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 ملخص الدراسة
لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االرتقاء وتطوير الدول يوجد دور كبير 

ن التطور الذي يعيشه العالم يرجع الى تطور هذا القطاع حيث يعمل على زيادة نموها  وا 
تصادي وتحسين قدراتها االقتصادية وتبادل المنتجات من خالل شبكات الحاسوب وتوفير قاال

ن ويعتبر محرك رئيس لعملية التنمية م عليها مواطنينالالخدمات المختلفة وتسهيل حصول 
 خالل زيادة الدخل في معظم البلدان النامية والمتقدمة.

ا المعلومات واالتصاالت في هدفت الدراسة الى معرفة مدى مساهمة قطاع تكنولوجي
على شركات هذا القطاع العاملة في قطاع أجريت عملية التنمية االقتصادية من خالل دراسة 

وكانت الشركات العاملة في قطاع تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة .غزة
صر الحب اسلو استخدام االتصاالت وتكنولجيا المعلومات هي مجتمع وعينة الدراسة حيث 

  .عاملة في هذا المجالاستبانة على الشركات ال(  (47حيث تم توزيعالشامل في توزيع االستبانة 

توصلت الدراسة الى أن شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العاملة في قطاع 
غزة هي شركات ذات حجم صغير جدًا سواء من حيث عدد الموظفين أو الفنيين أو المهندسين 

ين، وأن توفر المقدرات المادية والبرمجيات وزيادة شبكات االتصال وتطوير مهارات المختص
 العاملين في هذا المجال يزيد اإلنتاجية ويعمل على زيادة دخل العاملين في هذا المجال.

أوصت الدراسة بضرورة دمج الشركات المتقاربة لتحقيق الميزة التنافسية محليًا  
ر شبكات االتصال بما يتالءم مع التطور العالمي في هذا المجال وعالميًا والعمل على تطوي

  ضخ استثمارات كبيرة فيه. وضرورة االهتمام بهذا القطاع والعمل على تطويره من خالل
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Abstract 

ICT sector has a major role in improvement and development of countries. The 

current development of the world is significantly related to the development of this 

sector, which fosters the economic growth and improves the economic capabilities 

through the exchange of products through computer networks.  It also provides 

various services, and facilitates their access to citizens. Thus, it is considered as a 

main engine of the development process through increasing the national income in 

most developing and developed countries. 

The study aimed to find out the extent of the contribution of the ICT sector in the 

economic development process through studying the companies in this sector 

operating in the Gaza Strip. 

The study used the descriptive and analytical approach. The study population, and 

sample, was the companies operating in the ICT sector in Gaza, where the method 

of comprehensive survey was used in the distribution of the questionnaire to 47 

sampling units. 

The study concluded that ICT companies operating in the Gaza Strip are very small 

in size in terms of the number of employees, technicians, and specialized engineers. 

The provision of physical and software resources, and the improvement of 

communication networks and technical capacities in these companies are believed 

to be essential factors that help improve employees’ productivity and income in this 

field. 

The study recommended that there is a need to merge the small but related 

companies to increase the potential of international and local competition between 

the ICT sector companies. There is also a need to develop communication networks 

in line with the global developments in this area, and to pay more attention to 

substantial investments in this vital sector. 
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 داعيًا هللا لهم بالمغفرة والرحمة الى روح والدي العزيزين )أبي وأمي(

 الى زوجتي الحبيبة التي رافقتني درب حياتي

 محمود،محمد،اية، أحمد.......... الى أبنائي األحبة:

 الى اخوتي وأخواتي الذين كانوا سندًا لي في حياتي
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 شكر وتقدير
 قال صلى هللا عليه وسلم )ال يشكر هللا من ال يشكر الناس(                 

عمالً بقول نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور عالء الدين الرفاتي 
الذي تكرم باالشراف على رسالتي وقدم لي النصح واإلرشاد حتى وصل العمل الى ما وصل 

 اليه.  

وكما أتقدم بالشكر ألساتذتي في كلية التجارة وأخص بالذكر األستاذ الدكتور محمد مقداد 
واألستاذ الدكتور سمير صافي والدكتور خليل النمروطي والدكتور سيف الدين عودة والى 

 جميع العاملين في الكلية وزمالئي األعزاء في الدراسة.
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة:
نعيش اليوم ثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أسفرت عن ظهور مجتمع جديد 
باحتياجات جديدة خلقت معه مفاهيم جديدة تعتبر التنمية أهم ركائزه األساسية تهدف الى دفع 
عجلة التقدم ، حيث تعتبر التنمية ســـــــياســـــــة وطنية أكثر منها جهود ومبادرات فردية يجب أن 

 ة ببرامج وسياسات في فترات محددة .تكون مضبوط

لقد حققت بعض االقتصــــادات في النصــــف الثاني من القرن العشــــرين معدالت نمو 
مرتفعة، حيث تمكنوا من االســــــــــــــتفادة من االنفتاح على االقتصـــــــــــــــاد العالمي، وحافظوا على 
اســــــــــــــتقرار التوازنات االقتصـــــــــــــــادية الكلية مع تحقيق مســــــــــــــتوى عال من االدخارات لتمويل 

في إدارة الســـــــياســـــــات  الرشـــــــيدمارات، وعملوا على بناء إطار مؤســـــــســـــــاتي يميزه الحكم ثالســـــــا
االقتصــــــــادية لتحقيق النمو. تميزت هذه  االقتصــــــــادات التي حققت النمو بانفتاحها أكثر على 

لك من مســـتفيدة بذ -تعتبر من أهم الســـمات التي ميزت هذه االقتصـــادات -االقتصـــاد العالمي
رى تحيث تســــــــــــاع األســــــــــــواق العالمية مما مكنها من تصــــــــــــريف منتجاتها، تدفقات المعرفة وا

إلى وضـــــــــــع أطر  نظريات مقاربة إلغاء حواجز النمو أن االقتصـــــــــــادات الناشـــــــــــئة بحاجة أوالً 
ســــياســــية تشــــجع المنافســــة حتى تتمكن من رفع معدالت نموها وذلك يعني إلغاء أهم الحواجز 

ســـــــواق المنتجات بما يمّكن الشـــــــركات من تحقيق التي تعترض النمو كالتنظيمات المقيدة في أ
وفورات الحجم،  وتخفيف القيود المفروضـــة، وتشـــجيع المنافســـة في قطاع الخدمات، ب ضـــفاء 

 (.م2004، طيبة) .المزيد من المرونة عليه

ويرجع التطور الحالي الذي يعيشــه العالم بصــورة رئيســة إلى تطور قطاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، وحدوث قفزة في هذا المجال الذي أدى بدوره إلى حدوث قفزات كبيرة 
في مجاالت عديدة وخاصـــة باســـتخدام الحاســـوب وقد كان لتكنولوجيا المعلومات واالتصـــاالت 

ة التنميــة من خالل كونهــا محرك رئيس لزيــادة الــدخــل القومي في معظم دورًا كبيرًا في عمليــ
الدول النامية والمتقدمة على حد ســــــــــــــواء وكذلك تأثيرها على كافة الفعاليات االقتصـــــــــــــــادية 

 .)  م2006،الصادق ). العامواالجتماعية المختلفة وبالتالي على االقتصاد 
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تعزيز النمو االقتصــــادي  (  إلى أنMartin Neil Bail  ،2006) وتشــــير دراســــة
من تشجيع المنافسة و أن االستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير  بدأبا و اليابان و في أور 

 والتعليم يساعد على زيادة نمو اإلنتاجية.

ملية ع واالتصــــاالت على تتناول دراســــتنا مدى مســــاهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات
وخاصة عند دراسة الشركات العاملة في هذا القطاع في قطاع غزة حيث  االقتصادية التنمية 
 من القطاعات الواعدة ، وهناك إمكانيات وقدرات متوفرة في قطاع غزة في هذا المجال  يعتبر

ار ظروف الحصـــتمكننا من تجاوز لخلق فرص عمل جديدة فتح افاق أن  يمكنغير مســـتغلة 
 . فترة الحاليةفي ال التي يعيشها  شعبنا الفلسطيني

 مشكلة الدراسة:
شـــهد قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصـــاالت الفلســـطيني نموًا كبيرًا حيث بل  حجم 

 الجهـــــاز المركزي ). الخـــــدمـــــاتمن مجمـــــل انتـــــاج قطـــــاع  %14هـــــذا القطـــــاع مـــــا نســــــــــــــبتـــــه 
ويشـــمل هذا القطاع موزعي أجهزة الحاســـوب وشـــركات تطوير  ،) م 2015 ،الفلســـطينيالالحصـــاء

البرمجيات ومزودي االنترنت وشركات االتصاالت والشركات االستشارية والتدريبية في مجال 
تكنولوجيا المعلومات وتشــــــــــير العديد من الدراســــــــــات إلى أن هناك حاجة لمزيد من الدراســــــــــة 

ة لومات واالتصــــــاالت في التنمية االقتصــــــاديللعوامل التي تؤثر على اســــــتخدام تكنولوجيا المع
 (.م Apulu،2012). حول العالم

وبناءً على ما ســــبق ف ن هذه الدراســــة تحاول تحليل مدى مســــاهمة قطاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في عملية التنمية االقتصادية من خالل دراسة حالة الشركات العاملة 

من هنا يمكن صــــياغة مشــــكلة الدراســــة وفقًا للســــؤال في هذا المجال وخاصــــة في قطاع غزة. 
 -الرئيس: 

"ما مدى مســــــاهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصــــــاالت في عملية التنمية 
 االقتصادية"

 أهداف الدراسة:
قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصــــــاالت في فلســــــطين وخاصــــــة في قطاع التعرف على  -0

 غزة.
 المعلومات واالتصاالت على الناتج المحلي.دراسة تأثير قطاع تكنولوجيا  -2
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 التعرف على المعوقات التي تعيق هذا القطاع. -3

 فرضيات الدراسة:
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات  الفرضية الرئيسة:

 ومستوى التنمية االقتصادية في فلسطين. واالتصاالت

 الية: ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية الت

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية لزيادة المقدرات المادية لقطاع تكنولوجيا المعلومات  -
 واالتصاالت على التنمية االقتصادية في فلسطين.

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية الستخدام البرمجيات على التنمية االقتصادية في  -
 فلسطين.

التصاالت على التنمية االقتصادية في يوجد عالقة ذات داللة إحصائية لزيادة شبكات ا -
 فلسطين.

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية لمهارات العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات  -
 واالتصاالت على التنمية االقتصادية في فلسطين.

 متغيرات الدراسة:
 الية:التالمتغير المستقل: )تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت( ويتفرع عنه المتغيرات 

 المقدرات المادية -
 البرمجيات -
 شبكات االتصال -
 مهارات العاملين -

 المتغير التابع: )التنمية االقتصادية( ويمكن قياسها من خالل المتغيرات التالية:

 اإلنتاجية -
 متوسط دخل الفرد -
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 أهمية الدراسة:

عتبر مســـــــــــــــاهمـة قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـــــــــــــــاالت في عمليـات التنمية ت
االقتصادية من الموضوعات التي يستوجب الدراسة والتحليل وال سيما على مستوى االقتصاد 
 الفلسطيني من خالل دراسة هذا القطاع وربطه بعملية التنمية وهنا تظهر أهمية هذه الدراسة.

تســــــــاعد واضــــــــعي خطة التنمية الفلســــــــطينية على تحديد أولويات التنمية من خالل 
 اتها تأكيدًا على النمو االقتصادي.التركيز على أكثر مؤشر 

مدى  ةبمعرف يتعتبر الدراســــــة من الدراســــــات الهامة التي تســــــتند إلى أســــــلوب تحليل
 .ةاالقتصادي في التنميةقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  مساهمة

 منهجية الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراســــــــة ســــــــوف يقوم الباحث باســــــــتخدام المنهج الوصـــــــفي 

ا قطاع تكنولوجي مســـاهمةتحليلي الذي يحاول من خالله وصـــف الظاهرة موضـــوع الدراســـة )ال
لشركات( ا عدد منالمعلومات واالتصاالت في عملية التنمية االقتصادية دراسة تطبيقية على 

وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها 
وذلــك من خالل معرفــة دور اســــــــــــــتخــدام اإلمكــانيــات المــاديــة في زيــادة  التي تحــدثهــا، واألثــار

اإلنتاجية والدخل واســــــــتخدام قطاع البرمجيات وتأثيره على اإلنتاجية والدخل وعالقة شــــــــبكات 
هو و  االتصــال بزيادة اإلنتاجية والدخل وأيضــًا مهارات العاملين ودورها في اإلنتاجية والدخل ،

شكل من أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف الظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها 
 كميًا عن طريق جمع بيانات ومعلومات عن الظاهرة وتصنيفها وتحليلها.

 مصادر المعلومات:
الدراسة في الحصول على البيانات من الكتب والدوريات والمنشورات  اعتمدتالمصادر:  -5

 متعلقة بالموضوع.الخاصة أو ال
الدراسـة وحصـر وتجميع المعلومات الالزمة  لصـياغةإعداد اسـتبانة  تم المصادر األولية: -2

 في موضوع الدراسة.
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 مجتمع وعينة الدراسة:
 شــــركات تكنولوجيا المعلومات واالتصــــاالت العاملة عينة يتمثل مجتمع الدراســــة من

اتحاد شــــــــــــركات أنظمة المعلومات  –جمعية )بيتا(في لها عضــــــــــــوية التي بشــــــــــــكل رســــــــــــمي و 
 .شركة 45ويبل  عددها  قطاع غزة الفلسطينية في

 أداة الدراسة:
 .تصميمها خصيصًا للوصول الى النتائج المطلوبةاستبانة تم الدراسة  تعتمد

 الدراسات السابقة:
ة قليلة تصاالت ألغراض التنميتعتبر الدراسات المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واال
كان ذلك على المستوى المحلي  ءعلى الرغم من أهمية الموضوع ، حيث لم يعطى حقه سوا

 .  أو اإلقليمي ، وسنتطرق الى بعض الدراسات التي تناولت هذا الموضوع

 .قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني: الواقع واالفاق.)م2016)منذر. ،ةفروان .5
ي ف الى معرفة أثر قطاع تكنولوجيا المعلومات على الناتج المحلي هدفت الدراســــــــــــة

من خالل المنهج الوصــفي التحليلي واســتخدام المنهج القياســي لتوضــيح العالقة بين  فلســطين
المتغيرات وتوصـــــــــــلت الى وجود عالقة طردية بين المتغيرات الخاصـــــــــــة بعدد الهواتف النقالة 

المتغيرات معنوية ومتسقة مع النظرية االقتصادية،  واالستهالك الوسيط وكانت مساهمة بعض
أمـــا بـــاقي المتغيرات فـــاتضــــــــــــــح عـــدم معنويـــاتهـــا وذلـــك لحـــداثـــة قطـــاع تكنولوجيـــا المعلومـــات 

 واالتصاالت.

وأوصـــــــت الدراســـــــة بالتركيز على قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصـــــــاالت اذ يعتبر هذا 
 اد الفلسطييني.القطاع من القطاعات المهمة والفاعلة في االقتص

جاهزية قطاع االتصــــــــــاالت وتكنولوجيا المعلومات كعامل . (م2015) ، عماد.الحاج .2
 .محدد لنجاح التوجه الى اقتصاد المعرفة في األراضي الفلسطينية

طرحت الدراســــــــة مجموعة من التســــــــاؤالت تمثلت في تحديد واقع ومؤشــــــــرات قطاع 
اد عربية، وكيفية االســـــــتفادة من اقتصـــــــبالدول الاالتصـــــــاالت وتكنولوجيا المعلومات، ومقارنته 

األراضي الفلسطينية، وما المطلوب على مستوى جميع األطراف ذات العالقة من  فيالمعرفة 
 أجل تحقيق االستفادة المرجوة من قطاع تكنولوجيا المعلومات في التوجه القتصاد المعرفة.



7 

 

 اوتكنولوجيع االتصــاالت وخلصــت الدراســة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن قطا
شكل وأن هذا القطاع يتطور ب يعتبر قطاعًا جاهزًا ومهيأ للتحول القتصاد المعرفة، المعلومات

والربح من االنترنت ســـــاهم في تشـــــغيل  ملحوظ، كذلك هناك تطور في مجال العمل عن بعد،
 عدد ال بأس به من الخريجين.

وأوصـــــت الدراســـــة العديد من التوصـــــيات أبرزها: اعتماد اســـــتراتيجية وطنية شـــــاملة 
، مع االســـتمرار في تطوير البنية التحتية القتصـــاد المعرفة والمتمثلة المعرفةللتحول القتصـــاد 

بشـــــبكات االتصـــــاالت التي تقوم عليها كافة النشـــــاطات االقتصـــــادية كوســـــيلة لتحقيق التوســـــع 
 لمختلف القطاعات الصناعية والخدمية.واالنتشار الجغرافي 

  .االقتصاديةدور تكنولوجيا المعلومات في التنمية . (م2007).مرتضى، عبد اللطيف .3
تحدثت الدراســـــــــــة عن تأثير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصـــــــــــاالت في زيادة    

الناتج القومي في جمهورية مصر العربية  وتطرقت الدراسة الى دراسة الوضع الحالي لقطاع 
المعلومات واالتصـــــــاالت في مصـــــــر والعقبات األســـــــاســـــــية التي تواجهه وتأثيره على مســـــــتوى 

وصـــــت الدراســـــة بزيادة إنشـــــاء المؤســـــســـــات التي تهتم بتدعيم الصـــــادرات واالســـــتثمار ، وقد أ
صــناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصــاالت وزيادة القدرات الخاصــة بالتعليم و التدريب للموارد 
البشــرية ووضــع نظام خاص بتصــنيف العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكذلك إقامة 

كومــة االلكترونيــة وتحســــــــــــــين حيــاة األفراد عن نظم للحكومــة االلكترونيــة وتوفير خــدمــات الح
 طريق توفير الخدمات لهم.

دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية االقتصادية في . (م2009). عمر الطيب، عبدهللا .4
 .  م2008 - 2000السودان في الفترة 
من كونها تتناول مجااًل بال  األهمية، ويمثل هدف رئيس لكل  الدراســــــــــةتأتي أهمية 

ســـياســـة اقتصـــادية ممثاًل في التنمية االقتصـــادية عبر وســـائل حديثة وهي اســـتخدام تكنولوجيا 
المعلومـات. وتقوم الـدراســـــــــــــــة على افتراض الـدور االيجـابي لتكنولوجيـا المعلومـات في قطـاع 

لتنمية االقتصــادية. معتمدة على عدد من المصــادر الصــناعة، والزراعة، والخدمات، ومن ثم ا
في جمع المعلومات ومستخدمة للمنهج التاريخي والوصفي التحليلي بوصف الظاهرة وتحليلها 
الســتخالص النتائج. تحتوي الدراســة على أربع فصــول مقســمة إلى مباحث. توصــلت الدراســة 

إيجابي على القطاع الصــــــــــــــناعي  إلى عدد من النتائج أهمها: أن لتكنولوجيا المعلومات دور
والزراعي والخدمي في السودان. هناك أثر إيجابي الستخدام تكنولوجيا المعلومات على عملية 
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التنمية وذلك عبر زيادة الناتج وخفض التكاليف والزمن والعمالة في الســــــودان. ضــــــعف البنية 
 ودان. ور بفاعلية في السالتحتية والتدريب والتمويل من العوائق التي تقلل من أداء هذا الد

 

 
 .(م2002 ) ITAG–المجموعة االستشارية لتكنولوجيا المعلومات  .1

عرفت الدراســــــــــــة العاملين في قطاع المعلومات بأنهم أشــــــــــــخاص يتعاملون بالرموز 
من إجمالي القوى العاملة في  %60و هم يشــكلون حوالي  عوضــًا عن التعامل مع الماكنات،

الدراسة للخصائص االقتصادية للمعرفة التي تميزها عن العمل ورأس الواليات المتحدة وتشير 
 أن المعرفة سلعة عامة تكلفتها الحديثة مساوية للصفر ومنتجها يصعب منعه.و  المال

وبينت الدراســـــــــــة أن الدول النامية ال بد أن تبدأ بالتعلم وال يكون ذلك إال باســـــــــــتخدام التقنيات 
 الحديثة.

وتشــير الدارســة لتأثير مضــاعف لتكنولوجيا المعلومات واالتصــاالت على االقتصــاد 
االقتصـاد األمريكي وفي قطاع البرمجيات كل وظيفة في في حالة فعلى سـبيل المثال  ، الكلي

في مصــــــــنع  وظيفة 3.8لق خوظيفة في والية واشــــــــنطن ت 6.7شــــــــركة مايكروســــــــوفت تمكن 
 .الطائرات

 : Assessment Gaza Labor  Market Needs(2053)ميرسي كور مؤسسة .6

العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصــاالت  عن فرصهدفت الدراســة الى االســتطالع 
المتوفرة فيــه وتقليص فجوة المهــارات في غزة لخريجي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــــــــــــــــاالت 

 التكنولوجيا.ونقص الفرص وكذلك العقبات التي تحول دون التوسع في استخدام 

الت تصـاا المعلومات واالوخلصـت الدراسـة الى المسـؤولية الفردية للعاملين في قطاع تكنولوجي
تطوير قــدراتهم والتركيز على تعليم تكنولوجيــا المعلومــات كعلم تطبيقي قــادر على اعــداد عن 

الخريجين والعمل على تحســـين التدريب وان تكون شـــركات تكنولوجيا المعلومات واالتصـــاالت 
كنولو جيا ى تواقعية ومنطقية في توقعاتها لمســـــــــــتوى المهارات لدى الخريجين وكذلك النظر ال

المعلومات واالتصاالت على انها استجابة استراتيجية على عزلة غزة و وضع سياسة خاصة 
 .اء والقدرة على التنافس االقتصادي لمعلومات واالتصاالت لتحسين االدبتكنولوجيا ا
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 )  OECD ،  (2011منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  .7
growth in the information age: Empirical economic    ICT as a source of

Telecommunications Policy 2005 period.–evidence from the 1996 ، 
                                                                                                

الذي أحدثه قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصـــــــاالت هذه الدراســــــــة دلت على مدى االختراق 
في مجموعــة أقطــار التعــاون على النمو االقتصـــــــــــــــادي من النــاحيــة النظريــة، االيجــابيوتــأثيره 
قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصـــــــــــاالت هذا وناقشـــــــــــت ثالثة طرق التي أحدث فيهاوالتنمية 

 -الختراق وهي: ا
  والناس  اد القرارات من قبل الشركاتختعزيز نوعية اتو تشجيع نشر التكنولوجيا واالبتكار 

 .زيادة الطلب وتخفيف تكاليف االنتاج وهذا يؤثر على مستوى االنتاج و 
تحســـــن نســـــبيًا مقارنة بالعقدين  2005-1996لنمو في الفترة أن ا وتوصـــــلت الدراســـــة الى

طريقة االنحدار اســــــتخدام اســــــلوب  وذلك من خاللالســــــابقين وشــــــهد )تغير هيكلي( كبيرًا 
لتحــديــد قوة الترابط بين انتشـــــــــــــــار تكنولوجيــا المعلومــات واالتصـــــــــــــــاالت والنمو خالل فترة 

ل اســــــــــــــتخدام تحليو النمو المتوقع المؤثرة على البلد( والتحكم في عوامل 1996-2005)
النمو  والبيانات ومعرفة وجود عالقة سببية بين انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ن االختراق األكبر حدث من خالل اســتخدام النت أكثر من الحواســيب الشــخصــية أ كوذل،
 والهاتف النقالة ووجود العديد من االثار المترتبة على ذلك.

8. Dimelis،& Papaioannou، (2011). ICT growth effects at the industry level: 

A comparison between the US and the EU. Information Economics and 

Policy،  

هذه دراسة ميدانية حول تأثير قطاع تكنولوجيا المعلومات االتصاالت على النمو على  5
 2000-1980مستوى الصناعة في كل من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي في الفترة 

اســــــــــــــتخدمت الدراســــــــــــــة البيانات المتوفرة وتم تحليلها لمعرفة تأثير قطاع تكنولوجيا 
لمعلومات واالتصــــــــاالت على النمو في المســــــــتوى الصــــــــناعي من خالل تحديد الفترة الزمنية ا

 والمنطقة ونوع الصناعة.

تأثير قطاع تكنولوجيا والمعلومات االتصاالت على النمو  وتوصلت الدراسة الى أن
خالل فترة التســــــــــــــعينات في كل من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي كان كبيرا في بداية 
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التســـعينات وأصـــبح ضـــعيفا في الفترات الالحقة وهذا بخالف الواليات المتحدة التي كان النمو 
ك مجموعة من المؤشــــــــــــرات. حيث كان لنمو قطاع فيها كبيرا في نهاية التســــــــــــعينات ودعم ذل

تكنولوجيا المعلومات واالتصـــــــــــــــاالت تأثيره اإليجابي على كل من الواليات المتحدة واالتحاد 
 .األوروبي خالل تلك الفترة وتأثيره على اإلنتاجية 

9. Piatkowski(2003),The Contribution of ICT Investment to 

Economic Growth and Labor Productivity in Poland 1995-2000 

يوجد أثر إيجابي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على النمو االقتصادي وانتاجية العمل 

في عدد من الدول النامية منذ التسعينات وهذه الدراسة قدرت مساهمة االستثمار في قطاع 

التي ة العمل في بولندا وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في النمو االقتصادي في إنتاجي

تعتبر أكبر االقتصاديات في الدول الشيوعية السابقة في وسط وشرق أوروبا والتي كانت 

 -:وقد أظهرت الدراسة  2114عضواً مرشحا رئيساً في االتحاد األوروبي 

 %8.9في المتوسط نسبة  يساهم أن االستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 .في اإلنتاجية  النمومن  %12.7الناتج المحلي و  من النمو فيط من المتوس

 
10. Zahdi et.al (2012),Analyzing the role of ict sector to national 

economic structural changing by decomposition analysis, The 

case of Indonesia and japan                                         

الهـــدف من هـــذه الـــدراســـــــــــــــــة هو التحليـــل من منظور كلي لـــدور قطـــاع تكنولوجيـــا 
المعلومات واالتصــــاالت في المســــاهمة في التغيرات الهيكلية على االقتصــــاد الوطني لكل من 

وللفترة ما  ألندونيســـــيا 2005-1990الدراســـــة على الفترة ما بين  وتركزتاليابان وأندونيســـــيا 
 والمخرجاتخالت دالتحليل للبيانات باســــــــــــــتخدام جداول الموتم لليابان  2005-1995بين 

قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصــــــاالت دور مهم في االقتصــــــاد وخاصــــــت الدراســــــة الى ان 
 االندونيسي.الياباني ولكن ليس لها نفس التأثير على هيكلية االقتصاد 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 
تكنولوجيا المعلومات واالتصــاالت دورًا هامًا في عملية  أظهرت الدراســات الســابقة أن لقطاع

 -التمنية من خالل: 

قطــــاع تكنولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــــــــــــــــاالت اذ يعتبر هــــذا القطــــاع من  التركيز على -5
 (.م2016فروانة ،) القطاعات المهمة والفاعلة في االقتصاد الفلسطييني
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 (.م2015الحاج ، أن هذا القطاع يتطور بشكل ملحوظ ) -5

ضــرورة انشــاء المؤســســات التي تدعم صــناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصــاالت وتطور  -3
 (.م2007)مرتضى ، قدرات العاملين في هذا المجال 

الدور االيجابي لهذا القطاع في تطور القطاع الصــــــــناعي والزراعي والخدمي من الناحية  -4
 (.م2009عمر محمد، االنتاجية والكفاءة وفتح خطوط جديدة )

االســــــــــــتثمار في هذا القطاع يســــــــــــاهم بدرجة كبيرة في تطور القطاعات األخرى التي لها  -5
 newكبيرة في االقتصـــــــــــــــــاد الوطني ) وتفـــاعالت تـــأثيرات عالقـــة بـــه حيـــث يؤدي الى

economy in China.) 

تطور هــذا القطــاع يمكن أن يســــــــــــــــاهم في التغلــب على عزلــة غزة ويعطي القــدرة على  -6
 ( 3103كور ، التنافس االقتصادي )مرسي

تأثير هذا القطاع يختلف من بلد الخر كل حســــــب ظروفه وال يؤثر بدرجة واحدة )مقارنة  -7
 اليابان بأندونيسيا(.

