل : لفنيةالعمليات ا. 

o  الخدمة المرجعية، اإلعارة، اإلحاطة الجارية والبـث االنتقـائي         : خدمات المعلومات

 .للمعلومات

o بتنظيم العالقة بين األعضاء: الوظائف اإلدارية. 

  

  :  مكونات شبكة المعلومات 4-2-6

o مراكز المعلومات أو المكتبات ويقصد بها األطرف المشكلة للشبكة.  

o نولوجيا المعلوماتتك. 

o تكنولوجيا االتصاالت. 

o مصادر المعلومات. 

o المستفيدين. 

  

  : متطلبات بناء الشبكات 4-2-7

إن إنشاء أي نظام معلوماتي بين المؤسسات التوثيقية مهما كان نوعها يتطلب عدد من                 

، ويمكـن   1المستلزمات التي يجب تأمينها لكونها هي المقومات األساسية لسير هذا النظـام             

  : ول أهم المتطلبات في ما يليتنا

البد من توفر حجـم معتبـر مـن         : "الموارد المعلوماتية " لمعلومات  مصادر ا  4-2-7-1

المجموعات الوثائقية على مستوى المكتبات ومراكز المعلومات المشاركة والذي يعتبر بمثابة           
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وعية، فعلى  المادة األولية له، وال بد التأكيد على سلسلة اإلجراءات الفنية الضرورية لهذه األ            

األقل يكون هناك تقنين موحد فيما يخص الفهرسة والتصنيف إضافة إلى أتممتة هذا الرصيد              

 . On Lineورقمنته إلتاحته على الخط 

وال يتعلق األمر هنا بالوسائل التقليدية بل يفترض وجود الوسـائل           : التجهيزات 4-2-7-2

الالزمة ألداء كل المهام، وهذا     اآللية الحديثة من حواسيب وملحقاتها، إضافة إلى البرمجيات         

وفق مخطط شامل بالنسبة للمكتبات المشاركة، ويجب أن تكون هذه التجهيزات متجانسة مع             

  .بعضها البعض وحديثة من نفس األعمار

ويقصد بها توفر ميزانية خاصـة بالـشبكات وتكـون هـذه            : الموارد المالية  4-2-7-3

 وهـذا لتغطيـة نفقـات التجهيـزات         الميزانية في تطور مستمر، أو على األقل تكون ثابتة        

  .وصيانتها وأجور الخبراء ورواتب الموظفين وتكاليف الكهرباء والهاتف

يجب وضع على رأس هذه المكتبـات مـؤهلين فـي علـم             : الموارد البشرية  4-2-7-4

المكتبات والمعلومات من حاملي شهادات جامعية عليا في هـذا التخـصص إضـافة إلـى                

  .مختصين في اإلعالم اآللي

تعتبر أدوات االتصال عصب الشبكة فكلما دعمـت        :  وتقنيات االتصال  وسائل 4-2-7-5

الشبكة بلبنة متينة قوية في هذا المجال، كلما أدى ذلك إلى نجاعة العمل التعاوني، وانـسيابية               

  .1المعلومات بشكل قوي بين المكتبات المتحالفة

جـب أن   إن هذا التشابك بين المكتبات ومراكز المعلومات، ي       : اإلطار القانوني  4-2-7-6

يحكمه إطار قانون، مصمم من قبل جميع الشركاء، ويكون بمثابة تعبير قانوني على االتفاق              

القائم بينهم، ويبين فيه صفة وصيغة االتفاق كما يبين االلتزامات لكل طرف ويحدد متطلبات              

  .الشبكة وأهدافها والمسؤوليات المترتبة على كل األعضاء المشاركين في الشبكة

هم العمود الفقري للنظام ألن كل ما سبق ذكره وكل العملية هي             :المستفيدون 4-2-7-7

من أجل المستفيد وهو أساس استمرار أي عمل وثائقي ومعلوماتي وقبل القيام بالعملية فقط،              

  تقوم بهذا التشابك، من يستفيد من هذا التشابك ؟أن يكفينا اإلجابة على هذا السؤال من أجل 
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  : معوقات إنشاء الشبكات 4-2-8

غياب إحدى العناصر السالفة الذكر يؤدي حتما إلى فشل عملية التشابك ألن كـل              إن    

  .واحد من تلك العناصر ضروري، وال يمكن االستغناء على أي واحد مهما كان

  

  : أنواع الشبكات 4-2-9

تشير جميع المصادر إلى وجود عدة أنواع من الشبكات، وهذا بناء علـى اخـتالف                 

المتخصصين والباحثين، فهناك مـن قـسمها علـى أسـاس           التقسيمات التي تطالها من قبل      

، 1موضوعي وآخر على أساس جغرافي وثالث على أساس وظيفي ورابع على أساس تنظيمي     

  : وعليه يمكن تقسيمها على النحو التالي

  : بحسب الغرض من إنشائها 4-2-9-3

  .وتكون تابعة إلى القطاع العام: الشبكات العامة 4-2-9-3-1

 الخـاص لتلبيـة احتياجاتـه مـن         وينشؤها القطاع : الشبكات الخاصة  4-2-9-3-2

  .المعلومات والتنسيق بين جميع وحداته في مجال المعلومات

تكون موجهة لخدمـة كافـة فئـات المجتمـع مثـل            : شبكات المجتمع  4-2-9-3-3

 .االنترنت

  

  : طبقا للتوزيع الجغرافي 4-2-9-4

تربط الحاسبات التي تعمل في نطاق مجموعة       : المحلية الكمبيوتر شبكة 4-2-9-2-6

قتصر اتصالها على حجم المجال الجغرافـي الـضيق، والـشبكة           عمل أو إدارات وظيفية، ي    

المحلية توجد في مبنى واحد أو موقع لمؤسسة واحدة بهدف تشاطر تسهيالت الطباعة وكذلك              

  .2تشاطر المصادر والمعلومات

                                                 
تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في . جامعة قسنطينة: قسنطينة.عية الجزائريةالشبكة المالئمة للمكتبات الجام.  بودوشة، أحمد-1

 .104قسنطينة، ص، . 2001 ماي 14-13أعمال اليومين الدراسيين المنعقدين يومي : المكتبيات الجامعية الجزائرية
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تربط الشبكات المحلية المتواجـدة داخـل       : شبكة التسهيالت العريضة   4-2-9-2-7

  .المباني المختلفة

وصفها بمظلة الشبكات المستخدمة بالمؤسـسة،      يمكن  : شبكة المؤسسة  4-2-9-2-8

فهي تقوم بربط كل نظم الكمبيوتر الموجودة في المؤسسة بغض النظر على اخـتالف نظـم                

  .التشغيل والبروتوكوالت والمواقع الجغرافية ويمكن أن تشمل النوعين السابقين

تربط مجموعة المباني التي قد توجد في نطاق جغرافي         : شبكة المنطقة  4-2-9-2-9

 . كلم80طقة جغرافية ، وتمتد إلى حوالي أو من

وتسمى أيضا الـشبكات الموسـعة، وتغطـي        : شبكات النظام العريض   4-2-9-2-10

منطقة جغرافية واسعة، وتقوم بربط حواسيب منتشرة في مناطق مختلفة كالمـدن، والـدول              

ـ : والقارات يتم ربطها عن طريق قنوات االتصال مثـل         وط الهـاتف والميكروويـف     ـخط

ـ  ـعناـواألقمار الص  ـ لق عل ـية، ويط ـ  ــ ـ ـم شب ـيها اس ـ  ـك ـ ـل الب ـات نق انات ـي

 PDN 1 ( public data network )ية ـومـالعم

  

  : يمكن أن تأخذ شبكة المعلومات إحدى األشكال التالية: 2أشكال الشبكات 4-2-10

تتصل وحدات الشبكة ببعضها البعض      :- النجمية   -الشبكة المركزية    4-2-10-1

ات طرفية أو حاسبات شخصية، لتشكل فيما       من خالل حاسب مركزي مربوط تتصل به حاسب       

، وكذلك بطء عملية نقل المعلومات نظـرا        احتوائهاالعيب فيها هو ضعف قابلية       .بينها نجمة 

  .لالزدحام على الحاسوب المركزي وكذلك تعطل الشبكة في حالة تعطل هذا األخير

 وتتصل فيها الوحدات مباشرة ويتوفر بها العديد مـن        : الشبكة الالمركزية  4-2-10-2

صـعوبة اإلدارة، لتـساوي المهـام        العيب فيها هو   .القنوات، وتكون العالقات فيها مباشرة    

  .والمسؤوليات، فالمسؤولية هنا نستطيع أن نقول بأنها تضامنية

                                                 
 .24، صالمرجع السابق. الزعيبي، محمد، بالل، الشرايعية، أحمد، قطيشات، منيب -  1
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وتتكون من مستويات مختلفة ومتعددة وتشبه الهرم فـي         : الشبكة الهرمية  4-2-10-3

  .لمرور بالمستويات التي تسبقهتصميمه، بحيث ال يمكن الوصول إلى المستوى األعلى إال با

ال تعتمد على حاسب مركزي في إدارتهـا،          :– الحلقية –الشبكة الدائرية  4-2-10-4

 وهي ليست مركزية، بحيث فيه نوع مـن         ،إنما تعتمد على كل الوحدات الطرفية المتشابكة        

االستقاللية، في االتصال بين وحداتها، ومن مميزاتها أنه عندما يتعطل عناصـرها ال يـؤثر            

  .على عمل الشبكة ويمكن فصله إلى غاية إصالحه

وتسمى كذلك ألنها عبـارة     : - أو الشبكة المتتالية     -: شبكة المواصالت  4-2-10-5

  .ك واحدلعن خط مستقيم تتصل به حواسيب على طول س

  

  : شبكات المعلومات ودورها في التنمية 4-2-11

 تحقيـق   لم يعد هناك أدنى شك في أهمية إنشاء شبكات المعلومات، والتي ترمي إلى            

أقصى استفادة من الموارد بكافة أنواعها في أقرب وقت ممكـن وبأيـسر الطـرق وبأقـل                 

التكاليف، وغني عن القول بأن شبكات المعلومات تشكل اليوم أداة رئيسية لتحقيـق التقـدم                

والتنمية سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي، ولعل التنمية اإلنسانية تصبوا إلى              

جتمع عالمي متواصل فيما بينه، ويتقاسم أفراده جميع الموارد المتاحة عبر العـالم،             تحقيق م 

وهو تحدي بالنسبة للتنمية لكن بفضل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ممثلة في شـبكات             

المعلومات جعلتنا نعيش هذا النمط من المجتمع وطبعا لم يكـن ذلـك ممكنـا لـوال ثـورة                   

عندما يتحدث الباحثون عن القرية الكونية أو المدينة الكونية، فـإن           المعلومات واالتصاالت، ف  

ذلك يعني بالدرجة األولى تقصير المسافات من خالل شبكة االنترنت التي تمثل لنا شـبكات               

  . المعلومات في أرقى صورها

  

 : نظم المعلومات 4-3

بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارهـا، تـراكم فـي مراكـز البحـوث                

مؤسسات العلمية كم كبير من الدراسات والبحوث التي شرع في توظيفها وتوجيهها نحـو              وال



، فبعد أن كانت الدول تجري وراء السيطرة علـى          1األغراض السلمية والتنموية في المجتمع    

الموارد الطبيعية حولت جل اهتماماتها إلى المورد الذي أجمع األولون واآلخرون على أنـه              

 ونتيجة لتشتت المعلومات عبـر      ،يتطور باالستهالك   و  نفذ وإنما يزيد    مورد ال ينضب وال ي    

مصادر مختلفة ولغات متعددة وفي أمكان متباعدة، فكرت الدول في إيجـاد حلـول لجعـل                

عن شبكات   في السابق     تحدثنا    و المعلومات متاحة لخدمة تنميتها، فلجأت إلى طرق ووسائل       

  .ماتعرض نظم المعلونستالمعلومات أما اآلن ف

  

  : تعريف نظام المعلومات 4-3-1

النظام هو مجموعة من المكونات تعمل مجتمعة من أجـل تحقيـق مجموعـة مـن      

األهداف المسطرة، وهدفه تقديم المعلومات الالزمة لبعض األعمال وعادة ما يحتوي النظـام             

  .2مكونات يدوية وأخرى آلية

ج اإلنـسان والحاسـب     توليفة من نتـا   " وبالتالي يمكن تعريف نظام المعلومات بأنه       

اإللكتروني تعتبر كرأسمال وتؤدي إلى نتائج هامة في مجال جمـع وتخـزين واسـترجاع               

وإيصال البيانات، لهذه اإلدارة الناجحة في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات إلعداد التقارير            

  ."3وضبط العمل في المؤسسات والهيئات

مجموعة من األفراد والبيانات واإلجـراءات      "ه  ر عماد عبد الوهاب الصباغ بأن     ويعرفه الدكتو 

  .4"والماديات والبرمجيات التي تعمل مع بعضها البعض لتحقيق إدارة المعلومات

 أهداف نظام المعلومات فـي النقـاط        "قند يلجي "يحدد  : أهداف نظم المعلومات   4-3-2

  : التالية

o           عنيـة  جمع وتنظيم البيانات والمعلومات المتخصصة في مجال عمل المؤسـسات الم

  .بنظام المعلومات

                                                 
، 14، مج 1993. المجلة العربية للمعلومات. مصادر المعلبومات اإللكترونية وتأثيرها على المكتبات. امرائي، إيمان فاضل الس-  1
  .58، ص،: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: تونس.1ع

2- plancher, b.maitriser la modelisation concceptuelle.. parie: masson,1988,p,20. 
 .17، ص،1982جامعة الكويت، : الكويت. ترجمة وتقديم شوقي سالم: نظم وشبكات المعلومات. ك، صامويلسن -  3
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o            توفير المعلومات المالئمة والمناسبة للمخططين والباحثين ومتخذي القرار في الوقـت

  .المطلوب، وبدرجة عالية من الدقة وبالشكل المالئم

o  معالجتها بواسطة الحاسوب وتقنيات المعلومات األخرى، ووضع         و توثيق المعلومات 

 .جاعنظام مناسب للتخزين والمعالجة واالستر

o               تهيئة وتقديم أحدث المعلومات التي تساعد في تطوير البنية األساسية للمؤسـسة عـن

 .طريق مساعدة الباحثين في إنجاز الدراسات والبحوث

o              تنسيق الجهود والتعاون مع النظم األخرى، ذات األهداف المشتركة بهدف بناء شـبكة

 .تعاون للمكتبات

o 1ام على االستخدام األمثل للمعلوماتتدريب وتوعية المستفيدين من خدمات النظ. 

مهما كان نوع نظام المعلومات فإن طبيعة عمله تقتضي         : هيكلة نظم المعلومات   4-3-3

  : توفر المراصد التالية

هذا المرصد يقوم بالحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة         : االستقبال 4-3-3-1

نتاج الفكري والعمل على    وتجميعها، فمهمته األساسية هي متابعة ورصد كل ما يصدر من اإل          

  .جمعه

يتم في هذه المرحلة تخزين المعلومات التي تم اسـتقبالها، وحفظهـا            : التخزين 4-3-3-2

  .لالسترجاع

ويقصد به كل ما ينتج عن القيام بعمليات معالجـة وتحليـل وتنظـيم              : اإلنتاج 4-3-3-3

المعلومات المدخلة ويتمثل في الفهارس، الكـشافات، المستخلـصات، بنـوك المعلومـات،             

يبلوغرافيات، فالمرحلة األولى يتم فيها جمع المعلومات أما الثانية فيتم إعادة تشكيل هـذه              الب

  .المعلومات وإخراجها في وحدات جديدة

وهو الهدف من كل العمليات السابقة، ولقد أصبح أكثر أهمية خاصة           : التوزيع 4-3-3-4

الهاتف ووصـوال   دها قطاع المعلومات واالتصاالت بدءا من       شهبعد التطورات الحديثة التي ي    

 .ع االفتراضيقاوللبريد االلكتروني والبريد الصوتي وال
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  : وظائف نظم المعلومات 4-3-4

يقوم نظام المعلومات بتنفيذ مجموعة كبيرة ومتنوعة من الوظائف والمهام التي يمكن            

  : 1تقسيمها إلى خمس وظائف رئيسية هي

o التحويلويشمل التسجيل، الترميز، التصنيف، التنقية و: جمع البيانات.  

o الفرز، الحساب، المقارنة، التلخيص: معالجة البيانات.  

o إعداد التقارير، اإلرسال والبث: إنتاج المعلومات. 

o التخزين، الصيانة، االسترجاع: إدارة المعلومات. 

o التشفير والمراقبة: رقابة البيانات وأمنها. 

 : أنواع نظم المعلومات 4-3-5

  : تيمكن أن نفرق بين نوعين من نظم المعلوما

 المنظم للمعلومـات داخـل      بالتدفقهي وسيلة تسمح    : نظم المعلومات اإلدارية   4-3-5-1

الجهاز اإلداري ومن ثمة ترشيد عملية التخطيط واتخاذ القرارات ومراقبة البـرامج، وهنـا              

 على معلومات عن البيئـة      يا يتنبأ بالمستقبل ويحتو   نيمكن اعتبار نظام المعلومات جهازا مر     

  .2"ارجية للمنظمةالداخلية والبيئة الخ

ظهر هذا النوع من نظم المعلومات نتيجة لحاجة الموارد اإلدارية ومتخذي القرارات            

إلى المعلومات الدقيقة والفورية التخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، ويعتبر نظـام             

الخارجية المعلومات اإلدارية وسيلة هامة وجهاز استراتيجي يمكن من معرفة البيئة الداخلية و           

 بالنسبة لدراستها هذه والتي تتعلق بدور تكنولوجيا المعلومات         دالمؤسسة وهذا النوع مفيد ج    ل

 مهما منها كمـا أن متطلبـات   نبافي التنمية والذي يعتبر عملية التخطيط واتخاذ القرارات جا    

  .اإلدارة الحديثة أو باألحرى اإلدارة اإللكترونية تقتضي ذلك
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ويعرف نظام المعلومات الوثائقي بأنه تجميـع مـن         : ئقيةنظم المعلومات الوثا   4-3-5-2

الطرق والقنوات التي تسمح بوصف وتكثيف، وتلخيص الوثائق مرة واحدة، وتحويل البيانات            

  .1المتوفرة بالطريقة التي تستخدم في تلبية الحاجات العديدة للمعلومات

دية، البـث االنتقـائي     ويتضمن هذا النظام إعداد الكشافات، المستخلصات، األدلـة اإلرشـا         

  .للمعلومات واإلحاطة الجارية

  : مستويات نظم المعلومات 4-3-6

  : يمكن تقسيم نظم المعلومات إلى عدة مستويات هي

وهو ذلك النظام الذي ينشأ على مستوى المنظمـات         : نظام معلومات المؤسسة   4-3-6-1

كذا منتجاتهـا   يما يتعلق بخدماتها وعالقاتها الخارجية و     فوالهيئات لخدمة مصالحها الخاصة، ف    

  .ومثال ذلك نظم المعلومات الخاصة بالبنوك

يخدم موضوع معـين مثـل       الذي    النظام وهو ذلك : نظام معلومات الموضوع   4-3-6-2

 الطب، فهو نظام متخصص، يقوم بجمع المعلومات وتنظيمها وتخزينها ونـشرها            الكيمياء أو 

  .إلى مستفيدين متخصصين بشرط أن تكون هذه المعلومات في موضوع واحد

 ، ويسمى النظام الـوطني أو القـومي للمعلومـات        : النظام الوطني للمعلومات   4-3-6-3

ومجموع النظم اإلقليمية والقومية تشكل النظام الدولي للمعلومات فهو الذي يجعل المعلومات            

  2متاحة لكل من يحتاجها متخطيا في ذلك الحدود الجغرافية 

لمقومات والتدابير التـي تكفـل   مجموعة الموارد وا   " :والنظام الوطني للمعلومات هو     

مد علـى اإلدراك    تالتدفق المناسب للمعلومات في الحدود الوطنية، وذلك وفقا إلستراتيجية تع         

 المناسبة لتكون   تالمعلومافير  توات الوطنية مما يكفل     جالواعي لألولويات واألفكار واالحتيا   

 أن إنشاء نظام وطني أو      "وحناجية قم " الدكتورة   اعتبرت وقد. 3"في متناول جميع المستفيدين   
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 أنها واحد مـن     اعتبارشبكة وطنية للمعلومات مسألة ذات أهمية بالغة ألكثر من سبب على            

  .1واجبات الدولة تجاه مواطنيها

  

  : أهمية نظم المعلومات في اتخاذ القرارات 4-3-7

يتم توفير المعلومات لإلدارة عن طريق نظام المعلومات الخاص بالمنظمة، وبصورة           

فإن عالقة نظم المعلومات بعملية اتخاذ القرارات كانت عالقة مباشرة تتمثل في توفير             عامة  

التقارير الدورية وتوفير الدخول إلى البيانات الموجودة عادة في قواعد وبيانـات المنظمـة،              

األمر الذي بات غير مناسب الحتياجات اإلدارة العليا من المعلومـات الالزمـة للتخطـيط               

سم بها الحياة اليومية، وفي ظـل       تتاتخاذ القرارات في ضوء المتغيرات التي       االستراتيجي، و 

التطورات الدراماتيكية مع مطلع األلفية الثالثة سواء في حجم التحديات المختلفة التي تواجـه              

و تداعيات ثورة االتصال والمعلوماتية اتجهت المنظمـات إلـى اسـتخدام نظـم      أالمنظمات  

 لدعم عمليات اتخاذ القرارات على المـستوى        ،علومات الالزمة   القرارات للحصول على الم   

اإلداري وبجودة رفيعة المستوى ، فساهمت نظم دعم القرارات المبنيـة علـى الحاسـوب               

بتطوير حاسم في قدرات اإلدارات العليا على تحديد احتياجاتها من المعلومـات والحـصول              

  .عليها بشكل يخدم أغراضها

عد نظم المعلومات من أهم التطـورات التـي حـدثت فـي             وتأسيسا على ما تقدم ت    

 داخـل   تراالقـرا تكنولوجيا المعلومات، لما لها من دور هام وحساس في ربط عملية اتخاذ             

  .2اإلدارات العليا بعملية استخدام الحاسوب

ة العلمية التحليلية على القرارات اإلدارية إلى االهتمام        بغولقد أدت حقيقة إضفاء الص    

م المعلومات التي تعمل على إمدادها بالمعلومات المناسبة لعدد كبير من المـشاكل          بتطوير نظ 

ط العمليات الالزمة التخـاذ القـرارات وتحقيـق         يالتي تتعلق بكفاءة إدارة المشروع، وتخط     

  .تنفيذ الىالرقابة المستمرة عل
                                                 

دراسة ميدانية بالمكتبات .  السياسة الوطنية للمعلومات العلمية والتقنية  ودورها في دعم البحث العلمي بالجزائر.موح، ناجية ق-  1
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بينهـا لتـوفير    وهذا االتجاه يعتبر نظاما للمعلومات يتكون من وحدات متكاملة تتفاعل فيما            "

 البيانات المحاسـبية، سـواء داخـل المـشروع أو مـن             مستخدموالمعلومات التي يحتاجها    

 .1"خارجه

                                                 
  .7، ص، 1983العربية، دار النهضة : بيروت. الحاسب اإللكتروني ونظم المعلومات. شوقي. د، بشادي، محمد -  1



  



  الفصل الثالث

  التنمية
 

  : التنمية ماهية 1

أصبحت التنمية شعارا ينادي به المخططون واالقتصاديون والـسياسيون وعلمـاء           

 من العناية والترداد فـي المحافـل        االجتماع، ومع منتصف القرن الماضي لم يأخذ شعار ما        

الوطنية واإلقليمية والدولية ، مثلما نال مصطلح التنمية من عناية، إذ أصـبح هـذا الـشعار              

  .المصطلح يحتل مركز األولوية لدى الدول المتخلفة والتي هي في طريق النمو

  

  : 1مفهوم التنمية لغويا 1-14

مـن  : ادة واالنتشار أما لفظ النمـو     لفظ التنمية مشتق من الفعل نمى، والذي يعني الزي          

نما، ينمو، نماء ويعني الزيادة، وإذا كان لفظ النمو أقرب إلى االشتقاق العربي الصحيح، فإن               

اللفظ العربي، فالنماء يعني أن الشيء يزيد حاال         يشوه   إطالق هذا اللفظ على المفهوم األوربي     

 الـذي   Developmentم اإلنجليزي   بعد حال من تلقاء نفسه ال باإلضافة إليه، أما المفهو         

يعني التغيير الجذري للنظام القائم واستبداله بنظام آخر أكثر كفـاءة وقـدرة علـى تحقيـق                 

  .األهداف وعلى هذا األساس فإنه ال يوجد تطابق في المفاهيم

ة طهـار ويتركز مفهوم التنمية في اللغة العربية والفكر اإلسالمي عن الزيـادة المرتبطـة بال             

 وأجر اآلخرة، وإن لم يتجاهل مع هذه الحياة الطيبة، بينما يركز المفهوم اإلنجليـزي               والتركة

Development             على البعد الدنيوي من خالل قياس النمو في المجتمعـات بمؤشـرات 

  .اقتصادية ومادية

  

  

                                                 
  :متوفر على العنوان. 22/02/2006 :، تمت الزيارة يوم]على الخط .[ مفهوم التنمية.  عارف، نصر محمد-  1
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  : مفهوم التنمية 1-15

، تهتم باإلنسان ومن    1التنمية مصطلح يطلق على عملية معقدة مدروسة ومخطط لها        

أجله، بهدف االنتقال بالمجتمع بشرا ومؤسسات وهياكل إلى وضع أفضل يحقق لـه التقـدم               

واألمن والرخاء والمشاركة واالستقاللية سواء كان ذلك في المجاالت االقتصادية أم السياسية            

ا أن تكون وسيلة وغاية وهي وسيلة لتجاوز التخلـف          هأم الثقافية أم االجتماعية أو يفترض ل      

س مجرد تأخر زمني بل يرجع أيضا إلى التبعية التي انبثقـت نتيجـة عوامـل                الذي هو لي  

  .2خارجية كاالستعمار وعوامل أخرى داخلية مكنت التبعية من ترسيخ جذورها والدفاع عنها

والتنمية عملية تغيير شامل للقوى االجتماعية وغير االجتماعية تسير في اتجاه محدد لتحقيق             

بناء على ذلك فهي عملية تغيير اجتماعي مقصود حيث تتـضمن           أهداف محددة متفق عليها و    

الطبيعة الغائية للتغيير كما أنها في الوقت ذاته عملية تغير حيث تتضمن الطبيعـة التلقائيـة،                

  .3ير وتغير معايفهي إذن عبارة عن عملية تغ

ويعرفها الدكتور محمد خاتمي بأنها إقامة نمط من الحياة علـى أسـاس المعـايير               

  .، فهو يعتبرها نمط من الحياة التي تحققت في الغرب4وازين األصولية للحضارة الغربيةوالم

غازي "مشاكل مستمرة ويعرفها الدكتور     لوقال أحد الكتاب الغربيين أن التنمية هي عملية حل          

، لكن  5التنمية وجها لوجه بأنها إحالل مشاكل جديدة محل المشاكل القديمة         :  في كتابه  "القصيي

  مـع اإلنـسان    ة في حقيقتها ال تعني القضاء على كافة المشاكل، ألن المشاكل بـدأت            التنمي

  .وستظل معه

                                                 
  : على العنوانمتوفر. 22/02/2006: تمت الزيارة بتاريخ]. على الخط. [ مفهوم التنمية وأهميتها- 1
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الوجه األول وهو أن ترفع من مستوى مرافقنـا وخـدماتنا           : وتشكل تحديا ذا وجهين     

ـ                 قاعـدة   ةالعامة إلى مستوى الدول المتقدمة، والوجه الثاني أن تنجح أثناء ذلـك فـي إقام

  .تجف آخر بئر من آبار البترول أن ن أن تعتمد عليها بعداقتصادية راسخة يمك

تمعن في تعريفات التنمية يجد أن بعضها يركز على الجانب النظري والبعض اآلخـر              مإن ال 

يركز على الجانب التطبيقي، لكنها تتفق جميعا في استخدام األساليب والطرق الفنيـة التـي               

ليس في جوهر التنمية، إنمـا يكمـن فـي          يضعها المخططون لتنمية مجتمعاتهم واالختالف      

الطريقة التي تتم بها عملية التنمية والتي يمكن أن نعتبرها عالج لمشاكل المجتمعات، فهـي               

تعتمد على التخطيط ورسم السياسيات بهدف توفير نشاط ايجابي وفعال لتحقيق أهداف محددة             

  .في المستقبل

 مشاريع ما لم    وأقامت من  من خدمات    مهما قدمت الدولة  تنجح  إن التنمية ال يمكن أن        

يقم كل مواطن بدوره الكامل، ولكل مواطن أينما كان دور يؤديه في التنمية، ويمكن أن يكون                

ذلك المواطن عائقا للتنمية، فالشخص الذي يلقي بالقاذورات في الشارع مقـصر فـي حـق                

مقصر في حق التنمية،    التنمية، والمواطن الذي يشغل األجهزة الحكومية بمطالب غير واقعية          

دام الكهربـاء مقـصر فـي حـق التنميـة،           خوالمواطن الذي يهدر المياه أو يسرف في است       

والموظف الذي يطلب مكالمة خارجية ويتحدث لمدة تتجاوز المعقول مقصر في حق التنميـة              

  .وهلم جر من األمور

ـ             ة عمـل، لكـن     والتنمية تتحقق نتيجة نجاح برنامج أو سياسة تضعها الدولة، في شكل خط

ـ  بأن التنمية أشبه من أن تكون مسرحية شيقة، يع         في نظرنا لألسف الشديد أصبح     ي فيهـا   تل

" لـذا فـإن     ،المنصة ممثلون وأصحاب أدوار ال شأن لهم سوى أن يكتب في سجل الممثلين              

  .1"التنمية هي تنمية اإلنسان واالرتقاء به نحو آفاق الوعي والمسؤولية أوال ثم تبيئته ثانيا 
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  : التنمية في اإلسالم 1-16

شأآم من األرض          ﴿:لقد حدد اهللا رسالة اإلنسان في األرض بقوله تعـالى            ذي أن هو ال

ا    ويتم اإلعمار المطلوب بالتنميـة المتواصـلة والـسعي الـدؤوب فـي      . 1﴾واستعمرآم فيه

وقد أصبح هذا السعي من أولويات هذا العـصر خاصـة وأن مـشكالت التنميـة                .2األرض

قد جـاء   واالجتماعية تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه المجتمعات المعاصرة،        االقتصادية و 

 السيئة مثل الكسل واالتكالية وعدم السعي الذي ينتج عنه التخلف           تالسلوكيااإلسالم ليحارب   

  .3لبناء كيان اقتصادي واجتماعي واستقالل سياسي وتجاوز الواقع المتخلف.والفقر

قيام بأعبـاء   النمية الشاملة لإلنسان الذي يؤدي وظيفته في        التنمية في اإلسالم هي الت    و  

  . 4وأعمارهااالستخالف في األرض 

ويركز مفهوم التنميـة    .والتنمية في اإلسالم هي مسؤولية مشتركة تجمع بين الحكومة والفرد         

الفكر اإلسالمي على محاولة القضاء على األسباب التي تؤدي إلـى حـدوث المـشاكل               في  

مادية حيث النمـو    النواحي غير    ال ا تسعى إلى الوصول إلى تنمية المجتمع من       االقتصادية كم 

بالنفس البشرية وإعالء الروابط اإلنسانية وحل المشاكل االجتماعية وذلك ال يتحقق إال بتنمية             

  .االحتياجات األساسية أوال، وتنمية ثروات المجتمع وتحقيق الرخاء ثانيا

  

  : تطور مفهوم التنمية 1-17

 األمر كانت التنمية كلفظ ومفردة تعبر عن عملية اقتصادية مادية في أساسها             في بداية   

تتم على مستوى البنى االقتصادية التكنولوجية وتطوير الوسائل المعيشية، وتوفير مـا يـسد              

 في آسيا وإفريقيا في الستينيات       جلي حاجات اإلنسان األساسية، وقد ظهر مفهوم التنمية بشكل       

م أنه برز بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانية، إال انه كان أكثر            من القرن الماضي رغ   

ثـم  . المصطلحات استخداما للتعبير على حدوث التطور والتقدم المادي والتقدم االقتـصادي          
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ثم انتقل مفهوم التنمية إلى حقل الـسياسة        . استخدمت فيما بعد مصطلحات التحديث والتصنيع     

طوير البلدان، وظلت على هذا النحو إلى أن جاءت المرحلـة           حيث ظهر كحقل منفرد يهتم بت     

التي أضيفت فيها إلى مفهوم التنمية مفهوم الشمول، فأصبح هناك ما يعرف بالتنمية الـشاملة               

ن لفظ التنمية بدون إضافة لفظة الشاملة لم يكن يدل على الـشمول، والتنميـة الـشاملة                 أوك

  . جميع جوانب الحياة اإلنسانيةبطبيعة الحال، هي تلك العملية التي تشمل

وإذا كان مفهوم التنمية الشاملة قد استطاع تجاوز القصور الموضوعي لمفهوم التنمية فـي              " 

إذ ظـل   . فإنه لم يستطع تجاوز القصور الجغرافي واإلستراتيجي للمفهـوم        . صياغته األولى 

للنموذج الحداثي الصناعي   نموذج التنمية في العالم الثالث       تبعية   مفهوم التنمية يجمع دالالت     

  .1"الغربي

  .وبالتالي ظل المفهوم يرتبط بتقسيم العالم إلى متخلف ومتقدم

ثم ظهر الجيل الثالث من التنمية وهو التنمية المستقلة لكنه لم يدم كثيرا، ثـم ظهـر                   

وكـأن التنميـة فـي      " مفهوم آخر وهو التنمية المستدامة والذي يعتبر الجيل الرابع للتنمية،           

  .2"عانيها السابقة لم تكن كذلكم

  :  التنمية والتغيير 1-18

تعيش كل المجتمعات تغيرات مختلفة في كافة جوانب الحياة وبمعدالت متفاوتة، بحيث              

ث بـصورة منتظمـة،     دتكون أكثر ظهورا في فترات عن فترات أخرى، هذا التغيير قد يح           

التغيير قد تتأخر ولكنها ال     ث بسرعة وعلى هذا فإن ساعة       دبحيث ال يمكن مالحظته، وقد يح     

  .ظاهرة التغيير تكون تلقائية منتظمة في كل المجتمعات اإلنسانية تقريبا .تتوقف

ويمكن أن نلمس وجود ارتباط بين مفهومي التغيير والتنمية، فالتغيير تلقـائي يحـدث                

يـرة  بطريقة منتظمة ورتيبة، ويقوم بوظيفة هامة داخل المجتمع حيث ينسق بين النظم المتغ            

 عمليـة تغييـر     اأما التنمية فهي نفسه   .بتحقيق التنمية واالنتقال بالمجتمع إلى ظروف أفضل      
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كما أن وجه االلتقاء اآلخر هو أن كل        .وتغير وتشمل الطبيعة التلقائية والغائية في نفس الوقت       

 من التغيير والتنمية وثيق الصلة في التخطيط من أجل ضبط اتجاهات التغيير والتنمية لصالح             

  .أفراد المجتمع وأهدافه التقدمية

  : التنمية والنمو 1-19

 غالبا نجد أن األشخاص يخلطون بين التنمية والنمو ويستخدمونها ككلمات مترادفـة              

فالنمو عملية تلقائية تحدث دون تدخل من       ." لكنها على العكس من ذلك، فهناك فروقات بينهما       

ن يحقق الخير والنفـع للمجتمـع ككـل         جانب اإلنسان وتشير إلى أن التغيير ناتج يفترض أ        

فهي تشير إلى التطور والتحول التدريجي لألشياء ويكون هذا النمو قابال للقيـاس بنـسب               .1"

  .كمية

أما التنمية فهي تغير جذري وشامل وحركة سريعة للتطور، والمالحـظ أن التنميـة         

لـذا يمكـن    . لعاديةتأتي دفعة واحدة وقوية، أما النمو فهو تطور طبيعي في إطار الظروف ا            

فـإذا  . القول بأن التنمية مرحلة سابقة عن النمو، ويمكن أن تكون التنمية هي أساس النمـو              

افترضنا بأن لدينا مشروع تنموي ولدينا أهداف محددة ونتائج واضحة نريد الوصول إليهـا              

الزيـادة  فلما يتم تنفيذ البرنامج ونحصل على نتائج إضافية فهي تدخل في دائرة النمو وكذلك               

  .الطبيعية فهي نمو

  

  : أهداف التنمية 1-20

ال تختلف في جوهر التنمية، ولكن يمكن أنت تختلف في طرق العمل، وهذا ال يمنـع                  

كذلك أن نقول بأن أهداف التنمية تختلف من مجتمع آلخر، لذلك فقد تعددت في تحديد أهدافها                

  : ويمكن تطبيقها فيما يلي

o    ادي يأتي دائما في مقدمة أهداف التنمية التي ترمـي          تحقيق التقدم االجتماعي واالقتص

المستوى االجتماعي واالقتصادي للمـواطنين، أي بنـاء الحيـاة          بإلى إحداث تغيير وارتقاء     

  .االجتماعية واالقتصادية لإلنسان
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o تحقيق التماسك االجتماعي لتحقيق العدالة االجتماعية والرفاهية. 

o      ى تلبية احتياجات المجتمع دون اللجوء إلـى        تعزيز مصادر اإلنتاج وجعلها قادرة عل

 .المجتمعات األخرى

o زيادة الشعور باالنتماء إلى المجتمع. 

o إشباع الحاجات األساسية لغالبية أفراد المجتمع. 

o               العمل على ردم الهوة بين طبقات المجتمع وخلق مجتمع متوازن عن طريق تحقيـق

 .مبدأ تكافؤ الفرص

o و الحياةتجديد النظر والبعد الفكري نح. 

o تسخير العلم، والتكنولوجيا لخدمة المجتمع. 

