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  الشكر

  ن الرحيمبسم اهللا الرحم
والصالة ما لم يعلم،  اإلنسانالذي علم بالقلم علم  الحمد هللا رب العالمين

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما أشرف األنبياء والمرسلين نبينا والسالم على 
  :بعد 

ر على توفيقه بإتمام هذه الدراسة، فهو عز وجل أحق أشكر اهللا العلي القدي
  .بالشكر والثناء سبحانه وتعالى

ر عبد العظيم بن صغيكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل الدكتور 
الذي لم يبخل علي ال من وقته وال من جهده، ولم يتوان في مساعدتي وتوجيهي 

  .إلنجاز هذه الدراسة

ولألساتذة المحترمين الذين قبلوا مناقشة أطروحتي هذه لهم مني أسمى عبارات 
  .الشكر واالحترام

أخص والشكر موصول كذلك إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل، و 
على ما محل الدراسة في كل من الجزائر وتونس، بلديات للاألمناء العامون بالذكر 

  .من الدراسة الميدانيقدموه لي من تسهيالت في الشق 

وفي األخير أشكر كل من ساعدني على ظهور هذا العمل في شكله النهائي ولو 
  .بكلمة
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  المقدمة
 



 مقدمة عامة
 

   أ  
  

  :مقدمة 
  

حتظى التقنيات احلديثة اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات واالتصال بأمهية كبرية يف ضمان فعالية الدور الذي 
تؤديه احلكومات، وإتاحة اخلدمات للمواطنني، والتطور اإلقتصادي، والرفاه اإلجتماعي، ال سيما على املستوى 

ى اإلستجابة بكفاءة وفعالية حلاجيات مواطنيها، ملا علاحمللي، حيث أن السلطات احمللية حباجة ألن تكون قادرة 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصال من كفاءة عالية يف تيسري إيصال اخلدمات العامة على حنو يتسم باملالئمة 

من خالل متكني املواطنني من احلصول على اخلدمات املعامالتية املتاحة على شبكة األنرتنت واملسؤولية، 
وتوفري قنوات اتصال وتواصل ما بني املواطنني والسلطات املعنية، مما يعزز حرية التعبري عن  عامة،واملعلومات ال

ولذلك تعد تكنولوجيا املعلومات واالتصال عامًال أساسياً بالغ األمهية لتحقيق التنمية الرأي، واملساءلة، والشفافية، 
   .احمللية

د الذي أصبح فيه اجلميع يعرف الكثري عن كل شيء وعن أدت العوملة إىل تسارع تدفق املعلومات إىل احل
أي شيء، فلم يعد أي أحد مبعزل عما حوله، إال إذا أراد هو ذلك، لقد أصبح العامل على حنو متزايد يشبه نظاماً 

ا، وخاصًة  تمعات على استعا إذا بيئياً للبيانات واالتصاالت، فأصبحت املعلومات املتاحة أكرب بكثري من قدرة ا
ا ما زالت بعيدة عن عامل معاجلة املعلومات وحتويلها إىل عمليات ذات قيمة  تمعات النامية فإ ما تعلق األمر با

ا استجابة للعوملة، مضافة، وهو ما يستدعي الغوص يف أعماق  تكنولوجيا معاجلة املعلومات من حيث كو
تمع، ومصدر ألدوات جديد   .ة للحكامة احمللية والتطور االقتصاديوبوصفها اسرتاتيجية لتنمية ا

ظهر احلاجة إىل تُ  النضمام إىل منظمة التجارة العامليةالتطلع لتشابك املصاحل االقتصادية وحدة املنافسة و إن 
أهم تلك املقومات و  ،رؤوس األموال الداخلية واخلارجية الستقطابمتتلك املقومات األساسية  وحمليات مدن

م املشاركة يف احملليني منمتكني السكان  اكثر قدرة على أيكونوا  ألن اختاذ القرارات اخلاصة   ومن مث ،حتمل تبعا
   .يةحمل ةاجتماعيومشاركة  لعمل على تفعيل وتنشيط  وحتريك املوارد حنو التنمية احمللية بوعيا

ا املركزية واحملليةإن املهمة الرئيسية  تقدمي  و التنظيمات فيذ التشريعات و َسّن وتن ،للحكومات جبميع مستويا
ماهية وطبيعة  وطريقة تقدمي هذه  ، إال أنواطنيهاملاخلدمات اليت تليب االحتياجات االجتماعية واالقتصادية 

ن جناح أي نظام سياسي مرهون بقدرته على تلبية هذه إلذا ف ،اخلدمات حيددها النظام السياسي للدولة
واعتمادًا على ذلك يصاغ   ،النظام السياسي حيدد كيفية عملية صنع القرار العامإذ أن  ،االحتياجات كمًا ونوعاً 

تمع على القرار العام كسياسات عامة يفرتض أن تعكس اهتمامات وقيّ  م األفراد واجلماعات واملؤسسات يف ا
م وقوة تأثريهم ألن هناك تباين يف يف حدود امكانيات الدولة املادية والبشرية،  يكون ذلكو  ،اختالف توجها

  .الرضا التام لدى اجلميعالكمال و  وال ميكن ألي  سياسة عامة أن  حتقق واطننياحتياجات امل
يف حل املشكالت االجتماعية  على التنظيم البريوقراطي فقطيف الدول النامية اإلعتماد الكبري ويعترب 

تمع حبكم أن هذه التنظيمات ال ختضع ألي رقابة  ، هو سبب تعثر التنمية،يف حلها واالقتصادية دون اشراك ا



 مقدمة عامة
 

   ب  
  

من خالل الدور اهلزيل للمؤسسة التشريعية الىت تعىن بسن التشريعات والرقابة على عمل احلكومة، ، وذلك سياسية
 ،مساحة إلبداء الرأي للمواطنني تعطيطر املشكالت االجتماعية يف حدود إدارية وفنية حبتة ال يف هذه احلالة تؤَ و 

ون التوجه حنو الكفاية االقتصادية والفاعلية يف حتقيق أهداف البريوقراطية مقدم على االستجابة وبذلك يك
تمع خطرياً  ل منعرجاً ، وهذا ما نتج عنه على سبيل الذكر احلراك الشعيب يف اجلنوب اجلزائري الذي شكّ ملتطلبات ا

فالفاعلية هنا تعين إىل أي مدى   سياساته العامة،للنظام السياسي اجلزائري، مما اضطر هذا االخري إلعادة النظر يف
اف املوضوعة من قبل البريوقراطية اهدالمت حتقيق ا حتقيقها  أو أنأهداف منشودة اجتماعياً؟  بغض النظر عن كو
  ؟ املطلوب الرضا االجتماعييؤدي إىل 

ا أغلب النظم السياسية واإلدارية يف  الدول النامية إن مل نقل كلها، كما أن املركزية الشديدة اليت تتميز 
ن أمن املمكن  حىت أصبح ،يف عملية صنع القرار ة احمللية على املستوى احملليمن دور اإلدار  حتداليت هذه املركزية 

اكثري من القرارات احملليتوصف   هذا الوضع ساهم يف توسيع الفجوة بني صانع  ،مركزية القرار حملية التنفيذ ة بأ
مما يؤدي إىل تقليل املردود االجتماعي واالقتصادي للمشاريع العامة وعدم  ،املتأثرين بالقراراملواطنني القرار و 

ا ليست ظمشاريع عمالقة باه أنشفقد تُ  ،استغالل املوارد االستغالل األمثل ة التكاليف يف احملليات، إال أ
كثر حاجة من تلك املشاريع أقل تكلفة هم هلا لرمبا كانت مشاريع او  ،بالضرورة من أولويات  السكان احملليني

  .املكلفة
إن التوظيف اجليد لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة احلكومية، قد خيفف من شدة املركزية 

ا، وحيد لالسياسية واإلدارية، ويعطي فرصة  لمشاركة يف صنع وتنفيذ السياسات العامة احمللية للمواطنني املعنيني 
ويعطي للمواطنني احملليني مساحة إلبداء الرأي فيما خيص السياسات العامة على  ،تغول التنظيم البريوقراطي من

ويعزز املشاركة صانع القرار والسكان احملليني املتأثرين بالقرار، مما يساهم يف تضييق الفجوة بني  املستوى احمللي،
تمعية   .ا

ومن هذا املنطلق أراد الباحث دراسة موضوع دور توظيف امكانيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف 
ليستطلع عمل اإلدارة احمللية، من خالل دراسة حبثية أكادميية ميدانية يف تطبيقات النموذج اجلزائري والتونسي، 

االت  توظيفبذلك واقع  ويف خمتلف املؤسسات يف كل من اجلزائر تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف شىت ا
وتونس، ومدى عزم الدولتني على تعزيز البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال مادياً وبشرياً وقانونياً، ومدى 
ال املكاين للدراسة، حيث أراد الباحث من  توظيف هذه التكنولوجيا يف تسيري الشأن العام احمللي الذي يعترب ا

راسة ميدانية يف كل من اجلزائر وتونس، التعرف على أثر توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف خالل د
اجلزائر وتونس  يتحتسني كفاءة اإلدارة احمللية يف كل من اجلزائر وتونس، وذلك من خالل قياس مستوى توظيف دول

اس مستوى كفاءة اإلدارة احمللية يف اجلزائر املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة احمللية من جهة، وقي لتكنولوجيا
  .ءة اإلدارة احمللية من جهة ثالثةهذا التوظيف على كفاتأثري وتونس من جهة ثانية، ودراسة مدى االرتباط وقوة 
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  :  سبب اختيار الموضوع. أوالً 

قد تكون هذه األسباب موضوعية تدخل يف  ،أسباب معينة تدفعه لدراسته ،لكل باحث يف موضوع ما
  .أو ذاتية تتعلق بالباحث يف حد ذاته  ،إطار البحث العلمي

 :أسباب موضوعية . 1

يهم طلبة التنظيمات اإلدارية والسياسية فكانت  التنظيم السياسي واإلداريكون املوضوع هو ضمن حقل  -
 .الرغبة يف الدراسة 

واالتصال وأمهيته يف الرفع من كفاءة االدارة احمللية حيمل من املستجدات ما جيعله موضوع تكنولوجيا املعلومات  -
ذات أمهية بالغة على املستوى احمللي وأن التنمية احمللية أصبحت  ميدان خصب للدراسة والبحث خاصةً 

 .على حد سواء والدويل 

تكنولوجيا املعلومات توظيف َلْفُت انتباه أصحاب القرار ملدى أمهية أراد الباحث من خالل هذه الدراسة،  -
ومدى مسامهتها يف تفعيل ما يسمى بالدميقراطية التشاركية الشيء الذي  يف عمل اإلدارة احمللية، واالتصال

  .يساهم يف توفري املعلومات الالزمة إلختاذ القرار الصحيح يف الوقت الصحيح

تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف  توظيف، من خالل والسياسية  جات العملية اإلداريةحماولة التعرف على خمر  -
تمعية   .عمل اإلدارة احمللية واملشاركة ا

 :أسباب ذاتية . 2

إلحساس الباحث أثناء ممارسته للعمل احمللي   ،يف دراسة هذا املوضوع للباحث صيةهي الرغبة الشخ
  :عاملني، ومها  أساسه احمللية أن تعثر التنمية ،يف سنوات سابقة كمسؤول حملي منتخب

  .ختلف اإلمكانيات اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف عمل اإلدارة احملليةمل األمثل  ستغاللاإلعدم  -

املستفيدين من هذه  ننيمن جهة وما بني املواط اإلدارة املسؤولة على تنفيذ املشاريع التنمويةسوء العالقة ما بني  -
 يعود باألساس اىل عدم وجود قنوات اتصاليعتقد الباحث أن تردي هذه العالقة من جهة ثانية، و  املشاريع
  .ات الصحيحة عن اآلخرن الطرفني من احلصول على املعلوممباشرة متكّ  وتواصل

لذلك أراد الباحث دراسة النموذج اجلزائري والتونسي ملعرفة ما إذا كان توظيف تكنولوجيا املعلومات  
العالقة ما بني صانع القرار احمللي حتسني أدائها من جهة، و رفع واالتصال يف عمل اإلدارة احمللية يساهم يف 
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ذا القرار كذلك يف وضع دراسة أكادميية حول هذا   ورغبًة من الباحث، من جهة أخرى واملواطنني املتأثرين 
ال واليت    .إلضافة جديدة و مفيدة تمىن أن تكون حماولةً ياملوضوع لتكون لبنة حنو مشاريع مماثلة يف هذا ا

  : أهمية الموضوع. ثانياً 

 :تنبع أمهية الدراسة من ناحيتني أساسيتني مها 

 :من الناحية العلمية  .1

 .ومناسبة تساعد املؤسسات واإلدارات العمومية على الرفع من كفاءة االدارة احملليةحماولة إجياد آليات علمية   -

تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف شىت مفاصل  حتفيز الباحثني باالهتمام أكثر مبوضوع توظيف تقنيات -
 .، خاصًة على املستوى احمللياملؤسسات واإلدارات العمومية

 :من الناحية العملية  .2

الدراسة احلالية تنبع من مسامهتها العملية، حيث يتوقع أن إملام أصحاب القرار إْن على املستوى  إن أمهية
واالتصال يف الرفع من كفاءة االدارة احمللية، ميكن أن  علوماتامل تكنولوجيا توظيف تقنياتاملركزي أو احمللي بأمهية 

ؤالء اىل تبين فكرة مشروع  عمل على جتسيده اىل واقع معاش، مما يساهم يف تفعيل االلكرتونية وال احلكومةيؤدي 
م من جهة  أداء املؤسسات واإلدارات العمومية من جهة، والتكفل التام مبتطلبات السكان احملليني واحتياجا

  .ثانية

  :الهدف من دراسة الموضوع . ثالثاً 

واالتصال يف الرفع من   علوماتامل تكنولوجيا اتتقنيتوظيف   مسامهة لتعرف علىاىل ادف الدراسة 
وذلك ، احمللي ستوىاملتيسري تقدمي اخلدمات العمومية للمواطنني على كفاءة االدارة احمللية من خالل مسامهتها يف 

الرأي العام  واملشاكل االجتماعية واستقراء  تعزيز املشاركة الشعبيةااللكرتونية، وكذا  باإلدارةمن خالل ما يسمى 
  :ولتحقيق هدف الدراسة يستلزم مناقشة ما يلي ،احملليواالقتصادية للمجتمع 

 .ماهية تكنولوجيا املعلومات واالتصال -
االدارة احمللية من خالل مسامهتها يف تيسري تقدمي عمل يف تفعيل  توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصالدور  -

 .اخلدمات العمومية
تكتولوجيا املعلومات واالتصال يف تعزيز املشاركة الشعبية واستقراء دور الوسائل والتقنيات املختلفة اليت توفرها  -

 .تطلعات الرأي العام احمللي واملشاكل االجتماعية واالقتصادية للمجتمع احمللي
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يف كل من  ، من خالل دراسة ميدانيةأثر توظيف تقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال على أداء االدارة احمللية -
  .اجلزائر وتونس

  : الدراسة  أدبيات. رابعاً 
من خالل االستطالع حول موضوع تكنولوجيا املعلومات واالتصال وعالقته مبوضوع االدارة احمللية واخلدمة 

، تبني للباحث أنه موضوع َعَرَف الكثري من الدراسات و األحباث من واألداء التنظيمي واإلداري العمومية عموماً 
ال، إذ   :اطلع الباحث على عينة من الدراسات نوجزها فيما يلي قبل خمتصني يف هذا ا

  :باللغة العربية . 1

 االمريكية المتحدة الواليات في العمومية الخدمة ترشيد في االلكترونية االدارة دور: "الدراسة األولى  -
  )1("والجزائر

ا الطالب  هي كمذكرة مكملة ملتطلبات نيل شهادة املاجستري يف " عشور عبد الكرمي"دراسة أكادميية قام 
العلوم السياسية والعالقات الدولية، ختصص الدميقراطية والرشادة، قسم العلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم 

الدارة االلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية دور ا" ، واملوسومة ب)اجلزائر(السياسية، جامعة منتوري قسنطينة
أن االدارة االلكرتونية تؤثر على شكل إىل ، إذ خلصت الدراسة "في الواليات المتحدة االمريكية والجزائر

ا كذلك  ا املتمثلة يف شبكة االنرتنت وخمتلف املعدات التقنية والتكنولوجية، كما أ اخلدمة العمومية من خالل آليا
تعيد النظر يف عالقة الفرد باملؤسسات احلكومية والتحول للروابط االفرتاضية،  -االدارة االلكرتونية -بديل تعترب 

مبا حيسن من سرعة االستجابة ويزيد من مستوى الفعالية لدى االجهزة واملنظمات احلكومية أثناء تأدية اخلدمات 
  .العمومية

ة في رفع كفاءة اإلدارة المحلية وتفعيل المشاركة الشعبية في دور الحكومة اإللكتروني" :الدراسة الثانية  -
  )2("الفرص والتحديات: البيروقراطية في الدول النامية  ظل التنظيمات 

ا الباحث هدفت الدراسة  للتعرف على مسامهة تقنية املعلومات يف ) عدنان عبد اهللا الشيحة( اليت قام 
العام واملشاكل االجتماعية واالقتصادية للمجتمع احمللي، حيث توصلت هذه  تعزيز املشاركة الشعبية واستقراء الرأي

  :الدراسة للنتائج التالية 

                                                            
مذكرة ماجستري، : ، اجلزائردور االدارة االلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الواليات المتحدة االمريكية والجزائرعشور عبد الكرمي،   1

  .2010جامعة منتوري قسنطينة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 
  التنظيمات ظل في الشعبية المشاركة وتفعيل المحلية اإلدارة كفاءة رفع في رونيةاإللكت الحكومة دورعدنان بن عبد اهللا الشيحة،   2

قسم التخطيط احلضري واإلقليمي، كلية العمارة والتخطيط، : اململكة العربية السعودية ، والتحديات الفرص:  النامية الدول في البيروقراطية
  .جامعة امللك فيصل



 مقدمة عامة
 

   ح  
  

تزايد وتنوع السكان، التنافس (طبيعة املشاكل واملوضوعات والتحوالت اهلامة اليت تواجه احلكومات احمللية  -
تستلزم إشراك سكان املدينة يف عملية  )االقتصادي العاملي، املشاكل االجتماعية، تداعي البنية التحتية

م وميوهلم  حيال حجم مدينتهم، أمناط التنمية احمللية، تشعبات استخدامات (التخطيط للتعرف على توجها
  ).األراضي، اخلدمات واملنافع العامة، واإلجابة على كيف يريد السكان أن تكون مدينتهم يف املستقبل؟

ا جعل املعلومات متوفرة لعموم السكان، مما يساعد على اتاحة الفرصة أمامهم إن التقنية املعلوماتية من شأ -
  .باملشاركة يف عملية صنع اختاذ القرار أو على أقل تقدير رفع مستوى الوعي اجلماعي واإلحساس باألمهية

ا جعل عمل البريوقراطيني أكثر وضوح وبالتايل أكثر مساءلة -   .إن التقنية املعلوماتية من شأ

أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال على أداء الموارد البشرية في المؤسسة " :الدراسة الثالثة  -
  )1("الجزائرية، دراسة حالة شركة انتاج الكهرباء بتيارت

 يف املاجستري شهادة نيل ملتطلبات مكملة كمذكرة" طويهري فاطمة" ةالطالب ا تقام أكادميية دراسة هي
 ،)اجلزائر(2وهران جامعة ،العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري كلية ،تسويق ختصص ،األعمالإدارة 

أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال على أداء الموارد البشرية في المؤسسة " ـب واملوسومة
 : التالية النتائجإىل  توصلتحيث  ،" الجزائرية، دراسة حالة شركة انتاج الكهرباء بتيارت

 املورد قدرات تنمية يف احملفز العامل ،بتيارت الكهرباء إنتاج شركةل واالتصال املعلومات تكنولوجيا استخدام يعد -
 .أدائه وحتسني البشري

 اجلنس ملتغريي وفقاً  الشركة يف البشري املورد أداء يف واالتصال املعلومات تكنولوجيا استخدام أثر يف تباين يوجد -
 بالنسبة األداء على األثر وجود عدم و ليسانس شهادة وحاملي الذكور من كل لصاحل التعليمي، واملستوى
 .الوظيفية والدرجة لألقدمية

  بتيارت الكهرباء إنتاج شركة يف البشري املورد وأداء التكنولوجيا استخدام على التدريب بني وطيدة عالقة توجد -

ا يف حتمل مستقبلية نظرة بتيارت الكهرباء إنتاج لشركة -  الطابع تعميق يف والتطلعات التحديات من مجلة طيا
ا مجيع مستوى على االلكرتوين   . إدارا

 

                                                            
 انتاج شركة حالة دراسة الجزائرية، المؤسسة في البشرية الموارد أداء على واالتصال المعلومات تكنولوجيا استخدام أثرطويهري فاطمة،   1

  ).2015-2014(، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، مذكرة ماجستري ، 2ان جامعة وهر : ، اجلزائر بتيارت الكهرباء
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 - األجهزة  في للعاملين الوظيفي األداء على المعلومات تكنولوجيا إستخدام أثر"  :الدراسة الرابعة  -
   )1(")الجزائر( ورقلة جامعة في ميدانية دراسة - المحلية الحكومية

أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات على األداء الوظيفي للعاملني يف "يف دراسته  "عطية العريب"أراد الباحث 
حجم األداء، ونوعية األداء وكفاءة األداء وسرعة االجناز وتبسيط العمل، إذ ، معرفة "األجهزة احلكومية احمللية

تكنولوجيا املعلومات ومدى أثره على األداء الوظيفي للعاملني  اختريت جامعة ورقلة لتشخيص واقع استخدام
وذلك من خالل اجتاهات وأراء موظفيها، ومن مث اخلروج جبملة من املقرتحات تساهم يف رفع وحتسني أداء 

  : موظفيها وبالتايل يعود على أدائها العام

 مبا اإلدارية اهلياكل بعض يف النظر وإعادة يةالعامل التغريات ظل يف اإلداري اجلهاز من اهلدف حتديد على العمل -
 له التابعة واإلدارات اإلداري اجلهاز وحدات بني التوازن وحتقيق اإلداري للجهاز املتوقع الدور مع يتناسب
 األنشطة بني التنسيق حتقيق وضمان الواحدة اإلدارة نفس يف تقع اليت املتماثلة الوظائف يف النظر وإعادة

 والتقييم املتابعة وحدات دور وتفعيل العمل ازدواجية أو االختصاصات لتضارب منعاً  والوحدات املختلفة
  .االجتماعي والبعد الكفاءة عامل بني مةءواملوا

 العمل طبيعة مع ويتناسب ومستمر دائم بشكل املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية وتطوير حتديث على العمل -
 يف والتكامل املعلومات توفري يف السرعة حتقيق يتم حىت اإلدارية األقسام بني الداخلي احلاسويب الربط وأيضا
  .اخلدمات حتقيق

 مراعاة أي املعلومات تكنولوجيا استخدام على والقادرة واملدربة املؤهلة البشرية بالكوادر اجلامعة رفد على العمل -
 احلكومية األجهزة كفاءة أن حيث واملؤهالت، التخصص حيث من والتعيني االختيار عند البشري العنصر
  .اإلدارية العملية يف العناصر أهم من يعد الذي البشري العنصر يف االستثمار على كبري بشكل تعتمد

 الطرق حول اإلدارية، املستويات ملختلف املناسبة والندوات العمل ورش وعقد التدريبية والدورات الربامج إعداد -
  .الفعالة

  

  

  

                                                            
 في ميدانية دراسة - المحلية الحكومية - األجهزة  في للعاملين الوظيفي األداء على المعلومات تكنولوجيا إستخدام أثرالعريب عطية،   1

جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ، 2012، 10جملة الباحث العدد : ، اجلزائر )الجزائر( ورقلة جامعة
  ).332-321(التسيري، ، ص ص
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دراسة بعض شركات المقاوالت أثر تكنولوجيا المعلومات على األداء اإلداري "  :الدراسة الخامسة -
  )1("والبناء السوداني

 املاجستري شهادة نيل ملتطلبات مكملة كمذكرة" آمال عبيد جالل" ةالطالب ا تقام أكادميية دراسة هي
: ـ ب واملوسومة ،)السودان(السودان للعلوم والتكنولوجيا جامعة ،الدراسات العليا كلية ،نظم املعلومات احملوسبة يف
 دف، )أثر تكنولوجيا المعلومات على األداء اإلداري دراسة بعض شركات المقاوالت والبناء السوداني(

 الشركات يف اإلداري العمل حتسني يف الفعال ودورها املعلومات تكنولوجيا أمهية ىعل التعرف إىل الدراسة هذه
 الوصفي املنهج اتباع مت ولقد اإلداري، األداء وفعالية كفاءة رفع يف التنظيمي التغيري ثرأو  ،السودان يف اخلدمية

 علي بناءً  صممت اليت االستبانة بواسطة امليدانية لدراسةا بيانات مجع ومت الدراسة، هذه يف التحليليواملنهج 
 احلسايب، الوسط:  مثل إحصائية أساليب عدة استخدمت الدراسة بيانات ولتحليل ،سابقة دراسات من مقاييس

 واالحنراف بريسون، ارتباط ومعامل العاملي، التحليل واسلوب ، ألفاكرونباخ ومعامل والتكرار، املعياري، واالحنراف
 توصلت ،اخلرطوم بالعاصمة السودانية والبناء املقاوالت شركات يف العليا اإلدارة من الدراسة جمتمع ومتثل ،املتعدد
  : أمهها نتائج لعدة الدراسة

  .) والكفاءة الفاعلية(  اإلداري األداء وعناصر احملوسبة النظم تكنولوجيا مكونات بني إجيابية عالقة وجود -

  .اإلداري العمل وبني العليا اإلدارة توجه بني اجيابية عالقة هناك -

  . العمالء ثقة وكسب اإلداري األداء حتسني يف األثر أكرب هلا التنظيمي التغيري عملية -

 أجل من اإلداري األداء وسلوك منط يف التغيري لعملية ماسة حباجة السودان يف والبناء املقاوالت شركات أن -
   .املستمر التحسني

  :باللغة األجنبية . 2

Etude 01 : " Hart-Teeter, E-Government: The  Next American Revolution " 

ا املتخصصان يف مجع املعلومات عن الرأي العام دراسة هي  بطلب  )Hart and Teeter,2000()2(قام 
من جملس االمتياز يف احلكومة بالواليات املتحدة األمريكية، تشري الدراسة إىل أن التقنية املعلوماتية غريت بشكل 

تمع، لقد استطاعت احلكومة ا إللكرتونية أن تعيد صياغة االتصال جذري طريقة االتصال والعمل والتعلم  يف ا
ا، كما أن باستطاعتها جعل احلكومة أكثر استجابة لرغبات الناس وتطوير التعام فيما  لبني الناس وحكوما

                                                            
مذكرة : ، السودان  السوداني والبناء المقاوالت شركات بعض دراسة اإلداري األداء على المعلومات تكنولوجيا أثر، آمال عبيد جالل  1

  .2014العليا ،  الدراسات والتكنولوجيا، كلية للعلوم السودان ماجستري، جامعة
2  Hart-Teeter, E-Government: The  Next American Revolution, Study for The Council for Excellence in 

Government August 2000.  
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بينهم، الفكرة األساسية أن احلكومة اإللكرتونية تصل الناس ليس فقط فيما بينهم ولكن أيضا يف ميادين تبادل 
نه مع الوقت، سُتحدث أادرات، واالبتكارات، والتعامالت، والنتائج، تفيد الدراسة األفكار، والنقاشات، واملب

م ليس كزبائن للخدمات احلكومية فحسب ولكن أيضا   احلكومة اإللكرتونية ثورة يف العالقة بني الناس وحكوما
  .كمواطنني يعيشون يف مناخ من احلرية السياسية

  :تتلخص نتائج الدراسة فيما يلي
  .األمريكيون أن احلكومة اإللكرتونية تعين حكومة افضل يعتقد -
 نأن عامة األمريكيني يرغبون أن متضي احلكومة قدما يف طريق التقنية املعلوماتية ولكن بشكل حذر لضما -

 .محاية اخلصوصية واألمن إذ هي من األولويات
صادية واجلودة يف تقدمي اخلدمات لتشمل نظرة عموم الناس للحكومة اإللكرتونية متتد ألكثر من الكفاية االقت -

ذا أتثقيف وتعزيز دور املواطنني يف عملية صنع القرار وجعل احلكومة  كثر مسؤولية، تشري اإلحصاءات 
 :الصدد إىل أهم أربعة فوائد للحكومة اإللكرتونية

  36(كثر مسؤولية أحكومة%(  
  23(سهولة الوصول للمعلومات%(  
  21( كثر كفاءة وفاعليةأحكومة%(  
  تقدمه احلكومة اإللكرتونية هو  يءيالحظ أن أهم ش )%13(تسهيل احلصول على اخلدمات العامة

ا وأنشطتها، إال أن التقرير نص على ءكثر استجابة ومساأجعل القيادات اإلدارية  لة وحماسبة على قرارا
، متوفر للجميع،  سهولة االستخدام: ، وهي أساسية يف تطبيق احلكومة اإللكرتونية يءعدة مباد

تمع، الفاعلية يف  اخلصوصية واألمان، اإلبداعية واهلدفية، التعاون املشرتك بني القطاعات املختلفة با
  .إحداث تغيري نوعي يف العمل احلكومي

 
Etude 02 :" The Harvard Policy Group, Eight Imperatives for Leaders in a 
Networked World: Guidelines for the 2000 Election and Beyond  "  

 ,The Harvard Policy Group(هارفرد للسياسات  ةدراسة أعدت من قبل جمموعة جامع هيو 

حول أساسيات القيادة يف ظل التقنية املعلوماتية وعامل االتصال، أكدت أن تقنية املعلومات تغري  )1()2000
تمعات، ومجيع العالقات اإلنسانية وتبدل االتصال اإلنساين جبميع أشكاله شاملًة األعم ال، املنظمات، األسر، ا

  :   أوصت الدراسة بعمل األيت للتحول إىل اخلدمات اإللكرتونية ي، حيثومنط التواصل االجتماع
 .بالقطاع العام تالرتكيز على كيف ميكن للتقنية املعلوماتية أن تعيد تشكيل العمل واإلسرتاتيجيا -
 .ةوليس فقط من اجل مكننة األعمال الروتيني تاملعلوماتية يف تطوير اإلسرتاتيجيااستخدام التقنية  -

                                                            
1 The Harvard Policy Group, Eight Imperatives for Leaders in a Networked World: Guidelines for the 2000 

Election and Beyond, On Network-Enabled Services And Government, John F. Kennedy School Of 
Government, Cambridge, Massachusetts, March 2000. 
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 .االستفادة من افضل الطرق يف تطبيق التقنية املعلوماتية -
 .زيادة املخصصات املالية لتمويل التقنية املعلوماتية املطلوبة -
 .محاية اخلصوصية وتوفري األمان -
 .ية املعلوماتية لتحفيز التنمية االقتصاديةتشكيل أنشطة ذات عالقة بالتقن -
 .استخدام التقنية املعلوماتية لتشجيع العدالة االجتماعية وبناء جمتمع معاىف -
 .االستعداد للدميقراطية اإللكرتونية -

ا ركزت فقط على بعد واحد، إما تأثري تكنولوجيا املعلومات  املالحظ من خالل الدراسات السابقة أ
ى األداء الوظيفي، أو كتقنية حديثة للتواصل، بينما هذه الدراسة مجعت بني البعدين، حيث ركزت واالتصال عل

على تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصال على األداء الوظيفي لإلدارة احمللية من جهة أوىل، ودور تكنولوجيا 
 من جهة ثانية، حيث مت ابراز حمللية واملواطننياملعلومات واالتصال يف تفعيل وتيسري التواصل واملشاركة بني اإلدارة ا

تمعية السياسية كمتغري وسيط، حبكم تأثره بتكنولوجيا املعلومات واالتصال كمتغري تابع، وتأثريه  بعد املشاركة ا
توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال " على كفاءة اإلدارة احمللية كمتغري مستقل، ومن مث استخدم الباحث البعد 

تمعية  توظيف تكنولوجيا املعلومات " كمتغري مستقل فرعي يدخل ضمن املتغري املستقل الرئيسي " يف املشاركة ا
   .، ملعرفة مدى تأثريه على كفاءة اإلدارة احمللية كمتغري تابع"واالتصال 

  :  مشكلة الدراسة. خامساً 

حداث تنمية حملية ترقى ملستوى تطلعات إإن احلاجة إىل تطوير التنظيمات اإلدارية احمللية القادرة على 
املواطنني، أصبح أمراً أكثر من ضروري، ال سيما يف ظل تزايد وسرعة التغريات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، 

 يكونف ،عرف الناس مبصاحلهم ومشاكلهم احملليةأني هم أن السكان احملليعلى تصور القائم املفهوم واستناداً على 
هذا من الناحية الفلسفية والتوجه العام، أما من احمللية، ج الالمركزية من أهم مقومات تطوير اإلدارة  بذلك

يف ن ذلك يستلزم آلية فاعلة الستشفاف الرأي العام احمللي والتعرف على املشاكل االجتماعية إالناحية التطبيقية ف
تمع احمللي  املشاكل(عن الرأي العام احمللي  تنيبءفصناع القرار تلزمهم املعلومات الدقيقة املصنفة اليت  ،ا

وفر هذه املعلومات من شأنه جعل القرار تَ  ،)يف احلاضر واملستقبل واالحتياجات واإلمكانات واألهداف احمللية
ولعل التقنيات اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات ، اعية احملليةكثر فاعلية يف االستجابة للمتطلبات االجتمأاحمللي 

  : لتايلومنه ميكن تلخيص املشكلة املطروحة يف اواالتصال أفضل آلية لتحسني أداء اإلدارة احمللية، 
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  :تساؤالت الدراسة . 1

  :التساؤل الرئيسي . أ

 تسيير الشأن العام المحلي، في تكنولوجيا المعلومات واالتصال في توظيف ساهميإلى أي مدى 
  الرفع من كفاءة االدارة المحلية في كل من الجزائر وتونس ؟

  :التساؤالت الفرعية . ب

  :ار مشكلة الدراسة، وهي اآليت يف اط سئلة تدخل ضمنياً ألومنه نستطيع طرح جمموعة من ا

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال ؟ مفهوم ما -

 احلكومة االلكرتونية؟بعالقة تقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال  ما -

تمعية ؟، بعالقة تقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال  ما -  املشاركة السياسية ا

يف على كفاءة اإلدارة احمللية تقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تسيري الشأن العام احمللي  توظيفأثر  ما -
  من اجلزائر وتونس ؟كل 

  :  فرضيات الدراسة. 2

  : الفرضية الرئيسية. أ

تسيير الشأن العام واالتصال في  معلوماتال توظيف تكنولوجيابين  ارتباطية طرديةعالقة  توجد
  .في كل من الجزائر وتونس االدارة المحلية كفاءةو  ،المحلي

  : الفرضيات الفرعية. ب

وجي واالتصال مسة عصر ما بعد الثورة الصناعية، ونتاج التطور التكنولتعترب تكنولوجيا املعلومات  -
   .احلاصل يف جمال اإللكرتونيات، وآلية حديثة لتحقيق الرفاه اإلجتماعي واالقتصادي

  .طار املادي للحكومة االلكرتونيةإلتكنولوجيا املعلومات واالتصال ا تعترب تقنيات -
اتاحة الفرصة للمشاركة يف صنع القرار، إىل حد كبري يف تصال واال علوماتامل تكنولوجيا تساهم تقنيات -

  .للمواطنني توفري هامش من الشفافية واملساءلةو 
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رفع كفاءة اإلدارة احمللية يف كل من يف حد كبري  إىلتساهم تقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال  -
 .اجلزائر وتونس

  :  مجال الدراسة. سادساً 

يف كل من اجلزائر وتونس، وإىل غاية "  اإللكترونية الحكومة" من بداية إطالق فكرة  :الحدود الزمانية . 1
 .االنتهاء من الرسالة

خمتلف املؤسسات واإلدارات العمومية واملدن واحملليات اليت يقتضيها موضوع الدراسة يف  : الحدود المكانية . 2
  .للدراسةكل من اجلزائر وتونس باعتبارمها امليدان التطبيقي 

  :المناهج و االقترابات المتبعة في الدراسة. سابعاً 

املنهج هو جمموعة من القواعد اليت يتم وضعها بقصد الوصول إىل احلقيقة يف العلم، أو الطريقة اليت يتبعها 
الباحث يف دراسته للمشكلة من أجل إكتشاف احلقيقة، أو هو فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار أو 

ا، اإلجر  لذا اءات من أجل الكشف عن احلقيقة اليت جيهلها، أو من أجل الربهنة عليها لآلخرين الذين ال يعرفو
  :سوف يعتمد الباحث يف هذه الدراسة على املناهج واالقرتابات التالية 

  : )Approche d'étude de cas(منهج دراسة الحالة  -

البيانات العلمية بأي وحدة، فردًا كان، أم مؤسسة، أم  يعرف منهج دراسة احلالة بأنه منهج يتجه إىل مجع
ة، فمن  نظاما اجتماعيا، بقصد الوصول إىل تعميمات متعلقة بالوحدة املدروسة، وبغريها من الوحدات املشا

، فهو املنهج الذي يهتم بدراسة مجيع اجلوانب املتعلقة بدراسة الظواهر )1(مقاصده الرئيسية الوصول إىل تعميمات
حلاالت الفردية مبوقف واحد، فهو مناسب لدراسة حالة مؤسسة عمومية يف كل من اجلزائر وتونس من بني وا

املؤسسات واإلدارات العمومية كحالة فردية ميكن تعميمها على كافة املؤسسات واإلدارات العمومية يف كل من 
م على نفس املستوى من اجلزائر وتونس باعتبارمها امليدان التطبيقي للدراسة، الشرتاكهم يف ع دة خصائص منها أ

  .التنمية االقتصادية واإلدارية والتكنولوجية واالجتماعية

 : )approche descriptive( المنهج الوصفي -

يعىن املنهج الوصفي لدراسة وإيضاح خصائص الظاهرة أو حالة معينة كما هي كائنة يف الواقع، وتفسريها 
ا، ويتطلب هذا املنهج مجع بيانات حول الظاهرة حمل  ا يف إطار ظواهرها واملتغريات احمليطة  وحتديد عالقا

                                                            
  .153، ص 2003دار العلوم للنشر والتوزيع، : ، اجلزائرمنهجية البحث العلميصالح الدين شروخ،   1
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عتمد بدرجة كبرية على اختيار عينات مناسبة البحث، وفق املالحظة واملشاهدة، وإجراء مسوحات ميدانية، واليت ت
مبختلف أنواعها، سواًء كانت عينات بسيطة أو عشوائية، عمدية أو منتظمة، مع اختبار وحتليل هذه العينات وفق 

  )1(.برجمة حاسوبية

  ) :Approche analytique( المنهج التحليلي -

سببية ومقارنات، واختبار صحة الفروض،  خضاعها لتفسرياتإو  عيعىن املنهج التحليلي بتمحيص الوقائ
والقيام بالتجارب معتمدًا على القياس الكمي أكثر من النوعي للوصول للحقائق العلمية، يف إطار ما جيب أن 
يكون، ومن مث ميثل التحليل إطار منهجي يفسر وميحص وحيلل ما وصف بالفعل، يف إطار حتليل وتفسري البيانات 

معة  ا السببية أو العللية واملقارنات، ومدى الرتابط وفق حتليل املتغريات أو املعلومات ا ا، وإبراز عالقا ودالال
  )2(.املستقلة والتابعة

 : )méthode d’enquête(منهج البحث الميداني  -

يتم اللجوء إىل منهج البحث امليداين عادة لدراسة ظواهر موجودة يف الوقت الراهن، يطبق غالبًا على 
جمموعات كبرية من السكان، يستطيع الباحث أن يأخذ منها بالتقريب كل ما يريد أن يكشف عنه، إن هذا 
موعات، انطالقًا من تنوع االهتمامات  املنهج يسمح بدراسة طرق العمل والتفكري واإلحساس لدى هذه ا

يت حتدد هل ستكون بإمكان الباحث أن يستعمل معظم تقنيات البحث، إن أهداف كل حتقيق خاص هي ال
الدراسة فيما بعد وصفية، مثلما هو احلال يف سرب الرأي العام، أو تصنيفية مثلما هو احلال عند القيام بالتعدادات 
العامة، أو تفسريية، مثل الدراسة اليت تعتمد على طريقة تطبيق االستمارة، أو فهمية، كما جيري يف الدراسات اليت 

ظة يف عني املكان تقنية هلا، كما أن منهج البحث امليداين يتم عادًة عن طريق االستعانة تتخذ من املقابلة أو املالح
  .)3(باملعاينة وذلك بانتقاء جزء من جمموع هؤالء األفراد

  

  

  

                                                            
دار النهضة العربية، دط،  :، القاهرة تقنيات ومناهج البحث العلمي، تحليل أكاديمي لكتابة الرسائل والبحوث العلميةمحد سليمان املشوخي،   1

  .177دت، ص
  .179نفس املرجع، ص  2
، 2دار القصبة للنشر، ط : ، اجلزائرمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، تدريبات عملية، )بوزيد صحراوي وآخرون: ترمجة(موريس أجنرس 3
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 :  )approche systémique()1(االقتراب النظمي -

ايستون لفهم عمل األنظمة االقرتاب النظمي هو املدخل التحليلي الذي أتى به العامل األمريكي دافيد 
ا، من خالل مدخالت  السياسية يف العامل، حيث قال أن أي نظام سياسي يعمل يف بيئة معينة يؤثر فيها ويتأثر 
النظام، والعمليات اليت تتم بداخله، واملخرجات اليت يفرزها، والتغذية العكسية املرتدة من البيئة اليت يعمل فيها، 

يسمح للباحث من حتليل الظاهرة حمل الدراسة باعتبارها نظام تتم بداخله جمموعة من لذلك فإن هذا االقرتاب 
التفاعالت من ناحية، و بينه و بني بيئته من ناحية أخرى، حيث أن املؤسسات واإلدارات العمومية هي عبارة عن 

تمع الذي تعمل فيه ا على ا ، وتتأثر كذلك بسلوكيات نظام مفتوح، تتم بداخله جمموعة من التفاعالت، تؤثر 
تمع هذا الذي تعمل فيه الذي يعترب بيئتها اخلارجية   .ا

  : خطة الدراسة . ثامناً 

  :ملعاجلة اإلشكالية املطروحة وحتقيق أهداف الدراسة مت اعتماد  الفصول التالية وهي موضحة كاآليت 

  : الفصل األول 

ملوضوع تكنولوجيا املعلومات واالتصال، من خالل التطرق يتطرق الفصل األول لإلطار النظري واملفاهيمي 
ملفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصال والبحث يف ثورة تكنولوجيا املعلومات وعالقتها بتكنولوجيا االتصال، وكذا 
 البحث يف كل ما له عالقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال كاألنرتنت والشبكات الرقمية املختلفة وغريها من

  .األمور ذات العالقة، وأمهية هذه التقنية بالنسبة للمجتمع

  :الفصل الثاني 

أما يف الفصل الثاين فسوف حياول الباحث اخلوض يف عالقة تكنولوجيا املعلومات واالتصال باحلكومة 
واالتصال يف تسيري الشأن اإللكرتونية، هذه األخرية اليت تعترب النتيجة احلتمية إلدماج تقنيات تكنولوجيا املعلومات 

العام، واالنتقال بذلك من اإلدارة العامة التقليدية إىل اإلدارة العامة اإللكرتونية يف تنفيذ السياسات العامة للدولة 
  .وخباصة على املستوى احمللي

  

  

                                                            
  : 12/11/2017:تاريخ الزيارة ، الرابط التايل، على اقتراب تحليل النظم في علم السياسةجابر سعيد عوض،  1

 http://sites.google.com/site/misraffairs/system_analysis 
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   : الثالثالفصل 

تمعية، انطالقاً أما الفصل الثالث فسوف يعىن بعالقة تكنولوجيا املعلومات واالتصال باملشاركة ا لسياسية ا
تمعية الدور الكبري يف رفع األداء احلكومي، حياول الباحث إبراز دور تكنولوجيا  من فكرة أن للمشاركة السياسية ا
تمعية، من خالل ما توفره للمواطنني وأصحاب القرار على  املعلومات واالتصال يف تفعيل املشاركة السياسية ا

  .تصال مباشرة ختتزل اجلهد والوقت والتكلفةحد سواء من قنوات ا

  :الفصل الرابع 

 توظيفصص ملعرفة أثر خيسوف  ذيأما الفصل الرابع فسوف يعىن باجلزء التطبيقي من الدراسة وال
تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف حتسني أداء االدارة احمللية يف كل من اجلزائر وتونس، من خالل االحاطة مبا مت 

احلكومة "اجنازه يف هذا اخلصوص من قبل الدولة اجلزائرية والتونسية، وعلى وجه اخلصوص االحاطة مبشروع 
اجناز دراسة ميدانية ملعرفة مدى مسامهة تكنولوجيا  الذي أطلقته كل من الدولتني، كما سوف يتم" االلكرتونية 

 .املعلومات واالتصال يف رفع كفاءة االدارة احمللية يف كل من اجلزائر وتونس



 
 

    
  

  

  

  

  

  الفصل األول

 واالتصال المعلومات لتكنولوجيا والمفاهيمي النظري طارإلا



واالتصال المعلومات لتكنولوجيا والمفاهيمي النظري االطار                      الفصل األول   
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  االطار النظري والمفاهيمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال: الفصل األول 

  

  : تمهيد

تمعات تشهد  جمال يف رهيب تطور اعنه متخض ،كبرية  وتكنولوجية معرفيةً  ثورةً  املعاصرة اإلنسانية ا
 جماالت شىت يف املتالحقة السريعة والتطورات املتغريات من العديد عنها نتجت و ،واالتصال املعلومات تكنولوجيا
تمعات الدول من كل  جعلت واليت اإلنسانية األنشطة  هذه لتوظيف كبرية  جهوداً  تبذل واملتقدمة النامية وا

 ملواجهـة توظيفها َمثَّ  ومن ومهارات ارفمع من حتويه مبا لإلنتفاع ألفرادها الفرصة إتاحة بغرض التكنولوجيا
  .منها والعلمية العملية واملستقبلية احلالية مشاكلهم

 وإتاحة احلكومات تؤديه الذي الدور فعالية ضمان يف بالغة بأمهية حتظى واالتصال املعلومات تكنولوجيا إن
 أن حيث احمللي، ستوىامل على خاص بوجه صحيحاً  ذلك ويعد االقتصادي، والتطور للمواطنني اخلدمات
 فلذا مواطنيها، إلحتياجات وفعالية بكفاءة االستجابة على قادرة تكون أن إىل حباجة واحمللية البلدية السلطات

 طريق عن واملسؤولية باملالءمة يتسم حنو على العامة اخلدمات إيصال تيسر واالتصال املعلومات تكتولوجيات فإن
 العامة، واملعلومات األنرتنت، شبكة على املتاحة املعامالتية اخلدمات على - املثال سبيل على -  احلصول متكني

 اجلميع، ومسؤولية والشفافية، واملساءلة، الرأي، عن التعبري حرية يعزز مما املعنية، السلطات مع التواصل وقنوات
 بالغ أساسياً  عامالً  تصالواال املعلومات تكنولوجيا تعد املتعددة، الوسائل من وغريها الوسيلة هذه خالل ومن

  .واالقليمية احمللية التنمية لتحقيق األمهية

 املعلومات لتكنولوجيا واملفاهيمي النظري لإلطار التطرق الفصل هذا خالل من الباحث سيحاول لذلك
 يف األول، املبحث يف واالتصال املعلومات تكنولوجيا ملاهية فيه يتطرق حيث مباحث، ثالثة ضمن واالتصال،

 لوسائل خيصص فسوف واألخري الثالث املبحث أما املعلومات، تمع التارخيي للسياق الثاين املبحث ينفرد نيح
  .واالتصال املعلومات تكنولوجيا
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  ماهية تكنولوجيا المعلومات واالتصال: المبحث األول
 

  مفهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصال : المطلب األول 

املعلومات واالتصال يعترب من املفاهيم املعقدة واملختلفة التعاريف، إن كان من وجهة إن مفهوم تكنولوجيا 
االت ذات الصلة، أو حىت  نظر املستخدم، أو من وجهة نظر الصعوبة يف عدم وضوح احلدود مع كثري من ا

  .التطور السريع يف ميدان تكنولوجيا املعلومات واالتصال

د لتكنولوجيا املعلومات واالتصال غامضًا إذ أن مصطلح التكنولوجيا ويبقى التعريف الداليل بالتحدي
)TECHNOLOGIE (احلديث عن استعمال التقنية والذي استعمل مكان مصطلح تقنية  يدل على
)TECHNIQUE ( واليت تعترب يف نفس الوقت أكثر سهولة ودقة، وميكن طرح بعض التعاريف الداللية ملفهوم

  : )1(واالتصال فيمايليتكنولوجيا املعلومات 

التكنولوجيا هي علم التقنية أو األداء التطبيقي، أي التطبيق املنظم للمفاهيم واحلقائق ونظريات ونتائج البحوث  -
اليت توصلت إليها العلوم األخرى، خلدمة احلياة العملية وتطويرها وزيادة فاعليتها، وبالتايل فإن هناك جماالت 

ية، تكنولوجيا التكنولوجيا الطبية، التكنولوجيا الزراع: احي احلياة املختلفة منها عديدة للتكنولوجيا يف نو 
  .املعلومات

تم مبعاجلة املعلومات -   .تكنولوجيا املعلومات هي حقل من حقول التكنولوجيا اليت 

كتوبة واملنطوقة، تربز تكنولوجيا املعلومات واالتصال من خالل ظاهرتني، األوىل تتمثل يف اجلمع بني الكلمة امل -
والصور الساكنة واملتحركة، وبني االتصاالت السلكية والالسلكية، أرضية وفضائية، مث ختزين املعلومات 

 .واستعماهلا، أما الثانية فتتمثل يف اعتماد األسلوب الرقمي للقيام بالعمليات

 ).االتصال(ة البث ، وعملي)املعلوماتية(الرتكيز على عمليات االستقطاب، التخزين واملعاجلة -

لذا ميكن القول أن تكنولوجيا املعلومات واالتصال هي جمموعة األدوات واألجهزة اليت تسمح بإستقبال 
السمعية والبصرية (البيانات واملعلومات وختزينها ومعاجلتها ومن مث اسرتجاعها باستخدام برجميات متعددة الوسائط

                                                            
1 Wikipedia, techniques de la technologies de l’information et de la communication, site web :   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l%27information_et_de_la_communication#cite_note-7 



واالتصال المعلومات لتكنولوجيا والمفاهيمي النظري االطار                      الفصل األول   
 

  19  
  

صاالت املختلفة إىل أي مكان يف العامل، أو استقباهلا من أي مكان وتوصيلها بعد ذلك عرب أجهزة االت) والنصية
  .يف العامل، وكذا االطالع عليها يف أي وقت دون حواجز أو قيود

من املؤكد أن تكنولوجيا املعلومات واالتصال تعترب نتاجًا مناسبًا للتالحم والتكامل بني كل من تكنولوجيا 
  :وتكنولوجيا االتصال وميكن التعبري عنها بالشكل التايل ) املعلوماتية(احلاسبات اآللية

  التكامل التكنولوجي بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا االتصال) : 1(الشكل رقم 

           

    

   

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحث: المصدر                                     

املعلومات وكذا وتكنولوجيا املعلومات واالتصال هي عبارة عن أدوات وجتهيزات تعمل على نقل ومعاجلة 
االتصال، وتبقى معاجلة ونقل املعلومات واالتصال هي اهلدف، يف حني التكنولوجيا تبقى جمرد الوسيلة اليت يتم 

  .من خالهلا ذلك

أن نقوم بالتطرق واالتصال،  املعلومات تكنولوجيا إىل تعريفوجتدر هنا فقط االشارة اىل أنه قبل التعرض 
إىل  وتكنولوجيا املعلومات لنخلص يف األخري االتصال تكنولوجيا مفهوم ثورةمع شيء من التفصيل إىل حتديد 

 .وسرعة تطورها تعريف هذه التكنولوجيات اليت يصعب إجياد تعريف موحد هلا بسبب تنوعها وتعقدها

  تكنولوجيا المعلومات

تخزين ومعالجة واسترجاع (
المعلومات من خالل 
حواسيب آلية مجهزة 

  )ببرمجيات ووسائط متعددة

تكنولوجيا االتصال 
  السلكي والالسلكي

 )بث واستقبال المعلومات(

  

 تكامل

  

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال
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يف جماالت االتصاالت اليت حدثت خالل  ةاالتصال، تلك التطورات التكنولوجي تكنولوجيا يقصد بثورة
خري من القرن العشرين واليت اتسمت بالسرعة واالنتشار والتأثريات املمتدة من الرسالة إىل الوسيلة، إىل الربع األ

تمعات، وهي تشمل ثالث جماالت تمع الواحد أو بني ا  : )1(اجلماهري داخل ا
 .ثورة املعلومات أو ذلك االنفجار املعريف الضخم، املتمثل يف الكم اهلائل من املعرفة. 1
بدأت باالتصاالت السلكية والالسلكية، احلديثة، اليت  االتصال تكنولوجيا املتمثلة يف االتصال ثورة وسائل .2

 .وغريها من أجهزة ووسائل االتصال احلديثة  وانتهت باألقمار الصناعية واأللياف البصرية
أحسن مثال  االنرتنتلعل تقنية واندجمت معها و  االتصال اليت امتزجت بوسائل ةاإللكرتوني احلاسباتثورة  .3

  .على ذلك
املعلومات فيشري إىل مجيع أنواع التكنولوجيا املستخدمة يف تشغيل ونقل وختزين  تكنولوجيا أما مفهوم

وشبكات الربط، وأجهزة  االتصال ووسائلاملعلومات يف شكل إلكرتوين، وتشمل تكنولوجيات احلسابات اآللية 
  .)2(يف االتصاالت عادةً الفاكس وغريها من املعدات اليت تستخدم 

ومن خالل كل هذا نالحظ بأن ثورة تكنولوجيا االتصال قد سارت على التوازي مع ثورة تكنولوجيا 
وال ميكن الفصل بينهما فقد مجع بينهما النظام الرقمي، الذي تطورت به نظم االتصال فرتابطت املعلومات، 

  )3(.شبكات االتصال مع شبكات املعلومات
ا  االتصال املعلومات و تكنولوجيا البعض فعرّ وهلذا  جمموع التقنيات أو األدوات أو الوسائل أو "بأ

النظم املختلفة اليت يتم توظيفها ملعاجلة املضمون أو احملتوى الذي يراد توصيله من خالل 
اجلماهريي أو الشخصي أو التنظيمي، واليت يتم من خالهلا مجع املعلومات و البيانات املسموعة  االتصال عملية

مث )من خالل احلاسبات االلكرتونية (أو املكتوبة أو املصورة أو املرسومة أو املسموعة املرئية أو املطبوعة أو الرقمية 
ه املواد االتصالية أو الرسائل ذمث عملية نشر ه مث اسرتجاعها يف الوقت املناسب، ،واملعلومات ه البياناتذختزين ه

وقد تكون  أو املضامني مسموعة أو مسموعة مرئية أو مطبوعة أو رقمية، ونقلها من مكان إىل آخر ، ومبادلتها،
االت اليت  االتصال لتقنية يدوية أو آلية أو إلكرتونية أو كهربائية حسب مرحلة التطور التارخيي لوسائلتلك ا و ا

  .)4(ا التطورذيشملها ه

ا  أخل، ...اسيب واألقمار الصناعية تطبيق التكنولوجيا اإللكرتونية مثل احلو " وتعرفها منظمة اليونسكو بأ
  )5(".للمساعدة يف انتاج وختزين واستعادة املعلومات الرقمية والتناظرية وتوزيعها 

                                                            
  .108ص، 2000 ،دار املعرفة اجلامعية: ، اإلسكندرية)تكنولوجيا المعلومات(االتصال واإلعـالم  حممد جابر، نعمات أمحد عثمان،سامية   1
  . 253، ص2002الدار اجلامعية،  :سكندريةاإل ،نظم المعلومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسية ر،ضمعايل فهمي حي  2
  102ص، 2000الدار املصرية اللبنانية، : ، القاهرةالمخـاطر والتحديات والتأثيرات االجتماعية االتصال تكنولوجيا شريف درويش اللبان، 3 

  .26ص ،1999، 1ط، مطبـعة و مكـتبة الشـعاع: ، مصر ظاهرة العـولمة األوهـام والحـقائـقحمــي حممد مسعي ،   4
  .27، ص 2015، 1املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، ط: ، مصر علم تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاته التربويةحسام حممد مازن،   5
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ا العلم اجلديد " توم فوسرت " أما  فريى أن تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف معناها أو مفهومها الدقيق بأ
  )1(.جلمع وختزين واسرتجاع وبث املعلومات

ا ) Larousse(يعّرف معجم الروس  يف حني جمموعة التقنيات " تكنولوجيا املعلومات واالتصال بأ
، غري أن هذا التعريف حيسر دور تكنولوجيا "وجتهيزات االعالم اآليل اليت تسمح باالتصال عن بعد الكرتونيًا 

  )2(.ئط االعالمية والسمعية البصريةاملعلومات واالتصال يف جمرد التواصل، ومل يأخذ بعني االعتبار دورها يف الوسا

 Office Québécois de la(أما املعجم الكبري للمصطلحات للديوان الكيباكي للغة الفرنسية

Langue Française ( ا جمموعة التكنولوجيات احملوسبة والتقنيات " فيعّرف تكنولوجيا املعلومات واالتصال بأ
واالتصاالت السلكية والالسلكية اليت مسحت بظهور وسائل االتصال األكثر املتطورة للوسائط االعالمية املتعددة 

  .)3("فعالية وكفاءة من خالل املعاجلة اجليدة للمعلومات والتخزين والبث وتبادل املعلومات 

يبدو أن هذا التعريف األخري أكثر تكامًال من التعاريف السابقة ألخذه يف احلسبان الرقمنة يف كل 
نوطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال، كما يعكس هذا التعريف كذلك وجهة نظر املؤسسات الدولية العمليات امل

اليت ترى بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصال تسمح باستخدام ودمج تكنولوجيا االتصال واحلوسبة والوسائط 
  .املتعددة السمعية منها والبصرية

ح بالدخول للشبكات العاملية وبسرعة فائقة وتدفق عايل مّكن كما أن التطور السريع للتكنولوجيا الذي مس
من االستخدام الكبري خلدمات السمعي البصري اليت أصبحت ذات أمهية كبرية يف مفهوم تكنولوجيا املعلومات 
واالتصال، ليس فقط على مستوى التواصل ولكن من حيث إدارة املعلومات واملعرفة وكذا البث، هذا التوسع يف 

م تكنولوجيا املعلومات واالتصال هو يف حقيقة األمر مصدر النقاش العريض والعميق حول أمهية تأثري مفهو 
تمع   .استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال على ا

 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصال مصطلح التحليل اإلبستيمولوجي ل: المطلب الثاني 

، فهناك من أطلق "تكنولوجيا املعلومات واالتصال " لقد تعددت حماوالت التسمية ملفهوم أو اصطالح 
، والغالبية "تكنولوجيا املعلومات املعتمدة على احلاسوب " ، وهناك من أشار إىل "تكنولوجيا املعلومات "عليها  

                                                            
  .نفس املرجع، نفس الصفحة  1

2 Wikipedia, Définition de la technologies de l’information et de la communication, site web : 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/TIC/10910450. 

3 Wikipedia, Office québécois de la langue française,sur site web : 
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8349341. 
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لضرورة إلقاء الضوء على مفهوم تكنولوجيا ، ولذا دعت ا"تكنولوجيا املعلومات واالتصال " تشري إىل مصطلح  
  .املعلومات واالتصال إليضاح ما يتضمنه هذا املصطلح من مضامني

  التكنولوجيا : الفرع األول 

( دراسة الوسائل الفنية، وهي كلمة مؤلفة من مقطعني )  Technology(  تعين كلمة التكنولوجيا لغوياً 
Techno  ( وتعين تقنيات، و )Logy  (علم أو دراسة، فيصبح معناها علم التقنيات أو علم دراسة وتعين 

 .التقنيات

ا املعلومات أو األساليب والعمليات اليت يتم من خالهلا حتويل  وتعرف التكنولوجيا اصطالحًا على أ
فهي  املدخالت يف أي نظام إىل خمرجات، كما يشري هذا املفهوم إىل املعرفة الفنية كجزء أساسي من التكنولوجيا،

إذن تلك احلزمة من املعلومات مبا يف ذلك املخرتعات وبراءة االخرتاع والعالمات التجارية وحقوق امللكية الصناعية 
  )1(.اليت تتناول املعرفة واملهارات الالزمة لإلنتاج وتسويقها

  المعلومات : الفرع الثاني 

ا " املعلومات " حتمل كلمة  احلقائق حول موضوع ما وتعرب عنه باألرقام دالالت لغوية عديدة فقد يقصد 
 .أو بالكلمات أو بالصور، كما يقصد باملعلومات العالقات بني احلقائق

أما املعلومات اصطالحًا فهي ناتج معاجلة وتشغيل البيانات وعلى ضوءها يتم اختاذ القرارات، فالبيانات 
ا تتحول إىل معلومات وميكن  عن عدد العاملني باملنشأة بيان جمرد ال قيمة له عندما يتم تشغيل هذه البيانات فإ

  :منها إجراء دراسة إحصائية ترد على التساؤوالت اآلتية 

 .نسبة عدد الذكور إىل اإلناث  -
 .متوسط األعمار للعاملني  -
 .سنة فأكثر  58نسبة الذين بلغوا  -

علم املعلومات على أنه أحد )  AJ.Massay( و ماسي )  G.Hoshouky( ويعرف هوشوفسكي 
تمع من  قطاعات املعرفة اليت تغطي املعايري والنظريات واإلجراءات اليت تكفل إدراك سبل تلبية احتياجات ا
املعلومات، واليت تكفل أيضاً األسس الالزمة لتنمية القدرة على حتديد هذه االحتياجات وتلبيتها يف حماولة للفصل 

يفرق يف تعريفه للمجال بني هندسة املعلومات )  Toylor( كنولوجيا املعلومات جند تيلور بني علم املعلومات وت
تم بتطوير نظم املعلومات  أو تكنولوجيا املعلومات من جهة، وعلم املعلومات من جهة أخرى، فاألوىل 

                                                            
دار الوفاء : ، اإلسكندرية في الخدمة اإلجتماعية بين النظرية والتطبيق اإلتصال اإلجتماعيسلوى عبد اهللا عبد اجلواد وأمل حممد سالمة غبارى،   1

  ).265-264(، ص2012، 1لدنيا الطباعة والنشر، ط
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ا وتشمل هذه النظم املكتبات وخدمات التكشيف واالستخالص باإلضافة إىل مراكز املعلومات  وتصميمها وإدار
والبيانات، أما الثاين فإنه يهتم بتحليل النظم كفسيولوجيا األعصاب وعلم اللغة والرياضيات واملنطق وعلم النفس 

  )1(.وعلم االجتماع ونظرية املعرفة

  تكنولوجيا المعلومات : الفرع الثالث 

احلديثة يف ابتكار املعلومات أو ختزينها أو تعين بوجه عام تطبيق التقنيات " تكنولوجيا املعلومات " إن كلمة 
ا أو تعين كل ذلك  )2(.التعامل معها أو التواصل 

  تكنولوجيا اإلتصال : الفرع الرابع 

ميكن القول أن تكنولوجيا االتصال هي جمموعة التقنيات أو األدوات أو الوسائل أو النظم املختلفة، اليت 
وى، الذي يراد توصيله من خالل عملية االتصال اجلماهريي أو الشخصي أو يتم توظيفها ملعاجلة املضمون أو احملت

التنظيمي أو اجلمعي، واليت يتم من خالهلا مجع املعلومات والبيانات املسموعة أو املكتوبة أو املصورة أو املرسومة 
هذه املواد االتصالية أو أو املسموعة املرئية أو املطبوعة أو الرقمية من خالل احلاسبات اإللكرتونية، مث ختزين 

الرسائل أو املضامني مسموعة أو مسموعة مرئية أو مطبوعة أو رقمية، ونقلها من مكان إىل مكان آخر 
 )3(.وتبادهلا

  تكنولوجيا المعلومات واالتصال : الفرع الخامس 

سبات ومما سبق عرضه تصبح تكنولوجيا املعلومات واالتصال هي تلك التكنولوجيا اليت تستخدم احلا
واالتصاالت بسرعة عالية وكفاءة إلنتاج شيء مفيد من أجل التطوير، واليت تعتمد فيها على اإللكرتونيات الدقيقة 

 .أخل....واالتصاالت واأللياف الضوئية والربجميات وشبكات املعلومات واألقمار الصناعية 

على اعتبار أن تكنولوجيا االتصال وتكنولوجيا املعلومات مها وجهان لعملة واحدة، على أساس أن ثورة 
تكنولوجيا االتصال قد سارت على التوازي مع ثورة تكنولوجيا املعلومات، اليت كانت نتيجة لتفجري املعلومات 

االت، وظهور احلاجة إىل حتقيق أقصى سيطرة ممكنة على فيض املعلومات  وتضاعف االنتاج الفكري يف خمتلف ا
املتدفق، وإتاحته للباحثني واملهتمني ومتخذي القرارات يف أسرع وقت وبأقل جهد، عن طريق استحداث أساليب 
جديدة يف تنظيم املعلومات، تعتمد بالدرجة األوىل على الكمبيوتر واستخدام تكنولوجيا االتصال، ملساندة 

ا لتصل عرب القارات، والواقع أن تعريف مؤسسات املعلومات ودفع خدم " تكنولوجيا املعلومات واالتصال " ا

                                                            
  ).52-49(، مرجع سبق ذكره، صعلم تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاته التربويةحسام حممد مازن،   1
  .27نفس املرجع، ص  2
  .268، مرجع سابق، صاإلتصال اإلجتماعي في الخدمة اإلجتماعية بين النظرية والتطبيقسلوى عبد اهللا عبد اجلواد وأمل حممد سالمة غبارى،   3
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اقتناء واختزان املعلومات وجتهيزها يف خمتلف " ينطوي على معىن هذا التزاوج، إذ ينص يف إحدى صيغه على أنه 
ة بالليزر، وبثها صورها وأوعية حفظها، سواء كانت مطبوعة أو مصورة أو مسموعة أو مرئية أو ممغنطة أو معاجل

  .باستخدام توليفة من املعلومات اإللكرتونية، ووسائل أجهزة االتصال عن بعد

إن ظهور االنرتنت وخصوصًا الواب كوسائط شاملة، وجناح املدونات وشبكات التواصل االجتماعي 
  .وغريها أعطت لتكنولوجيا املعلومات واالتصال بعداً جمتمعياً 

فإن القطاعات ) OCDE(احملددة من طرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  ووفقًا لإلتفاقية الدولية
  : )1(املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصال هي القطاعات التالية

صناعة احلواسيب وجتهيزات االعالم اآليل والتليفزيونات ( قطاعات انتاج تكنولوجيا املعلومات واالتصال . 1
  ).أخل......وأجهزة الراديو واهلواتف 

  ).اخل......جتارة اجلملة ألجهزة االعالم اآليل ( قطاعات توزيع تكنولوجيا املعلومات واالتصال . 2

االتصاالت السلكية والالسلكية، خدمات االعالم ( قطاعات اخلدمات لتكنولوجيا املعلومات واالتصال . 3
  ).اخل....اآليل، خدمات السمعي البصري، 

 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصال وخصائص تسميات: المطلب الثالث 

   ؟) TIC(أو ) NTIC(هل هي : تسميات تكنولوجيا المعلومات واالتصال : الفرع األول 

قد استعمل يف أدبيات القطب  )NTIC(إن مصطلح التكنولوجيات اجلديدة للمعلومات واالتصال 
" باجلديدة " الفرنكوفوين سنوات التسعينيات وحىت بداية األلفية الثالثة من أجل متييز بعض التكنولوجيات 

)NOUVELLES( ولكن املفاهيم املقدمة كانت عمومًا ال تتسم بالوضوح أو مكافئة ملفهوم تكنولوجيا ،
  )TIC.()2(املعلومات واالتصال 

ليس دقيقاً " باجلديدة " مبهمة وغامضة ألن وصف التكنولوجيات املستحدثة " جديدة " وتبقى كلمة 
  .ويتغري من مصدر آلخر، بالنظر للتطور السريع هلذه التكنولوجيات وكذا األسواق املروجة هلا

  

                                                            
1 Wikipedia,Organisation de coopération et de développement économique, sur site web : 
       http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/technologie-inform-communic.htm. 
2 Wikipedia, technologies de l’information et de la communication (TIC ou NTIC), site web : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l%27information_et_de_la_communication#cite_note-12. 
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    واالتصال المعلومات تكنولوجيا خصائص : الثاني الفرع

 اخلصائص من مبجموعة األخرى التكنولوجيات من غريها عن واالتصال املعلومات اتكنولوجي متيزت لقد
  :)1(أمهها
 من املستخدمني تكوين فرص وتقوية املعرفة تطوير هو املعلومات اتكنولوجي مييز ما أهم :الذكاء االصطناعي. أوالً 
  .اإلنتاج عملية يف والتحكم الشمولية أجل
 تشكيل أجل من املعلومات اتكنولوجي على املستندة التجهيزات جمموعة تتوحد :تكوين شبكات االتصال. ثانياً 

 اآلالت، منتجي وكذا والصناعيني، املستعملني بني املعلومات تدفق من يزيد ما وهذا االتصال، شبكات
  .األخرى النشاطات باقي مع املعلومات بتبادل ويسمح

 يف فاملشاركني الوقت نفس يف ومرسل مستقبل يكون أن ميكن اجيالتكنولو  هلذه املستعمل أن أي :التفاعلية. ثالثاً 
  .األنشطة بني التفاعل من نوع خبلق يسمح ما وهو األدوار تبادل يستطيعون االتصال عملية
 مطالبني غري فاملشاركني املستخدم، يناسب وقت أي يف الرسالة استقبال إمكانية وتعين :الالّتزامنية. رابعاً 

  .الوقت نفس يف النظام باستخدام
 تمتعت مثالً  فاألنرتنيت واالتصال، املعلومات اتكنولوجي باستقاللية تسمح خاصية وهي :الالمركزية. خامساً 

  .العامل مستوى على تعطلها أن جهة ألي ميكن فال األحوال، كل  يف عملها باستمرارية
 الشركة عن النظر بغض أي الصنع، املتنوعة االتصالية األجهزة بني الربط إمكانية وتعين :قابلية التوصيل. سادساً 

  .الصنع فيه مت الذي البلد أو
ا من يستفيد أن للمستخدم ميكن أنه أي :قابلية التحرك والحركية. سابعاً   أي من أي تنقالته، أثناء خدما
  .اخل...النقال النقال،اهلاتف اآليل احلاسب مثل كثرية  اتصال وسائل طريق عن مكان
 رسالة إىل املسموعة الرسالة كتحويل  آخر، إىل وسيط من املعلومات نقل إمكانية وهي :التحويلقابلية . ثامناً 

  .االتصال نظام يف التحكم إمكانية مع مقروءة أو مطبوعة
ا املستهلك،كما إىل املنتج من مباشرة تصل حيث فيها التحكم إمكانية يعين وهذا :الالجماهرية. تاسعاً   أ
 واحدة جهة من أو واحد، شخص إىل واحد شخص من سواء .لالتصاالت املختلفة واعاألن بني باجلمع تسمح

  .جمموعة إىل جمموعة من أو جمموعات، إىل
 العامل من حمدودة غري مساحات فأكثر أكثر لتشمل للتوسع الشبكة هذه قابلية وهو :الشيوع واالنتشار. عاشراً 
ا تكتسب حبيث   .املرن لنمطها املنهجي االنتشار هذا من قو

                                                            
 علوم قسم اجلزائر، جامعة التسيري، علوم يف ماجستري مذكرة : اجلزائر ،المؤسسة في البشرية الموارد على المعلومات تكنولوجية تأثير رايس، مراد  1

  .29ص ،2006 األعمال، إدارة فرع التسيري،
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 خمتلفة مسارات املعلومات تأخذ حيث التكنولوجيات، هذه فيه تنشط الذي احمليط وهو :العالمية. حادي عشر
 سهولة إىل بالنظر خاصةً  إلكرتونًيا يتدفق بأن املال لرأس تسمح وهي العامل، مناطق خمتلف عرب تنتشر ومعقدة

  .الدولية احلدود عرب واالنتقال املكان عائق بتخطي هلا فيسمح املعلومايت املال رأس حيركها اليت التجارية املعامالت
  

  رهانات تكنولوجيا المعلومات واالتصال وأهميتها االقتصادية : المطلب الرابع 

تلعب تكنولوجيا املعلومات واالتصال دوراً رئيسيًا يف القدرة التنافسية للمؤسسات وكذلك يف كفاءة االدارة 
العمومية كالصحة والتعليم واألمن، كما أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصال أيضًا رهاناً العامة واخلدمات 

  )Technologie Clés 2015.()1: (حامساً يف إنتاج ونشر الرتاث الثقايف وفقاً ملا جاء يف التقرير املوسوم ب

يف اقتصاديات الدول إن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال قد أصبح اليوم يشكل القطاع الرئيسي 
 % 7.5يف الناتج احمللي األوريب مسامهة مباشرة، مقابل  % 5.9الصناعية الكربى، إذ يساهم هذا القطاع مبا قدره 

يف الواليات املتحدة األمريكية، كما يساهم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال مسامهة فعالة يف باقي القطاعات 
وايل ــسب املفوضية األوربية فإن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال يساهم حباالقتصادية األخرى، وللعلم وح

  . يف منو االنتاج األوريب % 50

 % 8وللعلم فإن آفاق النمو يف قطاع العلوم وتكنولوجيا املعلومات واالتصال ستكون يف حدود زيادة ب 
 Boston(حسب تقرير جمموعة بوسطن االستشارية  2016يف النمو يف السنة يف جمال األنرتنت يف آفاق 

Consulting Group()2(.  

 

  المعلومات واالتصال تكنولوجيا  وخدمات تقنيات: المطلب الخامس 

  تقنيات تكنولوجيا المعلومات واالتصال : الفرع األول 

تسمح بعمل خدمات تنقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال إىل جمموعة من املصادر التقنية الضرورية اليت 
  .االعالم واالتصال واملتمثلة يف اإلنتاج والتحويل والتخزين والتيسري والنقل واإلسرتجاع إلتاحة املعلومات واالتصال

  

                                                            
1 République française, ministère de l’économie de l’industrie et du numérique, direction générale des 

entreprises, Technologie clés 2015, site web : www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeu/Technologies-clés-
2015-mars-2011 .   

2 Agence nationale de la recherche (ANR), science et technologies de l’information et de la communication, 
site web : www.agence-nationale-recherche.fr/suivi-bilan/science-et-technologies-de-l’information-et-de-la-
communication . 
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  :)1(وميكن تصنيف هذه التقنيات إىل الفئات التالية 

 .اإللكرتونيات الدقيقة وقطع الغيار -
 .اآليل واحلواسيب والربامججتهيزات اإلعالم اآليل، اخلوادم، عتاد اإلعالم  -
 .شبكات اإلعالم اآليل -
 .الشبكات، البنية التحتية وأنظمة االتصاالت السلكية والالسلكية -
 )ثابتة ومتنقلة(لالتصاالت ) terminales(أجهزة الكومبيوتر الطرفية  -
عية، عرب ، عرب األقمار الصنا-اهلرتزية–عرب احلزم الكهرومغناطيسية (شبكات البث اإلذاعي والتلفزي  -

 )الكوابل
   )راديو، تلفزيون(أجهزة االستقبال اإللكرتونية -

  خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصال : الفرع الثاني 

  : )2(إن خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصال كثرية ومتعددة ولعل أشهرها ما يلي

 .خدمات االتصاالت اهلاتفية الصوتية -
 .خدمات نقل البيانات -
 .االتصال عرب االنرتنتخدمات  -
 .خدمات الوسائط املتعددة والسمعي البصري -
 .خدمات التجارة االلكرتونية -

 

  مختلف تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال : المطلب السادس 

  )3(في مجال الحكومة واإلدارة: الفرع األول 

 احلكومة االلكرتونية واإلدارة االلكرتونية. أوالً 

 اجلريدة الرمسية للحكوماتاستصدار . ثانياً 

                                                            
1 Wikipedia, techniques de la technologies de l’information et de la communication, site web : 
       www.fr.wikipedia.org/wiki/technologies-de-l’information-et-de-la-communication #techniques-de-

l’information-et-de-la-communication   
2 Wikipedia, services de la technologies de l'information et de la communication, site web : 
       www.fr.wikipedia.org/wiki/technologies-de-l’information-et-de-la-communication#services-de-

l’information-et-de-la-communication. 
3 Wikipedia, Applications de la technologies de l'information et de la communication, site web : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l%27information_et_de_la_communication#cite_note-12 
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 التخليص الضرييب االلكرتوين. ثالثاً 

 التصويت االلكرتوين. رابعاً 

 )1(في مجال التعليم : الفرع الثاني 

 التعليم االلكرتوين . أوالً 

 اجلامعة االفرتاضية أو الرقمية. ثانياً 

 الفضاء الرقمي للعمل. ثالثاً 

 في مجال التكوين : الفرع الثالث 

  : التدريب عن بعد أو التدريب االلكرتوين . أوالً 

وهو برنامج حاسويب صمم  )learning management system(ويسمى كذلك نظام إدارة التعلم 
، األنرتنتللمساعدة يف إدارة ومتابعة وتقييم التدريب والتعليم املستمر، حبيث أن مجيع أنشطة التعلم تتم عرب 

، وهو من أهم األدوات احلديثة للتعليم عن بعد عرب )e-learning(االلكرتوين ويوصف كذلك مبنصة التعليم 
، ويسمح هذا النوع من الربامج لألساتذة واملساعدين والطلبة بتوفري مجيع األدوات الالزمة إلمتام األنرتنت

  .)2(العمليات التعليمية وكل ذلك عرب موقع ويب واحد

 في مجال الصحة : الفرع الرابع 

 :السجالت الطبية االلكرتونية . أوالً 

السجل الطيب االلكرتوين هو سجل طيب بالصيغة الرقمية، وتعترب السجالت الطبية االلكرتونية يف املعلوماتية 
الصحية واحدة من بني أشكال السجالت الصحية اإللكرتونية وتعد السجالت الطبية أو ما نسميه مبلف املريض 

 تعتمد عليها عملية تقدمي الرعاية الصحية داخل املستشفيات وبني خمتلف أنواع أحد النقاط احملورية اليت
املؤسسات الطبية ، وتنبع أمهية هذه السجالت من أمهية دورها يف حفظ كافة املعلومات اخلاصة باملريض من 

رارات طبية بيانات رئيسية وطبية شاملة لكل ما مت اجراؤه من فحوصات وتشخيصات وعالج وتقارير متابعة وق
  .)3(هامة

                                                            
1 Idem. 
2 Wikipedia, Applications de la technologies de l'information et de la communication, site web :   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system 
3 Wikipedia, Applications de la technologies de l'information et de la communication, site web :   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dossier_m%C3%A9dical_personnel_(France) 
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وجدير بالذكر أن هذه السجالت الطبية ظلت ولعقود من الزمن ثابتة يف شكل ملف أو جمموعة من 
األوراق اليت كتبت عليها املعلومات خبط اليد، حىت حدثت خالل األربعني سنة املاضية تطورات هائلة يف علوم 

، قادت تلك  -أحد أكثر العلوم البشرية تقدمًا وأعظمها تأثريًا يف حياة البشر  –تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
التطورات العلماء واملتخصصني يف جمال الرعاية الصحية وتكنولوجيا املعلومات واالتصال معًا إىل تصميم واخرتاع 

مات ومعاجلة ونقل بيانات سجالت طبية الكرتونية تعتمد على الكمبيوتر بكل امكانياته املتطورة من ختزين معلو 
  .عن طريق ما نعرفه اليوم من شبكات معلومات ووسائل اتصال حديثة

وللعلم فإن السجالت الطبية االلكرتونية ال ختتلف كثريًا عن السجالت الورقية التقليدية يف وظيفتها 
وائدها، فهي متثل نقطة واهلدف منها ، لكنها ختتلف عنها كليًا يف طبيعتها وخواصها وإمكانيات استخدامها وف

ا متتاز  مركزية تصب فيها وتتفرع عنها قنوات عديدة من املعلومات املرتبطة بتقدمي الرعاية الصحية للمريض، كما أ
بدقة حمتواها وسهولة الوصول إليها من خالل تكاملها مع مصادر املعلومات املختلفة من خالل نظم شبكات 

 تطور فكرة الالمركزية وتواصل املعلومات بني أكثر من مستشفى ومؤسسة املعلومات واليت أدى استخدامها إىل
طبية بل إىل أبعد من ذلك من خالل شبكة االنرتنت الدولية اليت وفرت االتصال بني املستخدمني من األطباء 

  .واملرضى من أقطار العامل املختلفة تفصلهم آالف األميال وجتمعهم شبكة معلومات واحدة

 في مجال االقتصاد : س الفرع الخام

 ) :e-commerce(التجارة االلكرتونية . أوالً 

التجارة االلكرتونية مصطلح جديد يف عامل االقتصاد ظهر مع انتشار االنرتنيت يف بدايات التسعينيات من 
تبادل القرن العشرين، إال أن بعض الباحثني أشاروا إىل وجودها من سبعينيات القرن العشرين من خالل أنظمة 

املعلومات االلكرتونية بني الشركات الصناعية، وهي عبارة عن نشاط جتاري يتم عن طريق االنرتنيت، وهناك من 
ا قد تضم باإلضافة  ا نشاط جتاري يتم عن طريق استخدام االتصاالت وتقنية املعلومات، كما أ يعرفها بأ

  .)1(فزيون وغريها من وسائل االتصال االلكرتوينإلستخدام االنرتنيت اهلاتف النقال واهلاتف الثابت والتل

 ) :marché financier(األسواق املالية . ثانياً 

والسوق املالية هي عبارة عن تلك السوق اليت جتمع فيها وتركز عرض وطلب األموال ألجل طويل، وهذا 
  .قصرياليت تتعامل باالئتمان ألجل ) marché monétaire(ما مييزها عن السوق النقدية 

ا تتعامل فيما يسمى باألوراق املالية سواء كانت أوراقها حكومية أو أوراقاً  كما تتميز السوق املالية بكو
ملشروعات خاصة، خبالف السوق النقدية اليت تتعامل أساسًا فيما يسمى باألوراق التجارية، وتتواجد مؤسسات 

                                                            
1 Wikipedia, Applications de la technologies de l'information et de la communication, site web :      

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_%C3%A9lectronique 
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متكامًال، وهي تشمل على مصارف ) البنوك(م املصريف السوق املالية عادًة يف البلدان اليت يكون فيها النظا
  .االستثمار، ومصارف االعمال، واملصارف العقارية، والبورصات وشركات التأمني

 في مجال تهيئة اإلقليم : الفرع السادس 

 : )cadastre(البوابة اجلغرافية . أوالً 

البوابة اجلغرافية هي عبارة عن بوابة الكرتونية عمومية تسمح بالولوج إىل خدمات البحث ومشاهدة 
البيانات اجلغرافية، واهلدف منها هو نشر املعطيات والبيانات اجلغرافية اليت ختص كل اقليم من أقاليم الوطن، وهذه 

  )1(.2006التقنية مطبقة يف فرنسا منذ جوان 

 مجال النقل  في: الفرع السابع 

 :التذاكر االلكرتونية . أوالً 

وهي تذاكر مسبقة الدفع تستعمل يف التنقل داخل املدينة أو حىت ما بني املدن ألجل جتنب املواطن طوابري 
  )2(.االنتظار أمام شباك التذاكر التقليدي

 ) :borne d’information(كشك املعلومات . ثانياً 

لإلعالم اآليل متاحة للجمهور لتوفري الوصول إىل شبكات املعلومات،  وهو عبارة عن حمطة جمهزة حبواسيب
وميكن أن توفر العديد من اخلدمات املستهدفة مثل التذاكر، وهو حيل حمل شبابيك التخليص يف االدارات 

  )3(.واحملالت التجارية واألماكن الثقافية

 ) :géo localisation(حتديد املواقع اجلغرافية . ثالثاً 

قنية تسمح بتحديد مواقع األشخاص واملركبات واألماكن اجلغرافية، وتستعمل يف جماالت عديدة  وهي ت
  )4(.اخل.....كالسياحة واألمن 

 في مجال البيئة : الفرع الثامن 

 .دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف التنمية املستدامة. أوالً 
                                                            

1 Wikipedia, Applications de la technologies de l'information et de la communication, site web : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9oportail_(France). 

2 Wikipedia, Applications de la technologies de l'information et de la communication, site web : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Billettique. 

3 Wikipedia, Applications de la technologies de l'information et de la communication, site web : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Borne_interactive. 