 -ما يميز هذه الدراسة: 

في  هقطاع التكنولوجيا على الناتج المحلي ودور  الى أثرالدراســـــات الســـــابقة تطرقت 
المعرفة في كافة األنشــــــطة االقتصــــــادية وكذلك العقبات التي  القتصــــــاد التحتية  تطوير البنية

لومات قطاع تكنولوجيا المع تأثيرتواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصــــاالت في مصــــر و 
في السـودان من والمسـؤلية الفردية للعاملين في  على القطاع الصـناعي والزراعيواالتصـاالت 
أوصـــــــت بضـــــــرورة دمج الشـــــــركات المتقاربة في مجال أما الدراســـــــة الحالية فقد  هذا القطاع .

وير شــــبكات وكذلك تط وعالمياً  قطاع البرمجيات في قطاع غزة لتحقيق الميزة التنافســــية محلياً 
حفيز العــاملين على تطوير وتاالتصــــــــــــــــال بمــا يتالئم مع التطور العــالمي في هــذا المجــال  
يات توفير بدائل محلية للبرمج مهاراتهم الشـــــــخصـــــــية واســـــــتقطاب المتميزين منهم والعمل على

والعمل على تطوير هذا القطاع لتجاوز الحدود والتغلب على الحصـــــــــــــــار المقروض العالمية 
 على قطاع غزة .
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 الفصل الثاني
 اقتصاديات المعرفة

 مقدمة
تنـاول دور تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـــــــــــــــاالت في عمليـة التنميـة وحجم من المفيـد قبـل 

مســاهمتها كان البد من الوقوف على بعض التعريفات األســاســية والمفاهيم الخاصــة المســتخدمة في 
قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصــــاالت ومنها على ســــبيل المثال ما هو مجتمع المعلومات وماهي 

مع المعرفـة واقتصـــــــــــــــاد المعرفـة ونشـــــــــــــــأتـه ومكونـات تكنولوجيا المعلومـات التكنولوجيـا وتعريف مجت
ووظائفها وأهميتها وكذلك اقتصــــاد المعرفة ومفهوم المعلومات كســــلعة وبعض خصــــائص المعلومات 

 وأيضا التجارة االلكترونية وأنواعها وحجمها وكذلك التسويق االلكتروني ومزاياه.
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 المبحث األول
 تكنولوجيا المعلوماتمفاهيم عامة حول 

 :إجرائيةتعريفات 

 مجتمع المعلومات:2.5 
هو المجتمع الذي يتوفر على مســــــــــــــتويات عالية من القدرات الفكرية والفنية للتعاطي مع 
المرحلة المعاصــــــــرة وليدة الطفرة التي حدثت على صــــــــعيد تكنولوجيا المعلومات واالتصــــــــاالت حيث 

 (.م1996، قدورة)علومات كهدف والمعرفة كغاية يضبط سيره ويوجه نشاطه وحركته نحو الم

 التكنولوجيا: 

هي األســـــــــلوب المنهجي المنتظم الذي نتابعه عند اســـــــــتخدام تراث المعارف المختلفة )بعد 
 ترتيبها وتنظيمها في نظام خاص( بهدف الوصول الى الحلول المناسبة لبعض المهام العملية.

 المعلوماتية:

ـــذي يحوي  ـــك اإلطـــار ال ـــا المعلومـــات وعلوم الكمبيوتر ونظم المعلومـــات هي ذل تكنولوجي
وشــبكات االتصــال وتطبيقاتها في مختلف المجاالت العمل اإلنســاني المنظم وهي مجموعة المعارف 
والخبرات المتراكمة وكذلك األدوات والوسائل المادية والتنظيمية واإلدارية التي يستخدمها االنسان في 

فة صـــورها المســـموعة والمرئية والمرســـومة والرقمية في معالجتها وبثها الحصـــول على المعلومات بكا
 .(م1995علم الدين، وجعلها متاحة للجميع )

 الشخصية:الحاسبات 

هي عبارة عن آلة الكترونية يمكن ايصال البيانات اليها ومعالجتها ومن ثم الحصول على 
 األخيرةنتائج وقد شهدت هذه الحاسبات تطورا كبيرا في الفترات 

 االنترنت:

مترابطة مع بعضـــــها يتم الوصـــــول اليها من خالل خطوط شـــــبكية وعة مهو عبارة عن مج
الهاتف أو عبر واألقمار الصـــــــناعية وتقدم هذه الشـــــــبكة مجموعة من الخدمات لالتصـــــــال المباشـــــــر 

 وغير ذلك.    الصوتيوالتخاطب والتخاطب الكتابي 
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 مجتمع المعرفة:

يقوم أســـــــــاســـــــــًا على نشـــــــــرالمعرفة وانتاجها وتوظيفها بكفاءة بجميع هو ذلك المجتمع الذي 
والحياة الخاصـــــة وصـــــواًل الى  يمجاالت النشـــــاط المجتمعي االقتصـــــادي والمجتمع المدني والســـــياســـــ

 االرتقاء بالحالة اإلنسانية )أي تحقيق التنمية اإلنسانية(.

ي يهتم بدورة المعرفة ويمكن القول أن مجتمع المعلومة في هذا العصــــــــــــــر هو المجتمع الذ
الحديثة بشـــــــكلها ية التقنويوفر البيئة المناســـــــبة لتفعيلها وتنشـــــــيطها وزيادة عطائها بما في ذلك البيئة 

وبيئة تقنية المعلومات خصوصًا بما يسهم في تطوير إمكانات االنسان وتعزيز التنمية والسعي  العام
 الى بناء حياة كريمة للجميع.

 لمعلومات:تعريف تكنولوجيا ا 2.2
 ظهرت عدة تعريفات لتكنولوجيا المعلومات أهمها:

  تكنولوجيا المعلومات هي استعمال التكنولوجيا الحديثة للقيام بالتقاط ومعالجة وتخزين واسترجاع
 .(م2005)رايس، وايصال المعلومات سواء في شكل معطيات رقمية )نص، صوت، صورة( 

  التكنولوجيا االلكترونية ومنها الحاســــب االلي واألقمار أما تعريف منظمة اليونســــكو )هي تطبيق
الصــــــــــــــنــاعيــة وغيرهــا من التكنولوجيــا المتقــدمــة إلنتــاج المعلومــات التنــاظريــة والرقميــة وتخزينهــا 

 واسترجاعها وتوزيعها من مكان ألخر.
  وتعرف أيضــًا جميع أنواع التكنولوجيا المســتخدمة في تشــغيل ونقل وتخزين المعلومات في شــكل

الكتروني وتشـــــمل تكنولوجيا الحاســـــبات االلية ووســـــائل االتصـــــال وشـــــبكات الربط واألجهزة مثل 
 .(م2015سوالمية، ) الفاكس وغيرها من المعدات التي تستخدم بكثرة في االتصاالت

ومن خالل التعاريف الســــــــــــــابقة نجد أن تكنولوجيا المعلومات هي احدى حقول التكنولوجيا 
 لومات والعمليات التي تجري عليها.التي تهتم بمعالجة المع

 مكونات تكنولوجياالمعلومات: 2.3
مجموعة من  لتشم لإن تكنولوجيا المعلومات ليست مجرد تجهيزات ومعدات فقط ب 

تكنولوجيا المعالجة ل ي وتشمـ: تكنولوجيا اإلعالم اآللكاالتيالوحدات المتكاملة فيما بينها وهي 
ل تجهيزات أو برمجيات.  تكنولوجيا االتصاسواءكانت ن حواسيب وملحقاتها ـات مـاآللية للمعلوم
ا ـوتعتمد تكنولوجي، المعلوماتل لكية وشبكات تراسـسلكية والالسـصاالت الـصاالت واالتـوتعني االت
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الهاتف واألقمار  من بين هذه التكنولوجيات، سمعياتصريات والـى البـاس علـصاالت باألسـاالت
 الصناعية واألنسجة البصرية والخطوط الهرتزية وغيرها 

ـــــــــــــــــــــــالمعلومات من نص وصورة وصل أشكال كل : وتشممصادر المعلومات ويتم جمعها  ، توـ
 وخزنها بواسطة تكنولوجيا معينة.وتنظيمها 

ا المعلومات ــــتخدام تكنولوجيــــاسجميع األشخاص اللذين يتدخلون في ل المتدخلون ويشم 
خاص الجانب اإلنساني  ـء األشءؤالـكذا المصممين ويمكن اعتبار ههومصادر المعلومات الحديثة و

ـــبعل ويضاف إليهم بطبيعة الحا، لتكنولوجيا المعلومات اللسانيات  ل صات المساعدة مثــــض التخصـ
وجيا المعلومات الحديثة ال  وعلم النفس واالجتماع وغيرها.  والمالحظ أنه عند استخدام تكنول

 .(م5111، الصباغ) متكاماًل.كاًل ات األربعة ألنها تصبح ـبين هذه المكونل يمكن الفص

 المعلومات: وظائف تكنولوجيا 2.4
ا ـلتكنولوجيا المعلومات ومعرفة أساليب االستفادة القصوى منه لإن االستخدام األمث

ً أكثرها يجعلها تستطيع القيام بمجموعة من الوظائف والتي يمكن أن نجملها في وهي استخداما
ت مرتبة ومحفوظة ملفال شك فيعن طريق جمع البيانات والمعطيات المعلومات ويكون ل تحصي

ل دة أشكاـذ عـن أن تأخـالمعلومات يمك هذهو ،منها فيما بعدالتي تمكن المستفيد  ،إلى وقت الحاجة
الخ . وتأتي المعالجة في بيانات .....، إحصائيات، رسومات، صور، أرقام، أصوات نصيةمثل: 

البيانات ل فالمعالجة تقتضي تحوي، المعلومات يمكن أن نقوم بمعالجتهال فبعد تحصي، المرحلة الثانية
إلى أن مصطلح معالجة المعلومات هو مصطلح ، ويشاروالرموز إلى معلومات قابلة لالستهالك

. وتشمل هذه مات إلى نوع آخرأي نوع من المعلول التي تحو للحاسوبن أي فعالية ـعام للتعبير ع
 .(م5111، الصباغ) الوظائف كل من:

جذاب  ل وإخراجها بشكل بيانات ونصوص وأشكال تسمح لنا ب دخا معالجة النصوص:
 ه لنا الحواسيب من إمكانيات في هذا الشأن.ـبالنظرلما تقدم

ل البيانات والمعلومات الموجودة إلى أشكا ل: ونعني به إمكانية تحويلمعالجة األشكا
 يمكن قراءتها لزيادة وعينا وفهمنا.  ، ورـة وصـبياني

وات ـاألصل اـولقد أتاحت تكنولوجيا المعلومات الحديثة إمكانية إدخ معالجة األصوات:
زة الحاسوب عن طريق الهاتف أو عن طريق التحدث إلى الحاسب مباشرة كما توفره ـى أجهـإل

لكن المهم هو أن ، ( وهناك من يشير إلى مصطلح التخليقNetSikeypeالخلق )ة ـبرمجي
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ومعالجة ل تكنولوجيا المعلومات تتيح لنا إمكانية إنتاج معلومات جديدة عن طريق تنظيم وتحلي
 جديد.     ل ات المتوفرة وعرضها في شكـلبياناات و ـالمعلوم

أهم ولوجيا المعلومات والتي تعتبر من الوظائف التي تقدمها تكن واالسترجاع:تخزين ال
وهناك ، تتميز به هي قدرتها على تخزين وحفظ البيانات والمعلومات واسترجاعها عند الطلب ما

الحاسوب أو على أقراص مغناطيسية ذاكرة كان ذلك في سواء ة لتخزين المعلومات ـاط مختلفـأوس
الحاجة ز ممكن واسترجاعها عند حيل يمكن المحافظة على المعلومات في أق، أو أقراص ضوئية

 اليها.
صاالت ـا االتـيب وتكنولوجيـا الحواسـ: لقد أدى االستخدام المتزامن لتكنولوجيلوإرسال نق

ل عن طريق استخدام شبكات المعلومات وشبكات االتصا، في أي نقطة من العالمالى استخدامها 
 لعالمية للمعلومات وظهور ما يعرف بالطرق السريعة للمعلومات والشبكة ا، الحديثة

ة العالمية ـفي هذه القريل لإلنسان إمكانية التجوال تكنولوجيا المعلومات واالتصا لقدأتاحت
مستخدمي االنترنت وباألحرى البارعين في ل ولعء. المعلومات إلى حيث يشال بدون حدود وإرسا

نجد:  استخدامًا أكثرهاالمعلومات ول وإرسال ومن أشهر أنواع نق، استخدامها يدركون ذلك جيدًا
  (.م5111 الصباغ،) االلكتروني العادي.االلكتروني والبريد الصوتي البريد 

 

 :التكنولوجيا استخدام مزايا 2.1
التي للمزايا دها ـاإلنسان يهتم بفوائل لتكنولوجيا المعلومات يجع ألحسناإن االستخدام 

 (.م5111)الصباغ،  استخدام ونذكر منها:ل توفرها عند ك
تكنولوجيا ، وقد عملت رـائف واألوامـالوظأداء بها السرعة في ويقصد: السرعة

درتها على تنفيذ أوامر ـإلى ق باالضافة، من السرعة كبيرالمعلومات على تقديم خدمات على قدر 
تسمح ب مكانية القيام بعدة فهي للزر قرة بعمليات معقدة في وقت خيالي يتزامن مع آخر ن للقيام

 نة.عمليات ووظائف متزام
وباألحرى الدقة ، ةـن الدقـر مـدر كبيـعلى قل سرعة ف نها تعم أكثر: إضافة إلى أنها الدقة

 .ادراكهاي يعجز البشر عن ـات التـء واالختالفءالمتناهية فاألجهزة اإللكترونية الحديثة تدرك األخطا

 بحيث، واطن الشكـن مـمـل تكنولوجيا المعلومات تقلفي  :والدقة الموثوقية مع السرعة
 ات والمعلومات.ـالبيانل اـوترتبط دائما بطريقة إدخ، تعطي نتائج أكثر موثوقية ومصداقية
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وبنفس ، والوظائفل نفس األعماداء تكنولوجيا المعلومات بقدرتها على أ تتميز: لثباتا
اجراءه بصورة ثابتة أي ل فالحاسوب يمتاز بقدرته على تكرار العم، الوتيرة وتكرار نفس المهام

  .المراتن ـوألي عدد م، على نفس النتائج تمامل أخرى بنفس األسلوب ويحص مرة بعد

 : التكنولوجياأهمية  2.2
ة فهي ـولكنها مسالة حضارية وثقافي، إن تكنولوجيا المعلومات ليست مسألة فنية فحسب

ة تكنولوجيا ـات أهميـقيم ومفاهيم وعادات سائدة في المجتمع. وإن أي محاولة إلثب بتغييرترتبط 
وال تدعو كبير أهمية من التكنولوجيا بقدر أكثر يجب أن يسبقها إقرار بأن المعلومات ، المعلومات

والداني كما أن صانعي ، إذ أنها أصبحت معروفة لدى القاصي، الحاجة هنا إلثبات فوائد المعلومات
مرة يتحدثون فيها عن التنمية ـل يكثرون ترديد كلمة معلومات في كالعالم ء ا رارات في أرجالق

التكنولوجية ل ما زاد أهمية المعلومات هو تلك الوسائل والتطوير في القطاعات المختلفة ولع
ل معالجة وتخزين وتوصيل ومع التطور التقني في مجا، ات بعدًا آخرًاـالحديثة التي أعطت المعلوم

 بين المعلومات والتكنولوجيا غير ممكن.ل المعلومات أصبح الفص

ا ـإن أهميتهـل ب، رـالمعلومات ال تقتصر أهميتها على عصر دون آخ تكنولوجياأن كما 
ائق تطور ـد حقكـوتؤ، ةـخاصة وأن مجتمع المعلومات أصبح حقيقة ملموس، تزداد يوما بعد يوم

ة للتفوق ـوأداة فاعل، عنصر حيوي للنمو واالزدهارالشعوب أن تكنولوجيا المعلومات مثلت 
لعالم ء ااـوبنل، الدور الحاسم في تحديد صورة المستقبباكتساب تفردها ل العالمي.  وهي اليوم تكم

ق مجتمع يقوم ـورفع مستويات معيشتهم وخل، أمور حياة الناسل غير مساهمتها في تسهي، الجديد
لوجيا المعلومات واالتصاالت اليوم عنصرا أساسيا في على االقتصاد الرقمي. وقد أصبحت تكنو

 (.م2002)برس، ل ات االقتصادية من صناعة وخدمات وتجارة وماـع القطاعـجمي

كالنشاطات رى ـع األخـات المجتمـفي صميم فعالي المعلوماتتكنولوجيا ل وتدخ
، ظ التراثـق وحفـاإلدارة والتوثي، السكان، الصحة، التعليم والتدريب وفعاليات، الثقافية، االجتماعية

كما يؤدي استخدامها إلى فتح االلكترونية.  تطبيقات الحكومة بناء أن يسهم في شانه وهو ما من 
ا وإقليميا ودوليًا وتعتبر تكنولوجيا المعلومات ـة وطنيـبين المجتمعات المختلفل األفاق أمام التكام

ى اختالف أنواعها كما أدت التقنية إلى تغيير المجتمعات ـعلل دوـلموارد التي تمتلكها المن أثمن ا
ى مجتمعات تقنية أثرت بدورها في السلوك اإلنساني ـة إلـصناعية الحديثـالل التقليدية في الدو

ع اليوم موقتبوأت ع ومما ال شك فيه أن تكنولوجيا المعلومات ـى المجتمـاإلدارة وعلعلم و، لألفراد
ات ـمن الصناعات والقطاعتام الصدارة من حيث الدور االستراتيجي الذي تلعبه فيعدد مت
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ت ـوالواقع أن أهمية اإلستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات قد تعززت وتكرس، رىـصادية األخـاالقت
وى أساسية دافعة في مقدمتها المعلومة والتغيير التنظيمي والمنافسة المكثفة ، وثورة ـقل ضـبف
د ـاس الرصـي أسـات وهـين العالقـالتكوين وتمتل ا نفسها وتعد واحدة  من عوامـتكنولوجيال

د ـوق، صاديةـالمؤسسات االقت كذاوالمنظمات ول وجي واالستراتيجي الذي تنتهجه الدوـالتكنول
ن ـمكم كبير إلى ل بقيام سوق عالمية يمكن فيها الوصول تكنولوجيا المعلومات واالتصا، محتـس

دان النامية ـفرصًا عديدة للبلل تتيح تكنولوجيا المعلومات واالتصاكماات والسلع والخدمات المعلوم
 (.م5111، الصباغبتنميتها االجتماعية واالقتصادية)ل للتعجي

الحكومة ومثال ذلك لتحسين الخدمات العامة ، ةـوتتضمن تطبيقاتها الموجهة نحو التنمي
ودعم ، التجارة اإللكترونية، الصحة يـااللكترون يمـالتعل، نيةااللكترول اإللكترونية واألعما

لكبيرة وبالتالي ف ن هذه األهمية البالغة التي تنطوي ابين األشخاص وخاصة الشركات  االتصاالت
عليها تكنولوجيا المعلومات وما يترتب على دورها من متغيرات وأبعاد إستراتيجية ومستقبلية على 

منها ل مما يجع، بلد بمفردهل ى المستوى المحلي لكا المباشر علـتعكس أثره، المستوى العالمي
ى ـة علـالجاريالنهوض بالتنمية الوطنية المرجوة ومواكبة التطورات دونها ذر ـة يتعـة حيويـمهم
لكثير من الموضوعات المتعلقة بالحاجة إلى المعلومات وهي بذلك تكون حالً  ،ستوى العالميـالم

التغيرات ل لتسهي أكيدةة ـولوجيا المعلومات الجديدة توفر آليوإنه من الضروري التأكيد على أن تكن
العلمية  فالمعلوماتتكنولوجيا المعلومات:  استخدامفي نظام المعلومات والتأثيرات المترتبة على 

، وهي األساسي للبحث والتنمية في ميادين الصناعة والزراعة والمواصالتء والتقنية تكون الغذاء
والثقافة واإلعالم لذا بات  كالتربيةالنسبة للخدمات االجتماعية األخرى في الوقت نفسه أساسية ب

ل اـو إرسـه هـما نهتم بل حيث أصبح ك، صورة سريعة وسهلةـات بـومعلى المعلل االهتمام بالحصو
وإن التركيز اآلن في تكنولوجيا المعلومات ينصب من جودة المعلومات ، المعلومة فقطل تقباـواس

ا المحاور العديدة التي جعلت منها مصدرا من مصادر وخصائص مجتمع وأهميتها فأضافت إليه
وقد وقع تأثير التكنولوجيا على ، (م2006)أحمد،  ".دون تقيد"مجتمع المعلومات، أطلق عليه

، وتوصياًلبثًاو حفظا وتخزينًاو معالجة وتنظيمًا، التي تمر بها المعلوماتل المراح كلالمعلومات في
في معالجة المعلومات بالطرق ، اليدوية أو الميكانيكية ةـاليب التقليديـاألستغيير ل ويظهر من خال

 :مستويين هما ويتجلى هذا التغيير على، اآللية اإللكترونية

 ومراكزن مكتبات ـات مـات المعلومسـ: التطور الملحوظ على مستوى مؤسلالمستوى األو
 .األتمتةوظائفها لعملية  كلالحاسبات في ل عم لودور أرشيف عن طريق إدخا، لوماتمع
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ور مؤسسات جديدة ـى ظهـإلأدىات ـا المعلومـالتالقي بين تكنولوجي المستوى الثاني:
ل: بنوك مثل ات واالتصاـا المعلومـومستحدثة للمعلومات مستفيدة من الثورة الهائلة في تكنولوجي

 كميات المعلومات ولوجيالقد أتاحت تكنة الداخلية. المتصل والشبكاتوقواعد المعلومات المعلومات 
فاستخدام التقنيات الحديثة  ا تتميز بالجودة من جميع الجوانبوجعلته، المعلوماتمن هائلة 

وباألخص منها ، وتحويرها وتبادلها معالجة المعلومات لللمعلومات واالتصاالت اليوم من اج
 وعالقتنا بالمعلومة. وجود إمكانات جديدة غيرت الزمن ت، أدى التقاء االتصاالالمعلومات الرقمية

أدى و في ظل االنفتاح االقتصادي والسيطرة الرأسمالية وبروز كافة التكتالت على جميع األصعدة 
)الصادق،  نتيجة لهذا التطور االستخدام الى توفير الكلفة والوقت وأثر ذلك على ربحية المؤسسةهذا 

 .(م2004

 لى االستغالل األمثل للموارد وتقليصان تطور وسائل تنظيم اإلنتاج للسلع والخدمات أدى ا
لألخطاء وأدى الى ادخال تعديالت في مواصفات السلع والخدمات المقدمة الى السوق في أوقات 

بين نمو اإلنتاجية واالستثمار  %76قياسية وبأسعار مخفضة ولوحظ وجود ارتباط عالي يبل  حوالي 
ات التي رفعت من استخدام تكنولوجيا في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عدد من الشرك

ا تتبعهاالستراتيجيات التي أصبحت و، الت في عملياتها أعلى معدالت نموالمعلومات واالتصا
 (.مDaverport  ،1998توفر خدمات مفصلة حسب رغبة العمالء اليجاد حل لمشاكلهم ) لمنظماتا

األفكار ل عملية تبادفي ل أصبحت تكنولوجيا الحواسب وشبكات االتصاالت تستعمكذلك 
ذلك جليًا في ، وظهر على أنشطة التخطيط كعملية إداريةحيث أثرت بشكل كبير  ين متعاملينـب

أن  كماالعديد من الوظائف. ء ة ألداـات الالزمـالمعلومـل الحاسوب في تقديم وتحلي استخدامتأثير 
 نأهمية عل م المعلومات أصبحت ال تقاستخدام الحواسب في تقدي

 األخرى. المهام 

ز ـا تتميـة وأنهـة خاصـمع تكنولوجيا المعلومات لم تعد كافي المنظماتإن تكيف 
باالستمرارية والسرعة والتعقيد وقوة التأثير وأنها تتميز بسرعة التغير لذا يجب عليها أن تلجأ إلى 

 ةواالستجابة الفعالشرية ـوارد البـللمعلومات لتحسين مهارات ونوعية الم االستخدام الواعي
للمنظمات في التنظيم تحسين مستوي جودة ونوعية ل واالعتماد واإلدارة األمث ءاالحتياجات العمال
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ل الوقت وخفض تكلفة نقل تقليل ودقة المعلومات المقدمة إلى متخذي القرارات والعاملين من خال
 رفع القدرة كذاو السوق. اتساع حالةفي ا واسترجاعها خاصة ـعملية تخزينهل المعلومات وتسهي
 على المنافسة.
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 المبحث الثاني
 اقتصاد المعرفة

 

 تمهيد

يعتبر اقتصاد المعرفة وهو المعتمد بشكل مباشر على استخدام المعرفة والمعلومات في كافة 
األنشطة الحياتية أحد االقتصاديات التي بدأت الظهور حديثًا وتناول المختصين به المعرفة 

االقتصادي خالل فترات زمنية وقد حدث هذا التطور الكبير على هذا القطاع والمعلومات بالتحليل 
مع بداية التسعينات للقرن الماضي حيث ألغيت الحدود أمام الكم الهائل من المعلومات حتى غدت 

االتصاالت والمعرفة هي المحرك الرئيس القتصاد المعرفة في الدول المتقدمة األمر الذي أدى 
ديد عقتصاديات المعلومات مبني على استخدام المعرفة وقطاع اقتصادي مهم لللظهور جيل جديد ال

 . من الدول

 

  :نشأة اقتصاد المعرفة 2.2
شهد الربع األخير من القرن العشرين أعظم تغيير في حياة البشرية، كان بمثابة التحول الثالث 

وم االكترونيةّ  بعد ظهور الزراعة والصناعة، بثورة العل التقانة فائقة التطور في المجاالت فيتمثل 
مورد أساسي من الموارد  توباتت المعلوما (م2008)الزركاني، النووية والفيزيائية والبيولوجية والفضائية 

المكمل  الجديد في الحياة االقتصادية االستراتيجيااالقتصادية الذي له خصوصيته، بل إنها المورد 
للموارد الطبيعية وتشكل تكنولوجيا المعلومات في عصرنا الراهن العنصر األساس في النمو 

 ي مع ظهور العولمة، إذ أن عواملظهر مصطلح االقتصاد المعرف .م(2007،  نصر). االقتصادي
لعلمية غير العصر والتقدم في االكتشافات االمال والعمالة قد تتغير مع ت األرض ورأس االنتاج االثالثة

مع نهاية القرن العشرين، فقد أصبحت الثورة التكنولوجية والذكاء المجسد ببرامج الحاسوب بأهمية 
تستطيع شراءً  الحاجيات من  األسر من %70رأس المال أو العمالة أواألرض، ففي أمريكا حيث 

 التغيرات الجديدة التي يشهدها العالم انبثقت ثورة، وفي ظل  السوبر ماركت عبر الشبكةالحاسوب
 المعرفة بفعل التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأن الصراع العالمي بعد الجات
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)GATT ،)لن يكون صراعًا على رأس المال، أو المواد الخام أواألسواق منظمة التجارة العالمية
 (.OECD,1996)المفتوحة، بل على المعرفة، 

فرع جديد من فروع العلوم االقتصادية ظهر في االونة األخيرة يقوم على الدور  المعرفةيعتبر اقتصاد 
، لزركانيارأس المال البشري في تطور االقتصاد وتقدم المجتمع ) معرفة لدورو لفهم جديد أكثر عمق 

المعلومات، اقتصاد الخبرة، هناك تسميات دالة على اقتصاد المعرفة هي: اقتصاد و ) .م 2007
الكتروني، الشبكي، االقتصاد ا االقتصاد، اد الرقمي، االقتصاد االفتراضياقتصاد االنترنت، االقتص

القائم على المعرفة  واالقتصاد) م2007،نصر)وغيرها من التسميات وجلها تشير إلى اقتصاد المعرفة 
يضع أهمية كبيرة على انشاء واستخدام ونشر المعلومات والمعارف أكثر من أي وقت مضى وأن 

فة جمع واستخدام المعر  ةفعاليعلى محددات نجاح المؤسسات واالقتصادات ككل أصبح أكثر اعتماد 
(OECD,1996.) 