حياة أو النظام االجتماعي ككل،      ال وتبقى التنمية حركة نحو األعلى في كافة مجاالت       

والتنمية الحقيقية هي التي تهتم باإلنسان فكرا وسلوكا وعمال، وتجعل منـه طاقـة محركـة                

 لم يشهد التاريخ له مثيال، تحديا تترجمـه          يواجه العالم اليوم تحديا خطيرا     و.وفاعلة ومتفاعلة 

وإذا كانت الدول األوربية التي عاشت      ،  1 من التقدم   و مزيد  ق نحو التقدم  بالغة الواقع، هذا الس   

  بخطى ثابتة و متتاليـة       ير في السلم التصاعدي منذ بداية النهضة الحديثة       سالثورة الصناعية ت  

 منعطف الدخول فـي عـصر الثـورة العلميـة           فإنها تواجه اليوم منعطفا تاريخيا كبيرا هو      

والتكنولوجية وعصر االقتصاد المعرفي، أما دول الجنوب األخرى وهي التي تعاني تخلفـا             

را على جميع المستويات فإنها تواجه أعظم وأصعب تحدي، هذا التحدي يفرض علينـا              قوتقه

لعيش جنبـا إلـى      من مرحلة التخلف إلى ا     لقفزتراق عدة أشواط وا   خالسير بخطى سريعة وا   

جنب مع دول الشمال الغني، وذلك هو التحدي األكبر الذي يواجه سكان القـارات الـثالث                

والتي مازالت معظم شعوبها تعـاني مـن بقايـا االسـتعمار            . أفريقيا آسيا وأمريكا الالتينية   

  .ومحاولة الهيمنة االمبريالية تحت شعار العولمة

  . جدية بشكل ا كانت شاملة ومتكاملفالتنمية في هذه الدول لن تنجح إال إذ
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 المراحل على أساس    الختزالم  يوال تحقق التنمية أهدافها ما لم تبن على التخطيط السل           

ين ياإلعداد والدخول مباشرة في عالم الثورة التكنولوجية، هذه الثورة التي تتطلب خبراء وفن            

  .لى بكثير من حاجاتها إلى العمال اليدويينأعمتخصصين بنسبة 

فقد أدركت البلدان الصناعية هذه الحقيقة ولذا نراها توجه التربية والتعليم في بلـدانها              "لذلك  

إلى غزو الفكر واستثمار العقل، ومن هنا أصبح مقياس النمو في بلد من البلدان ال ما يتوفر                 

عليه هذا البلد من دخل اقتصادي، قد يكون مرتفعا وسط ركام من التخلف الفكري والصناعي               

االجتماعي، بل إن النمو اآلن يقاس بالعلم والتقنية وبالمستوى العلمي والتكنولـوجي الـذي              و

  .1"يتوفر عليه هذا البلد أو ذاك

  

  : الحق في التنمية 1-21

حق بموجبـه   يإن مفهوم الحق يعني أنه حق من حقوق اإلنسان غير قابل للتصرف، و              

تحقيـق التنميـة االقتـصادية      لكل فرد ولجميع الشعوب أن تساهم وتشارك بشكل كامل في           

  .واالجتماعية والثقافية والسياسية

ع الرئيسي للتنمية وعليه فإن األفراد والشعوب يتمتعـون بحـق           وويعتبر اإلنسان هو الموض   

المشاركة والمساهمة الواعية والحرة لتحقيق رفاهيتهم ورفع مستوى معيشتهم، وذلـك مـن             

  .يةخالل مناقشة وإقرار وتنفيذ كافة خطط التنم

والحق في التنمية حق وواجب في نفس الوقت بالنسبة للدول، وألن الحق في التنميـة                 

من حقوق اإلنسان وأقرت به المنظمات الدولية فإن جميع أفراد المجتمع لهم نفس الحظ مـن                

التنمية، وعلى نفس القدر من المساواة في التمتع بالحق في التنمية، لذلك علـى الدولـة أن                  

  .قتحفظ هذا الح

  : مكونات التنمية 1-22
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باعتبار أن التنمية هي وسيلة التغيير االجتماعي واالقتصادي من األدنى إلى األعلى،              

فإن ذلك يتطلب معرفة الجوانب المكونة لعملية التنمية، وعموما فإن التنميـة هـي حـصيلة       

  .الفكرة× الزمن + التراب +  اإلنسان :تفاعل المعادلة التالية 

  : هذه المكوناتوضح ن وفيما يلي 

إن اإلنسان هو أساس أي ثورة داخـل المجتمـع فـي أي عـصر               : اإلنسان 1-9-1

تنطلق من اإلنسان لتعود إليه، فاإلنسان في المعادلـة االجتماعيـة            فإنها   وبخصوص التنمية   

  .1للتغيير ال يأخذ مركز الثقل

يقهـا، وكـذلك     آمن بفكرة التغيير وعمل على تحق      افاإلنسان هو عامل نجاح برامج التنمية إذ      

  .يعتبر عائقا يحول دون تحقيق التنمية إذا سار في االتجاه المعاكس

وهو العنصر الثاني الذي يشكل الحضارة في فكر مالك بن نبي مـع             : التراب 1-9-2

والحديث عن التراب هو حديث عن القيمة االجتماعية له، وهـذه القيمـة    .اإلنسان والوقت

 كل ما يدخل في العملية اإلنتاجية مـن عناصـر،           مستمدة من قيمة مالكيه، ويقصد بالتراب     

بخالف جهد اإلنسان وفائض عمله المتمثل في رأس المال والزمن الذي يقضيه في العمليـة               

  .اإلنتاجية

اللفظ إليه  ما يوحى   كل  ولذا فإن مفهوم التراب يشمل كل شيء على األرض وما في باطنها و            

 من ناحية صـور الملكيـة أو مـن ناحيـة            تعلق بكيفية اتصال اإلنسان به سواء     ما ي خاصة  

  .2السيطرة العينية واالستخدام الفني

الزمن نهر قديم يعبر العالم ويروي في أربع وعشرين ساعة الرقعـة            : الزمن 1-9-3

، فالزمن أمر حيوي لعملية التنمية، فأي مشروع تنموي يجـب أن            3التي يعيش فيها كل شعب    

ألمثل للوقت مـن سـمات الـدول المتقدمـة،          فاالستغالل ا : يكون مربوط بمدة زمنية معينة    

فالحكومة األلمانية التي أدركت دور الزمن في التغيير فقد أصدرت بعد انهزامها في الحرب              
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العالمية الثانية قرارا طلبت فيه من كافة أفراد الشعب نساء ورجاال، أطفاال وشيوخا للتطـوع              

  .1المجان من أجل الصالح العاميوميا للعمل ساعتين يؤديها كل فرد زيادة على عمله، وب

وتها قطار التنمية في    يففالتنمية مربوطة بالزمن أشد االرتباط، فاألمة التي ال تحترم الوقت،           

ـ العالم، خاصة ونحن نعيش عصر السرعة بحيث كل شيء يسير ويتغير من حولنا، فإ              ال غف

ة في المجتمع يعتبر من     دور الزمن في عملية التنمية، وبث هذه الفكرة في أذهان القوى العامل           

  .أهم أسباب فشل التنمية، لذا يجب أن تكون التنمية في سباق مع الزمن

يبدوا واضحا أن المكونات الثالثة األولى للتنمية تكون مجردة إذا لـم            : الفكرة 1-9-4

ة على األفكار، وهذه األفكار عندنا في الدين اإلسـالمي تـأتي مـن العقيـدة، وإن               بنيتكن م 

غيرت مسار التاريخ وحققت لها بناء حضاري لم يقم إال بعـد أن حـصل               المجتمعات التي   

... ﴿  : التغيير في النفس اإلنسانية والقرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة التاريخية في قوله تعالى            

  .2 ﴾ ...إن اهللا ال يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

البعد المعرفي والعقائدي   فتوجيهه من خالل الثقافة يعني التركيز على        :  الثقافة 1-9-5

  .الذي يجب أن يكون متينا، فالثقافة دائما ذات ارتباط وثيق بوظيفة اإلنسانو

أما التأثير الثاني على اإلنسان فيكمن في توجيه العمـل وهنـا إشـارة              : العمل 1-9-6

واضحة إلى توحيد الجهود داخل المجتمع نحو تحقيق هدف واحد، فالعمـل الفـردي يبقـى                

 إلى نتيجة، فالتنمية هي نتيجة تضافر جهود كافة فئات المجتمع، كل مـن     معزوال وال يوصل  

  .موقعه وحسب مستواه

وعندما نقول توجيه العمل فالمقصود كذلك خلق اإلنسان العامل الذي يكـسب عيـشه                

إذا قـدمت    ّ : له العيش ويسير في هذا المعنى بالذات المثل الصيني القائـل           ىوليس الذي يعط  

   ".ضمن له قوت يومه، وإذا علمته الصيد فإنك تضمن له قوت حياتهلشخص سمكة فإنك ت
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ون ورسوله   وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم      ﴿   :والعمل المطلوب بصريح اآلية القرآنية      والمؤمن

  .1 ﴾وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبؤآم بما آنتم تعملون

ه سبك دعوة إلى كالمؤثر الثالث وهو توجيه رأس المال وليس ذل : المـال  رأس 1-9-7

  .من الناحية التراكمية، ولكن في توجيهه لجعله آلة للنهوض والتقدم

  

  : أبعاد التنمية 1-23

  : إن إستراتيجية التنمية تقوم على ثالثة أبعاد هي

وهو أهم شيء في إستراتيجية التنمية، وإن أي تجاهـل للبعـد       : البعد اإلنساني  1-10-1

 نزع عملية التنمية من مضمونها الحقيقـي،        اإلنساني في أي برنامج تنموي سيؤدي حتما إلى       

  . السلع والمنتجات بقدر ما تضع اإلنسان في أولى اهتماماتهايذلك أنها ال تعني التراكم ف

ويتعلق هذا البعد باإلمكانيات المتوفرة من موارد طبيعية ومالية،         : المادي البعد 1-10-2

 .التي يجب توفيرها وأسواء كانت متوفرة 

 الفترة الزمنية المقدرة لتحقيق التنمية وحصول التغييـر،         ويمثل: البعد الزمني  1-10-3

برنامج التنمية   وأ،  2009فمثال البعد الزمني بالنسبة لبرنامج اإلنعاش االقتصادي هو نهاية          

 .الخماسي

 

  : جوانب التنمية 1-24

  : تشمل عملية التنمية ثالث جوانب هي

سية الهامـة فـي     ويعتبر هذا الجانب أحد المقومات الرئي     : الجانب التكنولوجي  1-11-1

 عن طريـق دعـم البحـوث العلميـة،     هتسارع وتيرة النمو والتغيير، لذلك وجب االهتمام ب     

  .وتسخير العلم والتكنولوجيا لخدمة التنمية
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يهدف أساسا إلى تنمية اإلنتاج وزيـادة الـدخل الفـردي           : الجانب االقتصادي  1-11-2

تزايدا مـن طـرف واضـعي       والوطني، أي زيادة الثروة، وهذا الجانب الذي يلقى اهتماما م         

  .البرامج والسياسات التنموية، لما له من دور مهم في تنمية الجوانب األخرى

ويعكس البعد الثقافي واالجتماعي الواسع لعمليـة التنميـة         : الجانب االجتماعي  1-11-3

. باعتبارها عملية تغيير ثقافي موجه وإعادة بناء شامل للنظم االجتماعية واالقتصادية القائمة           

 ويـسعى إلـى     1 االجتماعي هو أهم أبعاد عملية التنمية في كافة مجاالتها ومستوياتها،            فالبعد

  .رفع الحياة االجتماعية من حيث الصحة والتعليم ورفع المستوى المعيشي

  

  : قواعد التنمية 1-25

 عموما فإن التنمية تأخذ شكل سياسة أو برنامج أو خطة مدروسة مبنية على تصور              

ية تغيير مخططة ومقصودة، لذلك فإنه يجب إتباع مجموعة قواعـد           مجتمع، فهي عمل  للمنهج  

  : لكفي ذ

يقصد بها اشراك كافة أفراد المجتمع في العملية        : اشراك أعضاء البيئة المحلية    1-12-1

التنموية فكرا وعمال بحيث تستشيرهم وتعمل باقتراحاتهم في رسم المخطط وتعتمـد علـيهم              

موما عن طريق رفع مستوى وعيهم بأهمية التغيير        كطاقات فاعلة لتنفيذ البرامج ويتم ذلك ع      

  .وكذا بفعل دورهم ومسؤوليتهم فيه

ينبغي أن تكون التنمية شاملة لكافة جوانب الحياة، : تكامل المشروعات والخطط   1-12-2

التنمية دون غيره من القطاعات ألن هذا جانب آخر         ببحيث ال يمكن فصل قطاع وتخصيصه       

م بتنمية جانب على حساب الجوانب األخرى، وإن حـدث          من التنمية وكذلك ال يمكن أن نقو      

  .نه يصعب علينا تدارك ذلك النقص فيما بعدإذلك ف

يرى المختصون بأنه يجـب أن تكـون        : اإلسراع بالنتائج المادية المحسوسة    1-12-3

وكذلك قيـاس ميـداني     ،ن فيه كسب لثقة المجتمع      نتائج التنمية سريعة وواضحة وملموسة أل     

 اإلنعـاش االقتـصادي أو      مشروع   نذكر   و في هذا اإلطار   . البرامج  لمدى نجاح السياسة و   
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ونلمس بروز هذه القاعدة بـشكل كبيـر        .ن صح التعبير  إبرنامج دعم النمو فإنها برامج ذكية       

مـستويات متفاوتـة،    ب البرنامجين لمسناها في الكثير من القطاعات والمجاالت و        ينفنتائج هذ 

ن المجتمع اآلن وخاصة في عصر التلميع والخطاب         أل ونؤكد كثيرا على هذه القاعدة بالذات     

  .السياسي أصبح يؤمن بالواقع بشكل كبير

إن التنمية مهما كان نوعها وشـكلها وغايتهـا         : د المحلية راالعتماد على الموا   1-12-4

فإنها يجب أن تبنى على أساس ما يمتلكه ذلك المجتمع من إمكانيات وموارد بالدرجة األولى،               

ن التنمية ليست وصفة سحرية،      من مجتمعات أخرى بدرجة أقل، أل      با يجل ثم االعتماد على م   

ب أن تأخذ بعين االعتبار اإلمكانيات التي       جيمكن أن نستوردها فكرا وعمال، فبرامج التنمية ي       

يتمتع بها المجتمع في جميع المجاالت فاليابان مثال ال تمتلك موارد محليـة لكنهـا ركـزت                 

  .سدها على ما هي عليهحوية على الفكر البشري، وها نحن ناستثماراتها وبرامجها التنم

  

  : مبادئ التنمية 1-26

  :1ويمكن تلخيصها فيما يلي

وليه وعلى ذلك   ؤ مس  و إن التنمية هي عمل جواري بين المواطن      : الديمقراطية 1-13-1

فإنها ال تقوم على القهر واإللزام فنستطيع مثال أن نستورد مشروع تنموي جاهز ونفرضـه               

ن هذا البرنامج تم إعداده خصيصا لمجتمـع معـين           أوال أل  ،كنه ال يصلح له   على المجتمع ل  

وثانيا ألنه مفروض عليه فالتنمية مبنيـة علـى         .يعيش في بيئة مختلفة وتحت ظروف خاصة      

مبدأ المشاركة من طرف كافة أفراد المجتمع حكامـا ومحكـومين، وبـذلك فـإن المـنهج                 

والتنميـة ال يمكـن أن      .مشروع من مشروعاتها  الديمقراطي هو جوهر أي برنامج للتنمية أو        

يكتب لها النجاح إال إذا كانت مبنية على الحوار والتشاور والمشاركة وليس ذلك في مرحلـة                

التنفيذ فحسب إنما يبدأ من مرحلة الدراسة واإلعداد والتخطيط لها فالديمقراطية في هذا المقام              

،  وتقديرهم لذاتهم    هم وكرامت همراد بكيان  وترجمة لإليمان بأهمية شعور األف     صريحهي تعبير   
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مل فئات المجتمع في تقرير     ان الديمقراطية في هذا المجال تهدف إلى إشراك ك        أومنه يتضح ب  

  .ممصيره

فالتنمية تتم وتحقق درجة كبيرة من النجاح عندما يتفق مضمونها وظروف المجتمع ومـدى              

  .مشاركة أفرادها في وضعها وتقبلهم لها

ويهتم مبدأ المساعدة الذاتية بتغييـر االتجاهـات وتعويـد          : 1اتيةالذ المساعدة 1-13-2

حدثه مشروعات وبرامح التنمية القائمة بالفعل      تن التغيير الذي    األفراد على ممارسة الحرية أل    

فراد المجتمع أنفسهم وأسـلوب حيـاتهم وإحـساسهم         أرا لنظرة   يعلى هذا المبدأ يتضمن تغي    

ير اتجاهات أفراد المجتمع له نفس األهمية       ي مشاكلهم، فتغ  بالقدرة على تحديد احتياجاتهم وحل    

  .التي تكون للتغيير في النواحي المادية في مراحل التنمية المختلفة

من بين ما يتم به تحقيـق هـذا         و  ن صح التعبير،    إوتتضمن المساعدة الذاتية التعبئة الشعبية      

ة لدى كل المواطنين لكي يحسوا      وليؤالمبدأ هو نشر الوعي أو ثقافة المشاركة وبث روح المس         

  .ن التنمية هي نتيجة عمل كل على مستواهأبأنهم جزء من المجتمع و

  

إن رسم خطة أو بناء مشروع لتحقيق التنمية يجب أن          : مبدأ تحديد االحتياجات   1-13-3

والتي يمكن أن نقـول بأنهـا       .يسبقه دراسة وحصر لكل االحتياجات المطلوبة داخل المجتمع       

  .لنقص وبالتالي وضع برامج لسد هذه الفجوات والنقائصمواطن الضعف أو ا

فكل مجتمع لديه احتياجات خاصة به فإذا أردنا أن نقوم بوضع سياسة تنموية وطنية فإن ذلك                

، وكما أن فهـم     حدايستدعي القيام أوال بإحصاء ودراسة احتياجات المجتمع المحلية كل على           

كننا من معرفة ماذا يجب أن نفعل خاصـة         السؤال نصف الجواب فإن معرفة االحتياجات تم      

 يجب  ومتجددة جديدة   باحتياجاتمع التطورات الراهنة على مستوى المجتمعات فإنها جاءت         

  .أخذها بعين االعتبار

فال بد أن تبنى سياسات وبرامج التنمية على أساس دراسة االحتياجات الحاليـة مـع األخـذ          

 ومجمل القول أن التنمية تنطلق مما هـو كـائن           ، االحتياجات المستقبلية والمتوقعة   بانبالحس
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لذا فإن وضع خطة أو برنامج تنموي دون تحديد االحتياجات          .لى ما يجب أن يكون    إللوصول  

  .يشبه الصيد في المياه العكرة

تؤكد تقارير األمم المتحدة على مبدأ المشاركة من جانـب          : المشاركة الشعبية  1-13-4

ادئ التي تقوم عليها برامج التنمية خاصة تنمية المجتمع         أفراد المجتمع، إذ يعتبر من أهم المب      

  .1د عليه اعتمادا أساسيا حيث يمثل الجانب الديناميكي في برامجهامالمحلي الذي يعت

و ال يتحـدد دوره      فالمشاركة الشعبية هي أساس الحياة االجتماعية فاإلنسان اجتماعي بطبعه        

ماعي ويجب أن يضع في الحسبان أن جميـع         في بناء مجتمعه إال بمشاركته في العمل االجت       

 وذلـك   ،األفراد معنيين بمصطلح المشاركة الشعبية وتكون هذه المشاركة كل على مـستواه             

بنشر الوعي لدى األفراد وتوسيع مداركهم وإحاطتهم باألهداف التـي وضـعت مـن أجـل                

اطن فـي رسـم     من المشاركة الشعبية وتفعيل دور المو     د  مشاريع التنمية، ولعل أهم شيء زا     

معالم تنمية مجتمعه هو تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة التي مهـدت كـل الطـرق               

وفتحت كل األبواب، ونستطيع أن نقول بأنها ألغت تلك الحواجز التي بين الحاكم والمحكـوم                

ها مواقع خاصة على الشبكة العالمية وكـذا وضـع          لحيث أصبحت معظم الهيئات الحكومية      

 ىوا، وذلك لتقـديم شـك     24 ساعة على    24تفية خضراء تحت تصرف المواطنين      أرقام ها 

ضل تكنولوجيا المعلومات أصـبح صـوت المـواطن         فواالقتراحات وعرض انشغاالتهم، فب   

  .مسموعا وأصبح مشاركا في الفعل االجتماعي ال متأثرا به فقط

في إحداث التغيير وهـو     ولية الجماعية والضمير الجمعي،     ؤفهذا المبدأ في التنمية يعني المس     

  . تأكيد على أن التنمية تتعارض مع التهميش واإلقصاء

بمعنى أن تكون الخطة قابلة للتعديل واإلثراء في أي وقت ممكن تبعا            : المرونة 1-13-5

للظروف التي تطرأ عليها، ويمكن أن نقول بأن المرونة تقتضي فتح مجال لالجتهاد في وسط               

  .السياسة أو هذا البرنامجظروف تقتضي التحايل في تطبيق هذه 
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 : أنواع التنمية ومستوياتها 1

 :أنواع التنمية 2-5

  :التنمية البشرية 2-1-5

كان مفهوم التنمية البشرية حتى الثمانينات قاصرا على كمية ما يحصل عليه الفـرد              

 عنـدما تبنـاه     1990من سلع وخدمات مادية، ولكن مع تدشين مفهوم التنمية البشرية سنة            

حد لإلنماء، أصبح اإلنسان هو صانع التنمية وهدفها، ونظرا ألن البشر هم            برنامج األمم المت  

الثروة الحقيقة ألي أمة، لذا فإن قدرات أي أمة تكمن فيما تمتلكه من طاقات بشرية مؤهلـة                 

  .1 على التكيف والتعامل مع أي جديد بكفاءة وفاعليةومدربة وقادرة

 به فـي مجـال تنميـة الطاقـات          احتذب أن ي  وتعتبر تجربة النمور اآلسيوية المثال الذي يج      

البشرية، فهذه الدول انطلقت من ضعف قاعدتها في مجال الموارد األولية وآمنت بـأن سـر              

  .نهضتها ونموها يكمن في الموارد البشرية

وقد ذكر رئيس الوزراء الماليزي خالل المنتدى العربي بأن الناس هم الذين يصنعون               

ت وحدها دون وجود للمستخدم الراشد ال تعني شـيء وال تـضيف              فالتقنيا ،الدول وأمجادها 

شيئا للثراء والتقدم، والتنمية البشرية هي األساس للنمو االقتصادي في عصرنا هـذا، وفـي               

المستقبل لن يكون ثراء دول النفط من مادة النفط نفسها كما هو الحـال اآلن، بـل سـيكون                   

قتـصادات للـدول    وافع األساسـية لنمـو اال     الثراء من المعرفة والتقنية حيث سـتكون الـد        

  .2والشعوب

  : مفهوم التنمية البشرية 2-1-1-3

ن التنميـة   أيقوم مفهوم التنمية البشرية على أن البشر هم الثروة الحقيقية لألمـم، و            

عملية توسيع خيارات البشر، وال تتوقف التنمية البشرية عند تكوين القدرات    تقتضي   البشرية  

ليم والتدريب، بل تتعداها إلى أبعد من ذلك حيـث تـشمل جميـع              البشرية مثل الصحة والتع   
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جوانب حياة اإلنسان، مثل توفير فرص العمل وفتح مجال اإلبداع والتمتع بالحيـاة الثقافيـة               

  .وضمان حقوق اإلنسان والمشاركة في الحياة السياسية واالقتصادية

ة فيها، وتعتبر التنمية البشرية     والتنمية البشرية تقتضي تطوير حياة البشر وتحقيق مبدأ الجود        

توجها إنسانيا للتنمية الشاملة وليست مجرد تنمية موارد بشرية، فهي تشكل جانبا مهما مـن               

التنمية الشاملة، وهي األساس الذي تقوم عليه وتسعى إلى تحقيقه جميع برامج واستراتيجيات             

  .التنمية

مقيـاس للتنميـة    أسفرت جميع المحاوالت لوضـع      : مقياس التنمية البشرية   2-1-1-4

د مفهوم التنمية البشرية بكفاءة،     يالبشرية عن وضع بعض المؤشرات والتي ال ترقى إلى تحد         

  : وهي

o وهو ال يعبر حقيقة عن وجود رعاية صحيحة:  حياة البشرمتوسط.  

o وهو مؤشر يعبر عن المستوى الثقافي والعلمي: معدل أمية البالغين.  

o      وال يعبر بالضرورة عن ارتفاع مـستوى       : ينصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمال

  .التنمية البشرية، بل يقترن في الغالب بالمستوى االقتصادي للدولة

  : التنمية السياسية 2-1-6

 حيـث بـدأت   ،لم يجر االهتمام بالتنمية السياسية إال في الستينات من القرن الماضي            

ة ما هي إال قـرار سياسـي        الدول المستقلة ترى أن التنمية سواء كانت اجتماعية أم اقتصادي         

 الحاكمة أن تجعل من نظامها ذا شرعية وفاعلية، ويتمتـع برضـا             النخبةتحاول من خالله    

  .1لشعب ويبذل قصارى جهده في أن يقدم خدمات للشعب ومن خالل كل ذلك يصبح فاعالا

لـى  التنمية السياسية بأنها عملية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب، غايته الوصول إ          " وتعرف  

مستوى الدول الصناعية، ويقصد بمستوى الدول الصناعية إيجاد نظم تعددية علـى شـاكلة              

النظم األوروبية، تحقق النمو االقتصادي والمشاركة االنتخابية والمنافسة السياسية، وترسـيخ           

، فهي تعني تحقيق التفاعل بين الـنظم االجتماعيـة          '2مفاهيم الوطنية والسيادة والوالء للدولة    
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قافية واالقتصادية، وتهدف التنمية السياسية إلى تحقيق عدة أمور من خالل تحقيق التكامل             والث

الوطني، وذلك عن طريق إذابة الفوارق العرقية والقبلية واإليديولوجيات في بوتقة الوطنيـة،             

لعمل الـسياسي فـي     ل هاعتبر التنمية السياسية أداة لتفسير العمليات ودليال وموج       نيمكن أن   و

ل، وهي عملية يستند إليها في مواجهة األزمات وإقامة الدول الحديثة التي ترتكز علـى               الدو

والتنمية السياسية في أبسط صورها عمليـة        .إقامة العالقات والنظم السياسية في المقام األول      

  .تكوين ثقافة سياسية داخل المجتمع

  : التنمية المستقلة 2-1-7

تباط مع الخارج والتركيز على الداخل بكل       لى فك االر  إيشير مفهوم التنمية المستقلة     

ردة وصوره وأبعاده، وهذا النوع من التنمية فيه تأكيد على البعد الذاتي، ذلك أن التنمية المست              

 مـستدامة   تنميةمن الخارج في شكل وصفات سحرية أي برامج أو وسائل وتقنيات إنما هي              

جوهر ماهيتها وأصل وجودها وإذا لـم       وليست تنمية مستقلة، فالتنمية عملية ذاتية مستقلة في         

 فمن يدرك حقيقة مفهوم التنميـة فـي اللغـة           ،تكن مستقلة فال يصح أن نسميها تنمية أصال       

العربية سيجد من الصعوبة بمكان تقبل وصف التنمية بالمستقلة واعتبار ذلك زيادة في المبنى              

  .وليس في المعنى

  : التنمية المستدامة 2-1-8

نمية وآخر صيحاتها اآلن، وأخذ استخدام هذا النـوع مـن           وهي الجيل الرابع من الت    

، حيث يشمل المصطلح    19921التنمية منذ مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ريو          

تها مع التوسـع فـي      اون استنزاف طاق  داالهتمام بالبيئة والحصول على القوت من األرض        

ات الريفية، والتنمية المستدامة تتطلب وجـود       العدالة االجتماعية، بما في ذلك احترام المجتمع      

نماذج عملية تضم أفكارا ورؤى مستقبلية، وال يمكن أن تعمل هذه البـرامج بنجـاح إال إذا                 

كانت تعبر عن جميع االحتياجات االجتماعية والثقافية والروحية واالقتصادية للمجتمـع، وأن          

المستدامة من منظـور كونهـا عمليـة        تستند أيضا إلى أساس علمي، ويتطلب القيام بالتنمية         
                                                                                                                                                             
http://ait.ahram.org.eg/ index.asp?did=8762&cur fn=makao.html 
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مجتمعية واعية ومتوازنة، وفي نفس الوقت موجهة لتحقيق أهداف مـستقبلية علـى خلفيـة               

  .واقعها الراهن وتاريخها الممتد

  

 : التنميةمستويات  2-2

  :التنمية المحلية 2-2-1

 االستخدامتنمية المجتمع المحلي وهي من المصطلحات الحديثة        ويطلق عليها البعض    

 االجتماعي، وزاد االهتمام بها في كثير من المجتمعات بعد الحرب العالميـة   امل الع في المجا 

  .ستغالل جميع الموارد المتاحة داخل المجتمعإلالثانية، وتهدف إلى وضع طريقة 

وتستخدم بعض المجتمعات مفهوم تنمية المجتمع المحلي كطريقة عملية، فهي كطريقة تعنـي             

مجتمع في عملية التنمية عن طريق االندماج المباشر وتنظيم         التركيز على مشاركة أعضاء ال    

هم إمكانية مواجهة حاجاتهم وهي كعملية تعنـي االنتقـال          لأنفسهم ومواردهم بطريقة محققة     

التدريجي من الحالة التي تقرر فيها األقلية شؤون مجتمعهم العامة وتنظيمها وتوجيهها علـى              

، والتنمية المحليـة فـي      1المحلي ككل مصيره ومستقبله   الحالة التي يقرر فيها أفراد المجتمع       

خذ في االعتبار مجاالت جغرافية معينة أساس إلحداث التغيير، بمعنى أن المجـال             أاألساس ت 

  .وليس القطاع هو المدخل الرئيسي في عملية التخطيط

صبح شمولية النظـرة أي التـزاوج بـين التنميـة االجتماعيـة             س ت وعلى هذا األسا    

دية والدور للوحدة اإلدارية هما من أهم العوامل التي تشكل خـصائص المـشاريع              واالقتصا

  .المحلية والتي قد تكبر أو تصغر حسب اإلمكانيات واالحتياجات المحلية

  

 :التنمية الوطنية 2-2-2

يمكن القول أن التنمية الوطنية تمثل أعلى مستويات التنمية، ذلك أنها تشمل التنميـة              

الجتماعية والثقافية والسياسية وتمس جميع أنماط التنميـة المـستقلة          البشرية واالقتصادية وا  

والمستدامة، وكذا جميع قطاعات التنمية المحلية، وبذلك يمكن أن نعرفها على أنها توجه نحو              
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تحقيق الرفاهية والتقدم والتغيير، وذلك برسم برامج وسياسات والتخطـيط علـى المـستوى              

في المجاالت االجتماعية والـسياسية واالقتـصادية عـن         الوطني بما يضمن إحداث التغيير      

طريق استثمار القوى الذاتية والموارد المحلية، فهي بذلك عمليـة تغييـر وتغيـر مـستمر                

  .ومتكامل يشمل جميع مجاالت الحياة ويمس كافة المناطق على حد سواء

  

  : العالقة بين تنمية المجتمع المحلي والتنمية الوطنية 2-2-3

 ذلك أن   ، بمكان الفصل بين تنمية المجتمع المحلي والتنمية الوطنية          إنه من الصعوبة  

ن أي مبادرة لتحقيق التنمية الوطنية يجب أن تتضمن إن لم نقـل             أو، لماالمجتمع هو كل متك   

  .تسبقها برامج لتنمية المجتمع المحلي

لى القمـة   فحركات التغيير والتطوير عبر التاريخ وفي كل مناطق العالم تنطلق من القاعدة إ            

ومن الجزء إلى الكل، على اعتبار أن المجتمع المحلي هو اللبنة األولى واألساسية لتحقيـق               

  .التنمية الوطنية الشاملة

أتي في مرتبـة قبـل التنميـة المحليـة فـالمخططون          توهناك من يرى بأن التنمية الوطنية       

بوضـع بـرامج    ون سياسة عامة وبرامج وطنية للتنمية ثم يقومـون          ضعوأصحاب القرار ي  

 ومهما كانت حركة التنمية والتغيير تصاعدية أم تنازلية فـإن           ،خاصة بكل مجتمع أو منظمة      

وعليه فإن العالقة بين التنميـة      .ذلك اختالف في طريقة العمل وليس في جوهر عملية التنمية         

  .ل لآلخرمكمقة الجزء بالكل وكل منهما الحلية والتنمية الوطنية هي عمال

  

  : 1ميةالتن قطاعات 2-3

إن التنمية هي الشغل الشاغل بالنسبة لكافة المجتمعات والشعوب، فهي مطلوبة على            

مستوى األشخاص، كما ينشدها المجتمع المحلي، وعلى المستوى الوطني والدولي على حـد             

  .سواء
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فالتنمية ال تقتصر على تنمية المناطق الريفية والقرى إنما مضمون عملية التنمية يشمل حتى              

المناطق الحضرية، فالتنمية فعل عام وشامل للمجتمع بكل قطاعاته الحضرية والريفيـة  تنمية  

 وعلى هذا األساس تختلـف بـرامج        ،، ولكل مالمحه وحاجاته وطبيعة مشاكله       حدثةوالمست

التنمية حسب القطاع المعني، ويعني قطاع التنمية ذلك المجال الجغرافي لكـل قطـاع مـن                

تنمية في مختلف مجاالتها وهي القطاع الحضري والقطاع الريفي         قطاعات المجتمع تتم فيه ال    

  .وكذا القطاع المستحدث

  

إن التنمية تحمل نفس األهداف سـواء بالنـسبة         : التنمية في القطاع الحضري    2-3-1

صبوا إلى تحقيقها أي مجتمع مـن       يوالمناطق الحضرية، وهي أهداف عامة      أللمناطق الريفية   

رات األفراد على استغالل موارد المجتمع، ولعل االختالف        المجتمعات وعلى رأسها تنمية قد    

 على طبيعة األشخاص أنفسهم وطبيعـة       االجوهري في قضايا التنمية بشكل عام يتركز أساس       

 .الظروف المحيطة بهم

  

هي مجموعة البرامج والمشروعات والعمليات والخطط التـي        : التنمية الريفية  2-3-2

 موارده المتاحة وتنميتها إلى أقصى حـد        ستغاللباهدف إلحداث تغيير على مستوى الريف       ت

  .ممكن باالعتماد على المجهودات المحلية والحكومية المتناسقة

وتعتمد التنمية الريفية كغيرها من أنواع التنمية على إحساس سكان المناطق الريفية بمشاكلهم             

أفـراد  وسعيهم لحلها عن طريق مساهمتهم في وضع خطط وبرامج التنمية ويتوقف سـلوك              

ـ تهدف التنمية الريفية إلى تحقيق تغي     و. المجتمع الريفي على طريقة معيشتهم وتفكيرهم      رات ي

ير ظروف البيئـة المحليـة،      ياجتماعية وأخرى ترتكز على إحداث تغيرات مادية وكذلك تغ        

وتنمية البيئة الطبيعة أي الموارد المتاحة، وإتاحة فرص العمل لألفراد، وضمان مـشاركتهم             

وتوفير األدوات التكنولوجية لتحسين أحوالهم وزيـادة       . الثروة الطبيعية المتوفرة   اللاستغفي  

  .ريبدالدخل الفردي، وتوفير الخدمات الضرورية لحياة أفضل من الصحة وتعليم وت



كما أنها تهدف إلى تكييف أفراد المجتمع الريفي مع التطورات والمتغيرات الحاصلة في كافة              

داف التنمية في المجتمعات الريفية من منطقة إلـى أخـرى وفقـا             شؤون الحياة وتختلف أه   

  .الختالف الظروف ومشكالت تلك المجتمعات

  

 :يمكن أن نميز بين مجموعة أنماط من التنمية على النحو التالي: أنماط التنمية 2-4

 تاريخيـا علـى أسـاس       أوهو النمط الذي نش   : النمط الطليق أو التنمية الحرة     2-4-1

 وما يترتب عليه مـن      ،ية القائم على اقتصاد السوق ونظرية األثمان        مذهب الحرية االقتصاد  

د ال مركزية في التخطيط وتنفيذها      وويشير هذا النوع من التنمية إلى وج       .1أوضاع اجتماعية   

يرها لبرامج التنمية، فهي منظمة تحت شعار انفتاح السوق والتجارة الحرة والعولمـة،             يوتس

ن التنمية حركة التغيير عبر النظم، فالتنمية الحقيقيـة هـي           النمط م ذاويمكن أن نطلق على ه    

  . التي تنطلق من برامج وصوال لتحقيق أهدافه

  

هذا النمط تكون فيه التنمية موجهة توجيها كامال، وهنا إشـارة           : النمط الموجه  2-4-2

واضحة إلى مركزية وضع البرامج وكذا مركزية القرارات، وملكية الدولة وتحكمها في كل             

 فهذا النمط من التنمية يكون منظما وفق خطط وبرامج تـضعها الدولـة أو هيئـات                األمور،

حكومية انطالقا من الفراغات الموجودة في المجتمع لتحقيق أهداف مسطرة مـسبقا، وتبقـى         

  .الدولة هي صاحبة السيادة في اتخاذ القرارات وأداة التنفيذ في نفس الوقت

  

 النمطين السابقين، بحيث توضـع بـرامج     وهو نوع يجمع بين   : التنمية المتعادلـة   2-4-3

التنمية وفقا للظروف والواقع االجتماعي والسياسي واالقتصادي للدولة، وهـذا الـنمط هـو              

محاولة للتغيير في ظل ظروف معينة، فالدولة في هذا النمط ال تحتكر سلطة القرار بل تعمل                

تحقيق أهداف وطنية تحت    جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات ل           

  .شعار تشجيع المبادرات بشرط، وبلغة الدبلوماسية نعم ولكن
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 :لتنميةاتخطيط إدارة و 3

  :التخطيط للتنمية 3-1

إن التخطيط للتنمية يقتـضي بالـضرورة إحـداث    : تعريف التخطيط للتنميـة   3-1-1

تى رات مقصودة ليس فقط في الهيكل االقتصادي للمجتمع إلعداده لمرحلة بعد مرحلة ح             يتغي

ينطلق التطور االقتصادي على أسس سليمة، بل البد من إحداث تغييرات أخرى موازية في              

  .البناء االجتماعي للمجتمع، وفي نظمه ومكونات حضارته

وقد يكون صحيحا ما قاله بعض العلماء من أن المجتمع لو ترك لشأنه عبر الزمن أن يجـد                  

ية آثار تخلف بعض الجوانب الحياتية فـي        وسيلة للتوفيق والتكيف بحيث يعالج بطريقة تلقائ      

  .1المجتمع عن الجوانب األخرى المتقدمة

إال أن التخطيط السليم يجب أن يدعم نقاط القوة فـي كيـان المجتمـع وحـضارته                 

ية للوصـول إلـى     منه طريقة عل  أويضعف قوى الهدم والتناقض، وينظر إلى التخطيط على         

هة المـشاكل والتطـورات االقتـصادية والـسياسية         نتائج عملية كما أنه أداة تنظيمية لمواج      

  .2واالجتماعية داخل المجتمع 

  .فهو بذلك عملية جمع الحقائق والمعلومات التي تساعد على تحقيق األهداف المرغوب فيها

  

  :مستويات التخطيط 3-1-2

ويقوم هذا التخطيط على أسـاس االهتمـام        : التخطيط على المستوى المحلي    3-1-2-4

جتمع وتحقيق االستخدام األمثل لموارد المجتمع المحلي واالستفادة        بالوحدات الصغيرة في الم   

من مشاركة أهالي ذلك المجتمع في وضع وتنفيذ الخطة ومن مزايا هذا النوع من التخطـيط                

  .هو إمكانية الوقوف على الحاجات الفعلية، ومستوى ضرورتها وأهميتها في تنمية المجتمع

  : التخطيط على المستوى الوطني 3-1-2-5
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، ويعتمـد   1"ر هذا النوع من التخطيط من أكثر مستويات التخطـيط شـيوعا وواقعيـة             يعتب"

التخطيط الوطني على معرفة العوامل التي تلعب دورا في المشكالت القائمـة وفـي تلبيـة                

الحاجات المختلفة للمجتمع ككل على أساس أن تجتمع كل الكفاءات والخبرات وكذا المـوارد              

ف واحد وعلى المستوى الوطني، ومن الصعوبات التي تواجـه          األولية واألموال لتحقيق هد   

هذا النوع من التخطيط هو تباين االحتياجات والتطلعات المحلية، ألن فيه اختالفـات داخـل               

  .أقاليم ذلك الوطن

وهذا الذي ال يمكن أن يكون أبدا الن جميـع          : التخطيط على المستوى العالمي    3-1-2-6

يق أهداف وأغراض خاصة لكنها تنتشر تحت مظلـة         المساعي في هذا االتجاه ترمي إلى تحق      

العولمة وهذا النوع من التخطيط هو لعبة سياسية واقتصادية واجتماعيـة وثقافيـة لتبيـيض               

  وتلميع وجه العولمة، وخدمة مصالح الدول الكبرى

  

يمكن أن نصنف التخطيط للتنمية من حيث الهدف        : تصنيفات التخطيط للتنمية   3-1-3

  :  التاليةوالميادين إلى األقسام

  وينقسم بدوره إلى نوعين : من حيث الهدف 3-1-3-3

ويقصد به مجموعة القرارات واإلجراءات التي تتخـذ        : تخطيط بنائي   3-1-3-1-3

رات أساسية في البناء االجتماعي واالقتصادي وإقامة عالقات جديدة تسير          يبقصد إحداث تغي  

  .2على أسسها كل من النظام االجتماعي واالقتصادي

  . التخطيط إعادة هيكلة وبناء المجتمع بإحداث تغييرات جذرية فيهويتضمن هذا النوع من

يؤدي إلى إحداث تغييرات تدريجيـة منظمـة فـي           :التخطيط الوظيفي  3-1-3-1-4

  .3الوظائف التي يؤديها النظام
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   :وينقسم إلى: من حيث الميادين 3-1-3-4

  : التخطيط الطبيعي 3-1-3-2-5

  .ستخدامهايتضمن مشروعات وقرارات للمحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد ا

يهدف إلى العناية باألشخاص من حيـث التعلـيم         : التخطيط االجتماعي  3-1-3-2-6

 هذا التخطيط يمس الجوانب األساسية في حياة الفرد في          أنوالصحة والترفيه واإلسكان، أي     

  .جانبها االجتماعي

يهدف إلى ضمان توزيع عادل للدخل، وضـمان        : التخطيط االقتصادي  3-1-3-2-7

 وتـوفير كـل     ، إلى رفع مـستوى معيـشة المـواطنين          دخل ثابت لكل األفراد كما يرمي     

  .االحتياجات والعمل على إقامة توازن بين السوق والقدرة الشرائية لألفراد

يهدف إلى تنظيم الشؤون الثقافيـة وتـشجيع تكـوين          : التخطيط الثقافي  3-1-3-2-8

  .1 عام مستنيريالمؤسسات العلمية، والهيئات الثقافية والعمل على تكوين رأ

 

 ةلسياس الرئيسية   االتجاهات الوطني أن    رالتحريقد جاء في ميثاق جبهة       :يةإدارة التنم  3-2

، وال  االجتمـاعي  والرقـي    االقتصادي لالستقاللالتنمية تنطلق من أن التنمية قاعدة ومطلب        

وتـرى  ، التنمية كال متكامال     واعتبار،  االقتصادييمكن الفصل بين مفهومي التنمية والتحرر       

يجب أن يبنى على أساس تخطـيط وطنـي وفقـا لكـل العوامـل               كذلك أن تحقيق التنمية     

  .2الموضوعية المتصلة بالواقع

 هي مجموعة األساليب والطـرق واآلليـات اإلداريـة        ": مفهوم إدارة التنمية   3-2-1

وبالتـالي فالعمليـة اإلداريـة      " المالئمة لتشغيل الجهاز اإلداري بما يحقق النمو اإلقتصادي       

 جهاز إداري قادر على ممارسة وتحقيق عملية التنميـة          بوصفها ظاهرة علمية تقتضي وجود    

  ."بدءا من عملية التخطيط وتنفيذ ومراقبة وتقييم عملية التنمية

                                                 
 .173،174، ص، ص، المرجع  السابق.  حسن، عبد الباسط-  1
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ال بد أن نفرق بين إدارة التنمية والتنمية اإلدارية، ذلك          : خصائص إدارة التنمية   3-2-2

  : أن إدارة التنمية تتميز بالخصائص التالية

o جية التنميةتهتم بفلسفة األهداف وإستراتي.  

o  البديلواختيارتركز على وضع اإلطار الفكري لماهية التنمية وتحديد أهدافها . 

o تهدف إلى تخطيط وتنظيم ورقابة وإعادة تقويم العمليات التنموية. 

o تختص بإدارة السياسات والبرامج والمشروعات التي تحقق التنمية. 

o تعتبر الجهاز المسؤول عن تنفيذ عمليات التنمية. 

o العمليةلتنفيذدد األساليب اإلدارية  تح . 