4 Wikipedia, Applications de la technologies de l'information et de la communication, site web : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9olocalisation. 
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 :اخلضراء احلوسبة اخلضراء أو تكنولوجيا املعلومات . ثانياً 

وهو مفهوم يشري إىل احلد أو التقليل من اآلثار املرتتبة من استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال بدءاً 
بالتصنيع مرورًا باالستخدام وانتهاًء بالتخلص بطريقة مالئمة للبيئة من النفايات اليت تشكلها أجهزة االعالم اآليل 

  )1(.لومات واالتصالوكل ما له عالقة بأجهزة تكنولوجيا املع

 في مجال حقوق ذوي االحتياجات الخاصة : الفرع التاسع 

رقمية تسمح لذوي احلاجات وهي تقنية  ) :accessibilité numérique(الرقمي ) الوصول(الدخول . أوالً 
م مهما كانت وضعيتهم االجتماعية أو البدنية   )2(.اخلاصة بقضاء حاجيا

وهو مصطلح عام يشمل تقنية جديدة أكثر مالءمة لإلتصال حتل حمل الكالم  :واملنوع االتصال اجليد . ثانياً 
  )3(.والكتابة لألشخاص ذوي االعاقة

  

  مزايا وقيود االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصال : المطلب السابع 

  )4(االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصال  مزايا: الفرع األول 

يف املؤسسات، حيث  التنافسية القدرة عوامل أهم من يعترب واالتصال املعلومات تكنولوجيا يف الستثمارا
أثبتت دراسة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية أن لتكنولوجيا املعلومات واالتصال دورًا مهمًا وحموريًا يف النمو 

  .االقتصادي يف الواليات املتحدة األمريكية

 :المعلومات  نظام حيث من. أوالً 

 .التكاليف خفض وبالتايل املعلومات، استخدام وإعادة ختزين ، العمل إنتاجية يف زيادةال -

 .اقتصادية أكثر مالءمة -نقل كل االنتاج أو جزء منه إىل مواقع سوسيو -

 .للمتطلبات البيئية أكرب استجابة البيئي، الوعي زيادة -

                                                            
1 Wikipedia, Applications de la technologies de l'information et de la communication, site web :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_durable 
2 Wikipedia, Applications de la technologies de l'information et de la communication, site web : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accessibilit%C3%A9_num%C3%A9rique 
3 Wikipedia, Applications de la technologies de l'information et de la communication, site web : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_am%C3%A9lior%C3%A9e_et_alternative 
4 Wikipedia, Avantages et limites de l'investissement dans les TIC, site web :    

https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l%27information_et_de_la_communication#Avantages. 
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  . القرار صنع عملية فعالية حتسني -

  :من حيث التنظيم وإدارة الموارد البشرية . ثانياً 

  .تنظيم أقل هرمية، وتبادل للمعلومات -

  ).التوظيف، إدارة أسهل للمسار املهين للموظفني( تسيري أفضل للموارد البشرية  -

 :من حيث الجانب التجاري . ثالثاً 

 ).اإللكرتونية التجارة( للسوق احملتمل التوسع بفضل ديدةج إنتاج دائرة -

 .الشراء تكاليف اخنفاض -

 .املستهلك حتياجاتإ وتلبية اخلدمات يف االبتكارات تطوير -

 ).مبتكرة شركة( للشركات التجارية العالمة صورة نشر زيادة -

  gestion d'adresses)العناوين،  إدارة( عمالءلل أفضل معرفة -

  :من حيث الجانب المهني . رابعاً 

  .جديدةخلق فرص عمل  -

  )1(االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصال  قيود: الفرع الثاني 

  : يف النقاط التاليةقيود االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال  ميكن امجال

  .التأثري البيئي ألجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصال -

 عدم يف األحيان من كثري يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا باستخدام املتعلقة اإلجهاد مشاكلتتسبب  -
  .املعقدة األنظمة هذه تصميم يف تناسقال

 يزال ال اخلصوص وجه على االقتصادية التنمية يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تأثري: الرحبية مشاكل -
  .اجلدل من الكثري موضع

 عليها عفا اليتمعدات تكنولوجيا املعلومات واالتصال  بعضل والتجديد والصيانة والربجميات األجهزة تكلفة -
   .بسبب تقادمها أو،  االبتكار وترية لتسارع نظرا بسرعة الزمن

                                                            
1 Ibid. 
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على حساب االحتياجات، مما يتسبب يف عدم استخدام ) logiciels(ظاهرة تكدس املعروض من الربماجيات -
  . بعض هذه الربماجيات

  .للتغيري ومقاومته املهين، التدريب تكلفة -

  .الناجتة على تغيري اهلياكل بسبب إعادة النظر يف تنظيم العمل التكلفة -

صعوبة القياس الكمي والتنبؤ لرحبية منتجات جديدة، أحيانا قد تكون هناك استثمارات بسيطة تدر منافع   -
ال التنظيمي التدريب يف جمال التسويق، التدريب يف  املوظفني، تدريب والتنمية، لبحوثا(كبرية مثل  ا
  ).واللوجيسيت

 فرنسا، يف )CAS(يف املؤسسات، وهذا ما مت تناوله يف مركز التحليل االسرتاتيجي  العمل ومضمون نوع تغيري -
، ويف تقرير ثاين )2012فرباير ( العمل ظروف على واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تأثري عن تقرير أول يف
ميل بعض املسؤولني يف الوظيفة العمومية حملاكاة السلوكات الوظيفية يف القطاع تناول حتديداً ) 2013جانفي (

   .اخلاص

ظهور بعض املشاكل األمنية واألخالقية اليت تفرض نفسها من خالل تدويل بعض اللوائح التنظيمية، كاإلبتزاز  -
  .فال وكبار السنواالحتيال والتخريب وما إىل ذلك، واليت تواجه بعض الفئات الضعيفة وخاصة األط

 جالمب يتعلق فيما سيما وال األمنية، العيوب من الكثري مصدر هي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا -
 . اخلصوصية
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  المخاطر الصحية والبيئية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال: المطلب الثامن 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال بأي حال من إن كل تكنولوجيا هلا تأثريات مرغوبة وغري مرغوبة، وال تعد 
دد  األحوال استثناًء يف هذا السبيل، ويف بعض األحيان تصبح التأثريات غري املرغوبة للتكنولوجيا مدمرة لدرجة 

  .بإلغاء فوائدها املنشودة

 المخاطر الصحية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال : الفرع األول 

لة بالكميوتر وتكنولوجيا االتصاالت تقوم بتوليد جمال حمدود من اإلشعاعات إن العديد من األجهزة املتص
ال املغناطيسي عبارة عن موجات من الطاقة الكهربائية والطاقة املغناطيسية   .الكهرومغناطيسية، وإشعاعات ا

األجهزة  ففي فرتة الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين ظهرت ضجة عاملية حتذر من تأثري استخدام
امات على أن هذه األجهزة )FM(احلديثة، وأمهها التليفزيون وأجهزة امليكروويف وموجات  ، وبنيت هذه اال

ال البيئي لإلنسان واحليوان، وأن ذلك من املمكن أن  ينبعث منها موجات كهرومغناطيسية قد تؤدي إىل تغيري ا
ت، حيث أنه مل يكن هناك ما يؤيدها إحصائياً، ورمبا يؤدي إىل حدوث أمراض، لكن هذه املوجة سرعان ما هدأ

  .كانت ضغوط رجال املال والصناعة قوية، حبيث توقف احلديث عن هذا املوضوع بعد فرتة وجيزة من إثارته

إال أن التساؤوالت بدأت تثور من جديد يف بداية الثمانينيات من القرن العشرين، حيث نشرت بعض 
ت ازدياد نسبة اإلصابة بسرطان الدم عند سكان املناطق القريبة من أماكن بث اإلرسال األحباث يف اسرتاليا، أظهر 

ا  التلفيزيوين، كما ظهرت بعض األحباث يف اليابان تؤكد ازدياد نسبة سرطان الغدد الليمفاوية يف األماكن اليت مير 
   )1(.تيار اجلهد العايل

يف وسائل اإلعالم واليت تعكس القلق بشأن اهلواتف احملمولة ويف السنوات األخرية تواترت األخبار والتقارير 
وشاشات العرض املرئي ومدى الضرر اليت قد تسببه، حيث يوجد مثة قلق بشأن ارتباط هذه الشاشات حباالت 
اإلجهاض وتشوهات اجلنني، كما تؤكد بعض التقارير أن اهلواتف احملمولة واخلطوط عالية القوة قد تسبب بعض 

سرطانات، ويعتقد البعض أن األفراد ذوي التعرض العايل للمجاالت الكهرومعناطيسية يصبحون أكثر أنواع ال
 .)Alzheimer(عرضة ملرض الزهامير 

وهكذا فإنه مع ظهور اهلاتف احملمول بدأت التساؤوالت تعود من جديد، هل هناك خطورة من املوجات 
املستخدمة يف اإلرسال والبث، واليت توضع على هيئة أبراج  اليت تتولد من اهلاتف احملمول، ومن حمطات التقوية

  .بالقرب من املناطق السكنية ويف بعض األحيان وسط هذه املناطق السكنية

                                                            
  .34، ص2012، 3الدار املصرية اللبنانية، ط: ، مصر تكنولوجيا االتصال، المخاطر والتحديات والتأثيرات االجتماعيةشريف درويش اللبان،   1
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ا أكرب مراكز أحباث السرطان يف الواليات املتحدة  1999وقد أظهرت بعض التقارير يف العام  والذي نشر
ألمراض السرطان ومعهد األحباث القومي األمريكي، توضح أن املعهدين األمريكية، ومها املعهد القومي األمريكي 

قدما دليًال حقيقيًا على أن املوجات الكهرومغناطيسية الناشئة عن استعمال اهلاتف احملمول تتسبب يف اإلصابة 
ام متاماً    )1(.بالسرطان، ولعل هذا أقوى من التقارير اليت ظهرت يف العام نفسه وتكاد تنفي اال

وفيما يتعلق مبخاطر اإلشعاع من حيث أن بعض األجهزة األخرى مثل التليفزيونات وشاشات أجهزة 
الكمبيوتر وآالت النسخ الضوئي خترج منها إشعاعات ضارة، فإنه ميكن القول أن هذه األجهزة ال خترج منها 

أن الومضات الضوئية اليت خترج موجات كهرومغناطيسية ذات تأثري يذكر، وأنه ال خطورة منها يف هذا الصدد، إال 
من أجهزة التليفزيون تؤدي إلثارة بعض خاليا املخ، وتزيد من حدوث نوبات الصرع للمرضى الذين يعانون من 
هذا املرض، ولذلك ينصح هؤالء املرضى باإلقالل من اجللوس أمام التليفزيون وأن يكونوا على بعد كايف، وأن 

ا التلي   )2(.فزيون مضاءة جداً تكون الغرفة اليت يوجد 

 المخاطر البيئية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال : الفرع الثاني 

إن بعض التأثريات العكسية وغري املرغوبة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال على وجه العموم ، تتعلق أساساً 
  .صالبالبيئة وميكن رصد عديد من هذه التأثريات السلبية لتكنولوجيا املعلومات واالت

فمثل أية صناعة يف العامل يعد الكمبيوتر أحد ملوثات البيئة وقد انتبه إىل ذلك الشركات الصناعية يف جمال 
ال على غرار اإلحصائيات اليت  صناعة وتسويق الكمبيوتر، وحسب ما جاء يف تقارير هيئات متخصصة يف هذا ا

، فإن الكثري )EPA)(Agence de Protection de l'Environnement(قدمتها وكالة البيئة األمريكية 
م، إذ تبقى على مدار الساعة موصولة بالتيار  من مستعملي أجهزة الكمبيوتر ال يعريون كثري اهتمام لغلق أجهز

ا فإن ما بني  من إمجايل عدد أجهزة الكمبيوتر ترتك يف  %40إىل  %30الكهربائي، وحسب االحصائيات ذا
ساعة يف اليوم وعلى مدار األسبوع، لتستهلك بذلك طاقة كهربائية تعادل الطاقة اليت  24وضع التشغيل ملدة 

  )3(.حمطة توليد كهرباء بأكملها 12تنتجها 

وطبقًا ملعلومات وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة األمريكية، فإن أجهزة الكمبيوتر تستهلك حوايل 
وهلذا مت تبين برنامج حاسبات جنم الطاقة من خالل وكالة محاية البيئة،  من إمجايل الطاقة املستهلكة جتارياً، 5%

ويعمل هذا الربنامج لتدعيم التعاون بني الوكالة وصناع الكمبيوتر يف جمال خفض استهالك الطاقة عن طريق أجهزة  
ألخرى املبذولة لرفع كفاءة كمبيوتر أكثر كفاءة، وتقدر وكالة محاية البيئة األمريكية أن برنامج جنم الطاقة واجلهود ا

                                                            
  ).155-154(، ص2012دار اخللدونية للنشر والتوزيع، :  ، اجلزائرالحديثةتاريخ وسائل االتصال وتكنولوجياته فؤاد شعبان وعبيدة صبطي،   1
  .37، مرجع سبق ذكره، صتكنولوجيا االتصال، المخاطر والتحديات والتأثيرات االجتماعيةشريف درويش اللبان،   2
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ساعة من الطاقة الكهربائية، مبا يعين خفض انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون /بليون كيلواط 26الطاقة، ستوفر 
   )1(.ماليني سيارة يف عام كامل) 5(مليون طن، وهو ما يعادل ما ختلفه  20حبوايل 

ا وكالة محاية البيئة كما تواجه بعض الشركات صعوبة يف الوصول إىل املواصفات  القياسية اليت حدد
ا، يف حني ستقوم شركات أخرى بتشغيل خط انتاج  األمريكية، واليت تسمح خبفض استهالك الطاقة يف أجهز

  .منفصل ملا يسمى باحلاسبات اخلضراء اليت حتد من استهالك الطاقة وحتافظ على البيئة احمليطة

 Nickel Cadmium(ة فقد وجد أن بطاريات كادميوم النيكل أما يف جمال بطاريات األجهزة احملمول

Batteries ( حتتوي على عنصر الكادميوم السام، وعند دفن هذه البطاريات فإنه من املمكن أن يتسرب هذا
ال اللجوء إىل توظيف  العنصر الكيميائي السام إىل موارد املياه اجلوفية، مما إضطر الشركات املختصة يف هذا ا

ذا مت وضع حد هلذه املشكلة  خاليا هيدريد النيكل وخاليا الليثيوم يف صناعة البطاريات بدل كادميوم النيكل، و
  )2(.البيئية متاماً 
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  السياق التاريخي ، من مجتمع المعلومات الى إدارة المعرفة: المبحث الثاني 

 

  مفهوم مجتمع المعلومات: المطلب األول 

  "مجتمع المعلومات " تسمية أصل : الفرع األول 

قد جاء  ) Société de l'information" (جمتمع املعلومات " يرى بعض املختصني أن املصطلح 
  ".عصر املعلومات " كنتيجة للصفة اليت أطلقت على العصر الذي نعيشه، وهو 

تمع  تمع ما بعد الصناعي، ا نسبة إىل ( املعلومايت وقد استخدم البعض اآلخر مصطلحات أخرى منها ا
  .إخل... ، جمتمع املعرفة، )املعلوماتية وليس املعلومات 

على احلقبة احلالية من منطلق " جمتمع املعلومات " ومن ناحية ثانية رفض بعض الباحثني إطالق مصطلح 
ة لل نعيش مرحهي جزء من الصناعة، وبالتايل فإننا ما نزا –أبرز ما مييز هذه احلقبة  -أن صناعة املعلومات 

تمع الصناعي حىت وإن بدا فيه تغري وتطور، كما أن املعلومات كانت ملمحاً مفتاحياً للتطور يف ا تمعات على ا
  .ريون القدماءاختالفها منذ السوم

أنه على الرغم من أن املعلومات مهمة بشكل "  Websterفرانك وابسرت، " كما ال حظ عامل االجتماع 
ا ليست أكثر من أي ظاهرة أخرى مثل السيارات والكهرباءواضح يف احلياة    )1(.املعاصرة فإ

وكنتيجة لذلك فإن بعض املختصني حاولوا تشخيص صفة العصر من خالل توصيفات بديلة ملا هو 
تمع الشبكي، وجمتمع العصر الكوين، وجمتمع رأس املال الرقمي، وجمتمع  تمع الرقمي، وا ما متداول فعربوا عنه با

للتغري  –يف السبعينيات من القرن العشرين  –بعد احلداثة، وهكذا فإنه منذ بدء البحث عن عنوان أو إسم 
  .االجتماعي املعاصر، فإن فكرة جمتمع املعلومات قد أثارت العديد من الرؤى

أرقى " جمتمع املعرفة "أن مصطلح  " حممد السيد سعيد " ومن بني هذه الرؤى، يعتقد الكاتب السياسي 
من مصطلح جمتمع املعلومات الذي رّوجه علماء املستقبليات الغربيني، والذي بدأ من عقد السبعينيات من القرن 

يم على وجهها دون العشرين، فالواقع أن مصطلح املعلومات غامض ومراوغ، فليست هناك معل ومات خام 
جمتمع املعرفة " مرشد أو منظومة فكرية ما، أما املعرفة فهي منظومات من البيانات ذات داللة ومعىن، وبالتايل فإن 

ا، وإمنا ملا فيها من داللة ومعىن، وقد أدى هذا "  ا ولذا مصطلح وهدف أرقى، ألننا ال ننشد املعلومات بذا
                                                            

  .24، ص2008، 2الدار املصرية اللبنانية، ط: ، مصر مجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيقحممد فتحي عبد اهلادي،   1
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جمتمع املعلومات واملعرفة " عض الباحثني بني املعلومات واملعرفة معاً، ومن مثّ استخدم مصطلح األمر إىل أن جيمع ب
.")1(  

رحلة اليت نعيشها ألنه أكثر املصطلحات قبوًال يف امل" جمتمع املعلومات " ولكن الباحث سيعتمد مصطلح 
، وعلى الرغم من أن البعض مييل إىل "معلومات " حاليًا على األقل ألنه يرتبط بالكلمة املفتاحية املهمة وهي 

بدًال من مصطلح جمتمع املعلومات باعتبار أن املعرفة هي حصيلة احلقائق " جمتمع املعرفة " استخدم مصطلح 
معة من املعلومات، ومن ّمث  يعترب جمتمع املعرفة ميثل مرحلة أكثر تطوراً من مرحلة جمتمع املعلومات، إال واألفكار ا

تمعات مل تصل بعد إىل أن تكون جمتمعات معلومات كاملة، كما أن  أن الواضح أن معظم إن مل يكن كل ا
لثانية يف تونس ، ويف مرحلتها ا2003القمة العاملية للمعلومات اليت انعقدت يف مرحلتها األوىل يف جنيف ديسمرب 

  .كمصطلح عاملي" جمتمع املعلومات " خدمت مصطلح ، است2005نوفمرب 

  المقصود بمجتمع المعلومات : الفرع الثاني 

" املعلومات"ألول مرة يف اليابان يف ستينيات القرن العشرين كارتباط بني " جمتمع املعلومات"ظهرت فكرة 
مثل الكتب، التسجيالت، الصور الفوتوغرافية، األفالم، االعالن،  اليت يتم معاجلتها واخراجها يف أشكال متعددة

تمع"التقارير املالية، وبني    .كمجموعة ممن ترتبط وسائل كسب عيشهم بإنتاج وتوزيع وحفظ تلك املعلومات" ا

نُقح املفهوم بعد ذلك من قبل علماء االجتماع الباحثني عن فهم التحوالت االجتماعية يف أعقاب احلرب 
وقد ألف عامل االجتماع " ما بعد الصناعي"العاملية، والفكرة اليت مؤداها أن كل هذا التقدم يعد بطريقة ما تقدم 

تمع ما بعد الصناعي"كتاباً واسع االنتشار بعنوان ' دانيال بل'وحبوث املستقبل  تمع ما بعد " قدوم ا عّرف فيه ا
علومات، ومع حلول األلفية اجلديدة أصبحت دراسات جمتمع املعلومات الصناعي وتوقع دوراً متنامياً لتكنولوجيا امل

ا على نطاق واسع كواحدة من التخصصات األكادميية، ويف الوقت نفسه أصبحت فكرة  جمتمع "معرتفًا 
ة، اختزاًال بيانيًا لتكنولوجيا املعلومات باعتبارها أدوات اجتماعية هندسية ذات احتماالت جناح عالي" املعلومات

  .وأدوات تسويق وختطيط سياسي لصانعي السياسات العامة

إن كان املفهوم قد صيغ يف األصل للتعبري عن انتاج وملكية وتوزيع املعلومات يف جماالت متنوعة تشمل 
ة هلا التعليم، العلوم، اإلبداع والثقافة، إال أنه صار يتناول واقعًا اجتماعيًا حتتل فيه املعلومات والتكنولوجيا املمكن

تمع   .حمل الصدارة يف اهتمامات ا

البيانات املتصلة فيما ) قواعد(يف العقد األول من األلفية الثالثة ومع ابتكار اهلواتف الرقمية وانتشار حمطات 
بينها، انتقل النقاش الدائر حول جمتمع املعلومات اىل قلب النقاش حول العوملة، مع الرتكيز على البىن التحتية 
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تمعات احمللية من خالل توفري القدرة على احلصول على املعلومات وصار تدفق املعلومات غزيراً الوطنية  ومتكني ا
ائي على البيانات، فإنه  يف عامل تنتقل فيه البيانات بسرعة الضوء، وعلى الرغم من التدفقات اهلائلة والطلب الال

هي بيانات أولية مشفرة بواسطة تطبيقات برجمية على هيئة  ينبغي االقرار بأن كثريًا من البيانات اليت يتم نقلها
  .اخل...مستندات، أفالم، تسجيالت، بيانات أجهزة االستشعار، : معلومات قابلة لإلستعمال

تمع املعلومات   wsis( " World Summit on the Information(ويف القمتني العامليتني 

Society"  أوىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي اهتمامًا خاصاً 2005ويف تونس عام  2003يف جنيف عام ،
االت الستة ذات  بقضية تكنولوجيا املعلومات واالتصال من أجل التنمية، حيث جعل هذا املوضوع واحداً من ا

  )1(.األولوية يف تنفيذ األهداف االمنائية لأللفية

م لوصف تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصال ليس جمرد مصطلح يستخد" جمتمع املعلومات " وعموماً فإن 
فحسب، وإمنا هو أكثر من ذلك، فهو ميثل جمموعة من املنظورات أو وجهات النظر اليت ترسم أو حتدد التغريات 

تمع، وميكن استخدامه كذلك لتحليل السيناريوهات  املختلفة للتطورات اجلارية واملستقبلية يف احلديثة يف ا
تمع، وهو  ي املعلومات أو إدراك التأثري الذي حتدثه هذه يفضًال عن هذا ميكن استخدامه من جانب اختصاصا

م   .التغيريات على دورهم واالحتياجات املتغرية للمستفيدين من خدما

تمع املعلومات نعرض أمهها فيمايلي    :وهناك العديد من التعريفات 

تمع الذي يعتمد يف تطوره ومنوه بصورة  - رئيسة على املعلومات واحلاسبات اآللية وشبكات االتصال، أي أنه ا
يعتمد على ما يسميه البعض بالتكنولوجيا الفكرية، تلك اليت تضم سلعًا وخدمات جديدة مع التزايد املستمر 

  )2(.للقوة العاملة املعلوماتية اليت تقوم بإنتاج وجتهيز ومعاجلة ونشر وتوزيع وتسويق هذه السلع واخلدمات

تمع الذي يعتمد يف جممل أنشطة حياته على االستخدام والتعامل بغزارة مع املعلومات -     )3(.ا

تمع الذي أصبحت فيه املعلومات وليس السلع املادية القوة احملركة الرئيسية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً  -   )4(.ا

                                                            
 توظيف قدرات وامكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية المحلية،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و مركز التكامل املتوسطي،   1

 حوض عرب احمللية للسياسات القرار صانعي خدمة يف عملي توجيهي دليل، )قصر األمم(مكتب التمثيلية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي: جنيف
  .21، ص2012املتوسط،  األبيض البحر

  .214، ص2013 ،1الدار املصرية اللبنانية، ط: ، مصر مقدمة في علم المعلومات، نظرة جديدةحممد فتحي عبد اهلادي،   2
  .27، مرجع سبق ذكره، صمجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيقحممد فتحي عبد اهلادي،   3
   .214، مرجع سبق ذكره، صمقدمة في علم المعلومات، نظرة جديدةحممد فتحي عبد اهلادي،   4
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تمع الذي يتعامل أفراده ومؤسساته مع املعلومات ذلك " أن جمتمع املعلومات هو " رحبي عليان " ويرى  - ا
ا االقتصادية  م يف خمتلف قطاعا بشكل عام وتكنولوجيا املعلومات واالتصال بشكل خاص يف تسيري أمور حيا

  )1(".واالجتماعية والثقافية والرتبوية والصحية والسياسية 

تمع املعرفة يف تقرير التن - تمع الذي : "  2003مية اإلنسانية العربية الصادر يف عام وقد ورد التعريف التايل  ا
تمع  تمعي، االقتصاد وا يقوم أساسًا على نشر املعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة يف مجيع جماالت النشاط ا

  )2(".اإلنسانية طراد، أي إقامة التنمية الإلرتقاء باحلالة اإلنسانية ب والسياسة واحلياة اخلاصة، وصوالً  املدين

تمع املعلومات " وقد عرفته  - جمتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث " بأنه "  2003القمة العاملية األوىل 
تمعات والشعوب من تسخري   املعلومات واملعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقامسها، حبيث ميكن األفراد وا

م  م يف النهوض بتنميتهم املستداكامل إمكانا   )3(".مة ويف حتسني نوعية حيا

ولإلشارة فقط أن وثيقة جامعة الدول العربية اخلاصة بالرؤية اإلقليمية لدفع وتطوير جمتمع املعلومات يف 
، قد أشارت إىل أن جمتمع املعلومات هو البيئة االقتصادية واالجتماعية اليت تطبق )2005يناير (املنطقة العربية 

تمع إذا  ُأحسن االستخدام األمثل لتكنولوجيا املعلومات واالتصال اجلديدة مبا يف ذلك األنرتنت، ويف هذا ا
م الشخصية واملهنيةعادًال، يعم النفع على األفراد يف مجيع منا استخدام املعلومات وتوزيعها توزيعاً    )4(.حي حيا

تمع املعلومات ميكن أن نسجل املالحظات التالية    :ومن خالل ما سبق من تعريفات 

احلديث للمجتمع يف مرحلته احلالية، املعلومات واملعارف من حيث  هي األساس" املعلومات واملعارف " إن  -
  .والتوظيف هلا إنشائها والوصول إليها واالستخدام هلا والتشارك فيها

تمع يعتمد على االستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات واالتصال -   .أن هذا ا

تمعي، االقتصادي - والسياسي واالجتماعي  إن التوظيف للمعلومات واملعارف هو يف مجيع جماالت النشاط ا
م اخلاصة ( والثقايف، ولكافة األفراد  تمعات والشعوب) حىت يف حيا   .وا

  .إن اهلدف النهائي هو خدمة البشر والتنمية اإلنسانية املستمرة وحتسني نوعية احلياة -

تمع الذي يعتمد اعتمادًا أساسيًا على املعلومات  تمع املعلومات ميكن القول أنه ا وكتعريف إجرائي 
الوفرية كمورد استثماري وكسلعة اسرتاتيجية وكخدمة وكمصدر للدخل القومي وكمجال للقوى العاملة، موظفًا يف 

                                                            
  .27ص ، مرجع سبق ذكره،مجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيقحممد فتحي عبد اهلادي،   1
  .215، مرجع سبق ذكره، صمقدمة في علم المعلومات، نظرة جديدةحممد فتحي عبد اهلادي،   2
  .28، مرجع سبق ذكره، صمجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيقحممد فتحي عبد اهلادي،   3
  .215، مرجع سبق ذكره، صمقدمة في علم المعلومات، نظرة جديدةحممد فتحي عبد اهلادي،   4
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حتقيق التنمية املستدامة وحتسني نوعية احلياة  ذلك كافة إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصال احلديثة، بغرض
  .للمجتمع ولألفراد

  

  نظريات مجتمع المعلومات :المطلب الثاني 

 المنظور اإلقتصادي : الفرع األول 

ا سلعة، وميكنها أن  تمع املعلومات هو أن املعلومات ينظر إليها على أ إن جوهر النموذج االقتصادي 
لذلك أوىل العديد من اإلقتصاديني اإلهتمام باملعلومات يف بدايات تدر أرباح للمنتجني واملصنعني واملوزعني، 

املعرفة يف دعم كثري من األنشطة االقتصادية النصف الثاين من القرن العشرين، إلدراكهم ألمهية املعلومات و 
واالجتماعية املهمة مثل التعليم والبحث والنشر والبث، وهو ما ال يندرج بشكل حمدد وواضح يف القطاعات 

  .الثالثة املعروفة لإلقتصاد وهي الزراعة والصناعة واخلدمات

 Fritz Machlupفريتز ماكلوب " ي ورمبا كانت أوىل هذه احملاوالت من طرف العامل االقتصادي األمريك
إنتاج وتوزيع املعرفة يف " والذي كرس معظم حياته املهنية لتقدير حجم صناعات املعلومات ومنوها، ويعد عمله " 

 The Production and Distribution of Knowledge in the United" (الواليات املتحدة 

States(  تمع املعلومات مبصطلحات اقتصادية،  هو البذرة األوىل  1962الذي نشر عام يف إنشاء قياسات 
  .كما أنه أول عالمة بارزة يف دراسة التغريات االقتصادية اليت خلقت جمتمع املعلومات

أن يتتبع صناعات املعلومات مبصطلحات إحصائية، وميز بني مخس جمموعات " ماكلوب " وقد حاول 
  :عريضة يف الصناعة وهي 

 .املدارس والكليات واملكتباتالتعليم، مثل  -
  .وسائل اإلتصال، مثل الراديو، التلفزيون، االعالن -
 .آالت املعلومات، مثل عتاد احلاسوب -
 .خدمات املعلومات، مثل القانون، التأمني، الطب -
 .أنشطة معلوماتية أخرى، مثل البحث والتطوير -
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يف أواخر اخلمسينيات متعلق  من االقتصاد األمريكي %30إىل أن أكثر من " ماكلوب " وقد خلص 
ا، أو متثل أكثر من  أن " ماكلوب " من القوى العاملة، وهكذا فإن جوهر مناقشة  %40باملعرفة، وأنه يعمل 

  )1(.إنتاج املعرفة له أمهية اقتصادية مقارنة بإنتاج السلع

بإعادة فحص "  Marc Poratمارك بورات " قام العامل االقتصادي األمريكي  1977ويف العام 
وهي أن إنتاج املعرفة " ماكلوب " من النتيجة اليت إنتهى إليها " بورات " ، وقد بدأ "ماكلوب " استخالصات 

إىل وضع تقريرًا يتكون من تسعة جملدات " بورات " وقد خلص وتوزيعها هي عناصر أساسية يف اقتصاد متقدم، 
 The Information Economy :Definition and " (التعريف والقياس : اقتصاد املعلومات " بعنوان 

Measuremet( واقرتح كذلك بأن يضاف قطاع املعلومات إىل القطاعات الثالثة التقليدية اليت استخدمها ،
من الناتج اإلمجايل القومي للواليات املتحدة يأيت من  %46إىل أن أكثر من " بورات " وقد انتهى  ،االقتصاديون

من القوى العاملة يف الواليات املتحدة تنتمي إىل اقتصاد أو قطاع املعلومات  %50قطاع املعلومات، وأن حوايل 
 وذجاً ميز فيه بنيمن" بورات " يف حوايل منتصف السبعينات من القرن العشرين، ومن أجل حتليل هذه الظاهرة بىن 

أخل ...األنشطة اليت تولد املعرفة وتنقلها لآلخرين مثل البحث والتطوير والتعليم والنشر " ( األوىل " القطاع األول 
ة ملا يف القطاع األول اليت حتدث داخل املنظمة مثل تدريب العاملني، أو ( والقطاع الثانوي  ،) األنشطة املشا

  :)2(، كما ميز بني مخسة جماالت للنشاط هي )ارية أنشطة داعمة للقطاع األول مثل اخلدمات اإلد

 .إنتاج املعلومات -
 .توزيع املعلومات -
 .معاجلة تعامالت أو إجراءات املعلومات -
 .معدات وبرجميات املعلومات -
 .التسهيالت الداعمة -

 المنظور التكنولوجي : الفرع الثاني 

االت املهمة يف قطاع املعلومات يف الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين  ارتبط منو بعض ا
باإلبتكارات التكنولوجية واإلستخدام واسع االنتشار للتكنولوجيا اجلديدة يف كل وجه من أوجه اقتصاد املعلومات، 

التصال، فمنذ أن أصبحت احلاسبات اإللكرتونية هذا النمو الذي أحدث تغريًا ثوريًا يف تكنولوجيا املعلومات وا
اخلمسينيات من القرن العشرين، تبعتها أجيال من احلاسبات تؤدي األوىل متاحة على نطاق جتاري يف أوائل 

أعماهلا بسرعة كبرية، ويعترب احلاسب الشخصي هو أمهها، كما انتشرت األنرتنت خارج العامل األكادميي لتصبح 

                                                            
  .46، مرجع سبق ذكره، صمجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيقحممد فتحي عبد اهلادي،   1
  ).48-47(املرجع السابق، ص  2
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وحتركت التكنولوجيا الرقمية من جمال العلم والتكنولوجيا إىل احلياة اليومية، يف املنزل يف متناول عامة الناس، 
  .واملكتب يف العقد األخري من القرن العشرين

يرى أن التطور التكنولوجي هو القائد "  Yoneji Masudaيوجني ماسودا " إن الكاتب الياباين 
ي، وقد بني أن جمتمع املعلومات هو جمتمع حتول فيه االقتصاد بواسطة تكنولوجيا األساسي للتغري اإلجتماع

من أهم أعماله يف  1990يف العام " اإلدارة يف جمتمع املعلومات (املعلومات واالتصال، ويعترب مؤلفه املوسوم ب 
ال، باعتباره من بني املنشغلني بتطوير صناعة احلاسوب يف اليابان يف السبع ينيات والثمانينيات من القرن هذا ا

  )1(.العشرين، وكان جوهر رأيه أن احلاسبات قد غريت كل شيء عن طريق إتاحة طرق جديدة للعمل واحلياة

وعمومًا فإن التطور املعاصر لتكنولوجيا املعلومات واالتصال ونظرية املعلومات قد قدما األدوات الفكرية 
  .يف استخدام أكثر فاعلية للمعلومات واملادية اليت ميكن استخدامها للمساعدة

 المنظور السوسيولوجي : الفرع الثالث 

تمع كله يتغري بصفة أساسية حتت تأثري استخدام  تمع املعلومات يرى أن ا إن النموذج السوسيولوجي 
فهم التحوالت تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وقد نُقح املفهوم بعد ذلك من قبل علماء االجتماع الباحثني عن 

ما بعد "االجتماعية يف أعقاب احلرب العاملية، والفكرة اليت مؤداها أن كل هذا التقدم يعد بطريقة ما تقدم 
تمع ما بعد "كتاباً واسع االنتشار بعنوان ' دانيال بل'وقد ألف عامل االجتماع وحبوث املستقبل " الصناعي قدوم ا
تمع ما بعد الص" الصناعي " ناعي وتوقع دورًا متناميًا لتكنولوجيا املعلومات و اإلتصال، وقد وضع عّرف فيه ا

يف كتابه هذا نظرية كلية للمجتمع أشار فيها إىل نشأة نظام اجتماعي خمتلف وجديد، استجابة للتحوالت " بيل 
  .والتكنولوجيا احلديثة يف العمل واالقتصاد

تمع ما بعد الصناعي، بثالثة عناصر، أوهلا يتعلق بالق" بيل " وقد إهتم  وى العاملة يف املعلومات يف ا
، أما العنصر الثالث فيتعلق )وخاصة املعرفة العلمية ( ويتعلق العنصر الثاين بإنسياب أو تدفق املعلومات 
  : )2(تمع ما بعد الصناعي أو جمتمع املعلومات" بيل " باحلاسبات وثورة املعلومات، وهناك مخسة أبعاد ملفهوم 

 .ناك حتول من اقتصاد إنتاج السلع إىل اقتصاد إنتاج اخلدماته -
 .هناك زيادة يف احلجم والتأثري لفئة العمال املهنيني والتكنولوجيني -
 .جمتمع ما بعد الصناعي أو جمتمع املعلومات هو جمتمع منظم حول املعرفة -
 .اهلدف العام هو إدارة النمو التكنولوجي -

                                                            
  ).50-48(املرجع السابق، ص  1
  .51املرجع السابق، ص  2
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مهمة الرتكيز على تطوير الطرق اخلاصة بالتكنولوجيا الفكرية، ويف هذه احلالة تصبح التكنولوجيا الفكرية  -
تمع  تمع  ما بعد الصناعيلألعمال اإلنسانية يف ا متامًا كما كانت تكنولوجيا اآللة مهمة يف ا

 .الصناعي

فقد قدم عمالً "  Manuel Castellsز مانويل كاستيل" أما عامل االجتماع األمريكي اإلسباين األصل 
تمع، والثقافة : عصر املعلومات " يتكون من ثالثة جملدات بعنوان   The) 1998 -1996(االقتصاد، وا

Information Age : Economy, Society and Culture ، لد األول هو بزوغ : حيث كان عنوان ا
تمع الشبكي  لد الثاين هو ، وعنوان The Rise of the Network Societyا  Theقوة اهلوية : ا

Power of Identity لد الثالث فعنوانه هو ، وجوهر The End of Millenniumاية األلفية : ، أما ا
أن األشكال اجلديدة من االتصال واختزان املعلومات واسرتجاعها سوف تقرر أو حتدد كل " كاستيلز " عمل 

  .شيء نفعله

لد األول من هذا العمل الكبري باألمور البنائية االجتماعية مثل التكنولوجيا واالقتصاد حيث يهتم  ا
تمع الشبكي، بينما يهتم  لد الثاين بسوسيولوجية ا وعمليات العمل اليت تضع األسس لعصر املعلومات، ويهتم ا

لد الثالث بالشؤون السياسية، وهكذا يرى  اب التغيري، األولوية فيها ألمور االقتصاد أن أهم أسب" كا ستيلز " ا
  )1(.والتكنولوجيا، ويأيت بعدمها أمور الوعي والسياسة

ان له تأثريه على النطاق ك  " كاستيلز" وحتليل  " بيل" املركزي يف تصور  إن حتول العمل وهو املوضوع
للتطور االقتصادي، فإن هناك آراء يرى تطور شبكة االتصاالت العاملية كقائد " كاستيلز " العاملي، وإذا كان 

الذي كان له تأثري "  )Anthony Giddens(أنتوين غدينز " خمتلفة ملراقبني آخرين، فالسوسيولوجي الربيطاين 
ا الظاهرة املركزية  مهم على تطور أفكار العمل اجلديد يف التسعينيات من القرن العشرين يرى العوملة نفسها على أ

ا اليت تقود التغيري  االجتماعي واالقتصادي مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصال، واليت ينظر إليها على أ
   .الوسيلة وليست السبب

 المنظور التاريخي : الفرع الرابع 

لقد أمجع املنظرون حىت اآلن على رأي واحد مفاده أن هناك تغري قد حدث وسيستمر، وقد قاد هذا 
إن   ،همع املعلومات يستند إىل فكرة مؤداها أنه حىت التغري الثوري له جذوره فيما سبقاإلدراك ملدخل آخر لفهم جمت

ا واسرتجاعها  تمعات البشرية املنظمة قد اعتمدت دائمًا على املعلومات، وكانت مهتمة بتسجيلها واختزا كل ا
وبثها وضبطها، وسواء نقشت الرموز على قطعة من الطني يتم حتميصها أو وضعت بشكل رقمي على قرص مرن 
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صول أو النفاذ للوسائط والنظم والقدرة الواسعة فإن املباديء تبقى أساسًا دون تغيري، وما تغري هو سهولة الو 
  .االنتشار على استخدامها

ا والعمل على  وهكذا فالواضح أن املعلومات هلا تاريخ، فإن هناك تارخيًا لكيفية مجع املعلومات واختزا
النظم يف  إتاحتها، وهذا هو تاريخ اإلمداد العام واخلاص لنظم االتصال وللمؤسسات اليت وضعت من خالهلا هذه

  .النطاق العام

إن الوضع التارخيي العريض يقدم سياقًا لفهم تأثري التكنولوجيا الرقمية والتغيريات االقتصادية واالجتماعية 
ا، وهو يقدم أيضًا السياق الصحيح لفهم وحتليل تطور التكنولوجيا  الرقمية نفسها، قد يقال إن اليت ارتبطت 

الثوري، ولكنه يف حد ذاته جمرد احللقة األخرية من سلسلة االبتكارات يف نظم  التحسيب املشبك هو قائد التغري
ا، وميكن بدء القصة من نقاط خمتلفة كثرية، األلواح الطينية لآلشوريني القدماء، أو اخرتاع  االتصاالت وتكنولوجيا

يا، أو التلغراف والتليفون والالسلكي، الكتابة األلفبائية، أو االخرتاع الغريب للطباعة يف القرن اخلامس عشر يف أملان
أو التحسيب اإللكرتوين، وتبقى احلقيقة أن هناك تارخيًا أينما نبدأ، إن أمهية املنظور التارخيي غالبًا ما تضيع وسط 

  )1(.املناقشات السياسية واالقتصادية اليت تثور حول مفهوم وتأثري جمتمع املعلومات العاملي

 

  مؤتمرات القمة العالمية لمجتمع المعلومات:  لثالمطلب الثا

تمع املعلومات يف عامي    ا كل من مؤمتري القمة العامليني   2003كان من بني النتائج اليت خرج 
االلتزام الواضح من قبل احلكومة بالتشجيع على إجياد جمتمع معلومات شامل للجميع، وهلذا الغرض  2005و

أهداف لتحقيقها حبلول عام ) 10(ملنعقد يف جنيف عدداً من التوصيات وعشرة حددت خطة عمل مؤمتر القمة ا
تمع 2015 ، تزامنًا مع املوعد النهائي لتحقيق األهداف االمنائية لأللفية، وتتمثل أهداف مؤمتر القمة العاملي 

  : )2(املعلومات يف

  .اط نفاذ جمتمعيةمّد مجيع القرى بتكنولوجيا املعلومات واإلتصال وإقامة نق: 1اهلدف 

  .مّد مجيع اجلامعات والكليات واملدارس الثانوية واإلبتدائية بتكنولوجيا املعلومات واالتصال: 2اهلدف 

  .مّد مجيع املراكز العلمية والبحثية بتكنولوجيا املعلومات واالتصال: 3اهلدف 

                                                            
  ).54-53(املرجع السابق، ص  1
،  توظيف قدرات وامكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية المحليةبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي و مركز التكامل املتوسطي،   2

  .22مرجع سبق ذكره،  ص
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فوظات بتكنولوجيا الربيد واحملمّد مجيع املكتبات العامة واملراكز الثقافية واملتاحف ومكاتب : 4اهلدف 
  .واالتصالاملعلومات 

  .مّد مجيع املراكز الصحية واملستشفيات بتكنولوجيا املعلومات واالتصال: 5اهلدف 

مّد مجيع اإلدارات احلكومية احمللية واملركزية بتكنولوجيا املعلومات واالتصال، وإنشاء مواقع على : 6اهلدف 
  .ألكرتوينشبكة االنرتنيت وعناوين بريد 

تكييف مجيع املناهج الدراسية للمدارس اإلبتدائية والثانوية ملواجهة حتديات جمتمع املعلومات مع : 7اهلدف 
  .مراعاة الظروف الوطنية

  .تأمني وصول مجيع سكان العامل إىل اخلدمات التلفزيونية واإلذاعية: 8اهلدف 

يئة الظروف ال: 9اهلدف  تقنية الالزمة لتيسري وجود واستخدام كل لغات التشجيع على تطوير احملتوى و
  .العامل على شبكات االنرتنيت

ضمان امكانية وصول أكثر من نصف سكان العامل إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصال : 10اهلدف 
  .واالستفادة منها

) CMI(، وكذا مركز التكامل املتوسطي)PNUD(ويعتقد املشرفني على برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
مبرسيليا، أن مفتاح تكنولوجيا املعلومات واإلتصال والتنمية اإلقليمية االجتماعية  واالقتصادية املستدامة يكمن يف 
التقارب واملشاركة احليوية، ويعد التقارب بطبيعة احلال أمرًا حيويًا ملصاحل الفرد، فالتقارب ال حيفز التجاوب 

ذه الطريقة وحسب، ولكنه حيفز أيضًا تكوين دائرة مح يدة أال وهي عملية استقاء اآلراء واملالحظات التقوميية، و
يتم تعزيز العمل واملشاركة عرب أعضاء اجلماعات املرجعية من جمتمع مدين أو مسؤولني منتخبني أو موظفني 

  .حكوميني

اجية تكنولوجيا كما أصبح ومنذ العقد األول من األلفية الثالثة من املسلم بصحته على نطاق واسع أن انت
ا تنتج وضعًا مضمون النجاح  املعلومات واالتصال إذا ُضمت إىل التمكني االجتماعي للحكامة الالمركزية، فإ
للتنمية احمللية، لذلك فإن تكنولوجيا املعلومات واالتصال أصبحت اليوم تأيت يف صدارة خيارات السياسات 

  .املبتكرة

إىل أنه ينبغي تيسري النفاذ إىل )  2003جنيف ( تمع املعلومات ويشري إعالن مباديء القمة العاملية 
معلومات النطاق العام لدعم جمتمع املعلومات، كما ينبغي محايتها من سوء اإلستغالل، وينبغي تدعيم املؤسسات 
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لنفاذ يف مثل املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومعارض جمموعات األعمال الثقافية، وغريها من نقاط ا العامة
تمعات احمللية للتمكني من احلفاظ على السجالت الوثائقية والنفاذ احلر واملنصف إىل املعلومات   )1(.ا

تمع املعلومات " وقد رأت  أن جمتمع ، 2003يف دورة انعقادها األوىل جبنيف يف ديسمرب " القمة العاملية 
يستطيع كل فرد فيه استحداث املعلومات واملعارف والنفاذ  املعلومات غايته الناس ويتجه حنو التنمية، وأنه جمتمع

م يف النهوض  تمعات والشعوب من تسخري كامل إمكانا إليها واستخدامها وتقامسها، حبيث ميّكن األفراد وا
م   .بتنميتهم املستدامة ويف حتسني نوعية حيا

تمع املعلومات الصادرة عن املرحلة الثانية لل" إلتزام تونس " وقد أكدت وثيقة  نوفمرب ( قمة العاملية 
نؤكد من جديد رغبتنا والتزامنا ببناء جمتمع : " من الوثيقة ) 2(على نفس املفهوم، إذ جاء يف البند )  2005

ويقوم على أساس أغراض ومباديء ميثاق معلومات جامع وذي توجه تنموي، ويضع البشر يف صميم اهتمامه، 
لدويل والتعددية واالحرتام الكامل وااللتزام باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، حىت يتسىن األمم املتحدة والقانون ا

م بالكامل،  للناس يف كل مكان إنشاء املعلومات واملعارف والنفاذ إليها واستعماهلا وتبادهلا كي حيققوا إمكانا
   )2(.األهداف اإلمنائية لأللفيةويبلغوا األهداف واملقاصد اإلمنائية املتفق عليها دولياً مبا يف ذلك 

 

  مجتمع المعلومات التوجه نحونماذج من برامج :  الرابع المطلب

أقرت احلكومات يف عدد كبري من الدول املتقدمة برامج لدعم التوجه حنو جمتمع املعلومات، كما فعلت 
تمع املعلومات يف  ذلك أيضًا بعض الدول النامية وبعض الدول العربية، وقد توج هذا كله بعقد القمة العاملية 

  .دوريت جنيف وتونس، ويف ما يلي موجز ألبرز برامج التوجه حنو جمتمع املعلومات

 الواليات المتحدة األمريكية : الفرع األول 

تعترب الواليات املتحدة األمريكية يف مقدمة الدول يف التوجه حنو جمتمع املعلومات، حيث أقرت احلكومة 
بيل  " ، وقد دشن رئيس الواليات املتحدة األمريكية 1993األمريكية البنية التحتية الوطنية للمعلومات العام 

، وتضمن الربنامج خلق بيئة أعمال "االقتصادي  التكنولوجيا هي حمرك التقدم والنمو:" التوجه بقوله " كلينتون 
التنافسية لدعم ازدهار القطاع اخلاص، وضمان بناء البنية األساسية يف جمال طرق مالئمة لإلبداع واجلهود 

املعلومات السريعة، وتشجيع التطوير ودعم الروح التجارية واستخدام التكنولوجيا، وتطوير نظام عاملي لقوى العمل 
املشاركة يف التغريات السريعة لإلقتصاد املبين على املعرفة، والعمل على تكامل أسس الصناعة التجارية قادر على 

                                                            
  .229، مرجع سبق ذكره، صمقدمة في علم المعلومات نظرة جديدةحممد فتحي عبد اهلادي،   1
  ).29-28(، مرجع سبق ذكره، صجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيقمحممد فتحي عبد اهلادي،   2
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والعسكرية بأساس واحد قادر على تلبية متطلبات التكنولوجيا املدنية والعسكرية من أجل زيادة الفاعلية وخفض 
  .التكاليف

، من أجل وضع رؤية ملا 1994اخلاص عام وقد شكلت جلنة مشرتكة من احلكومة والقطاعني العام و 
واليت تتكون من شبكات حملية  ،)Global Infrastructure Initiative(يسمى مبادرة البنية التحتية الشاملة 

وقومية ودولية، وتتماشى هذه املبادرة مع مباديء البنية التحتية الوطنية للمعلومات ومفهوم السوق احلرة، وتعتمد 
  :نائب الرئيس األمريكي السابق، وهي " آل جور " سة مباديء أعلنها آنذاك هذه اخلطة على مخ

 .تشجيع استثمار القطاع اخلاص -
 .تشجيع املنافسة بني الشركات -
 .إنشاء هيكل من اللوائح والتنظيمات والقوانني املرنة تتوافق مع التغيريات يف التقنية ويف آليات السوق -
 .ودي خدمة الشبكةوإتاحة النفاذ إىل الشبكة جلميع مز  -
 .توفري خدمة معلوماتية شاملة يف مجيع القطاعات -

ا حوايل  من  %60وقد متيزت الواليات املتحدة األمريكية بانتشار االنرتنت فيها بشكل كبري حيث يوجد 
احلاسبات املضيفة يف العامل، وقد وضح أن تكنولوجيا املعلومات واالتصال هلا إسهام ملحوظ يف زيادة اإلنتاجية 
والنمو اإلقتصادي، وزيادة استخدام األنرتنت ومواقع الشبكة لتوفري املعلومات واخلدمات للمواطنني، وإجراء 

ويالحظ أن قطاع البحوث والتعليم مل يتخلف عن املشرتيات احلكومية ودفع الضرائب وإصدار الرتاخيص، 
   )1(.اإلستفادة، فقواعد البيانات الكبرية واملشاركة فيها عرب األنرتنت أصبح مصدراً لنمو اإلنتاج املعريف

 اإلتحاد األوربي وأوربا : الفرع الثاني 

، فقد شكل فريق عمل، نتج إن لإلحتاد األوريب خططه واسرتاتيجياته املهتمة بالنمو والقدرة على املنافسة
، دعا اللجنة األوربية لوضع 1994يف يونيو عام "  Corfuكورفو " عنه تقرير أقره جملس الوزراء الذي اجتمع يف 

، " Europe’s Way to Information Society "بعنوان  1994خطة عمل تنفيذية ظهرت يف يوليو 
وأوصت بأن ترشح كل دولة وزيرًا لتنسيق األوجه السياسية واملالية، وغريها املتعلقة بتطوير أو تنمية جمتمع 
املعلومات، وبدأت اللجنة يف تنفيذه، وقد روجعت هذه اخلطة لبدء املرحلة الثانية من اسرتاتيجية جمتمع املعلومات 

  : )2(ألهداف التالية، وقد نصت على ا1997لإلحتاد األوريب ونشرت عام 

  ).مثل حقوق امللكية، محاية البيانات، التوقيع الرقمي ( حتسني بيئة العمل مع اإلهتمام بالتجارة اإللكرتونية . 1

                                                            
  ).122-123(، مرجع سبق ذكره، صمجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيقحممد فتحي عبد اهلادي،   1
  ).232- 231(، مرجع سبق ذكره، صمقدمة في علم المعلومات نظرة جديدةحممد فتحي عبد اهلادي،   2
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  .االستثمار يف املستقبل يبدأ من الفصل الدراسي مع االهتمام بالتعلم مدى احلياة. 2

العمل اجلديدة سوف يأيت من التنمية يف قطاعي اخلدمات الناس هم بؤرة االهتمام، فإن عدداً مهماً من فرص . 3
  .واحملتوى

تمع املعلومات. 4    .وضع قواعد عاملية كعنصر أساسي 

تمع املعلومات  1998ويف العام   European Regional( مت إنشاء اجلمعية األوربية اإلقليمية 

Information Society Association ( ، واملشاركة يف املعرفة  إىل تطوير املمارسةويهدف برنامج اجلمعية
وقد تبىن اإلحتاد األوريب القناعة بأن األنرتنت هي حمور النمو االقتصادي والتحول إىل جمتمع بشكل أفضل، 

معريف، ويف سبيل ذلك ولرفع املرتبة التنافسية لإلحتاد األوريب أطلق اإلحتاد األوريب يف مؤمتر لشبونة يف مارس 
تمع األوريب املعريف " مشروع  2000 دف جعل"استشراف مستقبل ا أوربا ذات اقتصاد يعتمد على املعرفة  ، 

وضع االحتاد األوريب خطة عمل  2002، ويف عام 2010واألكثر حركية يف العامل حبلول عام األكثر تنافسية 
كبنية حتتية رخيصة، حبيث " أنرتنت للجميع " ، وركزت هذه اخلطة على هدف "أوربا اإللكرتونية " بعنوان 

رسة وكل شركة األنرتنت يف النشاط اليومي ولكل اخلدمات ولكل املنتجات، يستخدم كل مواطن أوريب وكل مد
" ، وركزت هذه اخلطة على "أوربا إلكرتونية شاملة " قدم االحتاد األوريب خطة عمل أطلق عليها  2005ويف عام 

  )1(".اإلستخدام الفعال لألنرتنت 

تمع املعلومايت للجميع، أي ضمان  على أساسومن النماذج اجليدة، النموذج الدمناركي الذي يقوم  أن ا
تمع املعلومايت مفتوح للجميع، وقد اهتمت الدمنارك بالبىن األساسية  تمع بإمكانه املشاركة، فا أن أي فرد يف ا
املبنية على الرؤية املستقبلية وخباصة تطوير خدمة األنرتنت، حبيث تكون سهلة التأمني واالستخدام كما هي 

العادية، وضمان أمن الشبكات من خالل إدخال تشريعات التوقيع اإللكرتوين والتشفري وتطوير نظام االتصاالت 
الدفع عرب الشبكة، والتوصيف السريع لنظام تبادل املعطيات اإللكرتوين لتبادل الوثائق التجارية بني الشركات 

تمام واضح بإدخال تكنولوجيا املعلومات ، وهناك اهوتطوير البىن األساسية يف الشركات للتعامل مع هذه الوثائق
تمع املعلومايت يبىن على قاعدة حبث صلبة   )2(.واالتصال يف املدارس االبتدائية واإلعدادية ، وإشارة إىل أن ا

  وأفريقيا آسيا: الفرع الثالث 

تم بوضع خطة وطنية للمعلومات، وقد صدرت اخلطة الوطنية  كانت اليابان أول دولة يف العامل 
خطة " ، وكانت حتت عنوان 1972عام " املعهد الياباين لتطوير استخدام احلاسبات " للمعلومات يف اليابان عن 

                                                            
  ).126-125(، مرجع سبق ذكره، صمجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيقحممد فتحي عبد اهلادي،   1
  .232، مرجع سبق ذكره، صمقدمة في علم المعلومات نظرة جديدةحممد فتحي عبد اهلادي،   2
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اية عام "2000التوجه الوطين حنو عام : جمتمع املعلومات  بإنشاء اهليئة العامة  2000، وقامت اليابان يف 
  .للتحول إىل جمتمع واقتصاد معريف" اليابان اإللكرتونية " أطلقت اليابان برناجمها  املعلومات، مثاالسرتاتيجية لتقنية 

، حبيث تصبح دولة غنية باملعلومات حبلول عام " 2020رؤية " أما ماليزيا فقد اختذت خمطط يسمى 
، وهو "الرواق املمتاز للوسائط املتعددة " وتنخرط يف عصر املعلومات، وكخطوة أوىل أنشأت ما يسمى  2020

كيلومرت طوًال، تشمل مدينتني ذكيتني، األوىل يتم   50كيلومرت عرضًا و  15عبارة عن مساحة من األرض تبلغ حنو 
عة الوسائط املتعددة واملراكز الرئيسية للشركات فيها تنفيذ مفهوم احلكومة اإللكرتونية، والثانية سترتكز فيها صنا

الرواق املمتاز للوسائط " املتعددة اجلنسيات إلدارة أعماهلا الدولية باستخدام الوسائط املتعددة، ويساند مشروع 
لكية بنية حتتية رقمية عالية السعة لإلتصاالت البعيدة، وقوانني لتأمني التجارة اإللكرتونية ومحاية امل" املتعددة 
دف احلكومة اإللكرتونية ...الفكرية،  دف املدرسة أخل، و إىل الوصول إىل خدمة دون أوراق للشعب املاليزي، و

االت االنفجار املعلومايت القادم    )1(.الذكية إىل إنشاء جيل أكثر إبداعاً وابتكاراً وتفكرياً 

 االجتماع احلادي والعشرين للوزراء املسؤولني أما فيما خيص أفريقيا فقد أصدرت منظمة الوحدة األفريقية يف
ا املتعلق  1995ماي  03عن التنمية االقتصادية واالجتماعية والتخطيط املنعقد يف  يف أديس أبابا بأثيوبيا إعال

بناء " حاملة عنوان  795بدعم تأسيس وإنشاء البنيات األساسية للمعلومات واالتصاالت، وجاءت التوصية رقم 
املدير التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا العمل على إعداد خطة عمل يف  مطالبة من" طريق املعلومات األفريقـي 

مبادرة جمتمع " هذا امليدان، وقد مت تشكيل فريق عمل وعقدت اجتماعات وجرت اتصاالت نتج عنها وثيقة 
دف هذه "نيات األساسية للمعلومات واالتصاالت يف أفريقيا خطة عمل لوضع الب: املعلومات األفريقي  ، و

املبادرة إىل دعم دور وسياسات التنمية اإلفريقية يف املستقبل الذي تكون فيه املعلومات موارد اقتصادية واجتماعية 
نشطة مهمة، ومتثل الشبكات اإللكرتونية وتكنولوجيا املعلومات واالتصال طريقًا جديداً، ومصدر دخل لأل

وتدعو هذه املبادرة إىل صياغة وتطوير خطة وطنية للبنيات األساسية ، االجتماعية واالقتصادية والثقافية
للمعلومات واالتصاالت يف كل دولة أفريقية، وهي تقرتح التعاون والشراكة فيما بني البلدان اإلفريقية للمشاركة يف 

االت املتعددة للم علومات واالتصاالت، وقد أشارت الوثيقة إىل أربعة جماالت رئيسية حفز التنمية اإلقليمية يف ا
  : )2(مطلوبة لبناء قطاع املعلومات واالتصاالت يف أفريقيا هي

 .بناء إطار مؤسسي وقانوين منظم وآليات إدارية -
 .تطوير موارد بشرية فعالة -
 ).بنيات أساسية(بناء موارد تكنولوجية  -
  ).معلوماتيةبنيات (بناء موارد معلومات  -

                                                            
  .)128-127(، مرجع سبق ذكره، صمجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيقحممد فتحي عبد اهلادي،   1
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 العالم العربي : الفرع الرابع 

إقليمية لدفع وتطوير رؤية : حنو تفعيل خطة عمل جنيف  "أما فيما يتعلق بالعامل العريب فقد صدرت وثيقة 
، وأشارت يف بدايتها إىل أن حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، "جمتمع املعلومات يف املنطقة العربية 

تمع العريب من املشاركة بفاعلية يف جمتمع عاملي للمعلومات هو  الغرض الرئيسي من وضع خطة عمل ، متّكن ا
واستخدامها، وتعتمد أهم  يتمتع فيه أعضاؤه كافة بفرص متساوية تتيح النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصال

ا املرجعية الرئيسية خلطط العمل التنفيذية  مالمح إطار خطة العمل املشرتك على اعتماد خطة عمل جنيف على أ
على املستويات اإلقليمية لتفعيل ودفع جمتمع املعلومات، وذلك لتطوير العمل يف املرحلة الثانية من القمة يف تونس 

تمع الدويل يف 2005 ، وكيفية تفعيل خطة العمل لرأب حاجز الفجوة الرقمية يف املنطقة العربية وتأكيد دور ا
  2003يف إعالن املباديء جلنيف ) 11(وهكذا اعتمدت هذه اخلطة على البنود اإلحدى عشر ا الصدد، هذ

كأساس للعمل، ويف كل بند حتدد اإلطار العام واإلجراءات التنفيذية واملشروعات التنفيذية املطروحة على املستوى 
دف تطوير وتبين مؤشرات " 2005تونس  ما بعد مرحلة" العريب، وقد انتهت إىل وضع آلية املتابعة والتقييم   ،

  .أداء تستخدم يف قياس مدى التقدم حنو إجناز األهداف املنشودة

تمع العريب التحديات اليت يواجهها ويتغلب عليها، تبدو أمهية أن تنطلق األقطار العربية  وحىت يقابل ا
مجيع مناحي احلياة لتكون الرؤية العربية يف متحدة معًا حنو تعميق استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف 

التحول إىل جمتمع معلومايت لإلسراع بتحقيق التنمية االقتصادية  :جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال هي
  : )1(واالجتماعية املستدامة، وحتدد الوثيقة أهداف االسرتاتيجية على النحو التايل

تمع - من خالل بعض املبادرات املساندة لتحسني وخلق خدمات  احلفاظ على تدفق املعلومات داخل ا
تمع  .تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف خمتلف قطاعات ا

تمع العريب بشبكات اتصاالت ومعلومات تسمح خبفض تكلفة االتصاالت -  .ربط ا
 .نشر الثقافة العربية عرب شبكات املعلومات الدولية -
 .يحها تكنولوجيا املعلومات واالتصال من خالل زيادة معدالت النموحتقيق أكرب قدر من املنافع اليت تت -
خلق جيل جديد يستخدم وينتج تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال، لتحقيق التنمية االقتصادية  -

 .واالجتماعية
 .ربط األقطار العربية بالعامل من خالل حتسني تدفق التكنولوجيات اجلديدة -
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اسًا على إنشاء بنية حتتية لقيام جمتمع املعلومات، ويف ذات الوقت على تطوير بنية وتعتمد االسرتاتيجية أس
فوقية معلوماتية لتشارك يف إحداث التنمية الشاملة للمجتمع العريب ككل، وذلك من خالل مخسة حماور تعترب 

  :اسرتاتيجيات جزئية لتكوين االسرتاتيجية العامة املستهدفة، وهي 

 .الرتابط الشبكي -
 .القيادة يف كل جمتمع معلومايت -
 .تنمية رأس املال البشري -
 .تدفق وتأمني املعلومات -
 .البيئة التشريعية واإلدارية والتنظيمية لألعمال اإللكرتونية -

وتشري الوثيقة إىل إجراءات التنفيذ، ودور احلكومات ومؤسسات األعمال واألفراد، واألولويات واملبادرات 
تطوير البىن األساسية لإلتصاالت، تنمية األعمال وتشجيع االستثمار، وأنشطة البحوث األساسية اليت تتمثل يف 

األنرتنت، تنمية املوارد البشرية، ولذلك مت اقرتاح ما والتطوير، صناعة املعلومات، تطوير استخدامات وخدمات 
  : )1(يلي

  :وضع وتنفيذ سياسة للمعلومات على المستويين الوطني والعربي . أوالً 

لقد زادت مفاهيم وممارسات جمتمع املعلومات املعاصر من أمهية احلاجة إىل السياسة املعلوماتية الوطنية، 
وهناك اآلن اجتاه قوي حنو وضع سياسة للمعلومات يف دول خمتلفة، فقد مت ذلك يف دول متقدمة مثل الواليات 

اإلحتاد األوريب، وحدث هذا أيضًا يف دول مثل   املتحدة األمريكية واليابان، وأيضًا يف التجمعات اإلقليمية مثل
  .كوريا وسنغافورة، إن مثل هذه السياسة مطلوبة لتشكيل منو جمتمع املعلومات

  :اعتبار المدخل المعلوماتي كمنطلق لتحقيق االندماج والتكامل العربي . ثانياً 

املنطلق لتحقيق االندماج  طالب الكثري من املهتمني بالشأن العريب بأن يكون املدخل املعلومايت هو
والتكامل العريب كبديل للمدخل االقتصادي أو األمين، إلعتقادهم من أن قطاع املعلومات هو القطاع الذي ميكن 

عربية مشرتكة يف هذه الصناعة العريب إىل األمام، من خالل تكوين سوق - أن يسهم كثريًا يف دفع التعاون العريب
ا صناعة ناشئة  الدول العربية، وبالتايل فإن رفع القيود عنها لن يؤدي إىل خسائر هلذا البلد أو ذاك،  يفالواعدة، إ

بل إنه سيفتح أمامه آفاقًا أوسع لإلنطالق والتقدم، ويأيت ذلك يف إطار أن التجانس العريب يف جمال السياسات 
ط معلومايت وسياسي واقتصادي للهيمنة املعلوماتية مهم ملواجهة التكتالت االقتصادية العاملية، وما وراءها من ختطي

  .على الدول النامية
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  اإلهتمام بالتعليم باعتباره من أهم مقومات مجتمع المعلومات. ثالثاً 

إن من أهم مالمح جمتمعات املعلومات اإلهتمام بالتعليم، وما أحوجنا يف عاملنا العريب إىل تعليم حقيقي، 
واإلبتكار، وما أحوجنا إىل ربط ختطيط التعليم بتخطيط القوى العاملة، يشجع على تنمية قدرات حل املشكالت 

ذا أيضًا التعليم املستمر والتنمية املهنية، والبد من اإلشارة هنا كذلك إىل أن التحديات اليت تواجهنا يف  ويرتبط 
مية الكتابية وحمو األمية املستقبل تتمثل يف مساندة حمو األمية املتعددة، إذ جيب أن جيمع اإلنسان بني حمو األ

  .اإللكرتونية مبختلف أشكاهلا يف الوقت نفسه

  :اإلهتمام بصناعة المحتوى . رابعاً 

حىت على  يهو التحدي احلقيق) E-Content( ، وخاصة احملتوى الرقمي )Content( إذا كان احملتوى 
ونشراً وبثاً، مع االستناد إىل قوى بشرية مؤهلة مستوى العامل، فال سبيل أمامنا إال اإلعتناء بصناعة احملتوى، إنتاجاً 

ر واالبتكار، واالعتناء باللغة العربية باعتبارها ركيزة صناعة احملتوى يعلى التطو  ةومدربة، ومنظومة حبث علمي قادر 
العربية، واالهتمام باستثمار عريب قوي يف قطاع املعلومات، وقد يتطلب األمر إنشاء منظمة عربية ترعى شؤون 

  . ناعة املعلومات، وأخرياً بنية تشريعية داعمة، وبنية أساسية للمعلومات واالتصاالتص

  

  التحول نحو إدارة المعرفة:  خامسالمطلب ال

ا عمل ثانوي مكمل إلنتاج أو تقدمي  لقد كانت املنظمات يف السابق تدير معرفتها على أساس أ
فهذا مل يكن إال يف أنشطة حمدودة كما هو احلال يف اخلدمات، أما أن تكون املعرفة هي النشاط األساسي 

ا األساسية )األبنية، واآلالت واملواد( االستشارات ، وألن اإلدارة كانت تركز على إدارة األشياء  ، فإن خرب
  .وأنظمتها املالية واحملاسبية كانت إدارة ملموسات

ن املنظمات اخلدمية كانت تسعى وهذا ما جنده حىت مع اخلدمات اليت تتسم بالالملموسات، حيث أ
ا بالسعي إلظهار امللموسات يف اخلدمات بالتأكيد على حتويل اخلدمة إىل قطعة من  ا املادية وخرب إلبراز قدر

  .الصخر، وحتويل مرفق اخلدمات إىل مصنع اخلدمات تشبهاً بالصناعة اليت هي معقل إدارة األشياء

ا مسألة حمرية، إذ كيف ندير ) جلديدة للمنظماتأحد األصول ا(هلذا بدت إدارة املعرفة  للكثريين وكأ
م الذاتية العميقة ورؤيتهم اخلاصة  املعرفة وخاصة تلك اليت يف رؤوس األفراد واملتجذرة يف طريقة عملهم وخربا

حلاجة امللحة، للعمل وعالقاته، وهذا ما جعل التساؤل عن معىن وداللة إدارة املعرفة حيمل املشروعية العالية ومسة ا
فما هي إدارة املعرفة؟ وكيف ميكن للمنظمة أن تتعامل معها كخيار اسرتاتيجي يف األعمال يف ظل اقتصاد املعرفة، 

  أي أن جنعل املعرفة هي قاعدة إلنشاء القيمة والثروة يف املنظمة؟
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تصاد القائم على املعرفة، إن إدارة املعرفة هي نتاج عملية االنتقال املعقدة من االقتصاد الصناعي إىل االق
ومن العمال ذوي البذل الزرقاء ومهندس الكفاءة الصناعية إىل عمال ومهنيي املعرفة وعلى نطاق أوسع بعد 

  .واملعلومات االنتقال وخاصة يف الدول املتقدمة إىل جمتمع املعرفة

ملعلومات وتكنولوجيا ويف تعريف إدارة املعرفة جند مدخلني أساسيني األول موجه للمعرفة الصرحية وا
  )1(.املعلومات، والثاين موجه للمعرفة الضمنية والتفاعل اإلنساين واألفراد

ا اليت تولد   إن املنظمات ال تعتمد على واحد من املدخلني بالكامل وإمنا ميكن القول أن طبيعة نشاطا
ذا القدر أو عوائدها األساسية تركز على أحد املدخلني، هلذا فإن املنظمات تعتمد على م زيد من كال املخلني 

  .ذاك من كل مدخل دون أن خيفي ذلك حقيقة تركيز كل منظمة على أحد املدخلني

ا هي جمموع كل التداخالت املمكنة املوجهة لألفراد  ويف ضوء هذا املزيج ميكن تعريف إدارة املعرفة بأ
  .، وإمدادات املعرفة يف املنظمةوالتكنولوجيا اليت تكون مالئمة لتعظيم إنتاج، إعادة استخدام

أن العامل صار يتعامل فعًال مع صناعات معرفية تكون األفكار " بيرت دراكر " ويرى عامل اإلدارة األمريكي 
ا إىل حد باتت املعرفة املكون الرئيسي للنظام االقتصادي  ا والبيانات موادها األولية والعقل البشري أدا منتجا

  )2(.واالجتماعي املعاصر

ومما الشك فيه أن تقنية تكنولوجيا املعلومات واالتصال تلعب دورًا حموريًا يف برامج إدارة املعرفة من خالل 
ا على تسريع عملية إنتاج ونقل املعرفة، وتساعد أدوات إدارة املعرفة يف مجع  جعل و تنظيم معرفة اجلماعات و قدر

  .هذه املعرفة متوفرة وذلك عن طريق املشاركة

املعرفة الصرحية واملعرفة الضمنية يف إدارة املعرفة تسعى املنظمات على أساس ذلك تبين  واحدة من  وبني
اسرتاتيجية الرتميز واسرتاتيجية الشخصنة، إن اسرتاتيجية الرتميز تعتمد على املعرفة : اسرتاتيجيتني متميزتني مها 

والقياس والنقل والتقاسم وميكن حتويلها بسهولة إىل الصرحية بوصفها معرفة قياسية رمسية قابلة للوصف والتحديد 
قواعد بيانات وقاعدة معرفة قياسية ميكن من خالل شبكة املنظمة تعميمها على مجيع العاملني من أجل االطالع 

ا وتوظيفها فيب أعمال املنظمة املختلفة   .عليها واستعا

ا يعتمد بدرجة أساسية على طريقة املنظمة يف إن اعتماد هذه االسرتاتيجية يف املنظمة ليس حتكميًا وإمن
خدمة زبائنها وأعمال املعرفة القياسية اليت تؤديها هلؤالء الزبائن وكذلك باالعتماد على نوعية األفراد اليت 

                                                            
، 2009دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، : ، األردن االدارة والمعرفة االلكترونية، االستراتيجية، الوظائف، المجاالتجنم عبود جنم،   1

  .494ص
  .272، ص2011، 1دار وائل للنشر، ط: ، عمان مقدمة في نظم المعلومات اإلداريةأمسهان ماجد الطاهر ومها مهدي اخلفاف،   2
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تستخدمهم يف املنظمة، فهذه االسرتاتيجية واليت تسمى أيضًا بنموذج مستودع املعرفة تعمل على جتميع املعرفة 
اخلارجية يف نظام توثيق أو مستودع املنظمة وجعله متاحًا للعاملني يف عملية تبادل املعرفة خبطوتني، نقل الداخلية و 

  .املعرفة من الفرد إىل املستودع، وفيما بعد من املستودع إىل الفرد

ا تركز على املعرفة الضمنية وهي املعرفة غري القابلة للرتميز القياسي ، وهي غري أما اسرتاتيجية الشخصنة فإ
ا تكون حوارية تفاعلية يف عالقات األفراد وجهاً لوجه، وغري قابلة للوصف والنقل والتعليم والتدريب وإمنا  رمسية أل
قابلة للتعلم باملالحظة املباشرة واملعايشة املشرتكة والتشارك يف العمل والفريق واخلربة، وهذه االسرتاتيجية اليت تسمى 

فة ال حتاول أن ترمز أو تستخرج املعرفة من األفراد وبدًال من ذلك فإن األفراد الذين أيضًا منوذج شبكة املعر 
م وعملهم املشرتك م وتفاعال   .ميتلكون املعرفة هم الذين يتقامسون املعرفة فيما يبينهم أثناء اتصاال

ا شأن الوظائف األ خرى كاإلنتاج إن إدارة املعرفة أصبحت إحدى الوظائف الرئيسية يف املنظمات شأ
ا أصبحت إىل جانب  والتسويق، ويف كثري من املنظمات اليت هي أكثر ارتباطًا باالقتصاد القائم على املعرفة فإ
ذلك املصدر األساسي للميزة التنافسية املستدامة ومصدر إنشاء الثروة والقيمة السوقية، إن املعرفة اليوم هي املكّون 

  . متثل النسبة األكرب يف قيمة املنظمة يف السوقاألساسي لالملموسات املنظمة اليت

ا إدارة املعرفة على النحو التايل   : )1(وميكن أن حندد الوظائف األساسية اليت تقوم 

 .توليد املعرفة اجلديدة -
 .الوصول إىل املعرفة ذات القيمة من مصادر خارجية -
 .استخدام املعرفة القابلة للوصول إلختاذ القرار -
 .استخدام املعرفة املتاحة يف الوثائفق ، قواعد البيانات، والربجمياتحتسني  -
 .تسهيل منو املعرفة من خالل الثقافة واحلوافز -
  .أو تأثري إدارة املعرفة/قياس قيمة أصول املعرفة و -

  

  مفهوم المعرفة االلكترونية:  لسادسالمطلب ا

ستخدام وهذا ما سيظل دائمًا مهما قيل عن كانت املعرفة باألصل بشرية يف اإلنشاء والتكييف واالإذا  
الذكاء الصناعي أو األنظمة اخلبرية أو املعرفة اإللكرتونية، فإن مثة مسات للمعرفة اإللكرتونية القائمة على الشبكة 
وبروتوكوالت االنرتنت ولغات النصوص الفائقة وقدرة التشغيل البيين وبرجميات التطبيق، متيزها عن املعرفة القائمة 

  .على األفراد
                                                            

  .497، مرجع سبق ذكره، صاالدارة والمعرفة االلكترونية، االستراتيجية، الوظائف، المجاالتجنم عبود جنم،   1
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  : )1(أن هناك حتولني أساسني مها) Y.Blenker(ويف هذا السياق يشري بلنكر 

التحول الذي استغرق أكثر من قرن من االقتصاد الصناعي إىل االقتصاد القائم على املعلومات واملعرفة : األول 
من صنع املنتجات (، ومعاجلة الرموز)واملوسيقىاألفالم (، والثقافة )اخلدمات املالية، احملاسبة، الربجميات، والعلم(

ا   ).إىل عالما

التحول إىل االتصاالت الفائقة اليت تعتمد على معاجلات رخيصة مع قدرات حوسبة كبرية وتشبيك بيين : الثاني 
  .يف شبكات نافذة يف كل مكان

إىل التجارة واألعمال  وإذا كانت االنرتنت بوصفها التكنولوجيا األرقى هي السر الكامن وراء التحول
االلكرتونية، فإن االنرتنت كذلك هي اليت تقف أيضاً وراء كل مشروعات املعرفة االلكرتونية، هلذا يتم التأكيد على 

، "املعرفة االلكرتونية " إىل جانب املعرفة "  Eااللكرتونية أو " أن تكنولوجيا املعلومات واالتصال هي اليت تضع 
االلكرتونية تتطلب أكثر من جمرد عملية الرقمنة على االنرتنت أو الشبكة يف ظل اهلياكل ومع ذلك فإن املعرفة 

  .واملفاهيم والعمليات التقليدية وإمنا تتطلب اسرتاتيجيات ومفاهيم وهياكل ومناذج أعمال وممارسات أفضل جديدة

وهناك اجتاه متزايد حنو املعرفة إن املعرفة االلكرتونية هي املعرفة اليت تدور وتتداول وتعاجل على الشبكة، 
، وكذلك )االنرتنت(اإللكرتونية من خالل تسهيالت شبكات املنظمات الداخلية واخلارجية أو الشبكة العامة 

، وضمن هذا االجتاه يتم استخدام الربجميات )WAN(والشبكات احمللية املوسعة ) LAN(الشبكات احمللية 
ملتعلقة باملعلومات والبيانات كما هو احلال يف نظام معاجلة الصفقات ونظام اجلاهزة ملعاجلة الكثري من األنشطة ا

  .أخل...تبادل املعلومات، 

ا تتعلق باملعرفة اإن املعرفة اإللكرتونية واليت يتم تداوهلا عرب الشبكة بفعل خصائص  لتداول العامة فإ
أنشطة املعرفة اإللكرتونية إلال يف حاالت  الصرحية وهذا يعين أن املعرفة الضمنية قد تكون صعبة التداول ضمن

  .التفاعل املستمر بني ذوي االهتمامات املتماثلة كما هو احلال يف مجاعات املمارسة املشرتكة

ا كما يلي  ا وباستخداما : ميكن تعريف املعرفة االلكرتونية من خالل اجلوانب األساسية اليت حتيط 
يت يتم تداوهلا على الشبكة الداخلية أو اخلارجية أو االنرتنت وفق مناذج األعمال املعرفة االلكرتونية هي املعرفة ال"

والوصول الواسع واملرن إليها يف كل ) املنتجات واخلدمات الرقمية(االلكرتونية مبا حيقق زيادة يف األصول الرقمية 
طاق واسع داخل املنظمة مكان وأي وقت، مستندة إىل بنية حتتية فعالة وثقافة قائمة على التقاسم على ن

  .)2("وخارجها

                                                            
  .499نفس املرجع، ص  1
  .503نفس املرجع ص  2
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  : )1(وهذا التعريف يوضح خصائص املعرفة االلكرتونية اليت ميكن إمجاهلا باآليت

إن املعرفة االلكرتونية هي يف جانب أساسي منها نتاج االنرتنت،  وهي معرفة يتم تداوهلا على الشبكة والوصول  -
 .نفس الوقتإليها عن طريق التشبيك الفائق ألي عدد ويف 

 .إن مناذج أعمال املعرفة االلكرتونية هي مناذج قائمة على النقرات خالفاً لنماذج األعمال التقليدية -

 .إن املعرفة االلكرتونية تعمل على قانون األصول الرقمية بكفاءة عالية هي كفاءة الشبكة العاملية -

 .ل الواسع للناس إن املعرفة االلكرتونية تعمل يف السوق بال حدود والوصو  -

إن املعرفة االلكرتونية هي نتاج شبكات أنظمة املعرفة، االنرتنت، أدوات العمل التشاركي، ويف اجلانب االنساين  -
 .نتاج ثقافة تقاسم املعرفة، مجاعات املمارسة املشرتكة، االهتمامات املهنية املشرتكة، والفرق االفرتاضية

لدات، قواعد البيانات، قوائم الربيد، أدلة  املعرفة االلكرتونية وثيقة الصلة - باملنتجات الرقمية، الوثائق، امللفات، ا
 .اخلرباء، برجميات، برامج التعلم االلكرتوين، واملساقات املباشرة على الشبكة

 .املعرفة االلكرتونية وثيقة الصلة باملواصفات القياسية لقدرة التشغيل البيين وبروتوكوالت االنرتنت  -

وإذا كان دعاة املعرفة االلكرتونية يعولون على العمل التشاركي كأساس إنشاء اخلربة واملعرفة اجلديدة 
مبساعدة برجميات التشارك والتعلم اإللكرتوين ومجاعات املمارسة املشرتكة ، إال أن كل هذا ال زال يتعامل بشكل 

ضمنية، مع أن املعرفة اجلديدة ال تكون عند توليدها من أساسي مع املعرفة الصرحية القابلة للتداول وليس املعرفة ال
  .خالل العمل املعريف والتجربة إال معرفة ضمنية

 

  أدوات العمل التشاركي:  بعالمطلب السا

إن املعرفة بوصفها املورد األكثر قيمة يف االقتصاد املبين على املعرفة ال ميكن حتويلها إىل جدارة يف العمل 
العمل التشاركي الذي حيمل داللتني أساسيتني ومها تقاسم املعرفة لكي تعمل املنظمة بكل  وميزة تنافسية بدون

أفرادها بقوة املعرفة اليت متتلك، وانشاء املعرفة الذي ميكن تسريعه وتعظيم نتائجه بالتشارك اجلماعي ليس فقط 
الضروري من أجل إنشاء املعرفة يف  على أساس أن معرفة اثنني أفضل من معرفة واحد، وإمنا التشارك يوجد السياق

  .املنظمات االبتكارية أو اخلالقة للمعرفة

                                                            
  .504نفس املرجع ص  1
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وألن األفراد الذين يعملون سوية باملكان املناسب وباملهارات املناسبة هم املورد األكثر قيمة يف املنظمة، 
بني األفراد مهما كان وأدوات العمل التشاركي وأنظمة إدارة املعرفة املتوزعة هي اليت متكن من حتقيق التشارك 

موقعهم من خالل عمليات مؤمتتة شبكية فعالة، هلذا البد من االهتمام بأدوات العمل التشاركي لتطوير ممارسات 
  :املعرفة االلكرتونية والتشارك املعريف، وهذه األدوات هي 

  )vidéoconférence(المؤتمر عبر الفيديو : أوًال 

على املستوى الوطين ومع العوملة حيث الكثري من املنظمات ذات يف ظل توسع املنظمات يف فروعها 
أعمال وعاملني موزعني على قارات وأقاليم العامل املختلفة، ومع تزايد احلاجة لتبادل اخلربات واألفكار واحللول 

مو املتزايد يف للمشكالت املشرتكة وغري املشرتكة، فإن املؤمترات اليت تتم عرب الفيديو تصبح ضرورة، وهذا يفسر الن
  .استخدام املؤمترات عرب الفيديو

موعة كبرية أو صغرية من األشخاص من أماكن خمتلفة  واملؤمتر عرب الفيديو هو لقاء مباشر أو غري مباشر 
أو شبكة ) LAN(لتبادل الوثائق أو املعلومات واآلراء يف وقت واحد أو يف أوقات خمتلفة، باستخدام شبكة حملية 

، كما ميكن يف حالة املؤمترات الواسعة واملهمة استخدام بروتوكوالت انرتنت خاصة هلذا الغرض، )WAN(موسعة 
ومن أجل جناح مثل هذه املؤمترات وخاصة احلية املباشرة، فإن ذلك يتطلب شبكة سريعة وظروف إضاءة جيدة 

   .وجودة الصورة والصوت، وتسجيل وقائع املؤمتر ليسهل الرجوع إليها عند احلاجة

  )Audioconférence(المؤتمرات السمعية أو الصوتية : ثانياً 

ا مل تكن بالكفاءة العالية اليت عليها يف الوقت احلاضر،  رغم أن املؤمترات السمعية غري جديدة، إال أ
أصبحت ) Entreprises des Télécommunications(حيث أن شركات االتصاالت عن بعد

طور اخلدمات اخللوية أصبحت توفر إمكانية حتقيق مثل هذه املؤمترات على تقدم مثل هذه اخلدمة، كما أن ت
واليت قد تتكرر احلاجة ملثل هذه اللقاءات السمعية يف أوقات ) بني عدد حمدود من األشخاص(اهلواتف اخللوية 

  .متقاربة مما يتطلب االشرتاك يف مثل هذه اخلدمة

  )Intranets et Extranets(الشبكات الداخلية والخارجية : ثالثاً 

وهي شبكة املنظمة ) intranet(إن االنرتنت قد أوجدت إمكانية كبرية من أجل إنشاء الشبكة الداخلية 
اليت تعتمد على استخدام تكنولوجيا االنرتنت مثل املتصفحات وحمركات البحث وبروتوكوالت االنرتنت لتبادل 

ع البيانات يف املنظمة بني عماهلا، وتعترب الشبكة الداخلية مبثابة املعلومات واالستخدام املشرتك لقاعدة ومستود 
على مستوى املنظمة، وهي عبارة عن شبكة مصممة خلدمة احلاجة إىل ) Web interne(الواب الداخلي

املعلومات داخل املنظمة باستخدام أدوات الواب وقدرات االنرتنت وخباصة التصفح السهل وغري املكلف، فهي 
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ت يستطيع العاملون يف املنظمة أن يطلعوا على القرارات واخلطط واالستفسارات وطلب املعلومات شبكة صال
  .واسرتجاع البيانات من قاعدة بيانات املنظمة

فهي مبثابة توسيع للشبكة الداخلية لتشمل بعض أطراف املصلحة ) Extranet(أما الشبكة اخلارجية 
) املوردون والزبائن وغريهم(لشبكة املوثوقة اليت تسمح لشركاء األعمال املهمني للمنظمة، والشبكة اخلارجية هي ا

  .أن يصلوا إىل أجزاء أو كل قواعد بيانات الشبكة الداخلية، وعادة ما يتم ذلك باستخدام االنرتنت

 والواقع أن تطوير الشبكة الداخلية واخلارجية ميكن أن يؤدي إىل تطوير االتصاالت يف املنظمة ومع شركائها
السريعة واآلنية يف كل مكان لتمكن ) hyperliens(مبا حيقق االتصاالت الشبكية القائمة على الصالت الفائقة

  .املشرتكني يف الشبكة الداخلية من العمل بكل إمكانات قواعد ومستودعات البيانات يف املنظمة

ملالئمة لتبادل املعلومات واآلراء  إضافة إىل متكني املشرتكني من استخدام التكنولوجيا الرقمية والربجميات ا
كما هو احلال يف برجميات التشارك اجلماعي، وعقد املؤمترات عن بعد وتشكيل الفرق االفرتاضية وعقد جلسات 
عصف األفكار اإللكرتونية، ومبا يشجع النمط الشبكي يف عمل واتصاالت املنظمة وجتاوز النمط التقليدي القائم 

بطيئة والروتينية واليت جتمع كل املعلومات املهمة والضرورية والثرية يف أعلى املنظمة، يف على االتصاالت اهلرمية ال
حني ال ميتلك بقية العاملني يف املستويات األخرى إال القليل من البيانات واملعلومات الضرورية لتطوير أعماهلم 

  .ومنظمتهم

بيئة املعلومات يف املنظمة اليت يتم تقامسها  وهناك مزايا عديدة للشبكة الداخلية واخلارجية أمهها إغناء
بشكل فوري واالستجابة الفورية هلا من قبل مجيع وظائف وأقسام املنظمة والعاملني فيها، خفض تكلفة توزيع 
املعلومات، إمكانية استخدام الشبكة الداخلية يف تكوين الفرق االفرتاضية ، وكذلك عقد املؤمترات االفرتاضية بني 

  .فيب املنظمة مهما كانت مواقع انتشارهم اجلغرايف العاملني

ولعل األهم هو أن الدراسات الكثرية كشفت أن العائد على االستثمار هلذه الشبكات يف املنظمات عايل 
- %23(جداً، فقد كشفت دراسة أجريت على املنظمات اليت استخدمت الشبكة أن العائد فيها تراوح بني 

) 140(ذات ) Empire District Electric(أخرى أجريت على أن منظمة يف حني أكدت دراسة ) 85%
ألف دوالر، كشفت عن أن العائد على االستثمار وصل  )500(ألف عامل واليت تبنت شبكة داخلية بتكلفة 

)100(%.  