 اقتصاد المعرفة  2.2
هو االقتصاد الذي يدور حول الحصول على المعرفة، واستخدامها، وتوظيفها، وابداعها 

وجية كافة، من اجل االستفادة من التطبيقات التكنول بمجاالتهاوابتكاراها، بهدف تحسين نوعية الحياة 
 يجيةتراتاالسالمتطورة، واستخدام العقل البشري كرأس للمال المعرفي، أحدث مجموعة من التغييرات 

هناك العديد من التعريفات التي تناولت  .  (م2001الشعري والليثي في طبيعة المحيط االقتصادي. )
 :موضوع اقتصاد المعلومات أهمها

هو الفرع الذي يشمل دراسة التكاليف وفاعلية التكلفة وذلك بالنسبة للمعلومات والنظم في 
 .(مJohn ،1980لالتصاالت والمعلومات )عرضها ونقلها وذلك ال يشمل المفهوم الهندسي 

وهناك من عرف اقتصاد المعلومات بأنه )االقتصاد الذي يعتمد في مختلف قطاعاته على 
المعلومات كما يعتمد قطاع المعلومات القائد المتميز في سلعه وخدماته كما أنه يزيد من قوة العمل 

دية األخرى )الزراعة، الصناعة، الخدمات( العمل العاملة في القطاعات التقلي المعلوماتية عن قوة
 م(1995متولي، وذلك بالنسبة للدول المتقدمة كما تختلف بالنسبة للدول األقل تقدمًا )

وعليه فان اقتصاد المعلومات واالتصاالت يمثل اقتصادًا حديثًا يهتم بدراسة فاعلية التكلفة 
اعة، ةالتقلدية األخرى في االقتصاد والزر وعائد التكلفة لقطاع المعلومات يضاف للقطاعات الرئيسي

مالة فيه جانب الع لالصناعة، الخدمات وهو قطاع رائد وحيوي تزداد فيها جانب التكنولوجيا ويق
 التقليدية.
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 الخصائص االقتصادية للمعلومات  2.2   
 مفهوم المعلومات كسلعة  -

 يمكن فعلى سبيل المثال اليمكن اعتبار المعلومات كسلعة شبه عامة أكثر منها سلعة خاصة 
استهالك المعلومات عادة بصفة مباشرة بواسطة أحد األفراد أو جماعة من األفراد بدون تحمل بعض 
التكاليف وان كانت التكاليف اإلضافية لتوزيع المعلومات تكون عادة صغيرة بالمقارنة بالتكاليف 

 (.م2009، الزركانياألولى ناقصة )الميدانية التي تتم لتجهيز البيانات أو األفكار للجماعة 
 لها وفورات خارجية ال تنضب: المعلومات -

أي أن لها قيمة لالخرين تتعدي المستخدمين األصليين وذلك بدون تحمل تكاليف إضافية 
ة شخص معين بواسط ذلك أن المعلومات ال تستنفذ في االستهالك فهي على سبيل المثال قد تستخدم

بعد استهالكها وتمريرها الى أكثر من شخص دون أن  أنها تظل موجودةثم تمرعلى شخص اخر اال 
 .تقل ودون تحمل تكاليف حدية

 :عدم االستحواذ الكامل

أي أن المعلومات ال يمكن احتوائها أو احتجازها ال ستخدام معين وبالتالي هي ليست سلعة 
ل موجهة تى لوكانت في األصيتم تبادلها في السوق بالطريق العادي ويالحظ أن المعلومات ستنشر ح

الى شخص معين فعلى سبيل المثال الكتاب الذي له حقوق الطبع يتم قراءتهبواسطة أكثر من فرد 
 ويتم تبادله بين أكثر من شخص.

 القابلية لالنضغاط والقدرة على المشاركة:

يمكن ان توضع في أكثر من صورة وأكثر من شكل لسهولة استخدامها وتبادلها مهما كان 
حجمها وهذه احدى الخواص المهمةللمعلومات وتتعدد الوسائل التي يمكن ان تحفظ عليها المعلومات 
وأصبح االن من السهل االحتفاظ باحجام وكميات من البيانات والمعلومات على وسائل صغيرة جدًا 

 في حجمها يسهل حملها واالنتقال بها من مكان الخر.

 :القيمة المضافة والمعلومات

عب قياس القيمة المضافة بالنسبة للخدمات التي تنتمي الى مجال المعلومات حيث من الص
 تفيدانيض فالفرد والمجتمع سوف يسأنه اذا قامت المستشفى عن طريق الطبيب بتحسين صحة المر 

من هذه الخدمة وبالتالي قد تولدت ثروة ليست بال شك ثروة بمعنى المنتج في المصنع أو الحصول 
على شيئ مادي ولكن تمثلت في رفع مستوى المعيشة اال أن قياس القيمة المضافة هنا شيئ صعب 
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وهذا كتفسير اخر للقيمة المضافة حيث يتم التعرف على الخصائص والصفات التي تضاف الى 
نات أومواد المعلومات التي يتم تجهيزها والتي تجعلها أكثر فائدة للمستهلكين والمستفيدين وهذا البيا

التفسير يتجاوز التفسير االقتصادي النه يتم في االستفسار عن القيم التي يتم اضافتها خالل فترة 
 .(م1995)متولي، التجهيز واالنتاج 

 لكأمامه ءل االتكنولوجيا ما يتضل شكالقرن العشرين من أالقد شهد النصف الثاني من 
من أبرز مظاهر التكنولوجيا ذلك االندماج الذي حدث بين  لما تحقق في عدة قرون سابقة ولع

المظهر البارز لتفجر المعلومات في استخدام ل ويتمثل، ظاهرتي تفجر المعلومات وثورة االتصا
، حيز متاحل في أق، البشري الحاسب االلكتروني في تخزين واسترجاع خالصة ما أنتجه الفكر

ل الخامسة فقد تجسدت في استخدام األقمارالصناعية ونقل وبأسرع وقت ممكن. أما ثورة االتصا
 والقارات بطريقة فورية.ل والبيانات والصور عبر الدوء األنبا

بأنها اآلالت أو األجهزة الخاصة التي تساعد على ل: و يمكن تعريف تكنولوجيا االتصا
ويري صاحب هذا التعريفأنه من الصعب ، إنتاج المعلومات وتوزيعها واسترجاعها وعرضها

اآللة ، الهاتف، إشارات الدخانل مثل مالحظة أوجه التشابه بين التكنولوجيات المختلفة لالتصا
 إذا تحدثنا عن هذه ولكن،ظاهري لإذا استعرضناها بشك ،حاسب اإلليكترونيال،التليفون، الكاتبة

 ف ن العالقة بينها تكون أكثر ،مفاهيم األساسية لالتصاالت والسلوكلتكنولوجيات من ناحية ال
إذا تمكنت من أن تزيد ل هذه األجهزة وغيرها تعد من تقنيات أو تكنولوجيا االتصال فك، وضوحًا

 فة المتمثلة في حواس البصر والسمع والشم واللمس لذوق. من طاقتنا الحسية المختل

 والمقصود الكون. عن هذا معرفة المزيداالتصاالت إسهامًا فعاًال في  تكنولوجيالقد أسهمت  
ل أو نقل واألدوات التي تستخدم في توصيل االتصاالت تلك األجهزة والمعدات والوسائ بتكنولوجيا

رسالة تتضمن على معلومات أو أخبار من مكان إلى آخر بغض النظر عن نوعية المعلومات 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجتمع ل نت أم مكتوبة. أدي تكامكاالمنقولة شفوية 

وأساسيًا في التنمية االقتصادية  كبيراً ه التكنولوجيات تلعب دورًا المعلومات إلى أن أصبحت هذ
حيث أن هذه التكنولوجيا ستفرز اإلنتاجية ، إلى مجتمعات للمعلوماتل للمجتمعات التي تتحو

وقد بدأت صناعة تكنولوجيات ، معروفة نها ستخلق أعماًال أخرى جديدة غيرأو أ، والتنافس
همًا في اقتصاد عدد من البلدان خاصة في الواليات المتحدة المعلومات واالتصاالت تأخذ دورًا م

إلى مجتمع ل غرب أوربا وهي البلدان التي بدأت فعًال مرحلة التحول وبريطانيا واليابان وبعض دو
مزجًا  القادمةعلى مدى األعوام القادمة  الصناعة هذهضع الخطط لتطويرالمعلومات والتي أخذت ت

معالجة التي يتم فيها إلى جانب األنشطة  المسافاتعبر ل ة االتصاللمستحدثات التي قللت من تكلف
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وقد ل، صادق نواحي التقدم التي حدثت في تكنولوجيات االتصال وهي تعكس بشك، المعلومات
عملي نتيجة المزج  بين نوعين من التكنولوجيات هما : تكنولوجيا المعلومات التي ل حدثت بشك

بها األنظمة الرقمية أكثر قدرة على النفاذ ألعداد متزايدة التحسينات التي زودتها ل أصبحت بفض
التي ل وتكنولوجيات االتصا، سريعل على معالجة كم أضخم من البيانات وبشك، من الجمهور

المرئية أن يتم توصيلها إلى أي مكان في العالم بتكلفة يتم عة سمحت للبيانات المكتوبة والمسمو
 تحملها.

مدى متسعًا من التكنولوجيات المستخدمة لدعم ل ت واالتصاوتتضمن تكنولوجيات المعلوما
ل مجاالت تشمتغطي واإلعالم أو إنتاج المعلومات ومعالجتها وبثها وتبادلها وهي ل عمليات االتصا

من ل شبكات االتصا، الشبكات الالسلكية، الشبكات الثابتة للحاسباتل كًال من الشبكات التي تشم
، شيوعًا واستخدامًا هي شبكة اإلنترنتاألكثر صنيفاتها أما ت، بعد عن طريق األقمار الصناعية

 الوسائط المتعددة...الخ.، نظم إدارة قواعد البيانات، نظم المعلومات الجغرافية

المعلومات على إزالة الحواجز الجغرافية والسياسية وقربت المسافة  القد عملت تكنولوجي 
ف على قدراتها في العلم والتكنولوجيا والبحث تتوقل وأصبحت القدرة على التنافسية للدول بين الدو

 كمانتائج البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتسويق. ل والتطوير وقدرة وحداتها االقتصادية على نق
إليه العلم ومعرفة نتائج ل النامية إلى اإلطالع على أحدث ما توصل يحتاج الباحثون في الدو

بزمالئهم في المجتمع العلمي ل لى فرص لالتصاتخصصاتهم ويحتاجون أيضًا إل البحوث في مجا
نترنت البريد اإللكتروني وعقد المؤتمرات االخدمات شبكة المعلومات العالمية ل العالمي. وتشم

والقدرة ل وهناك عالقة وثيقة بين مستوي الدخ  ...الخ .والصورة المتعددة والفيديو والصوتبالوسائط 
من سكان العالم  %15المتقدمة التي تضم ل فالدو، تعلى استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلوما

النامية التي تضم نحو ل بينما الدو، ألف دوالر سنويًا 85الفرد فيها إلى العالم ل متوسط دخل يص
فمن الواضح أنه توجد ، الفرد فيها على ألف دوالر سنويًال من سكان ال يزيد متوسط دخ 85%

ويترتب عليها أيضًا فجوة في تكنولوجيا ، الفقيرة لالغنية والدول الدول فجوة رهيبة بين دخو
 المعلومات واالتصاالت.

زان الصوت والبيانات والفاكسيميلي والفيديو إلى ـان اختـه باإلمكـة أنـتعني الثورة الرقمي
ين أن فكرة األتمتة قد شجعت الناس للنظر إلى األمور ـي حـف، سلسلة من النبضات اإللكترونية

العناصر مع بعضها لنظام  لربطالفهرسة والملفات ـل )عمـل مث ثيرةكالمكاتب وأعماًال ل مث
 .ة الحديثةـات المكتبيـالمعلوم
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 تطبيقات على اقتصاد المعرفة
 التجارة االلكترونية: 2.50

هي وسيلة حديثة لعمليات البيع والشراء يتم فيها استخدام الحاسبات االلية وشبكة االنترنت 
 .(م2009، براهيمإ)التمام عملية البيع 

 أنواع التجارة االلكترونية: يوجد للتجارة االلكترونية عدة أنواع أهمها:

 -تجارة إلكترونية من المستهلك إلى المستهلك: 

البيع والشراء دون الحاجة لوجود أي تدخل من منظمة أو جهة وسبب انتشار  عمليةوتحدث  
 هذا النوع وجود عدد من المواقع المختصة.

 االلكترونية بين الشركات والزبائن التجارة
 أمازون  موقع هو عالنو  لهذا مثال وأكبر ،إلكترونياً  للمستهلكين منتجاتها بتقديم الشركات تقوم
Amazon للمستهلك التجرئة بيع خالل من منتجاته ببيع يقوم والذي. 

  التجارة االلكترونية بين الشركات وبعضها
 التجارة المج في ُتجرى  التي التعامالت أغلب االلكترونية التجارة أنواع من النوع هذا يشغل
 هذا تحت تندرج االلكترونية التجارة تعامالت من %85 أن الدراسات بعض أثبتت وقد االلكترونية،

 النوع.
 وأخرى، تجارية ةشرك بين النوع هذا في االلكترونية األسواق وتعامالت االلكتروني التبادل ويتم

 الخدمات. بعض تنفيذ أو السلع شراء أو بيع التعامل هذا من الهدف ويكون 
 التجارة االلكترونية بين مستهلك وشركة

 لباتط بتوفير المستهلكين يقوم ثم النوع هذا في إعالن أو طلب المنشأة صاحب ويقدم
 للشركات. المستهلك يبيع عندما النوع هذا ويحدث العمل صاحب

 إلجابةل محترفين عن والبحث بعد عن العمل مواقع النوع: هذا تتبع التي المواقع مثلةأ ومن
  اإللكترونية. التجارة مجال في المواقع أشهر أحد (ebay) موقع ويعد األسئلة، عن
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 أرقام عن التجارة االلكترونية

تريليون دوالر وتأتي الواليات المتحدة  3.2االلكترونية حول العالم يصل الى  التجارةحجم 
 statista,2016)) االلكترونية.والصين وألمانيا الدول األكثر في معدالت االعتماد على التجارة 

 التسويق االلكتروني:                                                 2.55
رنت، بالتسويق عبر اإلنتنظرًا لتطور العالم وتطور أساليب عيشه، أصبح هناك ما يعرف 

وكانوا يعتمدون قديمًا على ترويج السلعة وتسويقها على أرض الواقع وجهًا لوجه، أما اليوم فهم 
يروجون للسلعة وتسوق عبر شبكات اإلنترنت حول العالم كله وليس فقط على محيط معين، وأصبح 

البيع، فهناك ديدة في عالم التسويق و التسويق عبر الشبكة العنكبوتية اإلنترنت نوعًا من األساليب الج
عدة مواقع تهتم في ترويج وتسويق السلع والمنتجات، عبر شبكة اإلنترنت واألجهزة الرقمية والهواتف 
المحمولة دون الحاجة إلى أوراق، وتعتمد طرق نجاح التسويق على خبرة موظف التسويق، والميزانية 

 (م2010سليم ،  ( المالية المحددة، وطرق التسويق المتبعة

و تتلخص عناصر التسويق اإللكتروني في المنتج وتمييزه، والسعر المطلوب، والمجتمع     
المستهدف، وكيفية التوزيع والترويج، وعمليات االتصال والتسليم، أما عملية التسويق اإللكترونية 

لبحث تتمثل في محركات اتحتاج العديد من األدوات لتجعل التسويق ذا فعالية ناجحة، وهذه األدوات 
اإللكترونية لعرض المنتج، والمواقع االجتماعية لترويج المنتج، ومواقع اليوتيوب التي تشرح المنتج 
بالتفصيل وكيفية عملية الشراء والتواصل، وبرنامج التسويق الذي يعرض مواصفات المنتج الكاملة، 

المنتج  وعمل الدعاية اإللكترونية لعرض والبريد اإللكتروني للتواصل بين موظف التسويق والعميل،
ومزاياه تتلخص في: التفاعل يبقى متواصاًل ومفتوحًا في أي وقت. ربح ثقة  بطريقة ملفتة للعميل

العمالء، والحصول على عدد كبير منهم. تحقيق ربح ذي سقف عاٍل. الشروط القانونية لسهولة عملية 
 ة. حماية معلومات وحسابات الزبائن، وللزبائن حق فيالبيع والشراء في مواقع التسويق اإللكتروني

الوصول إلى معلوماتهم لتعديلها وحذفها. سهولة الحصول على السلعة المراد شراؤها عبر شبكات 
اإلنترنت، متخطيًا الزمان والمكان. تسويق السلعة يكون مفتوحًا لجميع الشركات مهما كان دخلها 

د ات وطرق التسويق اإللكتروني ذات تكلفة منخفضة. القدرة على تحديكبيراً أو متوسطاً أو صغيرًا. آلي
 (5105خليف ،) نقاط القوة والضعف في عمليات تسويقهم.
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 -الخالصة :

كان لظهور مجتمع المعلومات في العصر الحديث دور كبير في تطوير قدرات االنسان 
دقة في ونقلت االنسان الى عصر يتميز بال والسياسية،المعرفية وأسهمت في إزالة الحواجز الجغرافية 

وخلقت مجتمع يتجه الى االقتصاد الرقمي مع ايجادها لمفاهيم جديدة  اإلنجاز،العمل والسرعة في 
ر المعرفة وفي اقتصاد المعرفة اليوم تعتب االلكتروني.لدى االنسان مثل الحكومة االلكترونية والتعليم 

نجاح المؤسسات واالقتصادات أكثر  وأصبحت محدداتالتنمية والمعلومات أساس النمو االقتصادي و 
وقد كان لظهور مصطلح االقتصاد االلكتروني والتجارة االلكترونية  المعرفة.اعتمادًا على استخدام 

ذلك التسويق وك على المستوى العالمي التي ازداد حجمها بصورة كبيرة دور كبير في نمو االقتصادات
 وطرقه.عن التسويق العادي من حيث شكله االلكتروني الذي يختلف 

 

 

  



 

 

 

 

 الفصل الثالث
التنمية االقتصادية وقطاع 

تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت في فلسطين
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 الفصل الثالث
 التنمية االقتصادية وقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فلسطين

 -تمهيد : 

التنمية مرحلة متقدمة للمجتمعات في كافة مجاالت الحياة فهي تهتم بالجوانب المادية تعد 
واإلنسانية حيث تجعل االنسان طافة فاعلة محركة وتعمل على تحسين الوضع المعيشي 
للفرد وال تحقق التنمية أهدافها اال اذا سارت على تخطيط سليم والدخول الى عالم الثورة 

ثورة تتطلب خبراء وفنيين متخصصين أعلى من حاجتها للعمال اليدوين ، التكنولوجية وهذه ال
ولقد أدركت البلدان الصناعية هذه الحقيقة فوجهت قطاع التعليم في بلدانها الى استثمار 
العفل و أصبح النمو االن يقاس بالعلم والتقنية وبالمستوى العلمي والتكنولوجي الذي عليه 

 . هذا البلد أو ذاك

 :ماهية التنمية 3.5
ء اـسياسيون وعلمـواالقتصاديون والللمخططون  هدفًا أساسياً التنمية  أصبحت

ل األولوية لدى الدومركز  ليحتأصبح هذا الهدفومع منتصف القرن الماضي ، االجتماع
 المتخلفة والتي هي في طريق النمو.

 مفهوم التنمية:  3.2
ن ـو: مـيادة واالنتشار أما لفظ النموالذي يعني الز، نمىل لفظ التنمية مشتق من الفع

ف ن ، وإذا كان لفظ النمو أقرب إلى االشتقاق العربي الصحيح، نماء ويعني الزيادة، ينمو، نما
يزيد ء يعني أن الشيء فالنما، على المفهوم األوربي   يشوه اللفظ العربي اللفظإطالق هذا 
ذي ـاإلنجليزي ال Developmentأما المفهوم ، من تلقاء نفسه ال باإلضافة إليهل حاال بعد حا

ق ـى تحقيـدرة علـاءة وقـيعني التغيير الجذري للنظام القائم واستبداله بنظام آخر أكثر كف
 األهداف وعلى هذا األساس ف نه ال يوجد تطابق في المفاهيم.

ة ـادة المرتبطـمفهوم التنمية في اللغة العربية والفكر اإلسالمي عن الزي ويتركز
المفهوم  يركزبينما ، مع هذه الحياة الطيبةل وإن لم يتجاه، وأجر اآلخرة ارة والتركةـبالطه
ات ـقياس النمو في المجتمعل على البعد الدنيوي من خال Developmentزي ـاإلنجلي
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مجتمع لديه ل رات اقتصادية ومادية. والنقائص وضع برامج لسد هذه الفجوات. فكـبمؤش
يستدعي القيام  بوضع سياسة تنموية وطنية ف ن ذلكاحتياجات خاصة به ف ذا أردنا أن نقوم 

ف ن معرفة االحتياجات ولذا  حده،على كل ودراسة احتياجات المجتمع المحلية  باحصاءأوال 
ة مع التطورات الراهنة على مستوى المجتمعات ـخاصل تمكننا من معرفة ماذا يجب أن نفع

العتبار.  فال بد أن تبنى سياسات باحتياجات جديدة ومتجددة يجب أخذها بعين ا ءتف نها جا
ذباالحتياجات المستقبلية ـع األخـة مـوبرامج التنمية على أساس دراسة االحتياجات الحالي

 إلى ما يجب أن يكون.لللوصو كائنو ـأن التنمية تنطلق مما هل القول والمتوقعة ومجم
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 :التنمية مفهوم تطور 3.3
البنى تركز على التنمية تعبر عن عملية اقتصادية مادية  كانتفي بداية األمر 

، سد حاجات اإلنسان األساسيةـا يـوتوفيرم، المعيشيةل االقتصادية التكنولوجية وتطوير الوسائ
في آسيا وإفريقيا في الستينيات من القرن الماضي رغم جلي  لوقد ظهر مفهوم التنمية بشك

 المصطلحات استخدامًاأكثر كانإال انه ، ة الثانيةأنه برز بصورة أساسية منذ الحرب العالمي
 .(م1968، المصري )صادي ـللتعبير على حدوث التطور والتقدم المادي والتقدم االقت

ل مفهوم التنمية إلى حقل استخدمت فيما بعد مصطلحات التحديث والتصنيع ثم انتق
 جاءتوظلت على هذا النحو إلى أن ، منفرد يهتم بتطوير البلدانكحقل سياسة حيث ظهر ـال

فأصبح هناك ما يعرف بالتنمية ل، ة التي أضيفت فيها إلى مفهوم التنمية مفهوم الشموـالمرحل
ة ـوالتنميل، شموـعلى الل التنمية بدون إضافة لفظة الشاملة لم يكن يدلفظ  لكنشاملة وـال
 كانوإذا ، اإلنسانية جميع جوانب الحياةل هي تلك العملية التي تشمل، شاملة بطبيعة الحاـال

ي صياغته ـمفهوم التنمية الشاملة قد استطاع تجاوز القصور الموضوعي لمفهوم التنمية ف
مفهوم التنمية ـل وم إذ ظـالقصور الجغرافي واإلستراتيجي للمفه األولى ف نه لم يستطع تجاوز

تبعية نموذج التنمية في العالم الثالث للنموذج الحداثي الصناعي الغربي وبالتالي  يجمع دالالت
الثالث من التنمية وهو ل ثم ظهر الجي، المفهوم يرتبط بتقسيم العالم إلى متخلف ومتقدمل ظ

ر مفهوم آخر وهو التنمية المستدامة والذي يعتبر ـم ظهـث، كثيراً دم التنمية المستقلة لكنه لم ي
 كذلك.ي معانيها السابقة لم تكن ـة فـالتنمي كأنو، الرابع للتنميةل الجي

 التنمية والتغيير: 3.4
، جوانب الحياة وبمعدالت متفاوتةكافة المجتمعات تغيرات مختلفة في  كلتعيش 
صورة ـهذا التغيير قد يحدث ب، عن فترات أخرىفي فترات  ظهورًا أكثربحيث تكون 

وقد يحدث بسرعة وعلى هذا ف ن ساعةالتغيير قد تتأخر ، بحيث ال يمكن مالحظته، ةـمنتظم
 المجتمعات اإلنسانية. كلظاهرة التغيير تكون تلقائية منتظمة في  ،تقريبًاولكنها ال تتوقف 

 دثـائي يحـفالتغيير تلق، ةويمكن أن نلمس وجود ارتباط بين مفهومي التغيير والتنمي
المتغيرة المجتمع حيث ينسق بين النظم ل ويقوم بوظيفة هامة داخ، بطريقة منتظمة ورتيبة
 (.م2006ل )نصر، بالمجتمع إلى ظروف أفضل بتحقيق التنمية واالنتقا
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في نفس  يةالطبيعة التلقائية والغال روتغير وتشمـة تغييـأما التنمية فهي نفسهاعملي 
من التغيير والتنمية وثيق الصلة في التخطيط كل اآلخر هو أن قاء أن وجه االلت كماالوقت. 
 ضبط اتجاهات التغيير والتنمية لصالح أفراد المجتمع وأهدافه.  ل من أج

 التنمية والنمو:  3.1
ة ـمترادفككلمات غالبا نجد أن األشخاص يخلطون بين التنمية والنمو ويستخدمونها 

من ل فهناك فروقات بينهما فالنمو عملية تلقائية تحدث دون تدخ، ذلكلكنها على العكس من 
ـل. ع ككـع للمجتمـجانب اإلنسان وتشير إلى أن التغيير ناتج يفترض أن يحقق الخير والنف

سب ـاس بنـويكون هذا النمو قابال للقيلألشياء  التدريجيل فهي تشير إلى التطور والتحو
ة ـظ أن التنميـوالمالح، وحركة سريعة للتطورل وشام كمية.  أما التنمية فهي تغير جذري

 أما النمو فهو تطور طبيعي في إطار الظروف العادية.، تأتي دفعة واحدة وقوية

ويمكن أن تكون التنمية هي ، بأن التنمية مرحلة سابقة عن النمول ن القوـذا يمكـل
اف محددة ونتائج واضحة  ذا افترضنا بأن لدينا مشروع تنموي ولدينا أهدـو.  فـأساس النم

في دائرة ل على نتائج إضافية فهي تدخل ا فلما يتم تنفيذ البرنامج ونحصـإليهل نريد الوصو
 .(5101وصالح ،)حالوة  ادة الطبيعية فهي نموـالنمو وكذلك الزي

 االسالم:التنمية في  3.2
   رضألا نم مآد نشأي أذلهو االى ـلقد حدد اهللا رسالة اإلنسان في األرض بقوله تع

ي األرض ـدؤوب فـسعي الـلة والـة المتواصـفيها ويتم اإلعمار المطلوب بالتنمي مآدرستعموا
ة االقتصادية ـشكالت التنميـة وأن مـصر خاصـوقد أصبح هذا السعي من أولويات هذا الع

اإلسالم ء اـوقد ج ،التي تواجه المجتمعات المعاصرة المشاكلواالجتماعية تعتبر من أهم 
واالتكالية وعدم السعي الذي ينتج عنه التخلف ل الكسل السيئة مثت اليحاربالسلوكي

والتنمية في اإلسالم  سياسي وتجاوز الواقعل كيان اقتصادي واجتماعي واستقالاء والفقرلبن
الستخالف في األرض ءااـهي التنمية الشاملة لإلنسان الذي يؤدي وظيفته في القيام بأعب

 ويركزمشتركة تجمع بين الحكومة والفرد.وأعمارها والتنمية في اإلسالم هي مسؤولية 
دوث ـى حـعلى األسباب التي تؤدي إل القضاءة في الفكر اإلسالمي على محاولة ـمفهوم التنمي

إلى تنمية المجتمع من النواحي غير المادية ل تسعى إلى الوصو كمااالقتصادية  المشاكل
االجتماعية وذلك ال ل كالمشال الروابط اإلنسانية وحواعالء و بالنفس البشرية ـحيث النم