  : ةإدارة التنمي وظائف  3-2-3

o التخطيط التنموي بكافة وظائفه.  

o اإلشراف على تنفيذ الخطط التنموية ومتابعتها. 

o إجراء التنسيق والتعاون على كافة المستويات . 

o الرسميةباالتصاالت االهتمام . 

o وضع نظام متكامل للمعلومات والبيانات اإلحصائية. 

o بالتطور اإلداريهتماماال . 

  : مقومات إدارة التنمية 3-2-4

  :تستند إدارة التنمية إلى مجموعة من المقومات هي

o توفر إرادة سياسية عليا، ويقصد به تبني القيادة السياسية إلدارة التنمية.  

o توفر المصادر البشرية والمالية والتكنولوجيا المالئمة. 

o ويةتحديد األهداف والسياسات والبرامج التنم. 

o التفاعل بين النظريات اإلدارية . 

o  والتعاون المحلي واإلقليمي والدولياالنفتاح . 

o  والرقابةواالتصاالت وجود نظم فعالة ومتكاملة للمعلومات . 

  



  : عناصر سياسة التنمية 3-3

  : تتضمن سياسة التنمية ثالث عناصر أساسية هي

 : األهداف 3-3-1

 أهداف مسطرة مسبقا ألن تحديـد       كل برنامج أو خطة تنموية يجب أن توجه لتحقيق        

 األهداف يمكننا من معرفة طريقة العمل وتقدير التكاليف الالزمة والوقت والجهد الالزمـين            

وتعتبر األهداف كذلك نقطة مراقبة ومحاسبة لمدى نجاح البرنامج لذا، فـإن التنميـة يجـب               

  .ضبطها بأهداف محددة

  : األدوات والوسائل 3-3-2

حداث التغيير والتطور وتـشمل األفـراد الـذين         إطار  ونعني بها كل ما يدخل في إ      

يتفاعلون ويتعاونون لتحقيق التنمية وكل ما يستخدمونه في سبيل تحقيق ذلك، فهي تضم كـل               

  .ات التي يجب أن تسخر لتحقيق التنميةياإلمكان

  : اإلداريالتنظيم  3-3-3

جب أن يحكمهـا    وهو أهم شيء في عملية التنمية ككل، وفي جميع مراحلها ذلك أن التنمية ي             

مكن أن تكـون    يتولى مهمة التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرقابة، ألن التنمية ال          يإطار إداري   

نما هي عملية منتظمة تتولى تخطيطها وتنفيذها هيئة ذات تنظيم إداري ممثلة        إعملية عشوائية   

نظيم اإلداري  في مجموعة القوانين والقرارات التي تضبط هذه العملية وتحدد المسؤوليات والت          

كان ومازال أداة هامة إلنجاح التنمية ويمكن كذلك أن يسير في االتجاه العكـسي ويعرقـل                

  .مسارها

  : العناصر المحددة لعملية التنمية 3-4

 إدارة اجتماعيـة ذات     علىكزتإن التنمية االقتصادية واالجتماعية عملية يجب أن تر       

ة سياسية ملتزمة ومتفاعلة، تـستهدف      دارإغايات واضحة وقدرات عالية وفعالة تستجيب لها        

إيجاد قدرات متمكنة من ضمان الوجود الحيوي لألفراد والجماعات، وتمكين المجتمـع مـن              

 نلمس المالمح والعناصر المحددة لعملية التنمية        أنمواصلة تطوره وعلى هذا األساس يمكن       

  : والتي نجملها في النقاط التالية



  .حالة طارئة فهي متواصلة تستجيب لتطور حاالت المجتمع التنمية عملية مستمرة وليست -

ساهم فيها كل أفراد وفئـات المجتمـع، وتـشمل كـل            ي التنمية عملية مجتمعية يجب أن       -

  .القطاعات

 التنمية عملية واعية وبالتالي فهي ليست عملية عشوائية وإنما عمليـة تحكمهـا أهـداف                -

  . ذات إستراتيجيةتوغايا

جهة تعن غايات المجتمع وتلتزم بتحقيقها وتمتلك القـدرة علـى تحقيـق              التنمية عملية مو   -

  .االستخدام الكفء لموارد المجتمع

  . التنمية تحمل تحوالت هيكلية في اإلطار السياسي االجتماعي، االقتصادي والثقافي-

 عملية تغيير مؤطر لكن النمو االقتصادي هو        انهأ التنمية تختلف عن النمو االقتصادي ذلك        -

  .تغير طبيعي وتلقائي

 التنمية يجب أن تبني قاعدة إنتاجية صلبة معتمدة في ذلك على طاقات المجتمـع البـشرية             -

  .مركزة على الموارد المحلية والمتنوعة

 التنمية يجب أن تحمل تغييرا منتظما تتصاعد خالله معـدالت األداء المجتمعـي ولـيس                -

  .وغير متصلة السببتعبيرات عن تغيرات متأرجحة تلقائية المصدر 

  . زيادة متوسط إنتاجية الفرد ألن ذلك مؤشر من مؤشرات التنمية-

 تزايد قدرات المجتمع السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية هو الوسيلة لبلوغ غايات            -

  .التنمية

 التنمية يجب أن يحكمها إطار سياسي واجتماعي يتـضمن آليـات التغييـر وضـمانات                -

  .1استمراره
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  : 1وسائل العمل للتنمية 3-5

 دراسة  أيدراسة البيئة الطبيعية للمجتمع من النواحي الجغرافية والمناخية والجيولوجية،        : أوال

  .خواصها األساسية

دراسة السكان وتركيبتهم من حيث السن والنوع ونفسية الـسكان العـاملين، ونـسبة              : ثانيا

  .لمجتمعاالمواليد والوفيات مع معرفة األنماط السائدة في 

دراسة الحياة االجتماعية من حيث النظم الحضارية والقيم والعادات والتقاليد، وكـذلك            : ثالثا

  .دراسة النظم السياسية واإلدارية والمالية والقانونية

  أو  دراسة النشاط االقتصادي  تتناول صور اإلنتاج ومصادر الدخل سواء الزراعـي           : رابعا

 الوظائف األخرى وكذلك مـستوى الـدخل، االسـتهالك        صناعي ومختلف أنواع    الحرفي و ال

 .األسعار، األجور وإمكانيات االستثمار ومجاالتها
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  الفصل الرابع
 

  : األبعاد التنموية لتكنولوجيا المعلومات-1

تشكل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إحدى أعظم القوى الكامنة التي تساهم فـي            

ين، وينعكس تأثيرها الثوري على طريقة حيـاة النـاس          تشكيل مالمح القرن الحادي والعشر    

وتعليمهم وعملهم، وعلى طريقة تفاعل الحكومات مع المجتمع المدني بسرعة، تغدو تكـون             

  ."1تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت محركا حيويا للنمو االقتصادي العالمي

المي المنعقد في اليابـان     ات الع ـ حول مجتمع المعلوم   "أوكيناوا"هذا ما جاء في وثيقة ميثاق       

  .(G8)من طرف الدول الثماني

فالثورة العلمية والتكنولوجية هي الشريك الحليف األهم للثـورة االجتماعيـة، فقـد             

عززت من فهم جدل تحديد العالم وجدل المكتسبات االجتماعية والعلمية، والتقنيـة وتبنـت              

  .الجمود والبيروقراطية

نولوجيا المعلومات واالتصاالت مسألة هامة جدا على صـعيد         إن فتح اآلفاق أمام استخدام تك     

  .التنمية وعلى صعيد التكامل والتعاون بين القطاعات داخل المجتمع

وقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اليوم عنصرا أساسيا في جميـع القطاعـات             

  .االقتصادية من صناعة وزراعة وخدمات وتجارة ومال

 ضرورة وأهمية وحتمية توفر تكنولوجيا المعلومات في مختلف المنظمات وال ينتابنا شك في

في عالم اليوم، فهذه التكنولوجيا ما عادت سلعة كمالية يمكن للمؤسسات والهيئات اقتناؤها 

 االستغناء عنها حيث تشاء، فهي بذلك تمثل البنى األساسية ألي منظمة شأنها  وحيث شاءت

ات ورأس المال، وبالتالي فنحن حقيقة في عصر أصبحت فيه في ذلك شأن المباني والتجهيز

  .المعلومات قاعدة وليست استثناء
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ترسـيخ  لومن هنا وجب االنتباه والعناية الجادة باستثمار وسائل االتـصال بمختلـف أنواعها            

، 1الروح الوطنية، والتضامن االجتماعي، وما يدخل في سياقه من قيم المدينـة والتحـضر               

 للثقافة هو األساس للتقدم والتنمية، وتكنولوجيا المعلومات هـي األكثـر            يحقيقفاالستيعاب ال 

وقد أصابت منظومة المعلوماتيـة المجتمـع بـالتغيير وإعـادة           " قابلية للتوجيه االجتماعي،    

  .2"الصياغة تماما، كما حدث لكل جوانب الحياة، العمل والموارد والعالقات العامة والسلطة

معلومات من الوسائل الهامة التي اعتمدتها األمم المتحدة لمواجهة قضايا          وتعتبر تكنولوجيا ال  

  .التنمية في األلفية الجديدة

  : أهمية تكنولوجيا المعلومات في التنمية 1-12

تستمد تكنولوجيا المعلومات أهميتها في التنمية من أهمية المعلومات، لذا فقد أصبحت              

ل اإلفادة منها ووضعها في متنـاول       يئها وتسه قضية المعلومات وكيفية الحصول عليها واقتنا     

 ونظـرا   ،ولين عن قطاعات التنمية مـن القـضايا الجوهريـة           ؤالباحثين والدارسين والمس  

الرتباطاتها بعمليات التنمية والتطوير وخلق نهضة شاملة إلسهامها في إنجاح خطط التنميـة             

  : من خالل اآلتيالوطنية والقومية، ويمكن إجمال أهمية تكنولوجيا المعلومات 

o         رات التي تحققت في الدول     بتنمية قدرة الدولة على اإلفادة من المعلومات المتاحة والخ

  .األخرى

o                  ترشيد وتنسيق ما تبذله الدول في البحث والتطوير على ضوء ما هـو متـاح مـن 

 .معلومات

o ضمان قاعدة معرفية عريضة لحل المشكالت. 

o      نية والتقنية واختيـارات تكفـل الحـد مـن          توفير بدائل وأساليب لحل المشكالت الف

 .المشكالت في المستقبل

o رفع مستوى فعالية وكفاءة األنشطة الفنية في قطاع اإلنتاج والخدمات. 

o ضمان القرارات السليمة في القطاعات جميعها وعلى مختلف مستويات المسؤولية. 
                                                 

حول االتصال االجتماعي فـي     فعاليات اليومين الدراسيين    :  االتصال االجتماعي ودوره في التضامن الوطني      . د، السد، نور الدين    - 1
 .38، ص ]د، ت[وزارة التضامن الوطني، : الجزائر. 1999 ماي – 25الجزائر، 

المجلس الوطني للثقافة والفنون    : الكويت.1ط.رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي    : الثقافة العربية وعصر المعلومات   . نبيل، علي  - 2
 .23، ص 2001واآلداب، 



تـصادي واالجتمـاعي    وتدخل تكنولوجيا المعلومات في صميم فعاليات المجتمع كالنشاط االق        

والثقافي وفعاليات التعليم والتدريس، الصحة والسكان واإلرادة والخدمات وهو ما من شـأنه             

أن يسهم في بناء تطبيقات الحكومة اإللكترونية، كما يؤدي استخدام تكنولوجيا المعلومات إلى             

  . التكامل بين المجتمعات المختلفة وطنيا وإقليميا وعالميامفتح اآلفاق أما

لذا فإن فتح اآلفاق أمام استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مسألة في غاية األهميـة،              

وهو ما يجعلها ترقى إلى سلم األولويات على صعيد التنمية وعلى صعيد التكامل والتعـاون               

لة لن تكون في متناولنا ما لم نسع جميعنـا          أبين هياكل الدولة، واألجهزة الحكومية وهذه المس      

ى بناء دولة مستحدثة بأجهزتها وهياكلها تستخدم تكنولوجيا المعلومات وتحسين وظائفها في            إل

حقل التنمية يمكن أن يقود إلى عمليات توظيف وتأسيس لمشروعات مولـدة للـدخل ويـتم                

الوصول إلى ذلك عبر بناء القدرات والبنى التحتية للمنظمـات، ويجـب التنويـه إلـى أن                 

يست غاية بحد ذاتها لكنها ستصبح أكثر فعالية إذا مـا تـداخلت مـع               تكنولوجيا المعلومات ل  

  .أهداف وغايات تنموية أخرى

 

  : عالقة تكنولوجيا المعلومات بالتنمية 1-13

تعتبر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ممكنات التغيير فاكتساب وسائل وتجهيـزات            

هم في خلق المعرفة في المجتمـع،        التنمية والتغيير بل إنها تسا     قتكنولوجيا المعلومات ال يخل   

صر دورها كذلك على كونهـا مـن        توتسهيل عملية االستفادة من المعلومات المتوفرة وال يق       

  .دوافع التغيير فقط بل إنها تعتبر أداوت ووسائل هامة في عملية التغيير والتنمية

ت وسـيلة    بأن تكنولوجيا المعلومات واالتـصاال     ية فقد جرى التسليم في التنمية الدول       

هامة مشتركة لتعزيز التنمية اإلنسانية المستدامة، وحل مشاكل الحياة الحقيقية، وقد تـساعد             

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على تسريع التنمية االقتصادية واالجتماعية وتخفيف حـد           

  .التخلف، وتعزيز المعرفة والتجارة من خالل خلق بيئة ممكنة ومناسبة



يا المعلومات في عالقة إنتاجية متبادلة، فالتنمية نتاج تكنولوجيا المعلومـات   فالتنمية وتكنولوج 

وتكنولوجيا المعلومات نتاج التنمية، ذلك أنها يمكن أن تكون وسيلة وأداة لتحقيق التنمية كمـا             

  .يمكن أن تكون هدفا تنمويا بحد ذاتها

  

  : وظائف تكنولوجيا المعلومات على صعيد التنمية 1-14

 دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية من خالل الوظائف التي تؤديهـا            يمكن أن ندرك    

  : تكنولوجيا المعلومات في المجتمعات وهي

o توفير المعلومات العامة للمجتمع في جميع المجاالت. 

o       البنـوك، البورصـة، وأحـوال      : توفير المعلومات الحديثة والمهمة في المجتمع مثل

 .الطقس

o تقريب اإلرادة من المواطن. 

o فك العزلة عن المناطق الريفية المعزولة عن طريق إلغاء حواجز الزمان والمكان. 

o تقليص وقت األشخاص أثناء قضاء حاجاتهم. 

o      يب عن بعد، التعلـيم عـن بعـد،         بالتط: المساهمة في حل المشكالت االجتماعية مثل

 .الخ...التكوين عن بعد،

o ل التكاليفتوفير المنتجات المتنوعة من أي مكان وبأي شكل وبأق. 

 

  : 1أبعاد تكنولوجيا المعلومات بالنسبة للتنمية 1-15

قبل التطرق إلى الحديث عن دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية ال بد من توضيح              

أبعاد تكنولوجيا المعومات واالتصاالت لما لها من دور مهم في فهم دورها وعالقتها بالتنمية              

إلطار خمسة أفكار تـشكل أبعـادا لتكنولوجيـا         والمجتمعات الحديثة، حيث نعرض في هذا ا      

  : المعلومات وهي كاآلتي
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o               تكنولوجيا المعلومات أصبحت مقياسا لتقدم األمم والشعوب تحت شـعار مـن يملـك

المعلومات يملك القوة وأصبح الحديث عن الدول الغنية معلوماتيا والفقيرة معلوماتيا بل األمم             

ن التمييز الذي كان سائدا إلى دول متخلفة دول متقدمـة           السريعة واألمم البطيئة، وهذا بدال ع     

  .حتى وإن استخدمنا هذا األخير فنقول متقدمة معلوماتيا ومتخلفة كذلك

أي أن تكنولوجيا المعلومات اختزلت كل المعايير التي كانت تقـسم علـى أساسـها               

  ..)…اقتصادية، اجتماعية، عسكرية، ( الــدول 

o    هانا أمنيا وجيوسياسيا وجيواستراتيجيا، اعتبارا مـن أن        تكنولوجيا المعلومات تشكل ر

 في صانعها وبالتالي    والتحكم في تكنولوجيا المعلومات هو التحكم في المعلومة وفي تأطيرها           

  . توفره شبكة االنترنت في هذا المجالماها، وهذا على غرارقبلفي مت

o         ريقة شـبكية، فلـو     تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي كل متكامل فهي منظمة بط

فقدت جزء من الحلقة لسقط الكل وتشبه في هذا السياق بشبكة السكك الحديديـة والكهربـاء                

  .والماء

o       سمي بمجتمع   كمجتمع مبني على المعرفة، لذل    التكنولوجيا المعلومات خلقت نوعا من 

التـالي  المعلومات فهو يرتكز أساسا على المعرفة والبحث العلمي والتكنولوجيا الالماديـة وب           

 المهـارة والقـدرة      الذي يتطلب  نوع من المجتمع  ال  هذا   يجب أن يجد أشخاصا يتعاملون مع     

على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة، وبالتالي أصـبح عـالم الـشغل              

  مقرونا بالتحكم في استخدامها، فهل ذلك يعني أنها ستخلق وظائف مقابل تهديم أخرى ؟

o  معلومات إضافة إلى كونها تشكل رهانا أمنيا وجيوإستراتيجيا فإنها تشكل          تكنولوجيا ال

رهانا تنمويا بالنسبة لجميع الدول، السيما دول العالم الثالث، ويأتي هذا الدور مـن كونهـا                

 هناك أدنى شك فـي أن        تعتبر أداة في يد الشعوب المتخلفة لتحقيق تنميتها الشاملة، فلم يبق          

 أداة مهمة للتنمية الوطنية، وما درجات التقدم والتطور التـي وصـلت             تكنولوجيا المعلومات 

إليها بعض الدول التي تفتقر إلى الثروات الطبيعية مثل اليابان، كوريا الجنوبية، سـنغافورة              

 به لتحقيق التقدم واالزدهار فهـذه الـدول اقتنعـت بـأن             يحتذيوماليزيا إال مثاال يجب أن      

 العصر والمورد اإلستراتيجي الهام فـي جميـع المجـاالت           المعلومات والمعرفة هي سالح   



والقطاعات، فراحت تضع البرامج لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بدءا بتمتين         

  .البنية التحتية لها

  

  : دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية 1-16

ـ              ن خـالل   من خالل ما سبق يمكن أن نبرز دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية م

  : جانبين

من خالل إيجاد خدمات ومنتجات وتطبيقات وعمالـة حـول شـبكة االنترنـت              : عموديا -

  .ومعالجة البيانات وخدمات الهاتف، أي أنها تقدم خدمات ومنتجات جديدة

وصفها أداة ممكنة من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في سلسلة           ب: أفقيا -

ا تنمية القطاع العام وزيادة فرص نمو القطاع الخاص وتوسيع األسواق           من المجاالت بما فيه   

وكفاءة اإلدارة وإيجاد المعلومات المتصلة بخدمات الصحة والتعليم والخـدمات االجتماعيـة            

  ).الحكومة اإللكترونية، التجارة اإللكترونية، التعليم االلكتروني(وتقديم للجمهـور 

 في بناء الحضارة اإلنسانية الحديثة، وكان السبب في كـل           ويلعب التطور التقني دورا كبيرا    

  .هذه التحوالت الجذرية في جميع مجاالت اإلنتاج الذي هو األساس المادي للحياة

ر المجتمعات في الدول الصناعية إلى مجتمعات تقنية أثرت بـدورها فـي             يكما أدت إلى تغي   

  .وعلى التنظيم السياسي للدولةالسلوك اإلنساني لألفراد وعلى اإلدارة وعلى المجتمع 

ولتكنولوجيا المعلومات تأثيرها الواضح في النمو االقتصادي ويالحظ أنه يمكن تطبيقها على            

نطاق واسع وفي ظروف مختلفة، كما أن إمكانياتها في تزايد مستمر وفضال عن هـذا فـإن                 

  .1تكاليفها نحو االنخفاض بصورة واضحة
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  : 1ي اتخاذ القراراتتكنولوجيا المعلومات ودورها ف 1-17

 اتخـاذ تشكل تكنولوجيا المعلومات أداة رئيسية، وعنصرا أساسيا في كـل مراحـل             

القرارات، بدءا من جمع المعلومات المتعلقة بالمشكلة المطروحة ثم معالجة هذه المعلومـات             

 وتحليلها ثم مقارنة النتائج المحصل عليها، وصوال إلى مرحلة نشر هذه المعلومات وتوصيلها            

إلى متخذي القرارات فبقدر ما تتوفر المعلومات المناسبة في الوقت المناسب وبالدقة المطلوبة             

 وهذه الخاصـية بالنـسبة   ،بقدر ما تكون القرارات صائبة وبعيدة عن العشوائية واالرتجالية    

  .للمعلومات يمكن أن تتوفر بواسطة تكنولوجيا المعلومات

رجة صحته يتناسب مع مستوى المعلومات المتـوفرة        ومما ال شك فيه أن مستوى القرار ود       

ودفتها، كما أن التطور والتغير المستمر في مجاالت جمع ونقل وتبادل المعلومات من شـأنه               

  .أن يسهل عملية تبادل المعلومات وكذا فتح آفاق وإمكانيات المشاركة في اتخاذ القرارات

ات يمكن أن تسهم في الكشف عن مواطن العجز والخلل الموجودة فـي            إن تكنولوجيا المعلوم  

المنظمات والمؤسسات، ويمكن أنة تتيح التعرف واإلطالع على البدائل والخيارات المتاحـة            

وفي نفس السياق تساعد على اختيار البديل األفضل ضمن مجموعة الخيارات المطروحـة،             

ة والدقيقة، كما تمكن من التنسيق بين مـستويات          القرارات السريع  اتخاذكما أنها تساعد على     

  . القرارات والتقليل من حاالت الخطأاتخاذ

  

  : تكنولوجيا المعلومات والمعلومات التنموية 1-18

أصبحت قضية المعلومات وكيفية الحصول عليها واختزانها وتيسير اإلفـادة منهـا            

طاعـات التنميـة مـن      ووضعها في خدمة الباحثين والدارسين والعاملين في المؤسسات وق        

القضايا الجوهرية، وبفضل تكنولوجيا المعلومات التي غيرت النظرة تجاه المعلومات والتـي            

  .أصبحت تقدم للتنمية األنواع التالية من المعلومات
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وهي معلومات تساعد المخططون ومتخذي القرار إلنجـاز        : إنجازيهمعلومات   1-7-4

  .اتخاذ القراراتأعمالهم بدقة وكفاءة عالية، كما تساعدهم على 

يمكن أن تساعدهم في تطوير وتحسين أساليب اإلنتاج كمـا          : معلومات إنتاجية  1-7-5

  .تساهم في توجيههم إلى نقاط االستثمار الناجح

وتتعلق بتطوير وتنمية قدرات األشـخاص علـى مواكبـة          : معلومات إنمائية  1-7-6

 .الوعيومسايرة متطلبات عصر المعلومات ومجتمع المعرفة كما تساعد على تنمية 

 

  :  التكنولوجية والتنموية لمجتمع المعلوماتاألبعاد 1-8

لقد أسفرت الثورة االندماجية لتقنيات المعلومات واالتصاالت عـن ظهـور بـوادر             

مجتمع جديد، هذا األخير الذي أصبحت فيه المعلومات كأساس لتحريك وبناء االقتصاد ومن             

و مجتمع المعلومـات الـذي شـاع        ثمة كمصدر ال غنى عنه للدخل الوطني، هذا المجتمع ه         

استخدامه في اآلونة األخيرة وأصبح محل اهتمام الباحثين والدارسين، وكذا غاية يسعى إلـى         

تحقيقها القادة والسياسيون ومن أجل تحديد معالم هذا المجتمع ووضع أسس العيش فيه فقـد               

 العـالمي    بتونس قمة عالمية حول مجتمع المعلومات      2005 نوفمبر   25عقدت مؤخرا في    

وإنه من الصعوبة وضع تعريف محدود ودقيق لمجتمع المعلومات وكل تعريف لهذا المجتمع             

يكون وفق المعايير المحددة لهذا المجتمع فقط ويعرفه الدكتور عبد اللطيـف صـوفي بأنـه                

المجتمع الذي يجري فيه االعتماد على المعلومات في جميع مجـاالت الحيـاة االجتماعيـة               "

االقتصادية والسياسية والعسكرية وغيرها وبـذلك تكـون المعلومـات بأنواعهـا            والثقافية و 

وأشكالها وأوعيتها المتعددة األساس الذي يقوم عليه هذا المجتمع ويعتمد عليه فـي تطـوره               

  .1"وتقدمه

ومجتمع المعلومات هو مجتمع متكامل إذ ال يمكن الولوج إلى هذا المجتمع لتـوفير وسـائل                

ت الحديثة ما لم تصاحبه حركة اجتماعية متكاملة تتضمن البعد المعرفـي            اتصاالت للمعلوما 

ق مجتمع المعلومات بالفعل على المستوى الفردي والمؤسسي        يحقتوالتقني الذي سيستمد فكرة     
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 .13، ص، 2003



باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتشمل مع الوقت جميع المؤسسات المعلوماتية واالقتـصادية           

  .والثقافية واإلدارية فيه

 التنمية في مجتمع المعلومات ال تختلف عن التنمية في المجال الصناعي من حيث              إن

جوهرها لكمنها تختلف في طريقة العمل فقط ذلك أن تنمية في مجتمع المعلومات تهدف إلى               

خلق مجتمع ينتج ويستهلك المعلمات ورأس المال الذي يقوم عليه هو المعلومات وإذ قلنا ينتج               

فإن ذلك داللة على استخدام المعلومات واستخدام تكنولوجياته في جميع          ويستهلك المعلومات   

مناحي الحياة، وبالتالي فاألساس هو توظيف تكنولوجيا المعلومات لتحقيق التنمية ويشمل ذلك            

التعليم عن بعد والتطييب عن بعد والبنوك تنشأ البطاقات الذكيـة لـدخول عـالم التجـارة                 

 اإلداري فيتيح للمواطنين المشاركة في الحياة السياسية وتكريس         االلكترونية، وأما في المجال   

 الكترونيـة وعلـى     إدارة والقضاء على البيروقراطية عن طريـق خلـق          الديمقراطيةثقافة  

 االستثمارات والمنافـسة وخلـق مجتمـع مثقـف        أمام األبوابالمستوى االقتصادي يتم فتح     

  .فردياقتصاديا مما يمكن من زيادة الدخل الوطني وال

 المعايير الرئيسية لمجتمع المعلومـات ودلـك        أهموتعتبر تكنولوجيا المعلومات من     

  . وكدا مدى استخدامها والتحكم فيهااألمكنةبقياس مدى انتشارها في جميع 

و يـشمل الكيـان     .و يشمل مجتمع المعلومات ثالث كيانات اجتماعيـة وسياسـية وثقافيـة           

 الكيان السياسي فهـو المعنـي     أما.نولوجية وتنظم العمل  االجتماعي النواحي االقتصادية والتك   

  .1بتوزيع السلطات والكيان الثقافي يهتم بالمعاني والرموز

وفي مجتمع المعلومات يمكن أن نعتبر المعرفة حقا ولكنها أيـضا سـبيال لتحقيـق التنميـة                 

ـ             ة اإلنـسانية   اإلنسانية في جميع مجاالتها، فالتنمية في جوهرها هي نزوع دائم لترقية الحال

للبشر، جماعات وأفراد من أوضاع تعد غير مقبولة في سياق حضاري إلى حاالت أرقى من               

الوجود البشري، وتؤدي بدورها إلى ارتقاء منظومة اكتساب المعرفة، وفي العصر الـراهن             

يمكن القول بأن تكنولوجيا المعلومات هي سبيل بلوغ الغايات اإلنسانية األخالقية األعلى من             
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الة وحرية وكرامة إنسانية، كما أنها أصبحت عنصرا جوهريا من عناصر اإلنتاج، وهي             عد

  . رئيسيا للتنميةمعقل القدرة التنافسية على الصعيد العالمي وبالتالي مدخال

  

  :اآلثار االيجابية لتكنولوجيا المعلومات على صعيد التنمية 1-9

ومات واالتصاالت عامـل    يرى علماء االجتماع أن التطور السريع في تقنيات المعل        

، ولعل استخدام تكنولوجيا    1هام جدا في تحديد أسس التفوق في التنافس القائم بين الحضارات          

المعلومات في مجال التنمية قد خلف وراءه آثارا ايجابية ملموسة بفعل ما أحدثه من تغير عد                

ـ           صناعة والزراعـة   ثورة بالمعنى الحقيقي على النشاط اإلنساني وشتى القطاعات اإلنتاج، ال

ل المعلومات المتدفق الالزم لتطوير ونماء      يوالتجارة والخدمات وتوفرت آلية تقصي وتتبع س      

هذه القطاعات عوضا عن إرادتها وأتاح الحاسوب تجنب هدر الزيـادة الكفـاءة، وتالشـت               

خاصة في الصناعة المعتمدة على الروبوت مشكالت روتين العمل وملل التكرار، وتحققـت             

تة في كل ما يتاح معالجته بالحاسوب يـدل اليـد البـشرية والوسـائل               ءاألداء وكفا سرعة  

الميكانيكية، وأحدثت في مجال التعليم ثورة حقيقية من حيـث المحتـوى واألداء، وتحققـت               

الفتوحات الرائدة في مجال البحث العلمـي، وزاد اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات فـي                

  . بصورة واسعة مما حقق دقة النتائج وسرعتهاالمستشفيات والمختبرات الطبية، 

لما مكن من دمج فئات معينة كانت تعاني من صعوبة االندماج فـي المجتمـع كالمعـاقين                 

والمكفوفين، كما مكنت من مشاركة أفراد المجتمع في اختيار ممثليهم وكذا المـشاركة فـي               

 .وضع برامج التنمية وتقرير مصيرهم
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  : التنمية يا المعلومات على صعيداآلثار السلبية لتكنولوج 1-10

إذا كانت تكنولوجيا المعلومات بصيغتها سمة هذا العصر أوجدت الكثير من النتائج            

االيجابية على صعيد الحياة اإلسكانية بصفة عامة وتحريك عملية التنمية نحو التقدم خاصـة              

جتماعية وسياسية  فإنها لم تخل منن إفرازات سلبية ارتقت حقيقة إلى مشكالت اقتصادية واال           

  : وقانونية وأخالقية نذكر منها

o              إنهاء الوظائف التقليدية وإحالل الخبرات الفنية والمهارة بدال عنها مما ينتج عنه بطالة

  مقنعة 

o غروب شمس الصناعات التقليدية. 

o االتجاه نحو الذاتية وكسر العالقات االجتماعية مما يخاف مجتمع بال روابط. 

o تهديد الخصوصية. 

o تراق األنظمة وتهديد سرية المشروعاتاخ. 

o               إعالء قيم األنانية وحب الذات على حساب قيم التضامن والتفاعل االجتمـاعي وكمـا

 . ثقافة التقنية العالية تعلى األنا أوال على الصالح العام"تومك فوسر"عبر عنها 

 

  :1التنمية بين المعلوماتية والعولمة 1-11

جتمع ينتقل تنظيمه من اعتمـاد آليـات تـدفق          المجتمع القائم على المعلومات هو م     

األوامر إلى آليات تدفق المعلومات ن ويكون هذا التدفق المستمر للمعلومات هواية االنتظـام              

الداخلي للمجتمع، فالمجتمع أصبح يعتمد على النظام الشبكي أكثر من النظام الحزبي الـذي              

 عصر المعلومات تكون قد أحدثت ثورة       كان سائدا من قبل، ومن ثم فإن البشرية بانتقالها إلى         

حقيقة في تاريخها، إذا انتقلت في الثورة األولى من العصور القبلية، حيث الفردية المفرطـة               

إلى عصر الدولة المركزية وها هي اآلن تتحمل من عصر الدولة المركزية إلى عصر آخر               

 كما السلطة، وال هـي      لدولة هي مركزية تقمع الحرية الفردية تحت غطاء النظم االجتماعي         
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مجتمع فردي يهدر فكرة المجتمع العام، إنما هو مفهوم جديد للدولة يـرى آليـات التنظـيم                 

الهرمي، إنما تنسحب لصالح آليات التنظيم الشبكي أو أن سلطة إصـدار األوامـر سـوف                

تنسحب التبعية لصالح حركة تفتت المعلومات، فإن آليات تدفق المعلومات هي التـي تمـنح               

  .مجتمع والقدرة على التنظيم الذاتيال

  

 :دور تكنولوجيا المعلومات في مختلف مجاالت التنمية 2

  : تكنولوجيا المعلومات والتنمية الثقافية 4-1

في عصر المعلومات وتطور التكنولوجيا التي ساهمت في اختصار المـسافة بـين             

فـة فـي الميـدان      الشعوب واتساع دائرة التواصل المعرفي بفعل زيادة حجم استثمار المعر         

التكنولوجي من خالل نمو التجارة اإللكترونية عبر شبكة االنترنت والسؤال الذي يطرح نفسه             

في هذا المقام هو أنه إذا كانت الثقافة في إبداع إنساني وثمرة العالقة بين المبـدع والواقـع،                  

  ؟ فكيف نستفيد من تكنولوجيا المعلومات وإمكاناتها الهائلة

إن تكنولوجيا تسهم في التنمية الثقافية من خالل دورها فـي تـسهيل تـدفق               بطبيعة الحال ف  

المعلومات واألخبار، وتسهيل عملية التواصل بين المبـدعين والمثقفـين، وفـتح المجـال              

للمشاركة والتعرف على ثقافات الغير والوقوف على إبـداعاتهم وإنجـازاتهم ن حيـث أن               

افة نستطيع أن نقول ثقافة عالمية إال أنه في حقيقـة           تكنولوجيا المعلومات خلقت نوعا من الثق     

  .األمر ثقافة الغالب

فتكنولوجيا المعلومات هي وسيلة فعالة وجد هامة لنشر الثقافة وفتح آفاق التوصـل             

بين شعوب المعمورة بين شعوب المعمورة خالصة فإن الحياة اليوم تقتضي معرفـة الـذات               

 وخاصة شبكة االنترنت، أصبح ذلك ممكنا بل يفي         واآلخر وعن طريق تكنولوجيا المعلومات    

ن الثقافة ونحن نعلم ذلك بأنها تتعلق بإبداعات وأعمال لكن في بعـض             أمنتهى السهولة، كما    

  .األحيان يصعب على أصحابها وضعها في متناول القراء ونشرها لإلطالع



واجز علـى   فقبل التطورات الهائلة يفي تكنولوجيا المعلومات كان هناك نوع من الح          

المثقفين والمبدعين لكن اليوم وبنقل تكنولوجيا المعلومات، فقد أطلقت العنان في وجه اإلبداع             

  .والتعبير عن الرأي تحت شعار االنترنت مثير من ال منير له

لقد استفاد قطاع الثقافة بشكل كبير من تكنولوجيا المعلومات، لكن ذلك ال يـدعونا لتجاهـل                

 جلبتها لهذا القطاع، فهي وسيلة لتكريس ثقافة الغالب خاصة في ظـل             الجوانب السلبية التي  

يجب علينا أن نفتح نوافذ     " أنتير غاندي "تيار العولمة الجارف، لذا فلنعمل بما جاء على لسان          

  .بيتي لتهب عليا رياح الثقافات الغربية شريطة أن ال تقتلعني من جذوري

لتنمية المتكاملة والحق أهدافها والوسائل المعتمدة      فالتنمية الثقافية من بعض الوجه هي غاية ا       

لبلوغها تمثل خيارات في سلم القيم موصولة الرحم بالنظام االجتماعي واالقتصادي مجملـة،             

وهذا ما يجعل التنمية عملية معقدة، متعددة األبعاد ويوجهها نحو أهداف بعيدة المرمى، ذات              

ختصاصات كما يقضي التقييم الرجـوع إلـى        طابع ثقافي اجتماعي، مما سيستلزم دراسة اال      

  .1المصدر أي إلى ثقافة المجتمع

  

  : تكنولوجيا المعلومات والتنمية االجتماعية 4-2

إن تسخير إمكانيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع مجـاالت الحيـاة            

ثـل  يمكننا من الحصول على استجابات جديدة أفضل لقضايا حيوية، قائمة منذ أمد طويـل م              

تحقيق حدة الفقر ومسائل اإلنصاف والعدالة االجتماعية وقد شهدت جميع أنحاء العالم نجاحا             

  .بارزا في استعمال المعلومات والمعارف ألغراض التنمية الفردية واالجتماعية

وتعتبر تكنولوجيا المعلومات أداة لتعزيز العالقات االجتماعية بين أفـراد األسـرة الواحـدة              

بناء الوطن الواحد، كما أنها وسيلة لتكوين واكتساب عالقات جديدة في كافـة             واألصدقاء، وأ 

  .أنحاء العالم

وتشكل تكنولوجيا المعلومات رهانا اجتماعيا لما تتوفر عليه من حلول لمشاكل اجتماعية مثل             

الصحة والتعليم والتكوين الخدمات اإلدارية والتجارة وغيرها من قضايا المجتمع وتكنولوجيا           
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مختلفة للعمل  علومات تضع أمامنا خيارات عديدة، فهذه التكنولوجيا ال تمنحها فقط أساليب            الم

والتفكير، بل إنها تقد لنا أيضا بعض الخيارات األخالقية المختلفة، وهذه الخيارات األخيـرة              

هي التي تعكس بعض المعايير التي تساعد على توجيهه السلوك والتصرفات ومـع امتـزاج     

يوتر واالتصاالت فإننا نواجه اآلن بما يمكن أن يطلق عليـه األخالقيـات فـي               أجهزة الكمب 

 وهي التي تقوم بتحديد األفعال الصحيحة في العالم         syberethicsالعصر االلكتروني   

  .1الرقمي

  

  : تكنولوجيا المعلومات والتنمية الصناعية 4-3

ال الصناعة،  يشهد العالم على مشارف القرن الحادي والعشرين تطورا هائال في مج          

فقد انتهت مرحلة المهن الصناعية الصعبة والشاقة، وحلت محلها الصناعات الذكيـة التـي              

تستخدم اآلالت المبرمجة، لقد تعززت الصناعة بفضل تكنولوجيا المعلومات، وأخذت منحى           

آخر نحو المصانع والشركات االلكترونية، والتي يقتصر فيها دور اليد العاملة سـوى علـى               

ويمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تفيد في تنمية القطاع الصناعي من خالل            .ة والمراقبة اإلدار

  : اآلفاق التي تفتحها تكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في

  : آفاق تكنولوجيا المعلومات في المجال الصناعي 2-3-3

o             إعداد الدراسات االقتصادية الفنية للمشروعات الصناعية في ضوء مخطـط التنميـة

  . البلد وتوجهاته المركزيةوحاجة

o االطالع على التطورات الفنية في العالم قبل البد ببناء مشروع معين. 

o المساعدة على استنباط الحلول لإلشكاليات التي تواجه الصناعي عند تشغيل المشروع 

o إعداد تقارير إحصائية وتوفير المعلومات فيما خص المواد األولية والتصنيعية. 

o لمعلومات الخاصة بتنفيذ المشروع وتشغيلهإمكانية متابعة ا. 