  )Portails de Connaissances(بوابات المعرفة : رابعاً 

م من املعلومات، البوابة هي مغذي املعلومات الذي يوفر ملختلف  املستخدمني ويف أوقات خمتلفة حاجيا
ولكن ميكن أن جتمع وتنظم وتوزع املعلومات، وميكن للبوابات ) أو معرفة(وبوابات املعرفة ال تنشيء أية معلومات 
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أن تقدم للمستفيدين مسات معينة مثل الربيد اإللكرتوين، غرف التخاطب، األخبار املشخصنة، حمرك حبث، 
  .تتعلق بتبادل املعلومات واملعارفومنافع 

وبدون التحديثات املتكررة فإن البوابة تتقادم بسرعة وتفقد زائريها، فحسب املسح الذي قام به مركز 
من مستخدمي األنرتنت التايلنديني غري راضني عن ) %70(االلكرتونيات وتكنولوجيا احلاسوب يف تايلندا فإن 

وكذا صعوبة حتديد مواقع الواب،  األساسية لذلك هو تقادم املعلوماتمواقع واب حكومتهم، وأن األسباب 
  ).Liens Morts(وصعوبة إجياد املعلومات فيها، ونقص يف االستجابة لإلحتياجات والصالت امليتة

وهنا جيب االشارة لضرورة التمييز بني البوابات الذكية وهي حامالت املعلومات القائمة على احملتوى، 
ذكياء وهي برجميات مشرتكة وموجهة للمهام، ومن خالل استخدام الوكالء حنن حنصل على األشياء والوكالء األ

اليت تنجز، ومن خالل استخدام البوابات حنن نعرف ما حدث وماهي املعلومات اليت جيب أن تورد، وميزة 
، يف حني أن الوكالء هم برامج البوابات الذكية على الوكالء األذكياء تتعلق بقبوهلا ملستفيدين من اجلمهور العام

  .منفذة على آالت العمالء

ويف دراسة أعدت حول خدمات واستخدامات البوابة، أظهرت أن هناك تسعة خدمات متدرجة تقوم 
لدات، والبحث واالسرتجاع، يف حني  بتقدميها البوابة يف مقدمتها شخصنة اخلدمة، إدارة احملتوى، وتقاسم ا

دفق العمل وإدارة الوثائق والتشارك وذكاء األعمال بعد ذلك، وقد كشفت هذه جاءت خدمات التصنيف وت
ا حمموعة دلفي  ) 2000(عام ) Delphi Group(الدراسة نتائج ختتلف عما جاءت به دراسة سابقة قامت 

  .اليت وجدت أن هذه البوابات تقدم اخلدمات لغرض التصنيف والنشر والبحث واالسرتجاع والشخصنة والتشارك

  )Groupware(التشارك الجماعي : خامساً 

لقد كان تبادل الوثائق أو توزيعها على عدد من األفراد يف مواقع خمتلفة عملية مكلفة حىت بعد تطوير 
يف ستينيات القرن العشرين، لكن هذه العملية املهمة من عمليات " إكسريوس"أجهزة األستنساخ من قبل 

  .بسيطة حىت عند تواجد األفراد املعنيني بذلك عرب قارات العامل التشارك أصبحت سهلة وممكنة بتكلفة

والواقع أن االطالع على الوثائق وتقارير املبيعات والبيانات التارخيية وأوراق العمل واألشكال وغريها ونشرها 
من أجل على األفراد والفرق، أصبحت من مستلزمات العمل االداري املتسارع وعمليات التشارك بالغة األمهية 

  .تبادل اآلراء حوهلا وإجناز األعمال بشكل تشاركي فّعال

وال شك يف أن برجميات التشارك اجلماعي تقدم الرؤية املرتكزة على الوثيقة من مركز التوثيق إىل األطراف 
مواعيد املختلفة ذات العالقة مبا ميكن من الوصول إىل الوثائق واستنساخها بطريقة مرنة وسهلة إضافة إىل تسجيل 

  .ذلك وعدد املرات اليت مت فيها االستنساخ
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  )Integrated E-Mail(البريد اإللكتروني المتكامل: سادساً 

إن فرق وجمموعات العمل املعريف تقوم باالستخدام الكثيف للربيد االلكرتوين كطريقة سريعة إلرسال 
املني على احلاسوب، وتبادل املعلومات أو واستالم الرسائل اليت قد تكون إليصال القرارات وتكليفات العمل للع

اآلراء أو حىت تبادل الرسائل والدراسات ما بني أفراد املعرفة، وهذا ما جيعل الربيد االلكرتوين جزء مهمًا من 
عمليات املنظمات وأعماهلم، ويعترب الربيد االلكرتوين أحد اخلدمات األساسية لألنرتنت واألكثر استخداماً 

  .مستخدمي األنرتنت يف العاملوانتشاراً بني 

وميكن وصفه بأنه اتصال مطبوع إلكرتوين بني األفراد واألعمال باستخدام احلواسيب املوصولة باألنرتنت، 
والربيد االلكرتوين بفعل خصائصه املتميزة على األرجح سيحل حمل رسائل صندوق الربيد املادي والرسائل املصورة 

كرتوين أن يقوم بوظائف مهمة مثل تبادل رسائل األخبار االلكرتونية، الرتويج عرب الفاكس، وميكن للربيد االل
االلكرتوين، والتسويق االلكرتوين، حيث متكنت خمتلف املنظمات من حتقيق منافع عديدة باستخدامها للربيد 

  : )1(االلكرتوين نذكر منها ما يلي

ت الفائقة بكل العاملني داخل املنظمة وبشكل تستطيع املنظمات أن حتقق منط االتصاالت الشبكية والصال -
آين وفوري لتحل حمل أمناط االتصاالت التنظيمية السابقة بأشكاهلا املختلفة، الصاعدة أو النازلة األحادي 
االجتاه أو ذات االجتاهني أو االتصاالت اجلانبية، وهذا ما جيعل املنظمة أكثر ترابطاص وتكامًال يف الرؤية 

إدارية فعالة، ولرمبا تعترب شركة هيوليت بكارد  –معرفية  -فة مبا جيعل الربيد االلكرتوين أداة اتصالية والقرار واملعر 
)HP ( متثل منوذجًا ناجحًا لإلستخدام املعلومايت اإلداري الفعال للربيد اإللكرتوين، فقد أقامت شبكة داخلية
)Intranet ( ملقم خدمة يتعامل يوميًا مع  2500هلا أكثر من)مليون رسالة بريد إلكرتوين لتبادل ) 1.5

 .تريابايت من املعلومات شهرياً ) 7(البيانات واملعلومات وحتتفظ حبوايل 

ا  - إن املنظمات تستطيع أن حتقق عرب الربيد االلكرتوين منطًا من العالقات اإلدارية اجلديدة بني فروعها ووحدا
ية اليت لديها فروع عرب العامل تستطيع أن تتصل بفروعها يف أمريكا التنظيمية املوزعة جغرافياً، فاملنظمة األورب

الشمالية وجنوب شرقي آسيا بسهولة وبتكلفة حمدودة هي تكلفة النداء احمللي وبسرعة فائقة قد ال تزيد على 
ت عشر ثواين بعد أن كانت الرسائل يف املاضي تتطلب األيام واألسابيع، مما جيعل املنظمة تعمل باملعلوما

 .واملعرفة الشاملة املتاحة لكل الفروع ويف نفس الوقت وأقل قدر ممكن من تقادم األفكار وتأخر االستجابة

إن الربيد اإللكرتوين ميكن أن ميثل صندوقًا فعاًال لألفكار واملقرتحات والشكاوى املقدمة من العاملني واملوردين  -
ميكن أن يكون وسيلة للمدير األعلى يف أي مستوى  والزبائن ويف الزمن اآلين احلقيقي، وبنفس الشاكلة

 .تنظيمي أعلى ليكون على اتصال مباشر جبميع العاملني

                                                            
  .520، مرجع سبق ذكره، صاالدارة والمعرفة االلكترونية، االستراتيجية، الوظائف، المجاالتجنم عبود جنم،  1
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وهناك برجميات متخصصة إلعداد قوائم بريدية للعاملني من أجل إرسال رسائل جلميع العاملني مبا يوحد 
ا اجلديدة، كما أن بعض املديرين  أخذوا يستخدمون الربيد اإللكرتوين لتقاسم العاملني وراء رؤية اإلدارة وتوجيها

مدير عمليات سيارات فورد يرسل بريداً ) j.Nasser(األخبار واملعلومات مع العاملني، وللعلم أن يعقوب ناصر 
  .ألف من عمال شركة فورد عرب العامل) 89(إلكرتونياً كل يوم مجعة بعد الظهر إىل 

رية ميكن أن تستخدمه اإلدارة للوصول إىل عدد كبري من الزبائن إن الربيد االلكرتوين كأداة اتصالية إدا -
املستهدفني يف مدخل السوق الواسعة، وكذلك جعل زبون يف عالقة متميزة يف مدخل فرد لفرد، مبا ميّكن 

 .اإلدارة من متابعة احتياجات الزبائن وتقاسم املعلومات حول املنظمة معهم

لعناوين الزبائن املتعاملني مع  –كطريقة واسعة االستخدام حاليًا وغري مكلفة   - من خالل قوائم الربيد 
املنظمة يف كل مكان ميكن للمنظمة أن توجد شبكة اتصاالت فعالة عرب الربيد اإللكرتوين بزبائنها من أجل 

ا، كما أن ا ا وخدما ستخدام اإلجابات املؤمتتة عن طريق احلصول على ردود أفعاهلم وآرائهم حول منتجا
برجميات يقدم املعلومات أو اإلجابات النمطية لألطراف املختلفة عرب الربيد اإللكرتوين خاصة لألسئلة األكثر 

  .تكراراً 

    )Workflow System(نظام تدفق العمل : سابعاً 

سني يتبادلون املعلومات مثل املهند(تستخدم خمططات تدفق العمل يف حالة وجود جمموعة من األشخاص 
  ").PERT"عن املهام الفرعية ملشروع ما بعد حتويله إىل خمططات تدفق العمل أو شبكات قياسية مثل شبكة 

ومن أجل أمتتة ذلك فإن هناك برجميات تدفق العمل اليت تسهل نقل املعلومات بني أفراد الفريق أو جمموعة 
تستخدم يف العمل اإلداري كما يف طلبيات البيع وعقد الصفقات العمل املرخصة بذلك، ومع أن هذه الربجميات 

اليت قد تتطلب الرجوع إىل اجلهة املخولة حبدود الصرف أو باملوافقة على األسعار اجلديدة للصفقة، إال أن هذه 
أقاليم الربجميات قابلة لإلستخدام أيضًا بني أفراد فريق تطوير املنتجات اجلديدة الذين يتواجدون يف فروع أو 

خمتلفة، وجيب محاية نظام تدفق العمل من األفراد غري املرخصني وذلك باستخدام كلمة سر أو مشوله جبدار النار 
  .اخلاص بالشركة

  )The Enterprise Directory(دليل المشروع : ثامناً 

إن نظام تدفق العمل الذي ميكن أن يغطي فريق عمل معني أو األفراد ذوي العالقة بصفقة أو طلبية شراء 
ميكن توسيعه ليغطي املشروع كله، كما ميكن توسيعه ليشمل أطراف خارجية كأطراف سلسلة التوريد كاملوردين 

وخاصة يف العمليات اليت تعتمد على واملوزعني لتحسني العمل التشاركي وتبادل املعلومات بني هذه األطراف 
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األفراد، وهناك برجميات وبروتوكوالت خاصة ميكن استخدامها هلذا الغرض مثل بروتوكول تطبيقات دليل الثقل 
  ).Lightweight Directory Applications Protocol(الضوئي 

  شروط االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصال) : 2(الشكل رقم       

   

 

    
  .2010بناء اقتصاديات املعرفة، واسرتاتيجيات متقدمة ألغراض التنمية، معهد البنك الدويل : المصدر                              

  

  سمات مجتمع المعرفة : المطلب الثامن 

يتميز جمتمع املعرفة مبجموعة من السمات واخلصائص السياسية واالقتصادية واالجتماعية نوجزها فيما 
  : )1(يلي

ا املختلفة ومنها  .أوالً    :االستخدام الواسع لشبكة االنرتنت يف تبادل البيانات واملعلومات بتطبيقا

دف التجارة االلكرتونية،  - ا املعامالت االلكرتونية اليت تتم بني منظمات األعمال وعمالئها ومورديها  ويقصد 
ا من تسويق إلكرتوين ووسائل دفع إلكرتونية، كما تشمل أيضاً  إمتام الصفقات التجارية إلكرتونيًا وما يرتبط 

  .اخلدمات احلكومية اإللكرتونية اليت تقدمها املنظمات احلكومية للمواطنني

  .البنوك االلكرتونية، اليت تعتمد على شبكة االنرتنت يف إمتام كافة املعامالت البنكية -

  .التعلم االلكرتوين بإتاحة كافة املناهج الدراسية على شبكة االنرتنت -

املعرفة االلكرتونية، عن طريق املكتبات االلكرتونية اليت تقوم بنشر الكتب والدوريات واألحباث العلمية على  -
  .شبكة االنرتنت

  .التوظف االلكرتوين من خالل إتاحة إعالنات التوظيف على شبكة االنرتنت جبميع أحناء العامل -

                                                            
  .5، ص2009املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، : ، القاهرةالحكومة االلكترونية مدخل إداري متكاملاحملسن زكي،  اميان عبد  1

                                   

 اإلعداد                 الوصول                االستعمال                القيمة       
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اتساع أسواق السلع واخلدمات لتشمل كافة أحناء العامل دون التقيد باحلدود اجلغرافية للدول، أدى إىل زيادة  .ثانياً 
املنظمات أيًا كان حجمها يف الوصول إىل عمالئها من خالل حدة املنافسة بني املنظمات وتكاثر الفرص أمام 

  .شبكة االنرتنت، وهو ما يسمى بعوملة األسواق

اخنفاض االستثمار يف األصول املادية للمنظمات وتكون املنظمات التخيلية، اليت تتعامل مع عمالئها  .ثالثاً 
تعتمد على األصول الفكرية ملالكيها، ويتم  ومورديها من خالل شبكة االنرتنت دون وجود أصل مادي هلا، وإمنا

االتصال بني العاملني يف هذه املنظمات من خالل الشبكات االلكرتونية للتعاون والتنسيق فيما بينهم يف أداء 
ياكل تنظيمية مرنة ومتغرية لتستجيب ملتطلبات األعمال العاملية   .األعمال، وتتميز هذه املنظمات 

قدم العلمي والتكنولوجي مما أدى إىل سرعة تقادم املعرفة وإحداث فجوة معرفية ورقمية بني زيادة سرعة الت .رابعاً 
الدول املتقدمة والدول النامية، وبذلك انقسمت دول العامل إىل فئتني، الفئة األوىل تنتج املعرفة وتصدرها، والفئة 

ول املتقدمة تبعية اقتصادية فقط وإمنا تبعية الثانية تستهلك هذه املعرفة، وبذلك مل تعد تبعية الدول النامية للد
  .تكنولوجية ومعرفية مما يشكل نوعاً جديداً من االحتالل الفكري املعريف

االت  .خامساً  م العالية يف التعامل مع الرقميات وانتشارهم يف كافة ا زيادة أعداد العاملني الذين يتميزون مبهارا
تشارات واالدارة والربجميات، بإلضافة إىل ابتكارهم أساليب ونظم عمل مثل التعليم والبحوث والتطوير واالس

تمع، وهؤالء العمال املهرة ينتجون أغلب الثروات يف  الكرتونية تسهم يف انتاج السلع واخلدمات اليت حيتاجها ا
  .االقتصاد املعريف

ت املعرفة شديدة التخصص يف وينقسم عمال املعرفة إىل ثالثة أنواع، النوع األول يتمثل يف العمالة ذا
املربجمني، وحمللي النظم، واليت يتمتع : صناعة بعينها، والنوع الثاين هم عمال املعرفة احملمولة أو املتنقلة مثل 

صاحبها مبرونة عالية يف التنقل من صناعة إىل أخرى، والفئة الثالثة وهم عمال املعرفة اخلالقة الذين يقدمون 
  .البداعية واالبتكارية يف االدارةاملقرتحات واألفكار ا

كثافة االستثمارات يف قطاع اخلدمات املعرفية وظهور نوع جديد من املنتجات يسمى باملنتجات املعرفية،  .سادساً 
ا كافة املنتجات اليت ميكن إنتاجها وتداوهلا يف صورة رقمية من خالل الشبكات االلكرتونية مثل  : ويقصد 

وسيقى، والصور، وتدخل فيها مناذج احلصول على اخلدمات احلكومية واليت ميكن ختزينها الكتب، واجلرائد، وامل
  .باستخدام الوسائط املتعددة

العوملة وكسر احتكار الدولة لوسائل اإلعالم مما أثر على فكر وثقافة الشعوب وأدى إىل زيادة توقعات  .سابعاً 
  .ية ومميزةالعمالء واملستهلكني لطلب سلع وخدمات ذات جودة عال
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التوسع يف ظاهرة االندماج بني املنشآت العمالقة وتزايد أمهية الدور الذي تلعبه الشركات متعددة اجلنسيات  .ثامناً 
يف دفع عجلة التنمية وخاصة الشركات العاملة يف جمال الربجميات حيث تساعد يف نقل التكنولوجيا إىل الدول 

  .النامية

دة مصممة لدعم بناء القدرات التكنولوجية، تتميز بأن هلا موقعاً مادياً حمدداً، ظهور أشكال مؤسسية جدي .تاسعاً 
دف إىل بناء اجلسور بني اجلهات  وبالتعاون بني مؤسسات القطاع العام والقطاع اخلاص يف اختاذ االجراءات اليت 

توسطة وتشجيع االستثمار يف األكادميية واملشروعات الصناعية وإىل تعزيز االبتكار يف املشروعات الصغرية وامل
  .املشروعات الناشئة القائمة على التكنولوجيا ومن أمثلتها مدن التكنولوجيا، حدائق التكنولوجيا، مراكز اإلبتكار

 –إن الكتلة النقدية يف ضوء عمليات حترير األسواق املالية والنقدية مل تعد خاضعة للسلطة النقدية احمللية  .عاشراً 
فعمليات دخول وخروج األموال على نطاق واسع وباملليارات تتم يف ومضات سريعة على  –زي وهي البنك املرك

شاشات احلاسب اآليل وعلى حنو جيعل السلطة النقدية تقف عاجزة عن الدفاع عن أسعار الصرف وأسعار 
  .نيالفائدة وأسعار األوراق املالية يف البورصات وهو ما يسمى بفخ االقتصاد اجلديد لبيرت مارت

أصبحت التكنولوجيا أساس توزيع القوى السياسية على مستوى العامل وبالتايل زيادة القوى  .حادي عشر
  .االقتصادية والعسكرية مما يؤدي إىل زيادة النفوذ السياسي للدول اليت متتلك التكنولوجيا احلديثة

  

  تطور الفكر اإلداري في عصر المعرفة : المطلب التاسع 

ا على النظم االقتصادية والسياسية واالجتماعية واليت صاحبت عصر أثرت التغريات  التكنولوجية وانعكاسا
املعرفة على الفكر اإلداري بصفة عامة وعلى فكر اإلدارة العامة بصفة خاصة، حيث اختلفت األسس واملفاهيم 

كل ثورة يف الفكر اإلداري، فتحولت العلمية اليت يستند أليها علم اإلدارة واليت أثبتت جناحها لفرتات طويلة مما يش
اهلياكل التنظيمية اهلرمية متعددة املستويات إىل اهلياكل الشبكية ذات االتصاالت الواسعة، وقّل التخصص وتقسيم 

  .العمل وزاد التوجه حنو الالمركزية ومتكني العاملني

التحول إىل اخلدمات احلكومية ومع توسع املنظمات احلكومية يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال و 
اإللكرتونية ظهرت احلكومة اإللكرتونية واليت متثل نقطة حتول حقيقية يف علم اإلدارة العامة، لذا فقد اجتهت 
املنظمات احلكومية إىل االهتمام مبفاهيم الكفاءة والفاعلية واجلودة يف األداء واإلستفادة من التقنيات احلديثة 

  .لومات واالتصال يف أداء األعمال احلكوميةوخاصة تكنولوجيا املع
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ال الفكري ظهرت من خالله تيارات فكرية معاصرة نوجز  وال شك أن عصر املعرفة قد صاحبه تطور يف ا
  : )1(أمهها فيما يلي

ا. 1 نية يف استخدام الوسائل اإللكرتو : "  )2(التحول من اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة اإللكرتونية اليت تعّرف بأ
اجناز كافة أعمال ومعامالت املنظمة مثل استخدام الربيد اإللكرتوين والتحويالت اإللكرتونية لألموال والتبادل 

  ".اإللكرتوين للمستندات والفاكس والنشرات اإللكرتونية وأي وسائل أخرى 

التخطيط : مثل واليت أضافت أشكاًال جديدة من الوظائف واملهام مل تكن موجودة بإلدارة التقليدية 
  .اإللكرتوين، والتنظيم اإللكرتوين، والرقابة اإللكرتونية واليت تركز على إدارة التقنيات أكثر من إدارة العنصر البشري

اقتناء املعرفة، وتطويرها، : اتسع مفهوم اإلدارة ليشمل إدارة املعرفة اليت تضيف أنشطة جديدة لإلدارة مثل . 2
تمعات وتوزيع ونشر املعرفة، واست خدامها وتقييمها، وقد وفرت إدارة املعرفة الكثري من الفرص للمنظمات يف ا

املتقدمة لتحقيق تقدم تنافسي من خالل ابتكارها تكنولوجيا جديدة ووسائل إنتاج وأساليب عمل جديدة سامهت 
  .فةيف ختفيض التكاليف، وبالتايل زادت األرباح وأدى كل ذلك إىل خلق ما يسمى صناعة املعر 

اإلجتاه حنو إعادة تصميم نظم وإجراءات العمل باملنظمات ونتكوين مناذج جديدة مبتكرة لألعمال مما يتطلب . 3
إحداث تغيريات جذرية يف تصميم اهلياكل التنظيمية وإعادة تصميم الوظائف لتالئم العمل اإللكرتوين، وهو ما 

  . 1995اليت بدأت اعتباراً من سنة يطلق عليه املوجة الثانية من إعادة تصميم نظم العمل و 

املرتكز حول عمليات األعمال والذي يقوم بتجميع ) 1985(اختلف منوذج سلسلة القيمة الذي قدمه بورتر . 4
دف تقدمي سلعة أو خدمة ذات صلة  األنشطة الداخلية اليت متارسها املنظمة والربط بينها بصورة متتابعة 

ملعلومات واالتصال هو الربط بني هذه العناصر من ناحية، والربط بينها وبني بالعميل، ويكون دور تكنولوجيا ا
املوردين والعمالء عرب شبكة االنرتنت من ناحية أخرى، حيث أصبحت االسرتاتيجيات الداعمة لإلبتكار القائم 

  .على املعرفة أحد العناصر األساسية املكونة لسلسلة القيمة

إلدارة الرشيدة أو احلكم الراشد، وهو توجه لإلصالح الشامل للمجتمعات بزوغ فكر جديد متطور مبسمى ا. 5
تمع املدين، ومن أهم حماوره  تمعية بني املواطنني والقطاع اخلاص ومنظمات ا يقوم على مفهوم املشاركة ا

ة االجتماعية الشفافية واملساءلة والالمركزية والتجاوب، وقد زاد هذا املفهوم من اهتمام املنظمات باملسؤولي
واألخالقيات املرتبطة مبمارسة األعمال، كما غّري دور املواطن من جمرد متلق للخدمة إىل مشارك يف تقييم 

  .اخلدمات احلكومية وتطويرها

                                                            
   .9، مرجع سبق ذكره، صالحكومة االلكترونية مدخل إداري متكاملاحملسن زكي،  اميان عبد  1
  .31، ص2004املكتبة العصرية، : ، مصراإلدارة اإللكترونية آفاق الحاضر وتطلعات المستقبلأمحد حممد غنيم،   2
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تطور أمناط غري عادية من العالقات بني أعضاء املنظمات بعضهم البعض تتلخص من مفاهيم النمط . 6
الرئاسة وتأثري القوة، إىل اعتماد مفاهيم العمل اجلماعي واملشاركة الفاعلة االجيابية البريوقراطي املعتمد على سلطة 

ا، ومتكني األفراد وفرق العمل لتحقيق  من عناصر التنظيم املختلفة يف توجيه األداء واختاذ القرارات وحتمل مسؤوليا
  .أهداف املنظمات ذات العالقة

تمعات وصوًال إىل عصر والشكل املوايل يوضح تطور الفكر اإلدار  ي خالل املوجات األربع لتطور ا
تمع الصناعي  تمع الزراعي حيث تشكلت املراحل األوىل للفكر اإلداري، مث التحول إىل ا املعرفة، واليت بدأت با

ك جمتمع والذي أدى إىل ظهور اإلدارة العلمية والتوجه إىل استخدام األساليب الكمية يف اختاذ القرارات، يلي ذل
املعلومات، حيث يركز الفكر اإلداري على اإلدارة باألهداف وإدارة اجلودة الشاملة وإعادة هندسة اإلدارة 

، مث التحول إىل جمتمع املعرفة الذي شكل مالمح الفكر اإلداري املعاصر القائم على إدارة املعرفة )اهلندرة(
  .يةالتنظيمية واإلدارة اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتون

  تطور الفكر اإلداري خالل الموجات األربع لتطور المجتمعات:  )3(الشكل رقم

  المستقبل  الموجة الرابعة  الموجة الثالثة  الموجة الثانية  الموجة األولى
تمع الزراعي تمع الصناعي  حضارة ا حضارة جمتمع تكنولوجيا   حضارة ا

  املعلومات
  املستقبل  حضارة جمتمع املعرفة

  املستقبل  حىت اآلن- 1990  1990- 1980  1980- 1900  1900ما قبل 
  

املراحل األوىل للفكر 
  اإلداري

املنهج الكالسيكي املنهج 
االنساين املنهج الكمي يف 

  اختاذ القرارات

اإلدارة باألهداف، إدارة 
اجلودة الشاملة، إعادة 

  اهلندسة

اإلدارة املفتوحة، إدارة 
املعرفة، اإلدارة اإللكرتونية، 

  مة اإللكرتونيةاحلكو 

  
  املستقبل

    Kumar ray (2003) : المصدر األصلي .14، صالحكومة االلكترونية مدخل إداري متكاملاحملسن زكي،  اميان عبد :المصدر 

  

  األدوار الجديدة للدولة في عصر المعرفة : المطلب العاشر 

تمعات بداية من الدولة احلارسة اليت خيتلف ويتطور دور الدولة تبعًا للتغريات الفكرية اليت تطرأ على  ا
اقتصر دورها على توفري األمن واحلماية والقضاء العادل دون التدخل يف النشاط االقتصادي استناًدا إىل مبدأ 
يمن وتسيطر  الرشد االقتصادي، مث التحول إىل دولة الرفاهية اليت ظهرت كنتاج للفكر االشرتاكي املركسي واليت 

نشطة االقتصادية، وتلتزم بتوفري السلع واخلدمات للمواطنني لتحقيق العدالة واملساواة وإعادة توزيع على كافة األ
تمع لصاحل الطبقة املعدومة   .الدخل بني فئات ا
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ومع قصور الدولة عن الوفاء باحتياجات املواطنني املتزايدة وقلة املوارد تقلص دور الدولة يف النشاط 
لة التنافسية اليت جتمع بني التدخل احلكومي لرسم السياسات اإلقتصادية اليت حتقق اإلقتصادي، وظهرت الدو 

  .التوازن اإلقتصادي وبني إعطاء احلرية الكاملة للقطاع اخلاص يف إدارة أنشطته وفقاً آلليات السوق

ئيس يف صنع ونتيجًة للتغريات الفكرية والتكنولوجية اليت صاحبت عصر املعرفة تغري دور الدولة من فاعل ر 
تمع  القطاع اخلاص، (السياسات العامة وممثل للمجتمع يف تقرير هذه السياسات حيث أصبح للفاعلني يف ا

تمع املدين دور أكرب يف التأثري على السياسات العامة واإلدارة، باإلضافة إىل التوسع يف استخدام تكنولوجيا ) ا
ابكة مع األطراف املتعددة للمجتمع، وبذلك ظهر مفهوم جديد املعلومات واالتصال يف إدارة العالقات املتش

اليت متارس أدوارًا جديدة لتلبية احتياجات املواطنني املتزايدة والوفاء مبتطلبات " الدولة الشبكية"للدولة مبسمى 
  :عصر املعرفة واليت ميكن إجيازها فيما يلي 

تمع املدين . 1 ال ملشاركة القطاع اخلاص وا يف جهود التنمية املستدامة واملسامهة اإلجيابية يف تطوير األداء فتح ا
  .احلكومي

توفري البنية األساسية املعلوماتية واملتمثلة يف قواعد البيانات ونظم املعلومات وشبكات االتصاالت واحلاسبات . 2
  .ليماآللية واليت ال تقل أمهية عن االستثمار يف قطاعات اخلدمات األساسية كالصحة والتع

مثل اجلامعات ومراكز ) منتجي املعرفة(نشر املعرفة من خالل إجياد قنوات اتصال شرعية بني ركائز املعرفة . 3
تمع لتحقيق املعرفة املستمرة مبا حيقق االستفادة من نتائج البحوث والدراسات يف  البحوث وبني كافة أفراد ا

  .الواقع العملي

والتشريعي الذي يضمن احلماية القانونية الالزمة للمعامالت اإللكرتونية اليت تتم من توفري اإلطار القانوين . 4
  .خالل شبكة األنرتنت ملنع اجلرائم اإللكرتونية واحلفاظ على امللكية الفكرية

البحوث، : استخدام السياسات الضريبية كمحفز لتشجيع االستثمارات يف جماالت خلق املعرفة مثل . 5
تعليم والتدريب، وتشجيع القطاع اخلاص على إنشاء املنظمات اإللكرتونية، وزيادة مشاركته يف دفع والتطوير، وال
  .عجلة التنمية

بناء منظومة متكاملة للعلم والتكنولوجيا لرفع مهارات العنصر البشري يف التطوير التكنولوجي وتشجيع اإلبداع . 6
  .يب واإلستفادة من نتائج البحث العلمي يف الواقع العمليواإلبتكار وذلك من خالل اإلهتمام بالتعليم والتدر 

إنشاء مراكز للمعلومات وحتديد اجلهات املسؤولة عن إصدار البيانات واملعلومات وفقًا ملعايري حمددة وإتاحتها . 7
  .للمواطنني من خالل املواقع اإللكرتونية
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لدرجة التدخل احلكومي يف النشاط  يتضح مما سبق أن التطور يف دور الدولة ووظائفها يتحدد وفقاً 
اإلقتصادي، والذي يرتاوح بني احلرية الكاملة للقطاع اخلاص ومنظمات األعمال، حيث يتضاءل التدخل 

، وبني السيطرة الكاملة للدولة على كافة األنشطة )الدولة احلارسة(احلكومي يف النشاط اإلقتصادي
اع اخلاص الدولة يف إدارة النشاط اإلقتصادي وفقًا آلليات السوق يف ، بينما يشارك القط)دولة الرفاهية(اإلقتصادية

، أما الدولة الشبكية فهي نتاج الثورة التكنولوجية اليت صاحبت عصر املعرفة وامتداد لفكر )الدولة التنافسية(ظل 
تمعالدولة التنافسية مع التوسع يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف إدارة شؤون الدول وهو ما  ة وا

  :يوضحه الشكل التايل 

  .             تطور دور الدولة:  )4(الشكل رقم

  (+)درجات التدخل الحكومي) - (                                

               

    

  

  

  

  

   

  

  
  17، ص2009املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، : ، القاهرة  الحكومة االلكترونية مدخل إداري متكاملاميان عبد احملسن زكي،  :المصدر 

  

  

  

حركة القطاع 
 الخاص

 سيطرة الدولة

  الدولة الحارسة . 1

  الحرية االقتصادية. 

دور الدولة الدفاع . 
 واألمن والقضاء

  دولة الرفاهية. 2

  التخطيط المركزي. 

التحكم من خالل . 
  السياسات المالية والنقدية

توفير السلع والخدمات . 
 للمواطنين

  الدولة التنافسية. 3

  رسم السياسات االقتصادية. 

  بيئة تنافسيةتوفير . 

  إدارة مشاريع الخصخصة. 

 تحقيق التوازن. 

  الدولة الشبكية .4

  توفير البنية المعلوماتية. 

  الحماية القانونية للبيانات. 

 الخدمات اإللكترونية. 
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصالوسائل : المبحث الثالث 

  

  وسائل االتصال، مقدمات معرفية: المطلب األول 

 وسائل االتصال : الفرع األول 

ا الرسالة االعالمية أو القناة اليت حتمل الرموز اليت حتتويها الرسالة  تعترب وسائل االتصال األداة اليت تؤّدى 
مهما كانت هذه الوسيلة االتصالية، وأيًا كان نوع هذا االتصال، من املرسل إىل املستقبل، فهي أية عملية اتصال 

، مع العلم أن العملية االتصالية ال تقتصر فقط على اجلهاز )بصري -مسعي، بصري، مسعي( شفويًا أو غري ذلك 
املطبعة  االتصايل فقط وإمنا متتد ضمنياً لتشمل كافة مكونات اهليكل االتصايل، على سبيل املثال فاجلريدة من دون

  .واملوزع ال ميكن هلا أن تكون وسيلة اتصال، ولكن يطلق عليها ذلك جمازاً 

ا " مارشال ماكلوهان" كما يصفها " وسائط " إن وسائل االتصال باعتبارها   )1("امتدادات لإلنسان " بأ
ا تتفق أكثر مع عبارته الشهرية " وسيطًا " ، بتفعيلها ألداءات حواسه وجوارحه االتصالية، ولكنها باعتبارها  " فإ

ويقصد بذلك جاذبية الوسيلة وتأثريها على املستقبل أكثر من جاذبية وتأثري الرسالة، ورمبا " الوسيلة هي الرسالة 
  ).املعلومة(اصبح توفر الوسيلة على حساب الرسالة  أصبحت هذه السمة السائدة يف عصرنا هذا ، إذ

ومع ذلك فإنه ميكن اجلمع بني املدلولني إذا أعتربنا أن طبيعة الوسيلة هي جزء هام من الرسالة ولكنها 
ليست هي كل الرسالة، مبعىن أنه إذا كان للرسالة وخلصائصها الذاتية أمهية كربى يف التأثري على مستقبل الرسالة، 

  .د يكون لوسيلة االتصال دور حاسم يف ذلكفإنه ق

إىل النظرية التنموية بأن وسائل ) G.Picarrd(وجيمس بيكارد ) W.Huchten(كما أشار وليام هاكنت 
دف إىل حتقيق األهداف التنموية الوطنية، وتضع  االتصال فيها ختضع لسيطرة احلكومة أو احلزب احلاكم و

االت ال   )2(.سياسية واالجتماعيةأولويات االستخدام يف ا

  

  

                                                            
  .23، ص2013، 4دار اخللدونية، ط: ، اجلزائر تاريخ وسائل االعالم واالتصالفضيل دليو،   1
يد،   2   .14، ص2010، 1مصر العربية للنشر والتوزيع، ط: ، القاهرة دراسات في االتصال التنمويمهت حسن عبد ا
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 تصنيفات وسائل االتصال : الفرع الثاني 

واختالف أغراض  لقد اختلف املختصون يف تصنيف هذه الوسائل بسبب تعدد مستويات استعماهلا
استخدامها باإلضافة إىل املنظور التحليلي الذي خيتلف من مدرسة إىل أخرى، وفيما يلي نتعرض ألهم 

  : )1(التصنيفـات

حديثة " ووسائل اتصال " قدمية " يعتمد التصنيف هذا على البعد التارخيي حبيث يصنفها إىل وسائل اتصال . 1
، تتمثل األوىل يف الشعر والكتاب وما شابه ذلك، والثانية تتمثل يف الصحف والراديو والتلفزيون واالترنت و ما "

  .شابه ذلك من وسائل اتصال حديثة

موعة األوىل وسائل االتصال وهناك من يصنف وسائل ا. 2 " التصال على حسب درجة األداء، حيث تضم ا
موعة اجلرائد اليومية "سريعة األداء  ، وهي اليت ال تتيح فرصة طويلة لإلمعان يف التفكري يف الرسالة، وتضم هذه ا

موعة الثانية فتضم كافة وامللصقات والنشرات اليت تتميز غالباً براجمها االخبارية بكثرة املواضيع وقلة التح ليل، أما ا
، وهي اليت تتيح للجمهور فرصة طويلة نسبيًا إلحتكاك األفكار وتصارعها "بطيئة األداء " وسائل االتصال 

الت الشهرية واملسلسالت السمعية والسمعية البصرية واألحاديث املتتابعة  وممارسة التحليل الكايف، وهلذا تعترب ا
  .ذات تأثري بطيء األداءيف موضوع واحد، 

ا بصورة مباشرة . 3 ا )أي احلواس(ويذهب البعض إىل تقسيم وسائل االتصال تبعاً للعوامل اليت تتأثر  ، فيقسمو
  .إىل وسائل مسعية، بصرية، ومسعية بصرية

ثل الصحافة م" ساخنة"مثل السينما والتلفزيون، وأخرى " باردة"فيصنفها إىل وسائل " مارشال ماكلوهان" أما . 4
، والوسيلة الساخنة عنده هي الوسيلة اليت ال حتافظ على التوازن يف استخدام احلواس بل تركز ...والكتب والراديو 

ا تقدم املضمون اإلعالمي )السمع أو البصر(على حاسة واحدة  إىل حد ما مما يقلل احتياج " جاهزاً " ، كما أ
هي اليت حتافظ على التوازن بني احلواس وحتتاج إىل قدر كبري من اخليال، وهي الفرد إىل اخليال، أما الوسيلة الباردة ف

  .متدرجة وظيفياً فاحملاضرة مثالً تسمح مبسامهة أقل من الندوة أو امللتقى أو احلوار أو احلديث

جمال الذي قام بتوسعة التصنيفات التقليدية انطالقًا من " مولس"وهناك من صنف وسائل االتصال على غرار . 5
  : االتصال، ففرقوا بني األنواع التالية 

  .الوسائل الذاتية، وهي اليت تستعمل بشكل فردي -

  .الوسائل الوسيطة، وهي اليت تستعمل للوساطة بني قطبني -

                                                            
  ).29-23(، مرجع سبق ذكره، ص تاريخ وسائل االعالم واالتصالفضيل دليو،   1
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  .وسائل االتصال القريب، وهو الذي يكون مباشرة يف متناول حواس املستقبل -

  .صوله إىل املستقبل إال عن طريق واسطة تقنيةوسائل االتصال البعيد، وهو الذي ال ميكن و  -

  .الوسائل الباردة، تسمح مبشاركة ضئيلة للمستقبل -

  .الوسائل الساخنة، تتميز مبشاركة قصوى للمستقبل، ويركز فيها على فعل االتصال أكثر من حمتواه -

األول من حيث  تصنيفني خمتلفني لوسائل االتصال،) Nunez Luis Ladaveze " (ل .ن.لويس" قدم . 6
، والثاين من حيث املستقبل فقط )اصطناعية(إرسال الرموز واستقباهلا فهي إما وسائل طبيعية أو وسائل وسيطة 

ا تواصلية أو أحادية االجتاه، فقد تكون شخصية  املستقبل مجاعة (، مجعية )املستقبل فرداً (وبغض النظر عن كو
  .)اعة غري مشخصةاملستقبل مج(أو مجاهريية ) امسية أو شخصية

  :وتقسم الوسائل االتصالية للعالقات العامة خاصة وفقاً لطبيعة الرموز املستخدمة إىل . 7

ا وسائل اتصالية، فهي تتحدث عن نفسها  وتعترب السلوكات البشرية يف حد: وسائل االتصال بالفعل  - ذا
ومن هذه الوسائل نذكر القدوة أو فاظ، وتنقل إىل املستقبل دالالت ومعاين ال حصر هلا دون احلاجة إىل أل

النموذج احلي، تقدمي اهلدايا واملنح والتربعات واخلدمات املختلفة، املشاركة يف املناسبات االجتماعية والدينية 
واألحداث اخلاصة، وبذلك تشارك وسائل االتصال بالفعل، وسائل االتصال األخرى اللفظية وغري اللفظية يف 

  .م اإلنساين، تبليغ الرسائل والتأثري على اآلخرينحتقيق عملية التفاه

تعبريات الوجه، حركات اجلسم، وسائل التعبري باألشياء  وهي عديدة ومنها: وسائل اإلتصال غير اللفظي  -
سمات،   .أخل...املادية كاملالبس واملفروشات واحللي، املنشآت واملعدات والديكور، الصور والرسوم وا

وهي تلك اليت تعتمد على الرموز اللغوية يف توصيل الرسائل، وتنقسم هذه الوسائل : وسائل االتصال اللفظي  -
  :وفقاً حلجم اجلمهور املستهدف إىل 

املناقشات واحملادثات الرمسية وغري الرمسية، اإلجتماعات، ( وهي مباشرة : وسائل االتصال الشخصي ) أ
اخل، وغري ...هلاتف، التلغراف، التلفزيون، الفاكس، إلكرتونية مثل ا( غري مباشرة ، و ...)الزيارات، املقابالت، 

  ).اخل...إلكرتونية مثل التقارير، الرسائل، لوحة اإلعالنات، 

وهي اليت يستعملها عادة قسم العالقات العامة التابع ملؤسسة ما، ) : التنظيمي(وسائل االتصال الجمعي ) ب
ائط، جملة املؤسسة، النشرات، الكتيبات، امللصقات، الندوات، احملاضرات، اخلطب، وتتمثل أمهها يف صحف احل

  .اخل...املؤمترات، املعارض، االحتفاالت، الرحالت ، املعسكرات، 
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الت والكتب واإلذاعة والتليفزيون والسينما، : وسائل االتصال الجماهيري ) ج   .اخل...مثل الصحف وا

ا . 8   :مايلي وهناك تصنيفات حديثة أخرى، ولعل من مؤشرات تصنيفها وتسميا

  .تبعاً ملضمون الرسائل اإلتصالية ، وسائل إخبارية ووسائل مسلية -

  .تبعاً لتعميمات مفهوم ااألخبار اآلنية، اإلعالم الطارئ أو العرضي، واإلعالم غري العرضي -

هناك وسائل االتصال البديلة ووسائل االتصال املسيطرة، ووسائل االتصال تبعًا لبعض أنصار النظرية النقدية،  -
  .اجلماهريية ووسائل االتصال الشعبية

 تطور وسائل االتصال : الفرع الثالث 

كان ظهور التجمعات البشرية نتيجة لبداية عملية التفاهم اإلنساين باستخدام اإلشارات، وقد تبع   لقد
األمهية يف ارتقاء هذا التفاهم حينما بدأ اإلنسان يف استخدام اللغة، وعندما ذلك تطور على جانب كبري من 

استطاع اإلنسان أن يتكلم، حتققت الثورة األوىل، إذ أصبح من املمكن ألول مرة أن جتمع البشرية عن طريق 
ا ا واكتشافا   .الكالم حصيلة ابتكارا

ومريون أقدم طريقة للكتابة يف العامل وهي الطريقة أما ثورة االتصال الثانية فقد حدثت عندما اخرتع الس
سنة قبل امليالد، وقد حفظت هذه  3600السومرية، واستطاعوا الكتابة على الطني اللني، وذلك منذ حوايل 

األلواح الطينية الفكر السياسي واالجتماعي والفلسفس يف مراحله األوىل، لكن الكتابة وحدها مل تكن كافية حلل 
مشكالت االتصال، فقد كانت الكتب البدائية باهضة الثمن، وكانت حكرًا على رجال الدين، وأبناء الطبقة 

  .الغنية

لإلتصال فقد اقرتنت بظهور الطباعة يف منتصف القرن اخلامس عشر، ويتفق معظم أما الثورة الثالثة 
هو أول من فكر يف اخرتاع الطباعة باحلروف املعدنية املنفصلة، وذلك حوايل " يوحنا جوتنبريج" املؤرخني على أن 

  )1(.1455، وأمت طباعة الكتاب املقدس باللغة الالتينية يف 1436سنة 

ع عشر بدأت معامل ثورة االتصال الرابعة يف الظهور إىل أن اكتمل منوها يف النصف وخالل القرن التاس
 1824األول من القرن العشرين، وذلك استجابة لتجاوز بعض املعضالت النامجة عن الثورة الصناعية، ففي عام 

صمويل مورس " املوجات الكهرومغناطيسية، واستطاع "  Sturgonوليم سرتجون " اكتشف العامل األجنليزي 
Morse  " النقط والشرط " ، وابتكر طريقة للكتابة تعتمد على 1937اخرتاع التلغراف يف عام) "Dots & 

Dashes(وقد مت مد خطوط التلغراف السلكية عرب كل أوربا وأمريكا واهلند خالل القرن التاسع عشر ،.  

                                                            
  .43، ص2014، 6اللبنانية، ط الدار املصرية: ، مصر تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلوماتحسن عماد مكاوي،   1
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لنقل الصوت اآلدمي إىل ) Téléphone(أن خيرتع اهلاتف " جراهام بل " استطاع  1876ويف عام 
) Edison" (توماس إديسون " اخرتع  1877مسافات بعيدة مستخدمًا نفس تكنولوجيا التلغراف، ويف عام 

 1887يف عام ) Berlinger" (إميل برلنجر " ، مث متكن العامل األملاين )Phonograph(جهاز الفونوغراف 
دم يف تسجيل الصوت، وبدأ تسويق آلة الفونوغراف الذي يستخ) Flat Disc" (القرص املسطح" من ابتكار 

  )1(.كوسيلة شعبية جذابة لتقدمي املوسيقى يف األماكن العامة  1890منذ عام 

تسبت هذه األخرية أمهية كبرية يف القرن العشرين، كوتوالت اإلخرتاعات يف جمال وسائل االتصال إىل أن ا  
وخاصة الوسائل اإللكرتونية باعتبارها قنوات أساسية للمعلومات واألخبار والرتفيه، وأصبحت برامج التليفزيون 
تمع وثقافته وأساليب معيشة أفراده، وعكست برامج الراديو اهتمامات الناس وقضاياهم األساسية،  تعكس قيم ا

تمع وطموحاته وخياالته، وساعدت االعالنات يف تلبية حاجات الناس من وقدمت  األفالم السينمائية واقع ا
  .واخلدماتالسلع 

أما النصف الثاين من القرن العشرين فقد شهد ميالد الثورة اخلامسة لإلتصال، وذلك ملا عرفه من أشكال 
ماج الذي حدث بني ظاهريت تفجر املعلومات وثورة التكنولوجيا، ولعل من أبرز مظاهر التكنولوجيا ذلك اإلند

االتصال، ويتمثل املظهر البارز لتفجر املعلومات يف استخدام احلاسب اآليل يف ختزين واسرتجاع خالصة ما أنتجه 
جتسدت يف استخدام فقد الفكر البشري، يف أقل حيز متاح، وبأسرع وقت ممكن، أما ثورة االتصال اخلامسة 

  .ية ونقل األنباء والبيانات والصور عرب الدول والقارات بطريقة فوريةاألقمار الصناع

وقد ظهر يف السنوات األخرية ابتكارات عديدة طورت صناعة االتصاالت السلكية والالسلكية، وحدثت 
هذه التطورات نتيجة طلب املستهلكني من جانب، ودفع التكنولوجيا من جانب آخر، وقد حتدد طلب 

  -: )2(الل ما يليـاملستهلكني من خ

  .يف احلصول على أكرب قدر ممكن من املعلومات بشكل فوري نتيجة عوامل املنافسة يف السوق الرأمسايل الرغبة -

  .احلاجة إىل توفري قنوات لإلتصال الفوري مع الوحدات التابعة ملركز العمل يف أماكن جغرافية بعيدة -

  .شراء السلع والبضائع، والتعامل مع البنوك ودفع الفواتري الضروريةالرغبة يف احلصول على خدمات سريعة مثل  -

ا، والتحكم يف اجلوانب األمنية -   .الرغبة يف التعرف على نظم البيئة ومراقبة تغريا

  .التحقق من وجود االعتمادات املالية، والتحكم يف استخدام امليزانيات إلدارة املشروعات -

                                                            
  .44نفس املرجع، ص  1
  ).46-45(نفس املرجع، ص  2
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التليفزيونية وتعدد أشكاهلا مثل التليفزيون عال الدقة، والتليفزيون التفاعلي، والتوسع االنتشار الواسع للخدمات  -
  .يف حجم شاشة االستقبال

تمع باستخدام وسائل جديدة مثل الربيد اإللكرتوين، الرغبة يف نقل الرسائل بسرعة تواكب سرعة حركة  - ا
  .وختزين الصورة، والفاكس السريع

  

  )إللكترونيةا( اآللية لوجيا الحاسباتتكنو : المطلب الثاني 

  اآلليتعريف الحاسب : الفرع األول 

اآليل هو أحد العناصر املهمة والالزمة إلنتاج وحتديث الوثائق اإلدارية، ونتيجًة أصبح استخدام احلاسب 
للتطور املستمر يف جمال االتصاالت واحلاسبات اآللية يستطيع الفرد يف أي مكان يف العامل أن حيصل على ما 

ملعلومات والبيانات جهاز إلكرتوين يتعامل مع ا" حيتاج إليه من معلومات، وميكن تعريف احلاسب اآليل بأنه 
بتحليلها وبرجمتها وإظهارها وحفظها وإرساهلا واستالمها بواسطة برامج وأنظمة معلومات إلكرتونية، وميكن أن 

   )1(".يعمل بشكل مستقل أو باالتصال مع أجهزة أو أنظمة إلكرتونية أخرى 

تها إلعطاء معلومات، ويتكون عبارة عن جهاز إلكرتوين يقوم بتحليل البيانات ومعاجلكما يعرفه آخر بأنه 
ا عن طريق برامج  )Hardware(من األجزاء الصلبة  ، وذلك لتنفيذ األوامر )Software(ونقوم بالتحكم 

  )2(.وحتليل البيانات اليت نقوم بادخاهلا إليه ومن مث احلصول على نتائج أو خمرجات

واملعدات املرتبطة معًا واليت تعمل فيما بينها من كما ميكن تعريف احلاسب اآليل بأنه جمموعة من األجهزة 
يقسم ) Computer System(، وعليه فإن نظام احلاسوب )الربامج ( خالل جمموعة من التعليمات واألوامر 

   : )3(إىل قسمني رئيسيني مها

منها  وهي جمموعة األجهزة واملعدات اليت يتكون) : Hardware(املكون الصلب أو املكونات املادية . 1
  .احلاسوب سواء اليت تعمل بالطريقة امليكانيكية أو الكهربائية أو اإللكرتونية

                                                            
، 1دار الفكر اجلامعي، ط:  ، مصرأثر الوسائل اإللكترونية على مشروعية تصرفات اإلدارة القانونية، دراسة مقارنةأمل لطفي حسن جاب اهللا،   1

  .10، ص2013
  .158، مرجع سبق ذكره، صاإلتصال وتكنولوجياته الحديثةتاريخ وسائل فؤاد شعبان وعبيدة صبطي،   2
  ).55-54(، ص2010، 1دار الراية للنشر والتوزيع، ط: ، عمان الحكومة اإللكترونية بين النظرية والتطبيقعالء فرج الطاهر،   3
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وهي الربامج اليت يقوم بكتابتها مربجمون متخصصون بإحدى لغات ) : Software(الربجميات والكيان الّلني . 2
واملرتمجات ) Operating System(احلاسوب ومنها ما يتعلق بربامج أنظمة التشغيل الربجمة وينفذها 

)Compiler.(  

ا، بطريقة معينة واعطاء النتائج وفقاً  وهناك من يعرفه بأنه نظام إلكرتوين يستخدم يف تداول البيانات وخز
وذلك مبوجب إيعازات وأوامر تقدم له  اإلنسانلتعليمات املعاجلة املخزونة واخراج النتائج بدون تدخل من 

  )1(.مسبقاً 

احلاسب اآليل بأنه جهاز يتكون من عنصرين مادي ومعنوي، يشمل األول كل كما ميكن أن نعرف 
يف حني يشمل الثاين الربامج حيث يتم تشغيله على ضوء برنامج يتم حتميله وختزينه ) األجهزة ( املكونات املادية 

املطلوب منه بغية يف ذاكرته ومن مث يقوم باستقبال البيانات ومعاجلتها بإجراء العمليات املختلفة على النحو 
  )2(.الوصول إىل نتائج حمددة

وبذلك فإن برنامج احلاسب اآليل هو عبارة عن جمموعة أوامر وتعليمات معرب عنها بأية لغة أو رمز أو 
إشارة، وتتخذ أي شكل من األشكال، وميكن استخدامها بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف حاسب آيل ألداء 

ء كانت هذه األوامر والتعليمات يف شكلها األويل أم يف أي شكل آخر تظهر فيه من وظيفة أو حتقيق نتيجة، سوا
  .خالل احلاسب اآليل

  اآلليتطور الحاسب : الفرع الثاني 

دورًا مهمًا يف تصميم وبناء نظم املعلومات احلديثة، فهو حيقق لنظام املعلومات مزايا  اآليليلعب احلاسب 
مجيعًا الكفاءة العالية يف األداء، كما يقوم احلاسب بإجراء السرعة، والدقة، والثقة، والصالحية ويرتتب عليها 

ة الفائقة على ختزين كم هائل من العمليات احلسابية املعقدة واليت يصعب تنفيذها يدوياً، باإلضافة إىل القدر 
املعلومات بطريقة منظمة حبيث يسهل اسرتجاعها يف أوقات ضئيلة للغاية، كما يستطيع احلاسب اإللكرتوين إجناز  
كافة املهام األخرى اليت يقوم بتنفيذها نظام املعلومات، ومنها حتقيق أمن وسالمة البيانات،، والضمان الكامل 

  .خالل املستفيدينضد فقدها أو تلفها من 

  

                                                            
، 2010، 1منشورات احلليب احلقوقية، ط:  لبنان، تحديات اإلثبات بالسندات اإللكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزهاعباس العبودي،   1

  .24ص
  .144، ص 2010، 2دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط: ، األردن التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائيحممد محاد اهلييت،   2
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  : )1(راحل التاليةوقد مرت احلاسبات اإللكرتونية خالل تطورها بامل

جولد " و " إيكارت " و " جون موشلي " من خالل العلماء  1946ظهر اجليل األول من احلاسبات عام . 1
، مث تكونت أول شركة إلنتاج احلاسبات على املستوى التجاري بإسم ) Eniac( وهو احلاسب " شياين 

)Univac.(  

ظهر اجليل الثاين من احلاسبات االلكرتونية يف أوائل الستينيات بعد استخدام عناصر الرتانزستور يف بناء دوائر . 2
   ).Vaccum Tube(األجهزة احلاسبة كبديل إلستخدام الصمامات املفرغة 

، إىل ظهور اجليل الثالث من احلاسبات )Integrated Circuits(استخدام الدوائر اإللكرتونية أدى . 3
  .1969اإللكرتونية يف عام 

ظهر اجليل الرابع من احلاسبات خالل عقد السبعينيات بعد أن تطورت الدوائر اإللكرتونية املتكاملة بسرعة  . 4
 ).Semiconductor(املوصالت احلرارية كبرية، وبعد تطويع املواد فوق املوصلة، وأشباه 

، )Personal Computer(ظهر اجليل اخلامس يف بداية الثمانينيات ويطلق عليه احلاسب الشخصي . 5
  .وهويتمتع بصغر احلجم، وسهولة التشغيل، والربط من خالل وسائل االتصال العادية مثل التليفون والتليفزيون

  اآللياستخدامات الحاسب : الفرع الثالث 

سواء االتصال الشخصي أو االتصال  االتصال،يتيح استخدام احلاسب اآليل تطبيقات عديدة يف جمال 
  : )2(اجلماهريي، وذلك على النحو التايل

  :معالجة الكلمات . أوالً 

تتيح معاجلة الكلمات طباعة أكثر تقدماً وسرعة من الطباعة باآللة الراقنة، فحني نطبع النصوص باستخدام 
نشاهد النص املطبوع على شاشة مراقبة، ويتم ختزين هذا النص يف ذاكرة احلاسب " لوحة معاجلة الكلمات " 

ة من خالل إعادة الطباعة أوتصحيح اآليل، ومن املمكن إحداث أية تعديالت على النص املطبوع بسهولة كبري 
، كما ميكن "الطابعة " األخطاء قبل إصدار التعليمات للحاسب اآليل بنسخ النص املطبوع على الورق من خالل 

  .حتريك الفقرات من موقع آلخر، وميكن إعادة ترتيب عدد األعمدة، وعدد األسطر يف كل صفحة بسهولة

  

  
                                                            

  .60، مرجع سبق ذكره، صتكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلوماتحسن عماد مكاوي،   1
  ).74-71(نفس املرجع، ص  2
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  :النشر المكتبي . ثانياً 

أجهزة احلاسب اآليل اآلن يف إنتاج صفحات كاملة من الصحف، مزودة بالعناوين والنصوص تستخدم 
 راقبة بالشكل الذي يريده مطبوعاً والرسوم، ويتيح ذلك للمخرج الصحفي أن يعد نسخة الصفحة على شاشة امل

ورة الناجتة على تواها بسهولة، وتسمى الصحمعلى الورق، كما يستطيع إجراء أية تعديالت على شكل الصفحة و 
ومعناها أن الصورة اليت نراها على الشاشة هي نفسها الصورة اليت حنصل عليها "  WYSIWYG" الشاشة 

  .على الورق املطبوع

  :تصميم الرسوم . ثالثاً 

غريت احلاسبات اآللية من طريقة أداء الناس للرسوم التقنية، فمن خالل استخدام نظم تصميم الرسوم يتم 
الرسوم وختزينها وتغيريها بشكل أسهل من السابق، وتستخدم هذه الرسوم يف وسائل االتصال من خالل ابتكار 

عرض خرائط الطقس والرياح ورسم اخلرائط، وحتديد املناطق اجلغرافية، وغريها من الرسوم اليت تسنخدم يف 
  .األخبار

  :البريد اإللكتروني . رابعاً 

ع الرسائل بدًال من استخدام الربيد العادي، وأصبحت وسيلة الربيد ميكن استخدام احلاسب اآليل يف توزي
اإللكرتوين شائعة االستخدام يف الشركات الكربى لتسهيل االتصال بني املوظفني واإلدارت املختلفة، ويتيح هذا 

 أكثر النظام توجيه رسائل متعددة إىل أشخاص خمتلفني عرب مسافات بعيدة، أو توزيع نسخ من نفس الرسالة إىل
  .من شخص، وكذلك استقبال الرسائل من جهات أخرى بعيدة عرب صناديق الربيد اإللكرتوين

  :االتصال المباشر بشبكات المعلومات . خامساً 

عند إدارة رقم تليفون معني ميكن ربط احلاسب الشخص من داخل املنزل حباسب آيل مركزي، ويتيح هذا 
ت مثل األخبار، الطقس، الرياضة، خدمات السياحة والسفر، الشراء االتصال توفري خدمات عديدة من املعلوما

  .لعاب الذهنية، وغريها من اخلدماتمن احملالت، ممارسة األعمال البنكية، اسرتجاع املعلومات، التعليم، ممارسة األ

التابعة لشركة جنرال الكرتيك األمريكية وهي تتيح "  GENIE" وهناك على سبيل املثال شبكة 
ا اتصاًال مباشراً عن طريق احلاسب اآليل مبوسوعة كام االتللمشرتكني يف خدما   .لة من املعلومات يف شىت ا
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  :أعمال المونتاج والتشغيل الذاتي لوسائل االتصال . سادساً 

جود يلعب احلاسب اآليل دورًا مهمًا يف عمل املونتاج للربامج التليفزيونية، واألفالم السينمائية، حبيث يو 
اجلهاز على مستوى كل أستديوهات الصوت أو اإلذاعة أو التليفزيون الذي يقوم بكافة أعمال التوليف مبنتهى 

  .الدقة والتحكم والتنوع، كما تعتمد استديوهات التسجيل املوسيقي احلديثة على استخدام احلاسب اآليل

، "التشغيل الذايت " يل دوراً كبرياً هيولعل إحدى معجزات االتصال اجلماهريي اليت يلعب فيها احلاسب اآل
فقد أثر التشغيل الذايت على أسلوب معظم األعمال اليت تتم من خالل صناعة االتصال اجلماهريي، وتشمل 
الت، والكتب وإدارة حمطات الراديو بشكل شبه كامل من خالل  التسهيالت األوتوماتيكية طباعة الصحف، وا

يف تشغيل األشرطة وإيقافها، ومع زيادة يل، والتحكم من خالل أجهزة احلاسب استخدام األشرطة سابقة التسج
  .التقدم يف احلاسبات اآللية سوف يصبح التشغيل الذايت أقل تكلفة من استخدام الطاقة البشرية

كما أن هناك جماالت كثرية ميكن للحاسب اآليل أن يستخدم فيها، وذلك إلنتشاره الواسع يف العقدين 
األخريين، فشمل معظم جماالت احلياة حبيث أصبح من الصعوبة مبكان إجياد جمال علمي أو جتاري أو صناعي ال 

  : )1(يستخدم فيه احلاسوب، ومن جماالت استخدامه نذكر

االت التجارية واالقتصادية -  .ا
االت العلمية واألحباث -  .ا
االت اإلدارية والتخطيط -  .ا
 .الفضائية أحباث الفضاء واملركبات -
االت الطبية -  .ا
االت التعليمية -  .ا
 .احلكومة اإللكرتونية -

  

  تكنولوجيا التلكس والتليتكس : المطلب الثالث 

التلكس أحد الوسائل احلديثة يف االتصاالت، وقد كان التلكس لزمن قريب، يندر أن ختلو مؤسسة حديثة 
لتجارية واإلدارية الكتابية، غري أن هذه الوسيلة احنسر أو مكتب جتاري منه، وكان سيد االتصاالت يف األعمال ا

  .استخدامها بسبب معدل التقدم العلمي السريع واملثري لتكنولوجيا وسائل االتصال

                                                            
  .59، مرجع سبق ذكره، صالحكومة اإللكترونية بين النظرية والتطبيقعالء فرج الطاهر،   1
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ويعرف التلكس بأنه عبارة عن جهاز طباعة إلكرتوين مربق، متصل ببدالة، يطبع السندات اإللكرتونية 
ويرسلها لكل منهما بسرعة عالية خالل ثوان، ولكل مشرتك رقم نداء خاص، وال الصادرة من املرسل واملرسل إليه 

  )1(.ميكن ارسال أي سند إلكرتوين إال إذا تسلم رمز النداء من جهاز التلكس املرسل إليه

التلكس هو أول جهاز مت استخدامه يف إرسال الرسائل بالكهرباء، حيث يتم إرساهلا بتخصيص شفرة 
اخلاصة ) ---(والشرطات (...) طريق مفتاح خاص مث يقوم هذا اجلهاز بتحويل النقط معينة لكل حرف عن 

  )2(.بالشفرة إىل نبضات كهربائية وإرساهلا عرب األسالك

أما التليتكس فهو حالة متقدمة على نظام التلكس وتطويرًا له، حيث أنه جيمع بني عمل التلكس وعمل 
إمكانية  آللة الكاتبة اإللكرتونية والشاشة املرئية املثبتة فيها، مع وجودنظام معاجلة النصوص، الذي يعمل بواسطة ا

خلزن املعلومات املطبوعة، وهذا يعين أن تبادل الرسائل واملعلومات يكون إلكرتونيًا من وحدة ذاكرة إىل وحدة 
  )3(.ذاكرة ثانية أو أكثر وعرب شبكة إتصاالت

  

  تكنولوجيا الهاتف والفاكس: المطلب الرابع 

قد يبدو من الغريب أن نقحم اإلتصال اهلاتفي ضمن خدمات التكنولوجيا احلديثة، حيث يبدو اهلاتف من 
اء األعمال عن 1876الوسائل القدمية اليت يرجع تارخيها إىل عام  ، غري أن اهلاتف ليس جمرد أداة للنداء أو إ

ل قنوات اتصال لعقد املؤمترات بني األفراد اهلاتف ميكن عمبعد، وإمنا هو نظام اتصال داخلي معقد، فمن خالل 
الذين يقيمون يف أماكن متباعدة، كما يقوم اهلاتف بربط املنازل واملكاتب بأجهزة احلاسبات اإللكرتونية املركزية 
إلدخال البيانات وحتليلها واسرتجاعها، وهناك كميات ضخمة من املعلومات تنتقل عن طريق االتصال اهلاتفي 

دولة أو خارجها، فقد أصبح اهلاتف أداة للربط بني عدد كبري من وسائل التكنولوجيا احلديثة سواء سواء داخل ال
  )4(.يف أماكن االقامة أو أماكن العمل

ويعترب اهلاتف من أهم وسائل االتصال الصويت ومن أقدمها وأكثرها انتشارًا بني الناس، واهلاتف ليس أداة 
وقد تطور للتواصل فحسب، وإمنا يلعب دوراً حمورياً يف اإلنتاج والتسويق وإيصال اخلدمات للكثري من املؤسسات، 

احملمول، ومن أحدث االبتكارات يف عامل  اهلاتف يف حجمه وشكله ومزياه وإمكاناته إىل أن وصل للهاتف

                                                            
  .18، مرجع سبق ذكره، صتحديات اإلثبات بالسندات اإللكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزهاعباس العبودي،   1
، مرجع سبق ذكره، االتصال االجتماعي في الخدمة االجتماعية بين النظرية والتطبيقسلوى عبداهللا عبد اجلواد وأمل حممد سالمة غباري،   2

  .269ص
  .نفس املرجع، نفس الصفحة  3
  .222، مرجع سبق ذكره، صتكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلوماتحسن عماد مكاوي،   4
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بسرعة هائلة، وهو االتصاالت اهلاتفية، اهلاتف الصوري أو اهلاتف الفيديو الذي بإمكانه نقل الصورة مع الصوت 
ا على الشاشة أو طباعتها على الورق   )1(.مزود بذاكرة تؤهله خلزن الصور واسرتجاعها عند احلاجة ومشاهد

أن مخس سكان العامل ميلكون جهازًا للهاتف النقال، يف حني أصبحت يف  2006حيث سجل يف العام 
أي أكثر من هاتف نقال واحد  % 100الوقت احلايل وخاصة يف الدول املتقدمة على غرار أوربا النسبة تتجاوز 

الشاشة لكل شخص، كما طّور هذا اهلاتف النقال ليسمح بتبادل البيانات السلكيًا بني اهلواتف النقالة ذات 
pplication Aireless W(الصغرية وخاصة بعدما طّور مقياس أو بروتوكول التطبيقات الالسلكية 

 rotocolP( وهو شبيه بالربوتوكوالت املوجودة يف شبكة األنرتنت، ومن طرق عمل ،)WAP ( خدمة الرسالة
 Blue(املتعدد، مثل وهناك تقنيات أخرى ذات االستخدام ) Short Message Service(القصرية 

Touth(تعتمد على تعديل موجات الراديو قصرية املدى لتبسيط عملية التواصل بني اهلواتف النقالة وبينها  ، اليت
وبني األنرتنت وبينها وبني الوسائط االتصالية األخرى داخل وخارج املنزل، وتقنيات أخرى ذات االستخدام 

، ولذلك أصبح اهلاتف النقال يف 2002حيز التسويق العام  ، اليت دخلت)UMTS(الشامل والسريع، مثل 
واألخبار يف حينها ) الفيديو(ينقل النص والصوت والصورة املتحركة ) Multimedia(تفاعله متعدد الوسائط 

ئية وكذا الربامج اإلذاعية والتلفيزيونية، وهو اآلن حياول دخول عامل الفيديو واإلبداع الفين وإنتاج األفالم السينما
، ليتحول بذلك إىل رابع )تصويرًا وتركيبًا وبثًا عرب األنرتنت ) (  Pocket Films" (اجليبية " أو القصرية جدًا 

    )2(.شاشة عرض مسعية بصرية بعد السينما والتلفيزيون والكومبيوتر

اتف، فما على املرسل إال أن يضع وثيقة  يف اجلهاز، مث أما الفاكس فيشبه آلة التصوير الصغرية متصلة 
يدير رقم هاتف جهاز فاكس املرسل إليه، ومبجرد أن يفتح اخلط أو يتم االتصال، تتحرك األداة الفاحصة 
اإللكرتونية يف جهاز اإلرسال وحتول الصفحة املرسلة إىل جمموعة من اإلشارات الكهربائية الرقمية اليت تنتقل عرب 

اإلشارات الكهربائية الرقمية مرة أخرى إىل نسخة طبق األصل  خط اهلاتف إىل جهاز فاكس املستقبل الذي يعيد
   )3(.من الوثيقة األصلية مث يطبعها

  

  

  
                                                            

، مرجع سبق ذكره، االتصال االجتماعي في الخدمة االجتماعية بين النظرية والتطبيقسلوى عبداهللا عبد اجلواد وأمل حممد سالمة غباري،   1
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   ). 168-167(، مرجع سبق ذكره، صتاريخ وسائل اإلعالم واإلتصالفضيل دليو،  2
، مرجع سبق ذكره، صال االجتماعي في الخدمة االجتماعية بين النظرية والتطبيقاالتسلوى عبداهللا عبد اجلواد وأمل حممد سالمة غباري،   3

  .270ص



واالتصال المعلومات لتكنولوجيا والمفاهيمي النظري االطار                      الفصل األول   
 

  82  
  

  تكنولوجيا األقمار الصناعية: المطلب الخامس 

إن ابتكار األقمار الصناعية واحلاسبات اإللكرتونية يعد القوة الدافعة لإلنتقال ملرحلة ما بعد الثورة 
تمعات املتطورة ذات االقتصاديات املبنية أساساً الصناعية، أو ما يسمى  مبجتمع املعلومات، اليت تتسم بظهور ا

على تكنولوجيا املعلومات واالتصال، واليت تشكل صناعة املعلومات فيها نسبة عالية من إمجايل الدخل القومي، 
ا نسبة كبرية من حجم القوى العاملة، وتعد املعلومات فيها مورداً ث متجدد، وتعترب األقمار الصناعية ابتاً و ويعمل 

حمطات حتويل فضائية لبث إشارات ترسل بواسطة احملطات األرضية واليت تعمل أيضًا على ربط شبكات 
االتصاالت األرضية، وقد أخذت االتصاالت الفضائية عرب األقمار الصناعية دورًا هامًا يف جمال نقل الرسائل 

  .تأثرها بالظروف احمليطة واملعلومات بفضل فعاليتها وعدم

إمكانية البث املتوافق، حبيث تستطيع كل : وميكن القول أن لإلتصاالت عرب األقمار الصناعية فائدتني مها 
حمطة يف الشبكة أن ترتبط مع كل احملطات األخرى يف نفس الوقت، وإمكانية الوصول إىل أماكن بعيدة ودعمها 

ال على خدمات جديدة ائل واملعلومات،  لالمركزية يف أساليب مجع وتوزيع الرس كما فتحت األقمار الصناعية ا
من بينها توفري نوع من االتصاالت بني اإلنسان واآللة، وبني اآللة واآللة كما حتدث يف عملية االتصال بني 

ئق احلواسيب، وتستخدم األقمار الصناعية العديد من الوظائف مثل نقل الصوت والصورة والبيانات والوثا
  )1(.واملؤمترات، واألرصاد اجلوية، والبث التلفزيوين واخلدمات اهلاتفية وغريها من اخلدمات

  ة ومكوناتهاتعريف األقمار الصناعي: الفرع األول 

يشري القمر الصناعي إىل مركبة فضائية يتم تصنيعها على األرض وإساهلا بفضل صاروخ إىل الفضاء 
وملدة معينة حول األرض أو حول أي كوكب أو جسم فضائي آخر، فتقوم بأعمال اخلارجي لتدور يف مدار حمدد 

  )2(.أخل...عديدة مثل االتصاالت والرصد 

ا جسم مادي يدور حول األرض يف مدارات حمددة ويقوم بوظائف معينة، وهي  وهناك من يعرفها بأ
ا حول األرض إىل نوعني   : )3(تنقسم من حيث طريقة دورا

وهي أقمار تدور من القطب الشمايل إىل اجلنويب وهي ذات مدارات قريبة من سطح : أقمار قطبية دوارة . أوالً 
، ولذلك فهو أشد وضوحًا ويعتمد زمن الدورة من قطب إىل آخر على ارتفاع )كلم1000-750(األرض 

لى نقطة على القمر الصناعي عن سطح األرض، وبعض هذه األقمار الصناعية متزامن مع الشمس أي متر ع
 .سطح األرض يف زمن ثابت

                                                            
  .نفس املرجع نفس الصفحة 1

  .144، مرجع سبق ذكره، صتاريخ وسائل اإلعالم واإلتصالفضيل دليو،   2
  .165ص، مرجع سبق ذكره، تاريخ وسائل االتصال وتكنولوجياته الحديثةفؤاد شعبان وعبيدة صبطي،   3
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وهي أقمار تدور حول األرض يف مدارات موازية خلط اإلستواء وبسرعة مساوية لسرعة دوران  :أقمار ثابتة . ثانياً 
 .األرض حول نفسها

للقيام بوظائف " منصة " حتدد طبيعتها املهمة املربمج إلجنازها، ومن " محولة " ويتكون القمر الصناعي من 
الدعم مثل إمدادات الطاقة، الدفع، املراقبة احلرارية، احلفاظ على االجتاه واالتصاالت، وتتم عملية مراقبة األقمار 
الصناعية من طرف مركز مراقبة على األرض، الذي يقوم بإرسال التعليمات وتلقي البيانات اليت يتم مجعها من 

   )1(.خالل شبكة من احملطات األرضية

  : )2(ر الصناعي مخس وحدات ثانوية متثل اهليكل التصميمي له، وهيكما يتضمن القم

يزود القمر الصناعي عادًة بعدد معني من اهلوائيات معتمداً على عدد األنظمة الرتددية اليت : وحدة الهوائيات  -
اهلوائيات تعمل عليها القنوات الفضائية، حيث أن لكل نطاق ترددي هوائي خاص به لإلرسال واإلستالم، أما 

 ).املايكروويف ( املستخدمة يف األقمار الصناعية هي من نوع هوائيات املوجات الدقيقة 

تتضمن وحدة القنوات القمرية مجيع املعدات اإللكرتونية اخلاصة إلستالم اإلشارات  :وحدة القنوات القمرية  -
، ومن مث تكبري هذه اإلشارات )وصلة صاعدة(القادمة من احملطات األرضية أو من أقمار إصطناعية أخرى 

 ).وصلة نازلة(وتغيري ترددها وإعادة إرساهلا إىل احملطات األرضية 

هو نظام الكرتوين كهربائي يعمل على ضمان الطاقة الكهربائية  :دائرة الحماية وتنظيم القدرة الكهربائية  -
الطاقة الشمسية من خالل اخلاليا  للقمر الصناعي ، مربوط بالبطاريات اليت تستمد طاقتها الكهربائية من

الشمسية االصطناعية اليت حتول أشعة الشمس إىل طاقة كهربائية، هذه البطاريات اليت تضمن استمرار وجود 
 .الطاقة الكهربائية يف حالة تعذر وصول أشعة الشمس إىل صفائح اخلاليا الشمسية يف حالة الكسوف

تكون سعة قناة وحدة القيادة والتعقب أصغر بكثري من سعة القناة القمرية االعتيادية  :وحدة القيادة والتعقب  -
ويستخدم هوائي خاص هلذه القناة يعمل برتددات أدىن من تردد القناة القمرية، وتستخدم وحدة القيادة 

 :والتعقب املوجودة على منت القمر الصناعي لألغراض التالية 

 .ناعي إىل احملطة األرضيةالقمر الص إرسال املعلومات عن حالة. 1

 .إجراء القياسات لضبط موقع القمر الصناعي يف مداره. 2

                                                            
  .144، مرجع سبق ذكره، صتاريخ وسائل اإلعالم واإلتصالفضيل دليو،   1
  ).168-167(، مرجع سبق ذكره، صتاريخ وسائل االتصال وتكنولوجياته الحديثةفؤاد شعبان وعبيدة صبطي،   2
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استالم اشارات األوامر القادمة من احملطة األرضية للقيادة والتعقب اليت ختص القياسات الدورية للفحص مبا . 3
 .فيها عمل األجهزة احملمولة على منت القمر الصناعي

تستخدم خراطيم غازية لدفع وتصحيح موقع القمر الصناعي يف مداره : وحدة الدفع وتصحيح الموقع  -
بشكل دقيق كدفع بسيط حنو الشمال أو اجلنوب ملعادلة تأثري الشمس والقمر أو دفع بسيط شرقًا أو غرباً 

ايات هذه اخلراطيم خارجة  من الغالف اخلارجي للقمر للتكيف مع الشكل البيضوي للجاذبية األرضية، وتكون 
الصناعي بشكل مائل أو مستقيم حبيث يؤدي خروج الغاز منها إىل حتريك القمر الصناعي عن مكانه اضافة إىل 

 .تدويره، ويكون هذا الغاز خمزوناً يف خزانات حتت ضغط عالٍ 

 استخدامات تكنولوجيا األقمار الصناعية : الفرع الثاني 

األقمار الصناعية ال تقتصر على االتصال التلفزيوين فحسب، بل تعداه إىل إن وظائف واستعماالت 
ا التكنولوجية العالية مكناها من  جماالت أخرى مشلت تطبيقات متنوعة، فالعدد الكبري لألقمار الصناعية وإمكانيا

ومات دقيقة وفورية مسح الكرة األرضية مرتني يوميًا على األقل، وإرسال إشارات مضخمة أو مركزة وحمددة ومعل
اخل، وحىت حركة ...، الراديو واهلاتف والتنقيب عن الثروات ،ألجهزة االستقبال األرضية، ووسع من دائرة استعماهلا

 –األوريب "  Galileo" األمريكي، و "  GPS" املرور واملواصالت، وبدقة تقارب املرت الواحد، ويعترب نظام 
ال، وميكن حصر أهم استخدامات تكنولوجيا األقمار  –بثالثني قمراً صناعياً لكل منهما  األكثر تطوراً يف هذا ا

  : )1(الصناعية فيما يلي

يستعمل القمر الصناعي يف النقل التلفزيوين املباشر لألحداث اليت هلا مسة : التلفزيون والراديو والصحافة . أوالً 
د والشعائر األوملبية والبطوالت القارية والدولية واألعيادولية، كاملؤمترات الدولية وغزو الفضاء ونقل الدورات 

االت، أخل، ...الدينية،  غري أنه اآلن أصبح استعمال تكنولوجيا األقمار الصناعية من األمور العادية ويف شىت ا
ال السمعي وخباصة الر  اديو، ولعل القنوات التلفزيونية الفضائية لدليل على ذلك، والشيء نفسه ينطبق على ا

  .وهذا بعدما أصبح بثه رقمياً وتعددت قنواته، وكذا على الصحافة املكتوبة اليت مت رقمنتها هي األخرى

معات االتصالية  :االتصال الهاتفي . ثانياً  لقد سهل القمر الصناعي االستعمال اهلاتفي بني الدول املشرتكة يف ا
تصال اهلاتفي مؤخرًا فوريًا قليل التكلفة عدمي ، حيث أصبح اال1968الفضائية، وذلك ابتداًء من عام 

  .االضطرابات والتشويش متنقال ومتعدد اخلدمات

                                                            
  ).154-152(، مرجع سبق ذكره، صتاريخ وسائل اإلعالم واإلتصالفضيل دليو،   1
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لقد مكن استعمال األقمار الصناعية من حتسني أداء إيصال : خدمات المالحة والتجارة وإدارة األعمال . ثالثاً 
ومجيع اخلدمات اليت تتيحها شبكة احلواالت الربيدية، تبادل الرسائل اإللكرتونية، الفاكسات والتلكسات، 

  .األنرتنت التفاعلية

سهلت األقمار الصناعية اخلدمات لشركات الطريان : الخدمة التجارية وإدارة األعمال والصناعات . رابعاً 
الدولية واملالحة البحرية والربية، وذلك مبدها ببيانات حية عن األرصاد اجلوية وخرائطها وأنسب الطرق السيارة 

توفره من سرعة توزيع للوثائق ونقل ل عملية احلجز وغريها، كما استخدمت إلدارة األعمال والصناعات مبا وتسهي
  .للبيانات وعقد للمؤمترات عن بعد

متكن األقمار الصناعية من حتديد أماكن الثروات املعدنية املوجودة يف باطن : التنقيب عن الثروات . خامساً 
فة األماكن األكثر مالءمة للزراعة عمومًا وألي نوع منها خصوصاً، فهي تغوص األرض أو قعر البحار، ومن معر 

حرارة، ضوء، ( طريق اإلستشعار عن بعد الذي يستقبل ويسجل اإلنعكاسات اإلشعاعية يف أعماق األرض عن 
ياف التسجيل متعدد األط، املنبعثة من الظواهر األرضية بواسطة أجهزة حساسة، وينتج هذا )ضغط، مغناطيس 

للمكان نفسه ويف الوقت ذاته، وبعد إرسال هذه ) حتت احلمراء القريبة ( صورًا من األطياف املرئية وغري املرئية 
  .الصور الطيفية إىل األرض حتول إىل صور رقمية لتحلل وتعاجل معلوماتياً 

الصور وبثها فورياً، قبل يسهل القمر الصناعي عملية التجسس الفضائي بالتقاط : األهداف العسكرية . سادساً 
وأثناء وبعد العمليات احلربية، كما يستعمل نظم االستشعار لإلنذار املبكر ضد احتمال هجوم مباغت من طرف 

  .العدو

ترصد األقمار الصناعية التصحر وتدرس تلوث اهلواء واملياه، كما جتمع املعلومات : الدراسات البيئية . سابعاً 
  .أخل... عية والغطاء النبايت والقشرة األرضية والغالف اجلوي، الضرورية عن املوارد الطبي

حتمل األقمار الصناعية على متنها تلسكوبات لرصد ووصف وقياس أبعاد فضائية : الدراسات الفلكية . ثامناً 
رات يف أعماق الكون،    .أخل...خاصة بالشمس والسحب والنجوم، ا

  

  تكنولوجيا األنترنت: المطلب السادس 

يصعب التفكري يف أية تقنية حديثة، أحدثت قفزة نوعية يف تاريخ تكنولوجيا املعلومات واالتصال ويف وقت 
قياسي، مثل ثورة تكنولوجيا األنرتنت، حيث أصبح من الصعوبة مبكان توقع احلد الذي قد تتوقف عنده هذه 

ل بقواعد الكتابة والقراءة فحسب، وإمنا الشبكة، يف عصر يكاد العلم فيه يتفق على أن األمية مل تعد تعين اجله
تعين أيضًا عدم القدرة على استخدام احلاسب اآليل وشبكة األنرتنت، ولذلك يرى كثري من املختصني، أن أمهية 
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قدوم شبكة األنرتنت ال تقل عن أمهية اكتشاف الطباعة أو إلكتشاف قارة جديدة، حىت أن البعض منهم يصف 
ا  ، وأصبحت االستفادة من هذه الشبكة مصدرًا عامليًا للمعرفة يف أي موضوع "اإللكرتونية  القارة" االنرتنت بأ

مما خيطر للفكر، كما أصبحت هذه الشبكة قادرة على اخرتاق احلدود الثقافية واجلغرافية والسياسية بني الشعوب، 
تمعات وأحدثت فيها تغريات عميقة يف أساليب املن افسة والبيع والشراء املتعلقة مبختلف أثرت يف حياة األفراد وا

املنتجات واخلدمات واملعارف، فكثري من العقود والصفقات الكبرية جترى عن طريق شبكة االنرتنت، اليت كسرت 
احلواجز الزمانية واملكانية، وجعلت التعاقد وكأنه قد مت بني حاضرين وليس بني غائبني، وسامهت هذه الشبكة  

ملتطور لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف ازدهار التجارة اإللكرتونية واليت هي نتاج كذلك بوصفها األسلوب ا
استخدام االنرتنت، كما سامهت يف حتسني العالقة بني احلكومة واملواطنني من خالل ما يسمى باحلكومة 

ثرة أمام املواطنني أثناء اإللكرتونية، هذه األخرية اليت مسحت بتجاوز كل العراقيل اإلدارية اليت كانت تقف حجر ع
م اإلدارية،  م للمسؤولني احلكوميني، كما سامهت  إجناز معامال أو أثناء حماولة إيصال مطالبهم وتبليغ انشغاال

  .فهي حبق مستقبل العمل احلكوميتسهيل مهمة صانعي القرار يف معرفة ما يريده املواطنون منهم، كذلك يف 

 رنت مفهوم شبكة األنت: الفرع األول 

  : عن شبكة األنترنت نبذة تاريخية .أوًال 

 وزارة دفاع الواليات املتحدة، وهو مشروع من 1969الذي أطلق عام ، )1(أربانت ظهرت اإلنرتنت نتيجة ملشروع
أنشئ هذا املشروع من أجل مساعدة اجليش األمريكي عرب شبكات احلاسب اآليل وربط اجلامعات  األمريكية،