، ثانيًااء وتنمية ثروات المجتمع وتحقيق الرخ، يتحقق إال بتنمية االحتياجات األساسية أواًل
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ويرتكز تحقيق التنمية في اإلسالم على بناء االنسان وفق المنهج اإلسالمي فاالنسان هو  
 .(5103 ،)الجيوسيعصب التنمية وبناؤه يخلق مواطنا إيجابيا وفعاال في عملية التنمية 

 االقتصادية: أهداف التنمية  3.2
أهداف التنمية االقتصادية ليست متشابهة في كل المجتمعات حيث إنها تتباين من 
مجتمع آلخر سواء كانت سياسية اقتصادية اجتماعية ولكل مرحلة من مراحل التقدم والتطور 

 .(م2005، حشيش)في المجتمع أهداف، واألهداف العامة للتنمية االقتصادية فيما يلي: 

 زيادة الدخل القومي الحقيقي: 
 الزيادة في السكان واإلمكانات تحتكم زيادة الدخل القومي لبعض العوامل منها معدل

المادية والتقدم التكنولوجي للدول، حيث كلما كان المعدل في زيادة السكان أكثر يدفع ذلك 
ية للزيادة األساس الدول إلى السعي والعمل على تحقيق نسبة أعلى في دخلها لتلبية الحاجات

 في السكان

 زيادة ورفع المستوى المعيشي:
تسعى التنمية االقتصادية للعمل على رفع مستوى المعيشة للسكان في جميع النواحي 
الحياتية كالمأكل والملبس والمسكن، وارتفاع متوسط دخل الفرد يدل على ارتفاع مستوى المعيشة 

خل القومي ة بتنظيم الزيادة السكانية وطريقة توزيع الدوكذلك العكس، ويرتبط أيًضا تحقيق التنمي
 .(م2006، )فليح

 تقليص التفاوت في توزيع الدخل والثروة:

التنمية االقتصادية في الواقع هدفها اجتماعي حيث إنه في معظم الدول النامية يوجد 
في  رانخفاض في الدخل القومي ومتوسط نصيب دخل الفرد قليل، ف نو يوجد وجود فرق كبي

توزيع الدخل والثروات، إذ تستولي نسبة قليلة من المجتمع على نسبة كبيرة من الثروة ونصيب 
على من دخله القومي وغالبية أفراد المجتمع ال يمتلكون إال نسبة قليلة من ثروته وتحصل 

 (.م2009، عبلةعلى نصيب متواضع من دخله القومي )
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 الوصول لجودة في الحياة:
لجودة أفضل في الحياة من أهم المؤشرات التي تهتم بها الدول حيث إن الوصول 

يضمن في تحقيق هذا الهدف تحقيق مستوى تعلمي أفضل والسعي إلى فرص أكثر مالئمة 
 (.م2009، عبلةوجودة ثقافية وبيئية )

 نظريات التنمية االقتصادية:  3.2
 يلي:هناك العديد من النظريات الخاصة بالتنمية ومن أهمها ما 

 نظرية الدفعة القوية أو النمو المتوازن:
وتكمن الفكرة األساسية لهذه النظرية، بأنه ال يمكن للدول النامية من القضاء على ما 
تعانيه من التخلف دون القيام بدفعة قوية أو مجموعة من الدفعات المتماثلة بالقيام باسثمارات 

نشاء مشروعات مترابطة لكي يتمكن االقتصاد ضخمة لبناء الهياكل االقتصادية األساسية،  وا 
من الخروج من حالة الركود، ولكي يصل إلى حالة من النمو المتوازن في معظم النشاطات 

 (م2001يثي،لوال عجمية ) االستثمارية

 Rosenstein –رودان –من أهم مؤيدي استراتيجية النمو المتوازن هما روزنشتين 
Rodan  وراجر نيركسهRangner Nurks  وقد برروا تأييدهم لهذه االستراتيجية هو ضيق

السوق حيث إنه من أهم العقبات التي تقف في مسار التنمية ويعود ضيق السوق إلى انخفاض 
 (.م1992،عريقاتمستوى اإلنتاجية )

ويؤكد روزنشتين ونيركسه أن الحل يكمن في إنشاء صناعات مختلفة في وقت زمني 
ات فيما بينها سوق واسع وكبير ويكون بداًل من إنشاء صناعة متقارب، تجمع هذه الصناع

واحدة داخل الدول النامية ويبرر مؤيدو استراتيجية النمو المتوازن أن األفراد يجب أن يقوموا 
نتاجية مرتفعة عند بناء مجموعة من الصناعات المختلفة والتي سوف تسهم  بالعمل بكفاءة وا 

الصناعات فاالستثمار حسب رأي نيركسه يجب أن يشمل بدورها في إنشاء سوق واسع لتلك 
االقتصاد الوطني كاماًل ألن االقتصاد الوطني مجموعة واحدة تتكون من أجزاء عديدة مترابطة 

 (م1992، عريقات)

ونظرية الدفعة القوية تعتمد على مبدأ الوفورات الخارجية ومن المزايا التي تعود بالفائدة 
على المشروعات اإلنتاجية وذلك نتيجة لقيام مشروعات أخرى دون أن تأثر هذه المزايا في 
حساب عائد االستثمار في المشروعات األخيرة وذلك بأن النشاط اإلنتاجي يقوم به أحد 
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تفيد منه مشروعات أخرى ، دون أن يحصل المشروع األول على مقابل لهذه المشروعات تس
الفوائد من الشركات ، وذلك انشاء مزرعة زهور بجوار خاليا نحل إلنتاج العسل بذلك يستفيد 
صاحب خاليا النحل من قيام مزرعة الزهور ، دون أن يعود ذلك بالفائدة على صاحب المزرعة، 

 م الوفورات الخارجية في مجال التنمية االقتصادية .وبذلك يكون قد استخدم نظا

 إلى اتساع ذلكعلى وجود التكامل بين المشروعات الصناعية ويؤدي  ذلكويؤكد 
ومن ثم انخفاض التكاليف واألسعار، وبدوره يؤدي إلى زيادة الدخول بمعدالت  نطاق السوق،

 .(5117، القريشي)ه زيادة االدخار واالستثمار كبيرة ما يترتب علي

ويعتبر استخدام أسلوب التنمية باالعتماد على نظرية الدفعة القوية بحاجة إلى تمويل 
كبير قد تكون الدول النامية غير قادرة على الحصول عليه أو قد يعتبر غير مجدي بالنسبة 

 لها. 

ويرى منتقدو نظرية الدفعة القوية، بأنها أسست على افتراضات أن العرض سيولد طلًبا 
جيمة عموازًيا له، وهذا غير واقعي والسيما في الدول النامية التي تعاني من ضيق السوق )

الدفعة القوية، غير مناسبة والسيما للدول النامية، حيث إنها  استراتيجية تعتبر. (م2001والليثي، 
 تفتقر إلى الموارد الالزمة للقيام ببرنامج تنموي شامل.

 االنتقائي:او األسلوب  زن نظرية النمو غير المتوا

وذلك لصعوبة توفير تمويل الزم للنمو المتوازن ، كما ويرى فريق اخر من االقتصاديين 
بان برنامج االنماء األكثر تواضعا والذي يحتوي على مجاالت منتقاة هو األسلوب المناسب 

ة يتم يالوحيد وينصحون باتباعه ، ومن خالل هذا األسلوب فان الخطوة الضخمة في التنم
اتخاذها في عدد محدود من الفروع اإلنتاجية بحيث تحدث تكامال مع غيرها واثارا وروابط 

 (.5114)مقداد،امامية وخلفية تؤدي الى اشعاعات تنموية تكون أساسا للتنمية المتجددة ذاتيا 

ويعتبر البرت هيرشمان وهانز سنجر من اهم مؤيدي هذه االستراتيجية ، وقد انتقد 
نمو المتوازن على الرغم من وجود اتفاق في الرأي من قبل هيرشمان مع نيركسه أسلوب ال

وروزنشتين رودان في ان عملية التنمية تحتاج الى دفعة قوية تتمثل في برنامج استثماري كبير 
، اال ان هيرشمان يرى ان هناك قدرة محدودة من االستثمارات موجودة أصال في الدول النامية 

   (0995ريقات، )عرشمان مع نيركسه في تكامل االستثمارات مع بعضها البعض ، كذلك يتفق هي
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 مكونات التنمية:  3.2
-الفكرة-التراب-اإلنسان ل لعدد من العناصر وهي: صيلة تفاعـي حـة هـالتنميان  

 (.م2006الشيباني، ) توضيح لهذه العناصر:الزمن وفيما يلي 
صر وبخصوص ـي أي عـع فـالمجتمـل داخ: إن اإلنسان هو أساس أي ثورة اإلنسان

للتغيير ال يأخذ  ةـة االجتماعيـفاإلنسان في المعادل، التنمية ف نها تنطلق من اإلنسان لتعود إليه
على ل نجاح برامج التنمية إذاآمن بفكرة التغيير وعمل فاإلنسان هو عامل مركز الثق

 المعاكس.سار في االتجاه  دون تحقيق التنمية إذال ذلك   يعتبر عائقا يحوـوك، اـتحقيقه

ن ـفي العملية اإلنتاجية مل ما يدخ كلويقصد بالتراب الثاني : وهو العنصرالتراب
والزمن الذي يقضيه ل في رأس المال عمله المتمث وفائضبخالف جهد اإلنسان ، رـعناص

على األرض وما في باطنها ء شي كلل ة اإلنتاجية ولذا ف ن مفهوم التراب يشمـفي العملي
ور ـمن ناحية صاء اإلنسان به سول ما يوحى إليه اللفظ خاصة ما يتعلق بكيفية اتصال وك

 ة السيطرة العينية واالستخدام الفني.ـن ناحيـة أو مـالملكي
يكون  ب أنـفأي مشروع تنموي يج، : فالزمن أمر حيوي لعملية التنميةالزمن

فالحكومة ، ةـالمتقدمل دوـمات الـن سـللوقت مل األمثل االستغالمربوط بمدة زمنية معينة: ف
دور الزمن في التغيير فقد أصدرت بعد انهزامها في الحرب العالمية  أدركتاأللمانية التي 

وع  يوميًا ـأطفااًل وشيوخا للتط، ورجااًلنساء الثانية قرارا طلبت فيه من كافة أفراد الشعب 
فالتنمية العام الصالح ل وبالمجان من أج، ة على عملهفرد زيادل ساعتين يؤديها كل للعم

، فاألمة التي ال تحترم الوقتيفوتها قطار التنمية في العالم، مربوطة بالزمن أشد االرتباط
دور ، فاغفال شيء يسير ويتغير من حولنال خاصة ونحن نعيش عصر السرعة بحيث ك

لذا يجب أن تكون التنمية في ، التنميةل يعتبر من أهم أسباب فش،الزمن في عملية التنمية
 سباق مع الزمن 
م تكن ـ: يبدوواضحًا أن المكونات الثالثة األولى للتنمية تكون مجردة إذا لالفكرة

وإن المجتمعات ، دةـن العقيـأتي مـالمي تـوهذه األفكار عندنا في الدين اإلس، مبنية على األفكار
التغيير في ل صـد أن حـإال بع حضاري لم يقمء التي غيرت مسار التاريخ وحققت لها بنا

 ال هللا إن﴿ :لحقيقة التاريخية في قوله تعالىالنفس اإلنسانية والقرآن الكريم يؤكد هذه ا

 ﴾. بأنفسهم ما وايغير حتى ميقو ما يغير
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ارة واضحة ـا إشـوهنـل : أما التأثير الثاني على اإلنسان فيكمن في توجيه العملالعم
ى معزوال وال ـردي يبقـالفـل فالعم، المجتمع نحو تحقيق هدف واحدل إلى توحيد الجهود داخ

ن موقعه ـمل ك، فالتنمية هي نتيجة تضافر جهود كافة فئات المجتمع، إلى نتيجةل يوص
سب ـالذي يكل فالمقصود كذلك خلق اإلنسان العامل وجيه العمتل وحسب مستواه.وعندما نقو

 ـل: ّ القائالصيني ل شه وليس الذي يعطىله العيش ويسير في هذا المعنى بالذات المثـعي
وإذا علمته الصيد ف نك تضمن ، له قوت يومهوتضمن  تحييهدمت لشخص سمكة ف نك ـإذاق

 .(5116)الشيباني، ته" له قو

 سولهور عملكم هللاى افسيرا عملوا قلو ﴿:بصريح اآلية القرآنية المطلوب لوالعم

 ﴾ نتعملو كنتم بماكم فينبؤ دةلشهاوا لغيبا عالم لىدون إسترن ولمؤمنووا
 لجعله آلة للنهوض والتقدم ل : المؤثر الثالث وهو توجيه رأس المالاـالم رأس

 يةمبادئ التنمأسس و 

 :مبدأ تحديد االحتياجات 

 لمشروع لتحقيق التنمية يجب أن يسبقه دراسة وحصر لك إن رسم خطة أو بناء
والنقائص  ا مواطن الضعفـبأنهل وـوالتي يمكن أن نق المجتمعل االحتياجات المطلوبة داخ

مجتمع لديه احتياجات خاصة به ف ذا ل فك، لنقص وبالتالي وضع برامج لسد هذه الفجوات
ودراسة  ءتدعي القيام أوال ب حصاءأردنا أن نقوم بوضع سياسة تنموية وطنية ف ن ذلك يس

نصف الجواب ف ن معرفة ل مالسؤاـأن فه كماعلى حدا ول كاحتياجات المجتمع المحلية 
ة مع التطورات الراهنة على مستوى ـخاصل االحتياجات تمكننا من معرفة ماذا يجب أن نفع

فال بد أن ت باحتياجات جديدة ومتجددة يجب أخذها بعين االعتبار.  ءالمجتمعات ف نها جا
بان، ذ بالحسـع األخـة مـتبنى سياسات وبرامج التنمية على أساس دراسة االحتياجات الحالي

إلى ل ائن للوصوـو كـأن التنمية تنطلق مما هل القول االحتياجات المستقبلية والمتوقعة ومجم
 ما يجب أن يكون.
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 اتيةالذ المساعدة: 

األفراد على ممارسة الحرية  دـات وتعويـر االتجاهـويهتم مبدأ المساعدة الذاتية بتغيي 
على هذا المبدأ يتضمن ل تحدثه مشروعات وبرامح التنمية القائمة بالفع لذياألن التغيير 

ديد احتياجاتهم ساسهم بالقدرة على تحـاتهم وإحـلوب حيـتغييرا لنظرة أفراد المجتمع أنفسهم وأس
فتغيير اتجاهات أفراد المجتمع له نفس األهمية التي تكون للتغيير في ، مشاكلهم لوح

 التنمية المختلفة. ل النواحي المادية في مراح

ق ـومن بين ما يتم به تحقي ،وتتضمن المساعدة الذاتية التعبئة الشعبية إن صح التعبير
المواطنين لكي  كلولية لدى ؤوبث روح المس المشاركةذا المبدأ هو نشر الوعي أو ثقافة ـه

 (0995حسين ،).على كل المستوياتل التنمية هي نتيجة عم نيحسوا بأنهم جزء من المجتمع وأ
 

 الشعبية المشاركة: 

التي تقوم عليها برامج التنمية خاصة تنمية المجتمع المحلي  المبادئيعتبر من أهم  
الجانب الديناميكي في المشاركة ل عليه برامجها  اعتمادا أساسيا حيث يمثد الذي يعتم

ء دد دوره في بناـالشعبية هي أساس الحياة االجتماعية فاإلنسان اجتماعي بطبعه  و ال يتح
األفراد ،  عـب أن يضع في الحسبان أن جمياالجتماعي ويجل في العم كتهمجتمعه إال بمشار

ك بنشر ـستواه وذلـعلى مل ك المشاركةمعنيين بمصطلح المشاركة الشعبية وتكون هذه 
مشاريع ـل ن أجـعت مـي وضـالوعي لدى األفراد وتوسيع مداركهم وإحاطتهم باألهداف الت

م معالم ـي رسـفدور المواطن ل زاد من المشاركة الشعبية وتفعيء أهم شيل ولع، التنمية
رق وفتحت ـالطـل دت كـالحديثة التي مهل تنمية مجتمعه هو تكنولوجيا المعلومات واالتصا

وم حيث ـبأنها ألغت تلك الحواجز التي بين الحاكم والمحكل ونستطيع أن نقو، األبوابل ك
ع أرقام ـوض هكذاأصبحت معظم الهيئات الحكومية لها مواقع خاصة على الشبكة العالمية و

واالقتراحات وعرض   ، الشكاوي ديم ـوذلك لتقعلى مدار اليوم حت تصرف المواطنين ت
مشاركًا واطن مسموعا وأصبح ـوت المـبح صـتكنولوجيا المعلومات أصل فبفض، انشغاالتهم
االجتماعي ال متأثرا به فقط.  فهذا المبدأ في التنمية يعني المسؤولية الجماعية ل في الفع

و تأكيد على أن التنمية تتعارض مع التهميش ـاث التغيير وهفي إحد، والضمير الجمعي
 (0995حسين ،) اء.واإلقص
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 :في أي وقت ممكن تبعًاء واإلثرال بمعنى أن تكون الخطة قابلة للتعدي المرونة 
لالجتهاد ل بأن المرونة تقتضي فتح مجال ويمكن أن نقو، للظروف التي تطرأ عليها

في تطبيق هذه البرنامج السياسة أو هذا ل في وسط ظروف تقتضي التحاي
 ومستوياتها:

 الديمقراطية 
على القهر واإللزام فنستطيع مثال أن نستورد مشروع يقوم ال ل إن التنمية هي عم

لمجتمع لكنه ال يصلح له أوال أل ن هذا البرنامج تم ه على اـتنموي جاهز ونفرض
وثانيا ، ين يعيش في بيئة مختلفة وتحت ظروف خاصةـع معـلمجتم إعداده خصيصًا

ى مبدأ المشاركة من طرف كافة أفراد المجتمع ـة علـألنه مفروض عليه فالتنمية مبني
 تنموي . نامجنهج الديمقراطي هو جوهر أي برـ ن المـذلك فـوب، ومينـومحك ًاـحكام

 أبعاد التنمية:  3.50
 (م5116الشيباني، ) إن إستراتيجية التنمية تقوم على ثالثة أبعاد هي: 

د اإلنساني ـللبعـل وإن أي تجاه، : وهو أهم شيء في إستراتيجية التنميةالبعد اإلنساني
ذلك أنها ، يـإلى نزع عملية التنمية من مضمونها الحقيق في أي برنامج تنموي سيؤدي حتمًا

 .أولوياتهاالسلع والمنتجات بقدر ما تضع اإلنسان في أولىمن في اهتماماتها التراكمال تعني 
، : ويتعلق هذا البعد باإلمكانيات المتوفرة من موارد طبيعية وماليةالبعد المادي

 التي يجب توفيرها.أو متوفرة  كانتء سوا

عملية ،رـلتغييل لتحقيق التنمية وحصو الفترة الزمنية المقدرةل : ويمثالزمنيالبعد 
 جوانب هي:ثة ثاللها التنمية 

ي تسارع ـة فـ: ويعتبر هذا الجانب أحد المقومات الرئيسية الهامالجانب التكنولوجي
 وتسخير، ةـوث العلميـم البحـق دعـلذلك وجب االهتمام به عن طري، وتيرة النمو والتغيير

 العلم والتكنولوجيا لخدمة التنمية.
، ردي والوطنيـالفل دخـادة الـ: يهدف أساسا إلى تنمية اإلنتاج وزيالجانب االقتصادي

عي البرامج ـرف واضـن طـم وهذا الجانب الذي يلقى اهتماما متزايدًا، أي زيادة الثروة
 لما له من دور مهم في تنمية الجوانب األخرى.، والسياسات التنموية
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ة ـة التنميـ: ويعكس البعد الثقافي واالجتماعي الواسع لعمليجانب االجتماعيال
للنظم االجتماعية واالقتصادية القائمة.  لشامبناء  باعتبارها عملية تغيير ثقافي موجه وإعادة

ى ـسعى إلـوي، مجاالتها ومستوياتها كافةفالبعد االجتماعي هو أهم أبعاد عملية التنمية في 
  رفع الحياة االجتماعية من حيث الصحة والتعليم ورفع المستوى المعيشي.

 :التنمية أنواع
 (م5114بدوي ، ) وتشمل التنمية البشرية والسياسية والمستدامة والمستقلة :

ما  كميةعلى  ثمانينات قاصرًامفهوم التنمية البشرية حتى ال كان  التنمية البشرية:
 الذيولكن مع تدشين مفهوم التنمية البشرية ، رد  من سلع وخدمات ماديةـعليه الف ليحص
ألن  ونظرًا، أصبح اإلنسان هو صانع التنمية وهدفهاء، لإلنماه اه  برنامج األمم المتحدـتبن

لذا ف ن قدرات أي أمة تكمن فيما تمتلكه من طاقات ، البشر هم الثروة الحقيقة ألي أمة
ة وتعتبر ءمع أي جديد بكفال ة  ومدربة وقادرة وفاعليةعلى التكيف والتعامـؤهلبشرية م

، ات البشريةـة الطاقـتنميل اـي مجـبه فى  يحتذ الذي يجب أنل تجربة النمور اآلسيوية المثا
رنهضتها ـأن سـالموارد األولية وآمنت بل انطلقت من ضعف قاعدتها في مجال فهذه الدو

وأمجادها فالتقنيات ل الناس هم الذين يصنعون الدو وأند البشرية.  ونموها يكمن في الموار
والتنمية ، والتقدمء ضيف شيئا للثراـوال تء يـوحدها دون وجود للمستخدم الراشد ال تعني ش

ل دوء لن يكون ثرال ي المستقبـوف، ذاـالبشرية هي األساس للنمو االقتصادي في عصرنا ه
من المعرفة والتقنية حيث ء يكون الثراـسـل ب، اآلنل اـالحهو  كماالنفط من مادة النفط نفسها 

 والشعوب.ل دوـصادات للـو االقتـية لنمـدوافع األساسـتكون الـس

يقوم مفهوم التنمية البشرية على أن البشر هم الثروة الحقيقية  مفهوم التنمية البشرية:
ال تتوقف التنمية البشرية و، ة البشرية تقتضي  عملية توسيع خيارات البشرـوأن التنمي، مـلألم

تتعداها إلى أبعد من ذلك ل ب، الصحة والتعليم والتدريبل عند تكوين القدرات البشرية مث
اإلبداع والتمتع ل وفتح مجال توفير فرص العمل مث، عجوانب حياة اإلنسانـجميل شمـث تـحي

والتنمية ، تصاديةوضمان حقوق اإلنسان والمشاركة في الحياة السياسية واالق ةـاة الثقافيـبالحي
وتعتبر التنمية البشرية توجها ، البشرية تقتضي تطوير حياة البشر وتحقيق مبدأ الجودة فيها

ن التنمية ـجانبا مهما مل فهي تشك، إنسانيا للتنمية الشاملة وليست مجرد تنمية موارد بشرية
  تيجيات التنمية.وهي األساس الذي تقوم عليه وتسعى إلى تحقيقه جميع برامج واسترا، الشاملة
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ة البشرية ـاس للتنميـع مقيـ: أسفرت جميع المحاوالت لوضمقياس التنمية البشرية
 وهي:، بكفاءةعن وضع بعض المؤشرات والتي ال ترقى إلى تحديد مفهوم التنمية البشرية 

 البالغين. وهو ال يعبر حقيقة عن وجود رعاية :متوسط حياة البشر

 وهو مؤشر يعبر عن المستوى الثقافي. أمية:ل معد

ستوى ـنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي: وال يعبر بالضرورة عن ارتفاع م
 يقترن في الغالب بالمستوى االقتصادي للدولة.ل ب، التنمية البشرية

لم يجر االهتمام بالتنمية السياسية إال في الستينات من القرن  التنمية السياسية:
المستقلة ترى أن التنمية سواء كانت اجتماعية أم اقتصادية ما هي ل دأت الدوـث بـالماضي حي

، من نظامها ذا شرعية وفاعليةل من خالله النخبة الحاكمة أن تجعل ي تحاوـرار سياسـإال ق
ل صارى جهده في أن يقدم خدمات للشعب ومن خالقل لشعب ويبذاا فاعال ـع برضـويتمت
غايته ، ذلك يصبح وتعرفالتنمية السياسية بأنها عملية تغيير اجتماعي متعدد الجوانبل ك

الصناعية إيجاد نظم تعددية ل ويقصد بمستوى الدو، الصناعيةل ى مستوى الدوـإلل الوصو
كة االنتخابية والمنافسة تحقق النمو االقتصادي والمشار، اكلة النظم األوروبيةـى شـعل

نظم ـبين الل يخ مفاهيم الوطنية والسيادة والوالء للدولة فهي تعني تحقيق التفاعـوترس، السياسية
ل وتهدف التنمية السياسية إلى تحقيق عدة أمور من خال، والثقافية واالقتصادية، ة ـاالجتماعي

لقبلية واإليديولوجيات في وذلك عن طريق إذابة الفوارق العرقية وا، الوطنيل تحقيق التكام
ل ويمكن أن نعتبر التنمية السياسية أداة لتفسير العمليات ودليال وموجها للعم، ةـبوتقة الوطني

الحديثة التي ل وهي عملية يستند إليها في مواجهة األزمات وإقامة الدول، ي الدوـسياسي فـال
لتنمية السياسية في أبسط وال. ى إقامة العالقات والنظم السياسية في المقام األوـترتكز عل

 المجتمع.ل ة تكوين ثقافة سياسية داخـصورها عملي

 والتركيز: يشير مفهوم التنمية المستقلة إلى فك االرتباط مع الخارج التنمية المستقلة
ذلك ، وهذا النوع من التنمية فيه تأكيد على البعد الذاتي، صوره وأبعادهل بكل على الداخ

وتقنيات ل وصفات سحرية أي برامج أو وسائل الخارج في شك أن التنمية المستوردة من
فالتنمية عملية ذاتية مستقلة في جوهر ماهيتها ، ستدامة وليست تنمية مستقلةـم إنما هي تنمية

تكن مستقلة فال يصح أن نسميها تنمية أصال فمن يدرك حقيقة ، مـوجودها وإذا لل وأص
وصف التنمية بالمستقلة ل الصعوبة بمكان تقب ة العربية سيجد منـي اللغـة فـمفهوم التنمي

 (م5113)سكاف ، واعتبار ذلك زيادة في المبنى وليس في المعنى.
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وأخذ ، الرابع من التنمية وآخر صيحاتها اآلنل : وهي الجيالتنمية المستدامة
ن التنمية منذ مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ريو حيث ـوع مـاستخدام هذا الن

على القوت من األرض دون استنزاف طاقاتها ل االهتمام بالبيئة والحصو، المصطلح ل يشم
والتنمية المستدامة ، بما في ذلك احترام المجتمعات الريفية، يالعدالة االجتماعيةـع فـمع التوس

رامج ـهذه البل وال يمكن أن تعم، ود نماذج عملية تضم أفكارا ورؤى مستقبليةـتتطلب وج
ذا كانت تعبر عن جميع االحتياجات االجتماعية والثقافية والروحية واالقتصادية اح إال إـبنج

ور ـويتطلب القيام بالتنمية المستدامة من منظ، وأن تستند أيضا إلى أساس علمي، عـللمجتم
ستقبلية ـوفي نفس الوقت موجهة لتحقيق أهداف م، مجتمعية واعية ومتوازنة ةـا عمليـكونه
 راهن وتاريخها الممتد.ة واقعها الـى خلفيـعل

 عالقة تكنولوجيا المعلومات بالتنمية:  3.55
زات ـوتجهيفوسائل التغيير احدى عوامل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  تعتبر

، عـإنها تسا هم في خلق المعرفة في المجتمل تكنولوجيا المعلومات ال يخلق التنمية والتغيير ب
المتوفرة في عملية التغيير والتنمية. فقد جرى التسليم عملية االستفادة من المعلومات ل وتسه

يلة هامة مشتركة لتعزيز التنمية ـصاالت وسـفي التنمية الدوليةبأن تكنولوجيا المعلومات واالت
ومات ساعد تكنولوجيا المعلوقد ت ،الحياة الحقيقية لمشاكل حو، اإلنسانية المستدامة

وتعزيز ، د التخلفـواالجتماعية وتخفيف حالقتصادية ا واالتصاالت على تسريع التنمية
 ومناسبة.   خلق بيئة ممكنةل والتجارة من خال المعرفة

فالتنمية نتاج ، عالقة إنتاجية متبادلةتربطهما فالتنمية وتكنولوجيا المعلومات 
ذلك أنها يمكن أن تكون وسيلة ، ات وتكنولوجيا المعلومات نتاج التنميةـتكنولوجيا المعلوم

 (م5110)علي ، ا يمكن أن تكون هدفا تنمويا بحد ذاتها.ـق التنمية كموأداة لتحقي

 على صعيد التنمية: المعلومات وظائف تكنولوجيا 3.52
الوظائف التي ل يمكن أن ندرك دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية من خال 

لعامة توفير المعلومات افي ا تكنولوجيا المعلومات في المجتمعات وهي: المجاالت ـتؤديه
ل واـوأح، ةـالبورص، وكـالبنل: توفير المعلومات الحديثة والمهمة في المجتمع مثوللمجتمع 
 والمكان.حواجز الزمان ء فك العزلة عن المناطق الريفية المعزولة عن طريق إلغاوالطقس 
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المشكالت االجتماعية ل المساهمة في حوكذلك وقت األشخاص لتقليص حاجاتهم و
توفير المنتجات المتنوعة من أي مكان ل الخ.  وبأق، دـن بعـيم عـالتعل ،عن بعدل: التطبيبمث

 ل.وبأي شك

 بالنسبة للتنمية المعلومات أبعاد تكنولوجيا 3.53
في التنمية ال بد من توضيح  التطرق إلى الحديث عن دور تكنولوجيا المعلومات لقب 

فهم دورها وعالقتها بالتنمية تكنولوجيا المعومات واالتصاالت لما لها من دور مهم في  أبعاد
ا ـادا لتكنولوجيـأبعل شكـحيث نعرض في هذا اإلطار خمسة أفكار ت، والمجتمعات الحديثة

 المعلومات وهي كاآلتي:

ك ـن يملـعار مـتكنولوجيا المعلومات أصبحت مقياسا لتقدم األمم والشعوب تحت ش
األمم ل ب يا والفقيرة معلوماتيًاالغنية معلوماتل المعلومات يملك القوة وأصبح الحديث عن الدو

ة ـمتقدمل متخلفة دول إلى دو وهذا بدال عن التمييز الذي كان سائدًا، السريعة واألمم البطيئة
متقدمة معلوماتيا ومتخلفة كذلك.  أي أن تكنولوجيا ل حتى وإن استخدمنا هذا األخير فنقو

، اجتماعية، )اقتصاديةل دوــالها ـى أساسـسم علـالمعايير التي كانت تقل المعلومات اختزلت ك
ن أن التحكم في ـم اعتبارًا وجيوسياسيًا أمنيًا رهانًال عسكرية( تكنولوجيا المعلومات تشك

 تكنولوجيا المعلومات هو التحكم في المعلومة وفي تأطيرها وفي صانعها.