كما أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في المجال الصناعي يمكن أن يرفع من كفاءة األنشطة              

  : ورفع اإلنتاجية ومن بين االستخدامات التكنولوجية في هذا المجال نذكر
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  : 1ألذرع اآللية الذكية ا 2-3-4

تينية التي ال تحتاج إلى قـوة عـضلية وال          استخدمت األذرع اآللية الذكية للقيام الرو     

تتطلب عمليات أو أنشطة معقدة مثل عمل اللحام والدهان ومصانع السيارات، وقـد اعتمـد               

  . التحكم التي تعمل بواسطة أجهزة الحاسب اآلليمةتشغيل هذه األذرع على دقة وسرعة أنظ

طور أنظمة الحكم اآللية    وكان اليابانيون أول من استعمل هذه األذرعة بصورة موسعة ومع ت          

وازدياد قدرة الحاسبات اآللية التي تشغلها ازدادت كفاءة األذرعة اآلليـة وأصـبحت تقـوم               

  .بأعمال دقيقة ومركبة

وقد أدى استخدام أساليب الذكاء االصطناعي في برمجة هذه األذرع إلى فتح آفاق جديدة لـم                

 Electroiniceليكترونيـة  تكن ممكنة من قبل مثل األذرع التي تستخدم الرؤية اال

vision            والتي تستخدم بكثرة في عدة مجاالت مثل توجيه الصواريخ والطائرات واألقمار 

الصناعية، ومجاالت التجسس، ومنن أمثلة األنظمة التي تستعمل الرؤية االلكترونيـة نظـام             

  . للسيارات"جنرال موتورز" المستخدم في شركة consight تبكون س

  

  : 2علومات والتنمية االقتصاديةتكنولوجيا الم 4-4

 على المعلومـات    ايشهد العالم تحوال متسارعا نحو اقتصاد المعرفة الذي يعتمد أساس         

 سـلعا هامـة     حيث تزداد نسبة القيمة المضافة المعرفية بشكل كبير وتنحدر سلع المعلومات          

 لبيئة االقتـصادية جدا، وترابط مسألة التنمية والتطور االقتصادي بالقدرة على االستثمار في ا       

الذي يتحول إلى قاطرة التنمية، والتطور االقتـصادي        والتوسع المستمر في قطاع المعلومات      

عد االنترنت أحد األسس الهامة لهـذا الحامـل األساسـي لهـذه             تفي مختلف أنحاء العالم، و    

  .التحوالت الجذرية
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اتها البدائيـة،   فالمعرفة رافقت اإلنسان منذ أن تفتح وعيه، وارتقت معه من مـستوي           

مرافقة االتساع مداركه وتعمقها، حتى وصلت إلى ذراها الحالية، غير أن الجديد اليوم هـو               

حجم تأثيرها على الحياة االقتصادية وعلى نمط حياة اإلنسان عموما، كما ازدهـر اقتـصاد               

 المعلومات وتطور ليصبح اقتصادا معتمدا إلى المعلوماتية، حيث سيغير عالم الشغل بـشكل            

جذري، وذلك بفضل الثورة العلمية والتكنولوجية والتي كان لها الدور الريادي في التحوالت             

الحاصلة، فمكنت اإلنسان من فرض سيطرته على الطبيعة إلى حد أصبح عامـل التطـور               

المعرفي أكثر تأثيرا بين العوامل األخرى المادية والطبيعية، بل إن تكنولوجيا المعلومات هي             

تراتيجي الجديد يفي الحياة االقتصادية كما تشكل في عصرنا الـراهن العنـصر             المورد االس 

األساسي في النمو االقتصادي، فمع التطور الهائل لألنظمة المعلوماتية تحولـت تكنولوجيـا             

 أهم جوانب تطور االقتصاد العالمي ن حيث بلغ حجم الـسوق العالميـة              أحدالمعلومات إلى   

  .1 حوالي تريليون دوالر أمريكي 2000للخدمات المعلوماتية عام 

ويعتبر تطوير فقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من األمور الحيويـة لـدعم     

النمو االقتصادي واالجتماعي حيث تتمثل أهم نتائجه في تحقيق دفعة تحديثية لالقتـصاديات             

ارات المحليـة   الوطنية، وتحقيق التكامل بين هذه االقتصاديات وجلب جانب هام من االستثم          

واألجنبية فغي هذا المجال وفي تطوير الموارد والقدرات البشرية لزيادة القـدرة اإلنتاجيـة              

  .لالقتصاد الوطني

وقد تجاوزت التغيرات المعاصرة مجرد اعتماد المعلومات كمصدر جديـد للثـروة            

طريقهـا إلـى    والسلطة، فالتبادل النقدي اليوم تجاوز فكرة العملة الورقية والتي بدأت تأخذ            

الزوال فقد أصبح كل ما في األمر تتابعا دقيقا لألصفار واآلحاد وانتقالها من حاسـوب إلـى                 

  .حاسوب آخر عبر الشبكة الدولية
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  : 1النقد االلكتروني 2-4-3

ل محل العملة الورقية وبذلك تكون التجارة االلكترونيـة دخلـت إلـى             حهو الذي ي  

معظم األسواق العالمية تتعامل عـن طريـق        سع األبواب وستصبح    أواالقتصاد العالمي من    

 تريليـون دوالر    %2,5تكنولوجيا المعلومات، وبقدر حجم التجارة االلكترونية سنويا بــ          

  . من التجارة العالمية%5وبذلك قد حازت على نسبة 

ويعتمد التبادل التجاري اإللكتروني على وسائط مختلفة بدءا من التبادل عبر الشبكة الدوليـة              

 وهي بطاقـة    VISAسيب الزبون والبنك والشركة المنتجة، كما تعتمد على بطاقات          بين حوا 

 مليون شخص إضافة إلى وجـود عمـالت إلكترونيـة           200ذكية يستخدمها اليوم أكثر من      

خاصة مثل بطاقة الهاتف وبطاقة السكك الحديدة وبطاقـات الوجبـات الخاصـة بالمطـاعم        

  .والفنادق

يد سوف يقلل من أهمية المصارف أو يلغي دورها تماما ن           هذا النظام االلكتروني الجد     

فمعظم الشركات اليوم أصبحت تعمل خارج النظام المصرفي، فالواليات المتحدة األمريكيـة            

  . من حجم التجارة االلكترونية%90على سبيل المثال تستخدم 

ي الذي يتجه   ومهما قيل ويقال في هذا المجال فإنه ال مناص من الخوض في االقتصاد العالم             

وهو ما يعزز بطبيعة الحال     .أكثر فأكثر إلى فتح الحدود أمام االستثمارات في كل أنحاء العالم          

  .دور ومكانة الدول العظمى بفضل شركاتها المتعددة الجنسيات

وثمة تطور ايجابي في االقتصاد العالمي وهو إتاحة الفرصة لالسـتثمارات وروح المبـادرة        

طور، وهو من شانه أن يفتح آفاقا جد هائلة، أما جيل المستثمرين الجدد             والتنظيم اإلداري المت  

الذين ال يملكون سوى القدرة على اإلدارة المتطورة وديناميكية تنظيميـة عاليـة والمبـادرة               

  .المنظورة المبنية على اإلبداع
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  : الدفع االلكتروني 2-4-4

لـك بطريقـة   وهي عملية تحويل أموال هي في األساس تمثل سلعا أو خـدمات، وذ        

رقمية أي باستخدام أجهزة الكمبيوتر وإرسال البيانات عبر خط هاتفي أو شبكة ما أي وسيلة               

، وتستخدم خاصة في المؤسسات المالية والبنوك والبورصة وهي تقنيـة           1يتم بها نقل البيانات   

  .من شانها أن تسهل عملية التسديد الفوري عبر الشبكة

ل نهضة لالقتصاد العالمي بانعكاساتها على القدرة الشرائية        وتكنولوجيا المعلومات عموما تشك   

وبهذا الشكل تدخل تكنولوجيا المعلومات كجزء      . 2وسرعة جمع ومعالجة وتحويل المعلومات    

أساسي في إنشاء نظام اقتصادي دولي جديد، ليس فقط عن طريق البحث عن توزيع وسائل               

ت وتكنولوجياتها كهدف أساسي للنظـام      االتصال بين الدولة، وإنما عن طريق ضع المعلوما       

االقتصادي، بحيث تعيد التوازن في العالقة بين المعلومات والطاقة، ذلك أن المعلومات ليست             

خادم الحتياجات الطاقة وسيلة لتنظيم النمو فالمعلومات يمكن أن تكون إلى العكـس أسـاس               

  .3النظام الجديد

  

   :4التقييم التكنولوجي 4-5

قسيم التكنولـوجي األسـس الـضرورية لوضـع الـسياسيات           لقد أضحت أهمية الت   

  : والبرامج، ويقصد بعملية التقسيم

ذات الصلة بكل مـا يحـدد مـن         ) األولية والثانوية (التحليل الدقيق والمتوازي لجميع اآلثار      

ابتكارات تكنولوجية، وكذلك توقع النتائج المباشرة المترتبة على تطبيقاتهـا فـي المحـاالت              

  .تنمية الوطنية بصفة عامةالمختلفة لل
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o  يم التكنولوجي هو الذي يمد متخذي القـرار الـسياسي بالمعلومـات الكافيـة              يإن التق

والبصيرة الواعية حتى ال تأتي قراراته كرد فعل مباشر لألمور العارضـة دون إدراك لمـا                

  .يمكن أن تؤدي إليه هذه القرارات المتسرعة على المدى البعيد

o   نولوجي إلى أطر ومؤسسات قادرة على لمالحقته المعلومات العملية         ويحتاج التقييم التك

والتكنولوجية والحصول عليها من مصادرها الرسمية ولديها جسارة االختراق التكنولـوجي           

 .لمعاقل اإلنتاج العلمي

 

  : تكنولوجيا المعلومات والتنمية المهنية 4-6

ل فقد أصبحت البطالة في     إن قضية البطالة اليوم تأخذ مفهوما مختلفا عما كان من قب          

مجتمع المعلومات مشكلة نوعية وليست كمية، فقد خلقت القوة الحديثة سوقا واسعة لأليـدي              

ار األيدي العاملة تتغير وأصبح الطلب على األيدي العاملـة          يالعاملة، لكن معيار انتقاء واخت    

التغييـر والنمـو   التي تتمتع بكفاءات ومهارات وخبرات عالية والقدرة والقابليـة للتطـور و     

  .المستمر

 حول تأثير منتج برمجيات مايكروسوفت علـى        1995وقد كشفت دراسة في عام      

فرصة عمل جديدة في والية % 6,7االقتصاد المحلي أن وظيفة في مايكروسوفت قد خلقت 

 فرصة عمل، هذا وقد أصبح جيل الثورة      %3,8 "غينبو"واشنطن، بينما خلقت كل وظيفة في       

  .1واالتصاالت ة على إضافة منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلوماتمرتبطا بالقدر

                                                 
متوفر على . 27/12/2005: ، تمت الزيارة يوم]على الخط.[28 ، ع2003: مجلة عرين. مفاهيم علمية:  المعرفةاقتصاد ما هو -  1

  : العنوان
http://www.arabcin.net/areen/staff.htm 



  :المظاهر المجسدة لدور تكنولوجيا المعلومات في التنمية 5

  : اإلدارة اإللكترونية 5-1

إن تعزيز عملية استيعاب تكنولوجيا المعلومات وإتاحتها لالستخدام الذي يـستهدف           "

ي والحضاري العالمين تقتضي التحول نحو      التميز في األداء ومواكبة عمليات التحديث اإلدار      

اإلدارة الرقمية، ومن خالل تبني عمليات التحويل وآليات التنفيذ، وصياغة الرؤى التي شأنها             

أن تعكس إستراتيجيات اإلعداد لهذا التحول ومستلزمات تنفيذه وتوفر المنطلقـات الفكريـة             

اتيجيات التحول وتنفيذها واسـتنباط     والنماذج التطبيقية التي ترشد القائمين على تخطيط استر       

  .1"معايير تقويم التحول 

  :التعليم اإللكتروني 5-2

  : التعليم اإللكترونيماهية  3-2-1

اد إلى التعليم والمعرفة أمر جوهري لتحقيق التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة             فالن

ية تقـديم   والثقافية كوسيلة للتمكين الشخصي وتتمتع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بإمكان        

فرص تعليمية غير مسبوقة لكل أفراد المجتمع وفي كافة أطوار والمراحل العلمية التعليمية،             

  .وسوف يستفاد منها في إنتاج مواد تعليمية ذات نوعية جيدة، يمكن الحصول عليها بسهولة

وحـة  وثمة تركيز كبير في العالم المتقدم على تطوير التعليم العالي على مفهوم الجامعة المفت             

والتعليم المستمر، نالحظ إعادة بناء إستراتيجية التعليم في الدول المتقدمة بشكل مكثف وعلى             

  .فترات متعاقبة

واإلصالحات التربوية المعاصرة تسعى لتحقيق أهداف عديدة لعـل أبرزهـا تقنيـة             

لية المعلومات واالتصاالت في جميع مراحل التعليم والتدريب وهو ما أفادت به المنظمة الدو            

ـ و.للتربية والثقافة والعلوم في أكثر من مناسبة وأدرجته ضمن جميع برامجها التنموية            ذل تب

المؤسسات التربوية جهودا مضنية لالستفادة من خدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في           

مجال التعليم وكذا تفعيل دورها في التنمية الشاملة، وفي هذا اإلطار فهي تبادر إلـى رسـم                 

                                                 
توصيات  المؤتمر العلمي الثالث لكلية اإلقتصاد والعلوم : نظم المعلومات ودورها في تنمبة منظمات األعمال.  الوادي، محمود-  1
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سات والخطط الالزمة وتجميع المصادر المطلوبة بشرية كانت أم مادية من خالل آليات             السيا

  .متعددة من اجل إنجاح مسار التربية والتعليم

إن اعتماد تقنية التعليم االلكتروني أو التعليم عن بعد أو التعليم المفتوح يؤدي إلـى تحقيـق                 

  : حددةمأهداف 

  : أهداف التعليم االلكتروني 3-2-2

o ليم وتعلم المواد الدراسيةتحسين تع.  

o              تطوير مهارات الطالب األساسية للنجاح في بيئات العمل الحديثة ويشمل ذلك على– 

 .التقاء الحر والشامل للمعلومات وتبادلها بطرق مختلفة

o االتصال باستخدام األنواع المختلفة من الوسائط. 

o         ضـافية حـسب مـا      معرفة محتوى المواد الدراسية والقدرة على جمع المعلومات اإل

 .تقتضيه الحاجة

o إعداد جيل من المتعلمين الذين يعتمدون على ذاتهم. 

o خلق نوع من العمل الجماعي عن طريق المشاركة في فرق عمل. 

o إمكانية التفاعل مع اآلخرين. 

o زيادة القابلية نحو التعلم. 

o          بح  الطالب أي انه يص    أحولإحداث تغيير في التنظيم االجتماعي حيث يصبح متمركز

 .هو محو العملية التعليمية

o تعزيز التعاون والتفاعل بين الطالب والمعلمين والمدارس األخرى. 

o خلق جو يساعد ويشجع على اإلبداع. 

o     أي توجيه التعليم والتكوين حسب البيئة التـي        : إعداد الطالب لمعظم المهن والوظائف

 .يعمل فيها الطالب بعد تخرجه

o ون الحاسبتقديم فرص تعليمية ال تتوفر بد. 

o مشاركة الطالب أنفسهم في العملية التعليمية. 

o تحسين مهارات حل المشكالت لدى الطالب بشكل واضح. 



o 1تحسين اتجاهات الطالب وزيادة مستوى الثقافة لديهم. 

 إنإن التحول أو االنتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم اإللكتروني عملية جد معقـدة ذلـك                 

 توفير تشغيل األجهزة إنما هي تعني التدريب على استخدامها وتوظيفهـا            التقنية ليست مجرد  "

  .2"في العملية التعليمية

 :االلكترونيةالصحة  3-3

 ليشمل قطاع الصحة أيـضا، و       امتديبدو واضحا أن تأثير تكنولوجيا المعلومات قد        

 صحية  تحول هذه الخدمة التي تربط فيها العالقة بين الطبيب و المريض مباشرة إلى خدمات             

إلكترونية تتم عن بعد باستخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ، وقد استحدثت العديد من              

الخدمات منها التطبيب عن بعد،  و تسويق الخدمات الطبية ، وظهـور شـبكات و بنـوك                  

  .المعلومات الصحية

  : 3التطبيب عن بعد 3-3-4

، وكان الهدف األساسي    لقد تطور الطب عن بعد مع بداية الثمانينيات من هذا القرن          

منه هو تقديم خدمات طبية في المناطق الريفية، موازية لتلك التي تقدم في المـدن الكبيـرة                 

والعواصم، حيث كان الهدف هو تقليل نفقات انتقال المـريض والتواصـل بـين المـريض                

دن والطبيب بما يوفر أكبر قدر من الراحة للمريض الذي قد يعاني من متاعب السفر إلى الم               

 .الكبيرة واالنتقال لمسافات بعيدة بما يضر بصحته

، والتـي   "المؤتمرات الطبية المرئية عن بعد    "والطب عن بعد يستخدم كذلك بشكل أساسي في         

تسمح باالتصال المباشر بالصوت والصورة للعديد من األشخاص في العديد مـن المنـاطق              

 .ل إلى كل الراغبين فـي المـشاركة       المختلفة، حيث ينقل فعاليات المؤتمر عبر شبكة االتصا       

علـم األمـراض المزمنـة،    : وقد استفادت مجاالت عديدة من  تكنولوجيا المعلومات مثـل         

  .االستشارات الطبية عن بعد، علم األمراض الجلدية ، أمراض القلب
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  : المؤتمرات و تسويق الخدمات الطبية 3-3-5

مات  الصحية إلكترونيا بل     لم يقتصر تأثير تكنولوجيا المعلومات فقط على تقديم الخد        

مكنت األطباء  و ذوي االختصاص من متابعة التطورات الحاصلة في المجال الطبـي مـن                

خالل المناقشات و العروض و المحاضرات عن بعد، وكذا المؤتمرات الطبية عـن بعـد و                

 بذلك يكون الطب قد و صل مرحلة العالمية، إذ نجد أن معظم المستشفيات  اليوم تشترك  في                 

عديد المشاريع العالمية المتعلقة بتسويق الخدمات الطبية وعلى سبيل المثال ال الحصر نجـد              

 ألف  12 ألف مريض سنويا منهم      400مركز مايو الطبي األمريكي الذي يستفيد من خدماته         

مريض أجنبي  ينتمون إلى مناطق الشرق األوسط و أمريكا الجنوبية و أوروبا ،  و يمثلون                 

  .1 المركز من  دخل% 12

 أما على المستوى العربي فقد تم ربط هذا المركز باثنين من المستـشفيات األردنيـة و تـم      

  .تكوين شبكة مماثلة في السعودية

  :مواقع الخدمات الصحية 3-3-6

وكذلك فإن هذا التطور التكنولوجي أتاح للمرضى االستفادة بـه، حيـث يـستطيع              

م من موطنه الموجود به، فالمريض الذي       المريض االتصال بأي طبيب في أي مكان في العال        

ال يشعر باالرتياح ألسباب نفسية أو اجتماعية لمصارحة طبيبه عن حالته الحقيقية يستطيع أن              

يصارح طبيًبا ال يعرفه في أي دولة أخرى عن حالته من خالل شـبكة اإلنترنـت، وهـذا                  

 Mediconsultاالختيار التكنولوجي ينتشر بسرعة كبيرة في أمريكا، بـل إن موقـع             

، طبية من تقارير طبية على متخصصينيعطي للمرضى إمكانية عرض حالتهم بكل الوثائق ال

بينما تتيح مواقع أخرى للمرضى التواصل مع بعضهم عبر غرف الحوار للحـديث حـول               

ويرفع البريد اإللكتروني بعض التحفظات بين األطباء والمرضى، غير أن          . مشاكلهم الصحية 

 ضىاالتصال ال يطبق في الحاالت الحرجة، ويكون مفيًدا في متابعة حالة المر           هذا النوع من    

  ..واإلجابة عن أسئلتهم، وإعطائهم النصائح، وتنظيم مواعيد الزيارات
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إنه بالرغم من هذا التطور الهائل في تكنولوجيا االتصال فإن العالم ما            : 1"جيم كالرك "ويقول  

 .التكنولوجيا الجديدة في مجال الطب بشكل خاص يستفد بل ويقاوم تبني هذه لمزال 

  : التجارة اإللكترونية 3-4

 إلى عالم األعمال من شكل العمليات التجاريـة         القد غير دخول االنترنت وتطبيقاته    

محدثا ثورة كبيرة، ومعلنا بداية مرحلة جدية قوامها التجارة االلكترونيـة، فقـد تجـاوزت               

عالمية اليوم توقعات أكثر المتفـائلين فـي الماضـي          العمليات التي تتم عن طريق الشبكة ال      

 ،، كما أن تجارة االنترنت أصبحت رائجة، خاصة مع بروز متاهة الربح اإللكتروني            2القريب

  .3وهناك منتديات عالمية تنشر باستمرار قائمة أسماء المواقع الربحية

معلومـات  وتعد التجارة االلكترونية من أهـم التطبيقـات الناجحـة لتكنولوجيـا ال            "

واالتصاالت، فهي توفر سبل جديدة للمشاركة في األسواق العالمية، وتتيح إمكانيـة جديـدة              

  .4" الوطنيةتاالقتصاديالتنويع 

وطبعا لم يكن ذلك ممكنا لوال ثورة المعلومات واالتصاالت عندما تحدث الباحثون عن القرية              

ألولى تقصير المسافات مـن خـالل       الكونية أو المدينة االلكترونية فان ذلك يعني بالدرجة ا        

شبكة االنترنت، ولكن التجارة االلكترونية كانت أول المستفيدين من خدمات االنترنت لتعزيز            

االتصال وإبرام الصفقات واإلعالن والترويج والتسويق والحصول على معلومات في الزمن           

أخيرا لعقد الشركات الحقيقي عن وضع االقتصاد العالمي وعن األسواق والشركات المنافسة و         
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مع حلفاء أقوياء في دول أخرى وتقسيم العمل بين مجموعات مختلفة وتقاسـم نتـائج هـذه                 

  .1"الشركة 

 تكنولوجيا المعلومات أداة مهمة للقيام بالرصد التكنولوجي واالستراتيجي في          أنكما  

انـت   فقد غيرت المبررات الموضوعية التـي ك       كجميع المجاالت وعلى جميع األصعدة لذل     

وراء االعتناء بقطاع المعلومات والتكنولوجيا الحديثة من مجرد االتجاه الوظيفي العام إلـى             

مبررات اقتصادية مختصة ألن المعلومات تحوله إلـى منتجـات اقتـصادية علـى غـرار           

المعروضة في السوق وأسهمت التحوالت التكنولوجية، قسط كبير في تغيير المواقف الفردية            

لومات ووظائفها إلضفاء الصبغة المادية على قيمتها إلـى درجـة جعلـت             في استخدام المع  

 المعبر عن وصول اإلنسان     Cpmpunicationالمجتمع قائما على االتصال الحاسوبي      

إلى ذروة التطور التكنولوجي في ميدان معالجة وتوزيع المادة الفكرية المعرفية واإلعالميـة             

  .2بواسطة الحاسوب

  

  : الحكومة االلكترونية 3-5

يعد إنشاء الحكومة االلكترونية من أحدث اتجاهات تطوير اإلدارة العامة ومجتمـع             

  .المعرفة على نحو يساهم في إحداث تغيير جدري في الدور التقليدي للحكومة

  

  : تعريف الحكومة االلكترونية 3-5-1

وتعني تسيير الخدمات وعمليات اإلدارة داخليا وخارجيا بمساعدة فنية، حتـى تكـون               

عالية ومنفعة للمواطنين، من خالل استخدام الكمبيوتر واالنترنت وغيـر ذلـك مـن              أكثر ف 
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تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لربط المواطنين ومنـشآت األعمـال التجاريـة            

  .1والصناعية باإلدارة الحكومية وتسهيل التعاون بين مستويات اإلدارة المختلفة

ا قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على توفير الخـدمات         وتعرف الحكومة االلكترونية بأنه   " 

الحكومية التقليدية للمواطنين بوسائل الكترونية وبسرعة وقدرة متناهيتين وبتكاليف وجهـود           

 الحكومة االلكترونيـة   أنوليس معنى هذا     .2"أقل ومن خالل موقع واحد على شبكة االنترنت       

  . االنترنت الن هذا مفهوم خاطئتؤدي جميع وظائفها وتقدم خدماتها عن طريق

فالحكومة االلكترونية هي االنتقال من تقديم الخدمات بالشكل التقليدي إلى الشكل االلكترونـي   

أي كان شكله، فهناك بعض الدوائر الحكومية أصبحت الكترونية كلية، فمعنى هذا أنها تقـدم               

لمعلومات سـواء كانـت     جميع خدماتها عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام شبكات ا        

  .المحلية أو شبكة المؤسسة وهناك خدمات تقدمها عن طريق االنترنت

وفي حقيقة األمر فإن الحديث عن حكومة الكترونية يجب أن سبقه الحديث عن البنى التحتية               

لهذه الحكومة، فكلما أن الحكومة التقليدية تقتضي توفر مباني ومقـرات وتجهيـزات فـإن               

نية تحتاج إلى بنية تحتية قوامها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحديث          الحكومة االلكترو 

  .موجه هنا إلى شبكات المعلومات الخاصة

  : تتلخص أهدافها فيا يلي :أهداف الحكومة االلكترونية 3-5-2

o  اإلسراع في التحول على مجتمع قائم على المعرفة ورفع مستوى المنافسة.  

o ذ القراراتتعميق مشاركة المواطنين في اتخا. 

o القدرة على التكيف مع المتغيرات والتحديات الجديدة. 

o               خلق وعي في المجتمع بخصائص الحكومة االلكترونية وقدراتها فـي تطبيـق قواعـد

وممارسات إدارة شؤون الحكم بكفاءة عالية، لهذا فإن تنفي الحكومـة االلكترونيـة يتطلـب               

عن العمليات اإلدارية غير الـضرورية،      تبسيط خطوات العمال اإلداري واختصارها لتنازل       
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وهناك العديد من التطبيقات الناجحة للحكومة االلكترونية في الدول المتقدمة مثل ألمانيا حيث             

تستخدم الوسائل الحديثة لتكنولوجيا المعلومات في بعض العمليات مثل إجراء االنتخابات وفي            

حاسبة الضريبية والتحصيل وغير ذلـك      إجراء قياسات الرأي العام، بل وفي تقديم أعمال الم        

، وتلتها دول أخرى مثل مصر ودولة اإلمارات العربية المتحدة التي أنـشأت             1من الخدمات   

 . من خدماتها الكترونية%50مدينة دبي االلكترونية والتي أصبح 

  

  : أهمية تطوير الحكومة االلكترونية 3-5-3

  : ماتبدو أهمية تطوير الحكومة االلكترونية من منظورين ه

األخذ بزمام المبادرة إلدخال تطبيقات تكنولوجيا المعومات واالتصاالت بين الحكومـة           : أوال

  .والقطاع الخاص والمجتمع المدني وفتح قنوات الحوار والتعاون لمجد الجسور

إيجاد وسيلة فعالة إلعادة هيكلة النشاط الحكومي عن طريق تقديم خدمات أكثر جـودة              : ثانيا

  .وكفاءة

تقوم فكرة الحكومة االلكترونية على أربعة ركـائز   : 2الحكومة االلكترونيـة  أركان   3-5-4

  : أساسية هي

o                تجميع كافة األنشطة والخدمات المعلوماتية في موضع واحـد وهـو موقـع الحكومـة

  .االلكترونية على االنترنت في نشاط أشبه مت يكون بفكرة الدوائر الحكومية

o      عة وعشرين ساعة على أربعة وعـشرين، دون        فتح قنوات اتصال دائمة بالمواطنين أرب

 .انقطاع، وتامين كافة االحتياجات االستعالمية والخدمية للمواطنين

o              العمل في شكل شبكات معلومات لضمان التنسيق والربط بين مجموع الدوائر الحكوميـة

 .فيما بينه، وداخل الدوائر الحكومية
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o حكومية ذات الطابع التجاريضمان وجود عائد مقابل تقديم الخدمات واألنشطة ال. 

 

 : مراحل تنفيذ الحكومة االلكترونية 3-5-5

إن التحول من الحكومة التقليدية إلى الحكومة االلكترونية ليس باألمر الهين وليس بالـصعب              

 أنالن ذلك يتعلق بمسألة تنظيم ووقت فقط، على أن التحول إلى الحكومة االلكترونية يجـب               

  : ت أساسية هييمر بمجموعة من المراحل وخطوا

o               وضع بنية تحتية لالتصاالت لها القدرة على نقل المعلومات على درجة عالية منن الدقة

والكفاءة والمحافظة على أمن وسرية المعلومات وهي المرحلة األساسية في بداية التحـول،             

الن شبكات المعلومات والتصاالت وكذا قواعد وبنوك المعلومات هي األساس الـذي تقـوم              

  .الحكومة االلكترونيةعليه 

o                القيام بعملية تحديث الخدمات عن طريق إدخال النظام اآللي وأتممـة جميـع العمليـات

 .واألنشطة بإدخال نظام الحاسبات اآللية

o توفير المعلومات الالزمة وإمكانية الوصول إلى الخدمات بيسر. 

o رونيةضمان اشتراك القطاعين العام والخاص في دعم تطبيقات الحكومة االلكت. 

 كما أن التحول إلى الحكومة االلكترونية يجب أن يسبقه تحول في الوعي لدى األفراد بهـذا               

التغيير وطرق العمل وتقديم الخدمات الجديدة كما أن نشر ثقافـة المعلومـات مـن المهـام                 

األساسية التي تتعلق بالحكومة االلكترونية، كما يجب توفير المهارات الالزمة للتعـالم مـع              

  .قات الحكومة االلكترونية لدى جميع المواطنينتطبي

 



  : تتضمن الحكومة االلكترونية ما يلي: محتوى الحكومة االلكترونية 3-5-6

o             محتوى معلوماتي يشمل كافة القطاعات المتعلقة بالمواطنين وبين مؤسسات الدولة فيمـا

  بينها 

o تقديم كافة الخدمات على الخط المباشر. 

o هزة الدولة والمواطنينضمان االتصاالت بين جميع أج. 

التعلـيم والـصحة،    :  التحول إلى الحكومة االلكترونية يمس القطاعات التالية       أنكما  

خدمات األعمال، الخدمات االجتماعية، األمن، الضرائب، وعمل المصارف، البنوك، شؤون          

لـوطني  وتعتبر الحكومة االلكترونية وسيلة هامة لبناء االقتـصاد ا         .النقل، الخدمات اإلدارية  

وأداة فعالة لتقديم الخدمات االجتماعية بكل كفاءة وفعالية، وهي مصدر قوة بالنسبة للدولة كما              

أنها ترجمة لمدى تقديم الدولة وتطورها، كما أنها تعتبر أداة للرقابة على الجميع علـى حـد                 

  .سواء لما تتمتع به من إمكانيات التحليل والمراقبة اآللية لألنشطة

االلكترونية أداة لتكريس العدالة االجتماعية ونـشر المـساواة بـين جميـع              إن الحكومة    -

، كما ينتظر مـن تطبيـق       ومسؤوليةالمواطنين وفتح قنوات الحوار واالتصال بين المواطن        

الحكومة االلكترونية القضاء على الغش والتزوير والتقليل من الفساد اإلداري خاصـة، كـذا         

وقراطية والمتفشية بكثرة في الحكومة التقليدية والقـضاء        القضاء على داء العصر وهو البير     

على المحسوبية والمحاباة في اقتسام الثروة، وتقسيم األرباح وفي مجال التوظيـف وتـسليط              

  .اإلحكام والعقوبات، كلها من الجوانب االيجابية للحكومة االلكترونية

د ولعل أهم إنجاز ستحققه     هذه األخيرة من شأنها أن تحمي كافة الحقوق بالنسبة لألفرا           

وبالتالي فإذا تكاملت كمل هذه     .تطبيقات الحكومة االلكترونية هو تحقيق الديمقراطية المنشودة      

المجاالت السالفة الذكر فنكون قد حققنا تنمية وطنية شاملة، بل ربما أكثر من ذلـك سـوق                 

اجـه تطبيقـات    نرتقي لنعيش في مدينة أفالطون الفاضلة رغم التحديات الكبـرى التـي تو            

وتعد التحديات القانونية من أكثر موضوعات الحكومـة االلكترونيـة          . الحكومة االلكترونية 

حساسية والتي سعت الحكومات إليجاد حلول لها عن طريق التوزيع االلكترونـي، كمـا أن               



الحكومة االلكترونية تقتضي وضع تشريعات تقر بمصداقية الوثائق االلكترونية ومـساواتها           

  .ائق الورقية، وهي مستخدمة في الواليات المتحدة األمريكية، ايرلندا، ماليزيابالوث

ونقول بشكل عام أن الحكومة االلكترونية تساهم بشكل ملحوظ فـي تـسهيل حيـاة               

ر فالمواطنين من خالل تقديم الخدمات الحكومية عن بعد أو الكترونيا مما يوفر عنـاء الـس               

  .ةومشقة التنقل بين المكاتب الحكومي

  

  : ينة االلكترونيةالمد 3-6

ظهرت في اآلونة األخيرة أسماء كثيرة للمدينة العصرية المعتمدة على الحواسـيب            

والشبكات مثل المدينة السلكية والمدينة المعلوماتية، المدينة الخفية، المدينة الكيـة، المدينـة             

ه هذه األخيرة عبـارة     وكل منها يتخيل أن   ،االفتراضية، المدينة المتصلة والمدينة االلكترونية      

، لكنها في األساس مدينة واقعية وليـست خياليـة،          "الفرابي"عن المدينة الفاصلة التي تخيلها      

  .وفي واقع األمر فإنه ال يكاد تخلوا مدينة في العالم من مظاهر المدينة االلكترونية

 فـي عـام     وقد استخدم مصطلح المدينة الرقمية في المؤتمر األوربي حول المدينة الرقميـة           

، دشن األوربيون مستودع المدينة الرقمية األوربية في عديد مـن    1996، وفي عام    1994

المدن الرقمية إال أن معظمها أخذ الطابع التجاري وليس الطابع المدني الشامل لكافة جوانب              

  .1الحياة

  : رونيةتعريف المدينة االلكت 3-6-1

 أن المدينـة االلكترونيـة      يعتبر مصطلح المدينة االلكترونية حديثا نوعا مـا رغـم         

كظاهرة موجودة منذ عقد من الزمن على األقل، ويشير مصطلح المدينة االلكترونيـة إلـى               

مدينة عادية يتم فيها المعامالت والخـدمات بـين األشـخاص الكترونيـا عبـر الـشبكات                 

                                                 
-10.عمـان . الواقـع والتحـديات  : مة اإللكترونيـة ورقة عمل مقدمة إلى ندوة الحكو . تخطيط المدينة اإللكترونية  .  فريحا، حيدر  - 1

  :متوفر على العنوان. 08/04/2006: ، تمت الزيارة يوم]على الخط.[12/03/2003
 http: //www.araburban.com/audi.com/arabic/articles/article5.htm. 