  .ومؤسسات األحباث الستغالل أمثل للقدرات احلسابية للحواسيب املتوفرة

 Network(ل الربوتوكو  األمريكية وزارة دفاع الواليات املتحدةاستبدلت  1983 سنة ويف األول من يناير

Control Protocol  "NCP" (  حزمة موافيق الشبكة واستعاضت عنه مبيثاق املعمول به يف)بروتوكوالت (
جامعات الواليات املتحدة  " الوطنية للعلوماملؤسسة  " من األمور اليت أسهمت يف منو الشبكة هو ربط ،نرتنتألا

بعضها ببعض مما سّهل عملية االّتصال بني طلبة اجلامعات وتبادل الرسائل اإللكرتونية واملعلومات،  مريكيةاأل
م ورأى بدخول اجلامعات إىل الشبكة، أخذت الشبكة يف التوس ع والّتقدم وأخد طلبة اجلامعات يسهمون مبعلوما

هي يف األصل  " نتسكيب " بل إن الشركة العمالقة " آرشي" و " جوفر " ، والباحث" موزاييك " النور املتصفح
الشبكة  مهندسو، من جهود طلبة اجلامعة قبل أن يتبّناها العقل التجاري ويوصلها إىل ما آلت إليه فيما بعد

نرتنت ملا قامت العديد ألفلوال ا ،هم أحد عوامل جناح الشبكة حيث أن اهليئة عامة ومفتوحة للجميع) نرتنتاأل(
وهناك طور املتصفح للويب ، من الشركات الكربى اليوم اليت تعتمد على تزويد اخلدمات يف شبكة اإلنرتنت

                                                            
 " ختصاراً ا)   Advanced Research Projects Agency Network( باإلجنليزية "مشاريع البحوث المتقدمةشبكة وكالة "  1

ARPANET" )أنشئ هذا املشروع من أجل ربط  األمريكية، وزارة دفاع الواليات املتحدةمن   1969ام هو مشروع اطلق ع) أربانت
  .اإلنرتنتة اليت أدت إىل ظهور يأربانت النواة احلقيقوتعترب , املتوفرة للكومبيوتراتستغالل أمثل للقدرات احلسابية إلومؤسسات األحباث  اجلامعات
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violawwwاستنادًا إىل ما كان يعرف باسم ، hypercard  1993ويف عام  ،موزاييكحلقه متصفح ويب و ،
، )بامتصفح و (موزايك من  1،0مت إصدار نسخة  إلينوييف جامعة  احلوسبة الفائقةويف املركز الوطين لتطبيقات 

 ،كادميني فقطألكان هناك تزايد ملحوظ يف اهتمام اجلمهور مبا كان سابقًا اهتمام ل  1994واخر عام أوحبلول 
صار استخدام كلمة الشبكة قد أصبح شائعاً، وبالتايل، كان ذلك سببًا للخلط يف استعمال   1996وحبلول عام 

اأكلمة   )1(.بإشارة إىل الشبكة العاملية الوي نرتنت على أ

وخالل التسعينات، كانت  ،نرتنت بشكل مطردألويف غضون ذلك، وعلى مدار العقد، زاد استخدام ا
سنوياً، ومع فرتة وجيزة من النمو االنفجاري يف عامي  ٪ 100التقديرات تشري إىل أن الشابكة قد زاد بنسبة 

وهذا النمو هو يف كثري من األحيان يرجع إىل عدم وجود اإلدارة املركزية، مما يتيح النمو  ،1997و  1996
نرتنت، اليت تشجع األشخاص األ)بروتوكوالت(فتوحة ملوافيق العضوي للشبكه، وكذلك بسبب امللكية امل

 ،والشركات على تطوير أنطمة وبيعها وهي أيضا متنع شركة واحدة من ممارسة الكثري من السيطرة على الشبكة
نرتنت ألعلى ا )isp " )derservice provi internet"  بدأت شركات االتصاالت بتوفري خدمة الدخول

  )2().1995(اهلاتفية عام بواسطة الشبكة 

إن شبكة األنرتنت ليست ملكاً ألحد إال أن هناك جمموعة من الشركات التنظيمية واالستشارية اليت تشرف 
على شبكة األنرتنت وبسبب عدم وجود مالك معني لألنرتنت وبسبب تنوع املشاركني فيها انتشرت األنرتنت 

  .احلكومات يف إطار ما يسمى باحلكومة اإللكرتونيةوتنوع استخدامها وأصبحت حينئذ تستخدمها 

  :تعريف شبكة األنترنت  .ثانياً 

مل حتظ االنرتنت مبفهوم واحد بني املفكرين املتخصصني، إذ هذا االختالف يف املفهوم صاحبه اختالف يف 
ريع للمعلومات، يف حني املسميات، فنجد مثًال الطريق السريع الرقمي، أو شبكة املعلومات الرقمية، أو الطريق الس

تمع العاملي، وشبكة اخلدمات الرقمية املفضلة، وشبكة الشبكات،    .اخل... يطلق البعض اآلخر عليها ا

ا جتميع لشبكات متصلة فيما بينها  ومن بني كثري من التعاريف جند من يعّرف شبكة االنرتنت على أ
  .لتشكل بذلك شبكة عاملية أكرب

  

  

                                                            
  .66، مرجع سبق ذكره، صالحكومة اإللكترونية بين النظرية والتطبيقعالء فرج الطاهر،   1
  :، على الرابط االلكرتوين التايل 12/04/2015: ،  تاريخ الزيارة األنترنت شبكة عن تاريخية نبذةاملوسوعة احلرة،   2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA#cite_ref-3 



واالتصال المعلومات لتكنولوجيا والمفاهيمي النظري االطار                      الفصل األول   
 

  88  
  

  )1(.الف من شبكات الكمبيوتر بعضها ببعضا شبكة اتصاالت عاملية تربط اآلوهناك من عرفها بأ

ا مزيج من عدد كبري من الشبكات الفرعية اليت تعمل بنظام مفتوح يسمح باالتصال  كما تعرف على أ
 TCP(Transfer and Control(بني جمموعة هائلة من احلواسيب وفق لغة مشرتكة هي 

Protocol ) /IP(Internet Protocol)( اليت تسمح خبلق نوع من التفاعل عن طريق تبادل املعلومات ،
  .بسرعة عالية وبطريقة مرنة والمركزية

ا شبكة طرق املواصالت السريعة، كما أن االنرتنت تعين لغويًا  ترابط بني (يف حني يعرفها البعض بأ
من عدد كبري من شبكات احلاسب املرتابطة  وبعبارة أخرى شبكة الشبكات حيث تتكون االنرتنت) الشبكات

بروتوكول تراسل (واملتناثرة يف أحناء كثرية من العامل وحيكم ترابطها تلك األجهزة وحتادثها بروتوكول حمدد يسمى 
  )TCP/IP.()2() االنرتنت

ا شبكة عاملية تربط عدة آالف من الشبكات وماليني أجهزة الكمبيوتر  املختلفة وهناك من يعرفها بأ
  )3(.األنواع واألحجام يف العامل، ويستخدمها األفراد واملؤسسات للتواصل وتبادل املعلومات

ا جمموعة كبرية جدًا من أجهزة احلاسوب املتصلة فيما بينها حبيث يتمكن  وهناك من يصفها بأ
  )4(.مستخدموها من املشاركة يف تناول املعلومات

معلوماتية تفاعلية مشكلة من شبكة تواصل ضخمة تضم بداخلها جمموعة كبرية كما تعترب األنرتنت وسيلة 
  )5(.من الشبكات املعلوماتية العمومية واخلاصة واملتصلة ببعضها البعض

ا شبكة الشبكات  اليت تصل احلواسيب اآللية ) Net Work Of Net Works(ويصفها البعض بأ
  )6(.ببعضها عرب الدول ويف مجيع أحناء العامل

ا شبكة عاملية من الروابط بني احلواسيب تسمح للناس باالتصال والتواصل بعضهم مع  فيما يرى البعض بأ
بعض واكتساب ونقل املعلومات من الشبكة املمتدة ايل مجيع أرجاء األرض بوسائل بصرية وصوتية ونصية 

رة الرقابة يف الوقت نفسه سيط ىمكتوبة، وبصورة تتجاوز حدود الزمان واملكان والكلفة وقيود املسافات وتتحد
                                                            

  .174مرجع سبق ذكره، ص، تاريخ وسائل االتصال وتكنولوجياته الحديثةفؤاد شعبان وعبيدة صبطي،   1
  .56، ص2007، 1دار الفكر اجلامعي، ط: ، االسكندرية استخدام تكنولوجيا المعلومات في مكافحة اإلرهابسامي علي حامد عياد،   2
  .18، ص2005دار اهلالل للخدمات اإلعالمية، :   ، اجلزائرجرائم الكمبيوتر واالنترنت في التشريع الجزائرينبيل صقر،   3
  .66، ص2010، 1دار الراية للنشر والتوزيع، ط: ، عمان الحكومة اإللكترونية بين النظرية والتطبيقفرج الطاهر،  عالء  4
  .155، مرجع سبق ذكره، صتاريخ وسائل اإلعالم واإلتصالفضيل دليو،   5
، 2010، 1منشورات احلليب احلقوقية، ط: لبنان  ،تحديات اإلثبات بالسندات اإللكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزهاعباس العبودي،   6

  .27ص
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شبكة دولية للمعلومات تتفاهم باستخدام بروتوكوالت تتعاون  اويعرف آخرون اإلنرتنت كذلك بأ ،احلكومية
، واالتصال الصويت الربيد اإللكرتوينفيما بينها لصاحل مجيع مستخدميها، وحتتوي على العديد من اإلمكانات مثل 

 توالتحليال األخباراملرئي بني األشخاص، وإقامة املؤمترات بالفيديو ، وقوائم الربيد باإلضافة إىل املاليني من 
 وقيل آالت البحث املرجعيالصحفية ، والعديد من امللفات املتاحة لنقلها واستخدامها بطريقة شخصية وكذلك 

اأيضاً   : )1(بأ

 .احلاسب يف خمتلف أحناء العامل ةجهز أتربط بني شبكات و ,ا جدً  ةضخم ةحاسوب عاملي ةشبك -

 .خط املعلومات السريع -

 .شبكة من الشبكات -

تعترب حاليًا أحدث مستخدمات البىن التحتية ملفهوم تكنولوجيا ومهما اختلفت التعاريف فشبكة األنرتنت 
  .املعلومات واالتصال

  : بتكنولوجيا األنترنت عالقةالبعض المصطلحات ذات  .ثالثاً 

  : البريد اإللكتروني. 1

الربيد اإللكرتوين هو مصطلح يطلق على إرسال رسائل نصية إلكرتونية بني جمموعات يف طريقة مناظرة 
نرتنت األيف وقتنا احلاضر، من املهم التفريق بني بريد  ىتح ،إلرسال الرسائل واملفكرات قبل ظهور اإلنرتنت

ت اإللكرتوين قد ينتقل وخيزن يف صورة غري مشفرة على ينرتنألفربيد ا ،اإللكرتوين وبني الربيد اإللكرتوين الداخلي
 من) فرتة االنتقال(وخالل هذه الفرتة . شبكات وأجهزة أخرى خارج نطاق حتكم كًال من املرِسل واملستقِبل

ا من خالل جهة خارجية، هذا إذا كان الربيد على قدر من األمهية  ،املمكن حملتويات الربيد أن تُقرأ ويُعبث 
 )2(.أنظمة الربيد اإللكرتوين الداخلي ال تغادر فيها البيانات شبكات الشركة أو املؤسسة، وهي أكثر أمناً 

 : الشبكة العالمية. 2

ان أو ) فقط باو أو ( الشبكة العامليةنرتنت و ألاالكثري من الناس يستعملون مصطلحّي  ما متشا على أ
اإلنرتنت هو جمموعة من شبكات احلواسيب املتصلة معاً  ،لكن يف احلقيقة املصطلحني غري مرتادفني، الشئ ذاته

على العكس من ذلك،  ،وتوصيالت السلكية وما إىل ذلك ألياف بصريةوكابالت  حناسيةعن طريق أسالك 

                                                            
  .، مرجع سبق ذكره األنترنت شبكة عن تاريخية نبذةاملوسوعة احلرة،   1
  .نفس املرجع السابق  2
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وعناوين  روابط فائقةب هو جمموعة من الوثائق واملصادر املتصلة معاً، مرتبطة مع بعضها البعض عن طريق االو 
اإلنرتنت، مثلها مثل بشكل آخر، الشبكة العاملية واحدة من اخلدمات اليت ميكن الوصول إليها من خالل  إنرتنت

 .الربيد اإللكرتوين ومشاركة امللفات وغريمها

متصفحات يف احلالة العادية،  ،عميل املستخدم ىب تسماالربامج اليت ميكنها الدخول إىل مصادر الو 
ب ومتكن املستخدم من التجول من االدخول إىل صفحات الو بتقوم  فريفكسأو  إنرتنت إكسبلوررمثل  بالو ا

اً أن حتتوي مزيج من بيانات احلاسوب مبا فيها ب ميكن تقريباصفحة الو  ،صفحة ألخرى عن طريق الروابط الفائقة
مبا يف ذلك  وحمتويات تفاعلية الوسائط املتعددة، الفيديو، النصوص، الصوتيات، الرسوميات، الصور الفوتوغرافية

  )1(.األلعاب وغريها

  :االنترنت شبكة الشبكات . 3

) اإلقليمية(األنرتنت هي الشبكة املعلوماتية العاملية اليت تتكون من جمموع الشبكات الوطنية واجلهوية 
فيما بينها من أجل توفري واجهة واحدة  واليت تتعاون) TCP-IP(واخلاصة مربوطة بواسطة بروتوكول اتصال 

  .)2(ملستخدميها

  .إذن فاألنرتنت تسمح بتبادل املعلومات واملعطيات من خالل مواقع االنرتنت أو الربيد االلكرتوين

  : " Intranet" شبكة األنترانت . 4

ا، وهلا طابع اخلصوصية  على حسب األنرتانت هي شبكة داخلية تستخدم بروتوكالت األنرتنت وأدوا
" يف تقرير لـ  1996العام مرة ألول  " Intranet" حيث ظهر هذا املصطلح ، )3(طبيعة املنظمة املستعملة هلا
Forrester Research  "4(.كمجموعة حلول تقنية داخل املنظمات ترتكز أساساً على شبكة األنرتنت(  

  

  
                                                            

  .نفس املرجع  1

2 Sébastien ébacher, innovation dans les technologies de l’information et croissance économique, Montréal : 
Département de sciences économiques, Université de montréal, Quebec, Décembre 1999, p8. Consulter le : 16 
juin 2015, sur le site web suivant :  

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/1073/a1.1g817.pdf;jsessionid=AD20D6FC096F
AAB6A9D5F9D988CD846A?sequence=1 

3 Gode fray darg nuguyen, l’entreprise numérique, Economica, paris, 2001, p209. 
4 Michel Germani, l’intranet, Economica, paris, 1998, p8. 
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  باألنترنت   االتصال طرق: الفرع الثاني 

  : طرق إتصال سلكية .أوًال 

  : )1( التالية الطرق إحدى عرب االتصال هذا وحيصل األنرتنت خبدمة اشرتاك من أوالً  بد ال باألنرتنت لإلتصال

 أجهزة مستخدمي لدى املعتادة الطريقة هي وهذه االنرتنت خدمة موفر مع اهلاتفي، الشبكي االتصال : األولى
  .املنازل يف الكمبيوتر

 اليت الكبرية والشركات املؤسسات لدى املعتادة الطريقة هي وهذه حملية، بشبكة املتصل املخصص اخلط : الثانية
 من غريها إىل باإلضافة االنرتنت خدمة مبوفر متصلة تكون قد أو االنرتنت، على ا خاصة عقدة هلا يكون قد

 وهي االستخباراتية وخاصة الدولة أجهزة ببعض وحمصورة معينة إلستخدامات إال الشائعة غري احلديثة الطرق
 أمن دد جرمية خرقه يشّكل والذي واخلاص املشفر االنرتنت أجزاء من جزء ولكنها السرية، اخلاصة الشبكات

  .والعسكري والداخلي اخلارجي الدولة

 خمصصة وهي (cable) كالكابل األصليتني الطريقتني من متفرعة شبكي اتصال طرق أيضاً  هناك أن كما
 وقد ملشرتيها وشخصي اخلدمة لبائع بالنسبة جتاري منها واهلدف وأوفرها الطرق بأسهل اخلدمة إيصال لتسهيل
  .أيضاً  جتاري يكون

  ) :Li-Fi" (الي فاي " اإلتصال عن طريق تقنية  .ثانياً 

(  هو املصطلح هلذا املعاين اقرب و ،)Light Fidelity( ملصطلح إختصار »Fi-Li «أو فاي الي
 ،الضوء طريق عن البيانات نقل هو التقنية هلذه العملي باملعىن و)  الضوء على االعتمادية أو اإلضاءة وفق العمل
 من بدالً  البيانات لنقل كوسيلة املرئي الضوء على تعتمد السرعة، عالية ضوئية السلكية إتصاالت تقنية وهي

 أدنربة جبامعة االتصاالت هندسة أستاذ ابتكار من وهي ،«WiFi» فاي الواي التقليدية الراديو ترددات
 التامي جملة حسب 2011 لعام االبتكارات أفضل من دةـــــكواح صنفت وقد “هاس هارلد” بأسكتلندا

  .)2( ةــــــــاألمريكي

  

  

                                                            
  ).18.19(، مرجع سبق ذكره، صجرائم الكمبيوتر واالنترنت في التشريع الجزائرينبيل صقر،   1

2 Time magazine America, The 50 Best Inventions (2011), site web :  
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2099708,00.html 
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  : )1(كاآليت هذه التقنية مميزات عن التعبري ميكنو 

 الراديو اطياف على اعتمادها عدم هو التقنية هذه مييز ما اكثر ( Radio Spectrum ) الشاغرة االطياف. 1
 و حاليا املستخدمة الراديو اطياف يف شاغر هناك يعد مل انه وهو يوم بعد يوما تكرب مشكلةوللعلم أن هناك 

  . طيافألا بأزمة املشكلة هذه تسمية لدرجة االطياف هذه ادارة صعوبة

 تشويشها بسبب فيها الالسلكي استخدام ورظحم كان ماكنأل سلكيالال خدمات بدخول تسمح سوف. 2
  . اخل... العسكرية تآاملنش و الطائرات و املستشفيات مثل ا احلساسة جهزةألا بعض على

 البيانات من ضخمة كميات بنقل يسمح مما الراديو اطياف من مرة 10000 ب اعرض الضوء اطياف. 3
  . أكرب بسرعات

 فقط هو ينقصك ما و مكان كل يف موجودة فهي)  الكهرباء(  مسبقا التقنية هلذه التحتية البنية وجود. 4
  . مرسل و مستقبل حيمل  LED مصباح

 املستقبالت بباقي ةً مقارن للطاقة حقيقي موفر تعترب LED ف االجهزة و املنازل من كل يف الطاقة توفري. 5
   الالسلكية

  . عملياً  طويل بعمر تتمتع و رخيصة فهي LED ملصابيح املنخفض السعر. 6

  . فقط ضوء عن ةعبار  فهي منةآ LED ان حيث االشعاعي التلوث. 7

  . ةءاضا وجود من مكان خيلو ال فتقريبا مكان كل يف موجودة ةءاالضا نأ حيث تقريباً  مكان كل يف متوفر. 8

ا جمال فال استقباهلا عند اجلدران بني حمصورة تكون سوف البيانات نأ حيث ،منألا. 9   . لتسر

    المستقبل هي"  Li-Fi" تقنية : الفرع الثالث 

 انتشار مهول بشكل معها ويزداد الراديو موجات على تعتمد اليت الالسلكية االتصاالت انتشار يزداد
 الواي شبكات خالل من أو احملمول شبكات خالل من اإلنرتنت عرب البيانات وتستقبل تبث اليت األجهزة

 لزيادة طبيعية كنتيجة البيانات كمية يف مسبوق غري ازدياد إىل واإلحصائيات األرقام كل وتشري ،)Wi-Fi(فاي
 املتزايد االنتشار كذلك البيانات، واستقبال وإرسال باإلنرتنت االتصال على القدرة هلا اليت احملمولة األجهزة أعداد

 سهولة و بالفيديو، اهلاتفية املكاملات إجراء: مثل متقدمة مزايا من حتتويه وما باإلنرتنت املتصلة الذكية للهواتف
  .االجتماعية املواقع إىل الوصول

                                                            
  : ، على الرابط االلكرتوين 12/04/2015: ، تاريخ الزيارة )Fi-Li(  "فاي الي"تقنية االتصال الحديثة  املوسوعة احلرة،  1 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%8A_%D9%81%D8%A7%D9%8A 
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 البيانات، استهالك يف املسبوقة غري الزيادة من اآلن نراه ما إىل النهاية يف أدت خرىأ و األسباب هذه كل
 الشبكات توسيع يف تتمثل مؤقتة حلول تربز وهنا احلالية، الالسلكية الشبكات على الضغط زيادة وبالتايل

 عن عاجزة احلالية الالسلكية الشبكات ومازالت باملتطلبات، تفِ  مل احللول هذه أن إال ترقيتها، و الالسلكية
 وسائل الستخدام التوجه هو املشكلة هذه من الوحيد املخرج يكون لذا البيانات، من اهلائل الكم هذا مسايرة
 من طيف يتيح ألنه املشكلة هذه حل يف املسامهة الضوء ويستطيع البيانات، لنقل بعد تسخدم مل جديدة

  ." Wi-Fi" تقنية عليها تعتمد اليت الراديو موجات من مرة 10000 أكرب املغناطيسية الرتددات
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  خالصة الفصل األول 

التكنولوجيا املعلومات واالتصال أصبح السمة السائدة يف يومنا هذا، ملا هلذه إن احلديث عن تكنولوجيا 
تمع الذي أصبح ينعت مبجتمع املعلومات، والذي ظهر كنتيجة للمزاوجة  تمع البشري، هذا ا من تأثريات على ا
بني تكنولوجيا احلاسبات اإللكرتونية وتكنولوجيا اإلتصاالت، حيث أصبح من املسلم به أن لتكنولوجيا املعلومات 

عجلة التنمية، وخباصة على املستوى احمللي ملا هلذه التكنولوجيا من دور واالتصال الدور الرئيس والفاعل يف حتريك 
تمع احمللي من جهة، وأصحاب القرار من جهة ثانية، باإلضافة ملا ال يف توفري قنوات فعّ  اتصال بني فعاليات ا

املعنية بتنفيذ السياسة توفره تكنولوجيا املعلومات واالتصال من بنية حتتية لإلدارة العامة، هذه األخرية الوحيدة 
على املستوى الوطين أو احمللي، واليت أصبحت تعرف اليوم باحلكومة اإللكرتونية، هذه األخرية  العامة يف الدولة إنْ 

على سبيل املثال ال  اليت يسرت للمواطنني الكثري من اخلدمات احلكومية على غرار استخراج وثائق احلالة املدنية
على املواطن واملوظف املكلف  اً كبري يشكل عبئًا   مثالً  اجها إىل وقت قريب يف اجلزائرالذي كان استخر  احلصر،

ن اجلهد والوقت إال الشيء اليسري، بل أكثر من باستخراجها على حد سواء، يف حني أصبح اليوم ال يكلف م
تمعية يف حتديد أولويات السياسة العامة وصناعة القرار،  ذلك حيث سامهت هذه التكنولوجيا يف تعزيز املشاركة ا
تمع، وهذا م أفراد ا االت السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت   ومسحت للمواطنني املشاركة والتفاعل يف ا
ما أفرز ما يسمى بالدميقراطية اإللكرتونية، باالضافة ملا توفره هذه التكنولوجيا كذلك من هوامش كبرية يف جمال 

من خالل التواصل املتبادل بني املواطنني وصانع القرار، وهذا ما يسميه أهل االختصاص الشفافية واملساءلة 
    .باحلوكمة اإللكرتونية

لذلك يبقى التحدي الكبري أمام دول العامل الثالث توظيف امكانيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال مبا 
ملا حيقق هلذه الدول االستفادة القصوى من اإلمتيازات اليت توفرها هذه التكنولوجيا يف جمال تسيري الشأن العام، 

ر كل الدول حتملها، وكذا امكانات بشرية مؤهلة يتطلبه هذا التوظيف من امكانات مادية ضخمة رمبا ليس مبقدو 
عدم قدرة مواطنيها على كنولوجيا تلذلك، ولعل التحدي األكرب الذي سوف يواجه هذه الدول يف توظيف هذه ال

االستعمال الواسع هلذه التكنولوجيا إلرتفاع تكلفة استخدامها يف كثري من دول العامل الثالث، بسبب اخنفاض 
ي من جهة والفقر من جهة ثانية، لذلك عملت هذه الدول على وضع خطط قصرية ومتوسطة املستوى التعليم

جتارب الدول املتقدمة واليت سبقتها يف هذا امليدان فيما املدى حماولًة منها على ختطي هذه العقبات، وهذا حملاكاة 
صة يف جمال احلكومة خيص توظيف إمكانيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف شىت مناحي احلياة وخبا
ملا حققته هذه التجارب اإللكرتونية، اليت أصبحت السمة السائدة لكل حكومات الدول وخاصة املتقدمة منها، 

      .خاصةً  تقدمي اخلدمات العمومية المن جناحات يف جم



 
 

    
  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

اإللكترونية بالحكومة واالتصال المعلومات تكنولوجيا عالقة  
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  عالقة تكنولوجيا المعلومات واالتصال بالحكومة اإللكترونية: الفصل الثاني 

  

  : تمهيد 

لقد مر العامل منذ العقد األخري من القرن العشرين وحىت اليوم بتحوالت جذرية وعميقة وشاملة يف كافة 
االت، ويف هذه املرحلة ألغيت القيود وتفتحت األسواق  املنافسة، وتعاظم دور التكنولوجيا احلديثة اليت  واشتدتا

إىل اإلدارة اإللكرتونية بدًال من اإلدارة التقليدية يف لعبت دورًا رئيسيًا يف إحداث هذه التحوالت ومنها التحول 
احلكومة اإللكرتونية، واإلدارة اإللكرتونية، احلكومة : القطاع احلكومي والقطاع اخلاص ولذلك ظهرت مصطلحات 

م مبا فيها تزايد استخداالذكية، وكلها مصطلحات ظهرت كقرينة بتطور ثورة املعلومات وثورة اإلتصاالت احلديثة، 
احلاسب اآليل وشبكاته وكافة تطبيقاته، األمر الذي أدى إىل اتصال اجلهات احلكومية أو اخلاصة ببعضها البعض 

حاسوبية  -يف نطاق املكان الواحد أو يف أماكن عدة، وذلك عن طريق شبكات إتصال أدت إىل تكوين وحدة 
  .اإللكرتونية لحكومةلواحدة، ومن مث أصبحت مبثابة البنية التحتية  –

حياول الباحث يف هذا الفصل تسليط الضوء على عالقة تكنولوجيا املعلومات واالتصال باحلكومة 
إىل حقيقة التحول يف اإلدارة احلكومية، بينما  اإللكرتونية، من خالل مباحث ثالث، يتطرق املبحث األول

ية، فيما ينفرد املبحث الثالث إىل تطبيقات املبحث الثاين إىل دور الشبكات املعلوماتية يف املنظمات احلكوم
   .تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف احلكومة اإللكرتونية
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  الحكوميةحقيقة التحول في اإلدارة : المبحث األول

  

  مفهوم اإلدارة العامة :المطلب األول 

معينة لتحقيق أهداف حمددة إذا كانت اإلدارة تعين تنظيم وتنسيق وتوجيه ورقابة مجع بشري يف منظمة 
تم مبصاحل أشخاص  ومتفق عنها مسبقاً، وهنا ميكن أن نفرق بني نوعني من اإلدارة، فإذا كانت هذه اإلدارة 
القانون اخلاص كفرد أو شركة فإننا هنا بصدد إدارة خاصة، أما إذا كانت هذه اإلدارة تستهدف تنفيذ السياسة 

هنا بصدد احلديث عن إدارة عامة، فاإلدارة العامة تستهدف حتقيق املصلحة العامة عن طريق هيئات عامة فإننا 
  .العامة

، إال أنه هناك صعوبة يف حتديد )إدارة األعمال(وبالرغم من سهولة التمييز بني اإلدارة العامة واخلاصة 
ا، وفيما يلي مفهوم حمدد لإلدارة العامة، إذ تعددت التعريفات يف هذا الشأن واختلفت الرؤى باختالف أص حا

  :نسرد بعضاً منها 

من األوائل الذين حاولوا دراسة اإلدارة العامة، حيث أضفى على اإلدارة العامة معناً " وودرو ويلسن " يعد 
دف إىل حتقيق األعمال العامة بكفاءة عالية  واسعًا حيث اعتربها األعمال املتعلقة بأهداف احلكومة، واليت 

  .)1(لرغبات الناس وتطلعات املواطنني وبقدر املستطاع وفقاً 

تمع من خالل  ويتضح من هذا التعريف أن اإلدارة العامة تعترب وسيلة احلكومة يف حتقيق احتياجات ا
  .تلبية رغبات املواطنني

ويذهب البعض إىل أن اإلدارة العامة تعين أمرين، األمر األول يتمثل يف املفهوم األوسع والذي يشمل 
ا، أما األمر الثاين فيتمثل يف املفهوم الضيق لإلدارة العامة مباشرة احلك ومة لشىت أنشطتها بواسطة مؤسسا

  .ويتضمن النشاط احلكومي الذي متارسه املؤسسات التنفيذية

ا " ليونارد وايت " ويعرف  تتضمن مجيع العمليات اليت تستهدف " اإلدارة العامة يف أوسع معانيها بأ
االت، حىت أنه "مة تنفيذ السياسة العا ، وهذا التعريف من وجهة نظر صاحبه يغطي خمتلف األنشطة يف شىت ا

                                                            
  .17، ص1979، 1والنشر، طدار النهضة العربية للطباعة : ، بريوت اإلدارة العامة، مدخل بيئي مقارنأمحد صقر عاشور،   1
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يشمل املسائل العسكرية، والشؤون املدنية، وكثريًا من أعمال احملاكم، كما يتناول كافة أوجه النشاط احلكومي،  
  )1(.كاألمن والتعليم والصحة واألشغال العامة وغريها

فيقول أن اإلدارة العامة تتضمن كل أنواع النشاط الذي يباشره الرؤساء اإلداريون " جالدن " أما األستاذ 
  )2(.يف اإلدارات العامة واليت تغطي النشاط اإلداري احلكومي، وهذا خيتلف عن أنواع النشاط األخرى

ا تدور حول دراسة النشاط اإلداري ا" حسن توفيق " يف حني يرى الدكتور  لذي يقوم أن اإلدارة العامة بأ
به موظفوا احلكومة يف قطاع السلطة التنفيذية للدولة، فال تشمل دراسة اإلدارة العامة ما يدور يف نطاق السلطة 

  )3(.التشريعية أو السلطة القضائية

ا عملية اختاذ قرارات حتكم تصرفات األفراد يف " سيد حممود اهلواري"أما األستاذ  فيعرف اإلدارة العامة بأ
  )4(.العناصر املادية والبشرية لتحقيق أهداف حمددة على أحسن وجه استخدامهم

ا ـحة كمـي موضـيف حتديد مفهوم اإلدارة العامة إىل ثالثة أمور، وه" صربي جليب " يف حني يذهب األستاذ 
  : )5(يلي

 .أي اجلانب املوضوعي لإلدارة: العلمية اإلدارية  -
ذه ا: اجلانب العضوي لإلدارة  -  .لعملية جهاز إداريأي أن يقوم 
ذه العملية حتقيقاً للسياسة العامة للدولة: أهداف اإلدارة العامة  -   .أي أن يكون القيام 

فريى أن اإلدارة العامة هي األنشطة اليت تعىن بتوجيه اجلهود البشرية لتنفيذ " أمحد رشيد " أما األستاذ 
ماعية والغايات النهائية للجهاز اإلداري وهي املصلحة السياسة العامة وفق أسلوب أو أساليب حتقق الوظيفة االجت

  .)6(العامة كما تفسرها وحتددها املؤسسات احلاكمة

  :وهذا التعريف يستلزم اإلحاطة مبا يلي 

ا عملية ديناميكية ذات طابع انساين  - أن اإلدارة العامة تدخل يف املفهوم العلمي للعملية اإلدارية من حيث أ
 .بالقدرة على توجيه وضبط اجلهود اجلماعية من أجل حتقيق بعض األهداف بكفاءة وفاعليةوقيادي تتعلق 

                                                            
: ، مصرمباديء علم اإلدارة العامة، بين معطيات الماضي ومتطلبات الحاضر، دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالميةصربي جليب أمحد عبد العال،   1

  .38، ص2011، 1مكتبة الوفاء القانونية، ط
  .نفس املرجع، نفس الصفحة  2
  .39نفس املرجع، ص  3
  .الصفحة نفس املرجع، نفس  4
  ).40-39(نفس املرجع، ص  5
  .39، ص1981، 5دار املعارف، ط: ، مصر نظرية اإلدارة العامة، السياسة العامة واإلدارةأمحد رشيد،   6
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ا اخلاصة واليت تعود إىل أن األهداف اليت تبغي حتقيقها هي السياسة العامة، اليت تعين  - إن اإلدارة العامة هلا مسا
التصدي ملشكلة أو مواجهة  برنامج عمل هادف يعقبه أداء فردي أو مجاعي يف"  )1(حسب جيمس أندرسون

 ".قضية أو موضوع

إن الوظيفة االجتماعية أو الغايات النهائية للجهاز اإلداري ال ميكن تفهمها إال يف إطار النظام السياسي ألن  -
 .املصلحة العامة اليت تعرب عنها السياسة العامة ختتلف يف طبيعتها باختالف النظام السياسي

  :أين هامني، ومها اآليت ر تعريفات لإلدارة العامة ميكن أن نقف على إذن ومن خالل ما تقدم من 

ليونارد "وجوب الربط بني اإلدارة العامة والسياسة العامة، فاإلدارة العامة هي تنفيذ السياسة العامة، كما وصفها  -
 ".وايت

الذي يقوم به اجلهاز التنفيذي وجوب الربط بني اإلدارة العامة والنشاط اإلداري، فاإلدارة العامة هي النشاط  -
 ".جالدن " للدولة كما ذهب إليه 

وعليه ميكن القول أن اإلدارة العامة هي عبارة عن جمموعة األمناط املتشابكة املتعلقة بصنع وتنفيذ القرارات 
ا أعضاء اجلهاز اإلداري حتقيقاً للسياسة العامة اليت تستهدفها الدولة   .واليت يقوم 

  

  عامةأهمية اإلتصال في اإلدارة ال: ي المطلب الثان

  مفهوم اإلتصال  : الفرع األول 

املعىن اللغوي لكلمة االتصال يشري إىل الربط بني طرفني ويكون ذلك بانتقال املعلومات بينهما إلحداث 
  )2(.الفهم املشرتك بينهم

مبعىن بلغ أو وصل إليه، ) وصل(وبتحليل مفهوم االتصال من الناحية اللغوية، جند أن أصله يف اللغة العربية 
إال الذين " مبعىن وصل إليه وصوًال أي بلغه، حيث قال تعاىل يف كتابه العزيز ) الوصول إليه(أي بلوغ اهلدف 

، ويعين هذا املفهوم يف املعجم الوسيط يف مادة )59سورة النساء اآلية "(يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق 
  . أصل الفعل، هو مبعىن يصل فالن وصوًال، أي وصل الشيء أي بلغه وانتهى إليه) وصل(

                                                            
  .15، ص2002، 2دار املسرية للنشر والتوزيع، ط: ، عمانصنع السياسات العامة ،)عامر الكبيسي: ترمجة (جيمس أندرسون،   1
فاعلية االتصال االداري في المؤسسات العامة وعالقته بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي للموظفين، في ضوء بعض المتغيرات فائزة رومي،   2

رسالة دكتوراه علوم يف علم النفس االجتماعي ، جامعة : ، اجلزائر )دراسة ميدانية لعدد من المؤسسات العامة بمدينة ورقلة(الديمغرافية 
   .35، ص2013، ، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، قسم العلوم االجتماعية، قاصدي مرباح ورقلة
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وهذه الكلمة مأخوذة من أصل التيين من   communicationوأما االتصال يف اللغة األجنليزية فيعين 
أما الرتمجة العربية هلا فتشري إىل املعلومات واألفكار ، أي مبعىن عام، و commonمبعىن  communesكلمة 

املبلغة، واليت تنتقل بني األطراف من خالل وسائل معينة وبطرق خمتلفة، سواء كانت مبلغة بصورة شفوية أو خطية 
أو  أو مسعية أو بصرية إىل غري ذلك، وبالتايل فإن االتصال كعملية يتضمن املشاركة أو التفاهم حول شيء أو فكرة

  )1(.إحساس أو اجتاه أو سلوك أو فعل ما

عملية نقل وتبادل املعلومات واألفكار واآلراء بني أفراد املنظمة على كافة املستويات، " يعرف اإلتصال بأنه 
بالطريقة اليت يستوعبها ويستفيد منها اجلميع ويستكملون ما لديهم من نقص باستخدام أفضل وأسرع وسائل 

  .)2("حتقيقاً ألهداف املنظمة بأفضل الطرق املمكنةالنقل والتبادل، 

العملية اهلادفة إىل نقل وتبادل املعلومات اليت على أساسها يتوحد الفكر وتتفق " ويعرفه البعض بأنه 
  .)3("املفاهيم وتتخذ القرارات 

بقصد حتقيق  عمليـة نقل لألفكار أو املعلومات أو تبادهلا مع اآلخرين وإشراكهم فيها" كما يعرف بأنه 
  .)4("أهداف معينة 

  .)5(" العملية اليت جتعل من أفكار ومشاعر  الشخص معروفة لآلخرين " وعرفه البعض بأنه 

عملية تفاعل معلوماتية : " فيعرف االتصال يف املفاهيم املفتاحية اآلتية " فضيل دليو"وأما األستاذ 
  .)6("واجتماعيـة هادفـة 

فتعرف االتصال على أنه عملية نفسية اجتماعية تقوم على التفاعل واملشاركة يف " فائزة رومي"أما األستاذة 
املعاين أو األفكار أو االجتاهات بني فردين أو جمموعة من األفراد يف إطار نفسي واجتماعي وثقايف وذلك 

                                                            
دار الوفاء : ، اإلسكندريةاالتصال االجتماعي في الخدمة االجتماعية بين النظرية والتطبيقسلوى عبداهللا عبد اجلواد وأمل حممد سالمة غباري،   1

  .9، ص2012، 1لدنيا الطباعة والنشر، ط
، مرجع مباديء علم اإلدارة العامة، بين معطيات الماضي ومتطلبات الحاضر، دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالميةأمحد عبد العال،  صربي جليب  2

  .466سبق ذكره، ص
  .نفس املرجع، نفس الصفحة  3
  .نفس املرجع، نفس الصفحة  4
  .نفس املرجع، نفس الصفحة  5
  .19، مرجع سبق ذكره، صتاريخ وسائل االعالم واالتصالفضيل دليو،   6
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لقنوات معينة األمر الذي يساعد على حتقيق أهداف باستخدام الرموز أو االشارات أو االمياءات يتم انتقاهلا وفقًا 
   )1(.حمددة

أن االتصال يف القرن احلادي والعشرين أصبح قوة هائلة للتأثري يف " بلقاسم بن روان " ويرى األستاذ 
تمع، وامله ارة اجلماهري، ويف تكوين الرأي العام، وتعديله، ألنه يقوم على أساس فهم اجلوانب اإلنسانية، ألفراد ا

  )2(.الفنية يف االتصال بالناس والقدرة على رسم اخلطط وتنفيذها

عملية نقل وتبادل األفكار واملعلومات بني طرفني بقصد حتقيق هـدف " ومنه ميكن القول أن االتصال هو 
  ".معني 

  االتصال اإلداري : الفرع الثاني 

واألفكار وتبادهلا بني العاملني يف إطار يتمثل االتصال االداري يف عمليات تدفق البيانات واملعلومات 
هيكل تنظيمي داخل املؤسسة املهنية يتم بشكل رمسي أو غري رمسي وباستخدام وسائل متنوعة كتابية أو شفهية 
على املستوى الفردي أو اجلماعي لتقوية العالقات االجتماعية والتعاون بني العاملني واملسؤولني وتنظيم أعماهلم مما 

  )3(.طوير أساليب العمل وحتقيق أهداف املنظمةيساهم يف ت

  معوقات اإلتصال : الفرع الثالث 

إن االتصال بالوسائل التقليدية له من املعوقات اليت حتول دون حتقيق اهلدف من هذا االتصال واملتمثلة 
تطوير وسائل االتصال  أساسًا يف نقل املعلومات وتبادل املعلومات واألفكار بني املرسل واملرسل إليه، مما جيعل من

للتخفيف من حدة هذه املعوقات أمراً بالغ األمهية، ولعل إدماج تقنية تكنولوجيا املعلومات واالتصال أصبحت يف 
وقتنا احلاضر من األمهية مبكان يف حتقيق االتصال ألهدافه املرجوة، ويف ما يلي نوجز بعضًا ألهم املعوقات اليت 

  : )4(يتعرض هلا االتصال

  

  
                                                            

فاعلية االتصال االداري في المؤسسات العامة وعالقته بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي للموظفين، في ضوء بعض المتغيرات فائزة رومي،   1
  .41، مرجع سبق ذكره، ص)دراسة ميدانية لعدد من المؤسسات العامة بمدينة ورقلة(الديمغرافية 

  .21، ص2007، 1دار اخللدونية، ط: ، اجلزائر وسائل اإلعالم والمجتمع، دراسة في األبعاد االجتماعية والمؤسساتيةبلقاسم بن روان،   2
فاعلية االتصال االداري في المؤسسات العامة وعالقته بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي للموظفين، في ضوء بعض المتغيرات فائزة رومي،   3

  .62، مرجع سبق ذكره، ص)نية لعدد من المؤسسات العامة بمدينة ورقلةدراسة ميدا(الديمغرافية 
، مرجع مباديء علم اإلدارة العامة، بين معطيات الماضي ومتطلبات الحاضر، دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالميةصربي جليب أمحد عبد العال،   4

  ).478- 476(سبق ذكره، ص
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  )اللغة(عدم دقة التعبير في مضمون االتصال : ًال أو 

اللغة هي الكلمات املستعملة يف التعبري عن مضمون االتصال، واللغة املستعملة متثل عائقًا كبريًا يف 
االتصال من أكثر من ناحية، فطريقة التعبري واملصطلحات اليت يستعملها مثًال املهندس ختتلف عن تلك اليت 

أو رجل القانون وهكذا، وحىت مع افرتاض اشتمال مصطلحات مشرتكة فإن الكلمات يستعملها الطبيب 
املستخدمة قد حتتمل عدة معاين خمتلفة حبيث يفسرها كل طرف حسب فهمه، وباختصار يتطلب االتصال اجليد 

  .استخدام كلمات ذات معاين حمددة بأسلوب واضح ومركز، فضًال عن إحاطة طرفا االتصال بلغة التخاطب

  : البعد المكاني بين المرسل والمرسل إليه. ثانياً 

ا يف خمتلف أرجاء  ترتب على ازدياد نشاط الدولة وتنوعه أن اتسع نطاق اإلدارة العامة، فانتشرت وحدا
الدولة، األمر الذي يشكل صعوبة جيدها املوظف الصغري بإحدى الوحدات احمللية إذاء أراد أن يتصل بالقائد 

فاتساع اهلوة املكانية بني املرسل واملستقبل يشكل عقبة من عقبات االتصال اليت تقف إزاء حتقيق األعلى إلدارته 
  .االتصال اجليد

  : تعدد المستويات االدارية .ثالثاً 

تعدد املستويات اإلدارية قد يكون من أكرب عقبات االتصال، فكثرياً ما تتعرض املعلومات أثناء مرورها بني 
أو تغيري أو حتريف حىت تصل إىل املدير األعلى إذا كانت صاعدة، أو إىل موظف يف قاعدة املستويات إىل حجب 

  .اهلرم االداري إذا كانت نازلة

وهكذا شكل تعدد املستويات االدارية عقبة من عقبات االتصال اجليد، ما مل تكن قنوات االتصال أمينة 
  .تظامه وجناحهوغيورة على حتقيق متطلبات العمل االداري وحريصة على ان

  : العوائق النفسية. رابعاً 

توجد اعتبارات نفسية وسلوكية تؤثر بصورة سلبية على االتصاالت اجليدة، من قبيل ذلك افتقاد التفاهم 
والتعاون الالزم بني العاملني يف املستوى الواحد، أو بني العاملني يف املستويات اإلدارية املختلفة، فإذا حدث هذا 

يف مضمون االتصال ريبة وشك، األمر الذي جيعل املستقبل يتوقف عن األخذ به، غري أن أهم االختالف وقع 
عوائق االتصال النفسية تلك اليت تكون بني الرئيس واملرؤوس، فسبب التباعد اإلداري والطبقي بني الطرفني، جيعل 

أثر االتصال مبدى التفاهم والتعاون املرؤوس خيشى رئيسه ويرتدد يف ابالغه باألخبار السيئة رغم صحتها، لذلك يت
  .بني الرئيس واملرؤوس
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  : وجود فروق شخصية بين طرفي االتصال. خامساً 

هناك فرق بني املفاهيم واالدراك والقدرات العقلية، فضًال عن اختالف القيم والعادات والتقاليد، واختالف 
ابالغ املرسل اليه مبعلومات معينة يصيغها يف كلمات املراكز الوظيفية بني طريف االتصال، فاملرسل حينما يريد 

تتحدد وفقًا ملشاعره وسلوكه وخربته وإدارته ومركزه الوظيفي، واملرسل إليه عندما يستقبل هذه الكلمات قد 
يستقبلها ويفهمها على حنو مغاير تبعًا إلختالف مشاعره وإدراكه وعاداته وتقاليده ومركزه الوظيفي، واختالف 

  .فقاً هلذه األمور ميثل عائقاً من معوقات االتصال اجليدالفهم و 

  : سوء توقيت االتصال. سادساً 

يقتضي حسن االدارة أن يتم االتصال يف الوقت املناسب، فإجراء االتصال قبل أوانه جيعله عرضة لإلمهال 
انه، وكذلك فإن االتصال لعدم احلاجة إليه، وعندما حيني الوقت قد ينعدم أثر االتصال بصعوبة اسرتجاعه أو نسي
  . بعد فوات األوان أو الوقت املناسب قد يعدم الفائدة من االتصال أو على األقل يقللها

بينما هناك من حدد معوقات االتصال وخباصة االتصال االداري يف ثالثة أصناف، أوًال املعوقات الشخصية  
دارية، وثالثًا معوقات بيئية واليت تتمثل يف جمموعة كصعوبة اللغة، وثانيًا معوقات تنظيمية كتعدد املستويات اال

تمع الذي يعيش فيه الفرد سواء داخل املنظمة أو خارجها   .)1(العوامل اليت توجد يف ا

  

  التحول إلى أسلوب اإلدارة العامة اإللكترونيةومبررات دوافع :  لثالمطلب الثا

  دوافع التحول نحو اإلدارة اإللكترونية : الفرع األول 

مل تكن احتياجات اإلدارات واملؤسسات أو احلكومات هي الدوافع الوحيدة فقط وراء سعيها للتحول إىل 
تمعات احلديثة إىل خوض جتربة التقنية، واالختالفات النوعية اليت  أسلوب اإلدارة اإللكرتونية، بل إن تطلعات ا

تمعات وسعيها إىل حتقيق مستوى أفضل من اخلدمات اإلدارية، وحالة التذمر يف أوساط طرأت على طموح  ا
ا الفئات املتعاملة مع األساليب التقليدية يف ظل وقوف هذه األساليب عاجزة عن إر  ضاء مراجعيها وفئا

  .املستهدفة، كان كذلك وراء السعي إىل التحول إىل أسلوب اإلدارة اإللكرتونية

ماس املوجه حنو التعامل اإللكرتوين يفسر يف جانب منه باالقتناع بأن هذه التكنولوجيا احلديثة ولعل احل
م، ففي كثري من أحناء العامل ينظر  قادرة على تغيري الصورة السلبية اليت تشكلت لدى املواطنني جتاه حكوما

                                                            
المؤسسات العامة وعالقته بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي للموظفين، في ضوء بعض المتغيرات فاعلية االتصال االداري في فائزة رومي،   1

  ).80-79(، مرجع سبق ذكره، ص)دراسة ميدانية لعدد من المؤسسات العامة بمدينة ورقلة(الديمغرافية 
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ا ال تبايل باحتياجاته الضرورية، ومن مث تن عدم الثقة يف التعامل معها واستشعار عدم الشعب إىل حكومته على أ
اهتمامها باملسؤولية جتاه مواطنيها، ولذا طرحت مبادرات تطبيق نظام اإلدارة اإللكرتونية كوسيلة لتحسني األداء 
احلكومي خلدمات األفراد، كي يصبح فّعاًال وذا كفاءة ويعمل على بناء الثقة يف احلكومة، وميكن توضيح أبرز 

  : )1(إىل أسلوب اإلدارة اإللكرتونية فيما يلي  دوافع التحول

كثريًا ما كان الزمن حتديًا كبريًا أمام الشركات واملؤسسات اليت ختوض مضمار املنافسة عاملياً : دافع الزمن . أوالً 
ا،  الذي فإن توافرت فرضية اجلودة يف مجيع املنتجات، فإن من يصل مبنتجه أوًال هو أو حمليًا بصدد تقدمي منتجا

  .حيوز بالسبق، لذا فكثرياً ما حدد عنصر الزمن حظوظ إدارة ما يف القدرة على املنافسة والبقاء

لذلك جتد اإلدارات واملؤسسات أو احلكومات نفسها جمربة إذا ما أرادت كسب سباق السرعة، االستفادة 
من تطبيقات تقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال، بوصفها املطلب األول لتجنب أسباب بطء احلركة من 

كل يوم حلوًال جديدة إلختصار مزيداً روتني ومعامالت يدوية، واإلنطالق إىل آفاق اإلبداع التقين الذي يقدم هلا  
ا يف الوقت املالئم لوضعها يف من الوقت واجلهد،  ا، وتعميمها بالسرعة املطلوبة، وإجناز معامال وتيسري اختاذ قرارا

دائرة املنافسة، فحينما تكون اإلدارة منافسة وخباصة اإلدارة اخلدمية احلكومية فإن الفائدة تكون أعظم، إذ  إن 
ت مع بأكمله سيكسب ميزة اختصار الزمن، يف ظل سباق جمتمعات العامل حنو التطور والبناء، لذلك فإنه ليس ا

هناك من إدارات ومؤسسات وحىت حكومات مبقدورها أن تتصور أنه ميكنها العمل مبعزل عن توظيف 
ا ليست يف دائرة فالنظرة العميقة تنافسية،  التكنولوجيا، حىت وإن كانت من تلك اإلدارات اليت يبدو عليها أ

الشاملة تؤكد أنه ال أحد خارج املنافسة، وال أحد ميكنه التضحية بعنصر الزمن، إذ حينها ستكون اخلسائر أكثر 
  .فداحة

التخزينية لقد وقف املهتمون يتأملون اإلزدياد املطّرد للسعة  :الحاسب اآللي وتطبيقاته تكنولوجيا تطور . ثانياً 
" مًا بعد يوم، ففي حني حقق احلاسب اآليل للعامل حلم إمكانية ختزين ألف معلومة داخل للحاسب اآليل يو 

للجيل الثاين من احلاسبات اآللية العمالقة، وصلت السعة التخزينية للقرص الصلب يف حواسيب بداية " ترانزستور 
معلومات هذه األجيال اجلديدة ، فضًال عن سرعة "جيغا بايت " القرن الواحد والعشرين إىل ما يزيد على مائة 

وسري معاجلتها، إذ تفوقت سرعة هذه احلواسيب مئات املرات على حواسيب اجليل الرابع وهو أمر مل يكن خاضعاً 
للخيال يف فرتات ماضية، مث بدأ سباق إنتاج احلاسب اآليل األصغر حجمًا أو األخف وزنًا واألسرع واألكرب يف 

  .سعته التخزينية

                                                            
، 1دار الفكر اجلامعي، ط: ، مصر اسة مقارنة بالفقه اإلسالميدور اإلدارة اإللكترونية في محارية الفساد اإلداري، در بدر حممد السيد القزاز،   1

  ).36-26(، ص2015
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بيقات التكنولوجيا بالفعل يف حتقيق إجنازات مل تكن متصورة من قبل، فأتاحت إمكانية لقد جنحت تط
ا عرب قاعات  التعلم عن بعد، عرب اقتناء برامج ومناهج أرقى جامعات العامل، فضًال عن إمكانية التقاء أساتذ

د إىل مغادرة بلده الفيديو، أو بشكل شخصي عرب األنرتنت على شاشة احلواسيب اخلاصة، دون أن يضطر أح
  .ملالقاة اآلخر

حيث لفتت هذه التجارب الناجحة لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال وغريها من التجارب إىل 
ا يف جمال اإلدارة، فاألمر لن يكلف سوى حتميل بعض القرارات والقوانني  إمكانية االستفادة منها ومن تطبيقا

مث وضع برنامج معني يسمح بتداول هذه املعلومات والدخول على وماتية، وامللفات واملعامالت على شبكة معل
الشبكة والتعامل معها من قبل األفراد عرب جمموعة من األوامر اليت يسجلها الفرد عرب لوحة املفاتيح اخلاصة 

  .حباسوبه الشخصي أو حباسوب مركزي يتوجه إليه األفراد يف إحدى األماكن العامة

احلاسب اآليل على نظريات اإلدارة واملفاهيم اإلدارية اليت بدأت تتغري وخترج من  لقد انعكست تقنية
وضعها القدمي، وتبذل بعضاً من احلراك والتقدم باجتاه هذه التقنية، فأصبحت اآلالت تتخذ كثرياً من القرارات بناًء 

مواقع العمل، إىل الدرجة اليت على برامج إلكرتونية مت حتميلها عليها، وبدأت تنوب عن اإلنسان يف كثري من 
جعلت عددًا من كتاب اإلدارة ومفكريها واملهتمني بالشأن اإلداري يتوقعون أن نسبة اآلالت سوف تطغى على 

  .نسبة العاملني يف عصر املعلوماتية الذي سيبين أنظمته اإلدارية على حمورية اآلالت واحلواسيب

القفزات التطورية والفوائد احملسوسة اليت حققها على خمتلف ومن هنا فقد كان احلاسب اآليل وتطبيقاته، و 
  .األصعدة، دافعاً مهماً للتحول إىل أسلوب اإلدارة اإللكرتونية

مرت االتصاالت االلكرتونية بطفرة هائلة، جعلت كل ما حتتاج إليه اإلدارة  :تطور تكنولوجيا اإلتصاالت . ثالثاً 
ول اليد، وبأزهد التكلفة وأقل جهد عرب دول العامل، األمر الذي كان حيتاج سواء احلكومية منها أو اخلاصة يف متنا

، مما جيعل انتقال تلك املعلومات هيف وقت سابق إىل إنفاق تكاليف باهظة، فضًال عن الوقت الذي كان يستغرق
نفقات ووقت  بعضها عدمي الفائدة يف حال جتاوز وقت انتقاله سقفًا معيناً، فيذهب كل ما تكبدته اإلدارة من

هباًء منثورا، يف حني أمكن يف ظل تطور االتصاالت االلكرتونية احلديثة االحرتاز من هذا كله، ليس ذلك فحسب 
بل أمكن يف ظل هذه السيطرة العنكبوتية لشبكة األنرتنت حول العامل أن جتد اإلدارة نفسها يف قلب احلدث 

ا، ويضعها على احملك مع العاملي، وعلى اتصال مباشر بأطرافه، مما جيعلها  ا وإجراءا مطَمئنة إىل صواب قرارا
  .القرار العاملي خبصوص ما تتخذه من قرارات أو تنفذه من معامالت

لقد أصبح يف وقتنا احلاضر مصطلح القرية الكونية من البديهيات، وأحد بدائل اصطالح : القرية الكونية . رابعاً 
يف جمملها إىل حالة من اختزال املسافة والزمن وسرعة تبادل املعلومات  العوملة، وهي بالنهاية مصطلحات تشري
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واآلراء وسهولة تبادهلا عرب العامل، وكذلك عقد االتفاقات وإجناز الصفقات، والرتويج للبضائع، وبيعها وشرائها، 
  .التصالإىل غري ذلك من املعامالت اليت تتم من خالل الوسائل اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات وا

إن هذا الواقع اجلديد قد وضع العامل أمام فكرة اهليمنة على مجيع التفاصيل يف كل مكان ويف الوقت نفسه 
دون بذل جهد يذكر، فثمة نسخة أخرى طبق األصل من العامل ميكن االطالع عليها والدخول إليها من خالل 

  .لوحة مفاتيح

اليت أصبحت متثل وعيًا مغايراً للوعي القدمي احملدود الذي من هنا بدأت تتأصل حزمة من األفكار اجلديدة 
ا، ومن تلك األفكار حترر األسواق والسلع والتجارة حول العامل وعرب  تمعات عن اللحاق بطموحا طاملا أقعد ا

العمل، األمر احلدود، بل حترر األفكار نفسها وانتقاهلا، مما أتاح فرصة لتالقح اآلراء والثقافات واملقرتحات وبرامج 
  .قدم فيه الذي استفادت منه الدول املتقدمة على النحو األمثل، وبقيت دول العامل الثالث تبحث هلا عن موطئ

لقد جتاوز األمر انتقال األفكار واملشروعات إىل انتقال رؤوس األموال واألفراد واخلدمات عرب العامل، مما 
واملقاييس تطبق عامليًا بشأن السلع واخلدمات املتنوعة، فبدأت  اقتضى الرتاضي على قوائم مشرتكة من املواصفات

املنظمات العاملية تضع األطر املشرتكة واملوحدة للتعاون وتوحيد املقاييس واملعايري واملواصفات، حىت يصبح اخلطاب 
صفات العاملي اجلديد عرب شاشات األنرتنت خبصوص شيء حمدد متعارف عليه لدى اجلميع باملقاييس واملوا

نفسها، من أجل توفري جو من الشفافية اليت ميكن يف ضوئها تبادل املصاحل مبا يضمن حتقيق الفائدة للجميع، 
  .ويوفر حالة من التعايش العاملي وتبادل املنفعة املشرتكة ملصلحة الدول والشعوب

ا ع امليًا ما مل حتصل لقد أصبح من الصعب على إدارة معزولة عن التقنية أن تروج ألي منتج من منتجا
على شهادة اجلودة اليت ترشح هذا املنتج للتداول، وشهادة اجلودة هذه يقتضي الوصول إليها أن متلك تلك اإلدارة 
التقنية اليت تكسبها ثقافة العوملة والوصول مبنتجها إىل إرضاء الذوق العاملي وإكسابه القابلية حول العامل وليس 

إن مل يكن من املستحيل لذلك أن يتحقق على النحو املرجو وتلك اإلدارة  فقط يف حميطها الضيق، والصعب
خارج دائرة التقنية العاملية، فإن اندجمت اإلدارة فينبغي هلا أن تكون مبثابة مرآة تعكس جتربتها العاملية ملراجعيها 

تضمن اإلدارة موقعها يف مما جيعلهم مجيعًا على حمك مع مقاييس اجلودة الشاملة حول العامل، حيث ومنتسبيها، 
  .قلب احلدث العاملي

إن اجتهاد القطاع اخلاص يف اإلعتماد على أساليب اإلدارة احلديثة عمق من اهلوة  :أزمات القطاع العام . خامساً 
الكبرية والفارق الشاسع يف األداء بينه وبني القطاع العام، فقد بدا أداؤه منطيًا تقليديًا ليس على مستوى طموح 

اطن، بل حىت طموح إدارات القطاع العام نفسها، فكانت اخلصخصة خطوة أوىل على سبيل سعي القطاع املو 
العام إىل التخفيف من األعباء اإلدارية على احلكومات، وغرس ثقافة الرتشيد واملسؤولية عند املواطن، وإن بدت 

ال الطائلة اليت تتسرب يف ظل عدم اخلصخصة يف ظاهرها عملية ترشيد للجهود املهدرة والوقت الضائع واألمو 
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السيطرة على مواردها، أو احلصول على تلك املوارد أصًال، بيد أن بعض اإلدارات اخلدمية اليت قدرة اإلدارة على 
ال ميكن خصخصتها، وجدت نفسها يف مواجهة مباشرة ومقارنة غري منصفة مع إدارات مؤسسات القطاع اخلاص 

ا سبيًال إلحكام قبضتها على أعماهلا والسيطرة على مواردها وضبط اليت وضعت قدمها يف أرض  التقنية، واعتمد
ا  ا تسري يف الطريق الصحيح، وأن خدما ا، على النحو الذي جيعل اإلدارة مطمئنة متامًا إىل أ عجلة العمل 

، مما ميّكن من إعطاء )صفر(تصل إىل مراجعيها، وأن اإلهدار يف إنفاقها تقلص حىت أصبح يقرتب من النقطة 
  .قرارات صحيحة اموارد اإلدارة الفعلية

ا على دوائرها اإلدارية لرتشيد  ومل يعد أمام اإلدارات احلكومية بد من خوض جتربة التقنية وتعميم تطبيقا
ا،  لى ولسد الثغرات أمام إهدارة املوارد، وخباصة أمام شح املوارد احلكومية وازدياد الطلب عجهودها ونفقا

اخلدمات يف ظل النمو السكاين املتزايد، مما يضاعف من أعباء احلكومات، ويضعها أمام ضغوط مالية متزايدة، 
حتتاج إىل صرامة يف تقنني مواردها، األمر الذي يستدعي دائماً أن يبقى العمل حتت سيطرة اإلدارة الدائمة، مما ال 

تساعدها لكرتونية تتكامل فيما بينها لتشكل حكومة إلكرتونية ميكن تنفيذه على النحو املرجو إال يف ظل إدارات إ
اليت ميكن إتاحتها، وما ميكن على حتديد مواضع اخللل، وتضع أيديها على االحتياجات، وأيضًا فرص العمل 

خصخصته من مشروعات الدولة لزيادة مواردها واستغالهلا يف اجلانب اخلدمي، وإلتاحة مزيد من فرص العمل 
  .الفائضةللعمالة 

لقد أصبحت التقنية معادًال موضوعيًا للرتشيد يف ظل الفكر اإلداري احلديث، سواء ترشيد النفقات، أو 
ترشيد األيدي العاملة الزائدة، وتوجيهها إىل مواقع أخرى يف حاجة إليها، سواء يف وظائف حكومية، أو وظائف 

منوه على النحو الذي خيدم مصاحل الدول، القطاع اخلاص الذي أصبحت اخلصخصة أحد أهم أسباب بقائه و 
غياب نظام إلكرتوين عام، يعطي قراءات دقيقة للواقع، متكن وهذا كله يصعب تطبيقه على حنو صحيح يف ظل 

ا يف اطمئنان   .اإلدارة من اختاذ قرارا

لة الطوي -املواطنني  -كما أصبحت التقنية مالذ تلك اإلدارات للتخلص من مشهد صفوف املراجعني 
ا، مما كان يضع تلك اإلدارات وموظفيها يف ضغط مستمر،  اليت ال تكفي ساعات العمل اليومية لتلبية طلبا
وحرج كبري أمام الفئات املستهدفة، فكانت التقنية البديل األمثل لتلك اإلدارات اليت قضت باحلل التقين على 

األمر الذي على وشك أن  –املواطنني  -مراجعيها  اقرتاحات زيادة منافذها ومبانيها ومنسوبيها للوفاء حباجات
ا اإلدارة اإللكرتونية على تلك اجلهات ا ماليني وفر   .يكبد ميزانيا

تتجه أعني أجيال اليوم إىل أجيال دول العامل املتطور، ومل تعد ترضى بأقل من أن : التطلع إلى التقنية . سادساً 
حوهلا، وخباصة ما يتعلق جبانب تكون على قدم املساواة معها، وأن تعمم تطبيقات التقنية على كل تفاصيل احلياة 

الف أمام شباك موظف املعامالت، فلم تعد األجيال احلديثة تتقبل فكرة االصطفاف باألوراق وامللفات باآل
اإلدارة احمللية للحصول على رخصة حمل أو مزاولة عمل ما، أو احلصول على شروط التقدمي ملناقصة تطرحها 
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اإلدارة، أو اسرتضاء موظفي الوزارة للتقدمي على فرص العمل، أو أمام السفارات واملكاتب الطالبية لطلب منح 
ال اجلديدة من الشباب نفسها يف غىن عنها، ويف ظل اعتماد الدراسة، وما إىل ذلك من مواقف وجدت األجي

  .العامل على التقنية يف أداء تلك املهام

إىل لقد شاعت الثقافة اإللكرتونية وانتشرت بني الشباب، وتعمقت عالقتهم باحلاسب اآليل واألنرتنت، 
م، إذ درجة باتت حمرجة للحكومات، إن مل تتخذ خطوات عاجلة لُتشعر األجيال اجلديد ا يف مستوى تطلعا ة أ

ا،  يف حني أن األصل أن تبادر احلكومات مبا يرفع ليس من املنطق أن تسبق عقول األجيال اجلديدة حكوما
ا وثقافتها من خالل تزويدهم بالتطبيقات التقنية اليت فرضت مفاهيمها اجلديدة، وبثت ثقافتها  مستوى وعي شعو

  .يف كل أرجاء املعمورة

ح الوقوف على كل قرار حكومي ومعرفة آلياته ودوافعه وتداعياته أمرًا متاحًا يف ظل انتشار لقد أصب
ا مع املعلومات، ورغبة األشخاص يف  احلواسيب الشخصية، وتلك الثقة اليت بدأ األفراد العاديون يتعاملون 

، يقوم على شعور املواطن الوصول إىل كل جديد من القرارات، مما سيكون له عظيم األثر يف بناء وعي جديد
باملشاركة وتنمية شعوره باملسؤولية ومواكبة األحداث والقرارات، مما يضيف إىل إجنازات احلكومة إجنازًا عظيماً 
ا يف نفس مواطن جمتمع التقنية الذي سيبقى لديه اعتزاز  يتمثل يف التأصيل حلاسة املواطنة، وتعميق الشعور 

أنه جمتمع متميز يأخذ بأسباب التقدم، األمر الذي سينعكس على أدائهم الوظيفي  مبجتمعه اجلديد، على اعتبار
  .وانتمائهم الوطين يف مواقعهم الوظيفية واالجتماعية

كانت التحوالت الدميقراطية وما تبعها من متغريات اجتماعية وتطلعات شعبية أحد : الدوافع السياسية . سابعاً 
اإلدارية إىل تعميم تطبيقات التقنية على دوائرها، فقد سامهت حركات التحرر  العوامل الدافعة لكثري من اجلهات

العاملية اليت تطالب مبزيد من اإلنفتاح واحلرية واملشاركة واحرتام حقوق اإلنسان يف توجيه أنظمة تلك الدول إىل 
ا لكس ا، بوصفها مطالب حتققها هذه األنظمة لشعو ب الثقة والتأييد من جراء إدخال تطبيقات التقنية إىل إدار

  .إجناز هذا احللم لكل شعب

تمعات ارتفاع يف املستوى  وقد رافق هذا التطور يف البناء االجتماعي والتوجه حنو كل جديد يف تلك ا
جديدة للقطاع العام بأبعاده كافة، مما دفعه إىل السعي لتحسني مستوى املشاركة الشعبية يف اإلداري، وتولد رؤية 

القرار احلكومي، وترسيخ مبدأ الشفافية الذي يعطي الشعوب حق الرقابة على اجلهات احلكومية وحماسبتها 
تمعات، مما جعل من أسلوب اإلدارة اومساءلتها، حتقيقًا لقيم العدالة يف تلك  إللكرتونية فرصة مميزة أمام تلك ا

ا   .األنظمة لتحقيق هذه اآلمال لشعو

تمعات املعاصرة يف اإللتقاء باآلخر، وإقامة حوار احلضارات : الحوار والتواصل . ثامناً  إن الرغبة اجلمعية لدى ا
تمعات، ش كلت عنصر دفع على حنو اجتماعي، وإنشاء أواصر للصداقة مع شعوب العامل لدى كثري من فئات ا
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تمعات إىل تعميم تطبيقات التقنية بوصفها تلك اليت ستمكن جمتمعها من أن يطل  للجهات اإلدارية يف تلك ا
على العامل ويتواصل معه إنسانياً، ومعلوماتيًا واقتصادياً، وإدارياً، ويف ظل غياب الثقافة التقنية العامة ستبقى قدرة 

تمعات على التواصل منقوص ة وحمدودة، لذا كان سعي اجلهات اإلدارية إىل تطبيق اخلربة االجتماعية هذه ا
ا أداة إنتاج ا بوصفها أداة تواصل إىل جانب أ   .بقدرا

 مبررات التحول نحو اإلدارة اإللكترونية : الفرع الثاني 

، وتسببت هناك عدد من املربرات اليت تدفع باحلكومات إىل السعي حنو تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية
جمموعة من التطورات والعوامل على مستوى العامل يف ظهور ما يعرف اليوم باإلدارة اإللكرتونية، واليت ينظر إليها 
ا فلسفة إدارية حديثة فرضتها الثورة الرقمية وتوجهات العوملة والدميقراطية وأهم تلك  الكثري من املتخصصني بأ

  : )1(يـاملربرات ه

لضغوط مستمرة من املواطنني واملستفيدين بشكل عام من أجل تلبية الطلبات املتزايدة  تعرض احلكومات .أوالً 
على اخلدمات احلكومية، وذلك بسبب تزايد عدد السكان، وارتفاع مستوى املعيشة، والرغبة يف حتسني نوعية 

  .يةاخلدمة، واإلسراع يف إجناز املعامالت، والتخلص من الروتني والبريوقراط

االت واألبعاد السياسية ) العوملة(العاملية  سامهت التوجهات .ثانياً  حنو االنفتاح والرتابط والتكامل يف خمتلف ا
واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية، وكانت الوسيلة األساسية هلذا التوجه وتطوره ومنائه، حيث وفرت األدوات 

تمعات اإلنسانية عرب شبكا وعلى وجه اخلصوص شبكة االنرتنت العاملية، ت االتصاالت املختلفة، الالزمة لربط ا
  .مما أدى إىل تطوير خمتلف األساليب من أجل رفاهية اإلنسان

تسارع التقدم التكنولوجي والثورة املعرفية املرتبطة به، مما يستلزم مواكبة ذلك التقدم واالستفادة منه يف خمتلف  .ثالثاً 
  .جماالت احلياة ملا حيققه من مزايا لعدد كبري من التطبيقات العلمية

واحرتام حقوق اإلنسان يف  سامهت حركات التحرر العاملية واليت تطالب مبزيد من احلرية واملشاركة واالنفتاح .رابعاً 
تمعي، ورافق ذلك ارتفاع يف مستوى الوعي، والتوقعات االجتماعية، وظهور إحداث تغيريات جذرية يف البناء  ا

  .رؤى جديدة للقطاع العام فيما يتعلق بتحسني مستوى أدائه يف تقدمي خدماته العامة

للحاق بركب التطور وجتنب العزلة ومواكبة عصر السرعة االستجابة والتفاعل مع متطلبات البيئة احلديثة  .خامساً 
  .واملعلوماتية

   .ندرة املوارد واحلاجة املاسة إىل سياسات تسهم يف االستغالل األمثل للموارد احلكومية .سادساً 

                                                            
  .307، مرجع سبق ذكره، صدور اإلدارة اإللكترونية في محاربة الفساد اإلداريبدر حممد السيد القزاز،   1
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  االنتقال السليم من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية  أسس:  لرابعالمطلب ا

إن التحول من اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة اإللكرتونية ال يستلزم تزويد تلك اإلدارة اجلديدة باحلاسبات 
اآللية وربطها بشبكات االتصاالت واالنرتنت فحسب، باعتبار هذا التحول ليس جمرد قضية تقنية فحسب، بل 

احلة للتحول إىل إدارة إلكرتونية، وهذا يقتضي أي ينبغي وجود إدارة سليمة وصهو يف املقام األول قضية إدارية، 
واكب ويتزامن إصالحًا إداريًا جذريًا لإلدارة، وهذا االصالح اإلداري املطلوب يقتضي بالتايل إصالحًا تشريعيًا يت

مع االصالح االداري، ولذلك فإن أهم عوامل جناح هذا التحول هو اإلصالح اإلداري واإلصالح التشريعي، 
  :  )1(ًال منهما على التوايلوسوف نشرح ك

 اإلصالح اإلداري : الفرع األول 

إن التحول إىل اإلدارة اإللكرتونية ال يعين إلغاء العنصر البشري يف املنظمات اإلدارية العامة، فلن حتل اآللة 
هو ما والسؤال الذي يطرح اآلن حمل اإلنسان، ألن اآللة من صنع البشر واملسؤول عن تشغيلها هو اإلنسان، 

  مفهوم املوظف العام يف ظل اإلدارة اإللكرتونية، وهل خيتلف عن مفهومه يف ظل نظام اإلدارة التقليدية ؟

ولإلجابة على هذا السؤال فإن نظام اإلدارة اإللكرتونية يقتضي وجود موظفني من نوعيات فنية متخصصة 
نة وخرباء لتأمني املعلومات ومحاية الربامج ومربجمني للنظم وفنيني للصيا جديدة مشغلني للربامج اإللكرتونية

  .والتعامالت والوثائق

ولكن األمر يتطلب أن يكون املوظفون مجيعهم ذوي عقلية إدارية جديدة متقبلة هلذا التحول، وبذلك لن 
رية يلغ نظام اإلدارة اإللكرتونية املوظفني، وإمنا سوف يقلل أعدادهم، مما يؤدي إىل إحداث تغيريات جذرية وجوه

يف املفهوم اإلداري والفين للموظف العام، ويف عمليات اختيار املوظفني وتعيينهم وشروط صالحيتهم للعمل يف 
  .النظام اإللكرتوين اجلديد

ولذلك فإن الرغبة يف اجناح نظام اإلدارة اإللكرتونية ال يكفي بل ال بد من وجود االستعداد النفسي للعمل 
 عمل الدورات والربامج التدريبية احلقيقية وليس الصورية بالنسبة للموظف العام، بنجاح وال بد من االستمرار يف

مما يؤدي إىل وهذا النظام سوف يؤدي إىل القضاء على طرق تعيني املوظفني يف الدول النامية بالواسطة واحملسوبية، 
  .ئف العامةالتعيني يف الوظايف مرعاة مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص واملساواة بني األفراد 

وهذا حييلنا إىل تساؤل آخر مفاده هل التحول من نظام اإلدارة التقليدية إىل نظام اإلدارة اإللكرتونية سوف 
  يؤثر على مفهوم القرار اإلداري وأركانه ومفهوم العقد اإلداري، كما تأثر مفهوم املوظف العام ؟

                                                            
- 42(، مرجع سبق ذكره، ص، دراسة مقارنةأثر الوسائل اإللكترونية على مشروعية تصرفات اإلدارة القانونيةأمل لطفي حسن جاب اهللا،   1

46.(  
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اجلديد لن يكون اختاذ القرار روتينيًا من جانب ولإلجابة على هذا التساؤل جيب معرفة أنه يف ظل النظام 
القيادات العليا، بل إن األمر سيكون أكثر دميقراطية، وذلك ألن نظام احلاسب اآليل وبراجمه سيؤدي إىل مشاركة 

يئة القيادة إلختاذ القرار باعتبار أن القرار يستند إىل معلومات هائلة خمزنة م سبقاً العاملني يف اختاذ القرار أو يف 
 مما يؤدي إىل تطوير وتبسيط  اإلجراءات والبعد عن الروتني والتعقيدات اإلدارية باإلضافة إىل تطوير تعامل اإلدارة

  .مع اجلمهور، وبذلك سوف يؤدي نظام اإلدارة اإللكرتونية إىل القضاء على سلبيات العمل اإلداري

 اإلصالح التشريعي : الفرع الثاني 

مة سواء كانت إلكرتونية أو تقليدية، وهي بصدد القيام بوظيفتها اإلدارية فإننا البد عندما نتكلم عن احلكو 
ا، وهذه الوسائلأن نفكر باألدوات القانونية اليت متتلكها اإلدارة ل هي القرار والعقد  لقيام بالوظائف املنوطة 

حيدة إلثبات أن التصرف القانوين وكالمها يتضمن تعبريًا عن إرادة صاحب االختصاص، والتوقيع هو الوسيلة الو 
رمز مكتوب يدل " صادر من خمتص وإذا كان العمل مستقرًا يف ظل اإلدارة التقليدية على تعريف التوقيع بأنه 

ال اإللكرتوين حيتاج ، "على اعرتاف كاتبه بنسبة املكتوب املذيل بالتوقيع إليه فإن التعبري عن اإلرادة بالتوقيع يف ا
خاصًة وأن قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية ال يتضمن ما يساعد على تبين موقف واضح لتدخل تشريعي 

يف هذا الصدد، ويالحظ أن قانون اإلثبات القائم ال يلزم القاضي اإلداري، ألن موضوعه املنازعات املدنية 
  .ثبات جمرداً عن طبيعة املنازعةوالتجارية ولكن القضاء مييل بطبيعة احلال لتبنيه من حيث تضمنه لقواعد اإل

إذ ال يستقيم تبين احلكومة اإللكرتونية كأسلوب لقيام اإلدارة بعملها إال من خالل تدخل تشريعي حيسم 
أمر التوقيع اإللكرتوين باإلضافة إىل أنه مدخل رئيسي لكل املعامالت اإللكرتونية يف جمال القانون العام أو اخلاص، 

و إلصدار عدد من التشريعات اليت متس تطبيق احلكومة اإللكرتونية بطريقة أو بأخرى، ولذلك فإن املشرع مدع
ذلك أن سلوك األسلوب اإللكرتوين يف إدارة العمل احلكومي يعين دخول احلكومة يف معامالت مع األفراد تكون 

ا وسائل االتصال    : اإللكرتوين، ومن املوضوعات اليت يلزم على املشرع أن ينظمها اآليت أدا

 .جترمي اقتحام املواقع اإللكرتونية وإتالفها -
 .جترمي انتهاك حق اخلصوصية -
 .جترمي انتهاك سرية التوقيع اإللكرتوين -

ة من أخذمها وباإلضافة إىل اإلصالح اإلداري والتشريعي فإن هناك عنصرين أساسني البد لإلدارة احلكومي
تطوير بعني اإلعتبار ملا هلما من أمهية كبرية يف جناح اإلدارة يف عملية التحول حنو اإلدارة اإللكرتونية، أال ومها 
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يئة املواطن من ناحية أخرى، ويف ما يلي سوف نتعرض هلما  املؤسسات واإلدارات احلكومية من ناحية، وإعداد و
  : )1(بالتفصيل

 ير المنظمات الحكومية تطو : الفرع الثالث 

يتطلب جناح تطبيق اسرتاتيجية احلكومة اإللكرتونية يف الواقع العملي إجراء العديد من التغيريات التنظيمية 
داخل املنظمات احلكومية، حيث أن نظم وأساليب اإلدارة التقليدية ال تتناسب مع تطبيقات احلكومة اإللكرتونية 

اختاذ القرارات، وتتعدد جماالت التغيري املطلوبة حيث يتطلب األمر تغيري اهلياكل اليت تتطلب املرونة والسرعة يف 
ل الشبكية ذات االتصاالت الواسعة، ويقل التوجه حنو التخصص وتقسيم العمل، ويف التنظيمية بالتحول إىل اهلياك

يادات اإلدارية األعلى، وتقل املقابل يزيد التوجه حنو دمج الوظائف وتقليل املستويات اإلدارية، وتقل سيطرة الق
  .مل املدارة ذاتياً املستويات الرقابية، ويزيد متكني العاملني واالعتماد على فرق الع

كما أن هناك أمهية كبرية لوجود مراكز للمعلومات باملنظمات احلكومية لتوفري قواعد البيانات الداعمة 
م  إلختاذ القرارات املتعلقة باخلدمات اإللكرتونية، وتشمل معلومات عن العمالء احلاليني واملرتقبني واحتياجا
م وحجم الطلب املتوقع على اخلدمات اإللكرتونية   .ورغبا

ويتطلب التحول إىل احلكومة اإللكرتونية إعادة هندسة نظم وإجراءات العمل مبا يتناسب مع النظم 
ا اإللكرتونية، وذلك بتحليل األعمال احلالية وحتديد األعمال املقرت  ح حتويلها إىل النظم اإللكرتونية وتبسيط إجراءا

وتطوير النماذج املستخدمة، وال تقتصر إعادة اهلندسة عند هذا احلد حيث يتطلب األمر إعادة تصميم الوظائف 
ا العاملون مبا يتناسب مع العمل اإللكرتوين   .وتطوير الواجبات واملسؤوليات اليت يقوم 

لعاملني بدرجة كبرية يف جناح تطبيق احلكومة اإللكرتونية، فكلما كانت ثقافة وتؤثر الثقافة التنظيمية ل
املنظمة إجيابية يف موقفها من التكنولوجيا الرقمية ازداد رضا األفراد عن أدوارهم يف املنظمة قبل قدوم هذه 

ت املقدمة، وبالتايل تقل التكنولوجيا وأثناءها وبعد تطويرها وتطبيقها لتحسني اإلنتاجية وجودة املنتجات واخلدما
  .لكرتونيةإلمقاومة العاملني للتغيري اليت تعد من أهم املعوقات اليت تواجه احلكومة ا

وتظهر أمهية دراسة الثقافة التنظيمية عند التخطيط للتحول إىل احلكومة اإللكرتونية نظرًا ألن نقل 
فة، لذا يلزم األمر حتليل الثقافة التنظيمية التكنولوجيا وتطبيق نظم عمل جديدة ينطوي أو يعكس ثقافات خمتل

م وتقاليدهم  السائدة يف منظماتنا احلكومية وحتديد التغيريات املطلوب إحداثها يف قيم ومعتقدات العاملني وعادا
م يف العمل واليت متثل فجوة ثقافية جيب التغلب عليها لنشر ثقافة العمل اإللكرتوين   .وسلوكيا

  
                                                            

  ).74-72(، صمرجع سبق ذكره، الحكومة اإللكترونية مدخل إداري متكاملإميان عبد احملسن زكي،   1
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 إعداد وتهيئة المواطن : الفرع الرابع 

يئة املواطن لفهم واستيعاب  مزايا التعامل جيب أن تركز اسرتاتيجية احلكومة اإللكرتونية على إعداد و
اإللكرتوين من حيث تقليل الوقت واجلهد والتكلفة، حيث تواجه بعض الدول النامية صعوبات يف حماولة نقل 

لتكييف جتارب وتطبيقات الدول املتقدمة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال دون اختاذ اإلجراءات الالزمة 
ا هلذه النقلة احلضارية، مما ي يئة جمتمعا ا على مسايرة هذه التغيريات و ا إىل صدمة ثقافية لعدم قدر عرض شعو

  : التكنولوجية والتجاوب معها، وذلك من خالل اتباع اخلطوات التالية 

الراسخة لدى املواطنني عن اخلدمات احلكومية، والتأكيد على حرص املنظمات احلكومية تغيري الصورة الذهنية  -
  .وذلك من خالل احلمالت اإلعالمية املكثفة إلعادة الثقة يف احلكوماتعلى راحة املواطن ورفاهيته 

اإلعالم عن مواقع اخلدمات احلكومية اإللكرتونية يف وسائل اإلعالم املختلفة من إذاعة وتلفاز وجرائد وجمالت،  -
  .وشرح كيفية الوصول إليها واملزايا اليت حتققها

شبكة األنرتنت يف املعامالت اإللكرتونية مع إتاحة الفرصة ملشاركة على استخدام التوسع يف تدريب املواطنني  -
  .القطاع اخلاص يف نشر الوعي التكنولوجي

  .التوسع يف إنشاء مراكز وأكشاك تكنولوجية لتقدمي اخلدمات احلكومية على كافة املستويات املركزية واحمللية -

  

  إلدارة اإللكترونية وا التقليديةالفرق بين اإلدارة :  خامسالمطلب ال

ا وهيكلها التنظيمي وطبيعة  ختتلف اإلدارة اإللكرتونية عن اإلدارة التقليدية يف أهدافها وفلسفتها ونظم إدار
ا، وميكن تو  يح هذا اإلختالف يف العناصر ضالعالقات اليت تربطها باملواطنني وأسلوب إدارة املوارد البشرية 

  :)1(التالية

الكثري من املعامالت الورقية يف النظام التقليدي تتعرض للتلف مع مرور الوقت، يف حني كانت : الحفظ  -
أصبح امللف اإللكرتوين الذي يضم املعاملة ضمن حمتوياته حمفوظًا يف مأمن من التلف والتقادم يف املوضع 

أمني كثري من املنظمات املخصص له على الشبكة اإللكرتونية للمنظمة اليت يوجد لديها امللف، باإلضافة إىل ت
ا باستخدام أكثر من وسيط ختزين إلكرتوين، احرتازاً من حدوث أي عارض للشبكة األم   .اإللكرتونية حمتويا

يتعرض املتعاملون مع املنظمات التقليدية ملشكلة كربى، ترتكز يف احتمال حيدث كثرياً، وهو ضياع : الضياع  -
م بني أكداس املعامالت األخر  أو ضياعها بني كومة أوراق ألقيت يف سلة النفايات باخلطأ، إن هذه ى، معامال

                                                            
  ).39-37(ص، مرجع سبق ذكره، دور اإلدارة اإللكترونية في محاربة الفساد اإلداري، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالميبدر حممد السيد القزاز،   1
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املشكلة قد تكون كارثية بالنسبة للمواطن، وخباصة إذا كانت تلك األوراق ختص معاملة على درجة من األمهية، 
ذي ال وكان من تبعات ذلك إحلاق الضرر أو خسائر جسيمة بصاحب املعاملة أو باإلدارة نفسها، وهو األمر ال

يواجهه إطالقًا مراجع اإلدارات اإللكرتونية، نظرًا إىل أنه ال سبيل إىل فقدان أي بيان أو معاملة أو ملف من 
  .امللفات اليت مت حفظها على الشبكة اإللكرتونية إال نادراً 

إن احلصول على معلومة ما أو معاملة من أحد امللفات الورقية للنظام التقليدي أمر بالغ الصعوبة، : اإلسترجاع  -
نظراً إىل تكدس امللفات واملعامالت، مما قد حيتاج إىل ساعات أو أيام، فاالنتقال إىل األرشيف للبحث عن ملف 