و ـفل، بكيةـفهي منظمة بطريقة شل متكام كلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي 
ـاء ة والكهربـوتشبه في هذا السياق بشبكة السكك الحديديل جزء من الحلقة لسقط الك فقدت
 ء.والما

لذلك سمي ، تكنولوجيا المعلومات خلقت نوعا من المجتمع مبني على المعرفة
ة ـعلى المعرفة والبحث العلمي والتكنولوجيا الالمادي بمجتمع المعلومات فهو يرتكز أساسًا

ارة ـد أشخاصا يتعاملون مع   هذا النوع من المجتمع الذي يتطلب المهالي يجب أن يجـوبالت
 ؟مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثةل درة على التعامـوالق

رهانا أمنيا وجيوإستراتيجيا ف نها ل تشك كونهاتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى 
ن ـويأتي هذا الدور م، م الثالثالعالل السيما دول، بالنسبة لجميع الدو تنمويًا رهانًال تشك
ي ـفلم يبق هناك أدنى شك ف، تعتبر أداة في يد الشعوب المتخلفة لتحقيق تنميتها الشاملة كونها

لت ـي وصـوما درجات التقدم والتطور الت، أن تكنولوجيا المعلومات أداة مهمة للتنمية الوطنية
 نغافورةـس، كوريا الجنوبية، اليابانل التي تفتقر إلى الثروات الطبيعية مثل إليها بعض الدو



46 

 

أن ـت بـاقتنعل دوـذه الـوماليزيا إال مثاال يجب أن يحتذي به لتحقيق التقدم واالزدهار فه
 االتـع المجـي جميـالمعلومات والمعرفة هي سالح  العصر والمورد اإلستراتيجي الهام ف

بتمتين  بهافراحت تضع البرامج لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، والقطاعات
     ( م5110حياوي ،يال)لها.  البنية التحتية 

 المعلومات في التنمية: دور تكنولوجيا 3.54
ل الـن خـما سبق يمكن أن نبرز دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية مل من خال

 جانبين:

ت ومعالجة البيانات ـبكة االنترنـشل وـة حـإيجاد خدمات ومنتجات وتطبيقات وعمال
 ومنتجات جديدة. أي أنها تقدم خدمات، وخدمات الهاتف

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في سلسلةمن ل أداة ممكنة من خال
المجاالت بما فيها تنمية القطاع العام وزيادة فرص نمو القطاع الخاص وتوسيع األسواق 

ة ـدمات االجتماعيـوكفاءة اإلدارة وإيجاد المعلومات المتصلة بخدمات الصحة والتعليم والخ
التعليم ويلعب ، التجارة اإللكترونية، ر االلكتروني الحكومة اإللكترونيةوـوتقديم للجمه

هذه  كلوكان السبب في ، الحضارة اإلنسانية الحديثةء التطور التقني دورا كبيرا في بنا
التحوالت الجذرية في جميع مجاالت اإلنتاج الذي هو األساس المادي للحياةكما أدت إلى 

ي السلوك اإلنساني ـدورها فـإلى مجتمعات تقنية أثرت بالصناعية ل تغيير المجتمعات في الدو
لألفراد وعلى اإلدارة وعلى المجتمع للدولة وعلى التنظيم السياسي.  ولتكنولوجيا المعلومات 
تأثيرها الواضح في النمو االقتصادي ويالحظ أنه يمكن تطبيقها على نطاق واسع وفي 

 ن تكاليفها نحو ـذا فـضال عن هأن إمكانياتها في تزايد مستمر وف كما، ظروف مختلفة
االنخفاض بصورة واضحةاألبعاد:  لقد أسفرت الثورة االندماجية لتقنيات المعلومات 

هذا األخير الذي أصبحت فيه المعلومات ، وادر مجتمع جديدـور بـن ظهـواالتصاالت ع
هذا المجتمع ، الوطنيل ال غنى عنه للدخ كمصدراالقتصاد ومن ثمة ء لتحريك وبنا كأساس
اهتمام الباحثين ل اع استخدامه في اآلونة األخيرة وأصبح محـذي شـات الـجتمع المعلومهو م

تحديد معالم هذا ل ىتحقيقها القادة والسياسيون ومن أجـغاية يسعى إل وكذا، والدارسين
مجتمع ل عالمية حو أكثر من قمةد عقدت مؤخرا ـالمجتمع ووضع أسس العيش فيه فق

ل ن الصعوبة وضع تعريف محدود ودقيق لمجتمع المعلومات وكالمي  وإنه مـالمعلومات الع
ه" ـبأن البعضتعريف لهذا المجتمع يكون وفق المعايير المحددة لهذا المجتمع فقط ويعرفه 
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ة ـاة االجتماعيـاالت الحيـالمجتمع الذي يجري فيه االعتماد على المعلومات في جميع مج
ا ـات بأنواعهـون المعلومـذلك تكـيرها وبوالثقافية واالقتصادية والسياسية والعسكرية وغ

ي ـوأشكالها وأوعيتها المتعددة األساس الذي يقوم عليه هذا المجتمع ويعتمد عليه ف
إذ ال يمكن الولوج إلى هذا المجتمع ل وره.وتقدمه ومجتمع المعلومات هو مجتمع متكامـتط
اعية متكاملة تتضمن اتصاالت للمعلومات الحديثة ما لم تصاحبه حركة اجتملائـوفير وسـلت

على المستوى ل ي والتقني الذي سيستمد فكرةيحقتق مجتمع المعلومات بالفعـالبعد المعرف
مع الوقت جميع المؤسسات ل الفردي والمؤسسيباستخدام تكنولوجيا المعلومات لتشم

 .(م2000، عبد الهادي)صادية والثقافية واإلدارية فيه ـالمعلوماتية واالقت

الصناعي من حيث ل إنالتنمية في مجتمع المعلومات ال تختلف عن التنمية في المجا
فقط ذلك أن تنمية في مجتمع المعلومات تهدف ل جوهرها لكمنها تختلف في طريقة العم

الذي يقوم عليه هو المعلومات وإذ ل ورأس الما المعلوماتإلى خلق مجتمع ينتج ويستهلك 
ف ن ذلك داللة على استخدام المعلومات واستخدام تكنولوجياته  قلنا ينتج ويستهلك المعلومات

وبالتالي فاألساس هو توظيف تكنولوجيا المعلومات لتحقيق التنمية ، في جميع مناحي الحياة
الم ـعل دخوـة لـذلك التعليم عن بعد والتطييب عن بعد والبنوك تنشأ البطاقات الذكيل ويشم
اإلداري فيتيح للمواطنين المشاركة في الحياة السياسية ل اوأما في المج، ارة االلكترونيةـالتج

ة ـق إدارة الكترونيـق خلـعلى البيروقراطية عن طريء وتكريس ثقافة  الديمقراطية والقضا
ع ـق مجتمـسة وخلـى المستوى االقتصادي يتم فتح األبواب أمام االستثمارات والمنافـوعل
طني والفردي.  وتعتبر تكنولوجيا المعلومات الول ف اقتصاديا مما يمكن من زيادة الدخـمثق

ك بقياس مدى انتشارها في جميع األمكنة ـات ودلـمنأهم المعايير الرئيسية لمجتمع المعلوم
 فيها وكدا مدى استخدامها والتحكم.

ل شمـو ي، ةـية وثقافيـة وسياسـمجتمع المعلومات ثالث كيانات اجتماعيل و يشم
و ـأما الكيان السياسي فهل، ادية والتك  نولوجية وتنظم العماناالجتماعي النواحي االقتصـالكي
يبتوزيع السلطات والكيان الثقافي يهتم بالمعاني والرموز وفي مجتمع المعلومات يمكن ـالمعن

، ة اإلنسانية في جميع مجاالتهاـق التنميـبيال لتحقيـضا سـولكنها أي أن نعتبر المعرفة حقًا
جماعات وأفراد من ، سانية للبشرـة اإلنـم لترقية الحالفالتنمية في جوهرها هي نزوع دائ

وتؤدي ، أوضاع تعد غير مقبولة في سياق حضاري إلى حاالت أرقى من الوجود البشري
بأن تكنولوجيا ل راهن يمكن القوـوفي العصر ال، بدورها إلى ارتقاء منظومة اكتساب المعرفة

األعلى منعدالة وحرية وكرامة بلوغ الغايات اإلنسانية األخالقية ل المعلومات هي سبي
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القدرة التنافسية ل وهي معق، أنها أصبحت عنصرا جوهريا من عناصر اإلنتاج كما، إنسانية
 .(م2011شهاب،)على الصعيد العالمي وبالتالي مدخال للتنمية رئيسيا 

 االثار المختلفة لتكنولوجيا المعلومات وتشمل : 3.15

 المعلومات على صعيد التنميةاآلثار اإليجابية لتكنولوجيا  3.51
إن ما حدث من تطور سريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يعتبر عامالً  

ن استخدام تكنولوجيا المعلومات في في مهمًا  التنافس بين الحضارات في الوقت الحالي وا 
طاعات ي القعملية التنمية أحدث العديد من اآلثار اإليجابية على الحياة البشرية وخاصة ف

الصناعية والزراعية والتجارية والخدمات وأدى إلى نمو هذه االقطاعات بصورة كبيرة وأدى إلى 
زيادة كفاءتها وأحدث ثورة في مجال التعليم وحقق النجاحات الكبيرة في مجال البحث العلمي 

شبكة  لالربح المادي من خال وتحقيق المجال الثقافي وكذلك في زيادة معدل القراءة وتطور 
االنترنت  وأدى االستخدام األكبر لتكنولوجيا المستشفيات والمختبرات الطبية مما حقق نتائج 
حقيقية أسهمت في اكتشاف األعراض ومعالجتها وساعدت أصحاب االحتياجات الخاصة من 

 االندماج في المجتمع وسهلت على أفراد المجتمع من اختيار ممثلهم وبصورة أسرع وأدق.

م من اآلثار اإليجابية الكبيرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في على الرغ
 م(5116)حسين ، سلبية.اال أنه يوجد لها اثار  عملية التنمية

 اآلثار السلبية لهذا القطاع على عملية التنمية 3.52
 لتكنولوجياوسائل ا وتعمل ،الذاتيةأفراد المجتمع نحو  يتجهتكسر العالقات االجتماعية و 

األمراض الناتجة عن استخدام االالت الحاسبة وتقطيع العالقات  وكذلكالتفكير  على الحد من
األنانية وحب الذات على حساب قيم  لقيم ءإعالوالعائلة االجتماعية واألسرية وانشغال أفراد 

واالشعاعات عن بعضهم والخمول العقلي الناتج عن استخدام اعي ـاالجتمل التضامن والتفاع
الصادرة منهاوهذا على حساب كتم التضامن والتفاعل ال يمكن ألنها الوظائف التقليدية التي 

 م(5116)حسين ،.  كاد ينتج عنها بطالة مقنعة واحالل الخبرات الفنية والمهارات

 :المعلوماتية والعولمة بينالتنمية  3.52
دفق ـات تـاد آليـتنظيمه من اعتمل المجتمع القائم على المعلومات هو مجتمع ينتق

ام ـاألوامر إلى آليات تدفق المعلومات ويكون هذا التدفق المستمر للمعلومات هواية االنتظ
ذي ـال التقليديفالمجتمع أصبح يعتمد على النظام الشبكي أكثر من النظام ، الداخلي للمجتمع
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ومن ثم ف ن البشرية بانتقالها إلىعصر المعلومات تكون قد أحدثت ثورة ل، بكان سائدا من ق
ة ـحيث الفردية المفرط، إذا انتقلت في الثورة األولى من العصور القبلية، حقيقة في تاريخها

من عصر الدولة المركزية إلى عصر ل إلى عصر الدولة المركزية وها هي اآلن تتحم
وال ، ة الفردية تحت غطاء النظم االجتماعي كما السلطةآخر لدولة هي مركزية تقمع الحري

ات ـرى آليـإنما هو مفهوم جديد للدولة ي، يمجتمع فردي يهدر فكرة المجتمع العامـه
ر ـدار األوامـإنما تنسحب لصالح آليات التنظيم الشبكي أو أن سلطة إص، يمالهرميـالتنظ
ي ـآليات تدفق المعلومات هي التف ن ، وف تنسحب التبعية لصالح حركة تفتت المعلوماتـس
 .(م2004، أبو ريان و أخرون ) نح  المجتمع الذاتي والقدرة على التنظيمـتم

 المعلومات والتنمية الصناعية: تكنولوجيا 3.52
، الصناعةل يشهد العالم على مشارف القرن الحادي والعشرين تطورا هائال في مج ا

ي ـة التـوحلت محلها الصناعات الذكي، لشاقةفقد انتهت مرحلة المهن الصناعية الصعبة وا
وأخذت ، تكنولوجيا المعلوماتل لقد تعززت الصناعة بفض، تستخدم اآلالت المبرمجة

وى ـوالتي يقتصر فيها دور اليد العاملة س، منحىآخرنحو المصانع والشركات االلكترونية
تنمية القطاع الصناعي ى اإلدارة والمراقبة.    ويمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تفيد في ـعل

 اآلفاق التي تفتحها تكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في:ل من خال
 ة وحاجة ـط التنميـإعداد الدراسات االقتصادية الفنية للمشروعات الصناعية في ضوء مخط

 المركزية البلد وتوجهاته.
  مشروع معين.ء البد ببنال العالم قب التطورات الفنية فياالطالع على 
  التشغيللإلشكاليات التي تواجه المشروع الصناعي عند ل على استنباط الحلوالمساعدة 
  المواد األولية.يخص إعداد تقارير إحصائية وتوفير المعلومات فيما 
  لمعلومات الخاصة بتنفيذ المشروع.اإمكانية متابعة وتشغيله 

فاءة كالصناعي يمكن أن يرفع من ل أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في المجاكما 
 م(5110درويش ، ) ورفع اإلنتاجية. األنشطة
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 فلسطينفي المعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا 3.19

شهد هذا القطاع تطورًا كبيرًا وخاصة بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية التي عملت 
على تطوير االقتصاد الفلسطيني بشتى القطاعات بما يتناسب مع التنمية الشاملة  ووفقًا 
للمعاييروالمؤشرات المعمول بها دولياً وعربياً ومن هذه المؤشرات انتشار الهاتف الثابت والهاتف 
المحمول وانتشار الحاسوب وانتشار االنترنت ولقد كان لالحتالل اإلسرائيلي دورًا كبيرًا في منع 

ليارات مهذا القطاع من التطور من خالل احتكاره له وعدم السماح بتطوره واالستفادة منه ب
الدوالرات والمماطلة في عدم إعطاء الفلسطينيين لحقوقهم في هذا المجال التي كفلها لهم القانون 

 .الدولي
 

 أواًل: حجم اإلنتاج:
شكلت المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ما نسبته 

من اجمالي عدد المؤسسات العاملة في االقتصاد الفلسطيني، وعلى الرغم من هذه  0.5%
النسبة البسيطة اال أنها تعد نسبة مهمة مقارنة مع بعض القطاعات االقتصادية األخرى حيث 

 .2001في عام  479 مقارنة مع   5105مؤسسة عام 679 بل  عددها 
الخاص واالهلي في فلسطين حسب لتوزيع النسبي للمؤسسات العاملة في القطاع 

 النشاط االقتصادي

 
التوزيع النسبي للمؤسسات العاملة في القطاع الخاص واالهلي في فلسطين حسب النشاط (: 3.1شكل )

 2015االقتصادي 
 (2015الجهاز المركزي لإلحصاء ): المصدر

  

58.1

0.4

13.3
0.7

0.5

27

االهلي في التوزيع النسبي للمؤسسات العاملة في القطاع الخاص و
2015فلسطين حسب النشاط االقتصادي 

التجارة الداخلية االنشاءات الصناعة النقل والتخزين المعلومات واالتصاالت الخدمات
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8.7

13

15.5

20.6
5.8

36.4

(نسبة مئوية)العاملين حسب النشاط االقتصادي 

الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

البناء والتشييد النشاط االقتصادي التجارة والمطاعم والفنادق

النقل والتخزين واالتصاالت الخدمات والفروع األخرى

 عدد العاملين

أعداد العاملين في المؤسسات االقتصادية في فلسطين ضمن األنشطة  بلغت
عاماًل موزعين على األنشطة االقتصادية المختلفة. وكانت نسبة  413,473االقتصادية 

، أما نسبة العاملين في مؤسسات الخدمات %20.6العاملين في مؤسساتً  التجارة الداخلية 
بينما شكل العاملون  %13وبلغت نسبة العاملين في المؤسسات الصناعية  %36.4فقد بلغت 

 . %5.8ومؤسسات النقل والتخزين واالتصاالت ما نسبته  %15.5في مؤسسات اإلنشاءات 

 

 

 

 

 

 

 

 (: العاملين حسب النشاط االقتصادي )نسبة مئوية(3.2شكل )

 (2015الجهاز المركزي لإلحصاء ): المصدر

 العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بسيط نسبيًا لكن لهان عدد 
 .عامل 6660مساهمة واضحة في مشاركة االيدي العاملة في هذا القطاع أي ما يعادل 

يوضح مدى تطور حجم اإلنتاج وعدد المؤسسات العاملة وعدد  3.0رقم جدول 
)وحدة القياس بالمليون  5105وحتى 2000المعلومات من سنة  العاملين في قطاع تكنولوجيا

 .دوالر(
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يوضح مدى تطور حجم اإلنتاج وعدد المؤسسات العاملة وعدد العاملين في قطاع  :(3.1) جدول
 )وحدة القياس بالمليون دوالر( 2015وحتى  2000المعلومات من سنة  تكنولوجيا

 االنتاج عدد العاملين عدد المؤسسات السنة
2000 628 5252 2397 

2001 479 4160 182.8 

2002 469 3720 154 

2003 444 4329 186.6 

2004 649 5860 204.4 

2005 619 6002 146.8 

2006 598 6239 288.6 

2007 448 1211 306.5 

2008 1140 8492 312.3 

2009 1169 9568 447.8 

2010 446 4377 454.8 

2011 500 5418 501.8 

2012 597 6792 544.5 

2013 591 7616 632.7 

2014 602 6898 690 

5105 976 9991 767 

 (الفلسطيني  الجهاز المركزي لإلحصاء): المصدر

عدد المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات  أن نالحظ من الجدول
مؤسسة  479كان عدد المؤسسات  2001واالتصاالت قد تطورت بشكل ملحوظ ففي عام 

يعني ذلك أن هناك تطور ينعكس  2015مؤسسة في عام  679حتى أصبح عدد المؤسسات 
على قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .أما بالنسبة لعدد العاملين في هذا القطاع فقد 

وأخذت أعداد العاملين على مدار السنوات تزداد بشكل جيد حتى  2000في عام  5252بل  
اإلنتاج الذي ينعكس  في  نالحظ أن هنالك زيادة 5105في عام  6660لين أصبح عدد العام

ذلك على زيادة في الطلب على األيدي العاملة ويولد مزيدًا من اإلنتاج وهذا بدورة يساهم بشكل 
 ملحوظ في الناتج المحلي اإلجمالي.

 الناتج المحلي اإلجمالي

اجية للقيمة المتولدة من العملية اإلنتيعتبر الناتج المحلي اإلجمالي مقياسًا تجميعيًا 
 لعوامل اإلنتاج المقيمة في االقتصاد الوطني والذي يتم خالل فترة زمنية معينة.
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 تطور الناتج المحلي اإلجمالي

مليون دوالر امريكي  7750.7بلغت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين باألسعار الثابتة 
واحد أسباب  5104مقارنة مع العام  %3.5ارتفاعا بنسبة حيث سجلت  5105خالل العام 

 . اع هو انتهاء الحرب على قطاع غزةاالرتف

دوالر  0745.9بل  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في فلسطين 
حيث  5104بالمقارنة مع العام  %1.5مسجال ارتفاعا بنسبة  5105امريكي خالل العام 

 ( 5105)الجهاز المركز لإلحصاء الفلسطيني،دوالر امريكي  0737.4ته بلغت قيم

 مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات بالناتج المحلي اإلجمالي

لي من الناتج المح %7.3سبة لوجيا المعلومات واالتصاالت بنيساهم قطاع تكنو 
الزيادة في نسبة  هوهذ %5.9 بلغت نسبة مساهمته 5104 عام وفي 5105 اإلجمالي في عام

 المساهمة بسبب عودة الحياة االقتصادية في قطاع غزة وانتهاء الحرب عليها.

 االتصاالت والمعلومات

في فلسطين  2015لومات واالتصاالت لعام عبل  عددالمؤسسات العاملة في أنشطة الم
 ق من أنشطة االتصاالتعاماًل وبل  حجم اإلنتاج المتحق 6661يعمل فيها  مؤسسة 679

 (. 2015،الفلسطيني  دوالر، )الجهازالمركزي لإلحصاء مليون  793والمعلومات
 2015-2012في الفترة ما بين  عدد خطوط الهاتف الرئيسة الفلسطيني حسب المنطقة(: 3.2جدول )

 غزة الضفة الغربية فلسطين السنة
    خطوط الهاتف الرئيسة عدد

2012 393,880 257,821 136,059 
2013 403,025 270.189 132.836 
2014 403,118 280.498 122,620 
5105 416,445 579,490 056,960 

 اعداد المشتركين في الهاتف الخليوي الفلسطيني ( 3.3جدول )  

 العدد السنة
2112 3191233 

2113 3267819 

2114 3291774 

2115 3551214 
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 واقع االتصاالت واالنترنت في قطاع غزة 3.20
 مشترك 132,836وصل عدد خطوط الهاتف الثابت الى أكثر من  -
 مشترك 62,000ىبل  عدد مشتركي االنترنت في قطاع غزة  -
 جيجا بت / ثانية 10.2بلغت سرعة االنترنت اإلجمالي  -
 M,2M,4M,8M,12M 1)السرعات المتوفرة   -

 
وحتى عام  2005مقارنة بين عدد مشتركي االنترنت والسعة االجمالية لالنترنت من عام (: 3.3شكل )

2014 

 2014تقرير لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  :المصدر
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 الترتيب الدولي على مقياس التنمية لتكنولوجيا فلسطين 3.25
حدث تراجع لمؤشرات تنمية فلسطين في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في 

 عدمويرجع هذا التراجع لحدوث تباطؤ في النمو و  2012 في العامعما كان عليه 2013العام 
تطور في خدمات الجيل الرابع لالتصاالت المتنقلة وطالما استمر االحتالل في سياسته ف نه ال

 ؤ.سيستمر هذا التباط

 البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تعتمد البتية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على األسرو الهاتف الثابت 
والهاتف النقال والحاسوب واالنترنت والجدول التالي يوضح كيف تطورت هذه المؤشرات بناء 

 على سنوات مختارة
 الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب سنوات مختارة( يوضح المؤشرات 3.4جدول )

 2014 2011 2009 2006 2004 المؤشر 
 63.1 50.9 49.2 32.8 26.4 نسبة األسر التي لديها جهاز حاسوب -0
 48.3 30.4 28.5 15.9 9.2 نسبة األسر التي لديها خدمة انترنت -5
 39.8 44 47.8 50.8 40.8 نسبة األسر التي لديها خط هاتف ثابت -3
 97.8 95 92.4 81 72.8 نسبة األسر التي لديها هاتف محمول -4

 (  .2014المسح األسري –)الجهاز المركزي لإلحصاء : المصدر

ي ف وكذلكمن الجدول نالحظ زيادة في نسبة عدد األسر التي لديها جهاز حاسوب 
األسر التي لديها خدمة انترنت وتراجع في األسر التي لديها خط هاتف ثابت وزيادة في عدد 

 األسر التي لديها هاتف محمول.

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات: 3.22
نولوجيا العالمية لقياس تكالشركات تم االتفاق على عدد من المؤشرات األساسية من قبل 

منها مؤشرات مشتركة  32مؤشراً اعتبرت  (42)حيث يصل تعدادها الىصاالت المعلومات واالت
لكافة دول العالم ويمكن للدول أن تتوسع ب ضافة عشرة مؤشرات أخرى حيث يوجد مؤشر واحد 
مصدري )نسبة لألسر التي لديها تيار كهربائي فالكهرباء ليست سلعة من سلع تكنولوجيا 

ه ويمكن الحصول على هذلالستخدام بر كشرط أساسي لالمعلومات واالتصاالت لكنها تعت
المؤشرات عن طريق البيانات بأساليب إحصائية معتمدة ومعروفة من أجل الوصول إلى مفهوم 
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واحد يمكن اعتماده من كافة الدول لتحقيق األساس المشترك للمؤشرات القابلة للمقارنة على 
 (.م2007االسكوا ،النطاق الدوليوالمحلي .)