ـ              ابع والحواسيب، وتعرف بأنها محاكاة شاملة تعتمد على تقنية الشبكة العنكبوتية لتنفيـذ الط

  .1وينفذها أشخاص عاديون في مدينة عادية 

ومن محفزات بروز ظاهرة المدينة االلكترونية هو تسارع وتيرة البحوث واالقتراحات فـي             

لنطاق واالعتماد على شـبكات المعلومـات       امجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واسعة      

مدينـة االلكترونيـة نفـس      التي سهلت ربط المجتمعات ببعضها البعض، ويقوم بالتخطيط لل        

  .األشخاص الذين يقومون بالتخطيط للمدينة العادية

  

  : تخطيط المدينة االلكترونية 3-6-2

يجب أن يسبق التخطيط وجود رؤية إستراتيجية وسياسات واضـحة حـول شـكل              

المدينة االلكترونية، والفوائد المرجوة منها وذلك لتوصيه األهداف التي يسعى إلى تحقيقهـا             

دائل الممكنة لذلك، وكذا معرفة العناصر المشكلة للمدينة االلكترونية كما يجب تقييم    وتحديد الب 

موارد التمويل الالزمة وإجراء الدراسات الضرورية للتأكد من الطبيعة المعلوماتية للمجتمـع        

  .أي معرفة حجم وكثافة التبادل المعلوماتي الحالي والمستقبلي

نية التحتية للمعلومات واالتصاالت وال بد أن يكون تخطـيط          ثم القيام بالمسوحات المتعلقة بالب    

المدينة االلكترونية جزء من إستراتيجية شمولية ورؤية بعيدة المـدى تأخـذ كافـة األبعـاد                

االجتماعية والحضارية بعين االعتبار على أن ينظـر إلـى الموضـوع كتحـد اجتمـاعي                

  .واقتصادي وليس كتحد تقني وفني

  

  : لة في ظل تكنولوجيا المعلوماتالدور التنموي للدو 3-7

ال يختلف اثنان في أن دور الدولة أساسي في التنمية والتكفل بها من حيث التخطيط               

والتنفيذ والمتابعة والتوجيه والتمويل، فالقطاع العام يحمل على كاهله قـضايا التنميـة مـع               

كبير وكذلك األنظمة إشراك القطاع الخاص في العملية، لكن دور الدولة اليوم يتعرض لتغيير  

                                                 
- 10.عمان. الواقع والتحديات: إللكترونيةورقة عمل مقدمة إلى ندوة الحكومة ا. تخطيط المدينة اإللكترونية. فريحا، حيدر -  1

  :متوفر على العنوان. 08/04/2006: ، تمت الزيارة يوم]على الخط[.12/03/2003
 http: //www.araburban.com/audi.com/arabic/articles/article5.htm 



االقتصادية والتشريعات وقواعد الحياة العامة والعالقات االقتصادية بين الدول، ويقترب العالم           

من مرحلة التداخل واالعتماد المتبادل والمشاركة في كثير أدوار المعرفة واالتـصال التـي              

  .جعلت مفهوم اإلدارة والسيادة معرض للتغيير

الحياة شبكية وقوضت الهرم الذي ظل رمزا ومنهاجا، فقـد كانـت            فقد تكنولوجيا المعلومات    

الحكومات واإلدارات العليا تملك المعلومات وتتحكم فيها وفي طريقة بثها، ولكن المعلومـات             

اليوم تصل عبر شبكة االنترنت واألقمار الصناعية إلى أي شخص مهما كان موقعه الهرمي              

  .تكنولوجيا المعلومات والدول يتغيرفي المجتمع والدولة ومن الواضح أن دور 

فقد انسحبت من كثير المواقع التي تسيطر عليها وتتخلى عن أدوار كثيرة كانت تقـوم بهـا                 

كالتعليم والصحة واالقتصاد والثقافة، وقد ينحصر دورها في مهمة الدفاع واألمن والتنـسيق             

ومـة اجتماعيـة وثقافيـة    والمراقبة، ودخلت في نظام المعلوماتية والشبكية التي تفرض منظ     

وسياسية جديدة، فالتقنية ليست تطبيقا مجردا الكتشافات علمية، ولكنها أيضا متوالية اجتماعية            

وثقافية تقتضي مضامين وسياسات تعليمية جديدة، وبذلك فنظـام الـشبكات الـذي يجـسد               

والـسياسة  تكنولوجيا المعلومات في أرقى صورها، صار فلسفة في الحياة واإلدارات والتعلم            

  .والثقافة

فتكنولوجيا المعلومات ساهمت بشكل كبير في تكريس الالمركزية وإقامة المساواة والمشاركة           

  .المحققة

  

  : الرئيسية للحكومات في تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات األدوار 3-8

 إلى مجتمع المعلومات بالتنسيق الوثيق مع       االنتقالالبد أن تتصدر الحكومات عملية      

ع الخاص والمجتمع المدني، ويمكن تحديد أهم مسؤوليات الحكومة أو القطاع العام على             القطا

  : النحو التالي

o           وخطـط   واالتـصاالت ضمان التكامل بين خطط تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومـات 

  .التنمية الوطنية



o       فـي قطـاع     واالستثمار للتمويل   واالتصاالتوضع عناصر البنية التحتية للمعلومات 

 .وماتالمعل

o    تكفل المصالح العامة والملكية الفكرية، والتـشجيع        مالئمة وضع أطر تشريعية وطنية

 . والصفقات اإللكترونيةاالتصاالتعلى زيادة 

o التشريعات والسياسات الموجهة لدفع نمـو قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات             استخدام 

 .واالتصاالت

o  مات القطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلواستثمار جذب. 

  

  : 1المعلومات األدوار الرئيسية للقطاع الخاص في تنمية قطاع تكنولوجيا 3-9

قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات       للقطاع الخاص دور حيوي كمحرك أساسي لنمـو       

  :  ويظهر ذلك من خاللواالتصاالت

o  واالتصاالت القطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات استثماراتزيادة.  

o اع العام والمجتمع المدني عمل شراكات مع القط. 

o تطوير آليات جديدة لتمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات . 

  

  : المعلومات  للمجتمع المدني في تنمية قطاع تكنولوجيايةاألدوار الرئيس 3-10

يعتبر المجتمع المدني أهم نقطة في معادلة النمو والتغييـر، خاصـة فـي مجـال                

  : أن يظهر دوره من خالل ويمكن واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات 

o  ذات الوجهة اإلنمائيةواالتصاالت تكنولوجيا المعلومات تلتطبيقاالترويج . 

o          فـي   واالتصاالت بناء القدرات الالزمة، وزيادة الوعي بأهمية تكنولوجيا المعلومات 

 .تحقيق التنمية

o  المكثف لتطبيقاتهااالستخدام تشجيع الحكومة والقطاع خاص عن طريق . 
                                                 

القاهرة، أفريل . طاع الخاص العربيرؤية للق: نحو مشاركة عربية فاعلة في مجتمع المعلومات العالمي: إطار عام لخطة عمل - 1
  : متوفر على العنوان. 24/01/2006تمت الزيارة بتاريخ ] على الخط.[2003

http//: www.itu.int/wsis/docs/pup/mix/obfict-ar.doc 
  



 :الرقمية كأهم معوقات تحقيق التنمية في ظل تكنولوجيا المعلوماتالفجوة  3-11

يمكن لتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت اإلسهام بصورة قوية في تحقيق التنمية االجتماعية            

و االقتصادية و النمو المستدام بجميع البلدان، إال أن ضعف البنية األساسية و التحتيـة لهـا                 

 مجتمع المعلومات  ومن أجل االستفادة من الفرص التي تتيحها           يظل تحديا يحول دون تنمية    

تكنولوجيا المعلومات من أجل التنمية و الرفاهية ويكون من الضروري أن يتحقق للبـشرية              

الفجوة المعلوماتية أو التكنولوجية يقصد بها المسافة المعلوماتية التي         ف .جمعاء الوصول إليها  

، 1لمجتمعات النامية، أي بين دول الشمال ودول الجنـوب          تفصل بين المجتمعات المتقدمة وا    

فهي إذن هوة خلفتها ثورة المعلومات واالتصال بين الدول وتقـاس بدرجـة تـوافر أسـس            

المعرفة بمكونات االقتصاد الرقمي الذي يستند إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودرجة           

وافر طرق المعلومات السريعة والهواتـف       وت - االنترنت –ارتباط بشبكة المعلومات العالمية     

الناقلة وخدمات التبادل الرقمي للمعلومات التي أصبحت تحكم كافة مناحي الحيـاة وأسـلوب              

أداء األعمال وأسباب الفجوة الرقمية تتراوح بين التكنولوجي والسياسي واالجتماعي والثقافي           

  : 2 على النحو التاليواالقتصادي

ر في التطور السريع والمذهل للتكنولوجيا الحديثـة        وتنحص :أسباب تكنولوجية  3-11-1

   .وتنامي االحتكارية وشدة االندماج المعرفي

تتجلى في ارتفاع تكـاليف تقنيـات المعلومـات واحتكـار           : اقتصادية أسباب 3-11-2

  .الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات ألسواق التجارة العالمية، وفرض العقوبات االقتصادية

ل في عوائق وضع سياسات التنمية المعلوماتية واختيـار         تتمث: سياسية أسباب 3-11-3

المنظمات الدولية إلـى صـف الكبـار وتفـرد الواليـات المتحـدة األمريكيـة بـالمحيط                  

  .الجيومعلوماتي، والنشر تحت مظلة العولمة

                                                 
، 2002.لومات مجلة المكتبات والمع.أسبابها وسبل تقليصها: مجتمع المعلومات والفجوة المعلوماتية.  د، صوفي، عبد اللطيف-  1

  .05ص، .2، ع، 1مج،
: ، تمت الزيارة يوم]على الخط. [25، ع، 2005مجلة الجندول، . قراءة في ثنائية الفجوة الرقمية واللغة العربية.  نبيل، علي-  2

  :متوفر على العنوان. 15/04/2006
http: //www.uluminsania.net/b47.htm. 



 :أسباب سوسيوثقافية 3-11-4

فـة  وتتجلى في تدني مستوى التعليم وارتفاع نسبة األمية والفجوة اللغوية وغياب ثقا           

ولقد حذر خبراء دوليون عبر عدة منابر ومؤتمرات عقدت تحت           .المعلومات والتبعية الثقافية  

مظلة األمم المتحدة والبنك الدولي وغيرها، إن الفجوة الرقمية بين الدول أخذت في التزايـد               

فارضة العديد من التحديات التي أوجدت عوائق ضخمة أمام جهود التنميـة، وإنهـا تـشكل                

قيا يفي تهميش للدول التي تلحق بالركب بعد بسبب أو آلخر والتي تفتقد إلى إنشاء               خطرا حقي 

البنية األساسية للشبكة العالمية للمعلومات واالتصاالت، وال يكفي تحديد عمق الفجوة الرقمية            

مجرد النظر إلى مدى توافر البنية األساسية للمعومات وشبكة االتصاالت بل يضاهيه أهميـة        

نوعية العنصر البشري المؤهل للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، فهذا بدوره يرتبط           النظر إلى   

بمستويات الدخل والثقافة لذلك وجب اإلسراع بجهود تقليص هذه الفجوة لكي ال يبقى أكثـر               

 من سكان العالم ال يتصلون بالهاتف وبالطبع ال يـستخدمون االنترنـت والبريـد               %80من  

 %88 من سكان العالم على حـوالي        %15لكترونية ونزع سيطرت    االلكتروني والتجارة اال  

  .1من مستخدمي االنترنت

  

  :  تكنولوجيا المعلومات ألغراض التنميةاستخدام في مجال الرائدةبعض التجارب  4

 : تجارب دولية 4-3

لقد استجابت اليابان لتحدي مجتمع المعلومات عن طريـق التخطـيط           : اليابان 4-1-5

يث قامت بتشكيل عدة مجالس ولجان برعاية مؤسـسات وهيئـات           السليم والتحليل المتأني ح   

حكومية في عدة وزارات منها وزارة التجارة والصناعة الدولية ووزارة البريد واالتصاالت            

والمركز الياباني للتطور العملياتي تناولت موضوعات عديدة منها سياسة الحكومة في مجال            

لمعلومات واستخدامات الحاسـب االلكترونـي      المعلومات وتطبيقاتها الصناعية في مجتمع ا     

والبحث اآللي وشبكات المعلومات واالتصاالت ولم يقتـصر صـدور أوراق العمـل علـى               

                                                 
: ، تمت الزيارة يوم]على الخط.[جريدة الرأي العام السودانية. ى المعلوماتيةتحوالت سياسية وثقافية كبرى قائمة عل  - 1

  :، متوفر على العنوان15/02/2006
http: //www.sudantv.tv/darfurpeace/maga113.htm.              



تشخيص الواقع المعلوماتي الياباني وإنما شملت كذلك سـير تطـويره ووسـائل مواجهـة               

  .المستقبل

نولوجيا ـناعة وتك ـؤون الص ـشلللقد أشار وزير الدولة البريطاني      : بريطانيا 4-1-6

رورة األخـذ بـآخر     ـالمعلومات لينبث بيكر في حديث له خالل زيارته إلى استراليا بـض           

ناعي الـذي ال يوظـف تقنيـات الحاسـب          ـالتطورات في ميدان الحاسبات مؤكدا أن الص      

د له مكان في ميدان الصناعة خـالل األعـوام الخمـسة            ـيقة سوف ال يج   ـااللكتروني الدق 

    ،Automataite Or Liquidate 1د ذكـر عبـارة   رف الواحـوبالح .القادمة

وفي إطار ترجمة هذه األفكار إلى واقع عملي أعلنت الحكومة          ) تممة وإال تنتهي  استخدم واأل (

البريطانية تأسيس برنامج شامل أطلقت عليه برنامج تكنولوجيا المعلومات المتقدمـة حيـث             

 والتطوير للجيل الخـامس مـن        باوند إسترليني في مجال البحث     350وظف هذا البرنامج    

  .الحاسبات اآللية

تعتبر ماليزيا صاحبة التجربة األولى في مجال تكنولوجيا المعلومـات          : ماليزيا 4-1-7

بالنسبة للدول النامية على مستوى العالم حيث نجحت في دفع عجلتها االقتصادية من مرحلة              

رفة، ويعد مشروع السوبر    التجارة إلى مرحلة التصنيع، وهي تدخل حاليا مرحلة اقتصاد المع         

، من أهم االنجازات العالمية التي Super Corridor Multi Mediaكوريدور 

اتخذتها الحكومة الماليزية في حقل المعلوماتية، وذلك كخطوة إستراتيجية وطنية طويلة المدى       

وهي لم تقتصر    .2020تهدف إلى االرتقاء بماليزيا إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول سنة           

  .على خلق بنية تحتية للمعلومات وإنما تعدتها لتشريع قوانين وعمل وسياسات وممارسات

تشير معظم الدراسات إلى أن تجربة سنغافورة في قطاع المعلومات       : سنغافورة 4-1-8

هي تجربة رائدة في المجال وهو ما أدى بالدول إلى احتالل مرتبة في مقدمة الترتيب بالنسبة                

  : 2لخطة القومية لتكنولوجيا المعلومات سبعة أعمدة رئيسية هيللدول النامية وتناولت ا

o القوة العاملة لتكنولوجيا المعلومات.  
                                                 
1  - herber ,blandau.the challange of the emerging information society.isipresse,1986,p,75. 

، متوفر على 17/02/2006: ، تمت الزيارة بتاريخ]على الخط[. تكنولوجيا المعلومات لدفع عجلة التنمية.  ابن عبد اهللا، إبراهيم-  2
  :العنوان

http: //www.pages.globetrotter.net/ chawa/ hermes1/tdm1.htm. 



o ثقافة تكنولوجيا المعلومات. 

o صناعة تكنولوجيا المعلومات. 

o تطبيقات تكنولوجيا المعلومات. 

o البنية األساسية االتصالية المعلوماتية. 

o التنسيق والتعاون. 

o المناخ المالئم لإلبداع. 

 أن نحو ثالثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحد أو أكثر من             1وذكرت دراسة حديثة  

أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا وترتفع األرقام الواردة من            

 وقالت أن هناك وعيا كبيرا      2000عن عام    %68هبة تنمية االتصاالت والمعلومات بنسبة      

  .همية استخدام تكنولوجيا المعلوماتبين العائالت عن أ

  : التجربة الجزائرية 4-4

رغم وجود بعض الدول العربية التي تنبهت مؤخرا إلى ضـرورة الـدخول إلـى               

االقتصاد المعلوماتي فبدأت بوضع سياسات لتحقيق هذا الهدف إال أننا نجد كثيرا من الـدول               

ت وتبادل المعلومات بـسبب     العربية تفتقر لوجود سياسات واستراتجيات في مجال االتصاال       

غياب المؤسسات الوطنية المسئولة عن التقنيات في هذا المجال وعدم االهتمام الكـافي فـي               

بعض الدول العربية بإنشاء التقنيات وتطويرها نظرا لوجود أولويات تنموية أخرى وألسباب            

إلى مجتمـع ذي    ، وفي الوقت التي تسير فيه دول العالم للتحول          2اقتصادية في بعض األحيان   

  .اقتصاد معلوماتي ال تزال الدول العربية تسعة إلى الوصول إلى مجتمع صناعي

في إطار تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية، بتمتين البنى التحتية للـدخول بقـوة               و

مجتمع المعلومات، شرعت الدولة الجزائرية في تطبيق إصالحات واسـعة، مـستمدة مـن              

                                                 
التعليم المفتوح وتكنولوجيا المعلومات عشية القـرن الحـادي         . الشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد      .يسير زيد  الكيالني، ت  - 1

  :متوفر على العنوان. 27/02/2006: ، تمت الزيارة يوم]على الخط.[العشرين
 http: //www.anobed.org/arabic/papers.html 

المنظمة العربية للتربية والثقافة    : تونس. علومات ووسائل اإلتصاال واإلعالم في الوطن العربي      الطريق السريع للم  .  أشرف، صالح  - 2
  .128، ص، 1999والعلوم، 



يجي لرئيس الجمهورية لبناء مجتمع المعلومات، وفيما يلي نعرض الجوانـب           التوجه االسترات 

  : المكونة للبنية التحتية للمعلومات واالتصاالت

  :البنية الهيكلية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجزائر 4-2-4

  : االتصاالتقطاع  4-2-1-1

 15000تغطي شبكة االتصاالت في الجزائر كامل التراب الوطني بفضل شبكة من 

 وقد صرح وزير البريد وتكنولوجيات االعالم واالتصال أن هـذا           كلم من األلياف البصرية،   

 50إضافة إلـى    .  كلم من الخطوط الهرتزية    22000 و ،  1 ألف كلم  60الرقم سيرتفع إلى    

 نظام ريفي، وتملك وزارة البريد وتكنولوجيـا اإلعـالم واالتـصال            100محطة أرضية و  

باالضافة إلى الـشبكة    ) Megapac( رسال المعطيات بالجملة    الحتياجاتها الخاصة شبكة إل   

 مكتب متصل بالـشبكة،     1000المؤسساتية الخاصة بالصكوك البريدية التي تربط أكثر من         

ويعد قطاع البريد المؤسسة الوحيدة على المستوى الوطني التي توفر خدمات الدفع الفـوري              

 دولية مشتركة، مثـل خطـوط األليـاف         هذا وتملك الجزائر أوعية   . في كامل أنحاء الوطن   

  .البصرية مع كل من المغرب، ليبيا، تونس، والخطوط البحرية مع فرنسا، أسبانيا، إيطاليا

 المكثف لتكنولوجيا المعلومات، وهذا في إطار       لالستخدامتتجه الجزائر أكثر فأكثر     و

 المعلومـات، وأولـى     المساعي الرامية إلى االنسياق ضمن الديناميكية العالمية لبناء مجتمع        

 المؤهالت التي يجب نوفرها في هذا اإلطار هي تدعيم اإلجـراءات التنظيميـة والقانونيـة              

  .باإلرادة السياسية للسلطات العليا للبالد

وقد تم اإلعالن عن اإلستراتيجية الجزائرية في هذا السياق من طرف رئـيس الجمهوريـة               

  . 2000السيد عبد العزيز بوتفليقة ابتداء من سنة 

o         إلـى   2000 فـي سـنة      1500000انتقل عدد المشتركين في الهاتف الثابت من 

  .2003 مشترك سنة 3020000

                                                 
 .19/06/2006. نشرة الثامنة.  هيشور، بوجمعة-  1



o           إلـى   2000 فـي سـنة      54000انتقل عدد المشتركين في الهاتف الجـوال مـن 

 2003.1 سنة 4882000

ال وقد أعلن وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال أن عدد المشتركين في الهاتف النق            

، وأن مجموع االستثمارات في هذا المجال       20062مليون مشترك في أفريل      16وصل إلى   

كما أوضح بأن اللجنـة المكلفـة بملـف         .3"2006 مليار دوالر خالل نهاية      6ستصل إلى   

 مـؤخرا وهـي     اجتمعتالحكومة اإللكترونية والتي يشرف عليها رئيس الحكومة شخصيا،         

  .ات في إطار شبكة إنترنت الحكومةبصدد تنظيم كل اإلدارات والمؤسس

وتعرف أسعار االتصاالت انخفاض مقبول نوعا ما، لكن ال تزال نوعية الخـدمات المقدمـة               

 ساعة، و   24 خالل   %60تعرف بعض النقائص، حيث تصل نسبه الشكاوى المدروسة إلى          

  . من مجموع االتصاالت%90تصل نسبة االتصاالت الناجحة إلى 

 شهر مقابل عطل واحد كل خمس سنوات فـي          18لعطب مرة كل    وكل خط هاتفي معرض ل    

  .بعض الدول المتقدمة

تعتبر شبكة االنترنت قمة االلتقاء بين تكنولوجيا اإلعالم اآللي         : شبكة االنترنت  4-2-1-2

وتكنولوجيا االتصاالت، ولقد دخلت الجزائر مرحلة جديدة في هذا المجال، وذلـك بفـضل               

األرقام التي صرح بها وزير البريـد وتكنولوجيـات         االتصال بشبكة فائقة السرعة، وحسب      

 في  4 فإن عدد قدمي خدمات االنترنت انتقل من         2004 مارس   01اإلعالم واالتصال في    

 120، ويتوقع وصول هذا الرقم إلـى        2004 موزع في نهاية فيفري      95 إلى   2000سنة

  .20 ، في حين يبقى عدد الموزعين الذين ينشطون فعليا ال يتجاوز2004نهاية 

 4800 إلى   2000 في سنة    100أما فيما يخص مقاهي االنترنت فانتقل الرقم من حوالي          

  .2004 في نهاية 6000، ووصل إلى 2004في فيفري 

                                                 
علومات واالتصال في اجتماع الخبراء اإلقليمي حول معيقات النفاذ الشامل لتكنولوجيا الم. خالدي، عبد القادر، كويسي، سليمة - 1

، 07/05/2006: ، تمت الزيارة يوم]على الخط[وضعية وآفاق، : تكنولوجيات المعلومات واالتصال في الجزائر: الدول العربية
  :متوفرعلىالعنوان

 http: //www.isesco.org.ma/act/culture/86/11.doc 
 .25/04/2006حوالت، حصة ت. نصريح للقناة األولى لإلذاعة الوطنية. هيشور، بوجمعة-  2
 .5، ص، 2006 أفريل26يوم.2482: جريدة األحرار.  مليون مشترك في الهاتف التفال16. ق، و-  3



، 2003 سنة   700000 إلى   2000 سنة   10000قد انتقل عدد مستخدمي االنترنت من       

  .وهذا حسب تقرير المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي

األرقام إال أن االستفادة المثلى من إمكانات شبكة االنترنت ما زالت محتشمة،            ورغم كل هذه    

على أكبر نسبة مـن مـستخدمي       ) االنترانت( إضافة إلى غياب شبه كلي للشبكات المحلية        

االنترنت في بالدنا يقتصر على فئة الشباب اللذين يلجؤون إليها ألغراض ليـست بالعلميـة               

ما أعلن بدء العمل بمشروع الخط الرقمي المشترك لتوفير الخدمـة           ك .والتكوينية وال البحثية  

 بالتنسيق مـع    (EEPAD)، هذه التجربة أعدها     )ADSL(في مال االنترنيت بسرعة فائقة      

  .الجزائر تلكوم

ال توجد أرقام رسمية في هـذا اإلطـار إالّ أن           : 1الحظيرة الوطنية للحواسيب   4-2-1-3

ى أن عدد الحواسيب المستوردة سنويا تقدر بحـوالي  تقديرات المتعاملين االقتصاديين تشير إل    

آلة نسخ، ووصـل    ) 250000(حاسوب، ومائتان وخمسين ألف     ) 50000(خمسين ألف   

شركة، وتشير إحـصائيات أن     ) 5000(عدد المسوقين آلالت الكمبيوتر حوالي خمسة آالف        

  .أضعاف معدل الدخل الشهري) 05(سعر الحاسوب وصل معدله إلى خمسة 

ار تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات شرعت الحكومة منذ الشهور الماضـية فـي             وفي إط 

تطبيق برنامج أسرتيك الذي يرمي إلى توفير حاسوب لكل عائلة، لكـن ورغـم ثقـل هـذا                  

المشروع وأهميته إالّ أنه لم يلق استجابة واسعة من طرف المواطنين، واألسباب كثيرة لكـن            

  .في مجتمع المعلوماتاألثر واحد وهو تأخر الدخول 

تعتبر شبكات المعلومات مـن الركـائز األساسـية لبنـاء مجتمـع             : الشبكات 4-2-1-4

المعلومات ورغم تلك المحاوالت والمبادرات المتشتتة هنا وهمـاك علـى مـستوى بعـض          

إالّ . اإلدارات ولمؤسسات العمومية على غرار البريد، الطيران، الجمارك والبنوك والتأمينات         

  .بكات المعلومات وتطويرها وتوظيفها لخدمة أغراض التنمية يبقى ضعيفا جداأن االهتمام بش
                                                 

اجتماع الخبراء اإلقليمي حول معيقات النفاذ الشامل لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في . خالدي، عبد القادر، كويسي، سليمة - 1
 ، متوفر07/05/2006: ، تمت الزيارة يوم]على الخط[وضعية وآفاق، : ات واالتصال في الجزائرتكنولوجيات المعلوم: الدول العربية

  :العنوان على
 http: //www.isesco.org.ma/act/culture/86/11.doc 

  

 



إن الدخول في مجتمع المعلومات يسبقه بالضرورة توفير بنية         : اإلطار القانوني  4-2-1-5

تحتية للمعلومات واالتصاالت إالّ أن هذا غير كافي بل يجب تدعيمها بترسانة من التشريعات              

بيقات في هذا المجال، ولإلشارة فإن القانون الجديـد لقطـاع           القانونية التي تنظم وتسيير التط    

سنة من احتكار الدولـة     ) 30(االتصاالت فتح األبواب أمام المستثمرين الخواص بعد ثالثين         

  .للقطاع

 لالنضمام التحضيروفي إطار التكيف مع مقتضيات مجتمع المعلومات فإن الجزائر في إطار            

ي تحضير بعض القوانين فـي مجـال حقـوق المؤلـف            للمنظمة العالمية للتجارة شرعت ف    

  .والحقوق المجاورة

 وقد سجلت بعض المحاوالت في إطار مراجعة القانون الجنـائي الجزائـري، بخـصوص              

مكافحة جرائم اإلعالم اآللي، وتبقى هذه المحاوالت مجرد مشاريع لم يتم تبنيها بعد من قبـل   

  .المجلس الشعبي الوطني

قامـت الحكومـة    : واالتصالكلفة بتكنولوجيا المعلومات    الهيئات الوطنية الم   4-2-1-6

زارة التعليم العالي والبحث العلمي بصفة خاصة بتعيـين لجنـة           والجزائرية بصفة عامة و     

، وأنيطت به المهـام     2001 في سنة    واالتصالوطنية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات      

  : التالية

o واالتصاالتلومات المشاركة في وضع سياسة وطنية لتكنولوجيا المع.  

o  واالتصاالتتنسيق المشاريع الخاصة بتكنولوجيا المعلومات. 

o           تتكنولوجيـا المعلومـا   تنشيط اللقاءات والمناقشات على المستوى الـوطني حـول 

 الجزائر للـصالون الـدولي لتكنولوجيـا المعلومـات          باحتضان، والتي تكللت    واالتصاالت

 وقد تم خالله عرض بعض التجارب       24/04/2006 فعالياته في    انطلقت والذي   واالتصال

 1.في نظام التحاور والمحاضرة عن بعد سواء بالهاتف الثابت أو النقال

إضافة إلى بعض الهيئات واللجان األخرى التي مازال دورها غيـر بـارز علـى الـساحة                 

  .الوطنية
                                                 

، 4686ع، .24/04/2006.جريدة الخبر. فرانس تيليكوم حاضرة في صالون تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال. بوعياد، سفيان-  1
 .6،ص



  

تكنولوجيا المعلومات على مستوى بعض القطاعات      ببعض المشاريع الخاصة     4-2-5

  : ائرفي الجز

الجزائر كغيرها من الدول النامية تسعى إلى الدخول في مجتمع المعلومات العـالمي             

وفي هذا اإلطار فهي اليوم عبارة عن ورشة مفتوحة على مستوى جميع القطاعات، خاصـة               

بعد الخراب الذي حل بها طوال العـشرية الـسوداء، ولتفعيـل دور وتعزيـز تكنولوجيـا                 

  : سجلت عدة مشاريع على مستوى بعض القطاعات نذكر منهاالمعلومات في التنمية فقد 

  : قطاع اإلدارة 4-2-2-9

شهد هذا القطاع تطورا وتحوال بارزا خالل السنوات األخيـرة وهـو دليـل علـى                

المجهودات المبذولة في إطار تحديث قطاع اإلدارة، وتسهيل تقديم الخدمات اإلدارية وتقريب            

طـرق المعلومـات    "ت خطة عمل تحت شعار      اإلدارة من المواطن، وفي هذا السياق وضع      

وتعتمد هذه الخطة على تدعيم المفـاهيم       ". من أجل خدمة المواطنين والمؤسسات    : الحكومية

وفي إطار تكريس أولـى     . الحكومة اإللكترونية، اإلدارة اإللكترونية ومجتمع المعرفة     : التالية

الدول المتطورة تعتزم وزارة    مالمح الحكومة اإللكترونية على غرار ما قامت به العديد من           

  1. بطاقة التعريف الوطنية اإللكترونيةاعتمادالداخلية والجماعات المحلية الشروع قريبا في 

 والحكومة الجزائرية تباشر عملية الربط بين مختلف الوزارات وهـذا فـي إطـار              

اإلعـالم   أبرم بيـت وزارة البريـد وتكنولوجيـا          باتفاقبرنامج الحكومة اإللكترونية، وذلك     

  2مليون دوالر40 ه، وقد خصصت لهذه العملية ما قيمت"سيسكو سيستمز" وشركة واالتصال

 التـسيير وجدير بالذكر أن بعض اإلدارات قطعت أشواطا ال بأس بها فـي مجـال               

البلديات ونخص بالذكر سجالت الحالة المدنية تلك الـشبكة التـي           : اإللكتروني للوثائق مثل  

ـ    ـ مرك 125 محكمة و  150لتي تجمع بين    وضعتها وزارة العدل وا    ت ـز إعادة التربية تح

، كما أن معظـم اإلدارات العموميـة مثـل    la cyber criminalité "3"شعار

                                                 
 .6، ص، 2482ع.26/04/2006.جريدة األحرار. مشروع بطاقة التعريف الوطنية اإللكترونية قريبا.  ط، عزيز-  1
 .6ص، .25/01/2006.جريدة اخلرب. سيسكو سيسنمز تشارك يف برنامج احلكومة اإللكترونية.  بوعياد، سفيان- 2

3   - Nasser,foura. Les procédures judiciaires seront informatisées.el acil.10/05/2006.n3885.p,3. 



 واألهم من هذا فإن     االنترنتالواليات والبلديات، ومختلف الوزارات تملك مواقع على شبكة         

 الموجهـة إلـى رئـيس        شكاوى المـواطنين   باستقبالرئاسة الجمهورية تملك موقعا خاصا      

  .الجمهورية

  : قطاع التربية الوطنية 4-2-2-10

 في قطاع التربيـة والتعلـيم، فـإن         واالتصاالت في إطار إدماج تكنولوجيا المعلومات      

والذي يهدف إلى وضـع شـبكة       " تربية نت "الوزارة المعنية شرعت في تطبيق مشروع       

وع إنشاء شـبكة    متخصصة تسمح بربط جميع مؤسسات قطاع التربية، كما يشمل المشر         

  .محلية إنترانت تصل بين اإلدارات المركزية للقطاع

 وفي نفس السياق سجلت مجموعة مـن المبـادرات مـن طـرف بعـض الجمعيـات                 

  .االنترنت ثانوية بفضاءات 100تجهيز : والمؤسسات منها

  :  اإلجراءات التاليةاتخذت أما في المجال البيداغوجي فقد 

 االبتدائيـة امج تعليمية آلية وتجريبها في المؤسـسات        تكليف لجنة مختصة إلعداد بر     -

  .والثانوية

  . ثانوية بحواسيب مخصصة للتسيير اإلداري1000تجهيز -

 المعلوماتية باإلضافة إلى كل هذا فقد شـرع المركـز           استعمالتكوين المكونين على     -

 . المعمم في عملية رقمنة الدروس وإتاحتها للتالميذ عبر الشبكةللتعليمالوطني 

  : قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 4-2-2-11

 القطاع فإن تكنولوجيا المعلومات تعتبر وسيلة عمل من جهة، ومجـال            ابالنسبة لهذ 

بحث من جهة أخرى، وتوفر عدة مؤسسات جامعية إمكانية التكوين في مجال اإلعالم اآللي              

  .على مختلف األطوار بدءا من تقني سامي إلى دكتوراه دولة

 اإلعالم اآللي، اإللكترونيك،    اختصاصات حامل لشهادة في     3000أكثر من   وقد تم إحصاء    

  . يتخرجون سنوياواالتصالاإلعالم 

 اكتـسابه  الموارد البشرية أهم سالح الذي ينبغي  تعتبر: قطاع التكـوين   4-2-2-12

 بالنسبة  األكبر عملية التأهيل والتكوين الرهان      أعتبرللدخول بقوة في مجتمع المعلومات، لذا       



، لذا فقد   واالتصال تكنولوجيا المعلومات    استخدامالنامية، إلكساب األشخاص مهارات     للبلدان  

 على غرار المنظومة التربوية بمراجعة وإصالح بعـض البـرامج           المعنيةباشرت األطراف   

  :  إلى الجامعي، وذلك من خاللاالبتدائيالتعليمية في كل مراحل التعليم من 

o    ،وإدماج اإلعالم اآللي في سيرورة التكـوين والتعلـيم          تعديل محتويات البرامج التعليمية 

، إضافة إلى فتح فروع جديدة تنـدرج        واإلداريةعلى مستوى النشاطات العلمية والبيداغوجية      

  . اآلليماإلعالفي إطار التكوين في 

o              ولم تقتصر هذه العملية فقط على دور الحكومة، بل تجد بعض المبادرات والمشاركات 

اصة للتكوين، والتي تلعب دورا بارزا جدا، فقد فتحـت مئـات مراكـز              من المؤسسات الخ  

 . المعلوماتبتكنولوجياالتكوين المتعلقة 

 في قطاع   واالتصاالتهدف إدراج تكنولوجيا المعلومات     ب: قطاع الصحة  4-2-2-13

 andsتحت إشراف الوكالة الوطنية لترقية الصحة     " الجزائر صحة " الصحة فقد تم بناء شبكة    

  :  وتهدف إلى1999إبتداءا من 

o تدعيم الموارد البشرية للقطاع بفضل التكوين المستمر.  

o  ديدة للتطبيب عن بعدج إدخال طرق وآليات. 

o الصحية  تحسين نوعية الرعاية. 



 : قطاع العدالة 4-2-2-14

يعد هذا القطاع من القطاعات الحساسة في الدولة، لذا شرعت الوزارة المعنية منـذ              

اقات السوابق العدلية، شهادة الجنسية، متابعة الحاالت        في تنفيذ مشروع أتمتة بط     1992سنة  

  .، متابعة األنظمة القانونية)الزواج، الوفيات(المدنية 

لقد أدى تحرير التجارة في الجزائر إلى ضرورة        : قطاع البنوك والمالية   4-2-2-15

 نظـام وطنـي     إنجـاز تطوير األنظمة المعلوماتية للميزانية والتسيير، وفي هذا السياق تـم           

مات الخاصة بالقطاع البنكي وتجدر اإلشارة هنا إلى الشبكة المتخصصة التي تربط بين  للمعلو

  .البنوك والتي تؤمن وتوثق التبادل بين المؤسسات المالية

بالنظر إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات في تطـوير        : القطاع الصناعي  4-2-2-16

ـ           ة وحتـى الـصغيرة   اإلنتاج ورفع كفاءته، وزيادة كمياته، فإن المؤسسات العامـة والخاص

 والتـسويق والمتوسطة أدخلت تكنولوجيا المعلومات على مستوى التسيير والتخطيط واإلنتاج          

  .فيف المنافسة عن طريق إمكانية الرصد اإلستراتيجيخ كأداة لتاعتمدتهاكما 

ـ يا المعلومات ضـمن البرنام    ـتكنولوج 4-2-3 ـ      ــ اش ـج الرئاسـي لـدعم اإلنع

  :20041 -2001االقتصادي 

 السياسي للسلطات العليا في البالد يرمي إلى التحضير للدخول في مجتمع            إن التوجه 

، وقد حاز هذا    واالتصال المتزايد بقطاع تكنولوجيا المعلومات      االهتمامالمعلومات، من خالل    

 12,4: ـ من الميزانية اإلجمالية المخصصة للبحث العلمي بمبلغ يقدر ب         %50القطاع على   

  : دف إلىمليارات دينار جزائري، ويه

o  االنترنت مؤسسة أكاديمية بشبكات محلية وموزعات 100تجهيز.  

o  االنترنت توفير جهاز كومبيوتر لكل أستاذ جامعي مربوط بشبكة. 

o  خيوط األلياف الضوئيةباستخدام ربط جميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات البحث . 