األمر ال يكلف الباحث يف أرشيف الشبكة تائه بني مئات ورمبا آالف امللفات، رحلة شاقة، يف حني أن مثل هذا 
ليخرج تاريخ اإللكرتونية عن هذه املعاملة أو هذا امللف أكثر من الضغط على الزر املعين يف لوحة املفاتيح 

  .معامالت املراجع كامًال، وليس فقط تلك املعاملة

سبيل سعيها حلفظ تلك امللفات يكبد األسلوب الورقي اإلدارة التقليدية الكثري من النفقات يف : التكاليف  -
واملعامالت، وصيانة املكان الذي حتفظ فيه، حيدث هذا يف الوقت الذي ال يكلف هذا األمر يف ظل اإلدارة 

أو املعامالت عليها سلفاً،  اإللكرتونية أكثر من مثن وسائط التخزين أو الشبكة اليت ُمحّلت البيانات أو املعلومات
  .أو حفظ أو جتديد، وأيضاً دون تكبد خسائر أو نفقات إضافية دون محل عناء صيانة مباين

ا اليت قد تتجاوز أعدادها أرقامًا تتخطى حاجز : المكان  - ، )املليون(يعد حفظ املعامالت الورقية وختزين ملفا
تلك من أكرب املشكالت اليت تواجه اإلدارات التقليدية، إذ أن ذلك سيضطر اإلدارة إىل توفري خمازن ضخمة ل

املعامالت فضًال عن توفري عدد كبري من املوظفني مهمتهم األساسية إدارة هذه املخازن واحلصول على أحد 
امللفات حني طلبه، مما يرهق تلك اإلدارات التقليدية، ويعطل مواردها، ويبتلع جهودها املهدرة يف احلفظ 

ا والتخزين، أما اإلدارات اإللكرتونية فإن هذا األمر رمبا ال يد ا على اإلطالق، حيث تتسع شبكا خل يف حسابا
ملاليني بل مليارات امللفات، يف حني قد ال حيتاج جمموع األجهزة اليت حتمل عليها تلك الشبكة حجم غرفة 

  .صغرية

ج من ميزات اإلدارات اإللكرتونية اليت ال تتوافر لإلدارات التقليدية تأمني الشبكات اإللكرتونية بربام: الحماية  -
ا باحلذف أو اإلضافة، فهذه كلها  ا ومعامال محاية تضمن عدم متكن أحد من الدخول إليها والتالعب يف ملفا
أمور أصبحت غري واردة يف حساب املتعامل مع اإلدارات اإللكرتونية الذي يدرك أن واقع معاملته وبياناته احملمية 

يف الوصول إليها، وأن الربنامج احلاسويب الدقيق للشبكة  املخزنة على شبكة اإلدارة اإللكرتونية ال سبيل ألحد
  .سيمنحه فرصته بناًء على بياناته، بعيداً عن التدخل البشري
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تستطيع اإلدارات اإللكرتونية بكل يسر تسجيل أي إجراء يتم على الشبكة اإللكرتونية : التوثيق والضبط  -
ا لإلدارة بالساعة والدقيقة والثانية اليت مت فيها،  مما يضمن لتلك اإلدارات أعلى مستوى من الدقة والتوثيق ملدخال

ا اليت حتكمها النظم والربامج فائقة الدقة واحلماية واألمان لإلدارات اإللكرتونية ا ومعامال   .وخمرجا

 فأما عن طبيعة اإلجراءات، فتكشف النظرة العميقة إىل طبيعة كل من :طبيعة اإلجراءات وطبيعة اللقاء  -
أسلوب اإلدارة التقليدية واإلدارة اإللكرتونية، وإىل طبيعة املمارسات يف كلتا اإلدارتني، عن أوجه اختالف جوهرية، 
منها أن إجراءات اإلدارة اإللكرتونية ليست بتلك املباشرة اليت يعتمد عليه أسلوب اإلدارة التقليدية، حيث ال 

موظفًا على مكتبه أو موظف خطوط أمامية، مثلما حيدث يف النظام يلتقي مراجع اإلدارة اإللكرتونية مسؤوًال أو 
التقليدي، فمراجع اإلدارة اإللكرتونية قد يتعامل مع برنامج حاسويب نظمت خالله عمليات دقيقة حمددة ينفذها 

نرتنت، أو املراجع عرب قائمة من األوامر اليت يقوم بتنفيذها على لوحة مفاتيح جهازه، إن كانت املعامالت عرب األ
  .أجهزة اإلدارة املوجودة يف الكبائن املخصصة لذلك الغرض، كالصرافات اآللية مثالً عرب 

وأما عن طبيعة اللقاء، يف حال اإلدارة اإللكرتونية خيتفي دور الوسائل املباشرة اليت يلتقي خالهلا طرفا 
ا الوسيط اإللكرتوين الذي يوفر هذا اللقاء العملية اإلدارية، كالتليفونات أو املراسالت أو الفاكسات، ويستبدل 

اإلفرتاضي الذي يقوم على إجراء معاملة بني طرفني ال يوجد أثناء إجرائها سوى أحدمها فقط، بينما ميثل اآلخر 
الربنامج احلاسويب أو بريده اإللكرتوين الذي سيطلع عليه املسؤول الحقاً، أو يؤدي الربنامج اخلدمة بناء على 

ا سلفًا حتدد قبول األمر أو رفضه، إذا تبدلت وسائل التعامل أيضاً، مما أتاح مزيدًا من البعد عن بيانات غذ ي 
  .املعامالت الشخصية، وخضوعها أو عدم خضوعها لإلرتياح أو التعب أو الوساطة من قبل أحد الطرفني

ميكنها استقبال آالف الطلبات أو الرسائل اإلدارات اإللكرتونية تتميز بالتفاعل السريع، إذ : التفاعل والسرعة  -
يف وقت واحد، والرد عليها مجيعًا بسرعة فائقة ويف وقت واحد بإعطاء أمر واحد لرسالة حمددة للوصول إىل عدد 
هائل من األفراد، كأن ترسل إحدى اجلهات احلكومية إشعارًا بالتعيني، أو منح األراضي، أو تسليم الوحدات 

التوعية آلالف بل ماليني املستلمني احململة عناوينهم اإللكرتونية على الشبكة، يف حلظة السكنية، أو رسائل 
  .واحدة وباألمر نفسه

مع مراجعيها، مما مينحها ميزة مل يكن من املمكن حىت ختيلها  واإلدارات اإللكرتونية تتفاعل بسرعة فائقة 
ورقية، أو حىت املكاملات اهلاتفية، مما قد حيتاج إىل أيام يف عهود اإلدارات التقليدية اليت يعتمد على املكاتبات ال

  .ورمبا أشهر إلجناز مشروع ما من تلك املشروعات

يضاف إىل ميزات اإلدارة اإللكرتونية ميزة أخرى، من الصعب توافرها لإلدارات التقليدية، وهي  :مدة الخدمة  -
وقت دوامها الرمسي إلستقبال مراجعيها إال يف عدد حمدود حمدودية ساعات الدوام لإلدارات التقليدية اليت ال يتسع 

من الساعات على مدى أيام حمددة يف األسبوع قد ال تتجاوز اخلمسة أيام، يف حني تتوافر خدمات اإلدارات 
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ا يف أي وقت سواء من األجهزة اخلاصة يف  اإللكرتونية أربعًا وعشرين ساعة، إذ ميكن تنفيذ األوامر على شبكا
ا ونوافذها اإللكرتونية اخلاملنا اصة، حيث إن ذلك  زل عرب شبكة األنرتنت، أو عرب الكبائن اليت تتاح فيها أجهز

ا أو  كله ينفذ وفق برنامج معد سلفًا للرد بالسلب أو اإلجياب على األوامر اليت ترد إليه حسب مطابقته بيانا
  .خمالفته إياها

اإلدارة احمللية مثًال، لديها من اإلجراءات الكثرية املتداخلة، مما هناك إدارات ذات مهام خاصة ك: المهام  -
يصعب حتقيقه يف ظل النظام التقليدي لإلدارة، ويف ظل اإلدارات اإللكرتونية احلديثة أصبح هذا النوع من 

  .ةاإلدارات يؤدي عملياته املتداخلة بيسر وسهولة من خالل تلك اإلمكانيات الفارقة اليت أتاحتها التقني

ا إدارة تقوم على استثمار املوارد املعلوماتية : استثمار الموارد  - تتميز اإلدارة اإللكرتونية عن اإلدارة التقليدية بأ
ا على النحو الذي خيدم خططها  وختزينها، ووضع الربامج اليت تالئم اإلدارة يف التحكم يف هذه املعلومات وإدار

ا اخلدمية أو  التنموية، معتمدة على األنرتنت واملعرفة بوصفها رأس مال تلك اإلدارات وأهدافها أو مشروعا
  .اإللكرتونية، حيدث ذلك بني أطراف التعامل بسرعة فائقة، ويف كل موقع

  

  أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال على وظائف االدارة: المطلب السادس 

  التخطيط اإللكتروني : الفرع األول 

هو وضع اخلطط طويلة ومتوسطة األجل اليت حتقق أهداف املنظمة، وتتم ترمجة  إن جوهر عملية التخطيط
اخلطط إىل برامج زمنية توضح التوقيتات الزمنية ألداء األعمال بالتفصيل، وعادة ما تقوم املنظمات احلكومية 

مرنة ومتغرية بصورة  بوضع خطط سنوية لألداء ترتبط باملوازنة العامة للدولة، أما يف التخطيط اإللكرتوين فاخلطط
  .ديناميكية مستمرة وتعتمد على تدفق كم هائل من املعلومات عن التغيريات يف البيئة اخلارجية

وال يقتصر التخطيط اإللكرتوين على اإلدارة العليا بل يشارك كافة العاملني يف وضع اخلطط وبرامج العمل 
الئها ومورديها واملشكالت اليت تواجههم يف أداء أعماهلم، نظرًا ملعرفتهم باملواقف الفعلية يف عالقة املنظمة بعم

لذلك تتجه املنظمات إىل التخطيط من أسفل إىل أعلى بدًال من االجتاه التقليدي السائد بأن يتم التخطيط من 
  )1(.أعلى إىل أسفل، ويتطلب ذلك تزويد العاملني مبهارات ختطيطية لتحليل املواقف وتقدير املخاطر

  

  
                                                            

  .103مرجع سبق ذكره، ص الحكومة اإللكترونية مدخل إداري متكامل،ميان عبد احملسن زكي، ا  1
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  التنظيم اإللكتروني : الفرع الثاني 

تعتمد عملية التنظيم على توزيع األنشطة على تقسيمات تنظيمية حمددة االختصاصات، ويتم حتديد 
تبعيتها التنظيمية وفقًا خلط السلطة وتبعًا ملبدأ وحدة األمر، وتتميز املنظمات احلكومية باهلياكل التنظيمية اهلرمية 

رية حيث ترتكز السلطة يف قمة اهليكل التنظيمي وتتحدد االتصاالت الرمسية تبعًا خلط متعددة املستويات اإلدا
  .السلطة

ا املنظمة، ومن األمثلة  أما التنظيم اإللكرتوين فهو مرن ومتغري تبعًا لطبيعة املهام واألنشطة اليت تكلف 
انتهاء هذه املشروعات، ويعتمد على ذلك اهلياكل القائمة على املشروعات حيث تتعدل اهلياكل التنظيمية ب

التنظيم اإللكرتوين على االتصاالت املتشابكة املفتوحة داخل املنظمة وخارجها واليت تتيحها نظم الشبكات احمللية 
والعاملية، وحتل فرق العمل حمل التقسيمات التنظيمية اجلامدة، وتنتقل املركزية من قمة اهليكل التنظيمي لتحل حملها 

املتعددة وفقًا ملبدأ الالمركزية، وبذلك تتحول اهلياكل التنظيمية إىل هياكل أفقية متشابكة بدًال من  مراكز السلطة
  )1(.اهلياكل اهلرمية

  القيادة اإللكترونية : الفرع الثالث 

القائد يف املنظمات احلكومية هو مركز التحكم والتوجيه الذي يقوم بتوزيع املهام واألدوار بني العاملني 
السلطة يف اختاذ القرارات، ويتلخص دور العاملني يف تنفيذ األوامر والتكليفات وإمداده باملعلومات الالزمة  ولديه

لدعم عملية اختاذ القرارات، أما يف القيادة اإللكرتونية فاملوظف العام الذي يعمل يف نطاق اخلدمة العامة ليس يف 
ة البيانات املوجودة يف جهة عمله، وتعد قاعدة البيانات مبثابة حاجة إىل الرجوع إىل الرؤساء، إمنا يرجع إىل قاعد

  .تفويض مسبق للموظف بأن يتخذ قراره يف شأن اخلدمة العامة اليت تتعلق باجلمهور

لذا فالقائد اإللكرتوين هو قائد معريف يقدم االستشارات، وحيل املشكالت، ويتيح الفرصة أمام العاملني 
املتميز، ويدير ذاته قبل أن يدير اآلخرين، ويشجع القائد اإللكرتوين فرق العمل ذاتية كايفء األداء يلإلبتكار و 

  )2(.اإلدارة وينمي الوالء واالنتماء لدى العاملني

  الرقابة اإللكترونية : الفرع الرابع 

ختاذ دف عملية الرقابة بصفة عامة إىل مقارنة األداء الفعلي باألداء املستهدف لتحديد االحنرافات وا
االجراءات لتصحيحها، ويف النظم اإللكرتونية توفر االتصاالت السريعة املتشابكة معلومات هائلة عن األداء 

  .الفعلي ويف الوقت اآلين، حيث تزيد فعالية الرقابة يف عالج االحنرافات وقت حدوثها وتصبح الرقابة فورية

                                                            
  .104نفس املرجع، ص  1
  .نفس املرجع، نفس الصفحة  2
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وخاصة الرقابة على النظم اإللكرتونية ملنع اخرتاق النظم ويتسع جمال الرقابة ليشمل الرقابة الداخلية واخلارجية، 
وقواعد البيانات، وتركز الرقابة اإللكرتونية على النتائج وليس على املدخالت، ويتطلب جناح الرقابة اإللكرتونية 

  )1(.فنوعاً من اإللتزام الذايت لدى العاملني وتتحول الرقابة إىل رقابة ذاتية بدافع من االلتزام وليس اخلو 

  

  أهمية اإلدارة العامة اإللكترونية:  سابعالمطلب ال

ا اليومية تواجه  تمعات املدنية احلديثة اليت كانت مسرية حيا تعد اإلدارة العامة اإللكرتونية عصب حياة ا
بفعل أزمات خانقة يف ظل اإلدارة التقليدية حىت استطاعت أن ختطو خطوات الفتة يف سبيل جتاوز هذه األزمات 

  .التقنية، بينما التزال جمتمعات أخرى تتجه ببطيء حنو تطبيق اإلدارة اإللكرتونية

ا بديل عصري يواكب التطور الذي يشهده العامل يف جمال  وينظر إىل اإلدارة العامة اإللكرتونية على أ
ول على قدرات أعلى تكنولوجيا املعلومات واإلتصال، ويليب مطالب اإلنسان اإلدارية، ويرضي طموحه يف احلص

  .وأيسر يف إدارة شؤون حياته

إن تعميم تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اإلدارة ليس شكًال عصريًا للحياة نسعى لتقمصه، 
تمعاتنا، ودافعًا لتلك اإلدارات لتجاوز واقعها واالنطالق إىل اآلفاق العاملية الرحبة  بقدر ما هو حاجة ماسة 

  .ة ومشاركة واسعةبوترية سريع

  : وب اإلدارة اإللكرتونية فيما يليوميكن استعراض أهم النقاط اليت تؤكد حاجة القطاع احلكومي لتطبيق أسل

ا . 1 تردي مستوى خدمات كثري من اإلدارات احلكومية وتعقيدها إىل درجة تستدعي احلاجة إىل تبسيط إجراءا
  .للمواطننيوجعلها أكثر سالسة ومرونة وتسهيل تقدميها 

يئة أجواء من الوضوح . 2 حاجة اإلدارة احلكومية إىل مزيد من الثقة املتبادلة بينها وبني املراجعني هلا، ورغبتها يف 
يف دوائر العمل احلكومي، مما يدعو تلك اإلدارات إىل التوجه حنو اإلدارة اإللكرتونية بوصفها منطاً جديداً، فيها 

ضباط ما يعني على تغيري وجهة النظر السائدة لدى املواطن، وتعديل الصورة القدمية من احلياد واملوضوعية واإلن
  )2(.لإلدارة احلكومية يف عقله

                                                            
  .105نفس املرجع، ص  1
  .48، مرجع سبق ذكره، صبالفقه اإلسالميدور اإلدارة اإللكترونية في محاربة الفساد اإلداري، دراسة مقارنة بدر حممد السيد القزاز،   2
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حتقيق الشفافية احلكومية، من خالل إتاحة املعلومات عن كافة األنشطة احلكومية، وإتاحة القوانني واللوائح . 3
ومات عن املشرتيات احلكومية على شبكة األنرتنت احلكومية على شبكة األنرتنت، كما يتم إتاحة املعل

  .للمساواة بني املوردين

تقليص النفقات، حيث إن استخدام األساليب التكنولوجية يؤدي إىل تقليل عدد القائمني على حفظ ونسخ . 4
 ونقل وتوزيع األعمال الورقية اخلاصة بالتعامالت، ويقلل اجلهد واملوارد املخصصة لكل خطوة من خطوات

  .اإلجراءات احلكومية، مما يؤدي إىل تقليص جزء كبري من تكلفة التعامالت احلكومية التقليدية

زيادة جودة اخلدمات احلكومية، وذلك ألن تقدمي اخلدمات احلكومية عرب شبكة األنرتنت يتيح للمواطنني . 5
  :املزايا التالية 

  .وعشرين ساعة يومياً ويف أي مكان وبأقل جهد احلصول على اخلدمات احلكومية يف أي وقت على مدار أربع -

  .السرعة الفائقة للتعامالت احلكومية اليت تتم إلكرتونياً إذا ما قورنت بالتعامل الورقي باألساليب التقليدية -

لى إن تقدمي اخلدمات احلكومية إلكرتونياً يقضي على تأثري الفروق الفردية يف أداء العاملني واليت قد تؤثر سلباً ع -
  .جودة اخلدمات احلكومية

الذي ) الزبون(إدارة عالقات أكفأ مع املواطنني، فاملواطن بالنسبة للحكومة اإللكرتونية هو مبثابة العميل . 6
تمعية للعالقات مع املواطنني، وهي  تدرس احتياجاته وتليب طلباته، وقد سهلت األنرتنتما يسمى بالذاكرة ا

  .اسرتجاعها بسرعة فائقةعبارة عن معلومات هائلة يتم 

حتقيق الكفاءة يف األداء احلكومي من خالل خفض تكاليف األعمال احلكومية بالتحول من األسلوب الورقي . 7
إىل األساليب اإللكرتونية يف أداء األعمال، كما يتحقق مفهوم الفاعلية من خالل حتقيق األهداف السياسية 

  .ومة للحكومة، وبذلك يتحقق رضا املواطننيواالجتماعية واالقتصادية احملددة واملرس

التكامل بني املنظمات احلكومية من خالل االتصاالت الفائقة اليت تربط املنظمات احلكومية بعضها البعض . 8
حبيث يتعامل املواطن معها ككيان واحد، مما يقلل الوقت واجلهد ويقضي على التضارب يف اإلختصاصات بني 

  .تعامل مع املواطننياجلهات احلكومية عند ال

احلد من ظاهرة الفساد اإلداري من خالل نشر كافة البيانات واملعلومات املتعلقة باألداء احلكومي على شبكة . 9
األنرتنت وإتاحتها للمواطنني، وإعطائهم حق املساءلة عن القرارات اليت يتخذها املسؤولون، وبذلك تتحقق 

  )1(.س الصاحل العامالرقابة الشعبية على املمارسات اليت مت

                                                            
  ).26-24(، مرجع سبق ذكره، صالحكومة االلكترونية مدخل إداري متكاملإميان عبد احملسن ذكي،   1
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  المنظمات الحكوميةدور الشبكات المعلوماتية في : نيالمبحث الثا

  

  الشبكات المعلوماتية أهميتها ومميزاتها  :المطلب األول 

لذا فإن إقامة نظرًا ألمهية الشبكات املعلوماتية يف الوقت احلايل بالنسبة للفرد واملنظمات على حٍد سواء، 
املعلوماتية والتحكم فيها يعترب من أهم األمور اليت ينبغي أن توىل هلا أمهية كبرية نظراً ملا تقدمه من هذه الشبكات 

  .مزايا

  تعريف الشبكات المعلوماتية : الفرع األول 

يقصد بالشبكة كمفهوم جمموع القنوات املستعملة داخل املنظمة واليت تكفل الربط والتنسيق بني مجيع 
، أما شبكات املعلومات فهي ربط جمموعة من احلواسيب مع بعضها البعض لتبادل )1(املنظمةأقسام وفروع هذه 

  .املعلومات والبيانات وفق ضوابط معينة، أي أن الشبكات املعلوماتية هي قنوات لنقل املعلومات

ا جمموعة كابالت تربط جمموعة حواسيب  ولعل أبسط مثال للشبكات شبكة احلاسوب على اعتبار أ
  )2(.ضها ببعض من أجل توزيع وتنسيق العناصر املعلوماتية على مجيع أقسام وفروع املنظمةبع

أما الشبكة املعلوماتية يف املؤسسات ومراكز املعلومات تعين جمموعة من مراكز ومؤسسات املعلومات 
احلواسيب و وسائل املتجانسة أو غري متجانسة تتفق فيما بينها على املشاركة يف املصادر، مستخدمة يف ذلك 

االتصال احلديثة، فهي إذن مشروعات تعاونية توفر فرصاً لكافة املشاركني فيها للحصول على املعلومات عن طريق 
  )3(.التوزيع أو البث من خالل وسائل االتصال عن بعد لتناقل وتبادل املعلومات بأنواعها

  أهمية ومميزات الشبكات المعلوماتية : الفرع الثاني 

  :)4(ابراز أمهية الشبكات املعلوماتية من خالل املزايا اليت متتلكها، وهي كاآليت ميكن 

 .تطوير تدفق املعلومات وتسهيل العالقة مع شركاء األعمال داخل املنظمة وخارجها -
                                                            

1 Bressy(G) et Konkuyt(C), Economie d’Entreprise, Edition DALLOZ, Paris, 1995, p101. 
2 Olivier pavie, Monter son réseau, Compus press, paris, 2007, p7. 

دراسة حالة شركة القطن –دراسة اقتصادية قياسية ألثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على األداء االقتصادي للمنظمة ياسع يامسينة،   3
ببومرداس ، كلية مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ختصص تسيري املنظمات، جامعة أحممد بوقرة :، اجلزائر-)SOCOTHYD(الممتص

  .60، ص2011العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، 
  .61نفس املرجع، ص  4
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الشبكة حتسني سالسة العمل لزيادة االنتاجية بالعمل عن بعد واملشاركة يف املوارد مما يسمح باستغالل موارد  -
 .باملنظمة عند وبعد اجناز األعمال اليت ال تتطلب التأخري

التواصل عن بعد، فالشبكة تتيح امكانية التواصل بني املستخدمني يف مواقع خمتلفة، يستخدمون نظم التشغيل  -
املختلفة وبرامج خمتلفة بل ولغات خمتلفة، فاللقاءات عن بعد تسمح بالتخاطب اللحظي بني جمموعة من 

 .اخل...ستخدمني عوضاً عن عقد االجتماعات بالطرق التقليدية، وجتنب تكاليف النقل، السفر، اإلقامة، امل

ا للعمالء عن طريق قوائم البيع بطريقة مل تكن متاحة  - ميكن للمنظمة جتهيز طلبيات املوردين بعرض منتجا
 .تقليدياً من قبل

مع سوق العمل، مما يتيح استغالل ) ، املعاهد، مراكز التدريباجلامعات(ربط مصادر املوارد البشرية املؤهلة  -
تمع من طرف املنظمات  .الطاقات البشرية الكامنة يف ا

 .ضمان بث وتبادل املعلومات األساسية ملختلف التطبيقات داخل التنظيم -

 .متكن أعضاء املنظمة من احلصول على معلومات من أي مكان متواجدين فيه -

 .ة بيانات حتوي حجم هائل ومهم من املعلومات للتسيري العملي لألنشطةاتاحة قاعد -

 :تدعيم العمل اجلماعي واملسامهة يف حل املشاكل املشرتكة من خالل  -

  حيث يستفيد عدة مسؤولون من املوارد املشرتكة للقيام بإنشاء، إلغاء، إضافة، أو : تقاسم امللفات
 .اإلطالع على هذه امللفات

 حيث يتمكن املستعملون من استخدام نفس وحدات االخراج كالطابعة مثالً : دات احمليطةتقاسم الوح. 
 تقاسم الربامج وختفيض سريورة خمتلف الوثائق. 
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  أنواع الشبكات المعلوماتية :المطلب الثاني 

   )1(الشبكات المعلوماتية من حيث التغطية الجغرافية: الفرع األول 

  )LAN) "Local Area Network"شبكات المناطق المحلية :أوًال 

شبكات املناطق احمللية هي جمموعة من احلواسيب والتجهيزات األخرى املختلفة، موصولة فيما بينها ضمن 
، يتم من خالهلا قراءة البيانات املوجودة يف احلواسيب املشاركة )مبىن أو عدة مباين متقاربة(حدود جغرافية ضيقة 

  :ة للشبكة، كما متتاز مثل هذه الشبكات مبا يليواملشكل

 .سرعة نقل البيانات والدخول إىل الشبكة -
 .الرقابة والسيطرة على الدخول للشبكة يكون بفعالية -
 .امكانية ربط العديد من احلواسيب واملستخدمني -
 .تكاليف التشغيل والصيانة تكون منخفضة نسبياً  -

  :غالباً من أربعة مكونات أساسية هي كما تتكون مثل هذه الشبكات احمللية 

 .أجهزة اخلدمة، اليت تنظم إدارة الشبكة ومركزية املعلومات وأمنها -
 .أجهزة العمل اليت يقوم مستخدمو احلاسوب يف الشبكة بالعمل عليها -
 .نظام تشغيل الشبكة يصمم خصيصاً لذلك ليقوم بإرسال واستقبال املعلومات خالل الشبكة -
بط وهي وسائل مكّونة من معدات مع براجمها لتسهيل نقل املعلومات، وكذا األجهزة أدوات وبرامج الر  -

 .التكميلية كالطابعة أو املاسح الضوئي أو املودام

  :وميكن تصنيف هذا النوع من الشبكات من حيث الربط واملعاجلة إىل نوعني، مركزي وغري مركزي 

 :الربط والمعالجة على أساس مركزي . 1

، الذي يتوىل عمليات التنظيم لوظائف )Serveur(إسم احلوسبة عن طريق احلاسوب اخلادم يطلق عليه 
ا   .الشبكة ومكونا

  

  

                                                            
دراسة حالة شركة القطن –دراسة اقتصادية قياسية ألثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على األداء االقتصادي للمنظمة ياسع يامسينة،   1

  ).65- 63(، املرجع السابق، ص ص -)SOCOTHYD(الممتص
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 :الربط والمعالجة الالمركزية . 2

يطلق عليها الشبكة املتناظرة حيث تقوم احلواسيب املشاركة يف الشبكة باملعاجلة والتخزين للبيانات املتوفرة 
ا، مث تتبادل باملعلومات مع بقية احلواسيب املوجودة على الشبكة من دون وبناء قواعد لديها،  البيانات اخلاصة 

  .احلاجة إىل سيطرة مركزية

   )WAN) "Wide Area Network"شبكات المناطق الواسعة  :ثانياً 

يف  شبكات املناطق الواسعة هي الشبكات اليت تربط احلاسبات بني دولة وأخرى أو بني خمتلف املناطق
العامل ومنها شبكة االنرتنيت مستعملة يف ذلك جتهيزات تكنولوجيا املعلومات واالتصال اليت تسمح بربط أجهزة 
احلاسوب املتقدمة بعضها ببعض يف خمتلف أحناء العامل مشكلة بذلك جتمعات عنقودية يطلق عليها األجهزة 

ن البيانات واملعلومات يطلع عليها عدد كبري من اخلادمة وهي اليت متثل خمزنًا الكرتونيًا لكّم هائل وضخم م
  .املنظمات والبشر يف أماكن متعددة من العامل

  ) MAN) "Metropolitan Area Network"شبكات المناطق المدنية  :ثالثاً 

تكون مساحتها حبدود ) مدينة(ينطبق هذا النوع على الشبكات احمللية ولكنها على مستوى منطقة مدنية 
كمسافة بني أبعد نقاط الربط فيها، ويكون أساس الربط هذا عن طريق تكنولوجيا األلياف البصرية ،  2كلم  40

مليون بايت يف الثانية، ويكون عمل شبكات املناطق  100بني املواقع املختلفة، مزودة بسرعة نقل تقدر حبوايل 
   ).Réseau locale du Télévision par Câble(املدنية أشبه ما يكون بالشبكة احمللية لتلفزيون الكابل

   )1(أنواع الشبكات من حيث الشكل: الفرع الثاني 

  الشبكات النجمية :أوًال 

يتوسط جمموعة من احلواسيب ) Serveur(تتكون الشبكة النجمية أساسًا من حاسوب مركزي خادم 
وعلى هذا األساس فإن  الثانوية حبيث يكفل ذلك احلاسوب املركزي إدارة االتصال بني مجيع حواسيب الشبكة،

  ).اخلادم(تعتمد بشكل أساسي على قدرات املعاجلة للحاسوب املركزي) املركزية(الشبكة النجمية 

  

  

  

                                                            
  ).69-65(نفس املرجع السابق، ص  1
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  .الشبكة النجمية:  )5(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من اعداد الباحث: المصدر 

تعطل جهاز معني ال يؤثر على استثمار عمل بقية أجهزة الشبكة يف حني تعطل اجلهاز لإلشارة فقط أن 
  .يؤدي إىل توقف عمل الشبكة كليةً ) احلاسوب اخلادم(املركزي 

  الشبكة الدائرية  :ثانياً 

يف هذا النوع من الشبكات ال يكون هناك حاسوب مركزي أو مؤسسة مركزية مسيطرة، وإمنا تكون مجيع 
يف مراكز متساوية من حيث السيطرة، وكذا مؤسسات املعلومات املشاركة يف الشبكة على قدم املساواة،  احلواسيب

  .ويكون االتصال فيما بينهم بواسطة كابل على شكل دائري

  

  

  

  

حاسوب 
 مركزي خادم

 حاسوب

 حاسوب

 

 حاسوب

 

 حاسوب
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  .الشبكة الدائرية:  )6(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  من اعداد الباحث: المصدر 

تنتقل املعلومة وفق هذه اهليكلة على مدار احللقة يف اجتاه واحد، ومتر من خالل كل جهاز يوجد بني 
  .اجلهاز املرسل واجلهاز املستقبل على الشبكة، لذا فإنه بتعطل أحد األجهزة يتوقف العمل على الشبكة

  شبكة الحافلة أو الباص  :ثالثاً 

، )CABLEأسالك ناقلة (شبكة احلافلة هو النوع الشائع يف شبكات املناطق احمللية، حيث يسّري الكابل 
، ومتر املعلومة عند )أخل.....حواسيب، طابعة، ماسحات ضوئية، (الذي يربط مجيع األجهزة املكونة للشبكة 

ستقبل وإذا تعطل جهاز منها يرتتب على تبادهلا بني جهازين باألجهزة اليت توجد بني اجلهاز املرسل واجلهاز امل
  .ذلك توقف العمل على الشبكة

  هيكلة الحافلة للشبكة:  )7(الشكل رقم

  

  

  

  

  من اعداد الباحث: المصدر 

  

 حاسوب

 حاسوب

 حاسوب

 حاسوب
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  الشبكة كاملة اإلرتباط  :رابعاً 

ا ومركزها مع احلواسيب  املتوفرة يف هذا النوع من الشبكات يكون بشكل منظومة حواسيب تتصل وحدا
الشبكة بشكل كلي ومتكامل، وبشكل المركزي، فكل حاسوب يف مركز مشارك مرتبط بشكل مباشر مع بقية 
عناصر الشبكة، وعلى قدم املساواة مع املراكز األخرى، وحواسيبها ليست حباجة إىل توسط جهة مركزية يف 

  .االتصال

  "ة وكالة مشاريع البحوث المتقدمةشبك""(أربانت"هذا النوع من اهليكلة اعتمدت عليه شبكة 
Advanced Research Projects Agency Network   (،  حبيث إذا تعطل االتصال بني اجلهاز

املرسل واجلهاز املستقبل، فإنه توجد مسالك أخرى لتأمني تبادل املعلومات بني اجلهازين، والشكل اآليت يوضح 
  .طبيعة هذه اهليكلة

  هيكلة الشبكة كاملة االرتباط:  )8(الشكل رقم

  

  

   

  

  

  من اعداد الباحث: المصدر 

جتدر االشارة إىل أن الربط ميكن أن يكون بني حواسيب دقيقة مايكروية، أو بني هذه األخرية وبني 
أن حواسيب صغرية أو متوسطة إذا تطلب األمر ذلك، وبغض النظر عن نوع ومنشأ مثل هذه احلواسيب، بشرط 

  .تتوفر الربجميات املناسبة اليت تسمح بارتباط احلواسيب
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  في إدارة المنظمات الرقمية واإلتصال أهمية تكنولوجيا المعلومات : الثالثالمطلب 

   على األعمال واإلتصال أثر تكنولوجيا المعلومات: الفرع األول 

ساعد هذه املنظمات على توزيع املعلومات وسهولة  واإلتصالإن استخدام املنظمات لتكنولوجيا املعلومات 
احلصول عليها من داخل املنظمة أو حىت من خارجها، مما مكن املنظمات من امتام العمليات االدارية بكفاءة 
وفعالية، كما ساعد على التعاون والتنسيق بني أعضاء املنظمة الواحدة أو بني املنظمة واملنظمات املنافسة، إن 

تكنولوجي ونظم املعلومات برغم أمهيته اليت ال ختفى على أحد، فإنه خلق جمموعة من التغريات جعلت التطور ال
مفهوم النجاح خمتلفاً عند خمتلف املؤسسات، وفيما يلي سوف يعرض الباحث بعض التغريات واآلثار اليت حدثت 

  :)1( واالتصال لدى املؤسسات والشركات عند استخدامها لتكنولوجيا املعلومات

 إدارة رأس املال -

 أساس جديد للقيام باألعمال -

 زيادة االنتاجية -

  مزايا وفرص اسرتاتيجية -

  إدارة رأس المال: أوًال 

تعترب تكنولوجيا املعلومات هي العنصر األساسي الذي ساعد على إضافة قيمة لألعمال من خالل 
يف املنظمة، ليستطيع املديرون اختاذ قرارات فعالة، فقد  األنشطة املتعلقة باحلصول على املعلومات، نقلها، وتوزيعها

سامهت تكنولوجيا املعلومات يف رفع مستوى األداء يف املنظمات، مما أدى إىل زيادة الرحبية يف املنظمات، وبالتايل 
ار جمدية، أصبحت الشركات تستثمر مبالغ مالية عالية يف تكنولوجيا املعلومات ألن القيمة املضافة من هذا االستثم

وبالتايل أصبحت الشركات مستعدة هلذا االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات، مما أثر على إدارة رأس املال يف هذه 
  : )2(الشركات وفيما يلي بعض مظاهر إدارة رأس املال

 .ككلتعد تكنولوجيا املعلومات أهم وأكثر عناصر االستثمار يف الواليات املتحدة األمريكية ويف العامل   -

ال التكنولوجي -  .كما أن الكثري من رؤوس األموال عاملياً بدأ استثمارها يف ا

                                                            
  .26، مرجع سبق ذكره، صمقدمة في نظم المعلومات اإلداريةأمسهان ماجد الطاهر ومها مهدي اخلفاف،   1
  .27نفس املرجع، ص  2
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ال التكنولوجي حبكمة،  - التغري التكنولوجي حتم على مديري األعمال أن يتعلموا كيفية استثمار رأس املال يف ا
 .وبكفاءة، وفعالية

 .قرار االستثمار يف تكنولوجيا املعلوماتإن النجاح املستقبلي يف األعمال يعتمد على كفاءة  -

  وضع أساس جديد للقيام باألعمال: ثانياً 

ال ميكن ألي منظمة معاصرة اليوم االستغناء عن خدمات التكنولوجيا، فاألنظمة احلديثة والتطور 
  :)1(التكنولوجي فرض على املنظمات جمموعة من األسس واحلقائق اجلديدة منها ما يلي 

 .املنظمات اليوم ال تستطيع أن تعمل بدون استخدام مكّثف لتكنولوجيا املعلوماتمعظم  -

استطاعت تكنولوجيا املعلومات زيادة احلصة السوقية لكثري من املنظمات كما سامهت يف توسيع منافذ التوزيع  -
 .وزيادة العمالء واملستهلكني

ة االنتاج جبودة عالية وتكلفة قليلة حيث ساعدت تكنولوجيا املعلومات يف منظمات األعمال على سرع -
ال بزيادة الكفاءة يف األعمال  .أسهمت التكنولوجيا يف هذا ا

  . تعد تكنولوجيا املعلومات جماًال حيوياً لتطوير سلع وخدمات جديدة -

  االنتاجية: ثالثاً 

ا نسبة املخرجات إىل املدخالت، ومتثل املخرجات السلع واخل دمات، أما املدخالت تعرف اإلنتاجية بأ
فهي املوارد البشرية واملوارد املادية، إن أحد أهم املوارد املادية هي تكنولوجيا املعلومات، فتكنولوجيا املعلومات تعترب 

  : )2(من األدوات املهمة للمديرين لزيادة االنتاجية والكفاءة يف العمل، ومن أهم مظاهر زيادة االنتاجية ما يلي

) %2-1(من الدراسات بأن تكنولوجيا املعلومات ساعدت على تقليل معدالت التضخم بنسبة أثبتت العديد  -
 .خالل السنوات العشر األخرية، مما قلل من التكلفة وزاد االنتاجية يف منظمات االعمال

و يف تعترب تكنولوجيا املعلومات مصدرًا رئيسيًا لكفاءة رأس املال، حيث تساعد على زيادة االنتاجية والنم -
  .االقتصاد بنسب أعلى من السابق، وهذا يعين مزيداً من الكفاءة والفعالية يف أداء منظمات األعمال

  

  
                                                            

  .نفس املرجع السابق، نفس الصفحة  1
   .28نفس املرجع، ص  2
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  المزايا والفرص اإلستراتيجية: رابعاً 

لقد مت تصميم العديد من نظم املعلومات حديثاً ملواجهة املشاكل احلالية وللتنبؤ بالفرص املستقبلية، مما يزيد 
  : )1(ة للتغريات البيئة وميّكن املنظمات من النجاح يف حتقيق العوامل الرئيسية التاليةمن سرعة االستجاب

امليزة التنافسية ختتلف من منظمة ألخرى ومن وقت آلخر، وختتلف أيضًا باختالف : خلق المزايا التنافسية  -
ولقد اسهمت تكنولوجيا املعلومات يف البيئة، وترتبط املزايا التنافسية بتكلفة االنتاج، اجلودة، الوقت، واملرونة، 

خلق فرص جديدة ملنظمات األعمال من خالل توفريها املستمر للمعلومات ألهم احتياجات املستهلكني 
وأهم املتغريات يف األسواق، مما جعل إمكانية تطوير املزايا التنافسية عالية جداً، باإلضافة إىل أن التكنولوجيا 

ة السعرية، وعلى العمل وفق معايري عمل ذات جودة عالية للوصول إىل العاملية أجربت املنظمات على املنافس
 .ولتحقيق مزيد من االنتشار والتوسع

لقد أشار بيل غيتس املؤسس األساسي لشركة ميكروسوفت إىل أن التنافس  :إيجاد نماذج أعمال جديدة  -
خدمات جديدة فقط، إمنا يعتمد على مدى بني الشركات اليوم ال يتم من خالل انتاج سلع جديدة أو تقدمي 

قدرة منظمات األعمال على اجياد مناذج أعمال جديدة ومبتكرة مل يسبق التوصل إليها، فالكثري من منظمات 
الكمبيوتر استطاعت تصميم مناذج أعمال جديدة كما استطاعت أن تبين مزايا تنافسية ال ميكن تقليدها من 

 .قبل املنظمات املنافسة

الكثري من املنظمات استطاعت أن تطور أسواقًا جتارية إلكرتونية ومزادات : د سلع وخدمات جديدة إيجا -
ختدم ماليني األفراد وهناك عدة أمثلة على سلع تقليدية أصبح يتم إنتاجها وبيعها إلكرتونيًا مثل األلعاب 

صًا ملنظمات األعمال مل تكن حتلم اإللكرتونية، والكتب اإللكرتونية وغريها الكثري من السلع اليت أوجدت فر 
 .ا بدون التطور التكنولوجي

إن حتول املنظمات حنو العاملية يف  :زيادة قدرة المنظمات على تمييز سلعها عن سلع المنظمات المنافسة  -
ظل تكنولوجيا املعلومات فرض عليها معايري إنتاجية عالية كما زاد اهتمام املنظمات يف تقدمي سلع جديدة 

تميزة عن سلع املنافسني، فمنظمات األعمال اليوم تتسابق يف تقدمي مزايا إضافية وخدمات متعددة م
للمستهلك سعيًا يف متييز نفسها يف األسواق، ومن أمثلة املنظمات اليت استطاعت النجاح ومتييز نفسها عن 

ع الكتب يف الواليات ، إذ أصبحت من أكرب جتار التجزئة لبي)Amazon(املنظمات املنافسة األمازون 
 .املتحدة األمريكية ومل يستطع أحد أن ينافسهما ال يف احلجم وال يف اإلنتشار
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   في اإلدارة واإلتصال أهمية تكنولوجيا المعلومات: الفرع الثاني 

إن املزايا التنافسية اليت تبنيها املنظمات عند استخدامها لتكنولوجيا ) Carr(يرى املفكر والكاتب 
املعلومات من السهل نسخها أو تقليدها، إال أن هذه النظرية مل يتم دعمها باألدلة كما أن الكثري من املنظمات 

استطاعت أن تبين تكنولوجيا مبزايا تنافسية عالية كما استطاعت أن ) أخل...دل، أمازون، آبل، ول مارت، (مثل 
  .)1(حتافظ على هذه املزايا

واملعدات التكنولوجية هي أفضل حمفز لإلبداع، كما أن مناذج العمل اجلديدة والسلع فالربجميات احلديثة 
واخلدمات االلكرتونية احلديثة أسهمت يف حتقيق مزيد من األرباح والتطور السريع ملنظمات األعمال، والبد من 

، وهو نوعية التكنولوجيا االشارة هنا إىل موضوع مهم جدًا يتعلق بالتكنولوجيا ومدى دعمها للمزايا التنافسية
ا، باإلضافة إىل الوعي بكيفية استخدام التكنولوجيا، فاملزايا التنافسية ال تنبع  ومدى مالءمتها للبيئة اليت ستطبق 
من اقتناء التكنولوجيا فقط، وإمنا من كيفية استخدام هذه التكنولوجيا آخذين بعني االعتبار أن االبداع يف 

ا العمليات االدارية وامل نظمات ال ميكن نسخه بسهولة من منظمة ألخرى، فقوة املنظمات اليوم تقاس بقدرا
  .التكنولوجية ومدى مسامهتها يف حتسني كفاءة وفعالية املنظمات

  واإلتصال  تكنولوجيا المعلومات التي تفرضها تحدياتال: الفرع الثالث 

العوملة، املنافسة، الثورة الرقمية، (لتحديات منها تعيش االدارة اليوم عصرًا ميتاز بالعديد من املتغريات وا
، اليت تفرض على منظمات األعمال العديد من التحديات احمللية )أخل...التجارة االلكرتونية، األزمات املالية، 

والعاملية، وتدفع هذه التحديات مبنظمات األعمال إىل تبين اإلسرتاتيجيات اليت تؤدي إىل مزيد من االبتكار 
بداع وحتقيق الكفاءة والفعالية والتميز باألداء كي تتمكن هذه املنظمات أن حتقق لنفسها البقاء واالستمرار واال

  .والقدرة على املنافسة ومواجهة التحديات

  : )2(هناك مخسة حتديات وهي على النحو التايل

  .منو االنرتنت والتحول التكنولوجي. 1

  .التحول حنو مشاريع األعمال اجلديدة. 2

  .العوملة. 3

  .منو تكنولوجيا املعلومات واقتصاد املعرفة. 4
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  .التحول حنو الشركات الرقمية. 5

  نمو األنترنت والتحول التكنولوجي: أوًال 

ت هي أضخم شبكة للمعلومات ربطت العامل عن طريق الشبكات احلاسوبية من خالل شبكة األنرتن
رين ساعة عامل من االتصال والتعامل على مدى األربع والعشالواب العاملية اليت مكنت ماليني األشخاص يف ال

بكات األعمال، كما حتول نظام االتصاالت واألنظمة احلاسوبية وشو ت ساعدت على تطور يومياً، كما أن االنرتن
ت ت االلكرتونية، كما غريت االنرتنت على منو التجارة االلكرتونية واألعمال االلكرتونية واحلكوماساعدت االنرتن

ت خلق مناذج االلكرتونية، أيضًا فإن االنرتن األسواق وهياكلها بشكل سريع، وأوجد اخلدمات املالية والبنكية
  .أعمال جديدة وجعل مناذج األعمال التقليدية تتقادم مثل حمالت املوسيقى والفيديو

  التحول نحو مشاريع األعمال: ثانياً 

صائص اليت متيزه عن األنظـمة التقليـديـة وأهم هذه متيزت منظمات األعمال اليوم مبجموعة من اخل
  : )1(اخلصائـص ما يلي

اعتادت املنظمات التقليدية على منط اهلياكل األفقية املتعددة املستويات، إال أن اهلياكل : الهياكل المسطحة  -
التكنولوجيا ومسامهة األنظمة التقليدية مل تعد تناسب منظمات اليوم حيث تناقص عدد العاملني نتيجًة لتطور 

يف تسريع معدل إجناز املعامالت االدارية، فالعمل الذي كان يقوم به عشرة عاملني أصبح ينجز خبمسة عاملني 
فقط، مما أدى إىل تقليص عدد العاملني، باإلضافة إىل أن التكنولوجيا أسهمت يف زيادة التنسيق والتعاون يف 

أثر كبري يف تغري شكل اهليكل التنظيمي من الشكل العمودي إىل الشكل  امتام العمل، كل ما سبق كان له
  .تصال وإمتام املعامالت االداريةاألفقي املسطح الذي يسمح للعاملني بسهولة التنسيق واال

األنظمة التقليدية كانت تعتمد على خطط جامدة، وقواعد رمسية ملزمة لألقسام االدارية، أما : المرونة  -
احلديثة فأعماهلا تعتمد على شبكات األعمال واالتصاالت الرمسية غري الرمسية، والتنسيق بني املنظمات 

املوظفني، وسرعة تبادل املعلومات، مما يوفر كمية من املعلومات، والبدائل اليت تساهم يف زيادة مرونة وسرعة 
جاوب مع التغريات البيئية املختلفة العمل واختاذ القرارات، كما تسهم النظم احلديثة بسرعة انتاج العمل والت

 .اليت تواجه منظمات اليوم

إن التطور يف تكنولوجيا املعلومات أوجد مناذج أعمال جديدة يستطيع املستثمرون من : استقاللية الموقع  -
عندما انطلقت يف جمال تسويق الكتب مل ) أمازون(خالهلا االستثمار بدون إجياد مواقع مادية، فمثًال شركة 

كن هلا مقر، ففي ظل التكنولوجيا احلديثة أصبح آالف املستثمرين قادرين على تسويق السلع واخلدمات ي
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م، باإلضافة إىل أن النظم احلديثة ساعدت على استقاللية العمل  بدون أن يكون هلم مواقع مادية ملنظما
 .املتغريات البيئية احمليطةالذي يتم يف كل منطقة وأعطت املديرين مزيداً من االستقاللية للعمل وفق 

لقد ساعدت نظم املعلومات االدارية املنظمات على زيادة سرعة اجناز : قلة تكاليف التنسيق والمعامالت  -
العمل بعدد أقل من العاملني، وبعدد أقل من املديرين واملشرفني، مما وّفر التكلفة باالضافة إىل أن عملية 

 .كثر سرعة، مما قلل من تكلفة املعامالت التجاريةالتنسيق وتبادل املعلومات أصبحت أ

يعين التمكني إعطاء العاملني مزيدًا من السلطات واملسؤوليات وتكليفهم يف اختاذ قرارات مهمة،  : التمكين  -
كما يعين التمكني أيضًا مشاركة القائد أتباعه يف أعمال التأثري والسيطرة، واختاذ القرارات املتعلقة بعمل 

 .اجلماعة، إن وجود األنظمة املعلوماتية سامهت وساعدت يف دعم مفهوم متكني العاملني

فرق العمل هي السمة األساسية ملنظمات اليوم، فاألفراد جيب أن ميتلكوا مهارات : التعاون وفرق العمل  -
اعد على التعاون والعمل  يس" أساسًا فنيًا تكنولوجياً "التعامل والتفاعل، ولقد وّفرت نظم املعلومات االدارية 

 .كفرق عمل

  العولمة: ثالثاً 

جعلت العوملة العامل قرية صغرية حدودها مفتوحة لتدفق السلع واخلدمات والقوى العاملة، وقد أدى ذلك 
إىل زيادة قوة املنافسة الشديدة تستوجب من االدارة االهتمام باإلدارة والسيطرة، املنافسة، القوى العاملة، وأنظمة 

وصيل، إن االدارة والسيطرة يف ظل السوق العاملية تشكل أول حتديات املنظمات، كما أن املنافسة تشكل حتدياً الت
آخر يف ظل السوق العاملية، باإلضافة إىل توفري قوى عاملة مبواصفات عاملية، أيضاً عملية إجياد نظام توصيل عاملي 

عملية تزويد املنظمات بطرق االتصال السريع، كما وفرت تشكل حتديًا آخر للعوملة، ساعدت نظم املعلومات يف 
للمنظمات قوة يف مجع البيانات وحتليلها، لتستطيع أن تربم الصفقات التجارية وتدير أعماهلا وفق معايري عاملية، 
فاملنظمات اليت استطاعت تصميم نظم معلومات واتصاالت قوية وفعالة هي اليت استمرت يف االنتاج وفق 

  . )1(عاملية، وبالتايل استطاعت البقاء وحتقيق الرحبية واالستمرار من خالل املنافسة العاملية مواصفات 

  نمو اقتصاد المعرفة : رابعاً 

هو مصطلح قدمي وليس باألمر اجلديد، فاملعرفة رافقت اإلنسان منذ تفتح وعيه " املعرفة"إن مفهوم 
ا البدائية مرافقة لعمق واتساع مداركه حىت وصلت إىل ما عليه اآلن، إال أن اجلديد يف  وتطورت معه من مستويا

والتطور اهلائل يف تقنية هذا املفهوم هو حجم تأثريه على احلياة االقتصادية واالجتماعية، ومن املؤكد أن التقدم 
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ا  املعلومات واملعرفة الذي يشهده القرن احلايل، والذي يعترب أكرب التحديات اليت واجهت املنظمات فرضت سيطر
  .عليها، فقد أصبح عامل التطور يف جمال املعرفة أكثر العوامل تأثرياً على املنظمات من بني العوامل األخرى املادية

  : )1(ى اقتصاد املعرفة واملعلومات يعد من أهم التحديات لألسباب التاليةإن ارتفاع الرتكيز عل

أصبح االقتصاد يعتمد على املعرفة واملعلومات، فاملنظمات حباجة دائمة إىل معلومات جديدة ومعرفة  -
 .إبداعية لتطوير سلع وخدمات جديدة

 .واالسرتاتيجيةاملعرفة أصبحت عنصراً أساسياً من عناصر املنظمة اإلنتاجية  -
 .أصبحت املنافسة تعتمد على الوقت، ووجود املعرفة يقلل وقت اختاذ القرار -
 .قصر دورة حياة السلعة وضرورة التغري السريع حيتاج ألنظمة معرفية -
 .اضطراب البيئة -
  .تناقص األساس املعريف للموظفني نتيجة التغري التكنولوجي السريع -

    ميةالتحول نحو الشركات الرق: خامساً 

دف انتاج سلعة أو  الشركة الرقمية هي عبارة عن شركة مكونة من عدد من الشركاء يشرتكون يف النفقات 
تقدمي خدمة معينة، وفكرة الشركات الرقمية ليست فكرة جديدة ولكن التطورات احلديثة لتكنولوجيا املعلومات 

ا األنرتنيت ساعد على اثبات وجود هذه مسحت بظهور استخدامات جديدة هلا، فالنمو السريع يف تكنولوجي
الشركات واتساع استخدامها والتعامل معها، كما مكنت من زيادة العالقات بني الشركات واملستهلكني واملوردين 
واملوظفني، وسهلت العمليات األساسية يف املنظمات اليت أصبح يتم اجنازها باستخدام شبكات األعمال الرقمية، 

ا تساعد على باإلضافة إىل أن اال دارة الرقمية أصبحت من عناصر املنظمة الرئيسية ومن عوامل جناحها، حيث إ
التجاوب السريع مع املتغريات البيئية، وسهولة تدفق املعلومات بني الشركات وشركائها االسرتاجتيني، وميكن تعريف 

  :الشركات الرقمية بشكا أدق وأكثر تفصيل من خالل النقاط التالية 

شركة الرقمية متثل منوذجاً خمتلفاً من العالقات بني العاملني واملديرين والزبائن، وبالتايل تتطلب التحول يف منط ال. 1
  .التفكري والتنظيم

  .الشركات الرقمية متثل توجهاً تنظيمياً يركز على املستهلكني، فرضاهم هو الذي يضمن استمرارية الشركات. 2

  .ة أعمال وليست مكاتب ماديةالشركة الرقمية عبارة عن شبك. 3
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الشبكات يف الشركات الرقمية مرتبطة بتكنولوجيا املعلومات، وهذه الشبكات تربط بني أكثر من شركة . 4
وتساعد على تبادل املهارات واملعرفة وكذلك تساهم يف مشاركة التكاليف وتدعم التنسيق والتعاون بني الشركات 

  .وبعضها

وتسمح للمستخدمني التكامل والتعاون لتحقيق وظائف وأعمال حمددة لفرتة زمنية الشركات الرقمية مستقلة . 5
  .معينة

  :وتشمل الشركات الرقمية جمموعة من النماذج األساسية منها ما يلي 

 .شبكات األعمال وحتالفات األعمال -
 .شركات استغالل واستثمار رأس املال الفكري -
 .السلكية والالسلكيةالشركات والنماذج املعتمدة على االتصاالت  -
 .مناذج الرتكيز على جوهر وقوة العمل -

  

   عصب الشبكات المعلوماتية األنترنت:   الرابع المطلب 

شبكة االنرتنت عبارة عن برامج مرتابطة ومتواصلة جتمع ما بينها معلومات ومعطيات رقمية، وهي 
وآخر حسب مؤهالت كل واحد  إلستخدام وتصرف مستخدميها مجيعهم مع تفاوت بقدرة التحكم بني شخص

منهم، إال أن شبكة االنرتنت كشبكة معلوماتية ليست آمنة يف تصميمها وبنائها وخرقها جائز بسهولة وينطبق 
  : )1(على النموذج املعروف ألمن املعلومات وذو األبعاد الثالثة وهي

العامل، فكل من حيتاج إىل ختزين معلومة تعترب شبكة االنرتنت أكرب خمازن املعلومات يف : سرية المعلومات . أوالً 
، كي مينع إّطالع العموم عليها أو )système de sécurité(فيها يقوم بتحصني هذه املعلومة بنظام محاية 

يسمح هذا اإلّطالع لكن بشروط معينة، لذلك جيب ضمان حفظ املعلومات املخزنة وعدم االطالع عليها إال 
  .من قبل األشخاص املخولني بذلك

مع التطور احلاصل يف األنظمة التعليمية، أصبح بإمكان البعض ابتكار طرق لتبديل  :سالمة المعلومات  .ثانياً 
وتغيري املعلومات اليت يدرجها البعض على الشبكة أو إخرتاق بعض األجهزة احملمية وسرقة املعلومات املخزنة فيها 

على أجهزة احلاسب أو املنقولة عرب الشبكة إال من قبل  سرياً، لذلك جيب ضمان عدم تغيري املعلومات املخزنة
  .األشخاص املخولني بذلك

                                                            
  .19ص، مرجع سبق ذكره، جرائم الكمبيوتر واالنترنت في التشريع الجزائرينبيل صقر،   1
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وجود املعلومات هو اهلدف األساسي للشبكة وبدونه يفقد البعض حاجته لألنرتنت : وجود المعلومات . ثالثاً 
  .بذلكلذلك جيب عدم حذف املعلومات املخزنة على أجهزة احلاسب إال من قبل األشخاص املخولني 

لكن هذا النموذج ليس بالكايف حلصر جرائم االنرتنت، فقد كثرت يف اآلونة األخرية اجلرائم وتعددت 
  : )1(واختلفت باختالف اهلدف املباشر يف اجلرمية، فأهم األهداف املقصودة يف تلك اجلرائم هي كالتايل

 .املعلومات -
 .األجهزة -
  .األشخاص أو اجلهات -

  :واملعلومات والشبكات  فهذه اجلرائم تطال األجهزة

انطالقًا من مبدأ أمن املعلومات وسريتها ذو األبعاد الثالثة، فاحملور األساسي هو أمن هذه : المعلومات . 1
  .املعلومات وسريتها وعدم التعرض هلا باحلذف أو التبديل أو الزيادة وكذلك سرقتها وتغيريها

أو إلرساهلا أو إلستالمها أو لتخزينها أو لتجهيزها على  هو نظام إلنشاء رسائل البيانات :نظام املعلومات 
  .أي وجه آخر

اجلهاز هو األداة األساسية للولوج إىل الشبكات، إذ أننا بدونه ال نستطيع إدراج أي معلومات، : األجهزة . 2
إىل  لذلك جيب محاية األجهزة من أي تعطيل أو ختريب يطاهلا عرب إرسال معلومات مغلوطة أو مؤذية تؤدي

   .تعطيل الربجمة ومن مث إىل تعطيل اجلهاز

ديد وابتزاز ضد بعض : األشخاص أو الجهات . 3 تعترب االنرتنت جماًال واسعًا ميارس فيه اإلجرام املعنوي من 
األشخاص أو اجلهات، فمهما احنصر هدف اجلرم باحلاسب والربامج والشبكة فهو يطال بشكل مباشر وغري 

   .واجلهات املعنية بتلك املعلومات واألجهزةمباشر األشخاص 

  

  المعلوماتية الشبكات جرائم:   الخامس المطلب

   جرائم المعلوماتية طبقاً لمشروع االتفاقية األوربية: الفرع األول 

هي اتفاقية وقعتها الدول األوربية ومبسامهة اسرتاليا، لوضع إطار عام لتصنيف جرائم الكمبيوتر واالنرتنت 
وعلى األقل وضع قائمة احلد األدىن حمل التعاون الدويل يف حقل مكافحة احلاسوب واالنرتنت، حيث أخرجت 

                                                            
  .20نفس املرجع، ص  1
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تقلة تعاجل محاية البيانات اإلمسية من خماطر هذه االتفاقية جرائم اخلصوصية من نطاقها لوجود اتفاقية أوربية مس
، ولقد أوجد مشروع االتفاقية األوربية تقسيمًا جديداً نسبياً، فقد تضمن )1981اتفاقية (املعاجلة اآللية للبيانات 

  : )1(أربع فئات رئيسية جلرائم الكمبيوتر واالنرتنت، وهي كالتايل

  :سالمة الجرائم التي تستهدف عناصر السرية وال. أوالً 

  :وتضم هذه الفئة من اجلرائم ما يلي 

 .الدخول غري القانوين أي غري املصرح به -
 .االعرتاض غري القانوين -
 .تدمري املعطيات -
 .اعرتاض النظم -
  .إساءة استخدام األجهزة -

  :الجرائم المرتبطة بالكمبيوتر . ثانياً 

  :وتضم هذه الفئة من اجلرائم ما يلي 

 .بالكمبيوترالتزوير املرتبط  -
 .االحتيال املرتبط بالكمبيوتر -

  :الجرائم المرتبطة بالمحتوى . ثالثاً 

  :وتضم هذه الفئة من اجلرائم ما يلي 

 .اجلرائم املتعلقة باألفعال اإلباحية واألخالقية -

    ).قرصنة البرمجيات ( الجرائم المرتبطة باإلخالل بحق المؤلف والحقوق المجاورة . رابعاً 

   جرائم المعلوماتية طبقاً للتشريع الجزائري: الفرع الثاني 

 تطور التشريع الجزائري في مجال محاربة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  اإلعالم واإلتصال. أوالً 

  .املعدل و املتمم لقانون العقوبات  2004-11-10الصادر يف   15- 04القانون رقم  -

   .املعدل و املتمم لقانون االجراءات اجلزائية    2004-11-10لصادر يف ا 14 - 04القانون رقم  -
                                                            

  ).61-60(، مرجع سبق ذكره، صجرائم الكمبيوتر واالنترنت في التشريع الجزائرينبيل صقر،   1
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   .املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات اجلزائية   2006-12-20الصادر يف   22- 06القانون رقم  -

املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة  2009- 08-05الصادر يف 04-09لقانون رقم ا -
  . و اإلتصال ومكافحتهابتكنولوجيات  اإلعالم 

   مكافحة الجريمة المعلوماتيةببعض النصوص التشريعية المتصلة . ثانياً 

 . منه 1 مكرر 323القانون املدين السيما املادة -

اورة 05-03األمر  -   .املتعلق حبقوق املؤلف و احلقوق ا

   .واملواصالت السلكية و الالسلكيةاحملدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد  03- 2000القانون  -

  جرائم المعلوماتية في التشريع الجزائري. ثالثاً 

  : الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات. 1

- 04القانون رقم ( إن اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات مضمنة يف قانون العقوبات املعدل 
قسم جديد يف قانون العقوبات ، كما مت استحداث )املعدل لقانون العقوبات 2004نوفمرب  10املؤرخ يف  15

      : )1(، وتتمثل فيما يلي)7 مكر 394 مكرر حىت 394املواد من ( هو القسم السابع مكرر

من قانون  1مكرر فقرة  394املادة (  للمعطياتالدخول أو البقاء عن طريق الغش يف نظام املعاجلة اآللية  -
  ).العقوبات

 .)من قانون العقوبات 3مكرر فقرة  394املادة ( ختريب نظام املعاجلة اآللية للمعطيات  -

  .)من قانون العقوبات 1مكرر  394املادة ( املساس بسالمة املعطيات  -

( اآللية للمعطيات  الوضع يف متناول الغري لوسائل تقنية قد تؤدي إىل ارتكاب اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة -
  ) .من قانون العقوبات  1فقرة   2مكرر  394املادة 

مكرر  394املادة ( التصرف يف املعطيات املتحصل عليها من اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات  -
  ) .من قانون العقوبات  2فقرة   2

                                                            
قاضي حتقيق مبحكمة سيدي احممد اجلزائر : ، اجلزائر المنظومة التشريعية الجزائرية في مجال محاربة الجريمة المعلوماتيةبن سامل عبد الرزاق،   1 

   .2010داخلة منشورة، العاصمة، م
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املادة ( جترمي املشاركة يف جمموعة أو اتفاق مسبق الرتكاب اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات  -
   .)من قانون العقوبات 5مكرر  394

من قانون  7مكرر  394املادة ( جترمي حماولة ارتكاب اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات  -
  .)العقوبات

املادة ( وبات يف حالة استهداف الدفاع الوطين أو اهليئات أو املؤسسات اخلاضعة للقانون العام تشديد العق -
  .)من قانون العقوبات 3مكرر  394

  : قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. رابعاً 

نوفمرب  10املؤرخ يف  15- 04مكرر من قانون العقوبات املدرجة بالقانون رقم  51املادة (  :المبدأ العام -
2004(  

 10املؤرخ يف  15-04من قانون العقوبات املدرجة بالقانون رقم رقم  4مكرر 394املادة (  :النص الخاص -
  . )2004نوفمرب 

   العقوبات التكميلية. خامساً 

 .مصادرة األجهزة و الربامج -

 .إغالق املواقع حمل اجلرمية -

 .إغالق احملل أو مكان االستغالل -

  الوقاية و الكشف عن الجرائم المعلوماتية و مكافحتها . سادساً 

  :)1(وضع املشرع اجلزائري جمموعة من اهليئات تعىن بالوقاية ومكافحة اجلرائم املعلوماتية وهي اآليت 

  .اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال –1

  .اهليئات القضائية املتخصصة –2

  .أساليب التحري اخلاصة –3

  

                                                            
  .نفس املرجع السابق  1
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  : االتصال و اإلعالم بتكنولوجيات المتصلة الجرائم من للوقاية الوطنية الهيئة. 1

املتضمن القواعد اخلاصة بالوقاية من  2009أوت  05املؤرخ يف   09-04أنشئت مبوجب القانون رقم  -
 . اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال و مكافحتها

باجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال جرائم املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات و أي  يقصد -
ا عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام لالتصاالت اإللكرتونية  .جرمية أخرى ترتكب أو يسهل ارتكا

  : االتصال و اإلعالم بتكنولوجيات  المتصلةمهام الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم  -

  .إدارة وتنسيق عمليات الوقاية -

  .مع إمكانية تكليفها بالقيام خبربات قضائية املساعدة التقنية للجهات القضائية و األمنية -

  .تفعيل التعاون القضائي و األمين الدويل -

  : اإللكترونية ألغراض وقائيةالحاالت التي تسمح بمراقبة االتصاالت  -

بإذن من النائب العام لدى جملس قضاء اجلزائر ملدة  : بأمن الدولة الوقاية من جرائم اإلرهاب واجلرائم املاسة -
 . ستة أشهر قابلة للتجديد

معلوماتية على حنو يهدد مؤسسات الدولة أو الدفاع الوطين أو املصاحل  الوقاية من اعتداءات على منظومات -
  .بإذن من السلطة القضائية املختصة : اإلسرتاتيجية لالقتصاد الوطين

  : الهيئات القضائية المتخصصة . 2

  : األقطاب القضائية الجزائية المتخصصة -

  .املعدل لقانون اإلجراءات اجلزائية 2004نوفمرب  10املؤرخ يف  04/14أنشئت مبوجب القانون  -

او  ،جهات قضائية متخصصة - اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات  من بني اجلرائم اليت ختتص 
  .)من قانون اإلجراءات اجلزائية - 329- 40 37املواد(

 ). 2006/10/05يف  املؤرخ 348/06املرسوم التنفيذي رقم  ( اختصاص إقليمي موسع -

م و االتصال املرتكبة يف إمكانية قيام اختصاص احملاكم اجلزائرية بالنظر يف اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعال -
اخلارج حىت ولو كان مرتكبها أجنبيا إذا كانت تستهدف مؤسسات الدولة أو الدفاع الوطين أو املصاحل 

  .)09l04من القانون رقم  15املادة(اإلسرتاتيجية لالقتصاد الوطين 
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  :طيات آللية للمعتوسيع صالحيات الضبطية القضائية عند معاينة الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة ا -

 . )من قانون اإلجراءات اجلزائية16املادة (  متديد االختصاص احمللي إىل كامل اإلقليم الوطين -

إمكانية تفتيش احملالت السكنية و غري السكنية يف كل ساعة من ساعات الليل و النهار بإذن من وكيل  -
  ).من قانون اإلجراءات اجلزائية 47املادة (اجلمهورية 

من قانون  45املادة(و دون شهود  ،صاحب املسكن إمكانية تفتيش املساكن دون حضور املشتبه فيه  أو -
  .)اءات اجلزائية االجر 

  .)من قاون اإلجراءات اجلزائية  51املادة (إمكانية متديد فرتة التوقيف للنظر مرة واحدة يف حالة التلبس  -

    : ةأساليب التحري الخاص. 3

من قانون اإلجراءات اجلزائية املدرجة مبوجب القانون رقم 5مكرر  65املادة ( اإللكرتونية   املراسالتاعرتاض -
  .)2006ديسمرب  20املؤرخ يف  06-22

املؤرخ يف  22-06من قانون اإلجراءات اجلزائية املدرجة مبوجب القانون رقم 11مكرر  65املادة (  التسرب -
  .)2006ديسمرب  20

 . )09/04القانون رقم  5املادة ( نظومة املعلوماتية تفتيش امل -

  .إمكانية متديد التفتيش إىل منظومة أخرى ميكن الدخول إليها انطالقا من املنظومة األوىل -

  .)09/04القانون رقم  6املادة ( حجز املعطيات املعلوماتية  -

  .نسخ املعطيات على دعامة ختزين إلكرتونية -

 . الوصول إىل معطيات حتتويها املنظومةإمكانية منع   -

 .منع اإلطالع على املعطيات اليت يشكل حمتواها جرمية -

   التعاون القضائي الدولي. سابعاً 

  .)09-04من القانون رقم16املادة ( إمكانية تبادل املعلومات يف الشكل اإللكرتوين -

   .القيام باإلجراءات التحفظية -
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 16املادة(  و الفاكس يف حالة االستعجال  االتصال السريعة مثل الربيد اإللكرتوينإمكانية استعمال وسائل  -
 . )09-04من القانون رقم  2فقرة

  2010وإلى غاية  2005لجرائم المعلوماتية في الجزائر للفترة الممتدة من سنة  إحصائيات. ثامناً 

  : على المحاكمقضايا المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات التي طرحت  .1

 قضايا المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات التي طرحت على المحاكم  ) :1(الجدول رقم 

موع  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنة   ا
  35  12  12  06  03  01  01  عدد اجلرائم

عدد االشخاص 
  املتابعني

00  01  03  13  51  20  88  

قاضي حتقيق مبحكمة سيدي احممد اجلزائر العاصمة، : ، اجلزائر المنظومة التشريعية الجزائرية في مجال محاربة الجريمة المعلوماتيةبن سامل عبد الرزاق،  :المصدر 
2010.  

  :ت حسب نوعها لية للمعطياآلقضايا المساس بأنظمة المعالجة ا. 2

إلى  2005من سنة  لية للمعطيات حسب نوعهاآلقضايا المساس بأنظمة المعالجة ا :)2(الجدول رقم
2010   

النسبة   العدد  نوع اجلرمية
  املئوية

  %34  13  الدخول غري املشروع مع اتالف املعطيات أو تعديلها
  %29  11  الدخول غري املشروع

  %21  08  ادخال معطيات خلسة
  %8  03  حيازة معطيات متحصل عليها من دخول غري مشروع

  %5  02  بطريقة غري شرعيةاملتاجرة يف املعطيات املتحصل عليها 
  %3  01  نشر صور لإلستغالل اجلنسي لألطفال

موع  %100  38  ا
قاضي حتقيق مبحكمة سيدي احممد اجلزائر العاصمة، : ، اجلزائر المنظومة التشريعية الجزائرية في مجال محاربة الجريمة المعلوماتيةبن سامل عبد الرزاق،  :المصدر 

2010.  
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  : لية للمعطياتآلمرتكبي جرائم المساس بأنظمة المعالجة امعلومات عن . 3

   لية للمعطياتآلمعلومات عن مرتكبي جرائم المساس بأنظمة المعالجة ا): 3(الجدول رقم

 %68  سنة 30و 25ما بني   السن
  %99  تقين أو طالب  له معرفة باملعلوماتية
 %84  مهنية  له عالقة بالضحية

قاضي حتقيق مبحكمة سيدي احممد اجلزائر العاصمة، : ، اجلزائر المنظومة التشريعية الجزائرية في مجال محاربة الجريمة المعلوماتيةبن سامل عبد الرزاق،  :المصدر 
2010.  

  :ارتكاب الجرائم المعلوماتية دوافع . 4

  ارتكاب الجرائم المعلوماتيةدوافع :  )4( الجدول رقم

  %65  الكسب املادي
  %15  االنتقام
  %15  الفضول
  %05  التحدي

  .2010قاضي حتقيق مبحكمة سيدي احممد اجلزائر العاصمة، : ، اجلزائر المنظومة التشريعية الجزائرية في مجال محاربة الجريمة المعلوماتيةبن سامل عبد الرزاق، : المصدر 

  : للمعطياتلية آلمعلومات عن ضحايا جرائم المساس بأنظمة المعالجة ا .5

  لية للمعطيات آلمعلومات عن ضحايا جرائم المساس بأنظمة المعالجة ا) : 5(الجدول رقم  

  النسبة املئوية  العدد  الضحية
  %60  21  إدارات عمومية ومؤسسات ذات طابع صناعي وجتاري

  %20  07  شركات خاصة
  %11  04  شركات خاصة أجنبية

 %06  02  أشخاص طبيعيني
  %03  01  أجنبيةهيئات عمومية 
موع   %100  35  ا

قاضي حتقيق مبحكمة سيدي احممد اجلزائر العاصمة، : ، اجلزائر المنظومة التشريعية الجزائرية في مجال محاربة الجريمة المعلوماتيةبن سامل عبد الرزاق،  :المصدر 
2010.  
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  : الخبرات الرقمية المنجزة من طرف مخبر الشرطة العلمية لألمن الوطني .6

   الخبرات الرقمية المنجزة من طرف مخبر الشرطة العلمية لألمن الوطني) : 6(الجدول رقم  

موع  املخرب اجلهوي بقسنطينة  املخرب اجلهوي بوهران  املخرب املركزي بالعاصمة  السنوات   ا
2008  21  44  08  73  
2009  76  82  23  181  

  72  09  40  23  2010الثالثي األول من سنة 
قاضي حتقيق مبحكمة سيدي احممد اجلزائر العاصمة، : ، اجلزائر المنظومة التشريعية الجزائرية في مجال محاربة الجريمة المعلوماتيةبن سامل عبد الرزاق،  :المصدر 

2010.  