ويجري العمل على تطوير هذه المؤشرات بصورة منظمة ومتقفة مع الجهود الدولية 
المبذولة لتطوير هذه المؤشرات التي تحتاج إلى تطوير من أجل مواكبة النمو المتسارع لقطاع 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ولتتالئم مع ما تم تطويره من مؤشرات من قبل المنظمات 

في مجال إحصاء تكنولوجيا المعلومات وتم تحديد مجموعة من المؤشرات  والمؤسسات الدولية
الجهاز )التي يتم من خاللها قياس مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فلسطين، وهي 

 (م2007،المركزي لإلحصاء 

 المؤشرات الدولية لقياس جاهزية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:

ؤشرات لقياس توفر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع م ةلقد تم اختيار أربع
 وهي: 2004الدول كما وضحها االتحاد الدولي لالتصاالت 

 عدد المشتركين في الهاتف الثابت )لكل مائة نسمة(-0
 عدد المشتركين في الهاتف النقال )لكل مائة نسمة(-5
 عدد الحواسيب الشخصية )لكل مائة نسمة(-3
 مستخدمي االنترنت )لكل مائة نسمة(عدد -4

ويسعى االتحاد الدولي لالتصاالت إلى تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على 
مستوى العالم من خالل ممارسة العديد من النشاطات التي تدعم تطور قطاع تكنولوجيا 

كنولوجيا مجال تالمعلومات إذ يعتبر االتحاد الدولي لالتصاالت الجهة الدولية المتخصصة في 
 . (2007)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني المعلومات واالتصاالت في العالم 

 .ثانيًا: مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدولية والعربية والمحلية

يوجد العديد من المؤشرات التي يمكن الحصول عليها عن طريق جمع البيانات بأساليب 
وفة من أجل التوصل إلى مفهوم واحد يمكن اعتماده من قبل كافة الدول إحصائية معتمدة ومعر 

من اجل تحقيق األساس المشترك للمؤشرات القابلة للمقارنة على النطاق الدولي أو نطاق 
 (م2007)االسكوا ،المنطقة 
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 مؤشرات تكنولوجيا المعلومات في فلسطين 3.23
 واالتصاالت: تعريف مؤشر تكنولوجيا المعلومات

تعتبر مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أداة لوصف مجتمع المعلومات 
ومراقبة مدى التطور التكنولوجي وتضمين وسائلها في مجاالت الحياة كافة كذلك تقييم سياسات 
الدولة المعتمدة في مجال قياس مجتمع المعلومات كما تعتبر مؤشرات تكنولوجيا المعلومات 

ألساسية إلحصاءات تكنولوجيا المعلومات ومن أجل تحقيق األهداف واالتصاالت اللبنة ا
المنشودة من توفير هذه المؤشرات كان البد لها أن تلبي االحتياجات الوطنية وتتفق مع 

 (.)الجهاز المركزي لإلحصاء المؤشرات الموصي بها دوليًا.

 :المؤشرات المحلية لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .0
نظرًا لحداثة موضوع إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عمل الجهاز 

على توفير إحصاءات تكنولوجيا المعلومات 2000المركزي لإلحصاء الفلسطيني منذ العام 
واالتصاالت، إن الحاصل على مستوى المؤسسات وعدد من العاملين يدل ذلك على مدى 

ت رغم المضايقات التي تمارس على هذا القطاع من انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاال
 قبل قوات االحتالل.

ويجري العمل على تطوير هذه المؤشرات بصورة منظمة ومتقفة مع الجهود الدولية 
المبذولة لتطوير هذه المؤشرات التي تحتاج إلى تطوير من أجل مواكبة النمو المتسارع لقطاع 

تالئم مع ما تم تطويره من مؤشرات من قبل المنظمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ولت
والمؤسسات الدولية في مجال إحصاء تكنولوجيا المعلومات وتم تحديد مجموعة من المؤشرات 
 التي يتم من خاللها قياس مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فلسطين.

 الجهازالمركزي لإلحصاء()

 هاتف النقالامتالك أجهزة الهاتف الثابت وال .0
 مدى استخدام اإلنترنت وذلك حسب المنطقة والغرض .5
 معلومات حول استخدام الحاسوب وما هو غرض االستخدام .3
 .توفير البيانات حول استخدامات الحاسوب والهاتف النقال واالنترنت والهاتف الثابت .4
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 المؤشرات العربية لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: .5

يستخدم المؤشر األساسي السنوي الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العربي 
MDR Arab ICT Index،  الذي طوره مركز مدار لألبحاث والتطوير أربعة مؤشرات رئيسة

 لكل من البلدان العربية التي يغطيها التقرير وهي

 اشتراكات الهاتف المحمول .0
 اشتراكات الهاتف الثابت .5
 االنترنتمستخدمو  .3
 عدد أجهزة الكمبيوتر المستخدمة .4

المؤشر األساسي ب ضافة قيم هذه المؤشرات األربعة لكل بلد وتقسيم الناتج  حسابويتم 
على عدد السكان وكلما كانت درجة المؤشر األساسي أعلى ف نها تشير إلى مستوى أعلى في 

 (م2012 ،مدارتبني تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )

داء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دول منظمة التعاون والتنمية مؤشرات أ
 االقتصادية

من خالل دراسة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لقياس اقتصاديات المعلومات 
والتي شملت العديد من المؤشرات اإلحصائية ألداء صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

المعلومات والمعرفة، ومن خالل تلك الدراسة نلحظ التطور السريع الذي على لجزء من قطاع 
 ذلك القطاع من خالل المؤشرات التالية:

 :مؤشر القيمة المضافة

يعتبر مؤشر القيمة المضافة ألنشطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من اجمالي 
ت ومدى نموه في جميع الدول القيمة المضافة لقطاع األعمال، ويبن المؤشر قطاع المعلوما

 والمشمولة بالمسوحات وبمعدالت متفاوتة األعضاء

 مؤشر حصة قوة العمل:

مؤشر حصة قوة العمل في أنشطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من العمالة في 
قطاع األعمال اذ يعتبر هو من أهم المؤشرات المهمة في قياس حجم وتطور قطاع تكنولوجيا 

 االتصاالت لما لقوة المعمل من أهمية في حسابات حجم قطاع المعلومات.المعلومات و 



59 

 

 حصة الصادارت مؤشر

حصة صادارت قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من إجمالي صادارت الدول 
األعضاء، تعتبر صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من الصناعات القابلة لالنتشار 
عالميا بشكل أكبر من صناعات باقي القطاعات االقتصادية، والذي أدى إلى نمو إجمالي 

 م(.2004)اشتيه،المنتجة لتلك الصناعات بشكل متسارع. الصادارت العالمية في الدول 

 التطورات الرئيسية على مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فلسطين

من اجل تقييم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فلسطين، ومدى نفاذها بين أوساط 
األسر واألفراد يتطلب مقارنة مؤشرات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بما يقابلها من مؤشرات 
للدول األخرى حيث يمكن إجراء المقارنة مع العديد من مجموعات الدول وتتميز الدول المتقدمة 

وتطور وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت د بشكل سريع أما بالنسبة للدول الناشئة  بتقدم
ف نها تمتاز بمعدالت نمو سريعة في العديد من المؤشرات المختلفة. ودول العالم الثالث ومن 

 (م2015)تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.أهم هذه، المؤشرات 

 ف الثابتمؤشرات قياس انتشار الهات
لقياس مدى نفاذ األسر واألفراد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  مؤشرات هنالك عدة

وسوف يتم إستخدام المؤشر األكثر شيوعا للمقارنة بين الدول، وهو عدد الهواتف الثابتة لكل 
من عدد السكان في اثنتي 100ونالحظ ان عدد الهواتف الثابتة لكل  من عدد السكان 100

عشر دولة من بينهااألراضي الفلسطينية، حيث أن أعالها سجل في الدول التي تمتاز بارتفاع 
على التوالي في 18.1 و19.4مستوى الدخل فيها وبشكل خاص البحرين وقطر، وبمعدالت 

سطينية من عدد السكان في األراضي الفل 100. أما معدل الهواتف الثابتة لكل م2007العام 
، وهو يبدو منخفضا عندما تتم مقارنته بباقي الدول المدرجة في 2007في العام  8.7فبل  

على التوالي 4.4و5.1(. وباستثناء العراق واليمن التي بل  فيها المعل حوالي 4الجدول رقم )
 من السكان، سجل المعدل األدنى في األراضي الفلسطينية. ّ  100لكل 

الهاتف الثابت بالنمو البطيء وفي بعض األحيان بالنمو اخذ معدل انتشار خدمة 
السالب في السنوات األخيرة، خصوصا الدول التي امتازت بارتفاع معدل االنتشار فيها، ويعود 
السبب في ذلك، إلى انتشار خدمات الهاتف النقال بشكل كبير، التي أثرت على خدمة الهاتف 

 الثابت وأصبحت كبديل له.
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دل انتشار خدمة الهاتف الثابت تناقص بشكل بطيء خالل السنوات فلسطينيا إن مع
 الماضي.

 مختارة سنوات الدولة حسب السكان من 100لكل  الثابتة الهواتف عدد :(3.5) جدول

 ( 2051-البنك الدولي  )                                      

 الدولة 2004 2006 2007 2051
 العراق 2.8 4.1 5.1 6
 سوريا 15.0 17.5 17.9 06
 مصر 12.0 14.2 15.1 7
 المملكة العربية السعودية 16.3 15.9 15.7 03
 عمان 10.1 10.3 9.8 01
 اليمن 1.7 4.4 4.4 5
 األردن 11.6 11.8 9.8 5
 األراضي الفلسطينية 9.0 8.8 8.7 9
 قطر 25.7 24.9 18.1 09
 لبنان 16.0 14.5 14.7 51
 البحرين 26.3 26.9 19.4 50
 الكويت 25.5 16.1 15.2 03
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 -الغربية وقطاع غزة ( ةالضف (فلسطينمخطط يوضح انتشار استخدام الهاتف في 

 5105البنك الدولي 

يعتبر انتشار الهاتف الثابت في فلسطين أفضل من بعض الدول العربية، إن الهاتف 
لكل  9بل  عدد المستخدمين  2004الثابت في فلسطين اخذ في التناقص حيث كان في عام 

لكل مائة مستخدم، ويعزى هذا االنخفاض في  8.7بل  2007سنة مائة عام مع انخفاض في 
عدد مستخدمي الهاتف الثابت هو االنتشار السريع للهاتف النقال الذي أثر على الهاتف الثابت 

 ذلك إلى تراجع عدد مستخدمي الهاتف الثابت. وأدى
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 الهاتف النقال مؤشرات قياس انتشار
يوجد تفاوت كبير بين دول المنطقة في معدل انتشار الهواتف النقالة متمثلة بعدد 

فرد من السكان وأن معدل انتشار الهواتف النقالة للدول المشارة أعاله في  100 لكلالهواتف 
(، وبين أدناها البحرين)في 185بين أعالها2015العام الجدول والتي من بينها فلسطين في 

لنفس العام ويتضح أن  78)في اليمن(. أما األراضي الفلسطينية، فقد بل  المعدل فيها  69
معدل انتشار خدمة الهاتف النقال في األراضي الفلسطينية هي من المستويات المنخفضة 

 مقارنة بدول المنطقة.
 من السكان حسب الدولة، سنوات مختارة. 100عدد الهواتف النقالة لكل  :(3.6جدول )

 الدولة 2004 2006 2007 2015

 العراق 6.72 33.0 46.6 94
 سوريا 13.0 25.3 33.5 64
 مصر 7.5 23.6 39.6 111
 السعودية 40.0 80.4 111.4 177
 عمان 25.5 68.9 91.1 160
 اليمن 4.15 13.9 17.6 68
 األردن 30.0 7.3 83.4 147
 األراضي الفلسطينية 8.5 37.7 43.5 78
 قطر 65.9 105.5 94.2 159
 لبنان 22.0 24.4 25.9 92
 البحرين 76.65 113.8 106.6 185
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 ( 2051البنك الدولي )  في الضفة الغربية وقطاع غزة مخطط يوضح انتشار الهاتف النقال

 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واطارها القانوني

المعلومات واالتصاالت هو القانون ان األطر القانونية السارية على قطاع تكنولوجيا 
الدولي والمعاهدات الدولية الخاصة باالتصاالت ذات الصلة باإلضافة الى اتفاقيات أوسلو 
سرائيل خالل الفترة االنتقاليةلتي انتهت اال أنه ال زال العمل  الموقعة بين السلطة الفلسطينية وا 

 قائمًا بها.

فت حكومات العالم بالتنمية كحق من ومع تطور المعرفة حول حقوق االنسان اعتر 
حقوق االنسان وباتت تكنولوجيا االتصاالت ضرورية لحياة االنسان لدرجة أنها تعرف كحق 
من الحقوق، وأكدت منظمة األمم المتحدة للتنمية والثقافة )اليونسكو( أن التواصل حق وحثت 

ة جنيف اق العريض وأن اتفاقيالبلدان على إعطاء االهتمام لالستفادة من البنية التحتية للنط
 نافذة وال تنتفي بفعل االتفاقات الثنائية.

 قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت محرك التنمية المكبل 3.24
حصلت إسرائيل على  1967منذ احتالل إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية في العام 

 للطيف الكهرومغناطيسي والترددات مليارات الدوالرات من احتكارها لهذا القطاع واستغاللها
كأول شركة  1999التي أنشأت عام الالسلكية الخاصة بهم، فعندما حصلت شركة جوال
ميجا هيرتز )نصفها حصري لجوال  4.8فلسطينية لالتصاالت المتنقلة على رخصة الستخدام 
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  ر من ثوالنصف االخر باالشتراك مع المشغلين اإلسرائيليين( كانت جوال تقدم خدمة ألك
 مليون شخص2.5

فكانت تضطر الى تحميل ترددات عالية جدًا وتصرف أموال إضافية لبناء أبراج 
إضافية لتقديم خدماتها على العكس من شركة سيلكوم اإلسرائيلية التي تتمتع ببنية تحتية كبيرة 

ل الثاني( غباإلضافة الى دعم االحتالل لها. أما بالنسبة للشركة األخرى )الوطنية موبايل المش
فهي لم تبدأ اال بعد عامين وهي االحتالل على  2007التي حصلت على الترخيص في عام 

اعطاءها الترددات في الضفة الغربية وليس قطاع غزة وبذا حرم سكان قطاع غزة من وجود 
منافس لشركة جوال في القطاع ، ولقد تسبب الحظر في الوصول الى الخدمات المتقدمة 

ة  طينية العاملة الى تخلفها تكنولوجياً وخاصة في البيانات الخاصة بالهواتف الذكيللشركات الفلس
مليون دوالر سنويًا واستفادت الشركات اإلسرائيلية المنافسة من  100-80والى خسارة من 

أرباح كبيرة نتيجة لرخص أسعارها وتقديمها لخدمات عالية الجودة ، وتشير التقديرات الى أن 
لخسارة  وكذلك2014  في عام مليون دوالر 240المحمول الفلسطينية لحواليخسارة شركات 

 .مليون دوالر  40-10السلطة الفلسطينية الضريبة المضافة التي تقدر ما بين 
ثمة عالقة إيجابية قوية بين االستثمارات المباشرة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

أي أن كل وظيفة جديدة في تكنولوجيا المعلومات  3-1وخلق فرص عمل مع نسبة مضاعفة 
واالتصاالت تستحدث ثالث وظائف في قطاعات أخرى وهذا يعتبر أساسًا إلقامة االقتصاد 

نور عرفة )القائم على المعرفة وال نبال  إذا ما وصفنا هذا القطاع بأنه محرك رئيس للتنمية 
 .(م2015واخرين ،

 ومات واالتصاالت في فلسطينمعوقات تطور قطاع تكنولوجيا المعل
     طيف الترددات الفلسطينية         احتالل األراضي الفلسطينية واستمرار السيطرة على-

تصاالت وتكنولوجيا المعلومات ومنع إدخالها االإعاقة استيراد وحجز أجهزة والعمل على 
 .لفترة تزيد عن العامين

اإلسرائيلية في مناطق السلطة في منافسة غير بيع وتسويق أجهزة الهاتف المحمول -
عادلة وبدون أي ترخيص أو استثمار أو ضرائب بينما ال يمكن تسويق األجهزة الفلسطينية 

 في إسرائيل.
بالرغم من االتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وكذلك توصيات وقرارات االتحاد الدولي -

إسرائيل مازالت تمنع النفاذ المباشر ، إال أن 970لالتصاالت بتخصيص الرمز الفلسطيني 
 إلى الشبكة الدولية.
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أرقام وتمنع بالمقابل  7تغيير أرقام الهاتف المحمول اإلسرائيلي إلى  على إسرائيل عملت-
صة عالوة على تعطيل األجهزة الخا وصول األجهزة المالئمة لتوفير تلك الزيادة فلسطينياً 

بشركة الهاتف المحمول )جوال( الفلسطينية مما حال دون تمكن الشركة من توسيع شبكتها 
 .األخيرةوتطوير خدماتها خالل الفترات 

 تعطيل االدخال واالفراج عن البضائع واألجهزة المخصصة لتطوير شبكات االتصاالت. -
ي تصاالت الفلسطيني من قبل الشركات اإلسرائيلية التالتغلغل الغير مشروع في سوق اال -

تلجأ إلى إطالق تردداتها في المناطق الفلسطينية، اذ بل  حجم سيطرة الشركات اإلسرائيلية 
على السوق الفلسطيني المتعلق بخدمات الهاتف المحمول على سبيل المثال ال الحصر 

 الفلسطينيين.ين من حجم المشترك 56%
مع المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية على  1999في عام تم االتفاق  -

مايكرو وكوابل األلياف الضوئية لربط فلسطين مع الخارج إال أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
 منعت ذلك.

رفض إسرائيل ربط مناطق القدس المحتلة بالشبكة الفلسطينية األمر الذي يحول دون  -
 نية عن الشبكة اإلسرائيلية.فصل الشبكة الفلسطي

 

 



 الخالصة 

ي وقد ظهر هذا المصطلح فتعتبر التنمية أحد األهداف األساسية للتخطيط االفتصادي  -
العصر الحديث وتحدث عنها اإلسالم عندما ذكر القران الكريم عن عمارة األرض االنسان 

وتهدف التنمية الى زيادة الدخل القومي ورفع المستوى المعيشي والوصول الى .لألرض
وقد ظهرت العديد من النظريات الخاصة بالتنمية االقتصادية  الحياة.جودة أفضل في 

تصادية عدة أنواع منها االق المتوازن وللتنميةأهمها نظرية الدفعة القوية ونظرية النمو غير 
 وقد كان لتكنولوجيا المعلومات دور كبير في والمستدامة،تقلة والبشرية والساسية والمس

 الطبيعية.عملية التنمية وخاصة في الدول التي تفتقر الى الثروات 

شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فلسطين تطورًا كبيرًا وخاصة بعد قيام -
مجال في هذا الالسلطة الوطنية الفلسطينية حيث زاد عدد المؤسسات العاملة وعدد العاملين 

مما زاد من الناتج المحلي واعتمدت السلطة الفلسطينية المؤشرات األساسية لتكنولوجيا 
وتراجع في سنوات أخرى نتبجة للوضع  بعض السنواتتقدم هذا المؤشر في المعلومات وقد 

 الموضوع.السياسي ودور االحتالل في هذا 
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 الفصل الرابع
 الدراسة العملية

 مقدمة:
لدراسة ايتناول هذا الفصل وصفا لمنهج الدراسة ومجتمع الدراسةوعينتها، وكذلك أداة 

المستخدمة وطرق اعدادها وصدقها وثباتها، كما يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات التي 
قام بها الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها، وأخيرا المعالجات االحصائية التي اعتمد 

 عليها الباحث في تحليل هذه الدراسة.

 منهج الدراسة:
الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، وذلك الن المنهج الوصفي  المنهجتم استخدام 

التحليلي يهدف إلى دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا ويعبر عنها 
تعبيرا كيفيًا وكميًا، ويعمل على جمع الحقائق والمعلومات عنها ومن ثم تحليلها للوصول إلى 

 النتائج والتوصيات.

 لمعلومات:مصادر ا
تم الحصول على البيانات عن طريق المصادر الثانوية ومصادر البيانات األولية كما 

 يلي:
 مصادر البيانات الثانوية: .5

على البيانات عن طريق المصادر الثانوية المتمثلة في الكتب، والمراجع  الحصولتم 
العربية واألجنبية، والدوريات والمقاالت، والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة والمجالت 

 العلمية والمهنية المتخصصة، وبعض المواقع ذات الصلة على شبكة االنترنت.
 مصادر البيانات األولية: .2

تصميم استبيان كأداة رئيسة للدراسة، ومن ثم تفري  وتحليل االستبيان من خالل  تم
 اإلحصائي. SPSSبرنامج 
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 : مجتمع الدراسة

 ويشمل جميع شركات تكنولوجيا المعلومات المدرجة ضمن

 45اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية )بيتا( في قطاع غزة والبال  عددها
وبعد تعبئة االستبانة  47 باإلضافة الى شركتين عاملتين في االتصاالت فأصبح مجموع العينة 

 93%. وبنسبة   47استبانة من أصل   44تم استرداد 

  عينة الدراسة:

التي خضعت للتحليل في هذه الدراسة والجداول التالية توضح البيانات  العينةهي 
 الخاصة بالمؤسسة:
 توزيع افراد العينة حسب عدد العاملين في المؤسسة(: يوضح 4.1جدول)

 النسبة المئوية % التكرار عدد العاملين
1-5 29 65.9 
6-10 11 25 
11-15 2 4.5 
 4.5 2 15اكثر من 

 100,00 44 المجموع

من افراد العينة يتراوح عدد العاملين في  %65.9من خالل الجدول يتضح ان 
يتراوح عدد العاملين في المؤسسة ما بين  %25المؤسسة ما بين عامل الي خمسة عمال، و 

عامل او اكثر من  15عامل الي  11تتراوح ما بين  %4.5ستة عمال الي عشرة عمال، و 
ا المجال تمتاز بعدد ، وهذا يدل علن أن المؤسسات العاملة في قطاع غزة في هذ عامل 15

 قليل من العمالة .
 (: يوضح توزيع افراد العينة حسب عدد المهندسين المختصبن4.2جدول)

 النسبة المئوية % التكرار عدد المهندسين
1-5 39 88.6 
6-10 4 9.1 
 2.3 1 10اكثر من 
 100.0 44 المجموع
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من افراد العينة يتراوح عدد المهندسين  %88.6من خالل الجدول السابق يتضح ان 
مهندسين الي  6يتراوح عدد المهندسين ما بين  %9.1مهندسين، و  5ما بين مهندس الي 

، وهذا يدل علن هذه مهندسين 10عدد المهندسين اكثر من  %2.3مهندسين، و  10
 المؤسسات ال تستخجم اال عدد قليل جدًا من المهندسين .

 توزيع افراد العينة حسب عدد الفنيين(: يوضح 4.3جدول)

 النسبة المئوية % التكرار عدد الفنيين
1-5 41 93.2 
6-10 2 4.5 
 2.3 1 10اكثر من 
 100.00 44 المجموع

من افراد العينة يتراوح عدد الفنيين ما  %93.2من خالل الجدول السابق يتضح ان 
 %2.3عمال و  10عمال الي 6يتراوح عدد الفنيين ما بين  %4.5عمال و5بين عامل الي 

، وهذا يدل على أن العدد األكبر من المؤسسات العاملة في هذا 10عدد الفنيين اكثر من 
 القطاع تستخدم عدد قليل من الفنيين .

 أداة الدراسة:
 مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلوماتلتحقيق هدف الدراسة المتمثل في التعرف على )

ستفادة من للدراسة باال تم بناء وتصميم استبانة(، واالتصاالت في عملية التنمية االقتصادية
بانة وقد اشتملت االستاألدبيات السابقة واستشارة ذوي الخبرة واالختصاص في هذا المجال.

على جزأين: الجزء األول البيانات الخاصة بالمؤسسة، الجزء الثاني فقرات االستبانة بعنوان " 
" وتكونت (هل يساهم قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية التنمية االقتصادية

 فقرة موزعة كالتالي: 31من 

  فقرات. 7المحور األول: المكونات المادية واشتملت على 
  فقرات. 7المحور الثاني: البرمجيات واشتملت على 
  فقرات. 7المحور الثالث: شبكات االتصال واشتملت على 
  فقرات. 10المحور الرابع: مهارات العاملين واشتملت على 
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ليكرت الخماسي المكون من خمس درجات لتحديد أهمية كل  مقياس استخدام وقدتم
الجدول  سبح االستبانة لفقرات المبحوثين استجابات لقياس فقرة من فقرات االستبانة، وذلك

 التالي:
 درجات –ليكرت الخماسي مقياس  :(4.4جدول )

 

 خطوات بناء االستبانة:
 :النحوالتالي على االستبانةإعداد  تم
 بناء االستبانة.االطالع على الدراسات السابقة واالستفادة منها من أجل  .0
مجال الدراسة من أجل تحديد المجاالت الرئيسية  في المتخصصين من عدد رأي استطالع .5

 والفقرات الخاصة بكل محور. لالستبانة
 والمعلومات. البيانا جمع في استخدامها أجل من أالولية االستبانة إعداد .3
 .البيانات جمعا لمالءمته مدى اختبار أجل من المشرف على االستبانةعرض  .4
 .المشرف يراه حسبما أو بشكل االستبانة تعديل .5
ح النص بتقديم بدورهم قاموا والذين المحكمين، من مجموعة االستبانة على عرض تم .6

جراء التعديالت الالزمة.  واإلرشاد، وا 
 نتاألداة وتكو  صدق وثبات لفحص لالستبانة أولية ميدانية استطالعية دراسة إجراء .7

 .الدراسة( مفردة" موضع 20من ) العينةاالستطالعية
جراء معهاج ثم للدراسة، الالزمة البيانات لجمع العينة أفراد جميع توزيع االستبانة على .9  وا 

 .اإلحصائي التحليل

 صدق االستبانة:
 لقياسه" أسئلة االستبيان ماوضعت تقيس أنبصدق االستبانة " يقصد

بدرجة كبيرة  االستجابة
بدرجة  بدرجة كبيرة جدا

بدرجة ضعيفة   بدرجة ضعيفة متوسطة
 جدا

 1 2 3 4 5 كل فقرات االستبانة
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 :اإلستبانة صدق وتم استخدام طريقتين للتأكد من (،م 2010 )الجرجاوي، 
 

 :المحكمين صدق .5

هو أن يختار الباحث عددا من المحكمين المتخصصين في مجال الظاهرة أو المشكلة 
 تألفت المحكمين من مجموعة االستبانة على (. ولقدتم عرضم,2010ي الجرجاو موضع الدراسة )
في اإلدارة، وذلك لالسترشاد بآرائهم في مدى مناسبة فقرات االستبانة للهدف  من متخصصين

ن تمت االستجابة آلراءالمحكمي غوية ووضوحها، وقدوكذلك للتأكد من صحة الصياغة ال منها،
 ية.االستبانة في صورتهاالنهائ خرجت من إضافة أو حذف أو تعديل لبعض الفقرات، وبذلك

 :المقياس صدق .5

ا، مقداد، الفر وذلك بأن يكون المقياس قادرا على قياس الجانب الذي أعد من أجل قياسه )
 (، وأنواعه كالتالي:م2011

 الداخلي: االتساق
 لمحورل ، والدرجة الكليةةاالستبيان فقرات من فقرة كل درجات بين االرتباط قوة وهو

م حساب األهداف، وت لقياس المقياس ت فقرا صدق مدى يقيس إليه، أي يتنتمي الذ الرئيسي
 الدرجةفقرة و  كل بين االرتباط االستبانة من خالل حساب معامالت لفقرات الداخلي االتساق
 :يلي كما له للمحور التابعة الكلية

 المحور االول: المكونات المادية:
معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات المحور االول مع الدرجة الكلية : (4.5جدول )
 للمحور

 الفقـــــــــرة الرقم
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

sig 
في تحقيق األداء  ICTيسهم توافر اإلمكانات المادية لقطاع  5

 المستهدف في الشركات
0.746 0.00** 

 **0.00 90 .0 يساعد توافر اإلمكانات المادية على توفير الوقت والجهد 2
 **0.00 0.570 تشجع اإلمكانات المادية على تطوير اإلنتاج بشكل مستمر 3
 **0.00 0.657 الحاسوب في زيادة مرونة العمليسهم استخدام أجهزة  4



73 

 

 الفقـــــــــرة الرقم
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

sig 
تساعد حداثة التقنيات المستخدمة على تطوير منتجات جديدة تعزز  1

 دخل الفرد.
0591 0.00** 

تقلل اإلمكانات المادية من االعتماد على األيدي العاملة مما يزيد  2
 من متوسط دخل الفرد.