                                                 
اجتماع الخبراء اإلقليمي حول معيقات النفاذ الشامل لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في . خالدي، عبد القادر، كويسي، سليمة - 1

 ، متوفر07/05/2006: م، تمت الزيارة يو]على الخط[، وضعية وآفاق: تكنولوجيات المعلومات واالتصال في الجزائر: الدول العربية
  :العنوان على

 http: //www.isesco.org.ma/act/culture/86/11.doc 



ناطق الريفية والمعزولـة،    وفي إطار تحسين الرعاية الصحية وتقليص الفجوة بين المدن والم         

  : وذلك من خالل Telemedcineفإن اإلدارة الوصية شرعت في تطبيق مشروع 

o       مستشفى على المستوى الوطني بهـدف تـسهيل         50إنشاء نظام اإلرسال الصورة في 

  : التشخيص عن بعد

o بناء شبكة معلومات خاصة بقطاع الصحة . 

o        ستشفائية خاصة المتواجدة بالمنـاطق     االإدماج وسائل تكنولوجيا المعلومات في الهيئات

 .الريفية

 المثلى من إمكانـات تكنولوجيـا المعلومـات         االستفادةتسعى الجزائر في إطار                

 بالمدينة الجديـدة    اإللكترونية تكنولوجية وذلك تجسيدا للمدينة      حظيرةواالتصاالت إلى إنشاء    

 على هياكل اتـصال  الحظيرةمة، وتتوفر كم من الجزائر العاص30ى بعد ل ع"سيدي عبد اهللا  "

  .ذات طاقة عالية

 وعموما فإن الجزائر تملك مقومات الدخول في مجتمع المعلومات، خاصة لما كانت النيـة              

السياسية تدعم هذا المسار، وتدعم التعاون على المستوى الجهوي والقاري والدولي في هـذا              

 االسـتثمار بعث ويشجع على مزيـد مـن        فالوضع المعلوماتي الحالي في الجزائر ي     .اإلطار

 تتنافس  واالتصال، وهو ما جعل كبريات الشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات           واالهتمام

المختصة في خـدمات وتكنولوجيـات      " أي بي أم    " شركة  :  في الجزائر مثل   االستثمارعلى  

  1.اإلعالم التي ستفتح مركز للتكوين بالجزائر

 أن الجزائر تزخر بموارد وكفاءات علمية تخـول لهـا إن تـم              وقد أعلن رئيس الجمهورية   

تعهدها بالتشجيع والتحفيز التصدي للتحديات التي يفرضها عصر المعلومات في ظـل تيـار          

  .2العولمة الزاحفة

وقد أكد السيد الرئيس أننا بحاجة إلى سياسة وطنية للمعلومات لتملك تكنولوجيا المعلومـات              

 ضـمن   االقتـصادي  أداة لتدارك التـأخر      واتخاذها التنمية و،     ووضعها في خدمة   واالتصال
                                                 

 .6ص، .4686ع، .24/04/2006.جريدة الخبر. أي بي أم تفتح مركز للتكوين في الجزائر. س، يوسقي-  1
على .[16/04/2006تمع المعلومات مقتطف من كلمة  رئيس الجمهورية  السيد عبد العزيز بوتفليقة خالل القمة العالمية لمج -  2

  :متوفر على العنوان. 20/02/2006: ، تمت الزيارة يوم]الخط
http: //www.el-mouradia.dz/arabe/president/recherche/recherche.htm 



اإلستراتيجية التنموية للبالد إدراكا منه بأنها تشكل عامال رئيسيا في النمـو، و النتيجـة أن                

إحالل مجتمع المعلومات القائم على التقاسم والتضامن سيبقى في ظل غياب إرادة سياسـية               

 نقنع أنفسنا بـأن     أنن ثمة فإن التحدي يتمثل في       وم. معبر عنها ومطبقة بوضوح مجرد وهم     

 امجتمع المعلومات ليس مفهوما جامدا، وإنما يتعين إعداد أنفسنا وفق البنى األساسـية لهـذ              

نختلف في التنمية وسبل تحقيقها عما جاء في ميثـاق جبهـة التحريـر               ولعلنا ال  .1المجتمع

ية التي ترتكز عليها سياسة التنمية في       إن الفكرة الرئيس  : ( الذي جاء فيه   1976الوطني لسنة   

 التنمية كل متكامل، أي مجموعة أنشطة تتناول كل جوانب الحياة           اعتبارالجزائر تتلخص في    

ـ   وتنظمها روابط    واالجتماعية والثقافية،   واالقتصاديةالسياسية    حركـة موحـدة     يمتالحمة ف

  .المنهج والغاية

 سواء على صعيد الوسائل المستخدمة، أو على         ويعني هذا، بعبارة أخرى، أن سياسة التنمية      

 في العالقات التي ال بد أن       االنسجامصعيد األهداف المنشودة، يجب أن تحرص على ضمان         

وهكذا ترتكز  . تكون بين التغيرات والتطورات التي تحدث داخل كل قطاعات الحياة الوطنية          

ربـط المنجـزات الـصناعبة أو       سياسة التنمية على إقامة العالقات الوثيقة التي تؤدي إلى          

البرامج المطبقة في مختلف قطاعات التعليم بعمليات تجديد بنية الزراعـة، وإعـادة تنظـيم               

 .2) إلخ ...التجارة وتطوير هياكل اإلرتكاز ومنشئات اإلسكان، وتنظيم البلديات والواليات

                                                 
على .[ األنترنتمقتطف من كلمة  رئيس الجمهورية  السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة فتح موقع لرئاسة الجمهورية  على شبكة -  1

  :متوفر على العنوان. 20/02/2006: ، تمت الزيارة يوم]الخط
 http: //www.el-mouradia.dz/arabe/infos/message/message.htm 
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  الخامسالفصل 

  ية في التنمية الوطن تكنولوجيا المعلوماتواقع استخدام

  

  : تمهيد

لم يعد هناك أدنى شك في الدور اإلستراتيجي الـذي أضـحت تلعبـه تكنولوجيـا                

 في التنمية في مختلف القطاعات وعلـى كافـة المـستويات، وقـد              واالتصاالتالمعلومات  

أصبحت هذه الحقيقة معروفة لدى القاصي والداني، وكما قال الدكتور سحر محمد وهبي بأننا              

  . كيف نستفيد من طاقات البشر لتحقيق رفاهية المجتمع وتنميتهنعرف بدون معلومات ال

 والدارسـين   الباحثين اهتمامات بتكنولوجيا المعلومات لم يعد فقط من        االهتماموكما نعلم فإن    

 القادة والسياسيين، وغدت تشكل     اهتماماتفي هذا المجال فحسب، بل إنها أصبحت من أولى          

.  إقليمية ودوليـة مختلفـة     اجتماعاتل إثارة الجدل في     محور النقاش في منابر مختلفة، ومح     

فالجميع يتحدث عن تكنولوجيا المعلومات كظاهرة عصر، وكذا عن دورها في إحداث التنمية             

والتغير، لكن الجميع يتضور إلى معرفة كيفية تسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومـات فـي               

 اتكنولوجي إشكاليتنا التي تدور حول دور       لتحقيق التنمية، وهذا ما حاولنا البحث فيه من خالل        

 هذه اإلشكالية المطروحة وضـعنا مجموعـة مـن          ةلجاالمعلومات في التنمية الوطنية، ولمع    

الفرضيات التي ننتظر اإلجابة عنها من خالل نتائج الدراسة الميدانية التي قمنا بهـا وهـي                

   :كاآلتي

o        وبما تتميز به مـن خـدمات تـسهل      تكنولوجيا المعلومات بما توفره من وسائل وتقنيا ت 

 .عملية اتخاذ القرارات وهو ما يدفع بعجلة التنمية نحو مزيد من التقدم

o              تساهم تكنولوجيا المعلومات بطريقة فعلية في تحقيق التنمية، كما تساهم في تحقيق العدالة

 .والمساواة في المجتمع وإحالل مبادئ الديمقراطية، وتقريب اإلدارة من المواطن

o اعد تكنولوجيا المعلومات في مراقبة تنفيذ برامج التنمية ومقارنة النتائج بما هو مسطر             تس

 .وكذا قياس مدى نجاح هذه السياسات والبرامج



o               تستخدم على مستوى والية أم البواقي أهم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، والتي لم تخـل

  .من المشاكل والعراقيل

الدراسة تنحصر في محاولة الربط بين الجوانـب        وعلى هذا األساس فإن مشكلة هذه       

النظرية والجوانب الممارسة العملية للقائمين بشؤون التنمية، وللوصول إلى نتـائج عمليـة             

 أن يكون مجتمع دراستنا مشكل مـن مجموعـة مـن المـسؤولين              ارتأيناوقريبة من الواقع    

بوالية أكم البـواقي، وشـملت   ومتخذي القرار، وعليه قمنا بتحديد المجال الجغرافي للدراسة     

السلطات العليا بالوالية، ومدراء القطاعات المختلفة، وكذا رؤساء اللجان بالمجلس الـشعبي            

  . الوالئي، إضافة إلى رؤساء الدوائر والبلديات

  

  :1التعريف بوالية أم البواقي

مالية ، وتقع في الجهة الش    1974: أنشئت والية أم البواقي إثر التقسيم اإلداري لسنة       

. م1000إلى700:  على سطح البحر مابين    ارتفاعهاالشرقية من الهضاب العليا، حيث يبلغ       

 2004، ويقدر عدد سكانها إلى نهايـة        2 كم 6.187.56 :ـوتتربع على مساحة تقدر ب    

يحدها من الشمال واليـة     . 2كم/  نسمة 95.88 :ـ، بكثافة سكانية تقدر ب    563.234 :ـب

ي والية ميلة، وسوق أهراس وقالمة من الشمال الشرقي، وجنوبا          قسنطينة، ومن الشمال الغرب   

  .والية خنشلة، ومن الجنوب الغربي والية باتنة وتبسة من الجنوب الشرقي

 إن هذا الموقع الجغرافي الهام أعطى للوالية خصائص جيولوجية ومناخية متميـزة، فمـن              

احة الكلية، وتمثل الجبـال      من المس  %63.80ناحية نجد أن التضاريس والتالل تمثل نسبة        

 وهي عبارة عن أراضي غيـر       %18.90، وتمثل المساحة المتبقية نسبة      %17.30 نسبة

  .صالحة للزراعة
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  النسبة المؤوية  التكرارات  االحتماالت

 % 00  00  تكنولوجيا اإلعالم اآللي

  % 00  00  تكنولوجيا االتصال

  % 100  65  معا

  % 100  65  المجموع

  :مكونات تكنولوجيا المعلومات: 01جدول رقم 

الحظ من خالل الجدول أن جميع أفراد مجتمع الدراسة يرون أن تكنولوجيا المعلومات تتكون              

تكنولوجيا اإلعالم اآللي وتكنولوجيا االتصال، ومنه نـستنتج أن كـل التقنيـات،             : من شقين 

، بثا وتوصيال فإنها    الوسائل والمهارات التي تدخل في إطار المعلومات جمعا تحليال وتخزينا         

تدخل في دائرة تكنولوجيا المعلومات، وعليه فإن تكنولوجيا المعلومـات تعنـي تكنولوجيـا              

اإلعالم اآللي وتكنولوجيا االتصال معا، وهنا نالحظ بأنه حدث تطور في هذا المجال ألن ما               

أخرى فإن  كان سائدا من قبل هو أن تكنولوجيا المعلومات تعني الحاسوب مباشرة، ومن جهة              

هذا يعبر عن ارتفاع مستوى الثقافة المعلوماتية لدى المسؤولين ومتخذي القرار، وعلى هـذا              

األساس نقول بأن معرفة الشيء يجب أن تكون قبل استخدامه، ألنه ال يعقـل بـأن يـسعى                  

المسؤول إلى تسخير تكنولوجيا المعلومات لتحقيق التنمية وهو ال يملك ثقافة أو خلفية عنهـا               

ومادمنا أمام واقع مجتمع المعلومات فإن معرفـة تكنولوجيـا          . استخدامها ال نقول يجيد     حتى

  .المعلومات أصبحت قاعدة وليست استثناء

 وهذا ما سـنتعرف     استخداماتهاإن معرفة تكنولوجيا المعلومات يجب أن تشمل كذلك معرفة          

 :عليه من خالل الجدول الموالي

 

 

  

 

  



  لمؤويةالنسبة ا  التكرار  االحتماالت

  % 10  20  جمع المعلومات

  % 32,5  65  معالجة وتحليل المعلومات

  % 27,5  55  حفظ وتخزين المعلومات

  % 30  60  بث وتوزيع المعلومات

 % 100  200  المجموع

  :استخدامات تكنولوجيا المعلومات: 02جدول رقم 

المعلومـات   من المبحوثين يرون أن تكنولوجيـا        %32,5  أن نسبة  النتائجيتضح من خالل    

تستخدم في معالجة وتحليل المعلومات، سواء كانت معالجة نصوص أو أشكال أو صـور أو               

بيانات، ومعالجة األصوات، وتليها في المرتبة الثانيـة عمليـة بـث وتوزيـع المعلومـات                

 في مجال المعلوماتية عن     االتصال ما يؤكد لنا بطبيعة الحال دور تكنولوجيا         ا وهذ %30بنسبة

وتوزيع المعلومات، كما أن حفظ وتخزين المعلومات تعتبر من أهـم تطبيقـات             طريق نشر   

 من المسؤولين، ويتعلق األمـر هنـا        %,27تكنولوجيا المعلومات وهذا ما عبرت عنه نسبة        

ومنـه نـستنتج بـأن تكنولوجيـا        . على وسائط أخرى   بالتخزين في ذاكرات الحواسيب أو    

بها المعلومة بدءا من تحصيلها وتجميعها ثم        تمرالمعلومات تستخدم في جميع المراحل التي       

معالجتها وتحليلها عن طريق الترتيب والتصنيف، وحفظها وتخزينها لالحتفاظ بها، وصـوال            

 ثم البث والتوصيل عن طريق      االسترجاعإلى أهم مرحلة في مسار المعلومة أال وهي عملية          

الهاتف أو التي تـستخدم     : نفردة مثل تكنولوجيا االتصاالت المختلفة سواء تلك التي تستخدم م       

وقـد حاولنـا     .التيليماتيـك : عن طريق التزاوج بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل       

كيف تستفيد من   :  من تكنولوجيا المعلومات من خالل طرحنا للسؤال       االستفادةمعرفة مجاالت   

 :تكنولوجيا المعلومات؟ وتحصلنا على النتائج التالية

 

  

  



  النسبة المؤوية  التكرار  تاالحتماال

  % 6,80  30  جمع المعلومات عن البيئة المحيطة بك

  % 12,47  55  معرفة معطيات الواقع

  % 14,73 65 القيام باألعمال الروتينية

  % 13,60  60  اتخاذ القرارات الروتينية

  % 14,51  64  اتخاذ القرارات اإلستراتيجية

  % 11,33  50  وضع برامج وسياسات

  % 13,60  60  المعلومات المتوفرةتحليل 

  % 12,92  57   الحلولاقتراح

  %100  441  المجموع

  :مجاالت االستفادة من تكنولوجيا المعلومات: 03جدول رقم 

 من المسؤولين ومتخذي القـرار يـستخدمون        %14,73نالحظ من خالل الجدول أن نسبة     

بيعة الحال مرتبط بما توفره من       لألعمال الروتينية، وهذا بط    أدائهمتكنولوجيا المعلومات في    

تطبيقات وخدمات متنوعة، وبما تتميز به هذه األخيرة من دقة وسرعة وآنية، وكفـاءة فـي                

األداء، إضافة إلى أنها يمكن أن تعوض األشخاص في القيام ببعض الوظائف الروتينية، أي              

لقرارات اإلستراتيجية  أنها تقلص الوقت والجهد والتكاليف، كما أنها تستخدم في عملية اتخاذ ا           

وهي إن دلت على شيء فإنها تدل على أهمية تكنولوجيا المعلومات فـي  % 14,51بنسبة

اتخاذ القرارات اإلستراتيجية، ودائما يعود الفضل إلى ما تقدمه من خدمات، كما أنها تستخدم              

 عبرت عنـه    في الحياة اإلدارية اليومية خاصة فيما يتعلق باتخاذ القرارات الروتينية وهو ما           

هذا ويستفاد من تكنولوجيا المعلومات في تحليل المعلومـات المتـوفرة،           . %13,60نسبة  

وذلك بإخضاعها إلى عملية المعالجة والتحليل والتنظيم وذلك في إطار سير األعمال اليومية             

 وعل صعيد آخر    %12,92أو القتراح حلول للمشاكل المطروحة، وهو ما نلمسه من نسبة           

 من المسؤولين ومتخذي القرار تكنولوجيا المعلومات فـي معرفـة           %12,47ة  تستخدم نسب 

معطيات والوقوف على أهم الحقائق، وهو أمر كان يتطلب وقت طويل، لكن اليوم وبفـضل               



 بين يديه، وبناءا على معرفـة معطيـات         شيءشبكات المعلومات أصبح المسؤول يحمل كل       

لكن هذا لن يكـون إال بمعرفـة        .لك المعطيات الواقع يمكن له وضع سياسات وبرامج وفقا لت       

الخيارات التي تطرحها تكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن، وحاولنا معرفتهـا مـن خـالل          

ماذا تسهل لك تكنولوجيا المعلومات؟وتحصلنا على النتـائج الموضـحة فـي            : السؤال التالي 

  ؟الجدول الموالي

  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 26,85  65  بدائل الممكنةمعرفة ال

  % 25,61  62  اختيار البديل األفضل

  % 26,85  65  اتخاذ القرارات

  % 20,66  50  التنبؤ بمدى نجاح الحلول المقترحة

  % 00  00  أخرى

  %100  242  المجموع

  :الخيارات التي تطرحها تكنولوجيا المعلومات: 04جدول رقم 

صائص وبما تقدمه مـن خـدمات، تطـرح أمـام            تكنولوجيا المعلومات بما تتميز به من خ      

المسؤولين ومتخذي القرار مجموعة من الخيارات، وحسب ما لمسناه من إجابات المبحوثين            

فإن معرفة البدائل الممكنة واتخاذ القرارات تأتي في مقدمة الترتيب بالنسبة لهذه الخيـارات،              

 األفضل ضـمن مجموعـة   لكل منهما، وتأتي عملية اختيار البديل %26,85وذلك بنسبة

البدائل والحلول المقترحة في المرتبة الثانية، وهو أمر منطقي في مسار اتخـاذ القـرارات               

كما أن تكنولوجيا المعلومات تتيح إمكانية التنبؤ بمدى نجاح الحلول          . %25,61وذلك بنسبة 

ها أداة ، لذلك يمكن أن نعتبر%20,66 والبدائل المقترحة قبل اتخاذ القرارات وذلك بنسبة

معظم اسـتخدامات     وكما نالحظ فإن   .تقييم لمدى توافق الحلول المقترحة مع المشكلة القائمة       

 البحث عن العالقة الموجـودة      إلى القرارات وهذا ما دفعنا      باتخاذتكنولوجيا المعلومات تتعلق    

 .بينهما

  



  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  %100  65  نعم

  %00  00  ال

  %100  65  : المجموع

  :العالقة بين تكنولوجيا المعلومات واتخاذ القرارات: 05جدول رقم 

 من خالل النتائج المحصل عليها في الجداول السابقة نالحظ وجود استخدام مكثف من طرف      

المسؤولين ومستخدمي القرار لتكنولوجيا المعلومات في عدة جوانب تتعلق باتخاذ القـرارات            

ة بين تكنولوجيا المعلومات وعملية اتخاذ القـرارات وهـو مـا            هذا ما يدل على وجود عالق     

والمالحظ على القـرارات    .  من مجتمع دراستنا على وجود هذه العالقة       %100تؤكده نسبة   

السرعة والدقـة الثابتـة وهـذا بفـضل         : أنها أصبحت تتميز بمجموعة من الخصائص مثل      

لب السرعة والدقة الثابتة تجعل مـن       فطبيعة اتخاذ القرارات التي تتط     .تكنولوجيا المعلومات 

  .تكنولوجيا المعلومات ذات أهمية في هذا المجال

وعن طبيعة العالقة الموجودة بين تكنولوجيا المعلومات واتخاذ القـرارات طرحنـا سـؤاال              

  :وحصلنا على النتائج الموضحة في الجدول الموالي

  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 54,62  65  تكامل

  % 45,37  54  تداخل

  % 00  00  تنافر

  %100  119  المجموع

  :طبيعة العالقة بين تكنولوجيا المعلومات والتنمية: 06جدول رقم 

تعتبر تكنولوجيا المعلومات أداة مهمة وفعالة في عملية اتخاذ القرارات والتي أصبح ال غنى              

 وهو ما عبرت عنه نسبة      .عنها خاصة في العصر الحالي وذلك نظرا للتكامل الموجود بينهما         

 من المبحوثين الذين يرون بأن تكنولوجيا المعلومات تكمل عملية اتخاذ القرارات            54,62%

وفعال فأن تكنولوجيا المعلومات تضيف صبغة السرعة واآلنية والدقـة والكفـاءة بالنـسبة              



نهما ذلك   فإنها ترى وجود تداخل بي     %45,31للقرارات، كما أن النسبة التنسيقية التي تمثل        

وقـد عجلـت    . أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت تدخل في صميم عملية اتخـاذ القـرارات           

تكنولوجيا المعلومات بظهور نظم دعم القرار لحل مشاكل الساعة، وغالبا تكون تتطلب نتائج             

سريعة، والهدف ليس أحسن حل منتظر من األبحاث الضخمة على مستوى المعلومات لكـن              

اشى مع أصحاب القرار يتم بواسطة تكنولوجيا المعلومات دون اللجـوء           يظهر حل مقنع ويتم   

  .إلى تفكير البشر

 االستفادة القرارات جعلتنا نتساءل عن طرق       واتخاذ العالقة بين تكنولوجيا المعلومات   إن هذه   

  :من إمكاناتها في هذا المجال وحصلنا على النتائج الموضحة في الجدول الموالي

  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 14,54  64  تقدير الوقت الالزم لتنفيذ البرنامج

  % 4,54  20  تقدير الجهد الالزم لتنفيذ الخيارات

  % 13,63  60  تقدير تكاليف إنجاز البرامج

  % 6,59  29  تقدير العوامل التي تؤثر في تنفيذ البرامج

  % 14,77  65  اإلفادة من التجارب السابقة

  % 14,77  65  ية عريضة لحل المشاكلكفالة قاعدة معرف

  % 13,63  60  توفير بدائل وأساليب حديثة لحل المشكالت

  % 2,72  12  الحد من المشكالت في المستقبل

  % 14,77  65  التنسيق بين المسؤولين المحليين والسلطات العليا

  % 00  00  أخرى

  %100  440  المجموع

  :لمعلومات في اتخاذ القراراتطرق االستفادة من تكنولوجيا ا: 07جدول رقم 

إن االستفادة المثلى من إمكانيات تكنولوجيا المعلومات في اتخاذ القرارات مرهونة بمعرفـة             

 من أن تكنولوجيا المعلومات تمكننا من معرفـة  %29.54وقد أكدت نسبة .طرق استخدامها 

 معرفيـة عريـضة     التجارب السابقة واإلفادة منهما وبالتالي فهي تساعدنا على تشكيل قاعدة         



 أن تكنولوجيـا    %16.77إلعطاء الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة وقد جـاءت نـسبة           

المعلومات تسهل عملية التنسيق بين المسؤولين المحليين والسلطات العليا فهـي بـذلك أداة              

حوار ومشاركة بين المسؤولين، ومن جهة أخرى فهي تفتح المجال أمام المسؤولين المحليين             

كما أن  .ذ تدابير لكن تحت مرأى ومسمع السلطات العليا كما تحد من مركزية القرارات            التخا

التنسيق بين المسؤولين من شأنه أن يزيد من حاالت نجاح عمليات اتخاذ القـرارات، وقـد                

 تكنولوجيا المعلومات تسهل عملية تقدير الوقت الـالزم         أن %14,5: ـعبرت نسبة تقدر ب   

ة، وهذا بطبيعة الحال بناءا على المعطيات المتوفرة وتعتبر عملية تقدير           لتنفيذ البرامج التنموي  

تكاليف إنجاز البرامج من األولويات التي يهتم بها المسؤولون ومتخذو القرار قبل وضع أي              

برنامج وهذا ما تساعد تكنولوجيا المعلومات على تقديره، وقد أشـارت إلـى ذلـك نـسبة                 

وهي بالنـسبة نفـسها التـي أكـدت أن تكنولوجيـا            .  من أفراد مجتمع الدراسة    13,63%

المعلومات تطرح أمام المسؤولين بدائل وأساليب حديثة لحل المشكالت سـواء مـن حيـث               

التخطيط أو التنفيذ أو المراقبة والمتابعة، كما أنها تساهم في تقـدير الجهـد الـالزم لتنفيـذ                  

لق األمـر بظـروف اقتـصادية أو        البرنامج وتقدير العوامل التي تؤثر في تنفيذه، سواء تع        

كما تمكن المسؤولين من اتخاذ قرارات تحـد مـن المـشاكل            . اجتماعية أو سياسية أو أمنية    

  .والعراقيل في المستقبل

 ومنه نستنتج أن عملية اتخاذ القرارات أصبحت تأخذ أبعـادا جديـدة بفـضل تكنولوجيـا                

احلها، ومحـور هـذه العالقـة       المعلومات واالتصاالت التي أصبحت مالزمة لها في كل مر        

وجوهرها هو المعلومات وبالتالي طرحنا سؤال لمعرفة مميزات للمعلومات التـي توفرهـا             

 : تكنولوجيا المعلومات لمتخذي القرارات وقد تحصلنا على النتائج التالية

  

  

  

 

  



  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 21,38  65  معلومات دقيقة

  % 21,38  65  معلومات سرعة

  % 21,38  65  معلومات آنية

  % 16,11  49  معلومات جديدة

  % 19,73  60  معلومات كمية

  % 00  00  أخرى

  % 100  304  المجموع

  :مميزات المعلومات التي توفرها تكنولوجيا المعلومات: 08جدول رقم 

ـ                 اح  إن عملية اتخاذ القرارات هي أهم عملية بالنسبة للتنمية أو أي أمر آخر، ويتوقـف نج

عملية اتخاذ القرارات على مدى توفر المعلومات الكافية والمناسبة وفـي الوقـت المناسـب             

وبالشكل المطلوب، وما نالحظه من خالل الجدول فإن نسبة كبيرة من المسؤولين ومتخـذي              

القرار يرون بأن تكنولوجيا المعلومات تسهل عملية اتخاذ القرارات من خالل إعطاء وتوفير             

، وبالتالي فإن اتخاذ القرارات خاصـة       64,14ة وسريعة وآنية، وذلك بنسبة      معلومات دقيق 

إذا كانت إستراتيجية فإنها تحتاج إلى معلومات دقيقة وفي أسرع وقت ممكن، وهذا ما يمكن               

أن توفره تكنولوجيا المعلومات من خالل قواعد البيانات وشبكات المعلومات علـى غـرار              

 أن تكنولوجيا المعلومات تمكن من الحصول علـى         19,73شبكة اإلنترنت، كما ترى نسبة    

معلومات كمية مدعمة بجداول تكرارية ومدرجات تكرارية ودوائر نـسبية، كمـا أن نـسبة               

 ترى بأن تكنولوجيا المعلومات تسهل عملية الوصول إلى معلومات جديدة خاصـة             16,11

لومات تزيل كل الغموض أمام     عند البحث في الشبكة العالمية ومنه نستنتج بأن تكنولوجيا المع         

و إذا كنا نؤمن    . والعشوائية االرتجالالمسؤولين وتجعلهم يتخذون قرارات صائبة وبعيدة عن        

بأن نجاح التنمية مرهون إلى حد بعيد بالقرارات الصائبة، وهذه األخيرة مقرونة بالمعلومات             

 واتخاذوجيا المعلومات   المحصل عليها ومن هنا فإن هناك على األقل عالقة متعدية بين تكنول           

  :القرارات والتنمية وهذا ما سنعرفه من خالل الجدول الموالي



  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 100  65  نعم

  % 00  00  ال

  % 100  65  : المجموع

  :العالقة بين تكنولوجيا المعلومات والتنمية: 09جدول رقم 

المسؤولين ومتخذي القرار، سواء كان ذلك على       إن التنمية هي الشغل الشاغل بالنسبة لجميع        

المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي، وإذا كان العلم والتكنولوجيا هما أساس هذا التطـور               

والتقدم الذي تعيشه البشرية اليوم، فإن ذلك يدفعنا للتساؤل عن العالقـة التـي تـربط بـين                  

وجيا المعلومات وصلت إلى مستويات لم      تكنولوجيا المعلومات والتنمية، حيث نالحظ أن تكنول      

يكن يتصورها أحد من قبل، لكن بالمقابل نالحظ أن مستويات التنمية خاصة في دول الجنوب               

  .مازالت في الحضيض، مقابل مستويات عالية ومقبولة إلى حد بعيد في دول الشمال

 في التنمية نجـد     وعندما نتفحص إلى البرامج التنموية للدول التي قطعت أشواطا ال بأس بها           

أنها تركز كثيرا على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سواء من حيث البـرامج الموجهـة              

ونحـن نالحـظ دوال مثـل       . لتنمية هذا القطاع، أو من حيث حجم الميزانية المخصصة لها         

ماليزيا، مصر لحقت بركب التنمية على غرار الدول المتطورة، وهذا بانتهاج سياسة االعتماد      

لى المعلومات كمورد إستراتيجي ال تنافسه حتى الموارد الطبيعية وراحـت تمـتن بناهـا               ع

التحتية في مجال المعلومات واالتصاالت فإن ذلك مدعاة للقول بـأن هنـاك عالقـة بـين                 

وهذه لنـسبة   . تكنولوجيا المعلومات والتنمية وهو ما عبر عنه مجموع أفراد مجتمع دراستنا          

 رياضية فإنها تعبر عن مستوى التفكير الذي وصل إليه المسؤولون           وإن كانت نتيجة عمليات   

 القرار عندنا هم في نفس مستوى تفكير المسؤولين في الدول المتطورة، فقط ربمـا               ومتخذو

يكون الفرق بين هذا وذاك هو توفر اإلمكانيات ال غير، أو أنهم أحسوا بوجود هذه العالقـة                 

عنا لالستفسار عن ذلك وتحصلنا على النتائج الموضحة        لكن لم يدركوا بعد نوعها وهو ما دف       

 :يفي الجدول الموال

  



  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 00  00  جدلية

  % 48  60  تأثير وثائر

  % 52  65  تكامل

  % 00  00  تضاد

  % 00  00  أخرى

  %100  125  المجموع

  :نميةطبيعة العالقة بين تكنولوجيا المعلومات والت: 10جدول رقم 

 نالحظ من خالل الجدول أن نسبة كبيرة من المسؤولين ومتخذي القـرار أدركـوا أهميـة                

تكنولوجيا المعلومات في التنمية من خالل إبراز نوع العالقة الموجودة بينهما، حيث نجد أن              

ترى أن هناك عالقة تكامل بين تكنولوجيا المعلومات والتنمية أي أن كل منهمـا               %52نسبة  

خر على أن تكنولوجيا المعلومات تساهم في التنمية من خالل تقليص البطالة ورفـع              يكمل اآل 

مستوى الدخل الوطني والفردي، ورفع الحواجز الجغرافية والسياسية والدينية واالجتماعيـة           

واالقتصادية بين األفراد، وكذا توفير الصحة اإللكترونيـة والتعلـيم عـن بعـد والتجـارة                

ر تساهم في رفع المستوى االقتصادي واالجتماعي لألفـراد، كمـا أن            اإللكترونية، كلها أمو  

ارتفاع معدالت التنمية يساهم بدوره في تنمية وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، أما نسبة             

 فترى أن العالقة الموجودة بينهما هي عالقة تأثير وتأثر، فتكنولوجيا المعلومات تؤثر             48%

السلب كما أنها تتأثر بمستويات التنمية، ونفس الشيء بالنسبة         في التنمية من حيث اإليجاب و     

وعـن الخـدمات التـي تقـدمها         .للتنمية فإنها تتأثر بتكنولوجيا المعلومات وتؤثر فيها كذلك       

ماذا توفر لك تكنولوجيا المعلومات؟ وتحـصلنا علـى         : تكنولوجيا المعلومات طرحنا السؤال   

 : النتائج الموضحة في الجدول الموالي

 

  

  



  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 00  00  مصادر معلومات حديثة 

  % 19,21  44  أشكال حديثة من المعلومات

  % 27,07  62  معلومات مناسبة في الوقت المناسب

أكبر قدر ممكن من المعلومات بأقل التكاليف وبأيسر        

  الطرق
60  26,20 %  

  % 27,51  63  تسهيل عملية الوصول إلى المعلومات

  % 00  00 أخرى

  % 100  229  المجموع

  :الخدمات التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات: 11 جدول رقّم

من المسؤولين ومتخذي القرار يـرون بـأن         %27,51 نالحظ من خالل الجدول أن نسبة     

تكنولوجيا المعلومات تسهل عملية الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها، وفي هذا المقـام             

 دور تكنولوجيا التخزين واالسترجاع وكذا تكنولوجيا االتصال، كمـا أن إنـشاء             يظهر فعال 

قواعد البيانات والعمل في إطار شبكات المعلومات من شأنه أن يسهل عملية الوصول إلـى               

كمـا أن    %27,07 المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، وقد عبرت عن ذلـك نـسبة           

مات وبأقل التكاليف وبأيسر الطرق ما يطلبه متخذو        الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعلو      

 ونـسبة ، %26,20القرار وهو ما يمكن أن توفره تكنولوجيا المعلومات وهـذا بنـسبة   

ترى أن تكنولوجيا المعلومات تمكننا من الحصول على أشـكال حديثـة مـن    % 19,21

ي يمكن أن تقـدمها،     وبعد معرفتنا إلمكانيات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الت      . المعلومات

 استخدامطرحنا سؤاال لمعرفة الدوافع التي تقف وراء إقبال المسؤولين ومتخذي القرار على             

 .تكنولوجيا المعلومات

 

 

  



  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 36,36  60  لكي يظهروا بأنهم يتبعون المنطق في حل المشاكل

  % 39,39  65  تسخير العلم والتكنولوجيا لخدمة التنمية

  % 24,24  40  الهروب من تحمل نتائج قراراتهم

  % 00  00  التباهي بها في المكاتب

  % 00  00 أخرى

  % 100  165  المجموع

  :دوافع استخدام المسؤولين ومتخذي القرار لتكنولوجيا المعلومات: 12جدول رقم 

ختلف من شـخص   إن استخدام تكنولوجيا المعلومات من طرف المسؤولين ومتخذي القرار ي         

آلخر فهناك من يرى في ذلك تسخيرا للعلم والتكنولوجيـا لخدمـة التنميـة وهـذا بنـسبة                  

 بأنهم يستخدمون ذلك لكي يظهروا بأنهم يتبعـون         %36,36، فيما ذهبت نسبة     39,39%

 إلـى أنهـم     %24,24 المنطق في حل المشاكل والتخطيط للبرامج التنموية، وتذهب نسبة        

لمعلومات بمثابة درع يمكنهم من الهروب من تحمل نتائج القـرارات           يستخدمون تكنولوجيا ا  

التي اتخذوها، فيما لم يبد أي شخص منهم أن تكون تكنولوجيا المعلومـات مجـرد وسـائل                 

  .يتباهون بها في المكاتب

  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  18,46  12  حل المشاكل بدقة وسرعة

  07’03  02  طاعاتدفع عجلة التنمية في شتى الق

  6.15  04  الدقة والسرعة في بلوغ األهداف

  72.30  47  دون إجابة

  % 100 65  : المجموع

  :اقتراحات بخصوص ما توفره تكنولوجيا المعلومات للتنمية: 13جدول رقم

بالنظر إلى ما تتميز به تكنولوجيا المعلومات من خصائص وما تقدمه من خدمات وتطبيقات،              

تها في دفع عجلة التنمية نحو التقدم فإن معرفة ما يمكـن أن تـوفره هـذه                 ونزوال عند أهمي  



المسؤولون ومتخذو القرار    األخيرة للتنمية أحق باإلطالع قبل االستخدام، ومن بين ما ينتظر         

أن توفر تكنولوجيا المعلومات للتنمية إمكانية حل المشاكل المطروحة بدقة وسرعة، وهذا مل             

منهم، وهي من األمور األساسية التي تقتـضيها عمليـة حـل             %18,46عبرت عنه نسبة    

المشاكل والسعي إلى تحقيق التنمية والتغيير، فنجاح برامج التنمية مرهون بمدى دقة وصحة             

المعلومات والمعطيات، وهذا ما توفره تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى سرعة توفير هـذه             

 المناسب، وتقريبا في نفس اإلطار ترى نسبة        المعلومات ومن ثمة اتخاذ القرارات في الوقت      

 مـن البـرامج     ة أن تكنولوجيا المعلومات تمكننا من الوصول إلى األهداف المتوخا         6,15%

 تـرى أن تكنولوجيـا   %3,07التنموية بالدقة والسرعة المطلوبة، إضـافة إلـى أن نـسبة        

وى كافـة القطاعـات     المعلومات تدفع عجلة التنمية نحو التقدم في شتى المجاالت وعلى مست          

ومن هنا فإن تكنولوجيا المعلومات أداة مهمة في التنمية ويمكن أن يستفاد منها فـي جميـع                 

ـ                   : القطاعات دون استثناء، لكن رغم هذه الرؤى المختلفـة إال أن نـسبة كبيـرة تقـدر بـ

 من المسؤولين ومتخذي القرار لم تكن لهم إجابات في هذا الشأن، وهذا بطبيعـة               72,30%

إما لكثرة انشغاالتهم أو عـدم وجـود الوقـت          : ال ال يمكن أن يخرج عن إحدى السببين       الح

الكاف، وإما لعدم مباالتهم بأهمية إجاباتهم في إثـراء الموضـوع والوصـول إلـى نتـائج                 

وقد طرحنا سؤاال لمعرفة اإلمكانيات التي تطرحها تكنولوجيا المعلومات لمراقبة تنفيذ           .أحسن

 :نا على النتائج التاليةبرامج التنمية وتحصل

  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 38,46  65  توفير قنوات االتصال

  % 9,46  16  إمكانية الحوار المتفاعل

  % 35,50  60  تحصيل التقارير التجميعية والدورية

  % 3,55  06  معرفة مواطن القصور في البرامج

  % 13,01  22  التنبؤ بالمشاكل والعمل على تجاوزها

  % 00  00 أخرى

  % 100  169  المجموع



  :اإلمكانات التي توفرها تكنولوجيا المعلومات لمراقبة تنفيذ برامج التنمية: 14جدول رقم 

، فإن تكنولوجيـا المعلومـات      13،  7،  04،  03 :من خالل الجداول رقم    كما عرفنا سابقا  

معلومات الالزمة للتخطيط،   تدخل في جميع فعاليات العملية التنموية، بدءا من مرحلة جمع ال          

ومعرفة مواطن العجز والقصور في البرامج السابقة، ثم مرحلة التخطيط ووضـع البـرامج              

مرورا بتنفيذها، إلى غاية متابعتها وتقييمها، ويظهر دورها في جميع المراحل مـن خـالل               

 بـين   توفير قنوات لالتصال والحوار بين جميع اإلطراف المشاركة في العملية، سواء كـان            

مؤسسات الدولة فيما بينها، أو بين السلطات المحلية والسلطات العليـا المركزيـة، أو بـين                

القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذا بين المخططين وواضعي البرامج وبين            

 من إجابات المسؤولين ومتخذي القرار، كمـا        %38,46منفذيها، وهذا ما عبرت عنه نسبة     

إلى دورها الفاعل في إعداد وتحصيل التقارير التجميعيـة والدوريـة            %35,50تشير نسبة 

إضافة إلى القدرة علـى التنبـؤ بالمـشاكل         . التي تمس جميع القطاعات وعبر كافة المراحل      

والعمل على تجاوزها، وذلك من خالل وضع بعض المؤشرات، كما تتيح إمكانيـة الحـوار               

القصور في البرامج والسياسات المتبعة، وبالتالي فإن   المتفاعل بين المسؤولين لمعرفة مواطن      

. تكنولوجيا المعلومات هي أداة استشارة وأداة عمل ووسيلة تقييم ومراقبة لبـرامج التنميـة             

والجدول الموالي يوضح لنا تلك الخيارات التي تطرحها تكنولوجيا المعلومات في متابعة تنفيذ      

 :برامج التنمية

 

 

 

 

 

  

 

  



  النسبة المؤوية  كرارالت  االحتماالت

  % 15,50  40  متابعة تنفيذ البرامج ومراقبتها

  % 11,62  30  وضع مؤشرات لقياس مدى نجاح برامج التنمية

  % 16,66  43  متابعة النتائج

  % 25,19  65  اتخاذ االجراءات المناسبة في الوقت المناسب

  % 7,75  20  السرعة في التنبؤ بفشل البرامج

  % 23,25  60  هدافمقارنة النتائج باأل

  % 00  00 أخرى

  % 100  258  المجموع

  :الخيارات التي تطرحها تكنولوجيا المعلومات لمتابعة تنفيذ برامج التنمية: 15جدول رقم 

من خالل النتائج المحصل عليها في الجدول نالحظ بأن المسؤولين ومتخذي القرار يرون بأن        

ات وبرامج التنمية عدة خيارات من شأنها أن        تكنولوجيا المعلومات تطرح أمام واضعي سياس     

تساعدهم في إنجاز أعمالهم بشكل دقيق وفعال مما يفضي إلى التأثير اإليجابي فـي تحقيـق                

فترى بأن تكنولوجيا المعلومات تمكنهم من اتخـاذ اإلجـراءات          %24,90التنمية، أما نسبة    

ـ   سرعة فـي التـدخل واتخـاذ    المناسبة والالزمة في الوقت المناسب، أي أنها توفر عامل ال

 تشير إلى أنها توفر إمكانية مقارنة النتـائج المحـصل           %22,98كما أن نسبة    . القرارات

عليها باألهداف المسطرة، أي أنها تساعد على قياس النتائج مرحلة بمرحلة، ومن ثمة تقرير              

 أداة  %15,32متابعة السير في تنفيذ البرنامج أو اتخاذ إجراءات جديدة، كما تعتبرها نـسبة            

ومهما يكن فإنه يتعين على المسؤولين استخدام تكنولوجيـا         . لمتابعة تنفيذ البرامج ومراقبتها   

المعلومات لوضع مؤشرات لقياس مدى نجاح البرامج التنموية، إضافة إلى إمكانيـة التنبـؤ              

  .السريع بفشل البرامج والسياسات

  

  

  



  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 17,80  65  لومات قطاعيةوضع شبكة مع

  % 17,80  65  وضع شبكة معلومات وطنية

  % 17,80  65  وضع شبكة معلومات محلية

وضع شبكة بين جميع األطراف المساهمة في تنفيذ 

  البرنامج
65  17,80 %  

وضع قنوات حوار بين واضعي البرامج وبين 

  منفذيها
65  17,80 %  

  % 10,95  40  اتتصميم نظام مراقبة لمتابعة تنفيذ القرار

  % 00  00 أخرى

  % 100  365  المجموع

  :طرق استخدام تكنولوجيا المعلومات في مراقبة تنفيذ برامج التنمية: 16جدول رقم 

 وكما الحظنا من خالل الجداول السابقة فإن تكنولوجيا المعلومات وعبر كافة مراحل العملية             

يارات تسهل لهم تنفيذ البرامج التنموية،      التنموية تطرح أمام المؤولين ومتخذي القرار عدة خ       

. لكن كل هذا متوقف على حسن استخدامها وتوظيفهـا ومعرفـة طـرق االسـتفادة منهـا                

فتكنولوجيا المعلومات تستخدم كأداة لمراقبة تنفيذ برامج التنمية من خـالل وضـع شـبكة                