  

  النظام القانوني للتوثيق اإللكتروني : المطلب السادس 

لقد كان من نتاج التقدم العلمي والتكنولوجي الذي شهده العصر ظهور ما يسمى بالثورة املعلوماتية، هذه 
عصر تكنولوجيا  –الثورة اليت مشلت خمتلف األنشطة احلياتية، فأصبحت اللغة اإللكرتونية هي لغة العصر احلديث 

ا و  –املعلومات واالتصال  ا داخليًا وخارجياً، الذي يتميز بوفرة املعلومات وغزار كذا سهولة نقلها وانسيا
فأصبحت الشعوب تتحاور فيما بينها دون قيود أو حواجز عرب وسائل االتصال املختلفة، ال سيما تلك الشبكة 

  .العنكبوتية اليت قربت املسافات واختزلت األوقات

تعرتض التعامالت اإللكرتونية ولكن وبالرغم من هذا التقدم اهلائل، ال تزال هنالك بعض املعّوقات اليت 
تتمثل أساسًا يف افتقارها حىت اآلن إىل عنصري األمن والسرية وإىل حد كبري، نتيجة أعمال القرصنة والتدخالت 
غري املشروعة اليت تتعرض هلا، باإلضافة إىل صعوبة إثبات التعامالت اإللكرتونية والتوثق من حمتواها وصدورها 

ف أو تبديل أو تغيري، هذا التحدي األمين الذي يواجه التعامالت اإللكرتونية على عّمن نسبت إليه دون حتري
شبكة االنرتنت أبرز احلاجة لوجود نظام يدعم الثقة واألمان للتعامالت اإللكرتونية من ناحية، وحيافظ على سريتها 

ة واملعامالت اليت تتم بني من ناحية أخرى، مما أسفر عنه بروز طرف ثالث حمايد ومستقل عن العالقة التعاقدي
م اجلدية يف التعاقد، ويثبت نسبة التوقيع اإللكرتوين إىل من  األطراف بطرق إلكرتونية، يؤكد هوية األفراد وإراد
صدر عنه عن طريق إصدار شهادة إلكرتونية تعد مبثابة البطاقة الشخصية املتضمنة املعلومات الالزمة ألمن 

  .تهااملعامالت اإللكرتونية وسري

وهذا الطرف الثالث يتمثل يف جهات التوثيق اإللكرتوين اليت تقوم بتوثيق املعامالت اإللكرتونية، وإثبات 
صحتها وعدم تعرضها ألي حتريف أو تزوير، مما يدعم الثقة واألمان والسرية اليت متثل يف جمموعها الضمانات 

  .األساسية للتعامالت اإللكرتونية
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  توثيق اإللكتروني ماهية ال: الفرع األول 

ال ميكن حتديد ماهية التوثيق اإللكرتوين قبل التعرض بإجياز ملوضوع يعترب شديد الصلة بالتوثيق وهو 
  .التشفريموضوع 

  التشفير  مفهوم. أوالً 

ابتداًء نقول أنه من الناحية التشريعية أغفلت معظم التشريعات حتديد ماهية التشفري على نقيض املشرع 
إما استعمال رموز وإشارات غري " عّرف التشفري يف قانون املبادالت التونسي يف الفصل األول بأنه  التونسي الذي

متداولة تصبح مبقتضاها املعلومات املرغوب متريرها أو إرساهلا غري قابلة للفهم من قبل الغري، أو استعمال رموز 
ا   .)1("وإشارات ال ميكن الوصول إىل املعلومة بدو

ملشرع املصري يف املادة الثانية من الالئحة التنفيذية الصادرة مبوجب قانون التوقيع اإللكرتوين بأنه كما عّرفه ا
منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة ملعاجلة وحتويل البيانات واملعلومات املقروءة إلكرتونيًا حبيث متنع " 

  .)2("تاح فك الشفرةاستخالص هذه البيانات واملعلومات إال عن طريق استخدام مف

حتويل " اليت قيلت بشأن التشفري فعرفه بعضهم بأنه  )3(أما من الناحية الفقهية فقد تعددت التعريفات
  ".الكتابة من منطها التقليدي املقروء إىل كودات سرية، أي يف شكل رموز وعالمات غري مقروءة

  ".هذه الكتابة السرية من قبل غري املخولنيعلم الكتابة السرية وعدم فتح شفرة " كما عرفه آخرون بأنه 

عملية حسابية معقدة يتم مبقتضاها حتويل النص املقروء إىل رموز وإشارات " وميكننا أن نعرف التشفري بأنه 
  ".غري مقروءة على حنو حيقق أمن املعلومات وسريتها

إثبات شخصية مصدر البيانات ويهدف التشفري إىل حتقيق مباديء الوثوقية واملصداقية وتكامل البيانات و 
  .وعدم إنكار ما مت اختاذه من أعمال

ا تدعى أيضاً  ويقوم مبدأ التشفري على حتويل بيانات احملرر اإللكرتوين إىل صيغة غري مقروءة، لذلك فإ
عملية الرتميز، وهي تتضمن تطبيقات ملعادالت ودوال رياضية على نص إلكرتوين ينتج عنه مفتاح ذلك التشفري 

  .ملناسبا

                                                            
، 1دار الراية للنشر والتوزيع، ط: ، عمان التوثيق اإللكتروني ومسؤولية الجهات المختصة به، دراسة مقارنةلينا ابراهيم يوسف حسان،   1

  .33، ص2009
  .34نفس الرجع، ص  2
  .نفس املرجع، نفس الصفحة  3
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التشفري باملفتاح (هذه العملية قد تكون متاثلية مبعىن أن عملية اغالق وفتح بيانات احملرر تكون مبفتاح واحد
، أو قد تكون ال متاثلية مبعىن أن املفتاح الذي يتم به إغالق بيانات احملرر غري املفتاح الذي يتم به فتح )املماثل

  )1().جالتشفري باملفتاح املزدو (هذه البيانات 

مبعىن أن هناك نظامني للتشفري يقوم أحدمها على مبدأ املفتاح املتماثل أو التعاديل، يف حني يقوم اآلخر 
  .على مبدأ املفتاح الالمتاثلي أي غري املتعادل

بعد هذا العرض املوجز ملاهية التشفري، يتبني لنا أن اهلدف الرئيس من تشفري الرسائل والتواقيع اإللكرتونية 
ق الثقة واألمان والسرية باملعامالت اإللكرتونية، ولكي تتحقق هذه الثقة والسرية فال بد من وجود طرف ثالث حتقي

حمايد يقوم بإثبات هوية األطراف وإثبات نسبة التوقيع اإللكرتوين إىل من صدر عنه، عن طريق ربط األشخاص 
  .مبفاتيحهم العامة

  التوثيق اإللكتروني مفهوم . ثانياً 

الناحية اللغوية وبالرجوع إىل معجم الوسيط فإن توثيق الشيء يعين تسجيله بالطريق الرمسي فيصبح من 
  )2(.موضع ثقة، ووثق الشيء أي قوي وثبت وصار حمكماً 

أما من الناحية القانونية فإن أيًا من تشريعات الدول املنظمة للمعامالت اإللكرتونية مل تتطرق إىل حتديد 
يدًا واضحاً، وإمنا اقتصرت التشريعات على تنظيمها إلجراءات التوثيق وجهات التوثيق مفهوم التوثيق حتد

والشهادات الصادرة عنها، وبالرجوع إىل التشريعات املختلفة النيت نظمت التوثيق اإللكرتوين ميكن تعريف التوثيق 
دف إىل إثبات أن السجل اإللكرتو "  )3(اإللكرتوين بأنه  –الرسائل والتواقيع االلكرتونية  –ين عملية قانونية فنية 

صادر ممن نسب إليه دون حتريف أو تزييف أو تزوير، تتم بواسطة طرف حمايد مستقل، يقوم بإصدار شهادة 
  ".إلكرتونية حتقق الغرض املطلوب 

  :وتتلخص الوظائف اليت يؤديها التوثيق اإللكرتوين يف مايلي 

اإللكرتونية عن طريق إثبات هّوية املتعاملني، وحتديد حقيقة التعامل ومصمونه، فإذا الثقة واألمان باملعامالت . 1
متثل التعامل اإللكرتوين يف إلبرام عقد ما، يلزم التحقق من إرادة التعاقد وصحتها ونسبتها إىل من صدرت عنه 

  .وكذلك التيقن من طبيعة التعاقد ومضمونه وبعده عن الغش واالحتيال

                                                            
  ).35- 34(نفس املرجع ، ص  1
  .39، نفس املرجع، صالتوثيق اإللكتروني ومسؤولية الجهات المختصة به، دراسة مقارنةلينا ابراهيم يوسف حسان،   2
  .40نفس املرجع، ص  3
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يث أن وظيفة التوثيق ترتبط بتقنية الكتابة املشفرة، ويف هذه الطريقة يتحقق االرتباط بني السرية السرية، ح. 2
  .والتوثيق على املستوى الوظيفي

  جهات التوثيق اإللكتروني : الفرع الثاني 

اإللكرتونية، إن الثقة واألمان والسرية تأيت يف مقدمة الضمانات اليت جيب توافرها لتشجيع وتنمية املعامالت 
ا تتم بني أشخاص ال يلتقون وال جيمعهم مكان واحد، ويف الغالب ال يعرفون بعضهم بعض، مما يستوجب  إذ أ
توفري ضمانات كافية لتحديد هويّة األطراف وحقيقة التعامل ومضمونه، ولضمان ذلك ال بد من وجود طرف 

يست له أية مصلحة مالية أو غري مالية يف الصفقة ثالث حمايد وموثوق، مستقل عن أطراف العالقة العقدية، ول
  .اليت أنشئت مبناسبتها رسالة البيانات املقرتنة بالتوقيع اإللكرتوين واملصّدق عليها من قبله

ومن هنا كان وجود هذا الطرف احملايد مطلبًا قانونيا وفنيا ال خالف عليه لتدعيم الثقة يف املعامالت اليت 
ا –خاصة عرب االنرتنت  –تتم بوسائل إلكرتونية    .وتسهيل عملية إثبا

  :مفهوم جهات التوثيق اإللكتروني . أوًال◌ً 

ابتداًء نقول إنه ال يوجد تعريف فقهي متفق عليه جلهات التوثيق اإللكرتوين، كما أنه ال توجد تسمية 
وف نتعرض لبعض موحدة هلذه اجلهات يف تشريعات الدول املختلفة اليت نظمت عملها ومسؤوليتها، لذلك س

ا تشريعات بعض الدول مع التسميات املختلفة هلا   .)1(التعريفات القانونية اليت جاءت 

 provider certification) "مقدم خدمات التصديق(أطلق عليها قانون األونسرتال النموذجي إسم  .1

service"ا شخص يصدر شهادات وجيوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات "، وعّرفها بأ
  ."اإللكرتونية

ا )مقدم خدمات التصديق(استخدم املشرّع األوريب املصطلح نفسه  .2 كل " ، وعّرفها يف التوجيه الصادر عنه بأ
خرى متصلة وحدة أو شخص طبيعي أو معنوي يبادر بإصدار شهادات نتوثيق إلكرتونية أو تقدمي خدمات أ

  ".يالتوقيعات اإللكرتونية

ويقصد باخلدمات املرتبطة بالتوقيع اإللكرتوين التقنيات اليت تسمح بإصدار توقيع منوذجي، أو خدمات 
  .النشر واالطالع واخلدمات املعلوماتية األخرى كاحلفظ يف األرشيف

                                                            
  ).45-42(، مرجع سبق ذكره، صالتوثيق اإللكتروني ومسؤولية الجهات المختصة به، دراسة مقارنةلينا ابراهيم يوسف حسان،   1
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) 272/2001(وعّرفها يف املرسوم رقم  )املكلف خبدمة التوثيق اإللكرتوين(أطلق عليها املشرع الفرنسي اسم  .3
كل شخص يصدر شهادات إلكرتونية أو يقدم خدمات أخرى متعلقة " ، 2001مارس  30الصادر يف 

  ".بالتوقيع اإللكرتوين

إال أنه وضع تعريفًا أضيق من التعريف الوارد يف ) املكلفون خبدمة التوثيق(استخدم املشرّع األملاين مصطلح  .4
م التوجيه األوريب األشخاص "  واملرسوم الفرنسي، حيث يعرف القانون األملاين املكلفني خبدمات التوثيق بأ

  ".الطبيعيون أو املعنويون الذين يصدرون شهادات معتمدة أو شهادات مؤرخة معتمدة

  :على هذا النحو فإن القانون األماين ينص على ثالث وظائف للمكلف خبدمات التوثيق 

 .لكرتونيةإصدار الشهادات اإل -
 .ختصيص مفتاح التوقيع اإللكرتوين -
 .وضع تاريخ للشهادات اإللكرتونية -

ا )مزود خدمات املصادقة اإللكرتونية(مسّاها املشرع التونسي  .5 كل " ، وعّرفها يف قانون املبادالت التونسي بأ
عالقة  شخص طبيعي أو معنوي حيدث ويسلم ويتصرف يف شهادات املصادقة ويسدي خدمات أخرى ذات

  ".باإلمضاء اإللكرتوين

، وعّرفها يف قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية إلمارة ديب )مزود خدمات التصديق(مسّاها مشرع إمارة ديب  .6
ا  ا تقوم بإصدار شهادات تصديق إلكرتونية أو أية خدمات أو " بأ أي شخص أو جهة معتمدة أو معرتف 

  ".رتونية املنظمة مبوجب أحكام الفصل اخلامس من هذا القانون مهمات متعلقة بالتواقيع اإللك

  : مّيز املشرع البحريين بني اصطالحني  .7

، يف قانون التجارة اإللكرتونية البحريين، وعّرف "مزود خدمة شهادات معتمد"، و "مزود خدمة الشهادات"    
التوقيعات اإللكرتونية أو الذي يقدم الشخص الذي يصدر شهادات إثبات اهلوية ألغراض " األول بأنه 

ذه التوقيعات مزود خدمة شهادات يتم اعتماده إلصدار " ، وعّرف الثاين بأنه "خدمات أخرى تتعلق 
  ".من هذا القانون) 17(و) 16(شهادات معتمدة طبقاً ألحكام املادتني 

وط احلصول على االعتماد، من القانون اجراءات اعتماد مزودي خدمة الشهادات وشر ) 16(وحتدد املادة 
  .فتتعلق باعتماد مزودي خدمة الشهادات اخلارجني وإلغاء اعتمادهم) 17(أما املادة 
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، يف الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع )جهات التصديق الإللكرتوين (أطلق عليها املشرع املصري اسم  .8
ا  شهادة التصديق اإللكرتوين وتقدمي خدمات اجلهات الرخص هلا بإصدار " اإللكرتوين املصري وعّرفها بأ

  ".تتعلق بالتوقيع اإللكرتوين

أما املشرع األردين يف قانون املعامالت اإللكرتونية األردين املؤقت فلم يورد أي تعريف للجهة املختصة بإصدار  .9
زمة لتنفيذ شهادات التوثيق، والسبب يف ذلك أن املشرع األردين ناط مبجلس الوزراء إصدار األنظمة الال

أحكام قانون املعامالت اإللكرتونية ، ومن ضمنها اإلجراءات املتعلقة بإصدار شهادات التوثيق، واجلهة 
املختصة بذلك، والرسوم اليت يتم استيفاؤها هلذه الغاية، وحىت هذه اللحظة مل يصدر عن جملس الوزراء تلك 

  .ذية لقانون التوقيع اإللكرتوين املصرياألنظمة كما فعل املشرع املصري بإصدار الالئحة التنفي

، )مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين(أما املشرع اجلزائري فقد مسّاه يف قانون التوقيع والتصديق اإللكرتونيني  .10
شخص طبيعي أو معنوي يقوم مبنح شهادات تصديق إلكرتوين موصوفة، وقد يقدم خدمات " حيث عّرفه بأنه 

    )1(".اإللكرتوينأخرى يف جمال التصديق 

ت يف حتديدها ملفهوم جهات التوثيق على يالحظ من خالل التعريفات السابقة أن معظم التشريعات ركزّ 
بيان الوظيفة األساسية هلذه اجلهات واملتعلقة بإصدار شهادات التوثيق اإللكرتوين، باإلضافة لتقدمي أي خدمات 

  .أخرى ذات صلة بالتوقيع اإللكرتوين

شخص طبيعي أو معنوي، عام " ما تقدم ميكن اعتماد التعريف اآليت جلهات التوثيق اإللكرتوين  وبناًء على
أو خاص، مرخص أو متفق عليه، خيضع إلشراف الدولة ورقابتها، ويقوم بدور الوسيط اإللكرتوين عن طريق 

خرى تتعلق بالتوقيع إصدار شهادات توثيق إلكرتونية حتدد هّوية الشخص املرسل، باإلضافة إىل أي خدمات أ
  ".اإللكرتوين

  :وظائف جهات التوثيق اإللكتروني . ثانياً 

ميكن القول أن وظيفة جهات التوثيق اإللكرتوين ال تقتصر على إصدار شهادات توثيق حتدد هّوية 
هذا املتعاملني يف التعامالت اإللكرتونية، وأهليتهم القانونية للتعامل والتعاقد عن طريق التحقق من مضمون 

التعامل وسالمته، وكذلك جديته وبعده عن الغش واالحتيال، وإمنا هناك عّدة وظائف ميكن أن تؤديها جهات 
  :)2(التوثيق تتلخص بالوظائف التالية 

                                                            
يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق  م،2015 سنة فرباير أول املوافق هـ،1436 عام الثاين ربيع 11 يف مؤرخ 04-15 رقم قانون  1

هـ، املوافق 1436ربيع الثاين عام  20، السنة الثانية واخلمسون، الثالثاء 06اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد : ، اجلزائر اإللكترونيين
  .. 7م، ص2015اير سنة فرب  10

  ).48-47(، مرجع سبق ذكره، صالتوثيق اإللكتروني ومسؤولية الجهات المختصة به، دراسة مقارنةلينا ابراهيم يوسف حسان،   2
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ا - ا إىل أصحا  .التحقق من صحة التواقيع اإللكرتونية وانتسا
املفتاح اخلاص الذي يتم مبقتضاه تشفري إصدار تواقيع رقمية عن طريق إصدار املفاتيح اإللكرتونية سواء  -

الرسائل والتواقيع اإللكرتونية، أو املفتاح العام الذي يتم مبقتضاه فك التشفري مع االحتفاظ بنسخة عن 
 .املفتاح العام دون اخلاص الذي يبقى يف حوزة صاحبه وال حيق ألحد اإلطالع عليه

سجالت خاصة بالشهادات الصاحلة لإلستعمال أرشفة املعلومات املتعلقة بالشهادات عن طريق مسك  -
ا، وتاريخ اإللغاء أو الوقف  .امللغاة والشهادات املوقوف العمل 

 ....)رقم أعماهلا، نشاطها، (إنشاء قواعد معلومات حول الشركات  -
تسجيل عملية إصدار الرسائل واستالمها، وختم هذه العملية، وتوفري خدمات التأريخ، أي التوقيع املؤرخ  -

 .على ملخص عن الرسالة
للتحري عنها وعن جديتها ومصداقيتها، فإذا تبني عدم أمن أحد ) األنرتنت(تعقب املواقع التجارية على  -

ا تقوم بتوجيه رسائل حتذيرية للمتعاملني توضح فيها عدم مصداقية املوقع  .املواقع فإ

   شهادات التوثيق اإللكتروني: الفرع الثالث 

اللكرتوين الغرض والغاية منه يف حتقيق عنصري الثقة واألمان يف املعامالت اإللكرتونية، لكي يؤدي التوثيق ا
فإن من الواجبات األساسية امللقاة على عاتق جهات التوثيق اإللكرتوين إصدار شهادات توثيق إلكرتونية تؤكد 

ها كإسم املوقع احلقيقي أو املستعار هوية املوقع عن طريق ربطه مبفتاحه العام عن طريق البيانات اخلاصة اليت تتضمن
  .أخل...وأهليته ومهنته 

   : مفهوم شهادة التوثيق اإللكترونية. أوالً 

نظرًا خلطورة وأمهية الدور الذي تلعبه شهادات التوثيق اإللكرتونية يف إثبات هّوية مرسل الرسالة اإللكرتونية 
واألمان باملعامالت اإللكرتونية، وما حيققه من ضمان عدم عن طريق ربطه مبفتاحه العام مبا حيقق عنصري الثقة 

إنكار أحد الطرفني توقيع الوثيقة املرسلة إلكرتونياً، وداللة على صحة أن املوقع ميلك املفتاح اخلاص، وبالتايل فهو 
  : )1(االذي قام بالتوقيع، فقد عنيت تشريعات معظم الدول اليت نظمت املعامالت اإللكرتونية بتوضيح مفهومه

ATIONS NNITED U - جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل(عّرفها قانون األونسرتال. 1

AWLDE TRANTERNATIONAL IOMMISSION ON C  - (  ا رسالة " النموذجي بأ
  ".بيانات أو سجل يؤكدان االرتباط بني املوّقع وبيانات إنشاء التوقيع 

                                                            
  ).75-72(نفس املرجع، ص  1
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األونسرتال بشأن التوقيعات اإللكرتونية أن الشهادة هي عبارة عن سجل وقد ورد يف دليل تشريع قواعد 
إلكرتوين يتضمن مفتاحًا عامًا إىل جانب إسم املشرتك يف الشهادة باعتباره موضوع الشهادة، وقد يؤكد أن املوّقع 

  .احملددة هويته يف الشهادة حيمل املفتاح اخلصوصي املناظر

هادة اإللكرتونية البسيطة والشهادة اإللكرتونية املعتمدة، فقد عّرف الشهادة مّيز التوجيه األوريب بني الش .2
ا  الشهادة اإللكرتونية اليت تربط البيانات اخلاصة بفحص التوقيع اإللكرتوين وشخص التوقيع " البسيطة بأ

  ".اإلكرتوين وشخص معّني وتؤكد هّوية هذا الشخص

ا  يف املتطلبات املنصوص عليها يف امللحق األول اليت يقدمها املكلف شهادة تستو " أما املعتمدة فعّرفها بأ
  ".خبدمة التوثيق املستويف للمتطلبات املنصوص عليها يف امللحق الثاين

منهج التوجيه األوريب ومّيز بني ) 272/2001(رقم  2001مارس  30ج املشرع الفرنسي يف مرسوم  .3
ا اإلصطالحني، وعّرف الشهادة اإللكرتونية  مستند حيمل الشكل اإللكرتوين ويؤكد االتصال بني بيانات " بأ
، أما الشهادة املعتمدة فهي تلك املستوفية للمتطلبات املنصوص "فحص التوقيع اإللكرتوين وصاحب التوقيع

  .عليها يف املادة السادسة من هذا املرسوم

ا  .4 تنسب مفتاح فحص التوقيع إىل الشخص املوقع وتؤكد  الشهادة اإللكرتونية اليت" عّرفها املشرّع األملاين بأ
  ".هويته

ا "شهادة املصادقة اإللكرتونية" أطلق املشرع التونسي عليها يف قانون املبادالت التونسي إسم  .5 " ، وعرّفها بأ
ثر الوثيقة اإللكرتونية املؤمنة بواسطة اإلمضاء اإللكرتوين للشخص الذي أصدرها والذي يشهد من خالهلا إ

  ".املعاينة على صحة البيانات اليت تتضمنها

ا  .6 شهادة يصدرها مزود خدمات التوثيق يفيد فيها " عّرفها مشرع إمارة ديب يف قانون املعامالت إلمارة ديب بأ
  ".تأكيد هّوية الشخص أو اجلهة احلائزة على أداة توقيع معينة

وهو يقابل وصف " شهادة معتمدة " اإللكرتونية البحريين وصف استخدم املشرع البحريين يف قانون التجارة  .7
 2001مارس  30الشهادة املعتمدة الذي استخدمه كل من التوجيه األوريب واملشرع الفرنسي يف مرسوم 

ا    :سجل إلكرتوين يتسم بأنه " وعّرفها بأ

 . توقيع شخص معني معيربط بيانات التحقق  -
 .يثبت هّوية ذلك الشخص -
 .راً من قبل مزّود خدمة شهادات معتمديكون صاد -
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مستويف للمعايري املتفق عليها بني األطراف املعنية أو املنصوص عليها يف القرارات اليت تصدر استناًدا  -
 .ألحكام هذا القانون

صادرة عّرف املشرّع املصري شهادة التصديق اإللكرتوين يف قانون تنظيم التوقيع اإللكرتوين والالئحة التنفيذية ال .8
ا  الشهادة اليت تصدر من اجلهة املرخص هلا يف التصديق وتثبت االرتباط بني املوقع وبيانات " مبقتضاه بأ
  ".إنشاء التوقيع

ويقصد ببيانات إنشاء التوقيع اإللكرتوين، عناصر منفردة خاصة باملوقع ومتيزه عن غريه ومنها على األخص 
  . إنشاء التوقيع اإللكرتوينمفاتيح الشفرة اخلاصة به واليت تستخدم يف

ا  .9 الشهادة " أما املشرع األردين فقد عّرف شهادة التوثيق اإللكرتونية يف قانون املعامالت اإللكرتونية املؤقت بأ
اليت تصدر عن جهة خمتصة مرخصة أو معتمدة إلثبات نسبة توقيع إلكرتوين إىل شخص معّني استناًدا إىل 

  ".إجراءات توثيق معتمدة

عّرف املشرّع اجلزائري شهادة التصديق اإللكرتوين يف القانون الذي حيدد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع  .10
ا وثيقة يف شكل إلكرتوين تثبت الصلة بني بيانات التحقق من التوقيع "  )1(والتصديق اإللكرتونيني بأ

  ".اإللكرتوين واملّوقع

ا ركزّ  ت على اجلانب الوظيفي لشهادة التوثيق اإللكرتوين املتمثل بإثبات يالحظ من التعريفات السابقة أ
هوية الشخص مرسل الرسالة اإللكرتونية، وذلك عن طريق ربطه مبفتاحه العام مبا يفيد التحقق من هويته، وتأكيد 

ت املوقعة أن الرسالة اإللكرتونية أو التوقيع اإللكرتوين صادر عمن نسب إليه، وأن توقيعه صحيح وأن البيانا
ا، ومل يطرأ عليها أي تبديل سواء باحلذف أو  بيانات صحيحة صادرة عن صاحب التوقيع ومل يتم التالعب 

  .اإلضافة أو التغيري حبيث تصبح هذه البيانات موثقة ال ميكن إنكارها

ا  إلكرتونية صادرة عن جهة توثيق هّوية أو بطاقة " وبناًء على ما تقدم ميكن تعريف شهادة التوثيق اإللكرتوين بأ
خمتصة تتضمن جمموعة من البيانات األساسية املتعلقة بالشهادة وهّوية الشخص املرسل ومصدر الشهادة تقوم 

  ".بإثبات هّوية الشخص مرسل الرسالة اإللكرتونية عن طريق ربط مفتاحه اخلاص بالعام وفق ضوابط معينة

  

  

                                                            
 والتصديق بالتوقيع المتعلقة العامة القواعد يحدد م،2015 سنة فرباير أول املوافق هـ،1436 عام الثاين ربيع 11 يف مؤرخ 04-15 رقم قانون  1

  .7، مرجع سبق ذكره، صاإللكترونيين
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  الحكومة اإللكترونية المعلومات واالتصال في تطبيقات تكنولوجيا:  لثالمبحث الثا

  

واإلدارة يف مجيع  تكنولوجيا املعلومات واالتصال عناصر قوة باستطاعتها فرض تغيري يف أمناط العمل متتلك
االت وخنص بالذكر هنا يف الدوائر احلكومية، حيث تقوم برفع كما   ،كفاءة األداء وكسب الوقت واملال واجلهد ا

تمع املدين يف مناقشة السياسات، من خالل احلوار توفر الطفرة اإللكرتونية احلديثة  إمكانية إشراك املواطنني وا
من هذا املنطلق  ،واحتياجاته املباشر، ودعم اختاذ القرارات، وصياغة السياسات بشكل متفهم أكثر للمواطن

ا معظم دول، وأ"اإللكرتونية أو اإلدارة  احلكومة"نشأت فكرة  العامل ووصلت يف تنفيذها مستويات  خذت 
  .متقدمة

ولرفع اللبس عن املصطلح الذي أفرزه تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف إدارة املؤسسات العامة 
ال حول مفهوم هذا املصط " و ـل هـلح هـواخلاصة على حٍد سواء، فضل الباحث عرض رؤى املختصني يف هذا ا

  .؟، أم أن كال املصطلحني مرادفني ملفهوم واحد؟" اإلدارة اإللكرتونية " أو " اإللكرتونية احلكومة 

  : )1(وميكن عرض رأي كل فريق كما يلي

  : الفريق األول 

اإلدارة " لدى هذا الفريق قناعة بأن احلكومة اإللكرتونية جزء من تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية، وأن تعبري 
اتساعًا ورحابة من تعبري احلكومة اإللكرتونية، وأن اإلدارة اإللكرتونية مبثابة مظلة كبرية تدخل  أكثر" اإللكرتونية 

حتتها تطبيقات خمتلفة منها التجارة اإللكرتونية، واألعمال اإللكرتونية، واحلكومة اإللكرتونية، ووجهة نظر هؤالء أن 
ة التعريفات وأنه أمشل وأعم، وحجة هذا الفريق أنه ال تعبري اإلدارة اإللكرتونية هو األصل الذي تتفرع منه بقي

  .حكومة من دون إدارة، وعليه من وجهة نظرهم فال حكومة إلكرتونية من دون إدارة إلكرتونية

  :الفريق الثاني 

اإلدارة العامة " وعلى الطرف اآلخر من اخلالف يقف فريق آخر من علماء اإلدارة منافحًا عن رأيه يف أن 
، وأن تطبيقات التقنية اليت متارس يف تلك اإلدارة من حتويل جلميع "احلكومة اإللكرتونية " جزء من " اإللكرتونية 

طبيعة إلكرتونية باستخدام التقنيات احلديثة، تبقى العمليات اإلدارية ذات الطبيعة الورقية إىل عمليات ذات 
ممارسات وتطبيقات للتقنية يف دائرة حمدودة أو شبكة حمدودة خاصة باملؤسسة أو املنطقة أو القسم اإلداري أو 

                                                            
  ).46-43(، مرجع سبق ذكره، صدور اإلدارة اإللكترونية في محاربة الفساد اإلداري، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالميبدر حممد السيد القزاز،   1
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ا  ا أو منظما الوحدة اإلدارية الواحدة، وأننا حني نربط الشبكات الداخلية لتلك الدوائر احملدودة حبدود مؤسسا
ا الصغرية لشبكة كربى تنتظم داخلها مجيع دوائر الدولة وختضع لتصرفها، فإننا بذلك نكون قد وصلنا إىل أ و إدار

فمن وجهة نظر هذا الفريق فإن اإلدارة العامة اإللكرتونية مرحلة سابقة على مرحلة " احلكومة اإللكرتونية " صيغة 
  .ا إدارات الدولة املتنوعةاحلكومة اإللكرتونية األعم واألمشل، حيث تصب فيه

  :الفريق الثالث 

ا بوصفها واقعًا ال خالف  وهناك طرف ثالث يدعو إىل إمهال هذا اخلالف والتعامل مع التقنية وتطبيقا
حول تطبيقاته على أرض الواقع، وهذا هو املفيد من وجهة نظر هذا الفريق، فهؤالء يعتقدون يف أنه الفرق سواء  

، فكالمها يعرب يف النهاية عن إسرتاتيجية إدارية لعصر "حكومة إلكرتونية " أو " عامة إلكرتونية  إدارة" كان التعبري 
تكنولوجيا املعلومات واالتصال تعمل على حتقيق خدمات أفضل للمواطنني واملؤسسات وللمتعاملني معها، مع 

تاحة يف إطار إلكرتوين حديث، من استغالل أمثل ملصادر املعلومات املتاحة من خالل توظيف خمتلف املوارد امل
أجل االستثمار األمثل للوقت واملال واجلهد، وحتقيقًا للمطالب املستهدفة باجلودة املطلوبة، فريى أصحاب وجهة 
النظر هذه أن هذه املكاسب كلها أوىل باإلهتمام من دخولنا يف دائرة اخلالف املفرغة اليت لن تفيد يف شيء، واليت 

  .الوقت الذي تسعى التقنية احلديثة إىل ترشيده واستغاللهتضيع مزيداً من 

احلكومة " أن املصطلح الشائع هو " عبد الفتاح بيومي حجازي " وحول هذا اخلالف يرى الكاتب 
وذلك للداللة على املفهوم القانوين لألعمال اإللكرتونية، " اإلدارة اإللكرتونية " لكن األدق أن يقال " اإللكرتونية 

ن مهمة احلكومة هي وضع السياسة العامة للدولة وحتديد األهداف العامة املراد إدراكها، وهي مهمة وذلك أل
ا سوى العقل البشري، أما الكمبيوتر أو العقل اإللكرتوين فإنه قد يساعد فقط يف إعداد  ذهنية خالقة ال يقوم 

فهي تنفيذ " اإلدارة العامة " مهمة اإلدارة بعض البيانات أو املعلومات اليت تساعد يف رسم هذه السياسة، أما 
السياسة العامة اليت سبق وضعها، وإجناز األهداف العامة اليت مت حتديدها، وتلك هي املهمة اليت ميكن أن تتم 

 )1(.بالطريقة اإللكرتونية من خالل الكمبيوتر وشبكة املعلومات واإلتصال بدًال من أن تتم بالطريقة التقليدية

استعمال مصطلح اإلدارة اإللكرتونية بدل " أمل لطفي حسن جاب اهللا " لشأن كذلك ترجح ويف هذا ا
مصطلح احلكومة اإللكرتونية، معللة ذلك بأن مصطلح اإلدارة اإللكرتونية يقصد به إدارة أجهزة الدولة بوسائل 

على السلطة التنفيذية يف إلكرتونية، وبذلك نكون أوسع وأمشل من مصطلح احلكومة اإللكرتونية الذي قد يقتصر 
الدولة وفقًا ملا انتهى إليه أغلب الفقه من عدم وجود تطابق بني املفهوم الدستوري ملصطلح احلكومة ومصطلح 
احلكومة اإللكرتونية، ألنه ال يوجد ما مينع من استخدام الوسائل اإللكرتونية يف كٍل من السلطة التشريعية 

                                                            
والطموح دراسة متأصلة في شأن اإلدارة اإللكترونية التنظيم، البناء، األهداف،  الحكومة اإللكترونية بين الواقععبد الفتاح بيومي حجازي،   1

  .23، ص2008، 1دار الفكر اجلامعي، ط: ، مصر المعوقات، الحلول
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لكرتونية أهدافها البد من استخدام األدوات التكنولوجية يف مجيع أجهزة الدولة والقضائية، وحىت حتقق اإلدارة اإل
  .احلديثة مما يسهل التعامل مع املواطنني

الذي " perri 6 (2004)" أما الباحث سوف حيدد موقفه من هذا اخلالف من خالل طرح الكاتب 
  : )1(تنقسم إىل أربعة جماالت وهييركز يف تعريف احلكومة اإللكرتونية على أنشطتها الرئيسية واليت 

  .الدميقراطية اإللكرتونية. 1

  .اخلدمات اإللكرتونية. 2

  .اإلدارة اإللكرتونية. 3

  .احلوكمة اإللكرتونية. 4

ويرى الكاتب لكي تتحقق هذه األنشطة ال بد من تصميم نظم متكاملة لقياس األداء احلكومي من خالل 
املقدمة، كما يتطلب اتباع مناذج إدارية مميزة للعالقات التنظيمية الداخلية استطالع آراء املواطنني يف اخلدمات 

االت األربعة   .لتنظيم تدفق املعلومات بني هذه ا

على تقدمي " بريي " نالحظ أن هذا التعريف يعطي مفهومًا أعمق للحكومة اإللكرتونية، فلم تقتصر نظرة 
اجته بعض الكّتاب، وإمنا ينظر إليها كنظام متكامل للحكم  اخلدمات احلكومية اإللكرتونية للمواطنني كما

اإللكرتوين يشمل األهداف السياسية مثل الدميقراطية اإللكرتونية، واحلوكمة اإللكرتونية، كما يتطرق إىل إعادة 
ا لتتناسب مع نظم اإلدارة اإللكرتونية هلذه  هيكلة املنظمات احلكومية من الداخل وإتباع أساليب جديدة إلدار

  .املنظمات

اليت " احلكومة اإللكرتونية " كأحد أنشطة " اإلدارة اإللكرتونية " لذلك سوف يعتمد الباحث مصطلح 
، هذه األخرية اليت تقتصر فقط على تقدمي اخلدمات "اإلدارة اإللكرتونية " تعترب أمشل وأوسع وأرحب من مصطلح 

ا " احلكومة اإللكرتونية "  مصطلح احلكومية إلكرتونياً للمستفيدين منها، بينما يعين أكثر من ذلك، حيث يعين أ
حكومة تدار إلكرتونيًا حبيث تستخدم التقنيات احلديثة من تكنولوجيا املعلومات واالتصال كأدوات لتحقيق 
أهدافها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية يف ظل اإلطار التنظيمي والتشريعي الذي حيكم العمل 
باملنظمات احلكومية مع إحداث تغيريات جذرية يف النظم واملمارسات اإلدارية املطبقة يف هذه املنظمات مبا يتفق 

  .مع الدور اجلديد للدولة للوفاء مبتطلبات عصر املعرفة مما يعود على املواطن بالرفاهية وجودة احلياة

  تعريف الحكومة اإللكترونية : المطلب األول 

                                                            
  .20، مرجع سبق ذكره، صالحكومة اإللكترونية مدخل إداري متكاملإميان عبد احملسن زكي،   1
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العامل احلقيقي، سواء يف عالقتها  يف الدولةااللكرتونية يعين األخذ باحلسبان كل ما متارسه  ةاحلكومإن بناء 
ا بعضها ببعض أو عالقتها ا حبق إعادة  ،جبهات األعمال الداخلية واخلارجية باجلمهور أو عالقة مؤسسا إ

االلكرتونية جيب  احلكومة فإن حمتوى هومن ،ووضعه يف نطاق البيئة الرقمية التفاعلية هندسة أو إعادة اخرتاع للقائم
  :أن يتضمن

اجلمهور أو فيما بني مؤسسات الدولة أو فيما بينها وبني  حمتوى معلومايت يغطي كافة االستعالمات جتاه -1
  .مؤسسات األعمال

  .احمتوى خدمي يتيح تقدمي كافة اخلدمات احلياتية وخدمات األعمال آني  -2

تمعاتوهو م(اتصايل  حمتوى  -3 مجيع  يتيح ربط إنسان الدولة وأجهزة الدولة معًا يف) ا يسمى تكوين ا
  .األوقات وبوسيلة تفاعل يسرية

 تعريف البنك الدولي : الفرع األول 

يرى البنك الدويل بأن مصطلح احلكومة االلكرتونية يشري اىل اكتشاف طرق و وسائل جديدة من خالل 
تصال من أجل زيادة كفاءة وفعالية وشفافية ومساءلة احلكومة فيما تقدمه من استخدام تكنولوجيا املعلومات واال

  .)1(خدمات للمواطنني

 تعريف االتحاد األوربي  :الفرع الثاني 

يرى االحتاد األوريب بأن احلكومة االلكرتونية هي حكومة تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصال لتقدم 
: للتعامل والتواصل مع احلكومة باستخدام الطرق املختلفة لإلتصال مثل للمواطنني وقطاع االعمال الفرصة 

ووضع  ،اهلاتف، البطاقات الذكية، الربيد االلكرتوين لألنرتنت، وتتعلق بكيفية تنظيم احلكومة لنفسها يف اإلدارة
  )2(.اطار لتحسني وتنسيق طرق إيصال اخلدمات وحتقيق التكامل بني االجراءات

  

  : )3(إن عمل احلكومة االلكرتونية يتم ضمن ثالث منصات أساسية 

  حكومة إىل حكومة : األوىلde gouvernement à gouvernement 
                                                            

امللتقى الدويل حول متطلبات ارساء احلكومة : ، اجلزائرااللكترونية متطلباتها ومعوقات تطبيقهاالحكومة درواسي مسعود وبن مسعود آدم،   1
ماي  14و 13، جامعة سعد دحلب البليدة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، - دراسة جتارب بعض الدول  –االلكرتونية يف اجلزائر 

  .4،  ص2013
  .5نفس املرجع، ص  2
  .فس املرجع والصفحةن  3
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  حكومة إىل قطاع األعمال : الثانيةgouvernement aux entreprises 
  حكومة مع األفراد  : الثالثةgouvernement au citoyens 

االلكرتوين داخل أجهزة الدولة، والثانية منصة التعامل االلكرتوين مع القطاع اخلاص، فاألوىل منصة التكامل 
  .والثالثة منصة التعامل االلكرتوين مع املواطنني

ا النسخة االفرتاضية عن احلكومة احلقيقية أي التقليدية مع  وهناك من يرى أن احلكومة االلكرتونية على أ
االلكرتونية وأنظمة املعلوماتية مبا ميكن من تسيري اجراءات تقدمي كافة  فارق أن األوىل تعيش يف الشبكات

نني واللوائح والتشريعات يف حني حتاكي وظائف الثانية ااالحتياجات من املعلومات للمواطنني عن اخلدمات والقو 
   )1(.اليت تتواجد بشكل مادي يف أجهزة الدولة

ا ترى بأن احلكومة االلكرتونية فكر إداري متطور يتيح الفرصة لتطبيق كافة  أما إميان عبد احملسن فإ
اجلودة الشاملة، إعادة هندسة نظم : مثل (املفاهيم االدارية احلديثة اليت ارتبطت باالدارة احلكومية اجلديدة، 

، بصورة متكاملة حيث تستخدم تكنولوجيا املعلومات )العمل، األساليب احلديثة لقياس األداء احلكومي
   )2(.الت كأداة ميكن من خالهلا حتقيق االصالح االداريواالتصا

ا تشمل االستخدام التكاملي الفّعال جلميع تقنيات املعلومات " عالء فرج الطاهر " ويعرفها  بأ
( واالتصاالت وذلك لتسهيل العمليات اإلدارية اليومية للقطاعات احلكومية الداخلية وتلك اليت تتم فيما بينها 

 –حكومة ( ، أو قطاعات األعمال )مواطن  –حكومة ( ، وتلك اليت تربطها باملواطنني )حكومة  –حكومة 
  )3().أعمال 

ا استخدام أحدث األدوات واألساليب التقنية " بشري علي باز " أما  فريى أن احلكومة اإللكرتونية يقصد 
ذلك بغرض رفع كفاءة ومستوى األداء داخل اإلدارات اإللكرتونية اجلديدة واملتطورة إلدارة املرفق العام يف الدولة، و 

احلكومية لتقدمي خدمة عامة لكافة مجوع املواطنني واملتعاملني مع اإلدارة احلكومية بطريقة الئقة سريعة وسهلة ويف 
إطار من الشفافية والوضوح حبيث ترضي طالب االنتفاع أو اخلدمة من املرفق العام أو احلكومة أو جهة اإلدارة 

  )4(.املتعامل معها

                                                            
دراسة  –امللتقى الدويل حول متطلبات ارساء احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر : : ، اجلزائرالتجربة البيومترية في الجزائرحممد يدو ومسية بوخاري،   1

، مداخلة منشورة ، 2013ماي  14و 13، جامعة سعد دحلب البليدة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، -جتارب بعض الدول 
  .6ص

  .46، مرجع سبق ذكره، صالحكومة االلكترونية مدخل إداري متكاملإميان عبد احملسن ذكي،   2
  .92، مرجع سبق ذكره، صالحكومة اإللكترونية بين النظرية والتطبيقعالء فرج الطاهر،   3
، 2015، 1دار الفكر اجلامعي، ط:  ، مصراإلداري والتصويت اإللكترونيدور الحكومة اإللكترونية في صناعة القرار بشري علي باز،   4

  .25ص
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ا استخدام تكنولوجيا املعلومات " عبد الفتاح بيومي حجازي " فيما يرى  أن احلكومة اإللكرتونية يقصد 
الرقمية يف اجناز املعامالت اإلدارية، وتقدمي اخلدمات املرفقية والتواصل مع املواطنني مبزيد من الدميقراطية، ويطلق 

املعلومات أو اإلدارة بغري أوراق أو اإلدارة اإللكرتونية وهذا هو التعبري عليها يف بعض األحيان حكومة عصر 
  )1(.األدق

ا احلكومة اليت تدار إلكرتونيًا باستخدام   هذا فيما خيص تعريف احلكومة اإللكرتونية واليت تعترب امجاًال بأ
السياسية واالقتصادية كافة تقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال كأدوات لتحقيق أهداف احلكومات 

  .واالجتماعية والقانونية يف ظل اإلطار التنظيمي والتشريعي الذي حيكم العمل باملنظمات احلكومية

اإلدارة العامة " والذي يطلق عليها مصطلح " بدر حممد السيد القزاز " فيعرفها "  اإلدارة اإللكرتونية " أما 
ا استخدام تقنية املعلوم" اإللكرتونية  ات يف الوزارات واإلدارات احلكومية لإلتصال باملواطنني والشركات بأ

واألجهزة احلكومية املختلفة من خالل شبكة املعلومات أو أي طريقة تقنية متكنها من الوصول إىل املواطنني وتقدمي 
  )2(.اخلدمة هلم

دف إىل اإلنتق" أمل لطفي حسن جاب اهللا " أما  ال من العمل اإلداري فرتى أن اإلدارة اإللكرتونية 
التقليدي إىل تطبيق تقنيات املعلومات واالتصاالت يف البناء التنظيمي واستخدام التقنية احلديثة بأشكاهلا املختلفة 
وتسهيل احلصول على البيانات واملعلومات إلختاذ القرارات املناسبة داخل وخارج هذه األجهزة واجناز أعماهلا 

  )3(.بكفاءة وفاعلية وبأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكنوتقدمي اخلدمات للمستفيدين 

ا استخدام لتكنولوجيا املعلومات ووسائل االتصال عن طريق  ولذلك ميكن القول أن اإلدارة اإللكرتونية بأ
دف تأدية اخلدمة العامة بأسلوب أكثر سهولة وتطور مع الوظائف العامة   .اإلدارة العامة للدولة 

  

  

  رق بين الحكومة اإللكترونية والحكومة التقليديةالف: المطلب الثاني 

                                                            
الحكومة اإللكترونية بين الواقع والطموح، دراسة متأصلة في شأن اإلدارة اإللكترونية، التنظيم، البناء، األهداف، عبد الفتاح بيومي حجازي،   1

  .23، مرجع سبق ذكره، صالمعوقات، الحلول
  .25، مرجع سبق ذكره، صدور اإلدارة اإللكترونية في محاربة الفساد اإلداري، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالميبدر حممد السيد القزاز،   2
  .37، مرجع سبق ذكره، صأثر الوسائل اإللكترونية على مشروعية تصرفات اإلدارة القانونية، دراسة مقارنةأمل لطفي حسن جاب اهللا،   3
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ا وهيكلها التنظيمي  ختتلف احلكومة اإللكرتونية عن احلكومة التقليدية يف أهدافها وفلسفتها ونظم إدار
ا، وذلك  على النحو املوضح باجلدول وطبيعة العالقات اليت تربطها باملواطنني وأسلوب إدارة املوارد البشرية 

  :التايل

  .الفرق بين الحكومة اإللكترونية والحكومة التقليدية:  )7( الجدول رقم

  الحكومة اإللكترونية  الحكومة التقليدية   وجه المقارنة
  سيادية حكومة.   الهدف. 1

األنشطة كافة تأكيد هيمنة الدولة على  . 
  الخدمية واإلقتصادية

  الحوكمة اإللكترونية. 
القطاع مشاركة المجتمع المدني ومنظمات . 

  الخاص في األنشطة االقتصادية والخدمية
  نهج رجال األعمال  النهج البيروقراطي  الفلسفة. 2
  التركيز على األهداف والنتائج  التركيز على اإلجراءات  محور اإلهتمام. 3
الفصل التام بين المنظمات الحكومية في .   التكامل. 4

  أداء األعمال
  جغرافيالتخصص على أساس وظيفي أو . 

كسر الحواجز التنظيمية لتحقيق التكامل 
والترابط بين المنظمات الحكومية باستخدام 

  الشبكات اإللكترونية
  أعمال ابتكارية متجددة  أعمال روتينية متكررة تحكمها البيروقراطية  نمط األعمال. 5
دورها منفصل عن اإلدارة ويقتصر على   تكنولوجيا المعلومات. 6

الالزمة لدعم اتخاذ  توفير المعلومات
  القرارات

تضمين تكنولوجيا المعلومات في كافة 
  وظائف اإلدارة من تخطيط وتنظيم ورقابة

  التنظيمات الشبكية الواسعة  هرمي متعدد المستويات  التنظيم. 7
القرارات مركزية من خالل مراكز السلطة   اتخاذ القرارات . 8

  بناًء على قواعد جامدة
  بين العاملين واإلدارةالقرارات تشاركية 

المواطن سلبي يتلقى الخدمة وال يشارك .   المواطن. 9
  بالرأي

الموظف مسؤول عن إدارة شؤون . 
  المواطن

عضو مشارك في الحصول على الخدمة . 
  الحكومية

  يمتلك حق تقييم األداء الحكومي. 

االستجابة البطيئة في أداء المعامالت   سرعة التعامالت. 10
  الخارجيةالداخلية و 

االستجابة الفورية للمعامالت الداخلية 
  والخارجية وفقاً آلليات السوق

تعتمد على األصول المادية الملموسة   الموارد. 11
  والوثائق والمستندات الورقية

تعتمد على رأس المال الفكري للعاملين 
  والوثائق والمستندات الرقمية

تقدم بالطرق التقليدية ومرتبطة بمواعيد   الخدمات. 12
  العمل المحددة

خدمات مبتكرة من خالل شبكة األنترنت 
  ومتاحة في أي وقت

  عالمي خارج الحدود الجغرافية للدولة  محلي داخل حدود الدولة وسيادتها  نطاق العمل. 13
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إجراءات بطيئة معقدة وغياب الثقة في   التعامل مع الموردين. 14
  الحكوميالتعامل 

التعامل السريع في الوقت المحدد والثقة 
  المتبادلة في المعامالت

  Huany Wayne (2005)، 27، ص الحكومة االلكترونية مدخل إداري متكاملاميان عبد احملسن زكي،  :المصدر 

السابق أن احلكومة اإللكرتونية متثل منطًا جديدًا من األداء على كافة املستويات، سواء  يتضح من اجلدول
ا، كما تستخدم أساليب  يف عالقتها اخلارجية مع املواطنني أو املوردين وكذلك يف عالقتها الداخلية مع العاملني 

  .ى املشاركة اإللكرتونية مع املواطننيجديدة يف إدارة مواردها وحتقيق أهدافها بناء على فلسفة جديدة تقوم عل

  

  نماذج نضج الحكومة اإللكترونية : المطلب الثالث 

حددت هذه النماذج مراحل التحول إىل احلكومة اإللكرتونية تبعًا لدرجة التفاعل اليت تتم بني احلكومة 
من جمرد نشر  حيث تتدرج املعامالت احلكومية) مواطنون، منظمات أعمال، منظمات حكومية(وعمالئها 

البيانات واملعلومات على املوقع اإللكرتوين إىل تقدمي طلبات احلصول على اخلدمات اإللكرتونية من خالل شبكة 
االنرتنت، وتصل اخلدمات اإللكرتونية إىل أقصى درجات النضج عندما تتم املعامالت بالكامل من خالل املوقع 

نية للدفع مقابل احلصول على اخلدمة احلكومية، وفيما يلي يوضح اإللكرتوين مبا يف ذلك استخدام وسيلة إلكرتو 
  .اجلدول التايل مقارنة بني النماذج اليت تناولت تلك املراحل

  مقارنة بين نماذج نضج الحكومة اإللكترونية: ) 8(الجدول رقم 

  نقاط القوة والضعف  مراحله  النموذج
إنشاء : يتكون من أربع مراحل هي   )2000(منوذج جارتنر. 1

املواقع، التفاعل، إجراء املعامالت، 
  .التحول

منوذج سهل يف التنفيذ إال أنه يتجاهل 
  .مزايا التغيري السياسي

إنشاء : يتكون من مخس مراحل وهي   )2001(منوذج األمم املتحدة. 2
املواقع، إتاحة املعلومات، التفاعل، إجراء 
املعامالت، التكامل بني املواقع 

  .احلكومية

على تقدمي اخلدمات من خالل يركز 
املواقع اإللكرتونية، إال أنه مل يتضمن 
التغريات الداخلية للمنظمات احلكومية، 

  .ويتجاهل مزايا التغيري السياسي
  

نشر : يتكون من ست مراحل وهي   )2001(منوذج دلويت. 3
املعلومات، التفاعل يف اجتاهني، تكامل 

بني املواقع، املواقع الشخصية، التنسيق 
  )اخلدمات، تكامل املنظمات احلكومية

يركز على إشباع احياجات املواطنني، 
ومن عيوبه أنه مل يتناول إعادة هندسة 
العمليات الداخلية للمنظمات، كما أن 
بعض املراحل ميكن دجمها، ويتجاهل 

  .مزايا التغيري السياسي
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نشر قوائم : يتكون من أربع مراحل وهي   )2001(منوذج ليون. 4

اخلدمات احلكومية، إجراء املعامالت، 
  .التكامل الرأسي، التكامل األفقي

  .عيوبه أنه يتجاهل مزايا التغيري السياسي

إتاحة : يتكون من مخس مراحل وهي   )2002(منوذج مون. 5
املعلومات، التفاعل يف اجتاهني، 
املعامالت املالية واخلدمية، التكامل 

  .يةالرأسي واألفقي، املشاركة السياس

منوذج جديد يركز على املشاركة السياسية  
كأحد مراحل التحول إىل احلكومة 

  .اإللكرتونية

 source :Keng Siau and Yuau.112مرجع سبق ذكره، ص الحكومة اإللكترونية مدخل إداري متكامل،ميان عبد احملسن زكي، ا :المصدر
Long     

دراسة حتليلية مقارنة هلذه النماذج، واستخلص منها ، بعمل )keng siau and et al (2005)(وقد قام 
  : )1(منوجاً موحداً يضم املراحل املشرتكة وعددها مخس مراحل أساسية، وهي موضحة فيما يلي

 :مرحلة إنشاء المواقع . 1

تعترب هذه املرحلة هي األساس املشرتك يف معظم مناذج التحول إىل احلكومة اإللكرتونية، ويتم فيها إتاحة 
ساعات العمل الرمسية والنماذج والستندات املستخدمة للحصول : معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية مثل 

  .على اخلدمات احلكومية، ويتم حتديث هذه املعلومات بصفة دورية

  :مرحلة التفاعل . 2

استخدام : تها يف هذه املرحلة يتم التفاعل البسيط بني احلكومة وبني املستفيدين من اخلدمة، ومن أمثل
نظام الربيد اإللكرتوين يف االتصال باملكاتب احلكومية، واحلصول على النماذج الالزمة للحصول على اخلدمات 

  .احلكومية من املواقع اإللكرتونية

  :مرحلة إجراء المعامالت . 3

خلدمة الذاتية يف هذه املرحلة يتم إجراء معامالت كاملة بني احلكومة واملستفيدين من اخلدمة من خالل ا
استخراج رخصة قيادة أو تقدمي االقرارات الضريبية، وكذلك بالنسبة : املتاحة على مواقع احلكومة اإللكرتونية مثل 

  .ملنظمات األعمال حيث ميكنها دفع الضرائب واستخراج الرخص والتصاريح

  :مرحلة التحول . 4

                                                            
  .113مرجع سبق ذكره، ص الحكومة اإللكترونية مدخل إداري متكامل،بد احملسن زكي، ميان عا  1
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ا، حيث ال تكفي التكنولوجيا واستخدام تتطلب هذه املرحلة قفزة يف إدارة املنظمات احلكومية ذا
العمليات الرقمية يف تقدمي اخلدمة يف حتقيق الكفاءة والفاعلية يف أداء املنظمات احلكومية، وتشمل هذه املرحلة 
حتقيق التكامل األفقي على مستوى احلكومة املركزية واحملليات وعلى مستوى األقسام الداخلية للمنظمة، كما 

غيريات الرأسية على كافة مستويات املنظمة، مما يتطلب إعادة هندسة العمليات احلكومية تتضمن إحداث الت
  .للقضاء على االزدواج وحتقيق التنسيق والتكامل يف أداء األعمال

  :الديمقراطية اإللكترونية . 5

صى درجات تعترب الدميقراطية اإللكرتونية من األهداف بعيدة املدى للحكومة اإللكرتونية، وتعرب عن أق
النضج يف تطبيق احلكومة اإللكرتونية، ويتم ذلك من خالل إتاحة الفرصة للتصويت اإللكرتوين وزيادة فرص 
مشاركة املواطنني يف اختاذ القرارات السياسية مبا يتيح للمواطنني ومنظمات األعمال إبداء الرأي يف النظم السياسية 

  .قراطيةوأساليب تقدمي اخلدمات احلكومية وتشجيع الدمي

   )1(نموذج نضج الحكومة اإللكترونية:  )9( الشكل رقم

............                                                                                                                 سياسيةقفزة ...................... اإللكرتونيةالدميقراطية           
املزايا                                                                                                                      /التكاليف                                                                               املزايا/التكاليف

                                 حتول املنظمات احلكومية         

  .................قفزة ثقافية ......................حتول املنظمات                          

  .............قفزة تكنولوجية ......... اجراء املعامالت                               

  ............قفزة تكنولوجية.... التفاعل          ية                        أمتتة العمليات احلال  

    إنشاء املواقع                                                                          

  

 source : Keng siau & Yuan Long(2005)    التكامل            /درجة التعقيد/الوقت            

  

  :من العرض السابق لنموذج كينج ويون لونج  يتضح ما يلي 

                                                            
  .114مرجع سبق ذكره، ص الحكومة اإللكترونية مدخل إداري متكامل،ميان عبد احملسن زكي، ا  1
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األعمال احلكومية احلالية وتقدمي ) Automatisation(يف هذا النموذج تعرب الثالث مراحل األوىل عن أمتتة  -
دف املرحلتان التاليتان  إىل التحول يف إدارة املنظمات احلكومية اخلدمات احلكومية يف صورة رقمية، بينما 

ا من خالل إعادة تنظيم العمليات الداخلية وإعادة صياغة أسلوب مشاركة املواطنني يف اختاذ القرارات  ذا
 .احلكومية مبا حيقق الدميقراطية اإللكرتونية

، وقد تعمل احلكومات يف أن املراحل اليت يتكون منها هذا النموذج متداخلة فيما بينها ويصعب الفصل بينها -
 .مرحلتني معاً يف ذات الوقت

أن هذا النموذج يوضح مراحل تطور احلكومة اإللكرتونية دون االلتزام باتباع هذه اخلطوات بالرتتيب الوارد  -
بالنموذج، فقد تنتقل احلكومة من نشر املعلومات إىل التعامل املعقد مع املواطنني مباشرة دون املرور مبرحلة 
التفاعل يف اجتاه واحد، كما أن بعض الدول قد تركز على حتقيق الدميقراطية اإللكرتونية يف املراحل األوىل 

 .للتطبيق

يوجد نوع من التوازن املستمر بني تكلفة االستثمارات يف تنفيذ مراحل احلكومة اإللكرتونية وبني العائد 
التكنولوجية ويزيد الزمن املستغرق يف التنفيذ وكذلك  منها، فمع تطور مراحل النموذج تزيد درجة تعقيد النظم

   . التكلفة الالزمة للتطبيق، ويف ذات الوقت يزيد العائد من التطبيق واملتمثل يف رضا املواطنني وكفاءة نظام احلكم

  

   كبداية للحكومة اإللكترونية  اإلدارة اإللكترونية: المطلب الرابع 

إىل التحول من النظم الورقية يف أداء األعمال  )1(للمنظمات احلكوميةيشري مصطلح اإلدارة اإللكرتونية 
احلكومية إىل النظم الرقمية واليت تتطلب استخدام كل الوسائل اإللكرتونية من تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف 

نية لألموال، والتبادل إجناز أعمال ومعامالت املنظمة احلكومية، كاستخدام الربيد االلكرتوين، والتحويالت اإللكرتو 
اإللكرتوين للمستندات، والفاكس والنشرات اإللكرتونية، واختاذ اإلجراءات التنظيمية الالزمة حنو ميكنة مجيع مهام 
وأنشطة املنظمة احلكومية بإعادة هندسة نظم العمل، وتعديل اهلياكل التنظيمية وتبسيط اإلجراءات للتخلص من 

  .السريع والدقيق للمهام واملعامالتالروتني حبيث يتحقق اإلجناز 

وتتطلب اإلدارة اإللكرتونية للمنظمات احلكومية مناذج أعمال مبتكرة تركز على حتقيق مفهومي الكفاءة يف 
حسن استخدام املوارد، والفاعلية يف األداء احلكومي، والرتكيز على ربط برامج احلكومة اإللكرتونية مبعايري لقياس 

من خالهلا احلكم على مدى جناح الربنامج وتقبل املواطنني له، لذا فقد تغريت الكثري من  األداء احلكومي يتم

                                                            
  .102، صنفس املرجع السابق  1 
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املفاهيم واألسس العلمية يف علم اإلدارة اليت أثبتت جناحها لفرتات طويلة لتحل حملها اإلدارة اإللكرتونية اليت تركز 
  .على إدارة التقنيات والربجميات أكثر من إدارة العنصر البشري

ميز العمل اإللكرتوين بأنه يتطلب توافر مهارات عالية يف العاملني ال تقتصر على املهارات اإلدارية فقط، ويت
بل يلزم اجلمع بني املهارات اإلدارية واملهارات التكنولوجية حىت ميكن التعامل مع نظم الشبكات اليت توفر 

حنو التخصص وتقسيم العمل، ويف املقابل يزيد االتصاالت الواسعة داخل املنظمة وخارجها، وبذلك يقل التوجه 
التوجه حنو دمج الوظائف وتقليل املستويات اإلدارية، كما أنه عمل آين حيتاج إىل سرعة التصرف لعالج 
املشكالت الطارئة بسرعة دون الرجوع إىل اإلدارة يف أغلب األحيان، لذا تقل سيطرة القيادات اإلدارية األعلى 

  .قابية، ويزيد متكني العاملني واالعتماد على فرق العمل املدارة ذاتياً وتقل املستويات الر 

  الفرق بين اإلدارة التقليدية واإلدارة اإللكترونية : الفرع األول 

  الفرق بين اإلدارة التقليدية واإلدارة اإللكترونية :  )9(الجدول رقم

  اإلدارة اإللكترونية  اإلدارة التقليدية  وجه المقارنة
تركز على إدارة األفراد واملوارد لتحقيق   اهلـــدف

  الكفاءة والفاعلية
تركز على إدارة املعلومات والرقميات 
والشبكات والعالقات لتحقيق التفاعل 

  والتجاوب
  مهمة اإلدارة العليا.   التخطيــط

  اخلطط طويلة ومتوسطة األمد. 
  ترتجم إىل برامج ينفذها العاملون. 
  إىل أسفل التخطيط من أعلى. 

  مشرتك بني اإلدارة والعاملني. 
  إعداد اخلطط على فرتات قصرية. 
  اخلطط مرنة ومتغرية. 
  التخطيط األفقي. 

  هرمي متعدد املستويات.   التنظيـــم
  التقسيمات التنظيمية ثابتة. 
  تركز السلطة يف اإلدارة العليا. 
  االتصاالت الرمسية تبعاً خلط السلطة. 

  التنظيمية الشبكيةاهلياكل . 
  التقسيمات التنظيمية متغرية. 
تعدد مراكز السلطة وفرق العمل ذاتية . 

  اإلدارة
  االتصاالت فائقة السرعة. 

  القائد مركز التحكم والتوجيه.   القيــــادة
القرارات من سلطة القائد ودور العاملني . 

إمداده باملعلومات الالزمة لدعم اختاذ 
  القرار

  القائد يقدم االستشارات وحيل املشكالت. 
القرارات تشاركية إلتاحة الفرصة أمام . 

  العاملني لإلبتكار والتميز
  القائد يدير ذاته قبل أن يدير اآلخرين. 
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  ر اآلخرينالقائد يدي. 
مقارنة األداء الفعلي باألداء املستهدف .   الرقــــابة

  لتحديد االحنرافات وتصحيحها
  جاتمقارنة املدخالت باملخر . 

الرقابة فورية وهي عملية مستمرة يشارك . 
فيها أكثر من طرف من خالل الشبكة 

  اإللكرتونية
  قائمة على النتائج. 

 .106مرجع سبق ذكره، ص الحكومة اإللكترونية مدخل إداري متكامل،ميان عبد احملسن زكي، ا :المصدر 

  :متعددة ، ولعل من أمثلتها ما يلي ولإلشارة فقط أن لإلدارة اإللكرتونية احلكومية تطبيقات 

 .إدارة الوثائق واملستندات اإللكرتونية -
 .إنشاء قواعد للبيانات ونظم لدعم عملية اختاذ القرارات -
 ).تطبيقات احلاسب اآليل(استخدام أنظمة احملاسبة واملوازنة اإللكرتونية -
 .االتصاالت اإللكرتونية بني اإلدارات واألقسام -
  .تقارير اإلدارية ألغراض التخطيط والرقابة اإلداريةميكنة نظم إعداد ال -

  

  الحوكمة اإللكترونية كهدف أساسي للحكومة اإللكترونية :  خامسالمطلب ال

احلوكمة اإللكرتونية نظاما سياسيا جديدا خيتلف عن النظم الرأمسالية واإلشرتاكية اليت سادت العامل تعترب 
فكرة احلكم اجليد أو احلكم الرشيد، فهو نظام للحكم يقوم على الشراكة لفرتات طويلة، ويعرب ذلك النظام عن 

تمع املدين يف تدبري املوارد املالية الالزمة لدعم جهود التنمية، وتنظيم  احلقيقية بني املواطنني ومنظمات األعمال وا
تمع وتوجيهها حلماية حقوق املواطن  والقضاء على مشاكله مبا حيقق وإدارة القوى السياسية واإلجتماعية داخل ا

  : )1(ثالثة أهداف أساسية للحوكمة وهي

حتقيق اإلنسجام والعدالة االجتماعية، وذلك بتحديد احلد األدىن ملستوى املعيشة جلميع املواطنني وحتقيق  -
 .مستوى من احلياة الكرمية هلم

تمع -  .حتقيق واستدامة حالة من الشرعية يف ا
 .ية االقتصادية ويف ختصيص واستغالل املوارد العامةالكفاءة يف حتقيق التنم -

  

                                                            
  .92، ص نفس املرجع السابق  1
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  : )1(كما حددت منظمة التعاون الدويل عشرة مباديء للحوكمة وهي

 .احرتام قواعد القانون -
 .االنفتاح -
 .الشفافية واملساءلة للمؤسسات -
 .العدالة واملساواة يف التعامل بني املواطنني -
 .مشاركة واستشارة املواطنني -
 .اخلدماتفاعلية وكفاءة  -
 .الوضوح والشفافية -
 .موضوعية اللوائح والقوانني -
 .مشاركة املواطنني يف وضع السياسات -
 .وجود معايري أخالقية وسلوكية -

ويرجع التحول إىل مفهوم احلوكمة اإللكرتونية إىل التغريات العاملية واحمللية اليت صاحبت عصر املعرفة، ومنها 
  .منط اختاذ القرارات السياسية اتساع دور املعرفة وانعكاسه على. 1: 

  .زيادة فاعلية املنظمات االجتماعية يف حتقيق التنمية املستدامة. 2

  .العوملة والتأثريات اخلارجية على نظام إدارة الدولة. 3

ثورة املعلومات واالتصاالت اليت خلقت قنوات جديدة ومبتكرة لإلتصال بني األطراف املتعددة الفاعلة للقرار . 4
تمع املدين   .السياسي وهي الدولة واملواطنون ومنظمات القطاع اخلاص ومنظمات ا

ا منط للحكم يستخدم كافة األنشطة اإللكرتونية لتنظيم العالقات  )2(وتعرف احلوكمة اإللكرتونية بأ
ت وآليات تنفيذها، املتشابكة بني الكيانات التنظيمية داخل الدولة الرمسية وغري الرمسية مبا يدعم صياغة السياسا

لتحقيق الدميقراطية ومحاية حقوق املواطن واحلفاظ على استقالله وزيادة الكفاءة والعدالة يف توزيع اخلدمات 
  .اإللكرتونية مبا حيقق التنمية املستدامة

  

  

                                                            
  .93نفس املرجع، ص  1
  .94، صالسابقنفس املرجع   2
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  .التحول إلى الحوكمة اإللكترونية:  )10(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Malkia(2003) ،94، ص2009، الحكومة االلكترونية مدخل إداري متكامل، اميان عبد احملسن زكي :المصدر     

  : )1(وحتقق احلوكمة اإللكرتونية اجليدة املزايا التالية

 .اإلنرتنتإجياد مناذج جيدة حلل املشكالت السياسية مثل إدارة اللقاءات السياسية من خالل شبكة  -
تمع املدين  - استخدام الربيد االلكرتوين إلجياد قنوات اتصال بني احلكومة ومنظمات األعمال ومنظمات ا

 .وكافة األطراف املشاركة يف صنع القرار السياسي
تنتقل مسؤولية تطوير املنظمات احلكومية إىل املواطن باعتباره مشاركاً يف تقييم األداء احلكومي للخدمات  -

 .مية اإللكرتونية املقدمة على شبكة االنرتنتاحلكو 
الشفافية بإتاحة املعلومات التفصيلية عن األداء احلكومي على شبكة األنرتنت ومن مث حتجيم الفساد  -

 .اإلداري وإعطاء املواطن احلق يف مساءلة احلكومة
 .توفري مصادر متويل جديدة ملشروعات التنمية تستند إىل مشاركة منظمات األعمال -

  

  
                                                            

  .95نفس املرجع، ص  1

  تغير دور المعرفة

  

  

  

  تكنولوجيا المعلومات                                 تغير أشكال المنظمات                                  

  االجتماعية                                                                                      واالتصال     

  

  

  

 العولمة

التحول إلى  
الحوكمة 
 اإللكترونية
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  الديمقراطية اإللكترونية كهدف نهائي للحكومة اإللكترونية: سادس المطلب ال

تعرب الدميقراطية اإللكرتونية عن أعلى درجات النضج يف تطبيق احلكومة اإللكرتونية، فهي اهلدف بعيد 
الدميقراطية املدى الذي تسعى الدول إىل حتقيقه من خالل تطبيقات احلكومة اإللكرتونية، ويتوقف جناح 

تمع ونضجه السياسي ومنط القيادة السياسية السائد   .اإللكرتونية على ثقافة ووعي ا

  :  )1(ومن أهم أهداف الدميقراطية اإللكرتونية ما يلي

تقدمي املعلومات عن العملية السياسية، وعن اخلدمات والفرص املتوفرة واملتاحة للمواطنني واألعمال من  -
 .وبالتايل تتحول إىل الدميقراطية االفرتاضيةخالل التكنولوجيا، 

التحول من الوصول السليب إىل املعلومات إىل املشاركة النشطة للمواطن من خالل إعالمه، متثيله،  -
استشارته، تشجيعه على التصويت يف االنتخابات، وتضمينه يف كل األمور السياسية واالجتماعية 

مه  .واالقتصادية اليت 

طية اإللكرتونية استخدام كافة الوسائل التكنولوجية يف إدارة جمموعة األنشطة اليت تعزز وتزيد وتعين الدميقرا
  : )2(حجم مشاركة املواطنني يف مجيع القضايا واملسائل السياسية، وتتمثل يف

 .االجتماعات االفرتاضية على شبكة االنرتنت -
 .احلمالت االنتخابية -
 .عتسجيل أصوات الناخبني ونتائج االقرتا  -
 .استطالع آراء املواطنني -
الس احمللية -  .إتاحة االطالع على حماضر ا
 .عقد املنتديات واللقاءات اجلماهريية -

ويعترب التصويت اإللكرتوين من املبادرات األوىل لتطبيق الدميقراطية اإللكرتونية إال أن هناك بعض الضوابط 
ا عند تطبيق التصويت اإللكرتوين وهي   : )3(اليت جيب مراعا

 .حتديد أمساء وأعداد الناخبني املقيدين بالقوائم االنتخابية الذين هلم احلق يف التصويت -
 .وضع ضوابط تتيح للناخب التصويت ملرة واحدة فقط -
 .السرية حىت ال يستطيع أي شخص االطالع على تصويت ناخب آخر -

                                                            
  .نفس املرجع السابق، نفس الصفحة  1
  .96نفس املرجع، ص  2
  .نفس املرجع، نفس الصفحة  3
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  .عدم السماح بتعديل أصوات الناخبني بعد تسجيلها -

اإللكرتونية فإن األمر يتطلب اختاذ بعض اإلجراءات اليت تضمن حتقيق فعالية املشاركة  ولتحقيق الدميقراطية
  :) 1(وذلك من جانب صانع القرار السياسي ومن جانب املواطنني نوجزها فيما يلي

دعم ومساندة القيادات اإلدارية العليا باعتبارها املسؤولة عن إطالق املبادرة ووضع األولويات وقيادة  -
 .اليت تؤدي إىل اكتمال بناء احلكومة اإللكرتونية اجلهود

 .الشفافية يف املمارسات السياسية لتمكني املواطنني من املشاركة وإبداء الرأي  -
التغيري التدرجيي يف منط اختاذ القرار السياسي بإشراك مجيع املعنني باختاذ القرار لنجاح الدميقراطية  -

 .االلكرتونية
ل الداعمة لعملية اختاذ القرارات احلكومية لتوفري األسس العلمية إلختاذ قرارات استخدام األدوات والوسائ -

 .رشيدة ملصلحة املواطن
 .تنمية الوعي السياسي واجلماهريي لتوفري الدعم واملساندة الشعبية -
 .إعادة بناء الثقة املتبادلة بني احلكومة واملواطنني والتأكيد على جدية املشاركة وجدواها -
ا يف التوجهات السياسيةاستخدام ك -  .افة الوسائل التكنولوجية للتعرف على آراء املواطنني ومراعا

  

   اإلدارة المحلية اإللكترونية كأحد مظاهر الحكومة اإللكترونية :  سابعالمطلب ال

اليت يتيح تطبيق احلكومة اإللكرتونية يف وحدات اإلدارة احمللية فرصة التعرف على احتياجات املواطن احمللي 
تتباين تبعًا للظروف البيئية والثقافية اخلاصة بكل جمتمع حملي على حدى، لذا فإن األمر يتطلب متتع احملليات 
بقدر من املرونة والسرعة يف اختاذ القرارات باإلضافة إىل توفر الثقة واألمان والسرية يف اخلدمات اإللكرتونية جلذب 

ا استخدام تكنولوجيا املعلومات  )2(كن تعريف اإلدارة احمللية اإللكرتونيةاملواطن احمللي للتعامل اإللكرتوين، ومي بأ
املبنية على شبكة املواقع اإللكرتونية لدعم وتعزيز حصول املواطنني على ) خاصة تطبيقات األنرتنت(واالتصال 

ر احلكومية املختلفة بشفافية اخلدمات اليت تقدمها احلكومة احمللية، إضافة إىل تقدمي اخلدمة لقطاع األعمال والدوائ
  .وكفاءة عالية ومبا حيقق العدالة واملساواة

ونظرًا لتعدد اجلهات اليت تقدم اخلدمات احلكومية اإللكرتونية للمواطن احمللي واليت ختتلف فيما بينها من 
تمع(حيث الشكل القانوين والتنظيمي  املدين، اهليئات  احلكومة املركزية، احلكومة احمللية، القطاع اخلاص، ا

، لذا فإن احلكومة اإللكرتونية احمللية تعين حتقيق شراكة حقيقية مع )االجتماعية، املنظمات املاحنة ملعونات التنمية
                                                            

  .97نفس املرجع، ص  1
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تمع احمللي املختلفة مبا حيقق  تمع من خالل التنسيق والتكامل بني هذه األطراف لتحقيق التالحم بني فئات ا ا
املواطن بالرفاهية، كما أن الكم اهلائل من املعلومات الذي تتيحه احلكومة اإللكرتونية  أهداف التنمية ويعود على

عن فرص االستثمار يف احملليات ينعش االقتصاد احمللي وحيقق االستخدام األمثل للموارد املتاحة بكل منطقة مبا 
  .يشبع االحتياجات املتباينة للمواطنني احملليني

  : )1(املعلومات واالتصال يف اإلدارة احمللية اإللكرتونية االستخدامات التاليةويتيح استخدام تكنولوجيا 

 .الربيد االلكرتوين وشبكات األعمال اليت تربط دوائر احلكومة احمللية املتعددة -
الس احمللية على شبكة االنرتنت -  .نشر اجتماعات ا
 .اكن السياحيةتقدمي معلومات جغرافية عن الوحدة احمللية وأهم مواردها واألم -
 .عرض فرص االستثمار املتاحة داخل الوحدة احمللية على شبكة االنرتنت وخاصة الصناعات الصغرية -
تمع احمللي مثل عرض فرص العمل املتاحة داخل املنطقة احمللية  - املشاركة يف حل املشكالت اليت تواجه ا

 .لعالج مشكلة البطالة
تمع املدينطرح جماالت التنمية اليت ميكن أن يشار  -  .ك فيها القطاع اخلاص وا
 .تنمية الوعي السياسي لدى املواطن احمللي لتوفري الدعم واملساندة الشعبية -
  .مشاركة املواطن احمللي يف تصميم اخلدمات احلكومية اإللكرتونية وفقاً ألولوياته واحتياجاته الفعلية -

  الفرق بين الحكم المحلي التقليدي والحكم المحلي اإللكتروني:  )10(الجدول رقم

  الحكم المحلي اإللكتروني  الحكم المحلي التقليدي  وجه المقارنة
حكم بريوقراطي قائم على اهليمنة   نظام احلكم. 1

  والسيطرة
احلوكمة اإللكرتونية القائمة على قوة 

  املعلومات
أعلى إىل أسفل  ختطيط مركزي رأسي من  منهج التخطيط. 2

  وفقاً خلطط السلطة املركزية
ختطيط ال مركزي أفقي وفقًا لإلحتياجات 

  احمللية يبدأ من أسفل إىل أعلى
دميقراطية حمدودة ويف ضوء ما يتاح هلا   الدميقراطية. 3

من سلطات واختصاصات ومشاركة 
  شعبية حمدودة

تمع املدين  دميقراطية قائمة على مشاركة ا
كة الشعبية من خالل وتزيد املشار 

  املعلومات
قرارات مركزية تقوم على اخلربة واحلدس   منط اختاذ القرار. 4

  البديهي
قرارات ال مركزية استناًدا إىل كم هائل من 

  املعلومات
تفاعل على نطاق واسع يف إطار من تفاعل حمدود وفقًا للعالقات الرمسية اليت التفاعل بني . 5
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املشاركة والتعاون القائم على املبادرة حلل   حتكمها القواعد واإلجراءات  مستويات اإلدارة احمللية
  املشاكل

يتم تقدمي اخلدمات بالطرق التقليدية من   تقدمي اخلدمات احمللية. 6
خالل األوراق واملستندات والنظم 

  البريوقراطية

خدمات إلكرتونية مبتكرة عالية اجلودة 
 مقدمة من خالل شبكة األنرتنت وعرب

  القنوات املتعددة
بطء االستجابة إلحتياجات املواطنني   سرعة اإلستجابة. 7

وفقًا ألساليب العمل اجلامدة مع صعوبة 
  التعديل

مرونة عالية يف االستجابة إلحتياجات 
  املواطنني املتغرية لتطبيق نظم بديلة

الس . 8 التكامل بني ا
  الشعبية والتنفيذية

لس الشعيب  تضارب القرارات بني ا
لس التنفيذي   وا

لس الشعيب  التكامل والرتابط بني ا
والتنفيذي من خالل انسياب املعلومات 

  وتدفقها
حمدودة وفقًا لإلعتمادات املالية املدرجة   املوارد املالية . 9

  باملوازنة مع عدم ربطها مبعايري لألداء
تعدد مصادر التمويل واالعتماد على 

يات وحسن استخدام املوارد الذاتية للمحل
  املوارد

  .100إميان عبد احملسن زكي، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر 

ويواجه تطبيق اإلدارة احمللية اإللكرتونية العديد من التحديات السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت 
والعادات والتقاليد السائدة يف كل منطقة تفرضها بيئة اإلدارة احمللية واليت تتباين تبعاً للمستوى االجتماعي والثقايف 

  : )1(وميكن إجياز أهم هذه التحديات على النحو التايل

غالباً ما يرتبط التحول إىل نظام احلكومة اإللكرتونية بالقرار السياسي املركزي حيث إن وحدات اإلدارة احمللية ال  -
اإللكرتوين ألن دورها تنفيذي فقط، أما االسرتاتيجيات متلك حرية اختاذ قرار حتويل أعماهلا إىل األسلوب 

 .فتوضع من خالل السلطة املركزية

نقص املوارد املالية للمحليات وتدين مستوى األداء احلكومي وتركز جهود التنمية يف املدن الرئيسية باعتبارها  -
 .واجهة الدولة دون النزول إىل مستوى املراكز والقرى التابعة للمحليات

تمع احمللي لتحقيق التكامل بني األطراف املشاركة  - يتطلب تطبيق احلكومة اإللكرتونية املشاركة بني كافة فئات ا
 .يف تقدمي اخلدمة اإللكرتونية إال أن نقص الوعي السياسي يف احملليات يقف عائقاً أمام هذه املشاركة

                                                            
  .101ص نفس املرجع السابق،  1



عالقة تكنولوجيا المعلومات واالتصال بالحكومة اإللكترونية         الفصل الثاني                
 

  171  
  

ستثمارات واخنفاض مستوى املعيشة ونقص تعاين احملليات من مشاكل اقتصادية مثل البطالة ونقص اال -
اإلمكانيات مما جيعل تركيز جهود التنمية على إشباع احلاجات األساسية للمواطنني، وال يدخل التطور 
التكنولوجي ضمن أولويات املواطن احمللي، مما يرتتب عليه عزوف املواطن احمللي عن االندماج يف جمتمع 

 .املعلومات

احمللية من القصور يف تدفق البيانات واملعلومات الواردة إليها من الوحدات املركزية مما  تعاين وحدات اإلدارة -
  .يعوق جناح احلكومة اإللكرتونية على مستوى احملليات

ويعترب املتخصصون يف هذا املوضوع أن املركزية الشديدة اليت تعاين منها اإلدارة احمللية من أهم التحديات 
، مما يتطلب حتقيق الالمركزية على املستويني األفقي على املستوى احمللي ارة اإللكرتونيةاليت تواجه تنفيذ اإلد

  : )1(والرأسي، وذلك على النحو التايل

الس احمللية من وضع اخلطط والربامج ونظم اإلدارة والسياسات : المستوى األفقي  - وذلك من خالل متكني ا
ذا املعىن ال تتطلب تعديالت تشريعية وتنظيمية إمنا  اليت تتناسب مع ظروفها البيئية اخلاصة، والالمركزية 

 .تتطلب مشاركة الوحدات احمللية يف اختاذ القرار

وذلك من خالل نقل السلطات والوظائف واملسؤوليات واملوارد من اإلدارة املركزية إىل  :المستوى الرأسي  -
 .اإلدارة احمللية، مما يتطلب إجراء تعديالت قانونية وتشريعية وهيكلية
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  الثاني خالصة الفصل

  

ا املختلفة حتُ إن  قق العديد من املزايا للمنظمات احلكومية فكر وفلسفة احلكومة اإللكرتونية وتطبيقا
للتداخل بني احلكومة  وذلك، جمتمع مدينواملتعاملني معها سواء كانوا مواطنني أو منظمات أعمال أو منظمات 

اإللكرتونية واملداخل اإلدارية احلديثة، حيث تتكامل تكنولوجيا املعلومات واالتصال مع نظريات إدارية حديثة  
وإعادة هندسة اإلدارة، وكيف ميكن أن تتحول احلكومة اإللكرتونية إىل حكومة موجهة باملواطن،  كاجلودة الشاملة

باإلضافة إىل القياس املستمر لألداء احلكومي الذي توفره تكنولوجيا املعلومات واالتصال من خالل الشفافية يف 
  .العمل واليسر يف املساءلة

فإنه نائها إىل أسس صحيحة، وُهيئت هلا مجيع الظروف املناسبة، واحلكومة اإللكرتونية إذا ما استندت يف ب
رتونية االتصال، من خالل تقدمي خدمات إلكاإلستفادة القصوى من املزايا اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات و  ميكن

ية للحكومة مصممة إلشباع رغبات واحتياجات املواطنني، وتتوافر فيها معايري اجلودة، مع مراعاة األبعاد السياس
  .اإللكرتونية، وذلك بالتحول إىل احلوكمة اإللكرتونية والدميقراطية اإللكرتونية

كما ميكن توظيف قدرات وامكانيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال على مستوى اإلدارة احمللية، هذه 
لية، مما يتطلب اتباع اسرتاتيجيات ارية والسياسية واملوارد املااألخرية اليت تتميز بطبيعة خمتلفة من حيث النظم اإلد

خاصة تتناسب مع املستوى احمللي، كما يلزم أن تشمل حماور هذا التوظيف لقدرات وامكانيات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصال تغيري العمليات الداخلية للحكومة اإللكرتونية والتحول من اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة 

 .ًال جديدة من املمارسات اإلداريةاإللكرتونية اليت تضيف أشكا
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  عالقة تكنولوجيا المعلومات واالتصال بالمشاركة السياسية المجتمعية: الفصل الثالث 

  

  :تمهيد 

تمعي بالوعي السياسية املشاركة ترتبط تمع يف احلرية امش ثانية جهة ومن جهة، من ا  باملسؤولية وكذا ا
 السياسي النظام دميقراطية مدى يرتجم ما وهذا والواجبات، احلقوق بني املوازنة أساس على تقوم اليت االجتماعية

 إنسان كل ا يتمتع حقوقاً  وجعلها املشاركة نطاق اتساع مدى على الدميقراطية وتطور منو يتوقف حيث احلاكم،
تمع، يف تمع يف واهلدوء االستقرار من مزيد إىل املشاركة يتؤد كما ا  وتعميق توسيع إىل بدوره يؤدي مما ا

 سينعكس الذي األمر وجمتمعه، الفرد بني العالقة تدعم املشاركة أن إىل باإلضافة النظام، بشرعية اإلحساس
 مبجتمعهم املتعلقة املشاكل حلجم إدراكاً  أكثر اجلماهري وجتعل الكبري، لوطنه باالنتماء شعوره على بالضرورة

ال فتفتح هلا املتاحة ولإلمكانات ا من تأيت املشاركة فأمهية احلكومية، واملؤسسات اجلماهري بني البّناء للتعاون ا  أ
  .احلكومة إىل املواطنني حاجات وإبالغ لنقل عملية

تمعية املشاركة أن كما ال يف ا  بتوصيل وذلك احلكام سلوك على التأثري إىل دف بالتحديد السياسي ا
 وصنع رسم يف للتأثري احلكام هؤالء على الضغط خالل من وأيضاً  اجلماهري، تفضلها اليت األولويات عن معلومات

 السلطة استغالل عمليات فتقل املشاركة، فرص تتسع وبذلك األولويات، هذه وفق لتتناغم العامة السياسات
تمع، يف العام االستقرار إىل يؤدي مما واحلرية املساواة قّيم وتتحقق اجلماهري، لدى باالغرتاب والشعور  األمر ا

 توظيف ولعل املختلفة، التنمية خطط لنجاح والسياسية والثقافية االجتماعية الشروط حتقيق على يساعد الذي
تمع أفراد بني ما االتصال عملية وتسرع تسهل اتصال كأدوات واالتصال املعلومات تكنولوجيا إمكانيات  ا
تمعية السياسية املشاركة يفّعل مما احلكومة، يف السياسي القرار وأصحاب  باألساليب عليه كانت مما أكثر ا
 هذا األمر ولعل اجلماهري، طموحات مع وتناسقاً  تالؤماً  أكثر للدولة العامة السياسات جيعل الذي األمر التقليدية،

 العامة السياسات تنفيذ عن املسؤولة احمللية اإلدارة جيعل الذي الشيء احمللي، املستوى على اجيابية أكثر يكون
 توفره ما بني ما العالقة الفصل هذا يتضمن سوف لذلك وفعالية، جناعة أكثر احمللي املستوى على للدولة

تمعية للمشاركة أكثر فعالية بني وما ،إمكانيات من واالتصال املعلومات تكنولوجيا  خالل من السياسية، ا
تمعية، السياسية املشاركة ملفهوم بدايةً  الباحث فيها يتطرق ثالث، مباحث  التنمية تفعيل يف وأمهيتها دورها وكذا ا
 أفراد مشاركة وتيسري تفعيل يف واالتصال املعلومات تكنولوجيا تقنيات أمهية عن الضوء يسلط النهاية ويف احمللية،
تمع   .  احمللية العامة السياسات وصناعة توجيه على التأثري يف احمللي ا
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  المجتمعيةالسياسية ماهية المشاركة : المبحث األول

  

   المجتمعية المشاركة السياسية مفهوم: المطلب األول 

تعترب املشاركة السياسية أحد املباحث العلمية ذات األمهية اخلاصة يف دراسات العلوم االجتماعية بصفة 
ا تعد كذلك يف مقدمة اآلليات الفعالة يف ديناميات  عامة، وعلوم السياسة واالجتماع بصفة خاصة، كما أ

تمع السياسي احلديث ال سيما يف جمال املمارسة الدميقراطية مبا تعنيه من حكم الشعب نفسه بنفسه إعماالً  ا
تمعات النامية وما لسيادته وتأكيداً لسلطته،  فضًال ملا تلعبه من دور حموري ورئيسي يف فعاليات العمل التنموي با

من تعبئة وحتريك لسائر اجلهود واإلمكانيات والطاقات الالزمة املادية منها والبشرية والتنظيمية والفكرية، يتطلبه 
ا حث خطى التغيري ودفع جهود البناء إىل األمام للحاق بركب التقدم اإلنساين   .واليت من شأ

سة وباحثيها ومجوع ومن هذا املنطلق أصبحت املشاركة السياسية تشكل بؤرة اهتمام لصانعي السيا
املواطنني، ملا متثله من أمهية ميكن توظيفها من أجل الصاحل العام، ويرى كثري من الباحثني أن املشاركة السياسية 

  .غدت متثل مؤشراً مهماً على مدى التخلف أو تطور البناء السياسي للمجتمع

فتعين قيام ) Participant(ارك تعين القيام بدور، أما كلمة املش) Participation(إن كلمة مشاركة 
صمويل " ومن التعريفات اليت ذكرت ملفهوم املشاركة السياسية تعريف  بدور يف شيء ما،أو جمموعة انسان 

يف دراستهما عن التنمية السياسية ويذهبان فيه إىل القول بأن املشاركة " جورج دومينجيه " و " هنتجتون 
دف التأثري يف عملية صنع القرار ا" السياسية     )1(".حلكوميماهي إال نوع من النشاط يقوم به املواطنون العاديون 

 داً ن االقرتاب من مفهوم املشاركة السياسية يقتضي توضيح املقصود مبصطلح املشاركة بصفة عامة، متهيإال أ
شاركة هي ربط يقال يف اللغة العربية شارك يف الشيء مبعىن كان له نصيب، فامل، لطرح مفهوم املشاركة السياسية

دف التأثري على اختيار السياسات فاملشاركة هي أي عمل ، بني الفردي والكلي تطوعي من جانب املواطن، 
وعندما نقول ، العامة، وإدارة الشؤون العامة أو اختيار القادة السياسيني على أي مستوى حكومي أو حملي

له نصيب يف الشأن السياسي، وأن يشارك  - وهنا املواطن –مشاركة سياسية يذهب القول إىل أن املشارك 
سيا مبعىن أن يلعب دورا يف احلياة السياسية، ألن املشاركة عمل إجيايب، واملشاركة السياسية تفرتض املواطن سيا

ويعد الربط بني املشاركة ، وجود مجاعة تكون سياستها وما يصدر عنها من قرارات عامة حصيلة إسهامات أفرادها
م علم السلطة، هو الذي أدى إىل تنوع ومفهوم السياسة، وعدم االتفاق على معىن هذه األخرية، علم الدولة أ
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املشاركة  " ماك كلوسكي" وتعدد التعريفات، اليت أعطيت للمشاركة السياسية، وأبرز هذه التعاريف جند تعريف 
تمع يف اختيار احلكام، ويف تكوين السياسة  السياسية هي تلك األنشطة اإلرادية اليت عن طريقها يساهم أعضاء ا

كل عمل إرادي ناجح  " فهي"  لوينري" أما املشاركة السياسية حسب ، " رشر أو غري مباشالعمومية بشكل مبا
دف التأثري  أو فاشل، منظم أو غري منظم، مرحلي أو مستمر، يفرتض اللجوء إىل وسائل شرعية أو غري شرعية، 

 ات احلكومية، حملية أو وطنيةعلى اختيارات سياسية أو إدارة الشؤون العامة أو اختيارات احلكام وعلى كل املستوي
".)1(  

وما ميكن استنتاجه من هذا التعريف هو أن املشاركة السياسية تعين مشاركة املواطنني يف النظام السياسي 
    .ومسامهتهم يف ممارسة احلكم وأداء وظائفه وسري آلياته

ا املواطنون يف اختاذ القرارات وهناك من يعرّ  ا مجيع األنشطة اإلرادية اليت يقوم  ف املشاركة السياسية بأ
مهم، أو على أقل تقدير من أجل    )2(.املسامهة يف اختاذ هذه القراراتاليت 

تمعه وتكون  كما قد تعين املشاركة السياسية العملية اليت يلعب الفرد من خالهلا دوراً  يف احلياة السياسية 
تمع وحتديد أفضل الوسائل إلجنازها، وقد تتم  لديه الفرصة ألن يسهم يف مناقشة األهداف العامة، لذلك ا

   )3(.املشاركة من خالل أنشطة تقليدية أو عادية وأنشطة غري تقليدية
وتشمل التصويت ومتابعة األمور السياسية والدخول مع الغري يف مناقشات سياسية،  :أنشطة تقليدية أو عادية -

واملشاركة يف احلملة االنتخابية باملال والدعاية، واالنضمام إىل مجاعات املصلحة، واالخنراط يف عضوية األحزاب 
  .والرتشيح للمناصب العامة وتقلد املناصب العليا

وين مثل الشكوى، وبعضها قانوين يف بعض البالد وغري قانوين يف بالد أخرى  بعضها قان :أنشطة غير تقليدية -
  .كالتظاهر واإلضراب وغريه من السلوكيات السلبية

دف رامن خالل كل ما تقدم يتضح أن املشاركة السياسية هي األنشطة اإل تمع  دية اليت يزاوهلا أعضاء ا
السياسات والقرارات بشكل مباشر أو غري مباشر، فاملشاركة اختيار حكامهم وممثليهم، واملسامهة يف صنع 

 م املساواة، وبإقرار احلاكمني حبق احملكومني، بأن هلم حقوقاً السياسية ترتبط باحلرية الشخصية للمواطن، وبسيادة قيّ 
م املواطنني دستورية و قانونية متنحهم احلق باملشاركة يف اختاذ القرار، وأن من حق احلاكمني إتاحة الفرصة أما

  .ترهيبملمارسة حقهم يف املشاركة السياسية دون ضغط أو 

إذن ميكن القول أن املشاركة السياسية هي تلك العملية الديناميكية اإلرادية الواعية، واليت مبقتضاها يقوم 
قاء السياسة العامة، وإن كان من النخبة، هادفًا التأثري يف انت الفرد بدور ما يف احلياة السياسية واالجتماعية خاصةً 

                                                            
، على الرابط 18/03/2016موقع مؤسسة احلوار املتمدن، تاريخ الزيارة : ، املغرب للمشاركة السياسيةالتأصيل الفقهي ، عبداالله واردي 1 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=104505                                                                               .:االلكرتوين التايل 
                                                                      

يد،   2   .225، امرجع سبق ذكره، صدراسات في االتصال التنمويمهت حسن عبد ا
  .، مرجع سبق ذكرهللمشاركة السياسيةالتأصيل الفقهي ، عبداالله واردي  3
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تمعه، واختيار القادة السياسيني على املستوى احمللي والوطين، واليت تتم  ووسائل حتقيقها، مبا خيدم الصاحل العام 
يف ضوء آرائه وانتمائه الطبقي واحلزيب، وتتم هذه املشاركة يف صور متعددة بدًءا من الرتشح وعضوية األحزاب 

ة السياسية وعضوية املؤسسات االجتماعية غري احلزبية واملسامهة يف اجلهود التطوعية والتصويت واالهتمام باحليا
تمعات أصبحت تعيش يف ظل وفرة وسائل االتصال أن العامة وانتهاًء بأعمال الرفض واالحتجاج، وخاصًة و  ا

تمع ا تكنولوجيا املعلومات واالتصال، واليت أصبحت متاحة لكل أفراد ا   .اليت أفرز

  

  مفاهيم ذات عالقة بالمشاركة السياسية المجتمعية: المطلب الثاني 

  التشاور المجتمعي : الفرع األول 

تمع وأداة للتغيري، ميكن من خالهلا االسهام يف  تمعية هي إحدى أدوات تفعيل الدميقراطية يف ا املشاركة ا
ل الناس ومن أجلهم على أساس احرتام الكرامة بناء جمتمع دميقراطي حّر وعادل تدار فيه الشؤون العامة من خال

االنسانية والدميقراطية والعدل االجتماعي واملساواة بني مجيع املواطنني وباملشاركة يتم حتريك مهم وطاقات املواطنني 
نني لإلسهام يف مواجهة حتديات التنمية البشرية، أما يف سياق العمل البلدي فإن عملية التشاور واحلوار مع املواط

تمع،  عملية مكملة لإلدارة احلديثة وتكريس مباديء احلكم الرشيد حبيث تقوم على التواصل بني اهليئة احمللية وا
وتعتمد على تبادل املعلومات بني الطرفني وتقدمي مدخالت من املواطنني بشأن قضية ما قبل اختاذ اهليئة قراراً 

  .اه ألخذ القراربشأن تلك القضية أو وضع السياسات أو حتديد اجت

  : )1(لذا فالتشاور هو

 .عملية وليست نتيجة -
 .أسلوب وهدف يف آن واحد -
 .أداة وليست حالً  -
ا املتعددة على اختاذ القرارات -  .أحد الطرق ملساعدة اهليئة احمللية مبستويا
 .ليس االستفتاء على قرار مت أخذه مسبقاً  -
 .حيث املوضوععملية شفافة مستمرة ليست مومسية أو انتقائية من  -
 .عملية مفتوحة ال تقتصر على شرحية أو أفراد معينني إال يف حاالت معينة -
تمع على عاتق أعضاء وموظفي اهليئة -  .يقع تطبيقها مع ا
 .ميكن للمؤسسات واجلماعات مساعدة اهليئة يف استمرار هذه العملية -