0.713 0.00** 

 **0.00 0.715 توفر دخاًل اضافياً في أعمال إدارية ICT يسهم  2

  .α=05.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة *
 عم طردًيا ارتباطا مرتبط محور األول " المكونات المادية "يتضح من الجدول أن ال

 على (، وتدلα=0.05مستوى معنوية ) إحصائًياعند تقيسه، وجميعهادالة التي الفقرات جميع
 قيسه، وهيت المحورالذي معداخلياً  أنهامتسقة يعني المحوراألول، مما تقيس التي الفقرات ارتباط
 .قياسه في أساسية

 :البرمجياتالثاني:  المحور

 مع الدرجة الكلية المحور الثانيمعامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات  –( 4.6جدول رقم)
 للمحور

 الفقـــــــــرة الرقم
 بيرسون  معامل
 الرتباطل

 القيمة االحتمالية

sig 

 **0.00 0.705 تسهم البرمجيات في تقديم حلول للمشكالت التي تزيد من إنتاجية الشركات 5

 **0.00 0.834 تمكن البرمجيات المستخدمة من تدفق المعلومات بين االطراف ذات العالقة 2

3 
 **0.00 0.680 تمكن البرمجيات المستخدمة في المؤسسة من زيادة كفاءة العمل

 **0.00 0.636 تمكن البرمجيات الحديثة من االحتفاظ بقواعد بيانات ونظم معلومات لدعم اتخاذ القرار 4
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 **0.00 0.627 يسهم إنتاج البرمجيات محليًا في خفض اإلنفاق على البرمجيات الجاهزة وصيانتها. 1

 **1.11 1.758 لألفراد إنتاج برمجيات وبيعها لجهات مختلفة. ICTتتيح  2

تمكن البرمجيات المستخدمة من زيادة كفاءة العاملين مما يتيح لهم فرصًا إضافية لزيادة  2
 دخلهم.

1.683 

1.11** 

 .α=0.01االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

 جميع مع طردًيا ارتباطا " مرتبط البرمجيات"  الثاني المحوريتضح من الجدول السابق أن 
 على وتدل (،α= 1.15مستوى معنوية ) عند إحصائًيا دالة تقيسه، وجميعها التي الفقرات
 الذي المحور مع داخليا متسقة أنها يعني ، مما الثاني المحور تقيس التي الفقرات ارتباط

 . قياسه في أساسية تقيسه، وهي
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 :شبكات التواصلالثالث:  المحور

مع الدرجة الكلية  الثالثمعامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات مجال  –( 4.2جدول رقم)
 للمجال

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقـــــــرة الرقم

 1.712 تسهم شبكات االتصال في زيادة حجم التبادالت التجارية )محليًا ودوليًا( 1
1.11** 

 1.866 المعلومات. تسهل شبكات االتصال سرعة الوصول إلى 2
1.11** 

3 
يزيد تعدد شبكات االتصال من كفاءة الشركات في عمليات التوريد 

 وسرعة تقديم الخدمة
1.697 

1.11** 

4 
يسهم الموقع اإللكتروني والصفحات التفاعلية في زيادة الثقة بالخدمة 

 المقدمة.
1.868 

1.11** 

 1.853 والجهد.يساعد توفر شبكات االتصال على توفر الوقت  5
1.146* 

6 
يتيح تنوع شبكات االتصال في إيجاد فرص عمل جديدة تسهم في زيادة 

 دخل الفرد.
1.826 

1.735* 

 1.811 في تمكين العاملين بالعمل عبر االنترنت بأجرICT تسهم  7
1.11** 

 .α=0.01االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  * 

 مع طردًيا ارتباطاً  " مرتبطشبكات التواصل الثالث "  المحوريتضح من الجدول السابق أن 
 وتدل (،α= 1.15مستوى معنوية ) عند إحصائًيا دالة تقيسه، وجميعها التي الفقرات جميع
 المحور مع داخليا متسقة أنها يعني ، مما الثالث المحور تقيس التي الفقرات ارتباط على
 . قياسه في أساسية تقيسه، وهي الذي

 :مهارات العاملين: الرابع المحور

مع الدرجة الكلية  الرابع المحورمعامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات  –( 4.2جدول رقم)
 للمحور
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 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقـــــــرة الرقم

5 
يمتلك العاملين مهارات شخصية تسهم في تحقيق قيمة ورضا 

 للمستفيد.
1.888 

1.11** 

2 
في تقديم منتجات جديدة  ICTتسهم المهارات الفنية لدى كادر 

 ومتميزة
1.883 

1.11** 

في تحسين جودة  ICTتساعد المهارات الفنية لدى العاملين في شركات  3
 منتجات الشركات

1.776 
1.11** 

4 
منتجات خاصة بها تحقق لها ميزة  ICTيمتلك قطاع شركات 

 تنافسية
1.818 

1.11** 

5 
في تنويع  ICTتسهل شبكة العالقات التي تمتلكها كادر -

 المنتجات وتحسينها
1.776 

1.11** 

6 
يمتلك العاملين قدرات تمكنهم من التكيف والتأقلم مع التغيرات في 

 بيئة الشركات
1.861 

1.11** 

 1.818 يمتلك العاملون مهارات تساعدهم في المشاركة في صنع القرار 7
1.11** 

 1.711 في توفير فرص عمل جديدة تزيد من دخل الفرد  ICTتسهم     8
1.11** 

في زيادة مهارات العاملين للتدوير اإلداري  في وظائف أعلى تزيد   ICTتسهم 9
 من دخل الفرد

1.849 
1.11** 

10 
في تكوين المناخ التنظيمي المالئم لزيادة االبداع لدى   ICT تسهم

  العاملين
0.734 0.00** 

 .α=0.01االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  * 

 مع طردًيا ارتباطاً  " مرتبط مهارات العاملين"  الرابع المحوريتضح من الجدول السابق أن 
 وتدل (،α= 1.15مستوى معنوية ) عند إحصائًيا دالة تقيسه، وجميعها التي الفقرات جميع
 المحور مع داخليا متسقة أنها يعني ، مما الرابع المحور تقيس التي الفقرات ارتباط على
 . قياسه في أساسية تقيسه، وهي الذي

 الصدق البنائي:   .أ
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تريد  التي األهداف تحقق مدى يقيس الذي األداة صدق مقاييس أحد البنائي الصدق يعتبر
لفقرات  الكلية بالدرجة الدراسة مجاالت من مجال كل ارتباط مدي ويبين إليها، الوصول األداة

بالدرجة  الدراسة محاور من محور كل ارتباط ( مدى9رقم ) التالي الجدول ويوضح .االستبانة
للدراسة، وبذلك يكون المقياس يتسم  العام بالهدف القوية ، وعالقتها االستبانةلفقرات  الكلية

 بدرجة عالية من الصدق.

المحاور والدرجة الكلية محور من معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل  –( 4.2جدول رقم)
 لالستبانة

 مستوى الداللة معامل االرتباط المجــــــــــــــــــــــــــال الرقم

1 
 المحور األول )المكونات المادية(

0.881 0.00** 

 **0.00 0.850 المحور الثاني )البرمجيات( 2

 **0.00 0.921 المحور الثالث )شبكات التواصل( 3

 **0.00 0.915 )مهارات العاملين(المحور الرابع  4

 .α=0.01االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

 :االستبانةثبات 

عضوا  ( للتأكد من ثبات المقياس تم تطبيق هذا المقياس على عينة استطالعية مكونة من )
 التالية: اخكرونب –الثبات بطريقة ألفا طريقة ، ومن ثم استخدم من أعضاء اندية الدرجة الممتازة

ة المقياس على حدة، باإلضاف محاورمن  محورتم حساب معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات كل  
( وهو معامل ثبات عاٍل 1.973إلى حساب ثبات المقياس ككل، حيث بل  معدل الثبات )

 الواحد من اقتربت (، وكلما0-1بين ) ألفا معامل قيمة يشير إلى صالحية المقياس. وتتراوح
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 ثبات، ويبين عدم وجود على دلت الصفر من اقتربت عالي، وكلما ثبات وجود على دلت
 الدراسة: مقياس لمحاور الثبات ( معامالت01رقم ) الجدول

 الثبات لمحاور القياسمعامالت  –( 4.50جدول رقم)

 عدد الفقرات المجـــــــــــــــــــــــال الرقم
قيمة معامل 

 ألفا كرونباخ
الصدق 
 الذاتي *

 0.973 0.947 31 جميع المحاور 

2 
 المحور األول )المكونات المادية(

7 0.771 0.878 

 0.820 0.673 7 المحور الثاني )البرمجيات( 3

 0.953 0.909 7 المحور الثالث )شبكات التواصل( 4

 0.952 0.906 10 المحور الرابع )مهارات العاملين( 5

 التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ*الصدق الذاتي = الجذر 

قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لجميع  أن إلى (01الجدول رقم ) في المبينة النتائج تشير
(. 1.973(. وكذلك قيمة الصدق مرتفعة لجميع فقرات اإلستبانة )1.947فقرات اإلستبانة )

 أصبح وبذلك. الداخلي بالثبات تتمتع المستخدمة المقاييس بأن القول يمكن وبالتالي
 الدراسة، وذلك بعد التأكد من صدق عينة على صالحًا للتطبيق النهائية صورته في االستبيان
 .المقياس وثبات
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 الثبات بطريقة التجزئة النصفية :. 5

األرقام  ذات األســــــــــئلة جزأين وهما إلى االختبار فقرات تجزئة االســــــــــتبانة تمبعد تطبيق 
 درجات بين االرتباط معامل احتســـــــــاب تم األرقام الزوجية، ثم ذات الفردية، واألســـــــــئلة

 بمعادلة االرتباط معامل تصــحيح تم ذلك وبعد الزوجية األســئلة الفردية ودرجات األســئلة

 r حيث   المعدل =   االرتباط معامل :Spearman Brownبراون  ســــــــــــــبيرمان

الزوجية، والنتائج موضـــحة  األســـئلة ودرجات الفردية األســـئلة درجات بين االرتباط معامل
  (:11في جدول )

 ( 1144)رقم  جدول

 لالستبانة معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

 االستبانة الكلية
معامل 
 االرتباط

 معامل االرتباط
 المعدل

01718 01748 

 Spearman( أن قيمة معامل االرتباط المعدل )44تبين من النتائج الموضحة في جدول )

Brown( )01748 مرتفعة ودالة إحصائيا، وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بمعامل ثبات )
 مرتفع.

  اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كولمجروف سمرنوف(:

جيا قطاع تكنولو  مساهمة درجاتتم استخدام اختبار كولمجروف سمرنوف لمعرفة ما اذا كانت 
هو تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه و   المعلومات واالتصاالت في عملية التنمية االقتصادية

اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تشترط ان يكون 
 توزيع البيانات طبيعيا.

 (1144)رقم  جدول

r

r

1

2
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 اختبار التوزيع الطبيعي

 مستوى الداللة Zقيمة  المجال

 المحور األول )المكونات المادية(
01714 01444// 

 //0..01 017.0 المحور الثاني )البرمجيات(

 //01078 01787 المحور الثالث )شبكات التواصل(

 //01447 01744 المحور الرابع )مهارات العاملين(

 //014.0 .0170 المحاوراجمالي 

 عند  *االرتباط دال إحصائيا

  عند  االرتباط دال إحصائيا **

 05.0غير دال إحصائيا عند  طاالرتبا //

وهذا يدل على  0100اكبر من  محورمن خالل الجدول السابق يتضح  أن مستوى الداللة لكل 
 .ان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلمية

 

  

05.0

01.0
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 فرضيات الدراسةنتائـج التحليل واختبار 
هل يساهم قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية التنمية أواًل:الفرضية األولى 

 ؟االقتصادية
 تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب الفرضية هلإلجابة على هذ

 لهذا السؤال، والجدول التالي توضح ذلك:
 المادية:المحور األول: المكونات 

 :التالية النتائج ظهرت الدراسة عينة وباستعراض استجابات

ن بيت تراوح المجال فقرات لجميع الحسابية المتوسطات أن إلى (4.6) يشيرجدول
فق مقياس التدرج ( و  %72.27%-89.09بوزن نسبي تراوح بين ) (4.455 – 3.614)

 (.الخماسي )ليكرت

ان قيمة اختبار "ت" المحسوبة أكبر من قيمة اختبار "ت"  الي  (4.6)ويشير الجدول
الجدولية لجميع الفقرات وان قيمة مستوى الداللة الختبار "ت" المحسوبة أقل من قيمة مستوى 

 وهذا يعني انها دالة في جميع الفقرات. 0.05داللة 

 فقرات هي:أعلى ثالث  وقد تبين من النتائج الموضحة في الجدول أن
  لمرتبة ا" احتلت  يساعد توافر اإلمكانات المادية على توفير الوقت والجهد ( "2رقم )الفقرة

 .4.455حسابي ومتوسط  %89.09بوزن نسبي  االولى
 ( 4الفقرة رقم " )احتلت المرتبة  يسهم استخدام أجهزة الحاسوب في زيادة مرونة العمل "

 .4.455حسابي  ومتوسط %89.09األولى مكرر بوزن نسبي 
 ( 3الفقرة رقم " )مرتبة " احتلت ال تشجع اإلمكانات المادية على تطوير اإلنتاج بشكل مستمر

 .4.364حسابي ومتوسط %87.27الثالثة بوزن نسبي 
 

 لمعيارية والوزن النسبي والترتيب(: المتوسطات واالنحرافات ا4.53جدول )

المتوسط   
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 اختبار "ت"

مستوى 
 الترتيب الداللة

 ICTيسهم توافر اإلمكانات المادية لقطاع  1
 في تحقيق األداء المستهدف في الشركات

4.273 .817 85.45 7.65 .000 4 

يساعد توافر اإلمكانات المادية على توفير  2
 الوقت والجهد

4.455 .663 89.09 11.25 .000 1 
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 1.646(= 05.وعند مستوى داللة ) (42قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 2.364(= 01.( وعند مستوى داللة )42قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 أما أدني ثالث فقرات هي:
 ( تساعد حداثة التقنيات المستخدمة على تطوير منتجات جديدة تعزز دخل 5الفقرة رقم " )

 .4.250بيحسا ومتوسط %85الفرد " احتلت المرتبة الخامسة بوزن نسبي 
 ( 7الفقرة رقم " )سهم ي ICT  ًاحتلت المرتبة السادسة في أعمال إدارية توفر دخاًل اضافيا  "

 .3.932متوسط حسابي و  %78.64بوزن نسبي 
 ( 6الفقرة رقم " ) تقلل اإلمكانات المادية من االعتماد على األيدي العاملة مما يزيد من

متوسط حسابي و  %72.27" احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  متوسط دخل الفرد
3.614. 

 فقرات المحور " المقدرات المادية "بل   لجميع النسبي أن الوزن  يتبين عامة بصفة
قيمة اختبار "ت" المحسوبة اكبر من  أنو 4.192 و المتوسط الحسابي لها بل    83.83%

قيمة اختبار "ت" الجدولية وان مستوى الداللة لقيمة اختبار "ت" المحسوبة اقل من مستوى 
يوجد أثر إيجابي للمكونات المادية على التنمية من خالل توفير  همما يعني أن 0.05داللة 

 .الوقت والجهد وتطوير اإلنتاج ومرونة العمل
 سطينمية االقتصادية في فلنالثانية: يساهم استخدام البرمجيات على الت ثانيًا: الفرضية

تطوير اإلنتاج تشجع اإلمكانات المادية على  3
 بشكل مستمر

4.364 .685 87.27 10.01 .000 3 

يسهم استخدام أجهزة الحاسوب في زيادة  4
 مرونة العمل

4.455 .589 89.09 12.67 .000 1 

تساعد حداثة التقنيات المستخدمة على  5
 تطوير منتجات جديدة تعزز دخل الفرد.

4.250 .651 85.00 9.37 .000 5 

6 
المادية من االعتماد على تقلل اإلمكانات 

األيدي العاملة مما يزيد من متوسط دخل 
 الفرد.

3.614 .841 72.27 2.24 .031 7 

في أعمال إدارية توفر دخاًل ICT يسهم  7
 اضافياً 

3.932 .759 78.64 5.26 .000 6 

  0.004 8.35 83.83 0.715 4.192 المتوسط العام 



83 

 

 (: المتوسطات واالنحرافات المعيارية  والوزن النسبي والترتيب4.54جدول )

 1.646(= 05.( وعند مستوى داللة )42حرية ) قيمة "ت" الجدولية عند درجة
 2.364(= 01.( وعند مستوى داللة )42قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 
 :التالية النتائج ظهرت الدراسة عينةات وباستعراض استجاب

ين ب تراوحت المجال فقرات لجميع الحسابية المتوسطات أن إلى( 4.7) جدول يشير
( وفق مقياس التدرج  %88.18 - %76.82نسبي تراوح بين )( بوزن 4.409 – 3.841)

 الخماسي ) ليكرت (.
الي ان قيمة اختبار "ت" المحسوبة أكبر من قيمة اختبار "ت"  ( 4.7)ويشير الجدول

الحدولية لجميع الفقرات وان قيمة مستوى الداللة الختبار "ت" المحسوبة اقل من قيمة مستوى 
 دالة في جميع الفقرات.وهذا يعني انها  0.05داللة 

 فقرات هي:أعلى ثالث  وقد تبين من النتائج الموضحة في الجدول أن

المتوسط   
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
اختبار 

 "ت"

مستوى 
 الداللة

الترتي
 ب

تســــهم البرمجيات في تقديم حلول للمشــــكالت التي تزيد  1
 1 000. 12.27 88.18 0.583 4.409 من إنتاجية الشركات

تمكن البرمجيات المســــــتخدمة من تدفق المعلومات بين  2
 4 000. 8.17 83.64 0.691 4.182 االطراف ذات العالقة

تمكن البرمجيات المســـــتخدمة في المؤســـــســـــة من زيادة  3
 3 000. 7.41 84.55 0.803 4.227 كفاءة العمل

تمكن البرمجيــات الحــديثــة من االحتفــاظ بقواعــد بيــانــات  4
 1 000. 10.87 88.18 0.658 4.409 لدعم اتخاذ القرارونظم معلومات 

يســــــــهم إنتاج البرمجيات محليًا في خفض اإلنفاق على  5
 7 000. 4.07 76.82 0.834 3.841 البرمجيات الجاهزة وصيانتها.

لألفراد إنتـــــاج برمجيـــــات وبيعهـــــا لجهـــــات  ICTتتيح  6
 6 000. 3.91 77.27 0.905 3.864 مختلفة.

البرمجيات المســــــــتخدمة من زيادة كفاءة العاملين تمكن  7
 5 000. 4.71 77.73 0.784 3.886 مما يتيح لهم فرصًا إضافية لزيادة دخلهم.

  0.000 7.34 82.34 0.751 4.117 المتوسط العام 
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 ( 1الفقرة رقم" ) تسهم البرمجيات في تقديم حلول للمشكالت التي تزيد من إنتاجية الشركات 
 .4.409متوسط حسابي و  %88.18بوزن نسبي  المرتبة االولى" احتلت 

 ( 4الفقرة رقم " ) البرمجيات الحديثة من االحتفاظ بقواعد بيانات ونظم معلومات لدعم تمكن
متوسط حسابي و  %88.18" احتلت المرتبة األولى مكرر بوزن نسبي  اتخاذ القرار

4.409. 
 ( 4الفقرة رقم " )ت " احتل تمكن البرمجيات المستخدمة في المؤسسة من زيادة كفاءة العمل

 .4.227متوسط حسابي و  %84.55المرتبة الثالثة بوزن نسبي 
 أما أدني ثالث فقرات هي:

 ( تمكن البرمجيات المستخدمة من زيادة كفاءة العاملين مما يتيح لهم فرصًا 7الفقرة رقم " )
متوسط و  %77.73إضافية لزيادة دخلهم " احتلت المرتبة الخامسة بوزن نسبي 

 .3.886حسابي
 ( 6الفقرة رقم " ) تتيحICT  بة " احتلت المرتوبيعها لجهات مختلفةلألفراد إنتاج برمجيات

 .3.864متوسط حسابي و  %77.27السادسة بوزن نسبي 
 ( 5الفقرة رقم " ) يسهم إنتاج البرمجيات محليًا في خفض اإلنفاق على البرمجيات الجاهزة

 .3.841متوسط حسابي و  %76.82" احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  وصيانتها
 %82.34فقرات المحور " البرمجيات "بل   لجميع النسبي أن الوزن  يتبين عامة بصفة

وان قيمة اختبار "ت" المحسوبة اكبر من قيمة اختبار 4.117 و المتوسط الحسابي لها بل  
مما  05."ت" الجدولية وان مستوى الداللة لقيمة اختبار "ت" المحسوبة اقل من مستوى داللة 

ق ات في زيادة اإلنتاجية وكفاءة العمل وهذا يتطابأثر إيجابي الستخدام البرمجييعني أن هناك 
 .التي أجريت في بولندا (piatkowski,2003 )مع دراسة 

 ثالثًا: الفرضية الثالثة: تساهم زيادة شبكات االتصاالت على التنميةاالقتصادية في فلسطين:

  
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 اختبار "ت"

مستوى 
 الترتيب الداللة

1 
تسهم شبكات االتصال في زيادة حجم 

 التبادالت التجارية )محليًا ودوليًا(
4.568 0.695 91.36 11.81 .000 2 
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 واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب(: المتوسطات 4.51جدول )

 1.646(= 05.( وعند مستوى داللة )42قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 2.364(= 01.( وعند مستوى داللة )42قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 :التالية النتائج ظهرت الدراسة عينة وباستعراض استجابات
بين  حتتراو  المجال فقرات لجميع الحسابية المتوسطات أن إلىيشير الجدول السابق 

فق مقياس التدرج ( و  %94.09 %79.09بوزن نسبي تراوح بين ) (4.705 – 3.955)
 (.الخماسي ) ليكرت

( الي ان قيمة اختبار "ت" المحسوبة اكبر من قيمة اختبار "ت" 4.8ويشير الجدول)
دولية لجميع الفقرات وان قيمة مستوى الداللة الختبار "ت" المحسوبة اقل من قيمة مستوى جال

 . يعني انها دالة في جميع الفقرات وهذا 0.05داللة 
 فقرات هي:أعلى ثالث  وقد تبين من النتائج الموضحة في الجدول أن

 ( 2الفقرة رقم" ) ة المرتب" احتلت  تسهل شبكات االتصال سرعة الوصول إلى المعلومات
 .4.705متوسط حسابي و  %94.09بوزن نسبي  االولى

 ( 1الفقرة رقم " ))تسهم شبكات االتصال في زيادة حجم التبادالت التجارية )محليًا ودوليًا " 
 .4.568متوسط حسابي و  %91.36احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي 

2 
تسهل شبكات االتصال سرعة الوصول إلى 

 المعلومات.
4.705 0.509 94.09 17.90 .000 1 

3 
يزيد تعدد شبكات االتصال من كفاءة 

التوريد وسرعة تقديم الشركات في عمليات 
 الخدمة

4.182 0.691 83.64 8.17 .000 4 

4 
يسهم الموقع اإللكتروني والصفحات التفاعلية 

 في زيادة الثقة بالخدمة المقدمة.
3.955 0.834 79.09 4.97 .000 7 

5 
يساعد توفر شبكات االتصال على توفر 

 الوقت والجهد.
4.432 0.587 88.64 12.46 .000 3 

تنوع شبكات االتصال في إيجاد فرص يتيح  6
 عمل جديدة تسهم في زيادة دخل الفرد.

4.045 0.776 80.91 6.11 .000 5 

7 
في تمكين العاملين بالعمل عبر ICT تسهم 

 االنترنت بأجر
4.045 0.888 80.91 5.34 .000 5 

  0.000 9.54 85.52 0.712 4.276 المتوسط العام 
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 ( 5الفقرة رقم " )بة " احتلت المرت ر الوقت والجهديساعد توفر شبكات االتصال على توف
 .4.432متوسط حسابي و  %88.64الثالثة بوزن نسبي 

 أما أدني ثالث فقرات هي:

 ( يتيح تنوع شبكات االتصال في إيجاد فرص عمل جديدة تسهم في زيادة 6الفقرة رقم " )
 .4.045متوسط حسابيو  %80.91دخل الفرد " احتلت المرتبة الخامسة بوزن نسبي 

  سهم ( " ت7رقم )الفقرة ICTمرتبة "  احتلت الفي تمكين العاملين بالعمل عبر االنترنت بأجر
 .4.045متوسط حسابي و  %80.91الخامسة مكرر بوزن نسبي 

 ( 4الفقرة رقم " ) يسهم الموقع اإللكتروني والصفحات التفاعلية في زيادة الثقة بالخدمة
 .3.955متوسط حسابي و  %79.09" احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي المقدمة.

 فقرات المحور " شبكات االتنصال "بل  لجميع أن الوزنالنسبي يتبين عامة بصفة
وان قيمة اختبار "ت" المحسوبة اكبر من  4.726و المتوسط الحسابي لها بل   85.52%

قيمة اختبار "ت" الجدولية وان مستوى الداللة لقيمة اختبار "ت" المحسوبة اقل من مستوى 
أثر إيجابي الستخدام شيكات االتصال من حيث توفير الوقت مما يعني أن هناك  0.05داللة 

 .التي أجريت في بولندا (piatkowski,2003 )والجهد وزيادة الدخل وهذا يتفق مع دراسة
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رابعًا: الفرضية الرابعة: تساهم مهارات العاملين في قطاع تكنولوحيا المعلومات واالتصاالت 
 على التنمية االقتصادية في فلسطين:

 (: المتوسطات واالنحرافات المعيارية  والوزن النسبي والترتيب4.52جدول )

المتوسط   
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
اختبار 

 "ت"

مستوى 
 الترتيب الداللة

1 
يمتلك العاملين مهارات شـخصـية تسـهم في 

 تحقيق قيمة ورضا للمستفيد.
4.159 0.805 83.18 6.83 .000 1 

2 
في  ICTتســـــــهم المهارات الفنية لدى كادر 

 تقديم منتجات جديدة ومتميزة
3.977 0.698 79.55 6.15 .000 4 

3 
تســــــــــــــاعد المهارات الفنية لدى العاملين في 

في تحســـــــين جودة منتجات  ICTشـــــــركات 
 الشركات

4.114 0.722 82.27 7.20 .000 2 

4 
منتجات خاصة  ICTيمتلك قطاع شركات 

 بها تحقق لها ميزة تنافسية
4.023 0.792 80.45 5.80 .000 3 

5 
تســهل شــبكة العالقات التي تمتلكها كادر -

ICT في تنويع المنتجات وتحسينها 
3.886 0.784 77.73 4.71 .000 5 

يمتلــك العــاملين قــدرات تمكنهم من التكيف  6
 7 000. 3.91 77.27 0.905 3.864 والتأقلم مع التغيرات في بيئة الشركات

7 
يمتلــك العــاملون مهــارات تســــــــــــــــاعــدهم في 

 المشاركة في صنع القرار
3.636 0.917 72.73 2.22 .032 10 

8 
في توفير فرص عمل جديدة  ICTتســــــــــهم 

 تزيد من دخل الفرد
3.886 0.841 77.73 4.39 .000 5 

9 
في زيـــادة مهـــارات العـــاملين  ICTتســــــــــــــهم

للتــــدوير اإلداري  في وظــــائف أعلى تزيــــد 
 من دخل الفرد

3.705 0.795 74.09 3.13 .003 9 

10 
تكوين المناخ التنظيمي  في  ICT تســــــــــهم

 المالئم لزيادة االبداع لدى العاملين
3.773 0.961 75.45 3.06 .004 8 

  0.004 4.74 78.05 0.822 3.902 المتوسط العام 
 1.646(= 05.( وعند مستوى داللة )42قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 2.364(= 01.) ( وعند مستوى داللة42قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
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 :التالية النتائج ظهرت الدراسة عينة وباستعراض استجابات
 نبي تراوح المجال فقرات لجميع الحسابية المتوسطات أن إلى (4.9) جدول يشير

( وفق مقياس التدرج  %83.18 - %72.73بوزن نسبي تراوح بين ) (4.159 – 3.636)
 الخماسي ) ليكرت (.