طاعـات   فكل الق  %17,80معلومات قطاعية خاصة بقطاع معين، وهذا ما عبرت عنه نسبة         

يفترض أن تعمل في إطار شبكة تجمع كافة الوحدات المشكلة للقطاع، وعل مـستوى آخـر                

محلي، لتفضي إلى تشكيل     تستخدم لوضع شبكة معلومات محلية تهتم بشؤون التنمية في إطار         

شبكة معلومات وطنية تجمع بين جميع األطراف الفاعلة في المجتمع، ومن هنا فإنها تـسمح               

نية تسمح بمتابعة تدفق المعلومات بين القطاعات على المستوى الـوطني،           بإقامة سياسة وط  

كما أن تكنولوجيا المعلومات تعتبر قناة اتصال وتشاور وحوار متفاعـل بـين المـسؤولين               

ومتخذي القرار وواضعي برامج التنمية وبين الجهات المعنية بتنفيذ هذه العمليات وذلك فـي              

  .بة وتقييم ومتابعة مدى تنفيذ القراراتإطار متكامل مما يسمح لهم بمراق



  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 17,66  56  معرفة نوعية النتائج المحصل عليها 

  % 19,87  63  مقارنة النتائج باآلجال 

  % 0,94  03  قياس مدى نجاح السياسات والبرامج 

  % 20,50  65  مقارنة النتائج مع التجارب السابقة

  % 20,50  65  اء الوطنية والدولية السائدة معرفة األجو

  % 20,50  65 التنبؤ بالمستقبل في ظل الوضع الراهن

  % 00  00 أخرى

  % 100  317  المجموع

  :طرق استخدام تكنولوجيا المعلومات في قياس مدى نجاح برامج التنمية: 17جدول رقم 

 التنمويـة، وتـشير نـسبة       تعتبر تكنولوجيا المعلومات أداة مهمة في جميع مراحل العمليـة         

 تمكن من معرفة األجواء الوطنية والدوليـة        إلى أن إستخدام تكنولوجيا المعلومات    20,50%

 القرارات الالزمة على ضوء هذه المعطيات ومنه فإن عملية التنبؤ بالمـستقبل    واتخاذالسائدة  

تكنولوجيـا   تـرى أن     %19,87في ظل األوضاع الحالية تصبح سهلة، كمـا أن نـسبة            

المعلومات أداة لمراقبة مدى نجاح برامج التنمية من خالل مقارنة النتائج المحـصل عليهـا               

 تشير إلى أنها توفر إمكانية معرفة نوعية النتـائج          %17,66باآلجال المحددة كما أن نسبة      

  .المحصل عليها ومن ثمة فإن تكنولوجيا المعلومات تسمح بقياس مدى نجاح برامج التنمية

  

  

  

  

  

  

  



  النسبة المؤوية  التكرار  ماالتاالحت

  % 20,44  65  التخطيط

  % 20,44  65  التنظيم

  % 20,44  65  الرقابة

  % 20,44  65  التنسيق

  % 18,23  58  التسيير اإلداري

  %100  318  المجموع

تكنولوجيا المعلومات وإمكانية تطبيق مبادئ اإلدارة الحديثة في برامج : 18جدول رقم 

  :التنمية

مية متوقف على مدى نجاح اإلدارة التي توكل لها مهمة تـأطير هـذه العمليـة                إن نجاح التن  

ويقتضي نجاح اإلدارة تطبيق مبادئ اإلدارة العلمية الحديثة، هذه األخيرة تتطلـب اسـتخدام              

  . تكنولوجيا المعلومات عند كل نقطة منها

ات واالتـصال   ومن خالل الجدول نالحظ أن جميع المسؤولين يرون بأن تكنولوجيا المعلوم          

تمكن المسؤولين ومتخذي القرار من تطبيق مبادئ اإلدارة العلمية، فتكنولوجيـا المعلومـات             

مهمة جدا في مرحلة التخطيط من جمع المعلومات وتحليلهـا ووضـع أهـداف البرنـامج                

واإلمكانيات المتوفرة، وكذا وضع الخطط والبرامج الالزمة ثم اتخاذ القرارات المناسبة، كما            

 ال تقل أهمية في مرحلة التنظيم والتنفيذ لما تم اعتماده في المرحلة السابقة، كما أنها جد                 أنها

ضرورية في مرحلة المتابعة والمراقبة لما لها من إمكانيات في هذا الـشأن، إضـافة إلـى                 

هذا وقد  . دورها في التنسيق اإلداري بين جميع الهيئات واألطراف الفاعلة في برنامج التنمية           

 من أن تكنولوجيا المعلومات تمكن من السير الحسن للعمل اإلداري           %18,23ت نسبة   أشار

في إطار العالقات التشابكية بين المكاتب، ومنه نستنتج أن تكنولوجيا المعلومات أداة لتطبيق             

مبادئ اإلدارة العلمية الحديثة في إطار إحداث التنمية والتغيير، كما أنها الطريق الوحيد نحو              

  . إلى اإلدارة اإللكترونيةالتحول

  



  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

ضمان القرارات السليمة في جميع مراحل تنفيذ 

  المشروع 
65  27,54 %  

  % 19,49  46  رفع مستوى فعالية وكفاءة األنشطة 

وضع أرضية صلبة لتسهيل عملية تسير برامج 

  التنمية
60  25,42 %  

  % 27,54  65 من مراحل التنميةوضع مؤشرات تتعلق بكل مرحلة 

  % 00  00 أخرى

  %100  236  المجموع

  : االمتيازات التي تطرحها تكنولوجيا المعلومات في متابعة تنفيذ البرامج: 19جدول رقم 

تفرض العملية اإلدارية وضع بعض الميكانيزمات التي تساعد على السير الحـسن لبـرامج              

ستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومـات فـي هـذا         التنمية في كل مراحلها ومن ثمة وجب اال       

من المسؤولين ومتخذي القرار يـرون بـأن هـذه           %27,54اإلطار، وعليه نجد أن نسبة      

األخيرة تساعد على ضمان القرارات السليمة في جميع مراحل العملية التنموية بـدءا مـن               

فيذها ومتابعتها،  تشخيص المشاكل وتسجيل النقائص ثم وضع مخططات وبرامج إلى غاية تن          

فتكنولوجيا المعلومات يعتبرها بعض المسؤولين مطية لكي يظهروا بأنهم يتبعون المنطق في            

تعتبرها وسيلة مراقبة ومتابعة ذلـك عـن         %27,54التعامل مع المسؤولين، كما أن نسبة       

  .طريق إمكانية وضع مؤشرات

  

  

  

  

  

  



  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 12.30  08  لتحتية للمعلومات واالتصاالتتجديد البنية ا

  % 4.61  03  التكوين المستمر

  % 83.07  54  دون إجابة

  % 100  65  : المجموع

اقتراحات لالستفادة المثلى من إمكانات تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ : 20جدول رقم 

  :برامج التنمية

ـ        ولين ومتخذي القرار لـم      من المسؤ  %83,07: نالحظ من خالل الجدول أن نسبة تقدر ب

يضعوا اقتراحات لالستفادة القصوى من إمكانات تكنولوجيا المعلومات فـي تنفيـذ بـرامج              

التنمية، ومن جهتنا فقد قمنا بإدراج هذا السؤال لرصد اقتراحاتهم على اعتبار أنهم في موقع               

م في هذا   يسمح لهم بعرض وجهات نظرهم من خالل تجاربهم الخاصة، لكنهم لم يدلوا بدلوه            

 مـن الـذين   %12,30الشأن بما كان متوقعا ومما كان يفترض أن يكون، وقد سجلنا نسبة           

يقترحون ما مضمونه االهتمام بالتكوين المستمر لكافة الموظفين وحتى المسؤولين بغـرض            

 التي تحث على ضـرورة      %4,61اإلطالع والتحكم في كل المستجدات، إضافة إلى نسبة         

  .ة للمعلومات واالتصاالت بما يالءم مقتضيات مجتمع المعلوماتتجديد البنية التحتي

  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 00.00  00  أداة ضعيفة

  % 43.79  60  أداة مهمة

  % 47.44  65  أداة فعلية

  % 08.75  12 أداة مقبولة

 % 100  137  المجموع

  :يةدرجة أهمية تكنولوجيا المعلومات في التنم: 21جدول رقم 

 من المسؤولين ومتخـذي القـرار       % 52 نالحظ من خالل الجدول أن نسبة كبيرة تقدر ب          

يرون أن تكنولوجيا المعلومات أداة فعلية لتحقيق التنمية أي أنها تمكن عمليـا مـن تحقيـق                 



أنها تعتبر أداة مهمـة   %48 التنمية وهي ذات دور ملموس في ذلك، هذا وقد عبرت نسبة

 لكونها أداة فعلية ومهمة بالنسبة للتنمية فهذا يـدل علـى أن لهـا دور                لركوب قطار التنمية  

أساسي في هذا المجال، فإذا كان هذا ما عبرت عنه آراء المسؤولين فإن التجـارب الدوليـة                 

وتبرز أهمية تكنولوجيا المعلومات كأداة مهمة وفعلية في التنمية أكثر فأكثر فـي             . تؤكد ذلك 

  . حتى أداة مقبولة حتى ال نقول أداة ضعيفةأن المسؤولين ال يعتبرونها

  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 00.00  00  بارز جدا 

  % 50.87  58  بارز نوعا ما

  % 38.95  44  بروز مقبول

  % 10.52  12  بروز محتشم

  % 00.00  00  غير بارز تماما

  % 100  114  المجموع

  :ومات في التنميةمدى بروز دور تكنولوجيا المعل: 22جدول رقم 

 أصبحت تكنولوجيا المعلومات تستخدم في كل مجاالت الحياة ومن طرف جميـع األفـراد              

وعلى جميع المستويات، وقد رافق هذا االستخدام ارتقاء بالحياة االجتماعيـة واالقتـصادية             

للمواطنين، وبذلك تكون قد ساهمت في تحقيق التنمية، لكن في الواقع هناك مؤشرات تبـرز               

ر تكنولوجيا المعلومات في التنمية لكن الكثير يالحظ ذلك لكن دون أن يدري، فهناك مـن                دو

 مـن المـسؤولين     %50,87يرى بأن دورها بارز نوعا ما، وهذا ما عبرت عنـه نـسبة              

 تقول بأن بروز دور تكنولوجيا المعلومـات        %38,59ومتخذي القرار، وبالمقابل نجد نسبة    

، وهذا يدل على أن هذه الفئة لمست نتائج هذا االستخدام، فـي             في التنمية مقبول إلى حد بعيد     

 أن بروز دورها في التنمية بروز محتشم وهذا راجع إلـى قلـة              %10,52حين ترى نسبة  

استخدامها أو إلى عدم معرفة سبل االستفادة المثلى من تطبيقاتها وخـدماتها، وبنـاءا علـى                

وجيا المعلومات في التنمية في طريقه إلـى        النتائج المحصل عليها في الجدول فإن دور تكنول       



البروز الكلي، وعل كل فإن هذا الدور يجب أن يكون في نتائج ملموسة وهو ما يتجسد فـي                  

  :بعض المظاهر وسنالحظ ذلك من خالل الجدول الموالي

  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 16,97  65  اإلدارة اإللكترونية

  % 12,79  46  الصحة اإللكترونية

  % 16,97  65  التعليم اإللكتروني

  % 15,66  60  المدينة اإللكترونية

  % 14,62  56  التجارة اإللكترونية

  % 06  23  تقليص الفجوة الرقمية

  % 16,97  65  الحكومة اإللكترونية

  % 100  383  المجموع

  :المظاهر المجسدة لدور تكنولوجيا المعلومات في التنمية: 23جدول رقم 

جتمع في تضوره إلى التنمية بحاجة إلى حكم راشد وصحة وتعليم واقتصاد متطـور،               إن الم 

وهذه المجاالت قد استفادت بشكل كبير من تطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومـات، ومـن              

تركز على دورها في مجال اإلدارة ألنها أسـاس          %33,94خالل الجدول نالحظ أن نسبة    

دارة إلكترونية من خالل إمكانيـة اسـتخراج الوثـائق          نجاح الدولة والمجتمع ككل، فخلق إ     

إلكترونيا من شأنه أن يقلص المسافة بين المواطنين واإلدارة، وكذا تقلـيص الـزمن الـذي                

يقضيه الفرد لقضاء حاجاته اإلدارية، وتكنولوجيا المعلومات في هذا المجال ال تفيـد فقـط               

ء علـى األعمـال الروتينيـة بـسرعة         المواطن بل إن اإلدارة كذلك تستفيد من خالل القضا        

  .وكفاءة، والتخفيف من مشكل الفوضى واالزدحام داخل المصالح اإلدارية

 إن تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات على مستوى كافة اإلدارات من شأنه أن يفضي إلى              

تشكيل حكومة إلكترونية تتم فيها جميع المعامالت والخدمات إلكترونيا عن طريـق شـبكات              

 أن دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية يظهر كـذلك          %16,97المعلومات، وعبرت نسبة    

 فترى أن تسهيل العمليـات   %14,62أما نسبة  من خالل التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد      



التجارية والمعامالت االقتصادية من خالل دخول عالم التجـارة اإللكترونيـة خاصـة وأن              

وقد قطعت الجزائر في هـذا      . ى الدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة     الجزائر في طريقها إل   

المجال أشواطا ال بأس بها خاصة على صعيد نظام الدفع اإللكتروني الذي بدأت في تطبيقـه                

  .مختلف البنوك

 سياسة تقضي بتعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات في كل المجاالت السابقة الذكر            انتهاجإن  

 إلى تحقيق التنمية لوطنية الشاملة من شأنه أن يـؤدي إلـى إنـشاء مدينـة          في إطار السعي  

إلى أن تقليص    %6 إلكترونية من حيث الصحة والتعليم والتجارة والخدمات، كما ذهبت نسبة         

الفجوة الرقمية بين الدول والمجتمعات هو مظهر من مظاهر االستفادة من إمكانات تكنولوجيا             

ا يتضح بان االنتشار الواسع في تطبيقات تكنولوجيا المعلومـات          المعلومات في التنمية، وهن   

سواء كانت تكنولوجيا اإلعالم اآللي أو تكنولوجيا االتصاالت وكذا انخفاض أسعارها نوعـا             

  .ما، وهو ما بعبر في حد ذاته عن ارتفاع مستوى النمو االقتصادي واالجتماعي

  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 28,88  65  شرات التنميةمؤشر من مؤ

  % 28,88  65  مؤشر من مؤشرات مجتمع المعلومات

  % 13,33  30  التنمية تهدف إلى نشر استخدام تكنولوجيا المعلومات

وجود برامج خاصة بتطور تكنولوجيا المعلومـات       

  ضمن برامج التنمية
65  28,88 %  

  % 00  00 أخرى

  % 100  225  المجموع

  : المعلومات كهدف تنمويتكنولوجيا: 24جدول رقم 

 كما سبق اإلجماع عليه من طرف المسؤولين ومتخذي القرار من خالل النتائج السابقة بـأن               

تكنولوجيا المعلومات أداة مهمة وفعلية لتحقيق التنمية، فإن هذا لم يمنعهم من القـول بأنهـا                

تمع الدراسة ومنـه  يمكن أن تكون هدفا تنمويا في حد ذاتها وهذا ما عبر عنه جميع أفراد مج        

نستنتج بأن التنمية في عصر المعلومات تختلف نوعا ما عن التنمية في مراحل سابقة، سواء               



فأهداف التنمية في هذه األلفيـة وكمـا        . كان ذلك من حيث أهدافها أو وسائل وطرق تحقيقها        

ي من  حددتها جميع خطط العمل والوثائق المطروحة في قمة مجتمع المعلومات األخيرة، والت           

بينها وضع بنية تحتية للمعلومات واالتصاالت تضمن النفاذ الحر والشامل للمعلومات لكـل             

أفراد المجتمع مع األخذ بعين االعتبار العالقة القوية بين نمو قطاع تكنولوجيـا المعلومـات               

واالتصاالت والتنمية الوطنية الشاملة، وبذلك فقد أصبحت تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومـات            

االتصاالت من أولى االهتمامات واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها الدول المتطـورة فـي              و

بحثها عن التنمية، وإذا بحثنا في السياسات والبرامج التنموية التي تنتهجها الدول لوجدنا هـا               

تتضمن مشاريع عديدة ترتبط بتطوير وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حتـى            

: إنشاء وزارات ودواوين خاصة بقطاع المعلومات على مستوى بعض الدول مثل          قامت ب  أنها

  .مصر والصين

الذي بين أيدينا نالحظ أن نسبة كبيـرة مـن المـسؤولين            24 ومن خالل هذا الجدول رقم      

ومتخذي القرار يرون أن اعتبار تكنولوجيا المعلومات كهدف تنموي مبني على أساس أنهـا              

التنمية فوجود قطاع معلومات قوي يتبعه حتما نموا اقتـصاديا          أصبحت مؤشرا من مؤشرات     

واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، ومن جهة أخرى يعتبرونها مؤشرا من مؤشرات الـدخول إلـى              

مجتمع المعلومات، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أنهم يتمتعـون بثقافـة معلوماتيـة                 

ته، وفعال نجد أن من بـين المعـايير         ويدركون جيدا مجتمع المعلومات وخصائصه ومرتكزا     

المعيار التكنولوجي الذي يقيس مدى انتشار تكنولوجيا المعلومات        : الخمسة لمجتمع المعلومات  

واالتصال في كل مكان داخل المدن والقرى والمؤسسات والمنازل والمدارس، ومـا إليهـا              

لومات وطرق اإلفـادة  وترتبط جميع المعايير األخرى بالمع1 ومدى استخدامها والتحكم فيه

  .منها
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  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

   07.30%  65  الصحة

  07.30%  65  الفالحة

  07.30%  65  الثقافة

  07.30%  65  المالية

  07.30%  65  االقتصاد

  07.30%  65  التكوين

  07.30%  65  التعليم

  07.30%  65  الصناعة

  07.30%  65  الطاقة

  07.30%  65  التخطيط

  07.30%  65  الشباب والرياضة

  07.30%  65  األمن

  07.30%  65  السكن والعمران

  07.30%  65  اإلدارة المحلية

  % 100  910  المجموع

  :القطاعات التي تساهم تكنولوجيا المعلومات في تنميتها: 25جدول رقم

مـس جميـع     جدير بالذكر أن تكنولوجيا المعلومات تدخل في جميع فعاليـات المجتمـع وت            

األنشطة والخدمات، إذ ال يوجد في وقتنا الحاضر مجال من المجاالت ما زال لم يستفد بعـد                 

الـذي  25من إمكانات تكنولوجيا المعلومات لصالحه، وهو ما دلت عليه نتائج الجدول رقـم              

بين أيدينا إذ عبر جميع أفراد مجتمع الدراسة أن تكنولوجيا المعلومات تساهم في تنمية جميع               

عن كل قطاع، فقطاع الصحة اسـتفاد مـن تطبيقـات تكنولوجيـا              لقطاعات ونسوق مثاال  ا

المعلومات في التحول إلى الصحة اإللكترونية دون أن ندخل في التفاصيل، وقطاع الثقافة هو              

أكثر المجاالت استفادة من تكنولوجيا المعلومات التي مكنت من معرفة الذات واآلخـر كمـا               



البتكار، أما قطاع االقتصاد فترجمته التجارة اإللكترونية، وكذا نظـام          شجعت على اإلبداع وا   

الدفع اإللكتروني بالنسبة لقطاع المالية، أما التكوين والتعليم فأصـبحا بمـساعدة الحاسـب              

اإللكتروني، وبروز التعليم عن بعد والتكوين المستمر والذاتي واستفاد قطاع الـصناعة مـن              

كاء االصطناعي عن طريق استخدام األذرع اآللية، كما سـهلت          خدمات األنظمة الذكية والذ   

أمـا  .تكنولوجيا المعلومات عملية الرصد اإلستراتيجي وتحقيق المنافسة في المجال الصناعي         

قطاع الشباب والرياضة فقد فتحت أمامه تكنولوجيا المعلومات آفاق جديدة لتنميـة قـدرات              

حلية استفادت من تطبيقات تكنولوجيا المعلومـات       كما أن اإلدارة الم   . الشباب وتعزيز ميولهم  

استخراج الوثائق إلكترونيـا دون العـودة إلـى         : في تقديم الخدمات اإلدارية إلكترونيا مثل     

السجالت وتخفيف معاناة الكتابة وإهدار وقت العامل والمواطن على حـد سـواء، كمـا أن                

مات في القضاء علـى مـشكل       مسؤولوا قطاع السكن والعمران يستخدمون تكنولوجيا المعلو      

الفوضى والتوزيع العشوائي للسكنات وتحقيق العدالة في التوزيـع المبنيـة علـى أسـاس               

األولويات، أما أهم القطاعات في الدولة وهو قطاع التخطيط فإنه استفاد من جميع تطبيقـات               

اع فـي   تكنولوجيا المعلومات من نظم معالجة، وقواعد بيانات وشبكات معلومات، وهذا القط          

حد ذاته يمثل بنك معلومات الدولة يتضمن قواعد بيانات القطاعات السابقة الذكر، وعلى هذا              

األساس قمنا بطرح سؤال حول إمكانيات تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنميـة الوطنيـة              

  .الشاملة

  

  

  

  

  

  

  

  



  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 100  65  نعم

  % 00  00  ال

  % 100  65  المجموع

  : تكنولوجيا المعلومات أداة لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة: 26جدول رقم 

 نالحظ من خالل الجدول أن جميع المسؤولين ومتخذي القرار بوالية أم البـواقي يـدركون               

أهمية تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، وهي ليـست فقـط مجـرد               

ء في الجدول السابق، بل هي حقيقـة واقعيـة، ذلـك أن تكنولوجيـا               خالصة تحليل لما جا   

المعلومات تدخل في إطار فعاليات تنمية وتطوير كافة القطاعات، وتستخدم في جميع مراحل             

كما أنها تعتبر أداة    . العملية التنموية من جميع جوانبها االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية       

لف مناطق الوطن، وجعل مـستويات المعيـشة فـي المـدن            لتقليص الفجوة والهوة بين مخت    

الرئيسية والمناطق الحضرية ال تختلف عنها في المناطق الريفية والمعزولة، مـع مراعـاة              

طبيعة وخصائص كل منطقة بطبيعة الحال، وهذا ما سنعرفه مـن خـالل نتـائج الجـدول                 

  .الموالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 10,18  65  ثقافة المعلومات نشر 

  % 10,18  65  دعم الدولة ألسعار تكنولوجيا المعلومات 

  % 10,18  65  تبني تكنولوجيا المعلومات في التربية والتعليم

  % 10,18  65  نشر استخدامها في كافة المجاالت 

  % 9,40  60  استخدام المعلوماتية وتأليه جميع الخدمات

  % 10,18  65  وجيا المعومات وضع البنى التحتية لتكنول

  % 10,18  65  وضع بنية تحتية لالتصاالت 

  % 9,09  58  تشجيع القطاع الخاص على االستثمار 

  % 10,18  65  التكامل بين القطاعين الخاص والعام في المجال

ضمان التكامل بين تنمية تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصال وخطط التنمية 
65  10,18 %  

  % 100  638  المجموع

  :الحلول المقترحة لتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية: 27جدول رقم 

 إن المتتبع للنتائج المحصل عليها من خالل الجداول السابقة يتبين له وكأنه أمـام عـرض                

وثيقة أو خطة العمل المقدمة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات والتوصيات التي خرجت بها،             

فالحقيقة التي يجب عرضها في هذا المقام أن . عما تدعوا إليه منظمة اليونسكو   وهي ال تختلف  

هذه النتائج تعبر عن مستوى الوعي بأهمية المعلومات من طرف المسؤولين عنـدنا، ومـن               

جهة أخرى هذا تعبير عن مسايرتهم لألحداث الجارية على المستوى الدولي، وما نالحظـه              

 أن الحلول المقترحة من قبل المسؤولين ومتخـذي القـرار   من خال ل النتائج المحصل عليها 

  : هي حلو ل تمكن من الدخول الفعلي في مجتمع المعلومات وهي

  . نشر ثقافة المعلومات-

 . وضع بنية تحتية متينة لالتصاالت-



 دعم الدولة ألسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتصبح في متناول الجميع، وتسهيل            -

 .ر والشامل للمعلوماتالنفاذ الح

 توسيع استخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة القطاعات والمجاالت علـى غـرار التربيـة             

والتعليم، التي تعتبر النواة الرئيسية لبناء أي مجتمع، إضافة إلى العمل على إيجاد سبل جديدة               

لبيـة علـى    الصحة والتجارة والخدمات، هذا وتجمـع األغ      : لتقديم الخدمات الضرورية مثل   

. وجوب التكامل بين تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخطط التنمية الوطنيـة           

وبطبيعة الحال فإنهم ال يرون بان المسؤولية في هذا المجال تلقى علـى عـاتق الدولـة أو                  

القطاع العام لوحده بل يجب التكامل والتنسيق بين القطاعين العام والخاص بمشاركة المجتمع             

لمدني، كما ال ننسى دور الدولة في تشجيع القطاع الخاص في مجال المعلومات واالتصاالت   ا

ومنه نستنتج بأن هذه الحلول المقترحة تمس جميع جوانب التنمية في عصر المعلومات الذي              

  .نعيشه

  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 35,13  65  تحقيق العدالة بين األفراد

  % 35,13  65   بين األفرادتحقيق المساواة

  % 23,24  43  تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

  % 00  00  المشاركة في الموارد

  % 6,48  12  القضاء على المحسوبية

إشراك ذوي الحاجات الخاصة في الحياة االجتماعية 

  والسياسية
65  35,13 %  

  % 100  185  المجموع

  :مساواةدور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق ال: 28جدول رقم 

 نالحظ أن تكنولوجيا المعلومات وسيلة لنشر المساواة عن طريق          28 من خالل الجدول رقم     

فتكنولوجيا المعلومات ألغـت الفروقـات بـين         %26تحقيق العدالة بين األفراد، وهذا بنسبة       



اإلفراد، فلم يعد يقاس مستوى األشخاص بما يملكون من مال أو منصب أو جـاه، إال يقـدر                  

  .ن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثةتمكنهم م

 وهو معيار تقاس به حتى الدول في الوقت الحاضر، ومن جهـة أخـرى تحقيـق العدالـة                  

والمساواة بين األفراد يكون كذلك من خالل القضاء على المحسوبية والمحابـاة، وهـو مـا                

علومات ألن الحواسيب على    فالجميع يتساوى أمام تكنولوجيا الم    . %17,2عبرت عنه نسبة    

سبيل المثال ال تعمل وفق اعتبارات شخصية أو إيديولوجية، فهي من جانب آخر بـاب مـن         

أبواب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين األفراد، لكن أهم شيء أضافته تكنولوجيا المعلومات عل              

حاجـات  صعيد الشؤون االجتماعية هو إعادة االعتبار للفئات المحرومـة، وإشـراك ذوي ال         

لهم مجـاال واسـعا      فئة المعاقين الذين فتحت   : الخاصة في الحياة االجتماعية والسياسية مثل     

لقضاء حاجاتهم دون التنقل من أماكنهم، وكذا فئة الصم البكم الذين وجدوا فـي تكنولوجيـا                

المعلومات وسيلة للتعبير عن انشغاالتهم، كما أتاحت لهم فرص جديدة للتعليم والتكوين ومن             

مة إعدادهم وتأهيلهم للدخول في جميع جوانب الحياة بصفة عادية، حتى أنهم فـي بعـض                ث

األحيان أثبتوا كفاءتهم واستحقاقهم وتفوقهم على األشخاص العاديين، مما يكسبهم ثقة كبيـرة             

في أنفسهم وبالتالي فتكنولوجيا المعلومات أحيت هذه الفئة التي كانت ميتة، وجعلت منها فئة              

. بناء مجتمعها وتقرير مصيرها وليست عالة على المجتمع وتثقل ميزانيات الدولة          تساهم في   

وبالموازاة مع الحديث عن المشاركة وتقرير المصير طرحنـا سـؤاال للبحـث عـن دور                

  .تكنولوجيا المعلومات في إحالل مبادئ الديمقراطية

  

  

  

  

  

  

  



  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

 % 21.17  65  يةالقضاء على البيروقراط

  % 21.17  65  إطالق الحريات الفردية

  % 19.54  60  فتح قنوات االتصال والحوار مع المواطن

  % 13.02  40  القضاء على الرشوة

  % 09.77  30  القضاء على التزوير

  % 15.30  47  القضاء على الغش

  % 00.00  00  أخرى

  % 100  307  المجموع

  :مات في إحالل مبادئ الديمقراطيةدور تكنولوجيا المعلو: 29جدول رقم 

 أن تكنولوجيا المعلومات تعمـل علـى        %21,7ترى نسبة كبيرة من المسؤولين تقدر ب         

إطالق الحريات الفردية لألشخاص وهو من أهم المطالب التي تقتضيها الديمقراطية الحقيقية،            

الـسياسية  فاألشخاص أصبحوا أكثر حرية في التعبير عـن آرائهـم وتوجهـاتهم الدينيـة و              

فتكنولوجيا المعلومات ممثلة في شبكة االنترنت أصبحت قناة يعبر من خاللها           . واإليديولوجية

األشخاص عن أفكارهم وآرائهم، كما أنها أداة مهمـة للقـضاء علـى داء العـصر وهـو                  

لكن بفضل  . البيروقراطية، الذي أصبح السمة التي ال تغيب عن اإلدارات والمؤسسات العامة          

: ا المعلومات فقد أصبح هذا المشكل غير مطروح على مستوى بعض الخدمات مثل            تكنولوجي

وتدل التجربة علـى أن البيروقراطيـة تبقـى         . استخراج الوثائق عن طريق الحاسب اآللي     

السرطان الذي يفتك باإلدارة، ذلك أن بعض الموظفين في اإلدارات يعللـون عـدم إنجـاز                

ت واألجهزة والمعدات، لكن اليوم أصبحت اإلدارات تعج        أعمالهم والمباالتهم بنقص اإلمكانيا   

بالحواسيب وملحقاتها ومختلف تكنولوجيات االتصال حتى أصبح إنجاز عمل ضخم يتم عـن             

طريق نقر زر الفأرة، ومع هذا فإنهم أصبحوا يحتالون تقنيا بعدم وجود التيار الكهربائي، أو               

 مكاتب البريد، ومنه فإن تكنولوجيـا       بوجود ازدحام في الشبكة كما هو حاصل على مستوى        



المعلومات فعال قضت على البيروقراطية، لكن نقول التقليدية ألنها خلقت نوعا جديـدا مـن               

  .البيروقراطية الذكية

 ذهبت إلى أن دور تكنولوجيا المعلومـات فـي فـتح            %19,54إال أن فئة أخرى تقدر ب       

نكره أحد، فقد أصبح باإلمكان االتصال      قنوات االتصال والحوار مع المواطنين وهو أمر ال ي        

بأي مسؤول أو أي سلطة في الدولة عن طريق االنترنت، يكفي فقط معرفة موقعهـا علـى                 

الشبكة، وقد قامت معظم هيئات الدولة واإلدارات الحكومية بإنشاء مواقع لهـا عبـر شـبكة                

عـد أو لإلصـغاء   االنترنت سواء كان ذلك قصد التعريف بخدماتها أو لتقديم خدماتها عـن ب     

كما فتحت قنوات االتصال والحوار معهم على غرار األرقام الخضراء،          . لمشاكل المواطنين 

فإن . كما عبرت نسب متفاوتة على أن تكنولوجيا المعلومات تساهم في القضاء على الرشوة             

كما قلنا تقلل من الرشوة فهذا أمر مقبول أم أن نقول تقضي عليها نهائيا فهذا أمر مستحيل، ف                

أنها سهلت عملية إيقاع المرتشين في يد القانون فبالشكل نفسه سهلت ضرب المواعيـد بـين            

الراشين والمرتشين والهروب من قبضة األمن، كما أنها تقضي على التزوير خاصة الوثائق             

اإلدارية، عن طريق استخدام تقنيات التوقيع اإللكتروني فهي في الوقت نفسه سهلت عمليـة              

 التي يتعذر التفريق بينها وبين الوثائق األصلية، وما عمليات النصب واالحتيال            نسخ الوثائق 

 شخصيات الغير التي نسمع عنها في كـل يـوم إال نتيجـة السـتخدام تكنولوجيـا                  وانتحال

  .المعلومات الحديثة، فأصبح بإمكان أي شخص أن يحمل نفس بطاقة هوية لشخص آخر

  

  

  

  

  

  

  

  



  المؤويةالنسبة   التكرار  االحتماالت

 % 15.66  65  الخدمات اإلدارية عن بعد

  % 14.45  60  التعجيل بعملية اتخاذ القرارات

تقريب اإلدارة والخدمات من المناطق الريفية 

  والمعزولة 
65  15.66 %  

  % 15.66  65  القيام بالخدمات الجوارية

  % 15.66  65  خلق عالقة بين اإلدارة والمواطن

  % 14.45  60  اإلدارية السرعة في تقديم الخدمات 

  % 08.42  35  وجود قنوات إصغاء لمشاكل المواطنين

  % 00.00  00 أخرى 

  % 100  415  المجموع

  :دور تكنولوجيا المعلومات في تقريب اإلدارة من المواطن: 30جدول رقم 

 تسعى جميع الدول والحكومات إلى تقريب مكاتبها وإداراتها من مواطنيها، وتسهيل تقـديم             

 تكنولوجيا المعلومات لتحقيق ذلك حتى أصبح بإمكانها تقـديم          اعتمدتتها لهم، لذلك فقد     خدما

مـا نالحظـه مـن خـالل نـسبة           خدماتها عن بعد عن طريق شبكات المعلومـات وهـو         

إال أن أهم جديد أضافته تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لإلدارة هو تقريبهـا مـن              15,66%

كان يعاني مواطنوها مشكل التنقل إلى المناطق الحـضرية         المناطق الريفية والمعزولة التي     

وعواصم المدن لالستفادة من الخدمات اإلدارية، وبذلك أصبحت تقوم بخدمات جوارية يحس            

خاللها المواطن بمواطنته وعضويته وانتماءه إلى مجتمعه، ومن ثمة يزيـد والؤه إلدارتـه              

  .ودولته بصفة عامة

ت عملية اتخاذ القرارات بالنسبة لقـضايا المـواطنين وحـل            كما سهلت تكنولوجيا المعلوما   

مشاكلهم، بحيث أصبح هناك تشابك بين القطاعات وبين اإلدارات وبين السلطات العليا فـي              

نفس الوقت، فأصبح تقديم الخدمات اإلدارية وحل مشاكل المواطنين بسرعة، وهو ما عبرت             

لوجيا المعلومات من إيجـاد قنـوات        وكما أشرنا سابقا فقد مكنت تكنو      %14,66عنه نسبة 



إصغاء لمشاكل المواطنين، ومنه نستنتج بأن تكنولوجيا المعلومات خلقت عالقة جديدة بـين             

من إجابات المـسؤولين ومتخـذي      %15,66المواطنين وإدارتهم، وهو ما أشارت إليه نسبة      

  .القرار

  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

رامج تكنولوجيا تدعيم المنظومة التربوية بب

  المعلومات
06  09.23 % 

تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة 

  مجاالت الحياة
08  12.30 %  

  % 78.64  51  إجابةدون 

  % 100  65  المجموع

  :االقتراحات في ما يخص تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية: 31جدول رقم 

 فإن دور   30،  28،  29،  27،  26،  :  رقم لي الجداو نتائج السابقة الموضحة ف   بناءا على ال  

تكنولوجيا المعلومات ال يختلف فيه اثنان إالّ أننا حاولنا من خالل هذا السؤال معرفة بعـض                

اقتراحات المسؤولين لتعزيز هذا الدور وتحقيق نتائج أحسن، لكن ورغم إدراكهم جيدا لهـذا              

ـ          الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات على صعيد       :  التنمية إالّ أن نسبة كبيـرة تقـدر بـ

 لم تعط اقتراحات في هذا الشأن وبالنظر إلى النتائج السابقة فإن هـذا ال يعـود             % 78.46

إلى عدم فهمهم الموضوع أو إلى ال مباالتهم، بل يمكن أن يكون لكثرة انـشغاالتهم وعـدم                 

تكنولوجيـا  يز دور   التي ترى أن تعز   % 12.30وجود الوقت الكافي، في حين سجلت نسبة        

المعلومات في التنمية يكون من خالل تعميم ونشر استخدامها في كافة المجاالت والقطاعات             

وعلى جميع المستويات ومنه تألية جميع الخدمات والتحول إلى اإلدارة االلكترونية والحكومة            

لمـستقبل   فتذهب إلى بداية تكوين هذا المجتمع وأعمـدة ا         % 09.23االلكترونية هذا بنسبة    

وهم أطفال المدارس واقترحت تدعيم المنظومة التربوية ببرامج تخـص جميـع مجـاالت              

تكنولوجيا المعلومات، فهي بذلك تركز على اإلصالح من القاعدة، ألن األطفال هـم وكـالء               



تكنولوجيا المعلومات يعنـي    المستقبل والتغيير سيأتي على أيديهم فإكسابهم مهارات استخدام         

  .ر للدخول في مجتمع المعلوماتتأهيلهم أكث

  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 00.00  00  مكثف جدا

  % 00.00  00  مكثف

  % 81.08  60  متوسط

  % 16.21  12  متواضع

  % 02.70  02  ضعيف جدا

  % 00.00  00  منعدما تقريبا

  % 100  74  المجموع

 على مستوى قطاعات والية درجة استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات: 32جدول رقم

  :أم البواقي

ولمعرفة وتقييم مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات على مستوى والية أم البواقي، توصـلنا              

 من المسؤولين ومتخذي القرار يقيمون انتـشار اسـتخدامات تكنولوجيـا            %81,08إلى أن 

نـة بحجـم    أي مقبـول مقار   : تراه بأنه متواضـع    %16,21المعلومات بالمتوسط، ونسبة  

ومنه نـستنتج أن إداراتنـا      .  أنه ضعيف جدا   %2,70اإلمكانيات المتوفرة، فيما ترى نسبة      

ومؤسسات الدولة في طريقها إلى المعلوماتية، وهذا الوضع يجب أن يـدفع بـسلطاتنا إلـى                

ضرورة إيجاد مكان لمؤسساتنا الحكومية ضمن مؤسسات المجتمـع الـدولي فـي عـصر               

ذا بطبيعة الحال يبدأ بتشخيص الوضع الراهن ثم الشروع في تطبيق           المعلومات والعولمة، وه  

اإلصالحات بدءا بتمتين البنية التحتية لالتصاالت والمعلومات وتشجيع القطاع الخاص علـى            

االستثمار في المجال وفتح آفاق التكوين والتدريب أمام األشخاص، والعمل على نشر ثقافـة              

 دور وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمكتوبـة فـي          المعلومات داخل المجتمع وهنا يبدأ    

  .هذا الشأن

  



  

  

  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 44.82  65  العمل اإلداري

  % 10.84  65  خارج العمل اإلداري

  % 44.82  34  كل ما يلزم قطاعكم

  % 100  145  المجموع

  :وماتمجاالت استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعل: 33جدول رقم 

 نالحظ من خالل الجدول أن نسبة كبيرة من المسؤولين ومتخذي القرار بوالية أم البـواقي               

 سـواء   %44,82يستخدمون تكنولوجيا المعلومات في إنجاز األعمال اإلدارية وذلك بنسبة          

تعلق األمر بتسيير أمور الموظفين أو الميزانية والمشاريع أو القيـام باألعمـال الروتينيـة               

 وتعبر نسبة مساوية لها على أن استخدام تكنولوجيا المعلومات يكون في كـل مـا                األخرى،

يلزم ذلك القطاع أو اإلدارة، سواء كانت خدمات إدارية أو خدمات تتـصل بـالمواطنين أو                

 تـستخدم   10,84العالقات مع المؤسسات والهيئات األخرى، إضافة إلى هذا فـإن نـسبة           

مل، ويكون ذلك في حياتهم الخاصة ومعنـى ذلـك أن           تكنولوجيا لمعلومات خارج إطار الع    