                                                            
، 2009صندوق تطوير وإقراض البلديات، : ، فلسطنيالمشاركة والمشورة المجتمعية، دليل عملي تدريبيصندوق تطوير وإقراض البلديات،   1

  .5ص
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تمعي شاريع، وضع السياسات اخلدماتية ألغراض التخطيط العام، ختطيط امل ميكن استخدام التشاور ا
  .واالجتماعية أو اختاذ القرارات

  : الديمقراطية التشاركية : الفرع الثاني 

الدميقراطية التشاركية هي عملية تركز على املشاركة الواسعة ألعضاء اجلماعة السياسية يف إدارة وسري عمل 
  .)1(العملية السياسية

التمثيلية التقليدية اليت تقتصر مشاركة املواطنني الواسعة فيها على إذن فهي على العكس من الدميقراطية 
  .عملية التصويت يف االنتخابات فقط، تاركًة االدارة الفعلية للعملية السياسية للسياسيني فقط

وميكن اإلشارة إىل أن الدميقراطية التشاركية تتطلب من املواطنني مجع أو الوصول إىل الكثري من املعلومات 
االت حول   .إدارة وسري عمل احلكومة وعملية صنع القرار يف الكثري من ا

واجلدير بالذكر أن تكنولوجيا املعلومات واالتصال قد سهلت هذه العملية إىل حٍد بعيد، ومكنت املواطنني 
كية، األمر العاديني من احلصول على املعلومات الالزمة لكي يتمكنوا من املشاركة الفعالة يف الدميقراطية التشار 

موعات الصغرية اليت  الذي مل يزد فقط من مشاركة املواطنني يف العملية السياسية، وإمنا أيضًا ساهم يف حتويل ا
  .تشارك يف هذا النوع من النظم إىل شبكات صغرية تساهم يف نقل حراكها وجتربتها إىل خارج نطاقها اجلغرايف

  

  المجتمعية أقسام المشاركة السياسية: المطلب الثالث 

  : )2(وميكن تقسيم املشاركة اجلماهريية إىل ثالثة أنواع رئيسية وهي

دف إىل التغلب على بعض : املشاركة اإلجتماعية . 1 ا تلك األنشطة اليت  وتعرف املشاركة االجتماعية على أ
تمع وذلك يف جمالني املشكالت العملية اليومية، وتسهم يف حتقيق قدر من التضامن والتكافل بني أعضاء  ا

  :أساسيني 

                                                            
منتدى البدائل العريب : ، مصر في مصرالمشاركة المجتمعية عبر المجالس المحلية منتدى البدائل العريب ومؤسسة احلكومة احمللية بالدمنرك،   1

  .59، ص2011للدراسات، 
املركز الفلسطيين للدراسات وحوار : ، فلسطنيدور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطينناصر الشيخ علي،   2

  .28، ص2010احلضارات، 
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تمع املدين احمللي، : األول  - ويتمثل يف العمل على توفري أو تقدمي بعض اخلدمات احمللية اهلامة اليت حيتاجها ا
وذلك من خالل اجلهود االجتماعية التطوعية، كبناء املساجد أو املدارس أو املستشفيات باملسامهة باملال واألرض 

  .يف انشائها

تمع: الثاين  -   .هو حل املشكالت اليومية واخلالفات اليت قد تنشأ بني األفراد أو اجلماعات يف ا

ا : املشاركة االقتصادية . 2 فهي مشاركة اجلماهري يف مشاريع التنمية االقتصادية، وذلك باملسامهة يف وضع قرارا
ا اجل ماهري لدعم االقتصاد القومي مثل دفع الضرائب والرسوم ومتويلها وتنفيذها، كما قد تعين األنشطة اليت تقوم 

وغريها، كما قد تعين أن يقوم الفرد بضبط انفاقه حبيث يكون استهالكه يف حدود دخله ومبا يسمح له بوجود 
فائض على الدوام يدعم االقتصاد الوطين، مع توفر درجة من الوعي جتعله يقاطع التجار الذين يغالون يف رفع 

  .و حيجبون سلعاً معينة عن املستهلكنياألسعار أ

دف التأثري بشكل مباشر أو غري : املشاركة السياسية . 3 ا املواطنون  وهي تلك األنشطة اإلرادية اليت يقوم 
ا، كما قد تعين املشاركة السياسية  مباشر يف عملية اختيار احلكام أو التأثري يف القرارات أو السياسات اليت ينفذو

تمعه وتكون لديه الفرصة ألن يسهم يف مناقشة العملية  اليت يلعب الفرد من خالهلا دورًا يف احلياة السياسية 
تمع وحتديد أفضل الوسائل إلجنازها، وقد تتم هذه املشاركة من خالل أنشطة سياسية  األهداف العامة لذلك ا

  .مباشرة أو غري مباشرة

  

   المجتمعية صور المشاركة السياسية:  الرابع المطلب

تمعية إن املشاركة السياسية  تتضمن جمموعة متنوعة من األنشطة، اليت قد تكون مؤيدة للنظام السياسي ا
دف إىل العمل على تغيري بعض جوانبه أو تغيريه ككل   .القائم أو معارضة له، و

فيليب "و  "ميخائيل روش " وتندرج مستويات املشاركة وختتلف من باحث آلخر، فقد وضع كل من 
  : )1(شكالً هرمياً ميثل يف رأيهما درجات املشاركة السياسية اليت تتعدد على النحو التايل" ألتوف

 .تقلد منصب سياسي أو إداري -
 .السعي حنو منصب سياسي أو إداري -
 .العضوية النشطة يف التنظيم السياسي -
 .العضوية السلبية يف التنظيم السياسي -
 .شبه السياسيالعضوية النشطة يف التنظيم  -

                                                            
  .97سبق ذكره، ص ، مرجعإذاعات األنترنت واالتصال السياسيرشا عادل لطفي،   1
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 .العضوية السلبية يف التنظيم شبه السياسي -
 .املشاركة يف االجتماعات السياسية العامة -
 .املشاركة يف املناقشات السياسية غري الرمسية -
 .االهتمام العام بالسياسة -
 .التصويت -

النظم  كما يشريان إىل أن هذا التدرج يغطي جمال املشاركة السياسية ككل، وحيتمل التطبيق يف خمتلف
السياسية، ويضيفان إىل ذلك أن األمهية اخلاصة لكل مستوى من مستويات هذا التدرج من احملتمل أن ختتلف من 

كما أن مثة مستويات معينة قد تكون على درجة كبرية من األمهية يف نظام ما، وذات أمهية أقل أو نظام إىل آخر،  
شاركة يف أحد مستويات هذا التدرج ال تعد شرطاً ضروريا للمشاركة ال أمهية هلا باملرة يف نظام آخر فضًال عن أن امل

  .يف مستوى أعلى، وإن كان من احملتمل أن يصدق هذا بالنسبة ألمناط معينة من املشاركة

يف دراستهما عن املشاركة السياسية " ناي " وزميله " فريبا " ويف جمال دراسات املشاركة السياسية، توصل 
  : )1(إىل إثين عشرة فعًال خمتلف من أفعال املشاركة السياسية وهي" 1967" يف أمريكا العام 

 .يديل بصوته بانتظام يف االنتخابات الرئاسية -
 .بات احملليةيديل بصوته بانتظام يف االنتخا -
تمع احمللي -  .عضو نشيط يف منظمة واحدة على األقل تعمل يف جمال حل مشاكل ا
تمع احمللي -  .يتعاون مع آخرين يف حل مشاكل ا
 .حياول الضغط على اآلخرين للتصويت -
 .يشارك بنشاط يف احلمالت االنتخابية حلزب أو مرشحني -
 .قضية قابل أحد موظفي احلكومة احمللية لطرح مشكلة أو -
 .شارك يف اجتماع سياسي واحد على األقل أو يف جتمع سياسي يف السنوات الثالث السابقة -
 .قابل أحد أعضاء احلكومة أو أحد موظفي الدولة لعرض مشكلة أو قضية ما -
 .حاول تشكيل مجاعة أو منظمة حملاولة حل بعض املشكالت احمللية للمجتمع -
 .فرتة احلملة االنتخابيةأعطى ماًال حلزب ما أو مرشح ما خالل  -
 .عضو حايل يف نادي أو منظمة سياسية -

  

  
                                                            

  .99نفس املرجع، ص  1
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  مستويات المشاركة السياسية المجتمعية : المطلب الخامس 

تمع هو العنصر األساسي يف  تطور مفهوم املشاركة بعد أن أيقنت املؤسسات العاملة يف جمال التنمية أن ا
تمع على اال ستجابة للحاجات األساسية واحلاجات املتزايدة ألعضائه، وأن التنمية انطالقًا من زيادة قدرة ا

تمع من املشاركة يف  التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية ال تتحقق إال من خالل متكني مجيع شرائح ا
تمع يف االستخدام األمثل لطاقات وقد ا تساعد ا م ووضع اخلطط والربامج، وكما أ رات التعبري عن احتياجا

  .أفراده ومجاعاته وتعطي الفرصة ملشاركة الفئات املهمشة

  :)1(وتنقسم مستويات املشاركة إىل مخس مستويات وهي 

تمع عما مت التخطيط له: تقدمي املعلومات  -  .إعالم ا
تمع احمللي: التشاور  -  .تقدمي جمموعة من اخليارات واالستماع للتغذية الراجعة من قبل املشاركني من ا
تمع احمللي ليقدم أفكار إضافية وخيارات، إضافة إىل مشاركته يف : اختاذ القرار بشكل مشرتك  - تشجيع ا

 .اختاذ القرار ملا فيه األفضل
يف هذا املستوى ال يتم اختاذ القرار بشكل مشرتك وحسب، وإمنا يتم تشكيل شراكة جبسم : العمل معًا  -

 .ى القرار املشرتكمعني كي تقوم حبمل أعباء العمل القائم عل
تمعية املستقلة  - م عرب تلبيتها من : دعم املبادرات ا م ودعم مبادر مساعدة اآلخرين يف معرفة احتياجا

 .خالل املشاريع املقدمة، وتقدمي النصح هلم من أجل احلصول على الدعم من املصادر املتوفرة

مستويات التشاور اليت حتدث مع زيادة الرغبة يعترب مفهومي املشاركة والشراكة االجتماعية اثنني من 
تمع  احلقيقية للجمهور يف املشاركة، وقدرته على التأثري من خالل هذه العملية، أما التشاور يعين إشراك شرائح ا

ء  احمللي يف آلية أو عملية حملية المركزية للتقرير بشأن خمتلف جماالت التنمية الشاملة املرتبطة بالعمل البلدي سوا
  .كانت خدماتية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية

ا تعزز استمرار العالقة املنظمة بني اهليئة احمللية وكافة  يف العمل البلدي تعترب املشاركة ذات أمهية قصوى أل
تمع وفعالياته وربط الربامج واخلدمات بالقضايا احلياتية واليومية للمجتمع احمللي، ويف الوقت ذ اته تعكس أفراد ا

تمع وتطويره باإلضافة إىل أن  تمع واستعدادهم لإلندماج واملسامهة الفعالة يف حتسني ا هذه العملية رغبة أفراد ا
تمع، واجلدول املوايل يوضح مستويات املشاركة  عملية املشاركة قد تأيت أيضًا نتيجة لنمو الوعي لدى أفراد ا

تمعية بالتفصيل   .السياسية ا

  

                                                            
  .7، مرجع سبق ذكره، صالمشاركة والمشورة المجتمعية، دليل عملي تدريبيصندوق تطوير وإقراض البلديات،   1
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  جدول يوضح مستويات المشاركة السياسية المجتمعية :  )11(ول رقمالجد

مستوى 
  المشاركة

  تمكين  تعاون  إشراك  استشارة  إعطاء معلومات

  
  

  الغرض

تزويد املواطنني 
مبعلومات موضوعية 
م  ومتوازنة ملساعد
على فهم املشكلة 
املطروحة للنقاش 

  ونقاش احللول والبدائل

احلصول على تغذية 
املواطنني راجعة من 

حول حتليل املشكلة 
  أو البدائل أو القرارات

العمل مباشرة مع 
املواطنني طيلة العملية 
لضمان فهم ومراعاة 
م اخلاصة  اهتماما

  والعامة

الشراكة مع اجلمهور 
يف كافة جوانب اختاذ 
القرار مبا فيها تطوير 

البدائل وحتديد احللول 
  املفضلة

وضع مهمة اختاذ 
تمع القرار يف يد ا

  احمللي

  
  

رسالة الهيئة 
المحلية 
  للجمهور

سوف حتافظ اهليئة 
على اطالع اجلمهور 
  وتزويدهم باملعلومات

سوف تقوم اهليئة 
بتزويد اجلمهور 

باملعلومات واالستماع 
إىل قضاياه املطروحة 

واهتماماته وتقدمي 
تغذية راجعة حول 

مسامهة اجلمهور يف 
  التأثري على القرار

ة سوف تقوم اهليئ
بالتعامل مباشرة مع 

قضايا اجلمهور 
املطروحة حبيث 

تنعكس يف البدائل 
واحللول اليت مت تبنيها 
وتقدمي تغذية راجعة 

للجمهور حول 
مسامهته يف التأثري 

  على اختاذ القرار

سوف تقوم اهليئة 
بالتوجه إىل اجلمهور 

للحصول على 
النصيحة مباشرة 

وللبحث عن حلول 
خالقة وتبين نصيحة 

ور يف القرار اجلمه
املتخذ إىل أقصى حد 

  ممكن

تضع اهليئة احمللية 
اختاذ القرار يف يد 

تمع احمللي   ا

صندوق تطوير وإقراض : ، فلسطنيالمشاركة والمشورة المجتمعية، دليل عملي تدريبيصندوق تطوير وإقراض البلديات، : المصدر 
  .2009البلديات، 

تمعية، والدولية وبالتايل أما الشراكة فهناك عدة أنواع يف  تمع منها األسرية، االقتصادية، والسياسية، وا ا
فإن الشراكة هي اتفاق بني عدد من األطراف لتحقيق هدف أو أهداف مشرتكة بواسطة إجناز عدد من األعمال 

على أساس تعاقد  املشرتكة مع األخذ بعني اإلعتبار املصاحل اخلاصة لكل شريك وهذا العمل اجلماعي املشرتك يتم
بني األطراف املشاركة وإن اختلفت دوافعهم ومصاحلهم، مبعىن آخر الشراكة هي التعاون مع أطراف أخرى 
لتحقيق هدف أو أهداف ال نستطيع حتقيقها مبفردنا مطلقاً أو ال نستطيع الوصول إىل النتائج املرجوة منها بالعمل 

  .املنفرد

هو تطوير عالقة بني طرفني أو أكثر تتوجه لتحقيق النفع أو الصاحل العام أما اهلدف األمسى لعملية املشاركة 
م املساواة واالحرتام والعطاء الذي يستند على التكامل، حيث يقدم كل طرف امكانيات بشرية وتعتمد على قيّ 

  .ومادية وفنية لزيادة املردودية وحتقيق األهداف املشرتكة
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  المجتمعيةمتطلبات المشاركة السياسية :  السادس المطلب

تتطلب املشاركة السياسية ضرورة توافر عدد من العوامل اليت تزيد من فاعليتها وتضمن بقاءها واستمرارها، 
  : )1(وتساعدها على حتقيق أهدافها، مبا يدفع مبعدالت التنمية الشاملة، وأهم هذه املتطلبات هي

 .واالحتياجات األساسية للجماهري ضرورة ضمان توفري املتطلبات  -
 .ارتفاع مستوى وعي اجلماهري -
 .الشعور باالنتماء للوطن -
 .اإلميان جبدوى املشاركة -
 .وضوح السياسات العامة املعلنة -
 .إميان القيادة السياسية واقتناعها بأمهية مشاركة اجلماهري يف صنع وتنفيذ السياسات العامة -
 .حتمي املشاركةوجود التشريعات اليت تضمن وتؤكد و  -
 .وجود برامج تدريبية لألفراد املتواجدين يف مواقع املسؤولية -
 .وجود القدوة الصاحلة يف كل موقع من مواقع العمل -
 .الالمركزية يف اإلدارة -
 .زيادة املنظمات التطوعية ورفع مستوى فاعليتها -
 .تقوية دور مؤسسات التنشئة االجتماعية والسياسية -
  .االتصال بالصدق واملوضوعيةضرورة التزام وسائل  -

  
  المجتمعيةمعوقات المشاركة السياسية :  السابع المطلب

الفرد دورًا نشيطًا يف ال يقتصر دور املشاركة السياسية على اإلدالء باألصوات فقط، وإمنا جيب أن يلعب 
تمع، وأن يعرف مزيًدا من املعلومات عن قضايا ومشكالت جمتمعه ويساهم يف حلها،  وهنا ميكن صنع قرارات ا

القول بأن ضعف املؤسسات السياسية القائمة قد يؤدي إىل عرقلة املشاركة السياسية، كما أن عدم االتصال 
أيضاً قد يقلل من املشاركة، ويف ما يلي نعرض أهم أسباب العزوف عن املستمر بني رجال السياسة وبني اجلماهري 

  : )2(املشاركة السياسية
ديد حياته اخلاصة واعتقاده بأن املشاركة السياسية تؤثر  - ما يتوقعه البعض من نتائج املشاركة السياسية، مثل 

  .على عالقته باألصدقاء كما قد تؤثر أيضاً على مركزه املهين

                                                            
  .101، مرجع سبق ذكره، صإذاعات األنترنت واالتصال السياسيرشا عادل لطفي،  1
يد،   2   .228مرجع سبق ذكره، ص، دراسات في االتصال التنمويمهت حسن عبد ا
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البعض أن نتائج العمل السياسي غري مؤكدة وال فائدة منها، وأن هناك فجوة بني القول والفعل يف ويرى  -
تمع   .ا

تمع واحلياة السياسية  - غياب عوامل االستشارة واملنبهات السياسية، ويرتبط ذلك بوسائل اإلعالم ودورها يف ا
تمع   .وطبيعة التنشئة السياسية يف ا

تمع والدستور وطبيعة املناخ السياسي  - تمعات ويرتبط ذلك بالتنظيمات واملؤسسات القائمة يف ا العام يف ا
تمع  .النظام احلزيب يف ذلك ا

  

  االتصال الجماهيري والعملية السياسية : المطلب الثامن 

م وأهدافهم، لكن يتفق معظمهم  ختتلف نظرة الباحثني وعلماء السياسة إىل االتصال باختالف اهتماما
م لإلتصال اجلماهريي باعتباره جزءاً من النظام السياسي، وكان دور هذا اجلزء   –وفقاً للنظرة التقليدية  –يف نظر

من أية عملية لتكوين املؤسسات السياسية، ويف  اباره جزءً دورًا ثانوياً، ومل ينظر لإلتصال اجلماهريي يف الواقع باعت
أفضل التقديرات فهو معزز ومدعم إلجتاهات التغيري السياسي اليت تتخذها القيادة السياسية والنخب يف 

  .اجلماعات الرئيسة

بعد ويأيت دور االتصال اجلماهريي يف املرحلة الثانية من تكوين املؤسسات إلضفاء صفة الشرعية عليها 
انتهاء املرحلة األوىل واليت يلعب فيها االتصال املباشر الدور الرئيس يف إحداث التفاعل بني القادة والزعماء 
وعناصر النخبة السياسية، وعند النظر حملاولة تقييم اهتمامات الباحثني يف جمال السياسة جندهم قد أغفلوا أمهية 

مل يأخذ االهتمام الكامل من املعاجلة الدقيقة إذا ما قورن بباقي  االتصال اجلماهريي أو ما ميكن القول فيه بأنه
  )1(.املؤثرات يف العملية السياسية كاجلوانب االقتصادية وغريها

وعلى الرغم من ضآلة االهتمام بدراسة االتصال اجلماهريي ودوره يف العملية السياسية، إال أننا ال نغفل 
تمع اجلماهري  م، ويف ما  ي والنخبة والتعددية السياسيةاهتمام أصحاب نظريات ا يف إبراز هذا الدور يف كتابا

  .يلي حياول الباحث التطرق إىل مفهوم االتصال السياسي، وكذا أمهية االتصال يف العملية السياسية

  اإلتصال السياسي : الفرع األول 

يعترب االتصال من األمهية مبكان يف العملية السياسية، ملدى اسهامه يف تزويد األفراد باملعلومات السياسية 
األساسية، وتدريبهم على كيفية املشاركة السياسية، وذلك ما أفرز ما يسمى باالتصال السياسي، وهذا األخري قد 

                                                            
  ).82-81(، مرجع سبق ذكره، صإذاعات األنترنت واالتصال السياسيرشا عادل لطفي،   1
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التفاعل بينها، وذلك وفق منطق وأسس و قواعد حيث يشري كمفهوم لألطراف الفاعلة يف احلياة السياسية، ومدى 
  .تشكل هذه األطراف البنية األساسية يف طريق اإلصالح الدميقراطي

عالقة لتبادل اآلراء " بأنه هو " Denton"و " Woodward" يعرف االتصال السياسي من قبل 
كافآت الرمسية أو العقوبات اليت تقرها واحلجج أو مناقشة عامة حول توزيع املوارد العامة والسلطات الرمسية وامل

  )1(".أو آخر  الدولة يف شكلٍ 

اللغة " تتم عمليات االتصال من خالل ما يسمى : " فيعرف االتصال السياسي كما يلي "  Doris" أما 
واليت تتضمن رموزًا واشارات متنوعة كتعبريات الوجه أو االمياءات أو رمبا املقاطعة أو التجاهل أو " السياسية 

مزية وتتجاوز األعمال املكتوبة أو املعارضة وصوًال إىل العنف بدرجاته املختلفة وغريها من تفاعالت ذات طبيعة ر 
  )2(".الشفهية 

هو االتصال الذي له تأثريات واقعية أو حمتملة يف عمل : " يف اآليت " حممد منري حجاب " بينما يعرفه 
  )3(".الدولة السياسي أو أي وحدة سياسية أخرى 

اسي املوجه الذي يقوم به ومن خالل ما تقدم من تعريفات لإلتصال السياسي ميكن القول أنه النشاط السي
الساسة أو اإلعالميون أو عامة الشعب، والذي يعكس أهدافًا سياسية حمددة تتعلق بقضايا البيئة السياسية ويؤثر 

  .هذا النشاط يف احلكومة أو الرأي العام أو احلياة اخلاصة لألفراد والشعوب من خالل وسائل االتصال املتعددة

  ل في عملية المشاركة السياسيةأهمية االتصا: الفرع الثاني 

أمهية االتصال يف عملية املشاركة السياسية من خالل الدراسات اليت استهدفت التعرف على  إبرازحناول 
دور االتصال يف عملية املشاركة السياسية، إذ حناول تسليط الضوء على أهم الدراسات العربية منها واألجنبية اليت 

ويف ما يلي نعرض أهم هذه الدراسات  تعرضت لدراسة املشاركة السياسية وأمهية العملية االتصالية يف تفعيلها،
)4(:  

دور االتصال يف عملية املشاركة السياسية واالجتماعية واالقتصادية " :بعنوان  ،"حممد سيد علي عرتان " دراسة  -
، حيث ركزت الدراسة على الدور الذي يقوم به االتصال املباشر واجلماهريي يف دفع اجلماهري إىل املشاركة يف "

تمع املختلفة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وطبقت الدراسة على عينة مقارنة بني جماالت وجو  انب ا

                                                            
  .83نفس املرجع، ص  1
  .نفس املرجع، نفس الصفحة  2
  .84نفس املرجع السابق، ص  3
يد،   4   ).235-232(، مرجع سبق ذكره، صدراسات في االتصال التنمويمهت حسن عبد ا
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سؤاًال جلمع البيانات، حيث مت تطبيقها ) 67(قريتني مصريتني، واستخدمت صحيفة االستبيان اليت تتكون من 
  .مفردة بقرية يف الوجه البحري وقرية يف الوجه القبلي) 400(على 

، حيث "وسائل االتصال والتنمية السياسية يف الدول النامية " بعنوان " عبد اخلري حممود عطوة  "دراسة  -
استهدفت التعرف على دور إذاعة القاهرة لعملية التنمية السياسية من خالل الربامج السياسية املذاعة، 

ة نتائج من أمهها تناسب والتعرف على الصعوبات اليت واجهت اإلذاعة يف حتقيق هذا الدور وتوصلت إىل عد
الوسائل االعالمية اليت تقدمها إذاعة القاهرة تناسبًا طرديًا مع ضخامة وحدة األزمة اليت يواجهها النظام 

وينعكس ذلك يف صناعة الرسائل االعالمية وأنه ميكن القول حبياد إذاعة القاهرة إزاء التغريات السياسي، 
ت تمعية واألحداث اليت يشهدها ا   .مع املصريا

، "املشاركة السياسية يف الواليات املتحدة " ، بعنوان )Margret Comway"(مارجريت كوم واي " دراسة  -
قامت الدراسة بالتعرف على مشاركة اجلماهري يف األنشطة االنتخابية، مثل التصويت يف االنتخاب والعضوية 

معدل الدراسة يف األنشطة االنتخابية املختلفة أو العمل من أجل حزب أو مرشح، وتوصلت الدراسة إىل أن 
  .أقل بكثري من معدل اإلدالء بالرأي يف االنتخابات املختلفة

، واليت استهدفت "وسائل االتصال والسلوك السياسي " ، بعنوان )J.Strouse" (جيمس سرتاوس " دراسة  -
ي، والتعرف على تأثري وسائل االتصال التعرف على تأثري وسائل االتصال على اجتاهات الفرد وسلوكه السياس

على االجتاهات السياسية، وأخذت يف االعتبار فرتات التعليم، والدخل، كمتغريات مستقلة جبانب وسائل 
وتزيد وتوصلت النتائج إىل أن زيادة تعرض الفرد لوسائل االتصال تزيد من الدافعية السياسية لديه االتصال، 

  .النشاط للدوافع السياسية

وسائل االتصال وتأثريها يف دفع األفراد للمشاركة " بعنوان ) David, Kenamer" (ديفيد كينامر " دراسة  -
، واليت استهدفت التعرف على تأثري وسائل االتصال على دفع األفراد على التصويت يف "السياسية 

مفردة من طلبة جامعة فرجانيا يف ) 388(االنتخابات، وأجريت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من 
، وجاء من نتائجها أن وسائل االتصال هلا تأثري مباشر على كل من املعرفة 1985الواليات املتحدة األمريكية 

باملرشحني يف االنتخابات وجاءت الصحف يف املرتبة األوىل من حيث تأثريها على نية الفرد على التصويت، 
ًا يف املعرفة باملرشحني يف االنتخابات وتفضيل األفراد ملرشح معني، والنية للتصويت مث جاء التلفزيون أكثر تأثري 

  .يف االنتخابات
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  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في العالقات العامة واالتصال المؤسسي : المطلب التاسع 

ا الكبرية يف تطوير نظم لقد اهتم املختصون اإلداريون مبوضوع تكنولوجيا املعلومات واالتصال إلسها ما
العمل واإلنتاج وتقدم ومنو املنظمات والتأثري يف أدائها املتميز، فقد أسهمت تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف 

م من أجل حتقيق أداء أفضل، ويف تعزيز فعالية األداء املؤسسي للمنظمات املختلفة،  حتفيز العاملني وزيادة خربا
ن واسرتجاع املعلومات بعد إجراء عمليات التحليل واملعاجلة والتبويب وختزينها يف شكل فأصبح من السهل ختزي

  .قواعد البيانات واملعلومات واستخالص النتائج بسرعة فائقة

ا املختلفة، فقد أدت  وقد عززت تكنولوجيا املعلومات واالتصال من القيمة التنافسية للمنظمات بتطبيقا
ات العمل داخل املنظمة وخارجها، وأسهمت يف زيادة عملية االبتكار واإلبداع ورفع إىل تغيري الوظائف وعالق

األداء وكذلك يف تدعيم العالقة بني املنظمة والعاملني فيها وزيادة والئهم وانتمائهم هلا من خالل ما توفره من 
م على مواكبة فرص لإلطالع على املعلومات بشكل يسهم يف تعزيز مشاركتهم يف صنع القرار وزيادة  قدر

التطورات والتغريات املتالحقة يف البيئة اخلارجية وإحداث التغيري املنشود، فيوجد مثة اتفاق بني عدد كبري من 
م من جهة  م ومهارا الباحثني على أن جناح أي منظمة يتوقف على جناح منتسبيها من جهة، ومبستوى كفاء

  .ثانية

نولوجيا املعلومات واالتصال ويف مقدمتها األنرتنت، إىل تغيري ما ميكن وقد أدت التطورات املتالحقة يف تك
ال العام الذي يعيش فيه األفراد حيث أصبح لديهم القدرة على التعبري عن أرائهم يف  ،)1(أن يطلق عليه طبيعة ا

تمع املدين القدرة على جتميع مصاحل األعضاء دون قيود، وهو ما  قضايا السياسة العامة وأصبح لدى مؤسسات ا
يعتربه كثري من الباحثني ضروريًا لتدعيم املمارسة الدميقراطية، وقد انعكست هذه التطورات على جمال ممارسة 

ات العامة كوظيفة إدارية واتصالية للمؤسسات واملنظمات املختلفة، وأصبح لزامًا على ممارسي العالقات العالق
م االتصالية يف ضوء التطور احلادث يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال وعلى  العامة إعادة التفكري يف اسرتاتيجيا

  .رأسها االنرتنت

سريعة اليت تشهدها، سواء يف خصائصها الفنية كوسيلة اتصال وتأيت أمهية األنرتنت من تلك التطورات ال
موقعاً ) 50(وما توفره من شبكات التواصل االجتماعي أو يف عدد مستخدميها، فقد زاد عدد مواقع االنرتنت من 

موقع وصفحة واب على حمركات ) مليون200(، وبلغ هذا العدد 1994موقع عام ) ألف 74(إىل  1991عام 
بلغ عدد مستخدمي االنرتنت حول العامل ما يقارب من ملياري  2010، ويف سنة 1997فة عام البحث املختل

  )2(.موقع وصفحة) مليار 11(مستخدم، أما عدد مواقع وصفحات الواب فقد جتاوز 

                                                            
  .32، ص2015، 1الدار املصرية اللبنانية، ط: ، القاهرة العالقات العامة واالتصال المؤسسي عبر األنترنتخريت عياد وأمحد فاروق،   1
  .نفس املرجع السابق، نفس الصفحة  2
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وقد أدت هذه التطورات املتسارعة لألنرتنت كوسيلة اتصال إىل ضرورة إعادة النظر يف االسرتاتيجيات 
االتصالية للعالقات العامة يف خمتلف املؤسسات واملنظمات سواء كانت حكومية أو خاصة، انتاجية أو خدمية، 

ائف اإلدارية تأثرًا باألنرتنت كوسيلة وأشارت دراسات عديدة إىل أن وظيفة العالقات العامة كانت من أكثر الوظ
وإمنا اتصال، ومل يتوقف تأثري االنرتنت على جمال الدراسات األكادميية للعالقات العامة كوظيفة إدارية واتصالية، 

اإلدارية والتسويقية األخرى، لذا فقد قامت العديد من  امتد ليشمل ممارسة هذه الوظيفة يف إطار الوظائف
انت حكومية أو خاصة بإنشاء مواقع إلكرتونية هلا على الشبكة الدولية للمعلومات كأداة من املؤسسات سواء ك

أدوات العالقات العامة للتعريف باملنظمة وما تقدمه من خدمات ومنتجات، ولتشجع اجلماهري الداخلية واخلارجية 
فاظ عليها، فاملوقع على الشبكة هو تنمية عالقات مستدمية معها واحلعلى التواصل مع املنظمة إلكرتونياً من أجل 

  .الصورة اإللكرتونية ملنظمة األعمال، وهو مركز النشاط اإللكرتوين للعالقات العامة

وفيما يلي نعرض جمموعة من جماالت استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال واملزايا اليت توفرها ملمارسة 
اليت ميكن تطبيقها واالستفادة منها يف تفعيل اسرتاتيجيات وظيفة العالقات العامة وكذا االتصال املؤسسي، و 

  :)1(االتصال املرتبطة بعمل املنظمات  وتكتيكات

 .استخدام الربيد اإللكرتوين -
 .تقدمي املعلومات الكاملة والفورية -
 .متابعة ما ينشر يف وسائل اإلعالم -
 .البحوث املختلفة إجراءاملساعدة يف  -
 .القرارات يف املؤسساتاملساعدة يف عملية اختاذ  -
ا مع وسائل اإلعالم -  .مساعدة املؤسسات يف بناء عالقا
ا مع مجاهريها -  .مساعدة املؤسسات يف بناء عالقا
تمع ومسؤوليتها االجتماعية -  .زيادة قدرة املنظمات على إبراز دورها يف خدمة ا
 .زيادة قدرة املنظمات على حتقيق االتصال التفاعلي واحلوار -

  

  

  

  

                                                            
  ).46-33(نفس املرجع، ص  1
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  التهديدات المحتملة للمشاركة السياسية المجتمعية: المطلب العاشر 

ج املشاركة العامة يضم معضالت أو تناقضات داخلية بالنظر يف منهجيته من  من املهم أن نالحظ أن 
ى حممل الزاوية الدميقراطية، فاملواطنون املبادرون يف املشاركة العامة يتوقعون حتقيق النفوذ وأن تؤخذ مشاركتهم عل

جًا يقوم على املشاركة  لس البلدي وتطبق البلديات  اية املطاف تقع قوة اختاذ القرار يف يد ا اجلد، إال أنه يف 
ذه الصراعات احملتملة   .وهم على دراية تامة 

أما جهود التنسيق ففي الغالب تقوم على وضع آليات واضحة للتعاون وصياغة حدود لتأثري املواطنني على 
قضايا حتت املساءلة، أيضًا توفر للبلديات تغذية عكسية على مقرتحات مجيع املواطنني وشرح كيف أثرت هذه ال

  .االقرتاحات على القرارات املتخذة

رغم أنه ليس مببدأ إال أن الدميقراطية التمثيلية متيل إىل أن تكون خنبوية حسب النتيجة، فكل الراشدين 
الس، مؤهلون ولكن يف الواقع أصحاب ا خلربة والدهاء السياسي وذوي التعليم اجليد يهيمنون على الربملان وا

ج املشاركة العامة كمحاولة للتغلب على هذه املشكلة يف السعي إلعطاء  فرصة ' رجل الشارع'وميكن النظر إىل 
تمع احمللي   .للتعبري عن آرائه وأفكاره بشأن خمتلف موضوعات ا

معظم املواطنني الذين يبادرون باملشاركة العامة ينتمون إىل الطبقة املتعلمة بشكل بيد أن التجربة تبني أن 
جيد وإىل األشخاص األكرب معرفة ووعي من السكان، إذا كان املفهوم العام يقول بأن تطوير املشاركة العامة هو 

اجلهود اليت حتاول فإن هذا قد يقوض جدوى هذا النهج بأكمله، ومن ' نقاش النخبة مع النخبة'عبارة عن 
  :)1(البلديات تطبيقها للتغلب على هذه التحديات 

ليس عمل اللجنة فحسب، بل أيضًا على (جعل املشاركة يف األنشطة سهًال وبسيطًا بالقدر املستطاع  -
 ).سبيل املثال األنشطة القائمة على االنرتنت

بقدر اإلمكان، حبيث ميكن للجميع جعل عمليات املشاركة العامة والنتائج من هذه العمليات شفافة  -
 .متابعة ما حيدث يف الواقع ورؤية وتقييم النتائج اليت خترج من هذه العمليات

 .جعل التعامل مع املوضوعات ملموسة وموجهة حنو املشاريع بأكرب شكل ممكن -
 .التشديد على املشاريع املوجهة للمواطنني مبوارد أقل -

عالقة بدرجة الالمركزية، فإذا آلت أي وظيفة أو مهمة مهما كانت درجة  أما املعضلة الثالثة احملتملة فلها
أمهيتها ومل تتعامل معها البلديات، أو إذا كانت البلديات ال تقدر على ممارسة أي تأثري على املهام اليت يتعني 

طنني يف حوار مع عليها تنفيذها أو على كيفية ترتيب األولويات بني خمتلف املهام، فلماذا ينبغي إشراك املوا

                                                            
  .50، مرجع سبق ذكره، صعبر المجالس المحلية في مصرالمشاركة المجتمعية منتدى البدائل العريب ومؤسسة احلكومة احمللية بالدمنرك،   1
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م؟، ولذلك التفكري الالمركزي جيعل املشاركة العامة أكثر جاذبية وفائدة للمواطنني والبلديات، قد يكون  بلديا
هذا صحيحًا ولكن رمبا لدرجة معينة فقط، فكلما زادت مهام البلديات وكلما زاد تعقيد اإلدارة وتنفيذ وإدارة 

يني يف حوارات مع البلدية أكثر صعوبة، ألن اإلشراف على القضايا البلدية  املهام، جيعل مشاركة املواطنني العاد
ككل يزيد صعوبة، أيضًا هناك اجتاه الالمركزية اليت ميكن أن تصل إىل نقطة حيث تؤول العديد من املهام إىل 

ا على كيفية تنفيذ  البلديات ملهامها املستوى احمللي، مما جيعل السلطة على املستوى الوطين حتاول زيادة سيطر
ا   .وحتديد أولويا
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  التنمية المحليةالمشاركة السياسية المجتمعية في  دور: المبحث الثاني 

  

  في التنمية المحلية  المجتمعيةمفهوم المشاركة : المطلب األول 

يلعب الفرد دورًا يف احلياة العملية اليت من خالهلا " إذا كان مفهوم املشاركة يشري مبدلوله العام إىل أنه 
تمع، وكذلك يالس تمعه، فتكون لديه الفرصة ألن يشارك يف وضع األهداف العامة لذلك ا اسية واالجتماعية 

يف اختيار أفضل الوسائل لتحقيق واجناز هذه األهداف، فإن مفهوم املشاركة يف التنمية احمللية يقصد به إسهام 
تصميم واإلشراف على تنفيذ سياسات التنمية احمللية، سواء جبهودهم الذاتية أو  املواطنني بدرجة أو بأخرى يف

  )1(".بالتعاون مع األجهزة احلكومية املركزية واحمللية 

ا وهناك من عرّ  مشروعات التنمية احمللية وختتلف درجة  إشراك الناس يف" ف املشاركة يف التنمية احمللية بأ
  )2(".املشاركة وشكلها باختالف األحوال االجتماعية واالقتصادية والتعليمية من بلد آلخر 

  

  في التنمية المحلية  المجتمعيةأهمية المشاركة : المطلب الثاني 

ا   Dubayدوباي " ميكن تلخيص أمهية املشاركة االجتماعية يف التنمية احمللية من خالل الدراسة اليت قام 
على موضوع التنمية يف بلدان العامل الثالث يف أواخر القرن العشرين واليت أشار فيها إىل أمهية املشاركة يف التنمية " 

ا تعمل على تناسب اخلدما م اليت حددوها احمللية وحتميتها لكو ت اليت تقدمها للسكان احملليني مع احتياجا
  : )3(بأنفسهم، وهي كالتايل

تمع للمسامهة والقيام بدور إجيايب يف جمريات األحداث والقرارات املهمة اليت متس  - تتيح الفرصة ملختلف فئات ا
  . جمتمعهم

تمعتعمل املشاركة االجتماعية على ترشيد توزيع اخلدمات بني خم -   .تلف الفئات واملستويات يف ا

تمع يعملون على مساندة وتنفيذ وتتبع سري املشروعات التنموية -   .املشاركة االجتماعية جتعل أفراد ا
                                                            

، جامعة احلاج خلضر باتنة،  سبتمرب 10جملة الباحث االجتماعي، العدد :  ، اجلزائرالمشاركة االجتماعية في التنمية المحليةحممد مخشون،   1
  .172، ص2010

  .173نفس املرجع، ص  2
  .175نفس املرجع، ص  3
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تمع وتدعيم جوانب التعاون فيما بينهم وبني احلكومة -   .تعمل املشاركة االجتماعية على زيارة متاسك أفراد ا

  .عية مبدأ الدميقراطية، كما تكرس سياسة الالمركزية يف إدارة الشؤون احملليةجتسد املشاركة االجتما -

ا احلكومة -   .تدعم املشاركة االجتماعية الرقابة الشعبية على املشروعات التنموية اليت تقوم 

تزيد املشاركة االجتماعية من الوعي االجتماعي لألفراد من خالل عمليات الشرح املستمر للخدمات  -
ا املسؤولني على التنمية احملليةوامل   .شروعات اليت تقوم 

  

  في التنمية المحلية  المجتمعيةأهداف المشاركة : المطلب الثالث 

م األساسية وتلبية مطالبهم إن  مشاركة األفراد احملليني يف التنمية احمللية ترتبط أساسًا بتحقيق حاجا
  :  )1(يف التنمية احمللية، نذكر املتجددة، ومن بني أهداف املشاركة االجتماعية

م داخل وطنهم -   .اتاحة الفرصة لألفراد ملمارسة الدميقراطية والشعور بسياد

ضمان التأييد السياسي والشعيب للمشروعات التنموية واالستفادة من اخلريات احمللية وتوظيفها يف خدمة التنمية  -
  .احمللية وزيادة فاعليتها

  .ليل التكلفة وختفيف األعباء على احلكومةدف املشاركة إىل تق -

تمع ومجاعاته يسعون إىل اجناح املشروعات التنموية وتدعيم اعتقادهم بأن  - دف املشاركة إىل جعل أفراد ا
  .عائد هذه املشروعات سيعود بالفائدة العامة عليهم بالدرجة األوىل

  .مل املسؤولية وتدعم شعورهم بالواجبتعمل املشاركة االجتماعية على تدريب األفراد على حت -

تعمل املشاركة االجتماعية على التغيري االجيايب لسلوك األفراد، مما جيعلهم أكثر فعالية ونشاطاً يف حتقيق أهداف  -
  .التنمية احمللية

  
  
  
  

                                                            
  .177نفس املرجع السابق، ص  1
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  في التنمية المحلية  المجتمعيةمستويات المشاركة : المطلب الرابع 
  : )1(التنمية احمللية إىل مستويني رئيسيني ميكن تقسيم مشاركة األفراد يف

يف بداية ستينيات القرن " كارل دوتش " حسب الدراسة اليت أجراها : المشاركة على المستوى الفردي . 1
  :العشرين، فإن هناك ثالث مستويات للمشاركة على املستوى الفردي 

تمع، حيث ميثل هذا املستوى أعلى درجات املشاركة يف الن :المستوى األول  شاطات السياسية والتنموية يف ا
ستة شروط رأى أن توفر ثالثة منها يف شخص جيعله منتميًا إىل هذه الفئة، وهذه الشروط " كارل دوتش " حدد 
  :هي 

 .العضوية يف منظمة سياسية ما -
 .التربع لصاحل منظمة سياسية أو مرشح االنتخابات العامة -
 .منتظمحضور اجتماعات سياسية بشكل دوري  -
 .املسامهة يف احلمالت االنتخابية -
تمع مع السلطات املسؤولة -  .مناقشة القضايا املهمة يف ا
 .احلديث يف السياسة مع أشخاص خارج نطاق الدائرة الضيقة احمليطة بالفرد -

مهم بصفتهم أفراد: المستوى الثاني  تمع من أحداث وقضايا  يف  يشمل بصفة عامة املهتمني مبا يدور يف ا
م االنتخابية تمع، يسامهون ويشاركون فيه برأيهم وأصوا   .ا

يشمل أولئك الذين يسامهون أو يشاركون بشكل مومسي متقطع أو بشكل اضطراري يف : المستوى الثالث 
  .أوقات األزمات والكوارث وعندما يشعرون بأن مصاحلهم مهددة

  :المشاركة على المستوى الجماعي المنظم . 2
ا أكثر تنظيمًا حيث تتم عن طريق تنظيمات شعبية تكون  املشاركة يف هذا املستوى أكثر فعالية وتأثريًا أل

ومؤسسات اجتماعية وغريها من األجهزة اليت تلقي اعرتافاً رمسياً من طرف اهليئات املسؤولة، مما جيعلها أكرب عائداً 
  .وأقوى تأثرياً وأوسع مدى

املستوى من خالل مناقشة السلطات احمللية، وإبداء رأيها يف القضايا املثارة وتتجسد هذه املشاركة يف هذا 
تمع واملشاركة يف االجتماعات السياسية املهمة، وتقلد بعض املناصب أو املواقع السياسية اهلامة،  على مستوى ا

فيذية أو النيابية أو الصحافة، مما يزيد يف تأثريهم على اختاذ القرار وتوجيه رسائل بشأن قضايا سياسية للسلطة التن
وميكن القول أن أشكال املشاركة على املستوى احمللي تزداد وتتجسد أكثر، عندما تأخذ الدولة بأسلوب اإلدارة 
احمللية يف إدارة الشؤون احمللية وذلك من خالل طبيعة هذا األسلوب االداري وما مينحه من فرص للمشاركة خاصة 

  .سياسة الالمركزية الذي يقتضيه أسلوب اإلدارة احملليةإذا مت التطبيق الفعلي ل
  

                                                            
  .179نفس املرجع، ص  1



عالقة تكنولوجيا المعلومات واالتصال بالمشاركة السياسية المجتمعية       الفصل الثالث       
 

  194  
  

  ة في التنمية المحليةالمجتمعيمتطلبات المشاركة : المطلب الخامس 

لعل من بني أهم ما تتطلبه املشاركة االجتماعية يف التنمية احمللية لبلوغ أقصى حد ممكن من املشاركة بني 
تمع احمللي، هي املطالب اآليت ذكر    :)1(ها أفراد ا

ا  املطلب األول وهو ضرورة ارتفاع مستوى الوعي لدى األفراد بأبعاد الظروف االقتصادية واالجتماعية اليت مير 
تمع، وقد يكون هذا الوعي ذاتياً، يسعى األفراد عن طريق وسائل تكوين الرأي العام واملعرفة إىل احلقيقة، وقد  ا

  .مات والبيانات الصحيحة واملتوفرة بشكل مستمريكون وعياً عاماً يتكون من خالل املعلو 

م جتاه ما  أما املطلب الثاين هو توفري األطر اليت ميكن من خالهلا لألفراد أن يعربوا عن آرائهم واعتقادا
يستجد يف جمتمعهم، سواء كانت هذه األطر رمسية حكومية أو غري حكومية يبتكرها األفراد لتنظيم حركتهم 

  .عبري عن رأيهموتسهيل عملية الت

تمع حبيث ينظم العالقات  وأما املطلب الثالث يتمثل يف توفري املناخ العام املالئم الذي جيب أن يسود يف ا
  .بني األفراد وبني احلكومة، حيث أنه بزيادة سيادة املناخ الدميقراطي تزداد معه بصفة آلية مشاركة األفراد تلقائياً 

  

  في التنمية المحلية المجتمعيةمعوقات المشاركة : المطلب السادس 

املشاركة االجتماعية يف التنمية احمللية باختالف األقاليم وكذا التقسيمات البشرية اليت تسود  ختتلف معوقات
  :)2(تلك األقاليم احمللية، ولكن ميكن عرض أمهها يف ما يلي 

تمثل أساسًا يف عدم اتفاق هذه املشروعات يف بعض معوقات مرتبطة بطبيعة املشروعات التنموية نفسها، وت. 1
م مع هذه املشروعات تمع مما يؤدي إىل عدم جتاو   .األحيان مع ميول واحتياجات بعض فئات ا

معوقات مرتبطة باألفراد احملليني، إن ارتفاع نسبة اجلهل واألمية بني األفراد احملليني ونقص الوعي االجتماعي . 2
راد احملليني تعترب من أهم املعوقات اليت تواجه املشاركة على املستوى احمللي، كما أن نقص أو والسياسي لدى األف

ا غري مناسبة وشعورهم باالغرتاب، يفقدهم الدافع  عدم حتمس األفراد حنو بعض املشروعات، العتقادهم بأ
تمعية، ويعودهم االتكال على الدولة، نتيج ة احتكار الدولة يف السابق ملختلف للمشاركة الفّعالة يف احلياة ا

  .مراحل التنمية احمللية

                                                            
  .181نفس املرجع السابق، ص  1
  .185نفس املرجع السابق، ص  2
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معوقات مرتبطة بالقيادات احمللية، إن توتر العالقة بني القيادات احمللية واألفراد، يفقدها كثريًا من القدرة على . 3
تمع، مما حيد كثرياً من  دور األفراد يف املشاركة، اقناعهم وتوجيههم ملشاركة الدولة يف مشروعات التنمية احمللية يف ا

كما أن عدم قدرة القيادات احمللية على توعية املواطنني وحثهم أو جتنيدهم للمشاركة بفعايل يف اجناح التنمية احمللية 
تمع، يربك املشاركة ويصرفها عن حتقيق أهدافها   .يف ا

  

  التنمية المحليةدور الجمعيات والمؤسسات األهلية في : المطلب السابع 

  أثر المعلومات في عملية صنع القرار المحلي : الفرع األول 

يف نظرية رد الفعل أن النظام يعتمد يف أدائه لوظائفه على تدفق مستمر للمعلومات عن " دويتش " يرى 
  )1(.البيئة اليت هلا صلة بعملية صنع القرار السياسي وال ينفصل عنها

  مقتضيات النظام الديمقراطي: الفرع الثاني 

إن احلق يف تكوين اجلمعيات واملؤسسات األهلية يرتبط ارتباطًا وثيقًا مبتطلبات النظام الدميقراطي، وما 
يتطلبه من إقرار احلقوق واحلريات العامة، واليت من بينها هذا احلق، ذلك أن حرية الرأي والتعبري تقتضي توفري كل 

   .القنوات اليت متر منها هذه احلرية

ا، ولذلك فإن العقبات والقيود إن التضييق على ح رية الرأي والتعبري يعد تضييقًا على الدميقراطية ذا
املفروضة على هذه احلرية، البد أن يتلوها قيود على منظمات العمل السياسي كاألحزاب السياسية ومنظمات 

النظم السياسية، إذ حيقق العمل اإلجتماعي كاجلمعيات األهلية، وبالتايل فاحلقوق واحلريات كٌل ال ينفصل يف كل 
  : )2(وجود هذه املنظمات عدة أمور منها ما يلي

إنه يسهم يف سالمة البناء الوطين، عن طريق جعل هذه املنظمات قناة شرعية للتعبري عن الرأي يف الشؤون  -
أوساط هذا العامة ويف امليادين املختلفة األخرى، إما أن يتحول األمر إىل كبت هلذا احلق، وتسود السلبية 

تمع، وإما أن تتحول هذه اآلراء إىل قنوات غري شرعية  .ا

                                                            
مذكرة ماجستري، األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك، ، كلية : ، الدمنارك دور المعلومات في صنع القرار السياسيليث أمحد ياسني احلياين،   1

  .195، ص2012القانون والسياسة، 
: ، االسكندرية الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات األهلية في ضوء أحكام القضاء الدستوري والشريعة االسالميةحممد عبداهللا مغازي،   2

  )69-67(، ص2005دار اجلامعة اجلديدة للنشر، 
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تمع، ويسهم يف حتقيق الرتبية والوعي االجتماعي وبالتايل الوعي  - احلوار العام حول املسائل املختلفة يف ا
تمع املدين، ومن بينها اجلمعيات  واملؤسسات السياسي بني املواطنني، من خالل ممارسة احلق يف منظمات ا

 .األهلية

تمع املدين كاجلمعيات  - ارتباط اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وبالتايل فوجود وفاعلية منظمات ا
األهلية يعد عامًال هامًا يف حتقيق اإلنسجام والتوافق بني هذه اجلوانب، وإحساس املواطن بأنه يساهم مسامهة 

خالل االنتخابات واالستفتاءات، بل أيضًا من خالل حتقيق آماله  فاعلة يف حكم بلده، ليس فقط من
وطموحاته بصورة عملية من خالل اجلمعيات واملؤسسات األهلية، وكل هذه سبل ختدم الدميقراطية وتسهم يف 

 .التطبيق العملي السليم هلا

السياسي الدميقراطي السليم،  ال شك أن السعي حنو تكوين دولة املؤسسات، يعد عامًال هاماً يف تكوين النظام -
ويعترب وجود املنظمات واجلمعيات األهلية وفاعلية ممارسة احلق فيها جزًءا ال ينفصل من هذه الدولة من خالل 

ا تم  االت اليت   .اإلسهام االجتماعي يف ا

ألهلية يف دور هذه اجلمعيات يف الدفاع عن حقوق اإلنسان، إذ ال شك أن ختصص البعض من اجلمعيات ا -
مسائل حقوق اإلنسان من شأنه أن يعطي وسيلة هامة من وسائل محاية هذه احلقوق ال ميكن إغفاهلا، ألنه ال 
ميكن أن تتحقق فاعلية هذه احلماية، إذا اعتمدنا على الدور احلكومي فقط، وخاصة أن مصدر معظم هذه 

ذه االنتهاكات يأيت من قبل السلطة، ومن مث تلعب مجعيات حقوق اإل نسان دورًا هامًا يف جمال التبصري 
 .احلقوق وطرق تفعيل محايتها

كذلك ال ميكن أن نعتمد فقط على الدور الفردي يف جمال هذه احلقوق، حيث يلعب التجمع دورًا أكرب 
ال من هذا الدور الفردي، الذي قد يضعف أمام أي ضغط حكومي، على عكس ما متثله الشخصية  يف هذا ا

  .للجمعية األهلية من قوة بالنسبة هلا، وما يلعبه الدور اجلماعي من عوامل قوة يف هذا امليدان املعنوية

تبدو الصلة بني احلق يف تكوين اجلمعيات األهلية والنظام الدميقراطي، من خالل اعتبارها من الوسائل اليت  -
 . ن العامةيظهر من خالهلا الرأي العام، وترمجة يقظة املواطنني املعنيني بالشؤو 

  المقتضيات االجتماعية: الفرع الثالث 

من أبعاد الدور العام للجمعيات واملؤسسات األهلية يظهر من خالل دورها االجتماعي يف  اآلخرالبعد 
شىت جوانبه، حيث تقف جنبًا إىل جنب مع املؤسسات واملنظمات احلكومية يف الوفاء مبتطلبات هذا اجلانب، 

ال، ألنه من ناحية ال ميكن أن يغطي هذا الدور شىت  االعتمادحيث ال ميكن  على دور احلكومة فقط يف هذا ا
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جماالت العمل االجتماعي، ومن ناحية أخرى قد ال تتحقق فاعلية اإلجناز يف هذا السبيل، ومن مث يبدو الدور 
  .)1(املتعاظم للجمعيات واملؤسسات األهلية من ناحيتني

  لطموحات العمل األهلي االستجابة: الناحية األولى 

إن طموحات العمل األهلي عديدة سواء على املستوى القومي أو احمللي، ويف شىت امليادين املتعلقة بالثقافة 
تمع بأسره أو طائفة خاصة منه م ا   .أو البيئة، والدفاع عن القيم االجتماعية املختلفة اليت 

االت أعرف بأغر  ا واجلمعيات اليت تكون يف هذه ا اضها، وأقدر على حتقيق هذه األغراض، وخاصة أ
م يكِونوا له إطارًا حياولون من خالله التعبري عن املواقف  تتكون من الذين تتعلق هذه املسائل باهتماما

  .واالجتاهات االجتماعية املختلفة اليت تليب مطالبهم

  اإلسهام في جهود التنمية: الناحية الثانية 

ونشر الرقابة على خمتلف  واالجتماعية االقتصاديةاألهلية دور بارز يف حتقيق التنمية للجمعيات واملؤسسات 
تمع، ولعل دور هذه اجلمعيات  مستويات العمل االجتماعي ومواجهة كافة مظاهر السلبية اليت قد تنتشر يف ا

  :واملؤسسات األهلية يتجلى يف الصور التالية 

تمع املدين هي ح - لقة الوصل بني املواطن والدولة، وذلك ملا هلذه املنظمات من أمهية بالغة يف تعترب منظمات ا
تمع عن طريق بث الوعي ونشر املعرفة والثقافة  األساسيةتكوين شخصية الفرد باعتباره القاعدة  يف بناء ا

وتعبئة اجلهود الفردية العامة، ومن مث تربية املواطنني على ثقافة الدميقراطية والتوافق يف إطار حوار حر بّناء، 
 .معاً  واالقتصادية االجتماعيةواجلماعية إلحداث مزيد من التنمية 

تعمل هذه املنظمات بكل الوسائل املشروعة على ضمان الشفافية وترسيخ قيمة حرمة املال العام، والتأثري يف  -
، ومساعدة احلكومة عن طريق اخلربات املبذولة االجتماعيالسياسات العامة، وتعميق مفهوم التضامن 

واملشروعات التطوعية على أداء أفضل للخدمات العامة، واحلث على حسن توزيع املوارد وتوجيهها، وكذا 
تمع وتطوره اإلنفاقترشيد  تمع الفاعلة وتتالحم ألجل الرقي با ذا تتناغم قوى ا  .العام، 

تمع املدين هي اليت حتتم عليها العمل وفق أسس دميقراطية إن املعايري واخلصائص اليت تقو  - م عليها تنظيمات ا
يكون القانون كافًال هلا، راعيًا لدورها يف تنفيذ اخلطط االجتماعية واالقتصادية اليت استهدفها، اعرتافًا من 

صاهلا باحلقوق املقررة املختصني يف هذا الشأن بأمهية وخطورة املصاحل اليت متثلها هذه التنظيمات، وعمق ات
  . قانوناً ألعضائها وما ينبغي أن تتخذ من تدابري للدفاع عنها

                                                            
، مرجع سبق الدستوري والشريعة االسالميةالحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات األهلية في ضوء أحكام القضاء حممد عبداهللا مغازي،   1

  ).79-74(ذكره، ص 
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  على التنمية المحلية الممارسة الديمقراطية المعاصرةأثر : المطلب الثامن 

مقارنة تارخيية حول موضوع املشاركة السياسية يف املمارسة الدميقراطية، جند أن املمارسة  إجراءعند 
الدميقراطية قد تطورت بشكل كبري جًدا يف العديد من دول العامل، وأن األنظمة الدكتاتورية املستبدة قد أخذت يف 

ا حبيث تبدو أقل تسلطًا واستبداًدا، وخاصًة يف اهلائل لتقنيات تكنولوجيا  االنتشارظل  التالشي أو تغيري صور
، الشيء الذي يتيح للمواطنني يف املدينة االنرتنتاملعلومات واالتصال وما توفره من فرص مثينة للتواصل عرب شبكة 

الواحدة الذين تعذر عليهم االجتماع كجماعات حقيقية ألسباب خمتلفة، وعلى رأسها املنع من قبل السلطات 
م و آرائهم يف املواضيع ذات االهتمام املشرتك، يف إطار ما يسمى إمكانيةاملعنية،               التعبري عن مكنونا

، مما يسمح هلم املسامهة والتأثري يف صناعة القرار ورسم السياسات العامة، إْن بطريقة " االفرتاضيةباجلماعات " 
     جيا املعلومات واالتصال من تقليص مفهوممباشرة أو غري مباشرة، كما ساهم توسع استخدام تقنيات تكنولو 

الذي يرى أن من أهم أسباب متيز الطبقة احلاكمة عن الطبقة " موسكا " على حد تعبري " دميقراطية النخبة " 
احملكومة هو قوة تنظيم الطبقة احلاكمة، ووجود دافع وهدف معني تسعى إليه يف مواجهة أغلبية غري منظمة، وهذا 

ملفهوم الدميقراطية يف عصر الثورة الصناعية، حيث حتول اهتمام الناس عن اهلموم السياسية املباشرة أثناء تفسريه 
تمع، فحلت سياسة اجلماعات مكان  إىل التجمعات واملنظمات اليت حلت حمل األفراد يف حتريك دواليب ا

اليت يذهب أنصارها إىل " دميقراطية النخبة " وحلت حملها " الدميقراطية التقليدية " سياسة األفراد، مما زعزع ركائز 
تمعات السابقة واملعاصرة تتميز بوجود أقلية حاكمة، حمتكرة  ا حقيقة موضوعية، ألن الشواهد التارخيية وواقع ا أ
ألهم املناصب السياسية واالجتماعية، وبيدها مقاليد األمور، وأغلبية حمكومة منقادة وليس هلا صلة بصنع القرار 

    )1(.ياسي بشكل عامالس

تمعي الذي عرفه عصر الثورة الصناعية قد تغري رأسًا على  إال أن الباحث يعتقد أن الوضع السياسي وا
عقب، يف ظل عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وما توفره تقنياته احلديثة من فرص كبرية للمواطنني من 

اهتمام اجلماعات احلقيقية للشأن السياسي، وبدأت حتل  االتصال والتنظيم، حيث يرى الباحث أنه قد حتول
تمع من خالل شبكة  وعلى وجه التحديد مواقع  االنرتنتاألفراد حمل التجمعات واملنظمات يف حتريك دواليب ا

، فحلت سياسة األفراد "اجلماعات االفرتاضية " التواصل االجتماعي، هؤالء األفراد الذين شكلوا ما يسمى 
       وحلت حملها" دميقراطية النخبة " مكان سياسة اجلماعات احلقيقية، مما زعزع ركائز ) ت االفرتاضيةاجلماعا(

ا أصبحت حقيقة جمتمعية موضوعية، ألن " االفرتاضيةدميقراطية اجلماعات "  ، هذه األخرية اليت يعتقد الباحث أ
تمعية اليت عرفها القرن الواحد والعشرون تؤكد  ذلك، وما ثورات الربيع العريب اليت عرفتها مثًال تونس الشواهد ا

احملتكرة للسلطة، وبدأت قوة األفراد " النخبة " ومصر إال تأكيداً لذلك، حيث بدأت تتالشى قوة األقلية احلاكمة 
اليت  املمثلة لألغلبية احملكومة يف التوسع على حساب قوة األقلية احلاكمة، هذه األخرية) اجلماعات االفرتاضية(

                                                            
  .29نفس املرجع، ص  1
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بدأت يف التنازل شيئًا فشيئًا مرغمًة لصاحل اجلماعات االفرتاضية، هذه األخرية اليت كانت نتاج ثورة جمتمع عصر 
  .تكنولوجيا املعلومات واالتصال

  

   االجتماعيةالرؤى النظرية لدور وسائل اإلعالم في بناء الحقائق : المطلب التاسع 

اإلعالم يف بناء احلقائق اإلجتماعية، حناول مناقشة هذا الدور بسبب تعدد املداخل املفسرة لدور وسائل 
" نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري " يف كتابه " حممد عبد احلميد" من خالل الفروض اليت اعتمدها الباحث 

  : )1(وهي

  .ةتعاظم دور وسائل اإلعالم حبيث أصبحت تتصدر األدوار اخلاصة بنشر املعلومات أو توزيع املعرف. 1

ألسباب هادفة أو غري هادفة فإن عرض هذه املعلومات أو املعارف، احلقائق، صور، قيم، ال يتفق يف حاالت  . 2
  .كثرية مع الواقع احلقيقي، وينتج عن ذلك نشر صور زائفة، أو حقائق حمرفة عن هذا الواقع

ا يف جمال عرض احلقائق ونشرها، . 3 تمع يعتمدون، نظرًا لتعاظم دور وسائل اإلعالم وسياد فإن األفراد يف ا
عليها يف رسم الصور الذهنية هلذه احلقائق احملرفة أو املتحيزة دون بذل جهود إضافية ملقارنة هذه الصور الذهنية 

  .مع الواقع احلقيقي

إىل  مع تأثري الرتاكم يف النشر واإلذاعة ومرور الوقت، فإن هذه احلقائق اليت تنشرها وسائل اإلعالم، تتحول. 4
تمع، ويتفقون على رموزها، ومعانيها بتأثري التفاعل الرمزي   .حقائق اجتماعية، جيتمع حوهلا األفراد يف ا

من خالل أساليب التحليل الثقايف ميكن االستدالل على هذه احلقائق احملرفة، أو الصور الزائفة، لكنها تسهم . 5
ا أفراده يف البناء مبرور الزمن وبعد االتفاق االجتماعي حوهلا، تسهم يف تمع، ويتأثر   عمليات التغيري يف ا

  .الثقايف واإلجتماعي

على وسائل اإلعالم وحدها يف البناء االجتماعي للحقائق وتشكيل الصور الذهنية عن العوامل  االعتمادإن 
ا تمع، يرتتب عليه عدداً من النتائج السلبية اليت ال يستهان    .على املدى البعيد احمليطة باألفراد يف ا

ويكمن احلل يف حتقيق دميقراطية اإلعالم ودعم حرية التعبري، حبيث نصل إىل مستوى من التعددية والتنوع 
يف وسائل اإلعالم مبا يضمن قيام وسائل اإلعالم بدورها يف جمال البناء اإلجتماعي للحقائق بشكل اجيايب ومفيد 

تمع، ورغم أن هذه اإلجيابية  تبقى حالة نسبية خاضعة يف كثري من األحيان إىل ميزان القوى اإلجتماعية، للفرد وا
وكذلك وخباصة للرهان السياسي واالجتماعي الذي يشكله امتالك وسائل اإلعالم واهليمنة عليها باعتبار أن 

                                                            
  ).42-41(، مرجع سبق ذكره، صوسائل اإلعالم والمجتمع، دراسة في األبعاد اإلجتماعية والمؤسساتيةبلقاسم بن روان،   1
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تمع، وأصبحت املنظومة اإلعالمية تشكل أداة أسا سية من التحكم يف وسائل اإلعالم حاليًا هو حتكم يف ا
ا ال يستتب األمن واالستقرار للسلطة السياسية، إال أنه يف ظل  أدوات احلكم ال ميكن االستغناء عنها، وبدو
تقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال، على غرار األنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي اليت أتاحت لألفراد 

   .ياسية يف التحكم والسيطرة على وسائل اإلعالمالتواصل دون شروط أو قيود، صّعب من مهمة السلطة الس

  

  برامج ومشروعات التنمية اإلجتماعية في المجتمع المحلي: المطلب العاشر 

تمع  ا يف العمل على تنمية ا هناك العديد من الربامج املتكاملة للتنمية االجتماعية واليت ميكن االسرتشاد 
تمع    :  )1(أنفسهم وهياحمللي مبساعدة ومشاركة أهايل ا

  :برامج تعليمية تشمل ما يلي . 1

  .إنشاء فصول حمو األمية لتعليم القراءة والكتابة -

  .التوسع يف إنشاء املدارس الكافية ملراحل التعليم -

  .فتح فصول التقوية لتالميذ املدارس للقضاء على الدروس اخلصوصية -

  .كالغياب والتسربالتعامل مع الظواهر السلبية املصاحبة للعملية   -

  :برامج اجتماعية تشمل ما يلي . 2

  .إنشاء دور للحضانة، لرعاية أبناء األمهات العامالت -

  .إنشاء مشروعات لألسر املنتجة، ملساعدة األسر يف زيادة دخلها -

  .تكوين جلان للمصاحلة، لفض النزاعات خللق روح التعاون بني األهايل -

  .املشروعات اإلجتماعية باجلهود الذاتيةتشجيع املواطنني على إنشاء  -

  .تشجيع املواطنني على احلد من السلوك االستهالكي وزيادة االدخار -

  :برامج صحية وتشمل ما يلي . 3

  .تكوين مراكز لتنظيم األسرة وتنظيم الندوات لتوعية السكان بأمهية تنظيم األسرة -

                                                            
  ).44-43(، ص2009املكتب اجلامعي احلديث، : ، مصر نالتنمية اإلجتماعية وحقوق اإلنساأبو احلسن عبد املوجود إبراهيم أبوزيد،   1
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  .رعاية األمومة والطفولةالتوسع يف إنشاء املستشفيات العامة ومراكز  -

  .التوعية بالعادات الصحية السليمة والنظافة والوقاية من األمراض -

  :برامج ثقافية تشمل ما يلي . 4

  .تنظيم الندوات واحملاضرات اليت تتناول أسس الرتبية السليمة ومناقشة األحداث اجلارية -

  .االستفادة منهاتوفري الوسائل السمعية والبصرية وتشجيع املواطنني على  -

  .إنشاء مكتبة عامة لتشجيع املواطنني على املطالعة والثقافة -

  :برامج ترفيهية وتشمل ما يلي . 5

تمع بطريقة اجتماعية سليمة -   .إنشاء أندية اجتماعية تعمل على شغل وقت فراغ أفراد ا

  .تنظيم الرحالت الرتفيهية للمواطنني لتقوية العالقات بينهم -

  .ال باملناسبات العامة والوطنيةاالحتف -

  :برامج عمرانية وتشمل ما يلي . 6

تمع -   .توفري املساكن الصحية املناسبة ألهايل ا

  .توفري مراكز اخلدمات العامة كاملياه والصرف الصحي والكهرباء -

تها وغرس تشجيع الشباب على املشاركة يف مشروعات اخلدمة العامة، كشق الطرق وإنشاء احلدائق ورعاي -
  .  األشجار ومحالت النظافة العامة

  

  المشاركة السياسية عالقة المجتمع بأكاديمية حول علمية دراسات : الحادي عشر  المطلب

  بالمستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرةالمجتمعية دراسة حول عالقة المشاركة السياسية : الفرع األول 

ا  عن عالقة املشاركة  1963، عام )Almond Verba" (فريبا أملوند " تشري الدراسة اليت قام 
السياسية مبؤشرات خمتلفة مثل املستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة، وكان اهلدف من هذه الدراسة هو دراسة 

، حيث تبني أنه ال يكفي أن تصبح الدولة دميقراطية، ليصبح النظام )The Civic Culture(الثقافة املدنية 
السياسي دميقراطي، بل البد من تنمية القواعد العملية للنظام الدميقراطي، مثل السلوك السياسي وميكانيزم اختاذ 
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خالل املواطنة واليت  القرار، والعالقة بني احلكام واحملكومني، وهذا الكل الثقايف يرتبط بعالقات إنسانية تتطور من
  )1(.تساهم يف وجود مواطن نشط يف املشاركة السياسية

  تواصل المواطنين مع المجالس المحلية  دراسة حول: الفرع الثاني 

تمعية عرب  دف إىل معرفة مدى املشاركة ا ا منتدى البدائل العريب للدراسات  من خالل دراسة قام 
الس احمللية يف مصر من خالل  الس ا قياس ثالثة مؤشرات، حيث يقيس املؤشر األول مدى معرفة املواطنني با

الس بالنسبة للمواطنني، والثالث والذي يهم الباحث يف هذه الدراسة متثل يف  احمللية، والثاين مدى أمهية هذه ا
الس احمللية، حيث أظهرت نتائج اختبار عينة عشوائية عرب لقاءات ميدانية يف  قياس مدى تواصل املواطنني مع ا

حلوان، دار السالم، حدائق القبة، حيث : شخصاً من مناطق خمتلفة وهي  120مدينة القاهرة الكربى تتكون من 
من الشباب،  30مت تقسيم العينة بالتساوي بناًء على النوع االجتماعي والسن والوظيفة إىل أربعة أقسام بواقع 

من األهايل، وقد قامت العينة باإلجابة على عدد من  30تمع املدين، ومن منظمات ا 30من النساء، و 30و
الس احمللية، ومدى أمهيتها بالنسبة هلم، ومدى تواصلهم مع هذه  األسئلة اليت توضح مدى معرفة املواطنني با

الس، فكانت النتائج كما يلي    :ا

الس احمللية اتضح من النتائج أن نسبة النساء اليت تتواصل مع  فيما خيص مدى تواصل املواطنني مع ا
الس احمللية هي  من امجايل السيدات الالئي خضعن لإلستبيان، وهو معدل منخفض نسبياً، وترتفع  %20.8ا

لية فرتتفع تلك النسبة لتصل ، أما عن اجلمعيات األه%26هذه النسبة بشكل طفيف لدى الشباب لتصل إىل 
الس احمللية أقل نسبة لتصل إىل  اإلطاريف  ،%34.7إىل  من  %13.3ذاته سجلت نسبة األهايل املتواصلة مع ا

الس احمللية كما يتبني من  إمجايلعينة األهايل وهي نسبة شديدة االخنفاض، ويصل  إمجايل تواصل املواطنني مع ا
، وهو ما يعد معدًال منخفضًا نسبيًا مقارنًة مبا هو متوقع من املعدل املرتفع من %18.9نتيجة االستبيان حوايل 

الس احمللية وفقاً ملا بينه االستبيان يف القسم األول منه   .معرفة املواطنني بأدوار ووظائف ا

  

  

  

  

  
                                                            

كتب عربية، : ، مصرالمشاركة السياسية والديمقراطية اتجاهات نظرية ومنهجية حديثة تساهم في فهم العالم من حولناسامية خضر صاحل،   1
  .14، ص2005
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  المحليةنماذج مختارة حول دور المشاركة السياسية المجتمعية في التنمية : المطلب الثاني عشر 

  المشاركة العامة على المستوى المحلي، من خالل التجربة الدنمركية: الفرع األول 

  : المشاركة العامة في الدنمرك أبعد من حدود التشريعات . أوالً 

البلديات يف الدمنرك االلتزامات فيما يتعلق مبشاركة املواطنني يف الشؤون البلدية، وقد كان  تتخطى معظم
، حيث مت ختفيض عدد 2007يف عام  اإلداري اإلصالحاألمر كذلك لسنوات عديدة ولكن بصفة خاصة منذ 

لس، ورمبا يكون قد خلف وزاد هذا التغيري من املسافة بني املواطنني وا 98إىل  269البلديات بشكل كبري من 
، ومن أجل جتنب هذا املوقف حثت كل من وزارة اإلصالحنوعًا من العجز الدميقراطي مقارنة بالوضع قبل 

 مبادئالداخلية والصحة واحلكم احمللي الدمنركي البلديات الرتكيز على كيفية زيادة مشاركة املواطنني، وقدمت 
بني البلديات، واألهم من ذلك أن البلديات نفسها اعرتفت باحتياجهم توجيهية وآليات لتبادل األفكار واخلربات 

 .للمزايا الناجتة عن زيادة مشاركة املواطنني يف عملية اختاذ القرارات البلدية

الس البلدية وضعت  2009ووفقًا لتقرير أعدته وزارة الداخلية والصحة يف عام  فإن أكثر من ثلث ا
   )1(.اسرتاتيجيات دميقراطية فعلية وواضحة لتعزيز وتنظيم مشاركة املواطنني

  : أمثلة على المبادرات التي اتخذتها البلديات في الدنمرك . ثانياً 

ا البلديات يف الدمنارك، سعيًا لرتسيخ روح املواط تمع هناك العديد من املبادرات اليت اختذ نة لدى أفراد ا
ال للمواطنني احملليني للمسامهة يف رسم السياسات العامة احمللية، لتكون أكثر  احمللي الدمناركي، وكذا فسح ا
م يف التنمية، وفيما يلي بعض هذه  جناعة ومردودية، حبكم أن املواطنيني يف البلدية هم أدرى الناس بأولويا

  : )2(املبادرات

الس احمللية كما يف بلدية : جولة المجالس  - لس  vordingborgيف عدد من ا ال يتم عقد اجتماعات ا
حصراً يف قاعة املدينة املخصصة لذلك، عوضاً عن ذلك تعقد اجتماعات يف مواقع خمتلفة يف البلدية من أجل 

  .خلق الشعور باالنتماء يف مجيع املناطق احمللية للبلدية

يف عدد كبري من البلديات أنشئت أنواع خمتلفة من اللجان احمللية لتمثيل مناطق حملية : ان محلية إنشاء لج -
ج اللجان احمللية هدفها مشرتك، وهو زيادة احلوار بني املواطنني يف خمتلف املناطق  بعينها يف البلدية، وكل 

لس البلدي واإلدارة، وكجزء من هذا إبالغ القواعد ب القرارات املتخذة إداريًا أو سياسيًا ولكن احمللية، وا
الس احمللية   .السلطة النهائية إلختاذ القرارات فعلياً تبقى يف أيدي ا

                                                            
  .42، مرجع سبق ذكره، صالمجتمعية عبر المجالس المحلية في مصرالمشاركة منتدى البدائل العريب ومؤسسة احلكومة احمللية بالدمنرك،   1
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يف بعض البلديات تستخدم جمموعات النقاش املركز لتتعرف البلدية على جودة : مجموعات النقاش المكثف  -
دًة ما تتألف جمموعات النقاش املكثف من نوع معني اخلدمة اليت تقدمها واخلروج باقرتاحات للتحسينات، وعا

  .اخل.... من املستفيدين من اخلدمات مثل اآلباء واألقرباء يف دور املسنني، ومرتادي املكتبات، 

موعات االستشارية إلقامة تعاون مع عدد من املواطنني على مشروع : المجموعات االستشارية  - وتستخدم ا
موعات هم الذين يعيشون ظروفاً ستتأثر مباشرة من قبل بلدية معني أو ما شابه  ذلك، وقد يكون أفراد هذه ا

املشروع أو األشخاص الذين هلم مصلحة مؤكدة من املشروع أو ذوي اخلربة املناسبة للمشروع، وقد تعمل هذه 
موعات االستشارية كجزء من التعاون بني البلدية واللجنة احمللية القائمة أو ميكن  أن تعمل بشكل مستقل ا

  .عن اللجان احمللية وذلك حسب احلاجة

وقد طبق عدد ال بأس به من البلديات هذه الفكرة واستخدمت الساحات : ساحات التفاعل على االنترنت  -
نوعية خدمات البلدية، (التفاعلية على االنرتنت للحصول على املعلومات عن رأي املواطنني حول قضايا معينة 

، وميكن تنظيم الساحات )ذلك إىلستخدم يف مقابل زيادة الضرائب، وجدوى مشاريع معينة وما مدفوعات امل
تكون مفتوحة جلميع ) ballerupكما يف بلدية (التفاعلية على االنرتنت بطرق خمتلفة ففي بعض احلاالت 

تكون ) vaerlosseكما يف بلدية (املواطنني ولكن عدد املشاركني يكون حمدود فقط، ويف بلديات أخرى 
هوية املشاركني غري معروفة للبلدية، وتصمم املساحة التفاعلية لتتناسب مع الرتكيبة السكانية اخلاصة بالبلدية، 

موضوعات للمناقشة توضع على ) hoejeكما هو احلال يف بلدية هوج (وال يزال أيضًا يف بلديات أخرى 
أيهم حول املوضوعات املطروحة، أما األسلوب األخري املوقع االلكرتوين للبلدية وحتث اجلميع على ابداء ر 

فسهل ولكن االعتماد على نتائجه ما زال حمل جدل يف البلديات اليت تطبقه، حيث أن موقع البلدية على 
  .االنرتنت ميكن أن يصل إليه مجيع الناس وليس فقط مواطين البلدية

  ركة عامة فّعالة يف الدمنرك؟ملاذا توجد مشا: والسؤال املهم الذي جيب طرحه هو اآليت 

واإلجابة على هذا السؤال تدفعنا إىل التعرض ألهم العوامل اليت تؤثر على ارتفاع درجة املشاركة الشعبية 
  :تلك العوامل فيما يلي  إمجالعلى مستوى احلكومة احمللية يف الدمنرك، وميكن 

 .املساءلة االجيابية -
 .الثقافة والتقاليد -
 .البلديات حلث املواطنني ودفعهم على املشاركة اجلهود اليت تبذهلا -

  :كما أن يف الدمنرك ميكن للمواطنني احلصول على ثالثة أنواع من املعلومات عن احلكومة احمللية 

 .معلومات شخصية -
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  .معلومات عن احلاالت اليت يشارك فيها املواطن بشكل فردي -
 .احلالة العامة اليت يتم التعامل معها -

بق فهناك كمية من املعلومات عن شؤون احلكومة احمللية اليت تتاح للجمهور وليس فقط باإلضافة ملا س
  :)1(نتيجة للطلبات املقدمة من املواطنني األفراد، ولكنه التزام عام ومن األمثلة البارزة على ذلك 

لس، وأن : افتتاح اجتماعات المجلس  - تكون متاحة يتم عمل جداول وكتابة املالحظات عن اجتماعات ا
لس  .للجمهور باالضافة اىل امكانية أن حيضر اجلمهور اجتماعات ا

جيب نشر احلسابات اخلتامية للميزانيات اليت مت متريرها وجيب أن تراجع احلسابات  :الميزانيات والحسابات  -
 .اخلتامية من قبل مدقق حسابات مستقل

اية السنة األوىل من فرتة االنتخابات للمجلس ق :معلومات عن استراتيجيات الخدمات واالنجازات  - بل 
لس نشر اسرتاتيجية تقدمي اخلدمات واليت يعطى فيها أمهية خاصة للجودة والتكاليف،  البلدي جيب على ا
لس أن  اية كل فرتة انتخابات جيب على ا فضًال عن مهام اخلدمة العامة احملتمل التفاوض عليها، وقبل 

ا مع األهداف االسرتاتيجية ينشر تقريراً عن  .االجنازات الفعلية للخدمات اليت قام بتقدميها ويقار

ا يف الواقع، وعليه فإن  :التقديم الفعلي للخدمات  - جيب أن تعلن املؤسسات اخلدمية كيف تقدم خدما
إلستخالص املدارس العامة على سبيل املثال جيب أن تقدم معلومات عن تطبيق املباديء الرتبوية وخطة 

الدروس والدورات ومتوسط عدد التالميذ يف الصف الواحد، والدرجات اليت حصل عليها التالميذ، 
الس املدرسية القيام ... والتقييمات اخلارجية األخرية من األنشطة التعليمية،  اخل، وعلى ممثلي املواطنني يف ا

 .بدور نشط يف ضمان احملتويات املناسبة وتنظيم املعلومات

جيب اعادة النظر يف اخلطط املادية احلالية أو خطط جديدة للمناطق اليت  :معلومات عن التخطيط العمراني  -
ا، وجيب أن ختضع جللسات االستماع أمام املواطنني  .مل خيطط هلا مسبقاً ليتم اعال

، ويضم بيانات وحيتفظ حاليًا بقاعدة بيانات ضخمة من قبل وزارة الداخلية والصحة :مؤشرات األداء  -
االت، وهذه القاعدة متاحة للجمهور عرب األ نرتنت، ويتاح احصائية من أداء احلكومة احمللية يف عدد من ا

 :سلسلة بيانات حول قضايا مثل  150اجراء مقارنات بني البلديات وتتضمن قاعدة البيانات حنو 

 السكان. 
 الضرائب وغريها من املعلومات املالية. 
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  واألنشطة الثقافيةالتعليم. 
  ًرعاية الطفل والرعاية االجتماعية عامة. 
 رعاية املسنني. 