قيمة اختبار "ت" المحسوبة أكبر من قيمة اختبار "ت" ( الي ان 4.9ويشير الجدول)
دولية لجميع الفقرات وان قيمة مستوى الداللة الختبار "ت" المحسوبة اقل من قيمة مستوى جال

 وهذا يعني انها دالة في جميع الفقرات.0.05 داللة 
 فقرات هي:أعلى ثالث  من النتائج الموضحة في الجدول أن وقد تبين

  يمتلك العاملين مهارات شخصية تسهم في تحقيق قيمة ورضا للمستفيد ( "0)الفقرة رقم " 
 .4.159حسابي ومتوسط %83.18بوزن نسبي  المرتبة االولىاحتلت 

 ( 3الفقرة رقم " ) تساعد المهارات الفنية لدى العاملين في شركاتICT  في تحسين جودة
متوسط حسابي و  %82.27" احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي  منتجات الشركات

4.114. 
 ( 4الفقرة رقم " ) يمتلك قطاع شركاتICT منتجات خاصة بها تحقق لها ميزة تنافسية " 

 .4.023متوسط حسابي و  %80.45احتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبي 
 أما أدني ثالث فقرات هي:

 ( تسهم10الفقرة رقم " ) ICT  تكوين المناخ التنظيمي المالئم لزيادة االبداع لدى  في
 3.773متوسط حسابيو  %75.45العاملين " احتلت المرتبة الثامنة بوزن نسبي 

 ( 9الفقرة رقم " )تسهم ICT  في زيادة مهارات العاملين للتدوير اإلداري  في وظائف أعلى
متوسط حسابي و  %74.09"  احتلت المرتبة التاسعة بوزن نسبي  تزيد من دخل الفرد

3.705. 
 ( 7الفقرة رقم " ).لت " احتيمتلك العاملون مهارات تساعدهم في المشاركة في صنع القرار

 .  3.636متوسط حسابي و  %72.73المرتبة األخيرة بوزن نسبي 
 فقرات المحور " مهارات العاملين " لجميع أن الوزنالنسبي يتبين عامة بصفة

وان قيمة اختبار "ت" المحسوبة اكبر من 3.902 و المتوسط الحسابي لها بل   78.05%
قيمة اختبار "ت" الجدولية وان مستوى الداللة لقيمة اختبار "ت" المحسوبة اقل من مستوى 

زيادة المهارات للعاملين في هذا القطاع وتحسين الجودة يحسن من مما يعني أن 0.05 داللة 



89 

 

ينعكس بصورة كبيرة على اإلنتاجية وهذا يتفق مع دراسة )ميرسي  الميزة التنافسية مما
 .(5103كور،



 الخالصة 
يتضح من الدراسة أن المؤسسات العاملة في قطاع غزة في مجال تكنولوجيا المعلومات 

دا واستخدام عدد قليل ج )صغر حجم المؤسسات ( ، واالتصاالت تمتاز بعدد قليل من العمالة
ل للمشكالت ديم حلو في تقن قطاع البرمجيات يسهم بصورة كبيرة أمن المهندسين والفنيين و 

 ويزيد من إنتاجية الشركات والكفاءة ويدعم نظم اتخاذ القرار وتقليل النفقات 
ي ف وأن شبكات التواصل تسهم في زيادة حجم التبادالت التجارية وتوفر الوقت والجهد وتسهم

، وأن المهارات الفنية لدى العاملين في هذا المجال تحسن فرص عمل وكذلك زيادة الدخلإيجاد 
من الجودة وتوفر فرص عمل دراسية لهم وتسهم في زيادة مهارات العاملين في المجال اإلداري 

 .بأن يرتقوا في وظائف تعطي دخال إضافيا 
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 الفصل الخامس
 التنائج والتوصيات
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 الفصل الخامس
 التنائج والتوصيات

تطرقت الدراسة الى مدى مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلوماتو االتصاالت في عملية التنمية 
ى دفت الدراسة الاالقتصادية وكحالة عملية دراسة على الشركات العاملة في قطاع غزة ، وه

 التنمية وما هي المعيقاتمعرفة هذا القطاع ودوره في الناتج المحي ومساهمته في عملية 
 التي تعيق تطوره وتم مناقشة الفرضيات التالية :

 االقتصادية مدى مساهمة المكونات المادية في عملية التنمية 
  االقتصادية مساهمة قطاع البرمجيات في عملية التنميةمدى 
 هل زيادة استخدام شبكات االتصاالت يؤثر على التنمية االقتصادية 
 العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية  هل تساهم مهارات

 .االقتصادية  ةالتنمي

 -وقد توصلت الدراسة الى ما يلي :

 أواًل النتائج: 
 -كانت أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة على النحو التالي: 

جم ح شــــركات تكنولوجيا المعلومات واالتصــــاالت العاملة في قطاع غزة هي شــــركات ذات .0
من   %88موظفين وأن  5من هذه الشـــركات يعمل بها أقل من   93%صـــغير جدًا وأن 

هــذه الشــــــــــــــركــات يعمــل بهــا مهنــدس واحــد مختص في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات وأن 
 من هذه الشركات يعمل بها فني مختص في مجال تكنولوجيا المعلومات93%

 :المقدرات المادية

يشــير الى أهمية توفر المكونات المادية  83.3%ان المقدرات المادية وتوفرها يؤثر بنســبة  .5
لعمل شــــــــركات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصــــــــاالت ويســــــــهم ذلك في زيادة انتاجيتها 

 وبالتالي توفير دخل مناسب للعاملين في هذه الشركات وألصحابها.
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وهــذا يؤكــد على أن 82.3%م بنســــــــــــــبــة هنــاك دور كبير لتوفر البرمجيــات حيــث تســــــــــــــــاه .3
البرمجيــات تقــدم حلول لزيــادة اإلنتــاج وزيــادة كفــاءة العمــل واتخــاذ القرار المنــاســــــــــــــــب ممــا 

 ينعكس ايجابًا على زيادة دخل العاملين في مجال البرمجيات والشركات المنتجة لها.

حيث تســــهم شــــبكات االتصــــال في زيادة حجم  85.5%تســــاهم شــــبكات االتصــــال بنســــبة  .4
لتبادل التجاري الداخلي والخارجي وتســاعد في توفير الوقت والجهد وتخفيض النفقات مما ا

ينعكس ايجابًا على ايراد الشــركات واألفراد ويوفر فرص عمل إضــافية وجديدة للعاملين في 
 مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وزيادة دخلهم.

م االتصاالت مهارات شخصية وفنية يسهامتالك العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات و  .5
خراج منتجات 78%بنســــــــبة في تحســــــــين جودة منتجات الشــــــــركات ونيل رضــــــــى الزبائن وا 

 خاصة لهذه الشركات تحقق الميزة التنافسية

 

 

 ثانيًا: التوصيات: 
 على مستوى الشركات 1-

نافسية التضرورة دمج لعدد من الشركات المتقاربة في مجال البرمجيات لتحقيق الميزة  -
 محليًا وعالمياً 

العمل على توفير اإلمكانات المادية المتطورة للشركات العاملة في هذا المجال لما له من  -
 أثر إيجابي على زيادة اإلنتاجية وبالتالي زيادة اإليرادات وتخفيض النفقات.

 وضرورة مواكبة البرمجيات العالمية والعمل على توفير بدائل محلية متقاربة معها أ -
 الخدمات التي تقدمها

العمل على تطوير شبكات االتصال بما يتالئم مع التطور العالمي في هذا المجال ألنه  -
 ينعكس ايجاباً على زيادة حجم التبادالت التجارية ويسهم في القفز على المعامالت التقليدية

لشخصية والعمل اتقوم الشركات بتحفيز العاملين لديها على تطوير قدراتهم الفنية ومهاراتهم  -
 على تدريبهم بالشكل المناسب ألنه يزيد من انتاجيتها ويزيد من دخل الموظفين لديها
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البحث عن المتميزين واستقطابهم في هذا المجال ألنه يعزز من مكانة الشركة في السوق  -
 المحلي ويمكنها من التميز.

 على مستوى الحكومة-2

  ًفتح أسواق للمنتج المحلي محليًا ودوليا 
  تأهيل الكادر الفلسطيني في تخصصات مختلفة حسب حاجة السوق 

 التعليم -5

 عمل برامج دراسية للتوعية وتأسيس المفاهيم المعلوماتية لدى الطلبة منذ الصغر 
  وضع برامج دراسية أكاديمية مالئمة لحاجة السوق 
 تياتشجيع المؤسسات األكاديمية للتعاون مع القطاع الخاص من أجل تقديم منتج معلوم 
 االقتصاد -2

 تفعيل دور التسويق االلكتروني والتجارة االلكترونية 
 االعتماد على اقتصاد المعرفة لتجاوز الحدود والحصار 

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 3-

 تطوير البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  المعلوماترفع مستوى جودة وانتشار خدمات االتصاالت وتكنولوجيا 

 على مستوى القطاع الخاص والقطاع المعرفي4-

 زبادة االهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات 
 االستثمار في قطاع التكنولوجيا ومنحه التمويل 
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 المصادر والمراجع

 القران الكريم

 : المراجع العربيةأوالً 

المحاسبية في ترشيد القرارات االدراية في منشأت االعمال  المعلومات دورنظم (.م2006 احمد ، بسام .)
 غزة ، الجامعة اإلسالمية . (غير منشورة رسالة ماجستير غزة ، فلسطين). الفلسطينية

القاهرة   . 0ط.االدارة االستراتيجية والميزة التنافسية في المنظمات الحديثة.م( 2010، أحمد.)سليم.
 الجامعي الحديث   مصر:المكتب

دراسة تحليلية مقارنة.  الدفع بالنقود اإللكترونية الماهية والتنظيم القانوني. (.م2009إبراهيم ،أحمد.)
 دار الجامعة الجديدة، مصر: اإلسكندرية

(. أفاق اإلصالح التربوي في مصر.المؤتمر العلمي السنوي لكلية التجارة م2004)  .  أبو ريان و أخرون 
  .المنصورة ، مصر  المنصورةبجامعة 

 .األردن :اثراء للنشر والتوزيع 0ط(.علم اقتصاديات التنمية .م2007القريشي ، محمد.) 

 .واالتصاالتدليل قياس مؤشرات تكنولوجيا المعلومات  .) م2007) االسكوا ،

 للنشر والتوزيع: دار الفجر القاهرة.مصر .0 ط (.التنمية والتخطيط  االقتصادي .م2009بخارى ، عبلة .)

ت ، بيرو  سلسلسة اإلدارة العلمية . -. االستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات  م(2002برس ، يورك . )
 مكتبة لبنان لبنان .

 تقرير سنوي .فلسطين ).  م2014. )وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الفلسطينية

دار  .المغرب :. الدار البيضاءمشكالتنا الفكرية والتربوية(. رؤية تقدم لبعض م1977الجابري ، محمد .)
 النشر المغربية

 .(م(2014.  المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لإلحصاء.الجهاز المركزي 

 .(م2015) .المسوح االقتصادية نتائج لإلحصاء.الجهاز المركزي 

 .  )م .(2015أعداد خطوط الهاتف الثابت والمحمول  لإلحصاء،الجهاز المركزي 

 . (م2015)واالجمالي.المحلي اإلجمالي والقومي  جلإلحصاء، الناتالجهاز المركزي 
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 م(.  2010) . ، المؤشرات المحلية لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالجهاز المركزي لإلحصاء

. جاهزية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات كعامل محدد لنجاح التوجه الى  م(2015.)الحاج ، عماد 
  غزة، الجامعة اإلسالمية. (غير منشورةير رسالة ماجست ). اقتصاد المعرفة في األراضي الفلسطينية

 مطبعة أبناء الجراح . غزة : 5م ( .القواعد المنهجية التربوية لبناء االستبيان .ط5101الجرجاوي ، زياد.)

مدى تلبية الجامعات الفلسطينية الحتياجات القطاع الصناعي الفلسطيني من  (.م2005حشيش ، ماهر. )
جامعة  (غير منشورةرسالة ماجستير  ).الخليل ،فلسطين .وجهة نظر اإلداريين في االتحادات الصناعية 

 الخليل  .الخليل

 دار الشروق للنشر والتوزيع  األردن: ،عمان  .0طالتنمية .. مدخل الى علم م(2010) وصالح.حالوة 

 عمان ،األردن: عالم الكتب الحديث. 0ط اقتصاد المعرفة.م(.2006 خلف ، فليح .)

 .عمان ، األردن :دار الفكر للنشر0.ط(.مبادئ في التنمية والتخطيط االقتصاديم0995. ) عريقات ،حربي
 . والتوزيع

دور التعليم االلكتروني في تطوير التعليم العالي. المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير  .م(2008.)الزركاني ، خليل
 البحث العلمي ، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

تكنولوجيا االتصاالت الحديثة واتعكاساتها علي نمط الحياة في  تاستخداما(.م2015عبد الرحمن.) ، سوالمية
  .المجمتع الريفي دراسة ميدانية

 . الصفا للنشر والتوزيع، األردن :عمان  .االقتصاد والمعرفة م(.2001و الليثي . ) ميةعج

،  (4) 35،مجلة دراسات البصرة .لالقتصاد(. اهم مقومات دعم القدرة التنافسية م2011علي .) شهاب ،
(560-565 .) 

  لكتبعالم ا العربية السعودية : .الرياض ،المملكةالتنمية والتغيير الحضاري  م(.2006الشيباني ، عبد هللا .)

 ،(6) 5 ، يةمجلة المعلومات ،التحديث المؤسسي وجودة المحتوى المعلوماتي  ) م(2006 الصادق، حنان .

(90-96 .)  

 الصفا للنشر والتوزيععمان ،األردن : .نظم المعلومات ماهيتها مكوناتها .) م2000) .عماد ، الصباغ 

ي المؤتمر العلم اإلسالمية.الشريعة  إطار( . تطوير مقارنة النمو المستديم في م2013طيبة ، عبد العزيز .)
 إسطنبول ، تركيا   العالي التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي
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سالة ر  ) دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية االقتصادية في السودان . 2009). عبدهللا ، عمر الطيب .)
 السودان . الخرطوم .، جامعة العلوم والتكنولوجيا (غير منشورة ماجستير

 وم،الخرط . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وصناعة االتصال الجماهيري   ).م .(1995محمود ،علم الدين 
 السودان: دار النشر العربي 

غير ماجستير  رسالة ) .قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني الواقع واالفاق   ).م(2016 فروانة ، منذر .
 .غزة  ، جامعة األزهر. (منشورة

أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات علي التطور االداري في الجامعات االردنية  ( .م2007) القضاه ، حنان . 
  االردن.عمان . ، جامعة أل البيت(غير منشورةرسالة ماجستير  ) .الرسمية

واقع ممارسات التسويق بالعالقات و أثرها في بناء الوالء كما يراها عمالء .. م(5101.)ياسين، محمود  
  .)رسالة ماجستير غير منشورة (، جامعة اليرموك.أربد . األردن البنوك التجارية في محافظة اربد

األسس النظرية وتطبيقاتها العملية على مصر  . اقتصاديات المعلومات  دراسةم(1995متولي ، ناريمان . )
 المكتبة األكاديمية القاهرة ، مصر..وبعض الدول العربية األخرى 

. دور اقتصاد المعرفة في تعزيز القدرات التنافسية للمرأة العربية". ورقة عمل  (م2009 )المحروق ، ماهر.
  سوريا مشق ،د.  مقدمة إلى ورشة العمل القوميةتنمية المهارات المهنية والقدرات التنافسية للمرأة العربية

ة. االقتصادي. دور قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية )م 2007 )مرتضى ، عبد اللطيف .
 حلوان ، مصر جامعة حلوان .،  (غير منشورة رسالة ماجستير )

 مصر :دار الكتب  لإلسالم. االسكندرية،إعادة اعتبار مفهوم التربية  م(.2006محمد. ) نصر ،

شبكة تقرير  . . قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت محرك التنمية المكبل) م2015واخرين . )نور عرفه 
 السياسات الفلسطينية .رام هللا ، فلسطين 
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 المالحق

 األولية (: االستبانة5ملحق رقم )
 

 

 

 

 تحكيم استبانة

 حفظه هللا/ ...................................     األخ الفاضل

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،

يضع بين يدي سيادتكم أداة هذه الدراسة وهي عبارة عن استبانة  يتشرف الباحث أن
 -لجمع البيانات المتعلقة بالدراسة الموسومة بعنوان: 

راسة د –مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية التنمية االقتصادية )
 ( تطبيقية على الشركات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة

استكمااًل لمتطلبات نيل درجة الماجستير في اقتصاديات التنمية بالجامعة وذلك 
 اإلسالمية.

لذا يرجو الباحث منكم التكرم باإلجابة على فقرات االستبانة بكل دقة وموضوعية 
( التي ترونها مناسبة والتي تعبر عن رأيكم، علمًا بأن البيانات 4-0ووضع درجة الموافقة من )

 لدراسة فقط.ستستخدم ألغراض ا
 شاكرين لكم تعاونكم للوصول الى نتائج تخدم المجتمع الفلسطيني.

 وهللا ولي التوفيق

 الباحث                                                                   

 نشأت خليل عايش

 (  يقصد به تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (ictتعريف 

 غــزة – الجـامعــــــــــة اإلســـــالميــة

 البحث العلمي والدراسات العلياشئون 

 كـليــــــــــــــــــة التـــجــــــــــــــــــارة

 اقتــصــاديــــات التـنـــميـــةماجستير 

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Commerce 

Master of Economic Development 
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 القسم األول

 بالمؤسسة البيانات الخاصة-أواًل: 

 (،00-6(،)5-0نوع العمل ...........القطاع .........عدد العامل في المؤسسة) -0
 فأكثر ( 50) (،00-51)

 .............تاريخ التأسيس ......... ICTعدد العاملين في  -5
 عدد المهندسين .....................عدد الفنيين ............ -3
 ..........%ICTنسبة نفقات الشركة في مجال  -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  



113 

 

 -البيانات التخصصية: -ثانيًا: 
( في الخانة أرجو من سيادتكم التكرم باإلجابة عن عبارات هذه االستبانة وذلك بوضع عالمة )

 التي تمثل وجهة نظرك نحو كل عبارة من العبارات.

 

 

 قطاع تكنولوجيا المعلومات في زيادة اإلنتاجية مساهمة المحور األول: 
 المكونات المادية

 قوية
(4) 

 متوسطة
(3) 

 محدودة
(2) 

 ضعيفة
(5) 

في تحقيق األداء المستهدف  ICTيسهم توافر اإلمكانات المادية لقطاع  -0
 في الشركات

    

     توفر اإلمكانات المادية يساعد على توفير الوقت والجهد -5
     أجهزة الحاسوب في زيادة مرونة إدارة العمليسهم استخدام  -3
     تشجيع اإلمكانات المادية على تطوير اإلنتاج بشكل مستمر -4
تساعد حداثة التقنيات المستخدمة على تطوير منتجات جديدة تعزز  -5

 دخل الفرد
    

تقلل االمكانات المادية من االعتماد على األيدي العاملة مما يزيد من  -6
 الفردمتوسط دخل 

    

     في المساهمة في أعمال إدارية توفر دخاًل اضافياً   ictيسهم  -7

 ضعيفة محدودة متوسطة قوية البرمجيات-المحور الثاني: 
تسهم البرمجيات في تقديم حلول للمشكالت التي تزيد من إنتاجية -0

     الشركات

     العاملينتمكن البرمجيات المستخدمة من تبادل المعلومات بين -5
     تمكن البرمجيات المستخدمة من زيادة كفاءة العمل -3
تمكن البرمجيات الحديثة من االحتفاظ بقواعد بيانات ونظم معلومات -4

 لدعم اتخاذ
    

تسهم انتاج البرمجيات محليًا في خفض معدالت االنفاق على --5
 البرمجيات الجاهزة وصيانتها

    

     لألفراد انتاج برمجيات وبيعها لجهات مختلفة ictتتيح أنظمة -2
تمكن البرمجيات المستخدمة  من زيادة كفاءة العاملين مما يتيح لهم -7

 فرصًا إضافية لزيادة دخلهم
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 ضعيفة محدودة متوسطة قوية شبكات االتصال -المحور الثالث: 
يًا )محلتسهم شبكات االتصال في زيادة حجم التبادالت التجارية  -0

 ودوليًا(
    

     تسهل شبكات االتصال سرعة الوصول الى المعلومات -5
يزيد تعدد شبكات االتصال من كفاءة الشركات في عمليات التوريد  -3

 وسرعة تقديم الخدمة
    

يسهم الموقع االلكتروني والصفحات التفاعلية في زيادة الثقة وتحسين  -4
 الخدمة المقدمة

    

     توفر شبكات االتصال يساعد على  توفير الوقت والجهد -5
يتيح تنوع شبكات االتصال في إيجاد فرص عمل حديدة تسهم في  -6

 زيادة دخل الفرد
    

     في تمكين العاملين في العمل عبر االنترنت بأجر  ictتسهم  -7
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 ضعيفة محدودة متوسطة قوية مهارات العاملين المحور الرابع:
المهارات الشخصية التي يمتلكها العاملين في الشركات في تسهم  -0

 تحقيق قيمة ورضا المستفيد
    

في تقديم منتجات جديدة  ICTتسهم المهارات الفنية لدى كادر  -5
 ومتميزة

    

في تحسين  ICTتحقيق المهارات الفنية لدى العاملين في شركات  -3
     جودة منتجات الشركات

منتجات خاصة بها تحقق لها ميزة  ICTيمتلك قطاع شركات  -4
 تنافسية

    

في تنويع المنتجات  ICTتسهل شبكة العالقات التي تمتلكها كادر - -5
 وتحسينها

    

يمتلك العاملين قدرات تمكنهم من التكيف والتأقلم مع التغيرات في  -6
 بيئة الشركات

    

     يمتلك العاملين مهارات تساعدهم في المشاركة في صنع القرار -7
     في توفير فرص عمل جديدة تزيد من دخل الفردICTتسهم  -9
 وظائف اإلداري فيفي زيادة مهارات العاملين للتدوير ICTتسهم  -9

 أعلى تزيد من دخل الفرد
    

في زيادة االبداع وبالتالي الحصول على مكافأت  ICTتسهم  -01
 تحفيزية
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 االستيانة النهائية(: 2ملحق رقم )

 ( هو )تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت( (ICTيقصد ب

 بالمؤسسة البيانات الخاصة-أواًل: 

  05، أكثر من(،6-01)(،00-05)(5-0عدد العاملين في المؤسسة) -0
 ( 01)أكثر من  (،6-01)(5-0عدد المهندسين ) -5
 ( 01)أكثر من (،6-01)(5-0عدد الفنيين ) -3

 البيانات التخصصية:-ثانيًا: 
( في سيادتكم التكرم باإلجابة عن عبارات هذه االستبانة وذلك بوضع عالمة ) أرجو من

 الخانة التي تمثل وجهة نظرك نحو كل عبارة من العبارات .

 

مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في المحور األول: 
 زيادة اإلنتاجية
 المكونات المادية

موافق 
بدرجة 
كبيرة 
 (1جدا )

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

(4) 

 متوسطة
(3) 

 ضعيفة
(2) 

 ضعيفة
 جدا

(5) 

في تحقيق  ICTيسهم توافر اإلمكانات المادية لقطاع  -0
 األداء المستهدف في الشركات

     

يساعد توافر اإلمكانات المادية على توفير الوقت  -5
 والجهد

 
    

تشجع اإلمكانات المادية على تطوير اإلنتاج بشكل  -3
 مستمر

 
    

الحاسوب في زيادة مرونة يسهم استخدام أجهزة  -4
 العمل

 
    

تساعد حداثة التقنيات المستخدمة على تطوير  -5
 منتجات جديدة تعزز دخل الفرد.

 
    

تقلل اإلمكانات المادية من االعتماد على األيدي  -6
 العاملة مما يزيد من متوسط دخل الفرد.

 
    

      في أعمال إدارية توفر دخاًل اضافياً  ICT يسهم  -7
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 المحور الثاني: البرمجيات
موافق 

بدرجة كبيرة 
 (1جدا )

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

(4) 

متو
 سطة

(3) 

 ضعيفة
(2) 

ضعيفة 
 جدا

(5) 

تسهم البرمجيات في تقديم حلول للمشكالت التي --0
 تزيد من إنتاجية الشركات

 
    

تمكن البرمجيات المستخدمة من تدفق المعلومات -5
 بين االطراف ذات العالقة

 
    

تمكن البرمجيات المستخدمة في المؤسسة من زيادة  -3
 كفاءة العمل

 
    

تمكن البرمجيات الحديثة من االحتفاظ بقواعد بيانات -4
 ونظم معلومات لدعم اتخاذ القرار

 
    

يسهم إنتاج البرمجيات محليًا في خفض اإلنفاق -5
 على البرمجيات الجاهزة وصيانتها.

 
    

لألفراد إنتاج برمجيات وبيعها لجهات  ICTتتيح -6
 مختلفة.

 
    

تمكن البرمجيات المستخدمة من زيادة كفاءة -7
 العاملين مما يتيح لهم فرصًا إضافية لزيادة دخلهم.

     

 االتصالالمحور الثالث: شبكات 

موافق 
بدرجة 
كبيرة 
جدا 

(1) 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

(4) 

 متوسطة
(3) 

 ضعيفة
(2) 

 ضعيفة
 جدا

(5) 

تسهم شبكات االتصال في زيادة حجم التبادالت التجارية )محليًا  -0
 ودوليًا(

 
    

      تسهل شبكات االتصال سرعة الوصول إلى المعلومات. -5
يزيد تعدد شبكات االتصال من كفاءة الشركات في عمليات  -3

 التوريد وسرعة تقديم الخدمة
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ة التفاعلية في زيادة الثقيسهم الموقع اإللكتروني والصفحات  -4
 بالخدمة المقدمة.

 
    

      يساعد توفر شبكات االتصال على توفر الوقت والجهد. -5
يتيح تنوع شبكات االتصال في إيجاد فرص عمل جديدة تسهم  -6

 في زيادة دخل الفرد.
     

      في تمكين العاملين بالعمل عبر االنترنت بأجرICTتسهم  -7
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 مهارات العاملينالمحور الرابع: 
 

 

موافق 
بدرجة 

كبيرة جدا 
(1) 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

(4) 

 متوسطة
(3) 

 ضعيفة
(2) 

 ضعيفة
 جدا

(5) 

يمتلك العاملين مهارات شخصية تسهم في  -0
 تحقيق قيمة ورضا للمستفيد.

 
    

في  ICTتسهم المهارات الفنية لدى كادر  -5
 تقديم منتجات جديدة ومتميزة

 
    

تساعد المهارات الفنية لدى العاملين في  -3
في تحسين جودة  ICTشركات 

 منتجاتالشركات

 
    

منتجات خاصة بها  ICTيمتلك قطاع شركات  -4
 تحقق لها ميزة تنافسية

 
    

تسهل شبكة العالقات التي تمتلكها كادر - -5
ICT في تنويع المنتجات وتحسينها 

     

التكيف يمتلك العاملين قدرات تمكنهم من  -6
 والتأقلم مع التغيرات في بيئة الشركات

 
    

يمتلك العاملون مهارات تساعدهم في  -7
 المشاركة في صنع القرار

 
    

في توفير فرص عمل جديدة تزيد ICTتسهم  -9
 من دخل الفرد

 
    

في زيادة مهارات العاملين للتدوير ICT تسهم -9
 اإلداري  في وظائف أعلى تزيد من دخل الفرد

 
    

في تكوين المناخ التنظيمي المالئم  ICTتسهم -01
 لزيادة االبداع لدى العاملين
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محكمي االستبانة قائمة بأسماء(: 1ملحق رقم )  

 مكان العمل التخصص االسم م
 كلية فلسطين التقنية إدارة أعمال د. عبد القادر مسلم -1
 ةالتقنيكلية فلسطين  إدارة أعمال د. منصور األيوبي -2
 كلية فلسطين التقنية إدارة مالية د. هيثم عايش -3
 الجامعة االسالمية أدارة تربوية د . اياد الدجني -4
 وزارة التربية والتعليم اقتصاد د. جابر أبو جامع -5
 مركز أبحاث المستقبل فسيولوجي د. حاتم أبو زايدة -6
 ةالتقنيكلية فلسطين  إدارة أعمال د.عماد عدوان -7
 كلية فلسطين التقنية إدارة أعمال د.ميرفت راضي -8

 

 

 