تكنولوجيا المعلومات أصبحت حاضرة في كل النشاطات، واألهم من هذا فإن هـذه النتـائج               

تشير إلى التوجه الالمشروط نحو المعلوماتية وانتـشار ثقافـة المعلومـات علـى جميـع                

  .المستويات

  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 59.09  65  يةالمعالجة اآلل

  % 03.63  04  شبكات المعلومات

  % 34.54  38  قواعد البيانات

  % 02.82  03  بنوك المعلومات

  % 100  110  المجموع



  :تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة على مستوى والية أم البواقي: 34جدول رقم 

ا في المجتمع وهذا هـو      إن تكنولوجيا المعلومات بشتى أنواعها أصبحت أكثر األشياء انتشار        

واقع الحال بالنسبة لجميع مناطق الوطن تقريبا، لكن المهم ليس فقط في وجود كم هائل مـن                 

التجهيزات وبأنواع مختلفة لكن في وجود من يحسن استغالل هذه اإلمكانيات ويوظفها أحسن             

لمعالجـة  توظيف، والمالحظ من خال ل الجدول أن أكثر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات هي ا            

 ذلك أن الحاسوب أصبح ضروريا في جميع الوظائف، والمالحظ أن           %59,09اآللية بنسبة   

شوارع مدننا أصبحت تعج بمحالت ومكاتب لمعالجة النصوص حتى أصـبح بـين محـل               

 أن من   %34,54لمعالجة النصوص ومحل آخر تجد محل لمعالجة النصوص، وترى نسبة           

ات األكثر انتشارا هي قواعد وبنوك المعلومـات، وهـذا          بين أهم تطبيقات تكنولوجيا المعلوم    

بطبيعة الحال انطالقا من أن معظم المؤسسات والهيئات أصبحت تملك قواعد بيانات خاصة             

بها، فنجد مثال أن كل البلديات على مستوى والية أم البواقي تملك قواعـد بيانـات خاصـة                  

د بسرعة وبدون عناء فقط في كل مرة بسجالت الميالد، تسهل عملية استخراج شهادات الميال

 تستخدم شبكات المعلومات    %3,63إضافة إلى البيانات الخاصة بالمواليد الجدد، وهناك نسبة       

وهذه النسبة تدل بأن شبكات المعلومات ليست فقط تلك التي تربط بين مؤسستين أو أكثـر،                

  .فمعظم المؤسسات قامت بإنشاء شبكات داخلية خاصة بها

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 00.00  00  عامة

  % 25.28  22  خاصة

  % 74.71  65  إدارية

  % 00.00  00  حكومية

  % 00.00  00  تجارية

  % 00.00  00  علمية

  % 100  87  المجموع

  

  :أنواع قواعد وبنوك المعلومات المستخدمة: 35جدول رقم 

  

ر أنواع قواعد وبنوك المعلومات المـستخدمة        أن أكث  36  رقم الجدولنالحظ من خالل نتائج     

من طرف المسؤولين ومتخذي القرار هي قواعد البيانات اإلدارية، وذلك ما عبرت عنه نسبة              

 وهذا النوع هو الذي يتوافق مع طبيعة عملهم فهي تحمل بيانات اإلدارة المعنيـة               74,71%

ي تعني تلك القواعد التـي       بقواعد البيانات الخاصة، الت    %25,28وهو ما عبرت عنه نسبة      

تقيمها اإلدارة لنفسها لتستعين بها في تقديم خدماتها، وحسب النتائج فإن المسؤولين ليسوا في              

  .حاجة إلى قواعد البيانات العامة والتجارية

  

  

  

  

  



  

  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 00.00  00  المحلية

  % 09.23  06  القطاعية

  % 00.00  00  الوطنية

  % 00.00  00  الوطنية

  % 26.15  17  نترنتاال

  % 18.46  12  نتراناتاال

  % 46.15  30  دون إجابة

  % 100  65  المجموع

  : أنواع شبكات المعلومات المستخدمة36جدول رقم 

أما بالنسبة لشبكات المعلومات المستخدمة فإنه وبدون شك تحتل االنترنـت الـصدارة فـي               

 فهذه الشبكة العالميـة عمـت تقريبـا كـل           %26,15 الترتيب، وهو ما عبرت عنه نسبة     

اإلدارات وأصبحت جل المنظمات والهيئات ومؤسسات الدولة تملك مواقع خاصة بها علـى             

 ذلك أن معظـم اإلدارات أصـبحت تقـيم          %18,46الشبكة، وتليها شبكة االنترانت بنسبة      

بين مكاتبها في البنايـة     لنفسها شبكة داخلية، أو شبكة كومبيوتر محلية، وذلك لتسهيل العمل           

الواحدة، مستفيدة في ذلك من تسهيالت خطوط الهاتف، وقد بدأت في اآلونة األخيرة تنتـشر               

الشبكات القطاعية بشكل ملحوظ على غرار شبكات البنوك والبريد والـشبكة التـي أقامتهـا       

ـ             وطني، وزارة العدل والتي تربط بين جميع المحاكم والمؤسسات القضائية على المستوى ال

وتشير النتائج إلى انعدام شبكة وطنية للمعلومات، ومنه نستنتج بأننا في حاجة إلـى وضـع                

شبكة وطنية للمعلومات تتيح النفاذ الحر والشامل للمعلومات وهذا ما أكدت عليـه الـدكتورة               

  .خالل دراستها  مرارا"ناجية قموح"

  

  



  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 22.72  65  هيزاتاقتناء أحدث التج

  % 20.97  60  تجهيز جميع المكاتب

  % 16.43  47  أتمتة جميع الخدمات

  % 00.00  00  إقامة دورات تدريبية

  % 18.88  54  إقامة شبكة معلومات خاصة بالقطاع

  % 20.97  60  إنشاء قاعدة بيانات

  % 00.00  00  أخرى

  % 100  286  المجموع

  : في مجال تكنولوجيا المعلوماتاإلستراتيجية المتبعة: 37جدول رقم 

 نالحظ من خالل النتائج أن جميع المسؤولين ومتخذي القرار لديهم إستراتيجية وخطة لتنمية             

قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على مستواهم، سواء كان ذلك من خـالل وضـع              

إن لم تكـن    برامج لهذا الغرض أو تخصيص ميزانيات وتوجيهها لتنمية هذا القطاع، وحتى            

هناك إستراتيجية واضحة فالمهم هو أن هناك نضج ووعي معلوماتي أو نية النتهاج سياسات              

في مجال المعلوماتية والسعي لتطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات على جميع المـستويات،            

وهنا يمكننا أن نسأل عما إذا كان وضع هذه اإلستراتيجية مجرد مبـادرة مـن المـسؤولين                 

ين، أم هي أوامر فوقية، أم أن الوضع الدولي هو الذي فرض عليهم الولوج إلى عـالم                 المحلي

  .المعلوماتية

والجزائر دولة، شعبا ومؤسسات تسير بخطى سريعة باتجاه مجتمـع المعلومـات العـالمي،           

خاصة وأن هناك اهتمام على أعلى المستويات، بدءا من رئاسة الجمهورية إلى المـسؤولين              

طاعات، ونذكر في هذا الصدد بأن وزارة الثقافة على سبيل المثال شرعت منـذ           على كافة الق  

العام الماضي في تنفيذ إستراتيجية في مجال تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالسـتفادة           

المثلى من إمكانياتها في المجال الثقافي، بدءا بسن قوانين تجبر باستخدام الحاسب اآللي فـي               

ت، وكذا تجهيز كافة المؤسسات واإلدارات التابعة لها بمختلف التجهيـزات           معالجة المعلوما 



 في إطار المعلومات، كما شرعت في تكوين الموظفين في مجال اإلعـالم اآللـي    التي تدخل 

والشبكات، وهي تنوي بذلك ربط كافة المؤسسات التابعة لها بشبكة قطاعية، لـذا نأمـل أن                

ى كافة القطاعات رغم وجودها إال أنها غيـر واضـحة           تعمم مثل هذه المبادرات على مستو     

 أحدث تجهيزات تكنولوجيا المعلومات في كل الخـدمات،         اقتناءالمعالم، وتتضمن في أغلبها     

 وكذا القيام بأتمتة جميع الخدمات اإلدارية، وقد أشارت         %22,72وهذا ما عبرت عنه نسبة      

لتي تقوم بتنظيم دورات تدريبيـة       من إجابات المسؤولين، إضافة إلى تلك ا       %20,97نسبة  

والجدول الموالي يوضح لنا مؤشرات وجود      .%18,88للموظفين وهو ما أشارت إليه نسبة       

  . على مستوى والية أم البواقيواالتصالالبنى التحتية للمعلومات 

  

  النسبة المؤوية  التكرارات  االحتماالت

  73.84%  48  نعم 

  %26.15 16  ال

  100%  65  المجموع

  :مدى توفر والية أم البواقي على البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات: 38 رقمجدول

من المسؤولين ومتخذي القرار يـرون أن       % 73.84هذا الجدول أن نسبة      نالحظ من خالل  

، واالتـصاالت  المعلومـات    اواألساسية لتكنولوجي والية أم البواقي تتوفر على البنية الهيكلية        

 في مجتمع   لأكثر للدخو ريق أمل، فإنها بادرة خير ألن الوضع يشجع         وهذه إضافة إلى أنها ب    

يقتصر فقط على والية أم البواقي فحسب بل         المعلومات العالمي، وعلى كل فإن هذا الحكم ال       

يشمل كامل التراب الوطني وهذا ما نلمسه من تصريح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيـز               

القمة العالمية لمجتمع المعلومات األخيرة بتونس، بينما تقول         انعقادبوتفليقة في كلمته بمناسبة     

 وهذا ليس حكم مطلـق      واالتصاالت وجود البنى التحتية للمعلومات      بانعدام% 26.15نسبة  

يعقل عدم وجود بنية إطالقا، فهناك وجود لكن لم يصل بعد إلى المستوى المطلـوب،                ألنه ال 

لقطاعات والمجاالت، وعلى هذا األسـاس      وهذا لوجود بعض النقائص على مستوى بعض ا       



قمنا بطرح سؤال لمعرفة المؤشرات التي تدل علـى وجـود البنـى التحتيـة للمعلومـات                 

  : على مستوى والية أم البواقي وحصلنا على النتائج التاليةواالتصاالت

  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 13.57  30  وجود بنية تحتية لالتصاالت

  % 26.69  59   بيع األجهزةتوفر نقاط

  % 17.64  39  تراجع نسبة األمية التكنولوجية

  % 29.41  65  توفر تجهيزات الحواسيب واالتصاالت

  % 12.66  28  وجود ثقافة معلوماتية

  % 100  221  المجموع

  :مؤشرات وجود بنى تحتية لتكنولوجيا المعلومات بوالية أم البواقي: 39جدول رقم 

حسن واالستفادة المثلى من إمكانات تكنولوجيا المعلومات يتوقف على وجود    إن االستخدام األ  

 مـن   %61,53بنية تحتية متينة للمعلومات واالتصاالت، وعلى المستوى المحلي فإن نسبة         

المسؤولين ومتخذي القرار يرون بأن والية أم البواقي تتوفر مثل بقية مناطق الوطن علـى               

 تـرى   %26,69نولوجيا المعلومات، ويعني نجد أن نسبة       البنى األساسية ومقومات تبني تك    

أن ذلك راجع إلى توفر نقاط بيع األجهزة اإللكترونية، وكذا وجود إمكانية صيانتها، كمـا أن                

ـ   %29,41نسبة   ض ا ترى أن ذلك يعود إلى تنوع تجهيزات الحواسيب واالتصاالت، وانخف

تصاالت على اعتبـار أن جميـع        إلى وجود بنية تحتية لال     %13,57أثمانها، وتشير نسبة    

المناطق مغطاة بشبكة الهاتف الثابت والريفي، بشبكة الهاتف الثابت والريفي، إضـافة إلـى              

 ترى أن وجود بنية تحتية للمعلومات يعنـي بالـضرورة انتـشار ثقافـة               %12,66نسبة  

  .المعلومات

  

  

  

  



  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  %13.69  50   والفرديانخفاض مستوى الدخل الوطني

  % 15.06  55  ضعف البنية التحتية لالتصاالت

  % 10.95  40  عدم وجود ميزانيات كافية

 % 17.80  65  عدم وجود سياسة وطنية للمعلومات

 %16.43  60  األمية التكنولوجية األمية المعلوماتية

 % 17.80  65  االهتمام بالتقنيات على حساب الحاجيات االجتماعية

 % 8.21  30  ألمن وتهديد الخصوصيةمسألة ا

  % 100  365  المجموع

المشاكل التي تحول دون االستفادة المثلى من تكنولوجيا المعلومات في : 40جدول رقم 

  :التنمية

إن الدول والحكومات في سعيها إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات ألغراض تنموية تصادفها            

كانت تختلف من دولة إلى أخـرى، فـإن هـذه           مجموعة من المشاكل والعراقيل حتى وإن       

المشاكل منها ما يتعلق باألشخاص ومنها ما يتعلق بالتكنولوجيا في حد ذاتها، ومنها ما يتعلق               

بدور الحكومات في هذا المجال، وقد أجمع جميع المسؤولين ومتخذي القرار علـى أن أهـم                

لى تنظيم جميع المجـاالت     مشكل على اإلطالق هو عدم وجود سياسة وطنية للمعلومات تتو         

المتعلقة بالمعلومات وتعمل على ضمان النفاذ الحر والشامل للمعلومات، وتوجيههـا لخدمـة             

أغراض التنمية، وألن هؤالء المسؤولين يولون أهمية كبيرة لرفـع المـستوى االقتـصادي              

هتمـام  واالجتماعي للمواطنين، فإنهم يرون أن أهم المشاكل التي يرونها هي الخوف من اال            

بالتقنيات على حساب الحاجات االجتماعية، ذلك أن وضع أرضـية صـلبة وبنيـة تحتيـة                

لالتصاالت والمعلومات تتطلب ميزانيات كبيرة، كما أن تجهيـز كافـة مؤسـسات الدولـة               

بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومسايرة كافة التطورات من شأنه أن يستهلك مبالغ هائلة            

 مـنهم أنهـا     %10.95اعية للمواطنين في غنى عنها، وتعتبر نـسبة         ليست الشؤون االجتم  

المشكل مطروح في يتمثل عدم كفاية الميزانيات المخصصة لتغطية هذا النقص، كما تـرى              



 أن عدم وجود إطار تشريعي خاص بالوثائق والمعامالت اإللكترونية مـن            %17.80نسبة  

 عند تقديم الوثائق اإلدارية، أي وجود       شأنه أن يحد من استخدام تكنولوجيا المعلومات خاصة       

فراغ قانوني وعدم مسايرة القوانين للتطورات التكنولوجية، خاصة ما تعلق منهـا بالملكيـة              

الفكرية، وعله فإننا في حاجة ماسة إلى سن بعض القوانين ومراجعة البعض اآلخر، وتـرى               

تهم على استخدام هذه     تنظر إلى تلك المشاكل تتعلق بكفاءة األشخاص وقدر        %16.43نسبة  

التكنولوجيا، حيث يرون أن من بين أهم المشاكل هو انتشار األمية المعلوماتية والتكنولوجية             

بنسبة كبيرة في المجتمع، فاألولى تتعلق بعدم امـتالك إمكانـات ومهـارات البحـث عـن                 

ألحيان المعلومات وكيفية الحصول عليها ز معايير المفاضلة بينها، ويكون سببها في بعض ا            

غياب ثقافة المعلومات، أما الثانية فتتعلق بعدم امتالك مهـارات التعامـل مـع الحاسـبات                

 إلـى أن ضـعف البنيـة التحتيـة          %15.06اإللكترونية وكيفية استخدامها، وتشير نسبة      

للمعلومات واالتصاالت من شأنها أن تحد من تحقيق استفادة مثلى من تكنولوجيا المعلومـات              

هذا المشكل في طريقه إلى الزوال وذلك في إطار تنفيذ اإلجراءات الجديدة التي             في التنمية، و  

: وضعتها الحكومة في هذا الشأن، كما تشير نسب متفاوتة إلى بعض المشاكل األخرى مثـل              

ضعف الدخل الفردي والوطني، وهو من األسـباب الرئيـسية لعـدم امـتالك تكنولوجيـا                

سعر الحاسب اآللي ما يعادل ثـالث أضـعاف الراتـب           المعلومات، فعلى سبيل المثال يبلغ      

الشهري إلطار دولة فما بالك الفئات األخرى، إضافة إلى مشكل نقص الكوادر المؤهلة، وهذا         

  .ليس مشكل ألن حاملي الشهادات الجامعية في اإلعالم اآللي يعانون من مشكل البطالة

وفرت إرادة سياسية واضحة لالهتمام      وعموما فإن مثل هذه المشاكل يمكن التغلب عليها إذا ت         

  .بتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتفعيل دورها في التنمية الوطنية الشاملة

  

  

  

  

  



  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

 % 00.00  00  إلى حد بعيد

 % 56.92  37  كافية نوعا ما

 % 43.07  28  غير كافية

 %100  65  المجموع

  :مدى كفاية وسائل تكنولوجيا المعلومات المستخدمة لتحقيق التنمية: 41جدول رقم 

نالحظ أن مستويات التنمية في بالدنا بدأت تتحسن تدريجيا وبدأت تلوح في األفـق بـوادر                

الدخول في مجتمع المعلومات العالمي، وإذا كنا في حاجة إلى تنمية شاملة فإن ذلـك يعنـي                 

يق ذلك، وما نالحظـه مـن خـالل الجـدول أن نـسبة              تسخير تكنولوجيا المعلومات لتحق   

 من المسؤولين ومتخذي القـرار يـرون أن تكنولوجيـا لمعلومـات المتـوفرة               56,92%

والمستخدمة ألغراض التنمية كافية نوعا ما، وبالمقارنة مع المجهودات المبذولة والميزانيات           

غيـر كافيـة كمـا تـراه        المتوفرة فإنها وحجم التحديات االقتصادية واالجتماعيـة فإنهـا          

 منهم ويتعلق األمر هنا بضرورة وضع بنيـة تحتيـة متينـة للمعلومـات               %43,07نسبة

واالتصاالت من شأنها أن تساهم في اللحاق بالركب الحضاري وتحقيـق التنميـة الوطنيـة               

  .الشاملة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  النسبة المؤوية  التكرار  االحتماالت

  % 13.55  40  رهان سياسي

  % 22.03  65  اقتصاديرهان 

  % 22.03  65  اجتماعيرهان 

  % 20.33  60  رهان جيوإستراتيجي

  % 22.03  65  رهان أمني

  % 100  295  : المجموع

  :الرهانات التنموية لتكنولوجيا المعلومات: 42جدول رقم 

 تعتبر تكنولوجيا المعلومات من مقومات تحقيق التنمية في األلفية الجديدة، كما أنهـا تـشكل              

مويا، وتعتبر أيضا رهانا اجتماعيا وهو ما عبرت عنه جميع أفراد مجتمع الدراسـة              رهانا تن 

 وفي هذا إشارة واضحة إلى حجم الفوائد التي ينتظر تحقيقها على الصعيد             %22,03بنسبة  

االجتماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سواء تعلق األمر بالتعليم والصحة أو           

جتماعية وإلغاء الحواجز الجغرافية والعرقية بين األفراد، ويعتبرونها من         بتحسين العالقات اال  

، فـصناعة المعلومـات     %22,03جهة أخرى رهان اقتصادي حسب ما عبرت عنه نسبة          

وصناعة تكنولوجيا المعلومات تشكل موارد إضافية للدخل الوطني، كما أنها مجال استثماري            

، وعلى صعيد آخر فإنها تشكل رهانا أمنيـا ومـع           واسع يتم فيه القضاء على مشكل البطالة      

دخول العالم دوامة العولمة وظهور الحروب المعلوماتية واإلرهاب المعلوماتي فإنـه يجـب             

  .امتطاء المعلوماتية لتحقيق األمن واالستقرار

 تعتبرها رهانا جيوإستراتيجيا، ذلك أنها تمكـن مـن تـوفير رؤى             %20,33كما أن نسبة    

ق التموقع في المجتمع العالمي عن طريق األخذ بمفهوم الرصد اإلسـتراتيجي            مستقبلية وتحقي 

 ترى أن تكنولوجيا المعلومـات يمكـن أن         % 13,55والرصد التكنولوجي، كما أن نسبة      

 تكون رهانا سياسيا، وهذا لما توفره على صعيد الحياة الـسياسية، فتكنولوجيـا المعلومـات              

والوصول إلى الحكم الراشد والقضاء على البيروقراطية       وسيلة لتكريس مبادئ الديمقراطية،     

وبذلك تكون تكنولوجيا   .والرشوة والغش والتزوير، وكذا تحقيق المساواة والعدالة بين األفراد        



المعلومات رهانا تنمويا بالنسبة للقطاعات االقتـصادية واالجتماعيـة والـسياسية واألمنيـة             

  .واإلستراتيجية

  بة المؤويةالنس  التكرار  االحتماالت

 % 09.23  06  تكليف اإلطارات ذوي الكفاءة لتنفيذ برامج التنمية

  % 06.15  04  االقتداء بتجارب 

  % 84.61  55  دون إجابة

  % 100  65  : المجموع

  :اقتراحات لتحسين وضع استخدام تكنولوجيا المعلومات في التنمية: 43جدول رقم 

المسؤولين ومتخذي القرار وذلك لتحقيق     حاولنا الحصول على بعض االقتراحات من طرف        

 على إجابات مـن     تتحصلاستفادة مثلى من إمكانات تكنولوجيا المعلومات في التنمية لكن لم           

ـ    من المبحوثين ويمكن تفسير ذلك بال مباالتهم بأهمية الموضوع          % 84.61: نسبة تقدر ب

احات لكن ورغم قلتها فإنها     وإما ال يوجد ما يقولونه في هذا المجال، وقد سجلنا بعض االقتر           

تدور حول محورين جوهريين أولهما يحث على تكليف اإلطارات ذوي الكفاءة العالية إلدارة             

، وهذه النقطة حساسة جدا ألن نجاح التنمية يتوقـف          % 09.23برامج التنمية وهذا بنسبة     

ات وتوجيههـا   على مدى كفاءة مديري هذه البرامج وقدرتهم على استخدام تكنولوجيا المعلوم          

 تقترح في هذا اإلطار وثانيها اإلفـادة        % 06.15لمراقبة تنفيذ برامج التنمية، كما أن نسبة        

 .واالقتداء بتجارب الغير في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ برامج التنمية





  

  :النتائج العامة للدراسة

  

جيـا اإلعـالم اآللـي وتكنولوجيـا        تكنولو: تتشكل تكنولوجيا المعلومات من شقين هما      

من إجابات المسؤولين ومتخذي القرار، ومن ذلك فإن        %100االتصال، وهذا ما تؤكده نسبة      

استخدامهم لها يتراوح بين جمع المعلومات، معالجتها وتحليلها، حفظها وتخزينها، ثـم بثهـا              

  .وتوصيلها

ية، واتخاذ القـرارات بنوعيهـا      تستخدم تكنولوجيا المعلومات في القيام باألعمال الروتين       

اإلستراتيجية والروتينية، إضافة إلى التزود بقاعدة معرفية عريضة عن المشكلة المطروحة،           

 .والقيام بتحليل المعلومات المتوفرة

توجد عالقة بين تكنولوجيا المعلومات واتخاذ القرارات على اعتبار أن أكثـر اسـتخدامات              

 .من إجابات المسؤولين%100رارات وهذا ما تؤكده نسبةالمسؤولين لها تتعلق باتخاذ الق

لقد انتقلت العالقة بين تكنولوجيا المعلومات والتنمية من مرحلة اإلحساس إلـى مرحلـة               

الحقيقة الملموسة، فلقد ثبت وجود عالقة تكامل بين تكنولوجيا المعلومات والتنمية، وهذا من             

 أخرى عالقة تأثير وتأثر وهذا ما لمسناه         ويمكن أن نعتبرها من جهة     %54,62خالل نسبة   

 .%45,37من خالل نسبة 

تطرح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أمام المسؤولين ومتخذي القرار مجموعة مـن            

الخيارات التي تمكنهم من اتخاذ قرارات صائبة بعيدا عن االرتجال والعشوائية، سواء تعلـق              

 .حقيق التنمية الوطنية الشاملةاألمر بحل المشاكل أو التي ترمي إلى ت

تكنولوجيا المعلومات أداة لتطبيق مبادئ اإلدارة العلمية على برامج التنمية، ذلـك أنهـا               

تدخل في جميع مراحل العملية التنموية، بدءا بعملية التخطيط ثم التنفيذ وصوال إلى المراقبة              

 .والمتابعة

لية لتحقيق التنمية الوطنية، ذلك أن نتائجهـا   تعتبر تكنولوجيا المعلومات واالتصال أداة فع      

، %52أصبحت ملموسة على أرض الواقع وعلى جميع األصعدة، وهذا ما عبرت عنه نـسبة            



وكذا أداة مهمة ألنها أصبحت ضرورة ال غنى عنها في جميـع المجـاالت وعلـى جميـع                  

 .المستويات

ع األصعدة، فعلى الصعيد    يمكن أن نلمس دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية على جمي          

االجتماعي يظهر من خالل توفير إمكانية التعليم عن بعد والصحة اإللكترونية والقضاء على             

مشكل الفقر والبطالة، وعلى الصعيد االقتصادي التحول إلى التجارة اإللكترونية ونظم الدفع            

 والخدمات عن بعد، وه   اإللكترونية، وعلى صعيد آخر التحول إلى اإلدارة اإللكترونية وتقديم          

ما يفضي إلى تشكيل حكومة إلكترونية، وهو ما عبر عنه جميع أفراد مجتمع الدراسة بنسبة               

، كما أن أهم المعايير الحديثة لقياس مستوى التنمية هو تقليص الفجوة الرقميـة              97.16%

 .بين القطاعات وكذا بين مختلف مناطق الوطن

نها أداة مهمة لتحقيق التنمية الوطنية، فإنها في الوقت         تكنولوجيا المعلومات إضافة إلى كو     

نفسه تشكل هدفا تنمويا من خالل سعي جميع الدول إلى تمتين بناهـا التحتيـة للمعلومـات                 

 . من إجابات المسؤولين ومتخذي القرار%100واالتصاالت، وهو ما عبرت عنه نسبة 

نها الطريق األوحد للدخول إلـى      تكنولوجيا المعلومات مؤشر من مؤشرات التنمية، كما أ        

  .%57,76مجتمع المعلومات، وهو ما أشارت إليه نسبة 

تساهم تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحقيق التنمية الوطنية عـن طريـق تحقيـق               

الرفاهية االجتماعية واالقتصادية، وكذا من خالل االرتقاء بالحياة اإلنسانية نحـو األفـضل،             

قيود الزمان والمكان والسعي إلى تحقيق مجتمع معلومات أكثر أمنـا           وتحرير األشخاص من    

  .واستقرارا

تكنولوجيا المعلومات تساهم في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، وهو ما لمسناه من خالل نسبة      

 . من إجابات المسؤولين ومتخذي القرار100%

يق العدالة بين األفـراد،     تساهم تكنولوجيا المعلومات في تحقيق المساواة عن طريق تحق         

وكذا من خالل فتح اآلفاق أمام ذوي الحاجات الخاصة وإشراكهم فـي الحيـاة االجتماعيـة                

 .لكل منهما %35,13والسياسية وهو ما عبرت عنه نسبة 



تساهم تكنولوجيا المعلومات في إحالل مبادئ الديمقراطية عن طريق إطالق الحريات الفردية            

 .يةوالقضاء على البيروقراط

تساهم تكنولوجيا المعلومات في تقريب اإلدارة من المواطن عن طريق تقديم الخـدمات              

اإلدارية عن بعد، وخلق خدمات جوارية، وهو ما يؤدي إلى جسر الفجـوة الرقميـة بـين                 

 .المناطق الريفية المعزولة والمناطق الحضرية والمدن

إن مسؤولو جميع القطاعـات يتبنـون       ألهمية تكنولوجيا المعلومات في التنمية الوطنية ف       

إستراتيجيات مختلفة لتمتين البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت وتوجيهها لخدمـة التنميـة            

 .الوطنية

 تتوفر والية أم البواقي على البنى التحتية للمعلومات واالتصاالت وهذا ما يراه أكثر من               

ي بالدرجة األولى وجود بنية تحتيـة       من المسؤولين ومتخذي القرار، غير أن ذلك يعن        60%

 .لالتصاالت واالنتشار غير المسبوق لثقافة المعلومات

تشير الدالئل واألرقام أن البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت التي تتوفر عليها بالدنـا              

على غرار والية أم البواقي كافية نوعا ما لدفع عجلة التنمية نحو مزيد مـن التقـدم، وقـد                   

 ويبقى التحدي األكبر هو كيفية االستفادة المثلى ممـا هـو            %56,92 عن ذلك نسبة     عبرت

متوفر بما يالءم حجم التحديات االجتماعية، االقتصادية والسياسية المطروحة على الـساحة            

 .الوطنية

بالنظر إلى دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية، فإنها تشكل رهانا اقتصاديا واجتماعيـا              

إضافة إلى ذلك   ,  لكل منها  %22,03بالدرجة األولى، وهذا ما نلمسه من خالل نسبة         وأمنيا  

   .فإنها تشكل رهانا جيوإستراتيجيا وسياسيا

 





  
  :الخاتمة

  

إن البشرية تعيش في دوامة من المشاكل على جميع المستويات، وفي مختلف جوانب 

ية واألزمات السياسية الحياة من البطالة والفقر والجوع واألمراض والحروب األهل

واالقتصادية واإلنحرفات االجتماعية، تضاف إليها تلك الفجوة والتباين الشاسع بين دول 

الشمال القوية ودول الجنوب الفقير، ومن هذا المنطلق وحيث على المسؤولين ومتخذي 

تحقيق القرار االستخدام الواعي للمعلومات وذلك بإدارتها باستخدام تكنولوجيا المعلومات ل

  .الكفاءة والفاعلية

وال يمكن إدراك الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في التنمية الوطنية، إال من 

خالل وجود وعي لدى المسؤولين بأهمية تكنولوجيا المعلومات وتوجيهها لخدمة أغراض 

 طريق التنمية،و أن نخرج من دائرة االعتراف العقيم إلى الحقائق والنتائج الملموسة، عن

  إنشاء قواعد وبنوك المعلومات المحلية والقطاعية والوطنية، وإنشاء شبكات المعلومات

 بكل أنواعها وأشكالها، إضافة إلى االستخدام المكثف للحواسيب وملحقاتها في شتى 

القطاعات، وقد حثت مختلف الندوات والملتقيات التي عقدت سواء كان ذلك على المستوى 

ي أو الدولي على ضرورة تسخير تكنولوجيا المعلومات لخدمة أغراض الوطني أو اإلقليم

  .التنمية

وقد توصلنا من خالل دراستنا هذه إلى مجموعة من النتائج على ضوء الفرضيات 

  :التي وضعناها على النحو التالي

 هناك عالقة تكامل وتأثير وتأثر بين تكنولوجيا المعلومات  والتنمية مرورا باتخاذ -

ت وهذا من خالل ما تطرحه من إمكانات الظفر بالتنمية الوطنية الشاملة حسب ما القرارا

  .يراه جميع المسؤولين ومتخذي القرار وعليه فإن الفرضية األولى تحققت إلى حد بعيد

 تعمل تكنولوجيا المعلومات على ضمان القرارات السليمة في كافة مراحل العلمية التنموية -

 ومن خالل %38,46 من قنوات لالتصال والحوار وذلك بنسبة وذلك من خالل ما توفره

العمل في إطار شبكات المعلومات سواء كانت قطاعية أو محلية أو وطنية وذلك بنسبة     



كما أن جميع المسؤولين ومتخذي القرار يعتبرون تكنولوجيا . لكل منهما17,80%

 اإلدارة العلمية الحديثة وعلى هذا المعلومات أداة لتسير البرامج التنموية باستخدام مبادئ

  .األساس فقد تحققت الفرضية الثانية بنسبة كبيرة

 تساهم تكنولوجيا المعلومات في االرتقاء بالحياة اإلنسانية نحو األفضل عن طريق تحقيق -

بتوفير الصحة اإللكترونية والتعليم عن بعد ، التنمية في شقيها االجتماعي واالقتصادي

كترونية والخدمات األخرى عن بعد كما تساهم في تحقيق العدالة والمساواة بين والتجارة اإلل

األفراد ومنه إلى إحالل وتكريس مبادئ الديمقراطية بفتح قنوات االتصال والحوار مع 

المواطن وهو الطريق إلى الشفافية  وكذا القضاء على البيروقراطية وهو ما عبرت عنه 

 إلى تقليص الفجوة بين المناطق الريفية المعزولة والمدن إضافة.  لكل منهما%26,31نسبة 

 ترى بأن تكنولوجيا المعلومات أداة مهمة وفعلية لتحقيق التنمية %91,41وعليه فإن نسبة

  .الوطنية الشاملة وعليه نكون قد وفقنا بنسبة كبيرة جدا في فرضيتنا الثالثة

األرقام واألدلة تشير إلى أن أما الفرضية الرابعة فقد تحققت إلى حد بعيد،ذلك أن 

الجزائر على غرار والية أم البواقي تتوفر على البنى التحتية للمعلومات واالتصاالت وهذا 

المجال   المسؤولين ومتخذي القرار ورغم النقائص المسجلة في هذا%60ما يراه أكثر من  

  .فإنها في  طريقها إلى الزوال من خالل اإلستراتجيات المتبعة

ستنتج بأن دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التنموية يمكن تلخيصه ومنه ن

من خالل محورين أساسين يتعلق األول بالدور الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت كمحرك رئيسي للتقدم وزيادة الدخل والثاني يتعلق بأثير تكنولوجيا المعلومات 

لذلك فإنه من األهمية بما كان أن تعمل .  االقتصادية واالجتماعية المختلفةعلى كافة الفعاليات

الحكومات على وضع إستراتيجيات وطنية شاملة و تقدمية من أجل تنمية مجتمع المعلومات، 

وينبغي أن تكون هذه اإلستراتيجيات . ويشارك فيها القطاع الخاص و العام على حد سواء

تمعات المحلية المختلفة، وتواكب مرحلة تنمية االقتصاد الوطني تلبي المتطلبات الخاصة للمج

  .وخصائصه البنيوية، ويمكن لهذه اإلستراتيجيات أن تستفيد من المعرفة والخبرات الموجودة



ولكي تكون هذه اإلستراتيجيات ناجحة وفعالة ينبغي أن تتضمن باإلضافة إلى تحديد األهداف 

ألداء، وال ترتكز على معايير كمية فحسب بل نوعية  زمنية ومؤشرات آلية لرصد اأطراً

  .أيضا
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  :)ةعربيلغة ( الملخص

 أهميتها في مجاالت التنمية الوطنية وعتراف بدور تكنولوجيا المعلوماتالإن ا

مجتمع المعلومات الذي أصبح حقيقة تزداد عمقا واتساعا من يوم ألخر هو الذي جعل و

 التغيير ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال المسؤولين ومتخذي القرار يقتنعون بضرورة

،  وهذا ما حاولنا الوقوف عنده  االتصاالت  وجعلها في خدمة التنمية وتكنولوجيا المعلومات

من خالل دراستنا هذه والتي جاءت في خمسة فصول فبعد عرضنا لإلطار العام للدراسة 

جميع الجوانب، أما الفصل الثالث من  تتناولنا في الفصل الثاني ماهية تكنولوجيا المعلوما

فتحدثنا فيه عن التنمية، وإلبراز دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية فقد خصصنا الفصل 

 الخامس فقد عرضنا فيه لأما الفص. الرابع إلبراز األبعاد التنموية لتكنولوجيا المعلومات

ومات إضافة إلى أنها تشكل رهانا نتائج الدراسة الميدانية، وقد توصلنا إلى أن تكنولوجيا المعل

فعلية لتحقيق  وجيوإستراتيجيا، فإنها أداة مهمة وأمنيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا

التنمية في هذه األلفية ، وهي الطريق الوحيد إلى مجتمع المعلومات، وهذا لن يكون إال في 

  .إطار سياسة وطنية للمعلومات

  إضافة إلى أنها محاولة فإنها أرضية صلبة في يد الباحثينو الدراسة التي بين أيدينا

دول الجنوب في ظل المعادلة  والمسؤولين على حد سواء لجسر تلك الهوة بين دول الشمالو

ولم يبق أمامنا إال أن نؤمن بأن . التنمية ، الديمقراطية ، العولمة: الصعبة ذات الثالثة حدود

  . األغنياء ال يراه إال الفقراءتكنولوجيا المعلومات تاج فوق رؤوس

  

  : الكلمات المفتاحية

 واالتصال، مجتمع المعلومات، الديمقراطية، العولمة، تكنولوجيا المعلومات

                                      .التنمية الوطنية، دراسة ميدانية، والية أم البواقي



Résumé (français) 
 
 

La reconnaissance du rôle des technologies de l’information et de 
leur importance dans les secteurs du développement national ainsi que la 
prise de conscience de l’émergence réelle et croissante de la société de 
l’information ont poussé les responsables et les décideurs à être  
convaincus de la nécessité du chargement et de l’adaptation au progrès 
grâce aux technologies de l’information et de la communication et à leur 
contribution au service du développement. 

C’est justement ce point que nous voulions aborder et que nous 
avons traité à travers cinq chapitres. Après avoir exposé le cadre 
méthodologique de l’étude, nous avons défini dans le second chapitre le 
concept des technologies de l’information selon différents points de vue. 
Dans le troisième chapitre, nous avons cerné divers aspects relatifs au 
développement. Pour mettre en relief le rôle des technologies de 
l’information dans le développement, nous avons réservé le quatrième 
chapitre aux différentes dimensions de développement de ces 
technologies .Le cinquième et dernier chapitre a couvert toute notre 
enquête avec tous ses résultats. 
                Nous avons conclu que les technologies de l’information sont, 
d’une part, un pari social, économique, politique, culturel, sécuritaire et 
géostratégique, et d’autre part, un instrument important et efficace pour 
assurer la concrétisation du développement dans cette nouvelle ère .Les 
technologies de l’information constituent une voie principale pour 
intégrer la société de l’information, mais ceci ne peut être réalisable sans 
une politique nationale de l’information. 

Notre présente étude est une tentative de mise en place d’une 
plate –forme consistante aux mains des chercheurs et des responsables 
pour arriver à réduire le fossé entre les pays du nord et ceux du sud dans 
le cadre d’une équation assez complexe à trois degrés : le 
développement, la démocratie, la mondialisation. Ce qui nous pousse à 
croire que les technologies de l’information constituent une couronne sur 
la tête des riches que seuls les pauvres peuvent apercevoir. 
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Abstract (English) 
 
 
The recognition of  the role of  information technology and their 

importance in the different fields of national development , in addition to 
the awareness about the real and increasing emergence of the 
information society have pushed the managers and the authorities to be 
convinced about the necessity of change and of adaptation to progress 
achieved thanks to information and communication technology and to 
their contribution  to the development .This is , in fact , the point that we 
wanted to deal with and that we have treated through five chapters 
.After having portrayed the methodological frame of our study , in the first 
chapter ,we have defined , in the second chapter , the concept of 
information technology according to various points of view . In the third 
chapter, we have covered general aspects related to development. To 
highlight the role of information technology in development, we have 
reserved the fourth chapter to the different dimensions of development 
related to these technologies. The fifth and last chapter has dealt with our 
survey with all its results. 

We have concluded that information technologies are, on the one 
hand, a social, economic, political, cultural, safety and geo-strategic 
challenge, and efficient instrument to assure the achievement of 
development in this new era .Information technologies constitute a 
principal way to integrate the information society, but this cannot be 
accomplished without a national information policy. 

Our present study is an attempt to put a consistent framework in 
the hands of researchers and managers who should make efforts to 
reduce the gap between the countries of the north and those of the 
south through a complex three degrees equation: development, 
democracy, globalisation .This can lead us to believe that information 
technologies constitute a crown on the head of the rich that only the 
poor can observe. 
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