لإلشارة فقط فإن التشريع يف الدمنرك يدعم حق الوصول إىل املعلومات ويشمل العقوبات واجراءات 
كومة الشكاوى اليت ميكن استخدامها يف حالة عدم املوافقة على الوصول إىل املعلومات الصحيحة أو يف حالة احل

  .احمللية اليت ال تطبق مستوى متطلبات االنفتاح

  )نموذجاً ' البرازيل'ريغمدينة بورتو ألي(تجربة المشاركة من خالل الديمقراطية التشاركية : الفرع الثاني 

ا حوايل " ريغبورتو ألي"مدينة  مليون نسمة حتتل املركز احلادي عشر على  1.3واليت يبلغ عدد سكا
ا عاصمة والية  ريو "مستوى الربازيل من حيث عدد السكان كما تعد من أكرب املدن الربازيلية، باإلضافة إىل كو

الواقعة جنوب البالد، وهي أيضًا أحد أهم املراكز الثقافية واالقتصادية يف " rio grand do sulقراند دو سول 
  .الربازيل

رخييًا وخاصًة خالل سبعينيات ومثانينيات القرن العشرين كانت املدينة تعاين من توزيع غري عادل للثروات تا
واخلدمات األساسية، ومن فوارق طبقية حادة بني الطبقات الغنية والطبقات الفقرية، فعلى سبيل املثال خالل تلك 

ا  الفرتة تشري االحصائيات إىل أن ثلث سكان املدينة تقريبًا   كانوا يعيشون يف مناطق عشوائية وحىت املدينة ذا
  .)1(كانت تشكو من أزمة مالية خانقة

ميشاً  ويف سبعينيات القرن العشرين نشأت حركات اجتماعية قوية مرتبطة باألحياء السكنية األكثر فقرًا و
لب تتعلق باالستثمار يف ري على وجه التحديد، حيث رفعت هذه احلركات مطاغيف الربازيل ككل، ويف بورتو ألي

البىن التحتية واخلدمات األساسية، واملزيد من الالمركزية يف السلطة، حيث مهدت هذه احلركات النتخاب حزب 
العمال، والذي يعد أكرب حزب يساري بالربازيل، ومنذ نشأة هذا احلزب يف أوائل مثانينيات القرن العشرين أعلن 

صنع السياسات العامة، وكذلك بإعادة توزيع موارد الدولة لصاحل الفئات األكثر عن التزامه مبشاركة املواطنني يف 
تمع، وهو ما أنتج برناجماً انتخابياً قوياً يف أواخر الثمانينات يطالب فيه مبطالب اصالحية كثرية، مثل  ميشاً يف ا

تمع، وهذا ما متخض الدمقرطة، وتعديل توزيع املوازنة العامة حبيث ختدم مصاحل الفئات األكثر  ميشاً وفقراً يف ا
مينح املزيد من املوارد والسلطات للمحليات أو البلديات يف اطار  1988عنه اقرار دستور جديد يف البالد العام 

  .نظام المركزي
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  ري ؟غفي بورتو ألي" الميزانية التشاركية"كيف بدأ العمل بنظام . أوالً 

من الفوز مبنصب عمدة بورتو " olivio dutra"متكن مرشح حزب العمال أوليفيو دوترا  1989يف سنة 
ري نظرًا لربناجمه االنتخايب القوي، لكن األزمة املالية اخلانقة اليت كانت تشكو منها البالد ألقت بظالهلا على غألي

وتعاين من نقص كبري يف أدوات  السنوات األوىل من حكم حزب العمال للمدينة، فقد كانت مدينة مببالغ كبرية
األساسية الالزمة، ومل يكن متوفرًا هلا املوارد املالية الكافية لإلنفاق على االستثمار بعد النفقات التشغيلية  اإلنتاج

ري غ، حيث أمضت احلكومة احمللية لبورتو ألي)رواتب املوظفني واالنفاق على اخلدمات األساسية ( األساسية 
لس احمللي عامها األول يف  السلطة يف حماولة ضغط النفقات العامة، ومترير زيادات يف الضرائب من خالل ا

  .للمدينة

ولكن مع الوقت أثبتت استطالعات الرأي العام نسبًا مرتفعة من عدم رضا املواطنني عن أداء احلكومة 
تم بالرضا الشعيب، طرحت جمموعة احمللية، ونظرًا ألن األحزاب يف النظم الدميقراطية اليت تسمح بتداول السلط ة 

األولوية إىل اصالح وتطوير البىن األساسية يف ، وإعطاء التشاركية يف عملية صنع القرارداخل احلزب مسأليت 
  .)1(األحياء األكثر فقراً باملدينة

نتيجة تعذر وعلى الرغم من رغبة احلزب احلاكم يف اشراك املواطنني يف كافة قرارات احلكومة احمللية، ولكن 
 participatory" (امليزانية التشاركية"ذلك مت االتفاق على جمموعة من اآلليات اليت تكّون نظام 

budgeting( ري من املشاركة يف اختاذ القرار يف أحد أهم جماالت احلكم، غتو ألير ، اليت متكن مجيع مواطين بو
يف العام " امليزانية التشاركية"املوارد الكافية لنظام  وهو حتديد جماالت اإلنفاق العام، وعلى الرغم من عدم توافر

األول من تطبيقها، إال أنه مع زيادة امليزانية املخصصة للمدينة يف املوازنة الفيدرالية لألعوام اليت تلتها مع تطبيق 
نطاق املشاركة يف  ، فقد اتسع)الذي أقر املزيد من الالمركزية يف إدارة موارد احملليات( 1988الدستور اجلديد لعام 

النظام اجلديد، وحقق صدى كبري على املستوى الفيدرايل، ومن املالحظ أن نظام امليزانية التشاركية كان أيضًا ميثل 
مكسبًا سياسيًا مباشرًا حلزب العمال الذي أعيد انتخابه ثالث مرات بفضل النجاح الكبري آلليات امليزانية 

دققون أن حزب العمال متكن من خالل تطبيق هذه اآللية اليت تسمح للجميع التشاركية، كما يقر املراقبون امل
على العكس من أساليب العمل التقليدية لدى باقي األحزاب  –باملشاركة، وليس فقط القواعد املؤيدة للحزب 

لس  –بوصفه احلزب احلاكم  –فقد متكن احلزب  –الكربى  من مترير مقرتحه باملوازنة العامة للمدينة بسهولة يف ا
احمللي للمدينة، والذي كان يضم بني أعضاءه عددًا معتربًا  من ممثلي األحزاب احملافظة املناوئة حلزب العمال 

  .احلاكم
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  ؟" الميزانية التشاركية"كيف يعمل نظام . ثانياً 

وذجًا فريدًا من نوعه يف العامل، حيث يقوم على مبدأ املشاركة لكل من" امليزانية التشاركية"يعد منوذج نظام 
املواطنني يف صنع السياسة العامة اليت يتحدد مبوجبها النفقات العامة للميزانية، أو اقتسام السلطة مع الشعب، 

ية يف ذلك الوقت، ومل األمر الذي كان ميثل حتديًا حقيقيًا للفساد والزبائنية السياسية اليت سادت كل املدن الربازيل
على أساس التمييز اإلجيايب للقطاعات " امليزانية التشاركية"ري، من ناحية ثانية يقوم نظام غتستثن منها بورتو ألي

ميشاً من سكان املدينة، فنظام  متكني هذه القطاعات من : ذاته يعد آلية ألمرين" امليزانية التشاركية"األكثر فقراً و
  .يع املوارد واخلدمات العامة لصاحلهم من ناحية أخرىناحية، وإعادة توز 

يستند يف عمله على مزيج من آليات الدميقراطية " امليزانية التشاركية"وأيضًا من املهم مالحظة أن نظام 
إضافة مؤسسات و املباشرة والدميقراطية التمثيلية، كما أنه ما زال مرنًا من ناحية التطبيق، فقد مت تعديل آلياته 

أوًال على تقسيم املدينة " امليزانية التشاركية"يات جديدة هلا وفقًا ملقتضيات واقع العمل يف املدينة، فيقوم نظام وآل
ذه املناطق،حيث تتمثل منطقة خمتلفة على أساس مراعاة املعايري اجلغرافية واالجتماعي 16إىل  ة لألحياء املوجودة 

  :)1(تنفيذ هذه امليزانية من خالل اخلطوات التالية  إجراءات

اخلطوة األوىل من سري عمل هذا النظام تتمثل يف عقد اجتماعات حتضريية يف كل من املناطق الستة عشر 
دف هذه االجتماعات إىل متكني املواطنني من التعبري عن  احملددة، وذلك خالل الشهور األوىل من العام، و

ا من آرائهم واهتماما م املتعلقة مبنطقتهم، حبيث يتمكن كل سكان املنطقة من التعبري عن املشاكل املوجودة 
حيث نقص اخلدمات العامة، وعمل قائمة باألولويات للحلول اليت جيب توفريها للمشكالت األكثر أمهية من 

ل من البلديات أو احلكومة إىل أن هذه االجتماعات التحضريية تتم دون تدخ اإلشارةوجهة نظرهم، ومن املهم 
  .احمللية للمدينة

يف أعقاب تلك االجتماعات التحضريية واليت تنتهي تقريبًا حبلول شهر أفريل من كل عام، تبدأ اخلطوة 
الس "وهي اخلطوة اليت تتمثل يف اجلولة األوىل من اجتماع " امليزانية التشاركية"الثانية من نظام  ومثلها " اإلقليميةا

الس االقليمية مفتوحة أمام املواطنني مجيعاً، ولكن من حيق هلم يف ذلك  االجتماعات التحضريية، اجتماعات ا
التصويت يف هذه االجتماعات هم فقط املواطنون املسجلون يف كل منطقة من املناطق الستة عشر، وعلى العكس 

  .حلكومة احملليةمن اخلطوة األوىل تتم هذه االجتماعات حبضور ممثلني من البلدية أو ا

الس االقليمية إىل مراجعة ميزانية العام السابق من ناحية، ومن ناحية أخرى إىل التخطيط  دف هذه ا و
يف العام " نظام امليزانية التشاركية"من خالل  وإقرارهاوفقًا للميزانية اليت متت صياغتها  –لكيفية تنفيذ العمل 

  .خالل العام احلايل –السابق 
                                                            

  ).54-53(نفس املرجع السابق، ص  1
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وة الثالثة واليت تستمر يف الفرتة من أفريل إىل جوان من كل عام تقريبًا فهي مرحلة شديدة األمهية أما اخلط
بالنسبة لسكان املدينة، فخالل هذه الفرتة يعود سكان كل من املناطق الستة عشر لالجتماع مرة أخرى من أجل 

ائية ألولويات كل منطقة، ومن مث التصويت عليها من جا نب سكان هذه املنطقة، وترجع أمهية صياغة قائمة 
هذه اخلطوة إىل أن ما يتخذه اجتماع املناطق من قرارات يف هذه املرحلة سيتم استخدامه الحقاً من جانب سكان  

لقائمة املشروعات أو  –وفقًا لألولوية اليت حيددها سكان كل منطقة  –كل من املناطق لوضع الرتتيب النهائي 
  .لها من امليزانية العامة للعام القادماألعمال اليت سيتم متوي

يلي ذلك خطوة رابعة يف الفرتة بني شهري جوان وجويلية من كل عام، واليت جتري فيها اجلولة الثانية من 
الس االقليمية" دف هذه اجلولة يف واقع األمر إىل انتخاب ممثلني أساسيني وممثلني آخرين بديلني عن كل "ا ، و

لس احمللي للميزانية"الستة عشر للمدينة، وذلك من أجل منطقة من املناطق  كما يتم أيضاً انتخاب ممثلني من  " ا
ويف هذا الصدد من املهم االشارة إىل أن نسبة ممثلي كل منطقة يف " منتدى األحياء للميزانية"كل منطقة من أجل 

امليزانية التشاركية، وقد مت حتديد النسبة املنتديات قد شهدت زيادة مع زيادة معدالت مشاركة املواطنني يف نظام 
الس االقليمية ينتخب لتمثيل منطقته يف  1988عام  بواقع ممثل واحد عن كل عشرة أشخاص من احلضور يف ا

  .منتدى األحياء للميزانية

لس احمللي "وهي اجتماع " امليزانية التشاركية"تبدأ اخلطوة اخلامسة من نظام  املواليةخالل األشهر  ا
لس بإعطاء قيم حمددة ملا يطلق عليه " للميزانية وهذه املعايري العامة هي اليت سيتم " املعايري العامة"ويقوم ا

لس مسؤولية  استخدامها الحقًا يف حتديد كيفية ختصيص املوارد العامة، أو بعبارة أخرى تقع على عاتق هذا ا
حتليل واقرار امليزانية العامة قبل أن يرسلها عمدة املدينة إىل السلطة التشريعية، من خالل توزيع املوارد العامة على 
املناطق املختلفة، باإلضافة إىل تصميم واقرار خطة االستثمار بناًء على األولويات اليت متت صياغتها خالل 

  .، كما يراقب أيضاً تنفيذ هذه اخلطة على أرض الواقعاخلطوات السابقة

وخالهلا يتم مناقشة قوائم األولويات " منتدى األحياء للميزانية"بعد ذلك يتواىل انعقاد اجتماعات 
ائية رمسية، يتم اعتمادها رمسيًا أثناء اعداد املوازنة  املوضوعة من األحياء واملناطق املختلفة، وترتيبها يف قائمة 

، كما يتم أيضًا وضع مكّون آخر من مكونات املوازنة العامة من "معايري االحتياج"عامة للمدينة، ويطلق عليها ال
لس احمللي للميزانية"خالل  وتتمثل هذه األخرية يف جمملها من بيانات كمية، مثل تعداد " املعايري التقنية"وهو " ا

ن مشاركة املواطنني ال تنتهي بانتهاء ختصيص املوارد، فخالل السكان يف كل املناطق، ومن املهم االشارة إىل أ
ما، كما  لس احمللي للميزانية اجتماعا الستة أشهر املتبقية من العام قبل بدء الدورة من جديد يواصل املنتدى وا

الس االقليمية من أجل اعالمهم بسري عملية صياغة املوازنة، وللدعم تتم مشار  كة املواطنني يعمالن أيضًا مع ا
م من  وحشدهم من أجل االستمرار فيها يف العام القادم، ويف االطار ذاته يواصل سكان كل منطقة اجتماعا

  .أجل حتسني مشاركتهم يف النظام للعام القادم
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وبالنهاية وبعد عرض جممل خطوات سري نظام امليزانية التشاركية يرى الكثري من احملللني واملختصني يف هذا 
ا لس احمللي للميزانية، ا ل أن هذا النظام خاضع يف جممله إلدارة الشعب ومشاركته فيه، باستثناء ما يدور يف ا

باعتبار أن هناك ممثلني فقط عن كل منطقة، ولكن من املهم االشارة أيضاً إىل أن النظام به أيضاً آلية فعالة حملاسبة 
من  –الذي يتكون من عدد أكرب من املمثلني املنتخبني  –انية ن منتدى األحياء للميز هؤالء املمثلني، فقد مكّ 

لس احمللي للميزانية من خالل التصويت بأغلبية الثلثني على ذلك، مما يفسر كون نظام  عزل أي من ممثلي ا
  .يعمل مبزيج من آليات الدميقراطية املباشرة والدميقراطية التمثيلية" امليزانية التشاركية"

  :  خالصة. ثالثاً 

يرى الكثري من احملللني أن نظام امليزانية التشاركية قد خلق مناخاً من التفاعالت الصحية بني احلكومة احمللية 
اليت توفر مساحة أوسع من الشفافية واحملاسبة  –واملواطنني يف املدينة، فمشاركة املواطنني يف مثل هذه اآللية 

أيضًا إىل ضمان توجيه املوارد العامة للمدينة إىل املشروعات تؤدي  –واملشاركة السياسية الصحية للمواطنني 
والقنوات اليت حيتاجها املواطنون بالفعل، كما يعمل على أن يراقب املواطنون أنفسهم يف مدى التقدم يف تنفيذ 

 مدينة تلك املشروعات من خالل حتليالت مدققة لنظام امليزانية التشاركية الذي ابتدعه حزب العمال الربازيلي يف
ري، وميكننا استخالص عدد من املؤشرات األساسية اليت تعكس النجاح الكبري الذي حققه تطبيق هذا غبورتو ألي

  :النظام، وهي كاآليت 

 .ازدياد نسبة املشاركة الشعبية يف نظام امليزانية التشاركية  -
 .زيادة احلصة املخصصة للميزانية التشاركية من املوازنة العامة للمدينة -
 ).احلق يف املعلومات وحرية التعبري عن املطالب(متكني املواطن من خالل امليزانية التشاركية  -
 .كسر ثقافة الزبائنية السياسية السائدة -
 .قدرة املواطنني على حماسبة ممثليهم من خالل امليزانية التشاركية -
 .املنظمات احمللية/ تزايد القدرة التنظيمية لدى اجلماعات  -
 .دمات األساسية يف املدينةحتسن حال اخل -

ومن املهم أيضًا على اجلانب اآلخر تناول أبرز التحديات اليت تواجه تطبيق نظام امليزانية التشاركية أو 
  :املؤشرات اليت تعوق عمل النظام واليت ميكن امجاهلا يف النقاط التالية 

 .ادماج الشرائح شديدة الفقر يف نظام امليزانية التشاركية -
 .االجراءات املتبعة للميزانية التشاركية يف كل من مناطق املدينةاختالف  -
 .فقدان االهتمام باملشاركة -
 .التحدي املايل -
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دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تفعيل المشاركة السياسية : المبحث الثالث 
  المجتمعية

  

  سوسيولوجية مجتمع تكنولوجيا المعلومات واالتصال: المطلب األول 

كانت اجلماعة االجتماعية جمموعة من األفراد جيمع بينهم قّيم مشرتكة باإلنتماء يعيشون يف بيئة جغرافية إذا  
مكانية واحدة، حتكمهم قّيم وأعراف جيتمعون عليها، ويتفقون فيما بينهم على وسائل الردع وقواعد الضبط 

  .االجتماعي اليت حتكم ما حيدث بينهم من عالقات

علومات واالتصال قد سامهت من خالل مواقع التواصل االجتماعي يف تشكيل عالقات فإن تكنولوجيا امل
تتجاوز اإلطار الفيزيقي املكاين، وتفاعل الوجه بالوجه، وشّكل بذلك مستخدمو هذه التكنولوجيا وخاصًة الذين 

تمع اإل" جيمع بينهم اهتمامات مشرتكة، مجاعات يطلق عليها   Virtual" (فرتاضي اجلماعات اإلفرتاضية أو ا

Community( وهي شكل جديد من أشكال التفاعل اإلنساين تتكون هذه التجمعات من جمموعة من ،
 Face To(األفراد والذين يستعملون احلاسب اآليل لإلتصال بينهم، وذلك خيتلف عن اتصال الوجه بالوجه 

Face Communication.(  

على أن اجلماعات اإلفرتاضية هي ) Haward Rhingold" (هاورد رينجولد " كما أكد الباحث 
مجاعات إجتماعية، تشكلت من أماكن متفرقة يف أحناء العامل يتقاربون ويتواصلون فيما بينهم عرب شاشات 
الكمبيوتر، يتبادلون املعارف، ويكونون صداقات جيمع بينهم اهتمام مشرتك، وحيدث بينهم ما حيدث يف عامل 

    )1(.ليس عن قرب، وتنمو هذه التفاعالت عن طريق آلية اتصالية هي األنرتنت الواقع من تفاعالت، ولكن

ا املختلفة يف تشكيل وعي الفئات االجتماعية اليت  لقد سامهت تكنولوجيا املعلومات واالتصال بتقنيا
تتفاعل بداخلها وتلعب دورًا حيوياً يف تكامل منظومة الثقافة االجتماعية، حيث منت العالقات االجتماعية العابرة 

ة اجلديدة تؤدي إىل تدعيم احلرية واحلوار املتبادل، للقوميات واحلدود، إذ يرى البعض أن هذه العالقات االجتماعي
ال أمام تبادل األفكار واخلروج من سلطة احلكومات اليت تستبد باحلريات، يف حني يرى آخرون أن  وفتح ا
م، مما يثري القلق حول مستقبل  م ليصبحوا أقل ارتباطًا بقوميا األنرتنت تساهم يف سحب الناس من جمتمعا

                                                            
مذكرة ماجستري يف علوم : اجلزائر / ، جامعة احلاج خلضر باتنةالتونسية أنموذجاً دور اإلعالم االجتماعي في صناعة الرأي، الثورة مبارك زودة،   1

  ).167-166(، ص2012االعالم واالتصال، ختصص االعالم وتكنولوجيا االتصال احلديثة، 
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تمع احلقيقي، كما أن األنرتنت ختلق فرصًا للحكومات ملراقبة حياة املواطنني اخلاصةاالنتماء إ ، إال أن )1(ىل ا
تمع احلقيقي للمدينة الواحدة لبحث  تكنولوجيا املعلومات واالتصال وما توفره من تسهيالت إللتقاء أفراد ا

م املشرتكة للسلطات املعنية، ضمن ما  تمع االفرتاضي، من خالل مواقع مشاكلهم وطرح اهتماما يسمى با
  .التواصل االجتماعي، يبقى السبيل األمثل ملشاركة املواطنني يف تقرير مصريهم

  

  الديمقراطية المشاركة نظرية: المطلب الثاني 

 كأطراف االتصال يف األفراد مشاركة عملية عاجلت اليت النظريات من الدميقراطية املشاركة نظرية تعترب 
 يتيح دميقراطي جمتمع لوجود وإمنا دميقراطي، إعالم لوجود فقط ليس ضرورياً  شرطاً  املشاركة عامل واعتربت فاعلني،
 فإن الدميقراطية النظرية نظر وجهة ومن ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصال تقنيات عرب السياسية املشاركة ألفراده
م أداء على املواطنني يشجع أن ميكن ال ،دميقراطياً  جمتمعاً   تقدم تشاركية، دميقراطية تشجيع دون السياسية التزاما
تمع، أطياف لكل متساوية فرصاً    .للجميع املكفولة االتصال حرية على أساساً  مبنية فالدميقراطية ا

تم  على وتركز البديلة، االتصال بأشكال "Williams R" الكاتب حسب الدميقراطية املشاركة نظرية و
م آرائهم عن التعبري خالل من السياسية، العملية يف ومنه االتصال عملية يف اجلماهري، مشاركة  حول وتوجها
 أزمة ملعاجلة آخر، وقت أي من أكثر التشاركية الدميقراطية لنموذج حباجة أننا النظرية رواد ويشري، القضايا خمتلف

 على تقوم التشاركية الدميقراطية فإن"  Carole Patemanبامتان كارول" فحسب ،احلالية الليربالية الدميقراطية
 السياسية القضايا مناقشة إمكانية أي، السياسية العملية ويف االتصالية العملية يف املشاركة من اجلمهور متكني
 هايعترب  اليت ،تكنولوجيا املعلومات واالتصال وسائل قدرات بتوظيف إال ذلك حتقيق ميكن ال إذ، وحتليلها العامة

 متكنت أين التاريخ، يف األوىل املرة فهي ،كبرية دميقراطية إمكانيات ذات " Enzensberger " الكاتب
  .عربها املضامني ونشر إلنتاج اخلاصة االتصالية الوسائل وامتالك االعالم وسائل مضمون يف املشاركة من اجلماهري

تكنولوجيا املعلومات  لوسائل ميكن هل: قائال "Rikkie L K Yeung"الدكتور يتساءل اإلطار هذا ويف
 املشاركة نظرية أصحاب وجييب مستمر؟، حنو على السياسة وتغري الدميقراطية للمشاركة دفعاً  تعطي أنواالتصال 
 مشاركة وتسهل تعزز بديلة، قنوات مبثابة تعترب اجلديدة االتصال وسائل أن يرون حيث ،باإلجياب الدميقراطية

                                                            
  ).169-168(نفس املرجع، ص  1
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 للمشاركة للمواطنني تشجيع أداة االنرتنت أن البعض يرى كما ،الرأي وإبداء والنقاش القرار صناعة يف األفراد
  )1(.والنقاش التفاعل عرب القرارات اختاذ يف واملسامهة الرأي عن والتعبري العامة بالقضايا واالهتمام

  

  الديمقراطية المشاركة وتعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصال: المطلب الثالث 

 غري بشكل األفراد إدماج يف املختلفة، اوتطبيقا ابأشكاهل تكنولوجيا املعلومات واالتصال تأسهملقد 
 وأتيحت، السياسية الساحة يف مسموع صوت هلم فأصبح االتصالية، العملية ويف السياسية، العملية يف مسبوق

م، أرائهم عن احلر التعبري إمكانية هلم  فتطبيقات ،لضغوط التعرض ودون الرقيب ملقص التعرض دون وانشغاال
 النقاش، منتدياتو  الفيديو، تسجيالت بث مواقعو  االجتماعي، التواصل مواقع على غرار احلديثة االنرتنت

 صانع ومع السياسة، رجال مع والتفاعل احلوار من اجلمهور مكنت املواقع، من وغريها االلكرتونية، املدوناتو 
م وإيصال القرار،  للمشاركة فرصة واملختصون، ابالكتّ  يعتربه ما وهذا، املختلفة السلطات إىل ومهومهم انشغاال

 يقرتح أو ينتقد، أن بإمكانه فاملواطن ،التقليدية اإلعالم وسائل طرف من قبل من أتيحت وأن يسبق مل الدميقراطية
 ملختلف ورؤيته توجهه عن التعبري وبإمكانه ،حكومي نشاط أو إداري، إجراء أو سياسي برنامج أي يناقش أو

  .حوله جيري ما وملختلف األحداث

 ، والسياسي اإلعالمي للنقاش حموراً  املواقع هذه تتناوهلا اليت املواضيع املناسبات كانت من كثري يف و   
 غالباً  يتحول الذي االفرتاضي للنقاش عمومياً  فضاءً  تشكل جعلها املواقع، هلذه املستعملني لألفراد الكبري فالعدد

 حدث ما ذلك، على مثال لعل خريو ، اخل... جتمعات احتجاجات، مظاهرات، تكون قد فعلية، ممارسات إىل
 أن إذ ،"بالربيع العريب " أو ما اصطلح عليه  واحتجاجات، مظاهرات من ،2011 سنة مطلع العربية الدول يف

 االجتماعي، التواصل ومواقع واملدونات املنتديات عرب االفرتاضية النقاشات يف بوادرها بدأت قد الثورات هذه
 األوضاع حول والتفاعل والنقاش االراء تبادل وبعد املشرتكة، االهتمامات ذوي من املستعملني أعداد ازدياد وبعد

 سدة من أنظمة وسقطت حدث، ما فحدث والشوارع، امليادين إىل النقاشات هذه حتولت والسياسية، االجتماعية
  )2(.أخرى لتهاواعت احلكم

  
                                                            

امللتقى الوطين األول حول اإلعالم  :اجلزائر ،لألفراد الديمقراطية المشاركة تعزيز في الجديد اإلعالم دور : بعنوان مداخلة ،إبراهيم بعزيز  1
 تاريخ واالنسانية، االجتماعية العلوم كلية  ورقلة، مرباح قاصدي جامعة ،2012ديسمرب  13-12والدميقراطية  يومي 

  : التايل الرابط على ،19/03/2016:الزيارة
http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-sociales-et-sciences-
humaines/78   

  .السابق املرجع  2
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصال كآلية لتعزيز الديمقراطية وحرية التعبير: المطلب الرابع 

 لتحقيق الدول أمام الوحيد اخليار هو والدميقراطية، االجتماعية العدالة وحتقيق احلريات دعماليوم  أصبح
ا وآمال طموحات  إجياد إىل أدى السياسي، العمل مع واالتصال املعلومات تكنولوجيا اندماج أن والواقع ،شعو

 تكنولوجيا دميقراطية عليه نطلق أن ميكن فيما السياسي، والعمل الدميقراطية ملمارسة جديدة عمل وطرق آليات
 الدميقراطية وجوهر مقيّ  بني للتكامل نتاًجا تعد اليت ،"الرقمية أو اإللكرتونية الدميقراطية" أو ،واالتصال املعلومات

 التحتية البنية وتعد، لتعزيزها ووسيلة كآلية– واالتصال املعلومات وتكنولوجيا –واجتماعي سياسي كمفهوم–
 تتيح اليت الفلسفة أو الفكر باعتبارها احلقيقية، الدميقراطية عليها تنمو اليت الصلبة األرضية واالتصال للمعلومات

 االنتخابات يف والتصويت الرأي، عن والتعبري احلوار آليات وأمهها السياسية، حقوقه ملمارسة هامة آليات للشعب
 املعلومات أدوات من احملور هذا عناصر وتتألفأخل، ...  العام، الرأي واستطالع واالستفتاءات، التشريعية
 على معيارًا تعد واليت الوطنية، البيئة يف املتوفرة الشخصية واحلاسبات واحملمولة، ،الثابتة اهلواتف حيث ،واالتصال

 تقنيات أنواع ذلك إىل يضاف ،امليدانية التطبيقات أو نرتنت،ألا إىل الدخول يف املعلومات تقنية توظيف مقدار
 االعتبار بعني يؤخذ كذلك، املعلومات لتدفق األمثل االستثمار يف تسهم اليت الوطنية البيئة يف السائدة املعلومات

 أصبحت وقد ،للمعلومات التحتية البنية على اإلنفاق وحجم اإللكرتونية، احلكومة خدمات سيادة مستوى
 عرب مؤثر دور لألفراد أصبح بل واحملكومني، احلاكم بني مباشرة اتصال أداة واالتصال املعلومات تكنولوجيا
 على الضغط وممارسة الفساد، ومكافحة احلكومي، األداء على الرقابة يف واالتصال املعلومات تكنولوجيا استخدام
 يعد االنتخابية العملية يف اإللكرتوين التصويت  ولعل ،السياسي القرار وصناع العام، الرأي يف والتأثري احلكومة،

 االخرتاعات وترية أن كما ،باملخاطر حمفوفًا يزال ال أنه من الرغم على  اإللكرتونية، الدميقراطية تطبيقات أبرز
 هذه على احلصول تكاليف كبري بشكل قلصت ذاته، واالتصال املعلومات تكنولوجيا قطاع يف املتسارعة

 من ذلك يف مبا ،واالتصال املعلومات تكنولوجيا استخدام على دميقراطي طابع بإضفاء مسح مما التكنولوجيات،
ا الذين الفقراء قبل  من احلد برامج يف التكنولوجيات ذه األخذ سهل كما عيشهم، سبل لتحسني يستخدمو

 غري جمتمعات داخل حتقيقها مبكان الصعوبة من احلقيقية املعلومات ثورة فإن اآلخر، اجلانب وعلى ،الفقر
 حرية وسائل أحد املعلومات تداول اعتبار من عليه يرتتب وما - البقاء حبرية هلا السماح فرص أن كما دميقراطية،

 أن إما: أمرين أمام يصبح الذى املتاح احلرية وهامش احلكومات تلك مرونة على يتوقف إمنا - الرأي عن التعبري
 والسياسية االجتماعية واملنافسة واالستمرارية بالبقاء واالتصال املعلومات لتكنولوجيا اهلامش هذا يسمح

 دد قد خماطر يأ ملواجهة العام، األمن على احلفاظ حبجة مطروًحا بديالً  القمع يكون أن وإما واالقتصادية،
 األعمال رجال كبار تشمل وإمنا فقط، احلكومة ويلمسؤ  كبار على تقتصر ال اليت ومصاحلها، احلاكمة املؤسسات

 ثورة عن الناجتة التكنولوجية التهديدات ليشمل اتسع األمن مفهوم فإن يلوبالتا ،الكربى االقتصادية واملؤسسات
ا، دفاعي موقف اختاذ جيب اليت االتصاالت  تدفق عملية يف ترى احلكومات من العديد فإن هنا ومن بشأ
 التدفق هذا احتاد حالة ىف خاصةً  ،الوطين ألمنها حمتمالً  ديًدا للقيود، اخلاضعة غري احلدود عرب املعلومات
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 الدميقراطية غياب ومع ناحية، من النامية للبلدان يالنوع والتخلف االقتصادي اجلمود حالة من كل مع املعلومايت
 االستفادة فإن هنا ومن ،ثانية ناحية من السياسى الكبت معدالت وازدياد وتراجعها التعددية ونقص احلقيقية
 حرية: اإلطالق على أمهها جوهرية، بشروط إال تتوافر أن ميكن ال االتصاالت وثورة املعلومات وفرة من احلقيقية
 حرية لقمع اً سبب النامية الدول يف احلكومات تتخذها اليت" األمن" ذريعة فإن وبالتايل الفعلية، والدميقراطية التعبري
 ضيًقا مفهوًما الشكل ذا األمن مفهوم أضحى حيث واهية، ذريعة تعد املختلفة، االتصاالت وسائل عرب التعبري
 أية إعطاء دومنا فقط، عليها القائمني ومصاحل واحلكومات املؤسسات أمن أجل من خصيًصا صيغ ألنه للغاية؛

 توظيف مبعىن – الرقمية الدميقراطية فإن ومن هذا املنطلق، ،احلقيقية املعلومات على احلصول يف األفراد حلرية أمهية
 والبيانات املعلومات مجيع وتداول وحتليل وتصنيف ومجع توليد يف الرقمية واالتصال املعلومات تكنولوجيا أدوات

ا الدميقراطية مقيّ  مبمارسة املتعلقة واملعارف  من جديد لنوع اخرتاًعا األمر اية يف تعين ال -املختلفة وآليا
 تقليدية دميقراطية وجود يشرتط ما وهو جديدة، وآليات بأدوات املعروفة للدميقراطية ممارسة تعين بل الدميقراطية،

 واالتصال املعلومات ثورة منجزات باستخدام مًعا واحلكومات املواطنني قيام أي ، رقمية إىل حتويلها يتم كي أصًال،
 إىل جديدة حتديات واجهت الثالث، العامل دولالشيء الذي جيعل  ،الدميقراطية جوهر تفعيل يف الةفعّ  كوسيلة
 مما التقنية، والفجوة املعلومات، نظم وفجوة العلمية، الفجوة اتساع يف تزيد اليت املرتاكمة واملشاكل القضايا جانب

 والتنمية للدميقراطية كأساس ،واالتصال املعلومات تكنولوجيا على الرتكيز تراعي جديدة اجتاهات صياغة يستدعي
ا خاصة الشاملة، دول العامل الثالث بصفة  أن حقيقة ظل ويف ،وصحيح كافٍ  بشكل اآلن حىت  تستخدم مل أ

 مسرية وعرقل االجتماعية، مشاكلها يف زاد الذي األمر هلا، صانعة توليس للتكنولوجيا ةمستهلك انبلدعامة هي 
 إىل ابتكارية، ومهارات إبداعيا تفكريًا تتطلب واليت املستوردة، التكنولوجيا وتطويع حملية، تكنولوجيا وتطوير إنشاء
 ،املدربة والعمالة االتصال، شبكات يف واملتمثلة واالتصال املعلومات لتكنولوجيا األساسية اهلياكل ضعف جانب
 علمية سياسات وغياب العصر، مستجدات على لالنفتاح يف بعض البلدان يف التشريعات مالئمة عدم عن فضالً 

 إلرساء األوىل اخلطوات يف سيؤثر ما وهو التنموية، اخلطط مع جنب إىل جنًبا تسري املعامل واضحة واسرتاتيجية
 زمرة ضمن اهل موقع إجياد وحماولة املعلومايت، املتغري واستيعاب النقائص هذه تدارك يتم مل وإن ،املعلومات جمتمع
ال الدول  جمال يف حقيقية ثورة يعيش اليوم فالعامل، األحداث دائرة خارج نفسها جدتس افإ ،املتقدمة يف هذا ا

 التنمية حتقيق دف والتطوير لإلجناز تتطلع اآلن دولة أي بإمكان يعد ومل املعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت
 هذه خضم ويف ،األساسية ركائزها أحد القطاع هذا يكون أن دون ذلك حتقق أن األصعدة، كافة على املستدامة

أغلب الدول العربية ثورات سياسية اجتماعية شعبية، سقطت على اثرها  شهدت واملعلوماتية، التكنولوجية الثورة
ا ، 2011 عام مطلع يف مصر، وما حدث يف 2010تونس أواخر أنظمة وحكومات، على غرار ما حدث يف   إ

 االجتماعي التواصل شبكات خاصة رئيسيا، دورًا املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت أدوات فيها لعبت اليت ثورةال
 رؤية أيًضا غريت املستقبل، إىل والنظرة بل املفاهيم، من العديد الثورة غريت وكما ،للثورة األوىل الشرارة فجرت اليت

 منربًا أصبحت اليت املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت ألدوات ومن خالهلم شعوب العامل املصرينيالتونسيني و 
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تمعية للقضايا حلول إجياد ويف العام، الشأن يف للمشاركة جيًدا ومنفًذا والتعبري، الرأي حلرية مهما  ساهم وقد ،ا
 نرتنتألل النفاذ نطاق اتساع إىل فباإلضافة عدة، عوامل نرتنتألل السابقة اإلجيابية السياسية التأثريات تعظيم يف

 حدث حيث باألساس، الشباب قطاع داخل التوسع هذا تركز فقد ،اهل املستخدمة االجتماعية الشرائح وحجم
 معدالت ارتفاع اجتاه يف األخرية، السنوات خالل العريب العامل يف الشبكة استخدام أمناط يف واضًحا حتوالً 

ا ميثل نرتنتألا إن مقولة يف يطعن الذي األمر السياسي، للعمل وكساحة كوسيلة استخدامها
ً
 سياسيا عامل

تمع، قضايا مع اإلجيايب لالشتباك واالتصال املعلومات تكنولوجيا أدوات تطويع جيب هلذا، ،افرتاضيا  وإجياد ا
 تطوير فقط ليس مبدأ من تنطلق جمتمعية رؤية حيمل قطاًعا يكون أن مبعىن هلا، مبتكرة تكنولوجية حلول

ا للدولة اإلدارية للعقلية تغيري هو ما بقدر للمواطنني اخلدمية القطاعات  املختلفة اخلدمات تقدم اليت ومؤسسا
تمع الرقمية املواطنة مفاهيم يسودها ملرحلة الدول ينقل بشكل للمواطن،  ونوعية وحجم ويتناسب التكنولوجي، وا

 تتيحها اليت الفرص مثار وجلين أحدثته ثورات ما يسمى بالربيع العريب، الذي واالجتماعي السياسي التغري
 إىل الرامية السياسات من جمموعة حتديد على العمل يتم أن الضروري فمن ،واالتصال املعلومات تكنولوجيا
 إىل ترمي السرتاتيجية األساس يشكل أن ينبغي ما وهو واستخدامها، ونشرها املعارف استحداث على التشجيع

   : )1( أولوية ذات جماالت ثالثة على التأكيد الصدد هذا يف وميكن املستدام، النمو حتقيق

 قيام تسهيل طريق عن اخلدمات وحتسني للمساءلة، خضوًعا وأكثر انفتاًحا أكثر التنمية جعل:  التحول -
  .املثال سبيل على اخلدمات، ومقدمي احلكومة إىل تقييمية معلومات بتقدمي املواطنني

لذوي  ذلك وإتاحة العريض، النطاق تكنولوجيا إىل التكلفة امليسور الوصول إمكانية زيادة:  والتوصيل الربط -
تمعاتاالحتياجات اخلاصة،    .والريفية النائية املناطق يف والسكان احملرومة، احمللية وا

 يف االبتكار وتشجيع ،واالتصال املعلومات تكنولوجيا إىل تستند تنافسية خدمية صناعات تطوير:  االبتكار -
 العمل، فرص إجياد على الرتكيز مع االقتصاد، قطاعات خمتلف يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا جمال

  .الشباب خاصة

  

  

  

  
                                                            

 تاريخ اخلاصة، الدولية املشروعات مركز ،التعبير وحرية الديمقراطية لتعزيز كآلية واالتصال المعلومات تكنولوجيا ، األسرج املطلب عبد حسني  1
  :التايل الرابط على ،19/03/2016: الزيارة

  http://www.cipe-arabia.org/index.php/themes/access-to-information/1132-2012-10-31-14-58-06 
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  واالتصال المعلومات لتكنولوجيا السياسي الدور: المطلب الخامس 

 وأسهمت احلياة جماالت كافة على جتليات من والتكنولوجية العلمية الثورة أحدثته ما حول خيتلف حدأ ال
 ظهرت ،اإلنساين التطور مستقبل أمام رحبة آفاقاً  وفتحت املعاصرة واحلياة اإلنساين الفكر تطور يف كبرية بدرجة
ا يف أو بطبيعتها يتعلق ما سواء السياسية النظم بينها ومن ،النظم كافة على مالحمه ا مدخال  وعلى بل ،وخمرجا
تمع ومؤسسات واحلزبية السياسية املؤسسات عمل م،آو  املدين ا  العمل على الثورة تلك دور يقتصر مل كما ليا

 حيث ،شىت بعادأ وذات مستمرة" عملية" باعتبارها الدميقراطية ليشمل امتد بل، فقط عامة بصفة السياسي
 خلق على والقادر ،الدميقراطية للتغيريات املدعم واالقتصادي واالجتماعي السياسي التغيري ىف أساسيا دورا تتضمن
  .الدميقراطية مقيّ  وترسيخ

 السياسية املؤسسات هتشهد ما ظل يف واالتصال املعلومات وتكنولوجيا عامة التكنولوجية الثورة قدمت لقد
 حتفيز يف األمل وبارقة النجاة طوق  -  خاصة واالنرتنت -  بدورها قيامها سبيل يف وحتديات معوقات من التقليدية

 العملية وإجراءات طبيعة يف التأثري وكذلك ،الدميقراطية املؤسسات عمل وتنشيط ،جديد من الدميقراطية مالقيّ 
ا الدميقراطية  من املعلومات على احلصول تسهيل يف تلعبه الذى اجلديد الدور خالل من ذلك وظهر ،وممارسا

 الضغط مجاعات أو احلاكمة السلطات من تدخل دون اجلمهور إىل املعلومات توصيل وسهولة ،مباشرة مصادر
  .املرسل يريده الذي وبالشكل

 املتنوعة املعلومات من ضخماً  كماً  ملستخدميها - نرتنتألا شبكة خالل من - الثورة هذه أتاحت فقد
 ىف جعلها بشكل ويسر، بسهولة وأفكارهم آرائهم بإبداء للجميع ومسحت واملكان، الزمان قيود من املتحررة
 لالتصال أخرى أبعاًدا إضافتها خالل من الدميقراطي، والنقاش اجلدل إلثارة إعالمية وسيلة أكثر الراهن الوقت
 املواقع على والرقابة السيطرة وصعوبة ،التفاعلية بالطبيعة تتميز حيث ،التقليدية اإلعالمية بالوسائل مقارنةً 

 كما والسياسية، اجلغرافية باحلدود تقييدها وعدم هلا، املستخدمة االجتماعية القاعدة نطاق واتساع اإللكرتونية،
 القوى وأخذت ،الرسالة تلك تشكيل يف فاعل مشارك إىل ومستهلك مستخدم جمرد من فيها اجلمهور حتول

ا بل ،اجلديدة اإلمكانيات تلك استغالل يف الرمسية وغري الرمسية السياسية  دور يف  كبرية حتول نقطة أصبحت أ
 جتاه واملواقف االجتاهات وتشكيل العامة السياسات رسم يف - اجلديد اإلعالم عليه أطلق ما – اإلعالم وسائل
 املمارسات عن املعلومات وتوفري التجاوزات وكشف األداء ملراقبة الةفعّ  كوسيلة موقعها وتعزيز املختلفة، القضايا
 العملية يف جديدة لياتوآ أدوات تقدمي خالل من ،احملاسبة دور وتفعيل الشفافية مبدأ وتكريس اخلاطئة

ا واالنتخابية الدميقراطية   .وإدار

ال هذا يف االتصالو  املعلومات تكنولوجيا ودور أمهية من زاد مماو   فاعلية حد عند يقف مل األمر أن ،ا
ا ا بتميزها أيضا بل ،أدوا  ومتعددة االنتشار سريعة التكلفة منخفضة تقليدية غري واتصال إعالم وسيلة بأ
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 هامة حتتية بنية بذلك شكل الذى األمر، االلكرتوين الفضاء يف والفيديو، والنص والصورة الصوت من الوسائط
تمعات يف الدميقراطية والتحوالت للممارسات   .املعاصرة ا

ا التواصلّية الوسائل هذه استخدام سهولة نّ إ  للمعلومة نقلها وسرعة والضغط والتعبئة احلشد على وقدر
 احلرية إىل املتعّطشني بني الوعي لنشر الرئيسي املصدر اعتبارها يف سامهت قد ،والزمنّية اجلغرافّية للحدود واخرتاقها
  .العزلة أو االستالب أو التهميش حالة من اخلروج يف والراغبني ،والعدالة والكرامة

  : )1(يلي فيما واالتصال املعلومات لتكنولوجيا السياسي الدور حتديد وميكن

تمع ونبشؤ  املعنيني املواطنني إعداد زيادة. 1  والذي الناقد، أو" احليوي املواطن" يعرف فيما احلكم وأحوال ا
 -  ضوئها على -  رأيه ويبين املعلومات على حيصل الذى ،العام الشأن عليه يطلق ما جتاه عالية توقعات حيمل

 الرسالة صياغة على القادر" اإلعالمي املواطن"  بروز مع يتكامل ما وهو اجيابية، بصورة عنه للتعبري ويتحرك
 ما أو بتعليقاته سواء احلدث صناعة ىف يشارك أن يريد الذى" املشارك املواطن" أيضا  ،به اخلاصة اإلعالمية

 توفره ما خالل من ذلك كل ،القضايا إحدى جتاه وأفكار آراء من به يقتنع ملا وتعبئة حشد من به يقوم
 العامة ونالشؤ  معرفة للجمهور بدورها تتيح والىت ،قيود بال معلومات من واالتصال املعلومات تكنولوجيا

موعات االنتشار وسريعة وسهلة منخفضة أدوات عرب الرأي عن للتعبري الفرصة وإتاحة  وغرف الربيدية كا
 حول الفعّ  تأثري له يكون وما االنتخابات، ىف واملشاركة االلكرتونية الرأي واستطالعات واملنتديات الدردشة

  .تمعا لقضايا العامة التعبئة

 احلقوق تلك ماهية حول املعلومات توافر خالل من اإلنسان حقوق دعمي عام وعي لنمو الفرصة إتاحة. 2
 على مواقع ظهرت حيث ،وحملياً  عاملياً  تساندها اليت واملؤسسات ،عنها والدفاع عليها احلفاظ وكيفية وأمهيتها
 على والتصويت االنتخابات على للرقابة وكذلك ،الدميقراطية ودعم اإلنسان حقوق ىف متخصصة االنرتنت
 قنوات تأسيس خالهلا من احلكومية غري اإلنسان حقوق منظمات استطاعت حيث احلكومية، القرارات
 حقوق موضوعات كافة حول والنقاش احلوار إجراء ،واآلراء والتجارب املعلومات لتبادل ومنتديات اتصال،
ا، احلمالت وتنسيق املعقدة، اإلنسان  اإلنسان حقوق ضحايا عن اإلبالغ التضامن، نداءات وتوجيه بشأ
  .االنتهاكات ومظاهر

 قائمة جديدة سياسية نظم بناء وضرورة ،االجتماعية العدالة ألفكار الرتويج يف كبري بشكل سامهت كما
 ،الشعب لدى لعقود سائداً  كان الذي اخلوف حاجز كسرت ،االنتخابية والدميقراطية السياسية التعددية على

                                                            
 دور: الرابع املوسوم ب  العلمي املؤمتر اىل مقدمة عمل ، ورقةيموقراطيةالد التحوالت ظل في اإلنسان وبناء التربيةالدهشان،   علي مجال  1

جامعة : ، مصر "نموذجا) Digital Democracy(الرقمية الديمقراطية" الديمقراطية التحوالت دعم في) ICT(المعلومات  تكنولوجيا
  :، على الرابط اإللكرتوين التايل19/03/2016الزيارة ، تاريخ 2014املنوفية، كلية الرتبية بشبني الكوم، قسم أصول الرتبية، أفريل 

                     http://geldahshancom.blogspot.com/2014_07_01_archive.html 
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 كايف انتظار دون ثورة قيام إمكانية فكرة وعزز ،السقوط من نفسها الدكتاتورية النظم إىل بدوره اخلوف وانتقل
 جناحها ناحية من  وليست ،" الشكلية الناحية من األقل على"  املعارضة بأحزاب املتمثلة الذاتية العوامل لنضوج
  .استمرارها وزخم

 شخص أي أمام اآلفاق فتحت النظر، ووجهات األفكار وتبادل الذات عن التعبري جمال يف هامة وسيلة فرتو . 3
 دورها إىل إضافة ،حرية بكل رأيه عن والتعبري ،خباطره جتول اليت  والقضايا املواضيع كل يف حبرية للكتابة
 من ،والتغريات األحداث حول الرأي الجتاهات آين شبه تصور وتشكيل العام الرأي استطالعات يف ،الواضح
 احلوار وزوايا االلكرتوين التصويت جانب إىل واملدونات واملسامهات األخبار، تتبع اليت التعليقات مراجعة خالل

  .االلكرتونية واملنتديات

 الوسيطة واملؤسسات املواطنني بني االتصاالت وتقوية دعم خالل من لالتصال بعدين ذات جديدة قناة فرتو . 4
تمع السياسية األحزاب تشمل والىت  وعمل اإلعالم، ووسائل املصاحل ومجاعات االجتماعية واحلركات املدين وا

 ،املدنية واإلدارة العامة السياسات صنع عملية يف نيمشامله الفاعلني مشاركة مامأ احلواجز إزالة على االنرتنت
 احلكم أجهزة للحكومة توفر  املقابل ىف ،السياسة جمريات عن بعيدة كانت اليت اجلماعات من العديد مامأو 

 من به يقومون وما قرارات من يتخذونه ما حول نظرهم ووجهات املواطنني فعل رد على للتعرف هامة وسيلة
م معرفة إىل إضافة ،وخدمات أنشطة   .تواجههم اليت واملشكالت ومطالبهم احتياجا

 ،لسلطةعلى ا السلمي داولوالت السياسية واملمارسة واحلرية الدميقراطية عن مهمة سياسية أفكار بنشر حتمس. 5
 ومنها ،-منها االستفادة األقل على أو - املتقدمة الدول يف املختلفة احلياة جتارب تعميم وحماولة ونقل

 املمارسة هذه تعرف مل اليت والشوارع األزقة يف طريقها تأخذ جديدة مفاهيم خالهلا من وبدأت ،السياسية
ا كما ،واخلارجي الداخلي املستويني على والسياسية الدعائية جوانبها السياسية للممارسات وصار  وفرت أ

  .ثقافية أو دينية أو سياسية ومناسبات بوقائع املرتبطة لألحداث والتحليل الفهم إمكانية

 وآليات أدوات تغيري يف مهماً  دورًا لعبت قد الرقمية التكنولوجيا كانت إذا نهأ البعض يرى اإلطار هذا وىف
 جتديد إىل األدوات تغيري من لينتقل ،الوقت مع الدور هذا يتعاظم أن املتوقع من نهإف ،الدميقراطية املمارسة
 ،لظهورها املالئمة البيئة جتد ومل النور، إىل طريقها جتد مل ورؤى أفكار أمام الطريق إفساح خالل من األفكار،

 له طبقاً  الذى واسًعا مجاهريياً  انتشارًا حقق والذي ،"اإللكرتونية احلكومة" مفهوم اجلديدة األفكار هذه ومن
ا له توفر لكي مكان وأي وقت أي يف املواطن إىل تنتقل اليت هي احلكومة نإف  رضائه، على وحتصل خدما

م احلكام تعامل طريقة ويف التفكري يف نوعياً  انقالباً  يشكل مبا ،زبوناً  باعتباره  يكن مل املواطنني، مع وأجهز
  .قبل من معتاًدا
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 لدى والوعي واإلدراك املعرفة مستوى زيادة خالل من املواطنني لدى السياسي الوعي تنمية يف سامهةامل. 6
 والدميقراطية التنمية بقضايا يتعلق فيما ،األخرى للدول اإلجيابية واملمارسات واخلربات بالتجارب ،ماهرياجل

 عن فضالً  ،الشفافية ومبادئ املواطنة حقوق وتطبيق الفساد وحماربة اإلنسان حقوق واحرتام السياسية واملشاركة
 الوعي وتعزيز تدعيم يف يسهم مبا دوهلم، يف جتري اليت واملمارسات الدول هذه يف جيري ما بني املقارنة تدعيم

م مستوى ورفع تغذية عن فضالً  ، لديهم السياسي م طموحا  والتطور اإلصالح قضايا بشأن وتطلعا
 التواصل شبكات دور يربز وهنا ،دوهلم يف املمارسات هذه بتطبيق املطالبة درجات وتتعاظم بل ،الدميقراطي
 ما وهو مستخدميها لدى الوعي ذلك وتنمية زيادة يف واضح دور هلا كان والىت ،صورها مبختلف االجتماعي

  .عديدة وحبوث دراسات نتائج أكدته

 خالل من لألفراد السياسية املدركات تشكيل ىف الوسائل هذه دور على الكثريون يؤكد اإلطار هذا وىف
 من تقدم ملا وفقاً  القضايا هذه ألمهية إدراكهم وتركيز ،السياسية والقضايا نالشؤو  عن باملعلومات تزويدهم
ا وترتيب ألحداثا وحتليل تفسري يف مضامني تمع من املقبولة السلوكيات على موحكمه أولويا  ،ا

م  حيث العام، الرأي على تأثريها عن فضالً  البعض، ببعضها السياسية واملواقف األحداث ربط يف ومساعد
 اليت والتغريات السائد العام للرأي انعكاساً  تعد كما ،املختلفة القضايا حنو العام الرأي وأحكام آراء يف تؤثر
  .اإلعالمية للعوملة املصاحبة والعوامل املتغريات ضوء يف القضايا، هذه حنو عليه تطرأ

 األحزاب دور وتدعيم تعزيز ىف واملعلومات االتصاالت ثورة أسهمت حيث ،السياسية املعارضة دور دعيمت. 7
ا األحزاب هلذه وسائل من أتاحته ما خالل من السياسية، املعارضة وقوى  وبراجمها أفكارها نشر يف ساعد

 صفوفها، يف جدد أعضاء واستقطاب بل ،ا والقيادية السياسية الكوادر وتقدمي بأنشطتها والتعريف السياسية
 من اخلارج من دورها متارس اليت العربية الدول بعض داخل احملظورة املعارضة لقوى وفرته ما إىل باإلضافة
ا، داخل واجلماهري املواطنني مع التواصل يف حديثة أساليب  ،األمنية واملالحقات املطاردات عن بعيد أوطا

م ونقل اآلخر لبعضا بعضهم ومعرفة واحلوار واالطالع بعد عن بالرؤية للناس مسحت حيث  ومعطيات جتار
م  ،تسلطا االستبدادية النظم أشد حكم ظل يف فحىت ،والتعميم االنتشار حالة إىل وصوال بينهم فيما اجنازا
 السياسي احلوار إىل واالنضمام الداخل إىل الوصول من اخلارج يف املوجودة املعارضة حركات نرتنتألا مكنت

  .فيه واملشاركة

 متعددة مصادر توفري ىف واالتصاالت املعلومات ثورة ساعدت فقد، للمعلومات احلاكمة النظم احتكار اءإ. 8
 النظم هذه احتكار ينهي الذى األمر وهو ،احلاكمة السياسية النظم وسيطرة دائرة خارج للمعلومات ومستقلة
ا ا من تقلص األقل على أو ،للمعلومات لفةختامل ووسائلها بأجهز  احلد يف تأثريها عن فضالً  ،ذلك على قدر

 يف الدول قدرة على قيوداً  وتضع ،والتسلطية االستبدادية املمارسات إخفاء على احلاكمة النظم قدرة من
 الحتمال حتسباً  وذلك اإلنسان وحقوق احلريات بقضايا يتعلق فيما خاصة املمارسات هذه مثل يف التوسع
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 شن إىل ييؤد قد مما الدول بعض أو احلكومية غري املنظمات قبل من املمارسات هلذه والفضح الكشف
  .واالنتهاكات املمارسات هذه ضد دولية محالت

 العملية يف وتأثريها واالتصال املعلومات تكنولوجيا دور بتعاظم واحلكام السياسيني إميان من وانطالقاً 
م ،السياسية  على السيطرة يستهدفون  - الدميقراطية من كبري بقدر تتمتع ال اليت الدول ىف خاصة - دائما فإ

 فرض فإن مث ومن ،السياسية مصاحلهم ختدم فيها تعرض اليت واملمارسات املعلومات أن لضمان الوسائل هذه
 ما وهو ،اجلمهور إىل تصل اليت املعلومات ىف التحكم دف الوسائل هذه على السيطرة على واحلرص ،الرقابة

 العداء بلغ حيث الرشيد، احلكم مبادئ وتدعيم الدميقراطية املمارسة تعرتض اليت الصعوبات أكثر من يعد
: "  ندوة عن االتصاالت ملهندسي العلمية اجلمعية تقريرل وفقاً  ،2004عام  احلريات يف نرتنتألا الستخدام

، حداً احتلت به احلكومات العربية مركزاً للصدارة يف قائمة 2007املنعقدة بالقاهرة العام " األنرتنت واحلريات 
 علي وتشجع نرتنتألا النتشار جتروِّ  اليت احلكومات فنفس مزدوجاً،العداء لألنرتنت، وأصبح هناك موقفًا 

 الدميقراطية املسألة يف نرتنتألل املستخدمني تقمع اليت نفسها هي، العنكبوتية والشبكة الكمبيوتر استخدام
  .الرأي عن التعبري وحرية

 والربملانية، الرئاسية االنتخابات ىف السياسيني باملرشحني اخلاصة واآلراء األفكار وعرض تقدمي يف اعدتس. 9
 املرشحني أو لألفراد سواء والسلبية املعيبة اتوالسلوك األمنية املمارسات حجم وفضحت كشفت كما

 العنف وإحداث األصوات وشراء االنتخابية بالرشاوى اخلاصة السلوكات إبراز عن فضالً  ،الدولة ومؤسسات
  .االنتخابية الدوائر من العديد ىف الفائزين املرشحني وحتديد الفرز نتائج ىف واحلكومية األمنية والتدخالت

تمع شبكات لتعبئة العامة القضايا حول املعلومات جلمع املواطنني أمام هامة أداة تفر و . 10  وجعل ،خلفها ا
 حياته ىف العادي املواطن تعرتض اليت املشكالت لتلك مالئمة حلول وضع كيفية حول متعددة شبكة هناك

 ضغط ةمجاع تشكل والىت العامة االجتماعية واملواقع االلكرتونية والصحافة املدونات يف نقلها يتم والىت اليومية،
موعات تلك أعضاء عدد أو االلكرتوين التصويت أنظمة عرب احللول هذه عن تدافع  التوقيعات ومجع ا

موعات ىف واألعضاء  احلدث نقل ىف إعالمية وسائط من نرتنتألا تيحهت ما استغالل إىل باإلضافة الربيدية ا
 والضغط العام الرأي وتعبئة األفكار تغيري ىف للمسامهة ،نرتنتألا عرب وفيديو اً وصوت وصورةً  نصاً  القضية أو

تمع داخل سلبيات معاجلة أو القرار صانعي على  كما الفساد، ةومواجه الشفافية من نوع إجياد على للعمل ا
 وسائل ظل يف موجودة تكن مل جديدة إمكانات ،مسماها كان أياً  املختلفة السياسي التعبري حلركات وفرت
 االستجابة سرعة تسهيل يف وأسهمت ،التقليدي اإلعالم ووسائل التقليدية السياسية واملشاركة التعبري

 أو املختلفة االلكرتونية العناوين إىل وإرساهلا ،موقع أي على الكرتونية رسالة حترير مبجرد السياسية  لألحداث
 بشري حلشد حاجة هناك تعد فلم ،واالحتجاج التظاهر مفهوم ظلها يف تغري ،املختلفة املواقع على نشرها
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 عرب املتداولة التأييدية أو االحتجاجية الرسائل أصبحت وإمنا ،الرفض أو االحتجاج عن للتعبري كبري مادي
  .احلاشدة املظاهرات عن ينتغ اليت السياسية فعاليتها أثبتت بديلة وسيلة نرتنتألا

 نأ نهأش من بشكل نفسها عن للتعبري املختلفة والعرقيات واهلويات والتيارات الثقافات لكافة الفرصة تاحةإ. 11
تمع داخل االختالف قيمة من يعزز  افرتاضية دبلوماسية وظهور والسالم، احلوار قيمة من ويدفع ،الدويل ا

 للمواطنني الفرص الوسائل تلك منحت كما ،بينها فيما للتفاعل أساسياً  دوراً  الشعوب ا تلعب جديدة
 واالجتماعية السياسية احلياة إيقاع بتحسني املطالبة أجل من ،بينهم فيما النظر وجهات لتبادل الشباب خاصةً 

 وليبيا واليمن مبصر مروراً  تونس يف انتظمت اليت الشبابية الرفض حركات تشكلت هنا ومن ،واالقتصادية
 اىل االجتماعي التواصل شبكات عرب بسهولة للسياسات الرافضة األفكار تلك وانتقلت واألردن، والبحرين

تمع يف للتغيري األساس العامل هي واالتصال املعلومات تكنولوجيا تعد فلم ،كله العريب الوطن  فحسب، ا
 جمتمعه إىل اإلنسان نظرة يف الوعي تكوين طريق عن التغيري متطلبات يئة يف مهم عامل أصبحت لكنها
 إىل بالضرورة يؤدي ال غريها، أو ترفيهية أو ثقافية أو إخبارية رسائل عرب به تتوّجه الذي فاملضمون ،والعامل
ا وحل احلقيقة، تكوين يف يسهم نهإ بل فقط، احلقيقة إدراك   .اشكاليا

الس الربملانات يف العمل وحتسني تطويريف  ملسامهةا. 12 واالتصال  املعلومات تكنولوجيا تعد حيث التشريعية وا
 ،العامل دول من دولة أي يف حالياً  لدميقراطيةالنقطة الفارقة ل واحدة بوتقة يف الربملاين العمل مع تنصهر اليت

 صورة تقدمي ميكنه حىت ،جماالته مجيع يفواالتصال  املعلومات تكنولوجيا استخدام إىل حيتاج الربملاين فالعمل
 وسائل كل استخدام إىل الربملاين العمل حيتاج ،األداء هذا على احلكم ذلك بعد ميكن وحىت أدائه عن كاملة

 يعد التكنولوجياهذه  استخدام يف والتقصري ،الدولة داخل الدميقراطي العمل نبض عن يعرب ألنه الشفافية
 من ذلك يتم نأ وميكن ،واملصداقية احملاسبة وبالتايل والشفافية والنزاهة الدميقراطية مبادئ ترسيخ يف تقصرياً 
 اخلاصة اب الضبطكتّ  أعمال وتوثيق الربملان، أعضاء أمام وأشكاهلا صورها بكافة املعلومات توفري خالل

الس جبلسات   .وغريها ، النيابية ا

 غري ذلك أن إال واالتصال، املعلومات تكنولوجيا تلعبه الذى السياسي الدور أمهية من الرغم على نهأ والواقع       
تمعات يف التغيري حيدث فلكي ،كاف  البنية ويف ،والعقليات الذهنيات يف تغيري يصاحبه أن من بد ال العربية، ا

 األساس العامل واالتصال املعلومات تكنولوجيا متثل ال حيث ،اجلديدة األوضاع مع التأقلم يتم حىت ككل الثقافية
تمع، يف للتغيري   .وتنميته الوعي تكوين طريق عن التغيري متطلبات يئة يف مهم عامل أصبحت لكنها ا

 واالتصال التنظيم جمال يفاملعلومات واالتصال  تكنولوجيا اوفر  اليت اجلديدة والتسهيالت اخلربة إن       
 يف أخرى دول دعم على االعتماد إىل التغيري قوى تضطر كانت اليت التغيري ىف القدمية املعادلة غريت ،واملعلومات

  .العشرين القرن من والسبعينيات الستينيات يف احلال كان كما السياسي، نضاهلا
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ا كانت مهما ،واالتصال املعلومات تكنولوجيا نإ        تمعي، التغيري إحداث على قدر تمعات ب ال ا  ا
 يف التصويت يف نرتنتألا استخدام على تقتصر ال األداة وهذه ،الدميقراطية املمارسة لدعم أداة هي وإمنا حريتها،

 والتصويت، االنتخابات آللية املختلفة باجلوانب تتعلق عديدة قضايا إىل بكثري ذلك تتجاوز بل االنتخابات،
 البيئة جنحت قدل وغريها، املدين والعصيان واالحتجاجات، الرأي، واستطالعات نرتنت،ألا على تتم اليت واملسوح
 املعلومات تداول على قادرة متكاملة منظومة إىل ترتكن للدميقراطية، متكاملة أساسية بنية توفري يف الرقمية

  .السرعة غايةيف  الدميقراطية املمارسة يف املستخدمة

  

  أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال على شفافية عمل مؤسسات الدولة: المطلب السادس 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال على إرساء قواعد الشفافية، وتوفري املعلومات بسهولة، والشفافية  تعمل 
كذلك يف احلصول عليها، مما يؤدي إىل تعزيز روح الدميقراطية يف مؤسسات الدولة، ويساهم يف تطوير العالقة بني 

ا العامة، الشيء الذي يسمح بتعاون أفضل يف نش ر املعلومات اليت تساعد املختصني على سلطات الدولة وإدار
  .إصدار القرارات السليمة

كما تسمح الشفافية اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف جمال املعلومات على جتاوز املفاهيم 
ة تعد بغري ذلك، وأن امللفات والوثائق اإلداري إليهاالقدمية اليت تنطلق من قاعدة أن كل معلومة سرية ما مل يشر 

مملوكة لإلدارة ملكية خاصة، ومن مث ال جيوز ألحد أن يطلع عليها، إمعاناً يف االلتزام بعدم إفشاء املعلومات السرية 
  .اليت حيصل عليها املوظف حبكم وظيفته

وحتقيق الشفافية يتأتى من خالل اإلتاحة الكاملة واملتساوية لكافة املعلومات املرتبطة بالقرارات واإلجراءات 
اخلدمات احلكومية للجميع من أفراد ومؤسسات حكومية أو خاصة يف التوقيت الذي يسمح بفرص متساوية يف و 

التعامالت احلكومية، ويتم التعامل اإللكرتوين يف اخلدمات احلكومية من خالل رقمنة هذه اخلدمات، فاإلدارة 
ة مستمرة لكل ما يعرض على الرؤساء اإللكرتونية تقضي على طبقة حراس األبواب الذين يقومون بعملية تنقي

واملدراء ومينعون وصول صوت املواطن لإلدارة العليا، ويف اإلدارة االلكرتونية يستطيع املواطن أن يوصل انشغاله 
مباشرة إىل أي مسؤول، سواء كان هذا املسؤول حملي أو على املستوى املركزي، ولعل خري دليل على ما توفره 

واالتصال من شفافية التواصل بني املواطنني وحكامهم، ما توفره إدارة البيت األبيض يف تكنولوجيا املعلومات 
من قنوات تواصل مباشرة بني املواطنني األمريكيني ورئيس الدولة، من خالل ما يطلق  األمريكيةالواليات املتحدة 

  )1(".التواصل املباشر مع الرئيس " عليه 

                                                            
  .350، مرجع سبق ذكره، صمحاربة الفساد اإلداري، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالميدور اإلدارة اإللكترونية في بدر حممد السيد القزاز،   1



عالقة تكنولوجيا المعلومات واالتصال بالمشاركة السياسية المجتمعية       الفصل الثالث       
 

  224  
  

شفافية واملساءلة واملصداقية يف القوانني واإلجراءات فإن إدماج تقنية وعندما تكون األولوية هي زيادة ال
  .تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف مؤسسات الدولة اإلدارية منها والسياسية يصبح سالحاً جيداً ملواجهة الفساد

افية يف وبالرغم من أن تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املؤسسات احلكومية يزيد مقدار الشف
األداء احلكومي ويقلل من فرص الفساد اإلداري والسياسي، ولكنه قد يفتح جماًال آخر للفساد اإللكرتوين خلرباء 
اإللكرتونيات وحمرتيف السرقة اإللكرتونية، كذلك فإن تكنولوجيا املعلومات واالتصال لن حتل مشاكل الفقر 

اآليل لن يشفي املرضى يف املستشفيات، ولكن النظام  والتخلف، كما أن وجود أعداد ضخمة من أجهزة احلاسب
املوضوع واملطبق واألداء احلكومي املنضبط هو الذي حيل مشاكل الفقر والتخلف ويعاجل املرضى، وتكنولوجيا 

  .هي إال أداة لتسهيل وضبط وتأكيد دقة العمل ملؤسسات الدولة املعلومات واالتصال ما

  

  يا المعلومات واالتصال  بين الحرية والمسؤوليةتقنية تكنولوج: المطلب السابع 

لقد عملت الدول املسيطرة على انتاج واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال على تنظيم حرية 
استخدام هذه التكنولوجيا، ملواكبة تطور هذه التقنية اليت ترتكز بشكل أساسي على جهاز الكمبيوتر كأداة حديثة 

عرب الشبكة الدولية، إذ سعت هذه الدول على غرار الواليات املتحدة األمريكية واليابان  وسريعة لنقل املعلومات
تمع، وتضمن  وفرنسا من خالل مشرعيها القانونيني لوضع القواعد القانونية اليت جتعل تلك األداة يف خدمة ا

  .عدم جنوحها عن أهدافه ومصاحل أفراده املشرتكة

ال هي حسنة وال هي سيئة، ومن مث ميكن السيطرة " أداة حمايدة " مبيوتر وقد اعتربت هذه الدول أن الك
  .عليها وتوجيهها الوجهة اليت حتقق تلك األهداف واملصاحل

تمع من منافعه، بل جيب اإلعرتاف  ا فإنه ال يقبل حرمان ا فحيث ال يكون الكمبيوتر أداة سيئة يف ذا
تمع حبرية االنتفاع به بالصورة اليت تناسبه بغري اعتداءات على حرية األفراد اآلخرين الذين  لكل فرد من أفراد ا

  .يتمتعون باحلق نفسه، فحرية اإلنسان تنتهي عندما تبدأ حرية إنسان آخر

وهنا تثار قضية العالقة بني احلرية واملسؤولية، فليس من حق أحد أن يكون يف ممارسته حلريته اعتداًء حلرية 
تبط بالعالقة بني حق الفرد يف ممارسته حريته من ناحية، ومسؤوليته جتاه ما تعارف عليه اآلخرين، وكل ذلك ير 

تمع من قيّ  بعدًا أكثر أمهية وأكثر وضوحًا مبناسبة  –اإلشكالية  -م وأعراف وتقاليد، وتأخذ هذه القضية ا
  ".األنرتنت " احلديث عن شبكة املعلومات الدولية 

" ت يف ـة مت التصويـدة األمريكيـمارسات اخلادشة للحياء العام يف الواليات املتحفمثًال فيما خيص انتشار امل
على قانون جيرم هذه املمارسات اخلادشة للحياء العام، حيث  1996يف األول من فرباير " الكوجنرس األمريكي 
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مارس  31مل به يف وبدأ الع 1996يف الثامن من فرباير العام " بل كلينتون " ق عليه الرئيس األمريكي صدّ 
، وقد اعترب هذا القانون أن مثل هذا السلوك يعد جرمية تصل عقوبتها إىل السجن ملدة عامني، ولكن 1996

احملكمة اعتربت أن هذا القانون ميثل تعدياً على احلقوق اليت يتضمنها ويضمنها الدستور األمريكي، ومن بينها حق 
ار من قبل احملكمة العليا بأن هذا القانون ميثل تعديًا على احلقوق اليت حرية التعبري، وهذا ما أعقبه استصدار لقر 

  )1(.يضمنها الدستور األمريكي، وحكمت بعدم دستوريته، ومن مث مت الغاؤه

، 1978يناير  06بتاريخ " معاجلة املعلومات واحلريات " ويف فرنسا صدر القانون الذي اشتهر باسم قانون 
، وأخذ املشرع "معاجلة املعلومات جيب أن تكون يف خدمة كل مواطن " ونصت املادة األوىل منه على أن 

الفرنسي يقوي دعائم هذا املبدأ بوضع عدة قوانني راعى فيها التطور التكنولوجي يف عامل االتصاالت والكمبيوتر، 
  .نونية ذات املعاجلة اآلليةاملتعلق بإثبات التصرفات القا 1980يوليو  12على غرار قانون 

فقد قرر املشرع الفرنسي " معاجلة املعلومة " وفضًال عن ذلك فقد تقرر مبدأ حرية املواطن يف االفادة بنظام 
فت املادة الثانية من مبدأ حرية االتصال السمعي والبصري، وقد عرّ  1986سبتمرب  30يف املادة األوىل من قانون 

توصيل الرسائل احلاملة للمعلومات : " ي والبصري تعريفًا واسعًا حيث نصت مبايلي هذا القانون االتصال السمع
أيًا كانت طبيعتها للجمهور بأية وسيلة كانت، سواء بالطرق السلكية السمعية أو البصرية أو بطرق الراديو كهربية 

التصال عن بعد بالراديو أو ، يضاف اىل ذلك ما قرره هذا القانون من حرية إقامة واستعمال منشآت أو أجهزة ا"
ا، وقد بني القانون املقصود باصطالح االتصال عن بعد إذ نص على أن  التلفزيون واستغالهلا واإلفادة من خدما
االصطالح يشمل كل تعامل وكل ارسال أو استقبال للعالمات واإلشارات واخلطوط املكتوبة والصور واملعلومات 

  .ة أو ال سلكية أو مسعية أو بصرية أو باألنظمة اإللكرتونية األخرىأياً كان نوعها، سواء كانت سلكي

ومع كل ذلك يؤاخذ على املشرع الفرنسي عدم وضعه قواعد خاصة تنظم حرية انسياب املعلومات عرب شبكة 
ة االنرتنت، ومدى املسؤولية النامجة عن االستعمال الذي خيل بالنظام العام واآلداب، على عكس احلكومة الصيني

ستخدم لربامج بث مبشأن تنظيم استخدام األنرتنت يفرض على كل  1996فرباير  04اليت أصدرت مرسومًا يف 
املعلومات عرب شبكة االنرتنت أن حيصل على موافقة مسبقة من وزارة الربيد واالتصاالت وأن حيظر عليه بث أية 

ا املساس بالنظام العام   .  معلومة يكون من شأ

  

  

  

                                                            
  ).52- 47(، ص2015، 1دار الفكر اجلامعي، ط: ، االسكندرية األنترنت والجوانب القانونية لنظم المعلوماتحممد السعيد رشدي،   1
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  في المجتمع االجتماعيدور شبكات التواصل : المطلب الثامن 

يف كافة أحناء العامل أدواراً عديدة يف حياة الشعوب، وبات تأثريها على  االجتماعيتلعب شبكات التواصل 
قطاع كبري من األفراد بتلك  الرتباطالصعيد السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي يتصدر أحداث الساعة، نظراً 

على النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية واضحاً،  االجتماعيالشبكات، وأصبح تأثري شبكات التواصل 
جنح يف انتخابات الرئاسة من خالل القاعدة الكبرية اليت حصل عليها من " أوباما" حيث أن الرئيس األمريكي 

يف حتقيق نشره " حممد محودي" ملايكروسفت  اإلقليميا ما أكده املدير خالل شبكات التواصل االجتماعي، هذ
  )1(.موقع الراية القطرية

ا تتعامل مع املعلومة واخلرب واحلدث حلظة وقوعها، وميكن تبادل  حيسب لشبكات التواصل االجتماعي أ
بعضها، وهذا ما مل تتمكن منه هذه املعلومات بني األصدقاء معززة بالصور ومقاطع الفيديو والتعليق والرد على 

ا ولو قدمت اخلرب حتت مسمى  ا تقوم فقط بدور املرسل من )عاجل أو مباشر(وسائل اإلعالم احلديثة، فإ ، فإ
خالل وسيلتها اإلعالمية كالفضائيات مثًال، ومل تتمكن من أن جتعل املشاهد يتفاعل معها يف حلظة بثها لتلك 

ذه احلالة األحداث، إال بعد فرتة من الو  قت عندما تكون تلك األخبار قد نشرت على موقعها اإللكرتوين، و
  .ميكن ملتصفح املواقع للقنوات الفضائية أن يرد أو يعلق على تلك األخبار

، إن األحداث "حممد حمسن اليهري " ويرى أحد املتخصصني يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
كدت الدور القوي لتلك الشبكات على الصعيد السياسي، كما أن الفرتات األخرية يف كل من تونس ومصر أ

املاضية اخلاصة باالحتجاجات اإليرانية على االنتخابات املاضية شهدت رفض اإلدارة األمريكية، لقيام مؤسسي 
دف مساعدة معارضي الثورة، وبغض النظر عن اهلدف من هدف احلكومة األمر  يكية تويرت عملية صيانة املوقع 

  )2(".فإن ذلك يظهر مدى أمهية شبكات التواصل االجتماعية على الصعيد السياسي

مل يقتصر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على األفراد أو املؤسسات بأشكاهلا املختلفة فقط، وال 
اجلامعات حىت من قبل بعض املسؤولني والسياسيني يف دول عديدة يف العامل فحسب، وإمنا أصبحت الكثري من 

ا عرب الشبكات االجتماعية واملواقع االلكرتونية، ونتيجة إلقبال  واملعاهد العلمية يف العامل أمجع تتواصل مع طال
الناس على التسوق االلكرتوين، فقد زادت نسبة االعالنات على املواقع االلكرتونية، مما حقق بالتايل ارتفاعاً خيالياً 

  .يف أرباحها

  

  
                                                            

  .181، ص2015، 1دار التعليم اجلامعي، ط: ، مصر يةاإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي العالمعالء الدين حممد عفيفي،   1
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  أبعاد وأهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المجتمع: المطلب التاسع 

  أبعاد تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المجتمع: الفرع األول 

تمع، منها السياسية، واالجتماعية، والثقافية،  إن لتكنولوجيا املعلومات واالتصال أبعادًا كثرية يف ا
  : )1(والقانونية، نستعرضها باختصار يف ما يلي

تنطوي األبعاد السياسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال على جمموعة من العناصر  :األبعاد السياسية . أوالً 
  :نوجزها يف ما يلي 

ترتبط السلطة السياسية بتكنولوجيا املعلومات واالتصال من خالل متويلها هلا، : حتقيق إطار أساسي مناسب  -
اخل، فإن ...ة مثل السكك احلديدية، والطرق السريعة للسيارات، وإذا كان لعصر الصناعة مشاريعه الضخم

األنرتنت والطرق السريعة للمعلومات اليت توفرها تقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال، تشكل جزءًا من 
برنامج املشاريع الضخمة لعصر ما بعد الصناعة، ، حيث ترتبط التنافسات الدولية للشركات بتطوير البىن 

سية لإلتصاالت عالية األداء، وقد أصبحت املنافسة شاملة أكثر من أي وقت مضى، بيد أن الشركات األسا
ال مفتوحًا أمام الشركات األمريكية اليت تسعى  األوربية ما تزال متخوفة اآلن خبصوص األنرتنت، مما يرتك ا

ال ا يف هذا ا   .جاهدة لتدعيم رياد

حتديد اإلطار املناسب لتطوير الطرق السريعة للمعلومات، وخاصة األنرتنت ينبغي على السلطة السياسية 
من املمكن ترك موضوع التمويل للقطاع اخلاص علمًا أن القرارات " آلغور " وكما أوصى نائب الرئيس األمريكي 

ال ستضمن التنافسية الدولية يف جمال اقتصادياتنا   .اليت تتخذ يف هذا ا

يرى العديد من املتخصصني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال أن الطرق السريعة : ة الشبكات واملواطني -
هي وسيلة تقرب املواطن من املنتخبني، أو من املؤسسات العمومية أو اخلاصة، ويتطرق البعض على سبيل 

حات ما تزال سابقة املثال، إىل إعادة تعريف الدميقراطية ضمن االنتخاب االلكرتوين، ويبدو أن هذه االقرتا
ا قد تتحقق يف املستقبل القريب ا اليوم، بسبب القصور الذايت للمؤسسات، إال أ   .ألوا

ميكن للشركات أن تقدم العديد من اخلدمات بصورة أفضل باستخدام الطرق السريعة للمعلومات، وميكن 
حتسني املعلومات اخلاصة ملؤسسات مثل الضمان االجتماعي أن يكون لديها ملقم على األنرتنت هدفه 

  .باملستعملني من جهة، وتبسيط وتسريع االجراءات االدارية من جهة أخرى

إن تقدير مدى التأثري الفعلي للشبكات املعلوماتية على العمل أمر معقد فمن املؤكد أن : الشبكات والعمل  -
، واملشكلة هي أن بعض "نيتل املي" اخلدمات اآلتية ختلق وظائف عمل، متامًا كما كان احلال مع تطوير 

                                                            
  ).60-56(، ص2015، 1مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، ط: ، القاهرة تكنولوجيا اإلعالم الحديثشروق سامي فوزي،   1
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ا قد جرت أمتتتها اعتمادًا على هذه التقنيات، فمن احملتمل مثًال لدى  النشاطات اليت كان العمال يؤدو
على أعداد بعض الفئات " املينيتل " شركات البيع عن بعد، أن تؤثر الطلبيات اليت جتري عن طريق 

  ).لبات، اخلعاملو التشغيل، القائمني على فرز الط(العاملة

ميكن أن نبدأ بسؤال بسيط مفاده، هل ميكن لألنرتنت حل مشاكل الدول النامية : األسواق والتنافس الدويل  -
؟، إن تكنولوجيا املعلومات واالتصال توفر للدول النامية فرص الولوج لألسواق العاملية واملنافسة، إذا ما 

ر أن الولوج إىل الشبكة بسيط نسبيًا من الناحية التقنية، أستطاعت توفري الظروف الضرورية لذلك، على اعتبا
وهو يسمح باحلصول على كمية كبرية من املعلومات، كما ال ميكن ألحد اليوم التنبؤ فيما إذا كانت األنرتنت، 
ا  أو ما يطلق عليها الطرق السريعة للمعلومات، ستساعد يف سد اهلوة بني الدول الغنية والدول الفقرية، أم أ

  .على العكس من ذلك ستزيد من حجمها

على غرار األبعاد االقتصادية يرتبط السياسي باألبعاد الثقافية أيضاً، فاللغة هي إحدى  :األبعاد الثقافية . ثانياً 
ا تتمتع  العناصر الثقافية، فاللغة األجنليزية مثًال توفر للمواقع األمريكية واالجنليزية نفقات اضافية على اعتبار أ

ا إلنشاء هذه جب مهور واسع جدًا يتقن اللغة األجنليزية، على عكس مثًال املواقع الفرنسية اليت يضطر أصحا
  .املواقع بثنائية اللغة، وهذا ما يؤدي إىل نفقات إضافية مقارنة باملواقع األمريكية واالجنليزية

تلعب املعارض اإلفرتاضية دوراً هاماً يف نشر كما تتعلق الثقافة أيضاً باإلضافة للغة بتنشيط الرتاث الفين، إذ 
 Web(املعلومات الثقافية والسياحية، على سبيل املثال املعارض اليت نظمتها وزارة الثقافة أو القطاع اخلاص 

Museum ( للسيد "N.Pioch " أو ، ) للسيد ) باريس "N.Barth ."  

رد شبكة اتصاالت وتواصل فقط، بل األمر يتعدى إن شبكة األنرتنت ليست جم :األبعاد االجتماعية . ثالثاً 
ا أصبحت تؤثر بشكل كبري على بعض العناصر  تمع، إذ أ ذلك، حيث أصبحت متثل ظاهرة حقيقية يف ا
الرئيسية يف النسيج االجتماعي، وخباصة الروابط االجتماعية، إذ عملت االنرتنت على تغيري طبيعة العالقات 

على التواصل االفرتاضي بدل التواصل احلقيقي، إذ أوجدت تقنيات تكنولوجيا  االنسانية، وذلك بتشجيعها
املعلومات واالتصال هذا النوع من احملادثة باستخدام لوحة مفاتيح وشاشة متصلتني، ال أحد يستطيع أن جيزم 

  .فيما إذا كانت هذه األشكال من االتصاالت تقرب الناس أو تدفعهم إىل العزلة

  احتياجات المواطن إشباعأهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصال في : الفرع الثاني 

تمع لتقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال، جيعل املرافق العامة أكثر تكيف ومالئمة مع  استخدام ا
ا، احتياجات املواطن وكل استجابة الحتياجات املواطنني من اإلدارة تكون واضحة وبارزة وال ميكن االعتداء عليه

حيث تقوم اجلهة اإلدارية بوضع موقع للرسائل اإللكرتونية واملعلومات، وتكون الوسائل االلكرتونية هي الوسيط 
بني اإلدارة و األفراد، وبذلك تظهر مميزات العمل املركزي والعمل اجلماعي باإلضافة فإن السلطة تليب احتياجات 
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تكنولوجيا  وإمكانياتسطة، وبذلك فإن توظيف تقنيات املواطنني بطريقة سريعة وبأقل تكلفة وبإجراءات مب
جوهري وتطور حقيقي للمرافق العامة، مما يؤدي إىل استقرار الثقة  إصالحاملعلومات واالتصال يؤدي إىل حتقيق 

  )1(.واملواطنني اإلداراتبني 

  

  مختارةالتصويت وإعالن النتائج إلكترونياً في بعض الدول ال: المطلب العاشر 

القانون الدستوري بقدر كاف من االهتمام يف كثري من الدول العريقة يف الدميقراطية بالتطبيقات حظي 
ريها مثل يالعديدة لإلستخدام التكنولوجي لثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصال، على حنو يكفل فاعليتها وتس

  .احلكومةالتصويت اإللكرتوين، وحق خماطبة السلطات العامة والرقابة على أعمال 

ففي الواليات املتحدة األمريكية يقوم الكوجنرس بوضع جدول األعمال وتقارير ونشاط اللجان واألعضاء 
على شاشات العرض املوجودة يف قاعات الكوجنرس لتكون متاحة إلكرتونياً أمام اجلمهور ويتم التصويت فيها عن 

التشريعية والرئاسية اليت تتم يف أمريكا يكون التصويت طريق أجهزة إبداء الرأي إلكرتونيًا وكذلك يف االنتخابات 
  .فيها إلكرتونياً 

اية عام  بني الرئيس األمريكي جورج بوش اإلبن ومنافسه  2000ففي االنتخابات الرئاسية اليت متت يف 
أيام  آل جور حدثت مشكلة كبرية يف عملية التصويت تأخر على إثرها إعالن الفائز يف االنتخابات ملدة ثالثة

بسبب حسابات األصوات يف والية فلوريدا وكان الفيصل يف حل النزاع هو جهاز التصويت اإللكرتوين للوالية 
  )2(.الذي حسم النزاع لصاحل الرئيس بوش

وفاز فيها الرئيس ساركوزي بأغلبية   2007ويف فرنسا أجريت االنتخابات الرئاسية يف شهر ماي من العام 
التصويت املركزي فوزه يف االنتخابات بعد أقل من ثالثة ساعات من غلق التصويت كاسحة حينما أعلن جهاز 

  )3(.يف كافة األقاليم الفرنسية

ا مليار ومائة مليون نسمة ويبلغ عدد اهليئة الناخبة  مليون مواطن ومع  750أما اهلند واليت يبلغ عدد سكا
  .ذلك جتري االنتخابات اهلندية حتت إشراف الكرتوين كامل

  

                                                            
  .59، مرجع سبق ذكره، صالقانونية دراسة مقارنةأثر الوسائل اإللكترونية على مشروعية تصرفات اإلدارة أمل لطفي حسن جاب اهللا،   1
  .112، مرجع سبق ذكره، صدور الحكومة اإللكترونية في صناعة القرار اإلداري والتصويت اإللكترونيبشري علي باز،   2
  .نفس املرجع، نفس الصفحة  3
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لذلك تأيت االنتخابات وعملية التصويت وإعالن قرار الفائزين يف االنتخابات إلكرتونيًا معربة تعبريًا صادقاً 
  )1(.على إرادة الشعب اهلندي

وهلذا فإن االشراف والتصويت اإللكرتوين أكد أنه حينما تتوافر الرغبة واإلرادة اجلادة يف انتخابات نزيهة 
للمساعدة والضرب حلظيًا على أيدي املزورين واختصار الوقت والتكاليف واجلهد ورفع وحرة فالتكنولوجيا جاهزة 

  .مستوى الدقة والتسيري والرضا لدى كافة أفراد الشعب بغض النظر عن الفروقات االجتماعية فيما بينهم

تقدم أحد  2001ويف الكويت منذ أوائل األلفية الثالثة عملت بنظام التصويت اإللكرتوين، ففي أوائل عام 
لس األمة، يطالب يف هذا  نواب جملس األمة الكوييت بإقرتاح مشروع قانون يطالب فيه بتعديل الالئحة الداخلية 
االقرتاح بأن يأخذ رأي األعضاء بالتصويت اإللكرتوين، بدًال من الطريقة البدائية أو التقليدية اليت تتضمن أخذ 

  .الرأي بالتصويت برفع األيدي

النائب أن اهلدف من التصويت اإللكرتوين سيحقق الدقة يف التصويت، وسيكون أجنح وأقدر  وقد أوضح
م ويزيد األمر وضوحًا ودقة ويكون القرار الصادر يف املسألة حمل التصويت  على توضيح عدد املصوتني ورغبا

  .سليماً ودقيقاً وأكثر تعبرياً عن رأي األمة

لس األمة باختاذ اجراءات تثبيت أجهزة إبداء الرأي إلكرتونيًا عن طريق وبناًء على هذا االقرتاح فقد قام جم
  )2(.يف القاعة ةاألجهزة املثبتة أمام األعضاء وجيري التصويت على شاشات العرض املوجود

لس وتقارير ونشاط اللجان واألعضاء يكون متاحًا إلكرتونيًا أمام مجهور  واألكثر من ذلك أن جدول أعمال ا
  .الناخبني

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .113نفس املرجع السابق، ص  1
  .114نفس املرجع،   2
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  دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في ممارسة بعض مظاهر الديمقراطية : المطلب الحادي عشر 

تلعب تقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال دورًا مهمًا وفّعاًال يف تكريس الدميقراطية من خالل اتاحة 
م الصاحل  م حنو قضية ما  العام، يف ما يلي نعرض بعضاً من هذه املظاهر اليت الفرص للمواطنني لإلدالء بتوجها

  :)1(تتجلى فيها هذه املشاركة 

وذلك عن طريق إتاحة قدر أكرب إلستطالع أراء املشاركني يف مسألة ما، األمر الذي : استطالع الرأي . 1
م واالقتناع بأعماهلم، ففي الواليات املتحدة  األمريكية مثًال تقوم يشعرهم بقدر أكرب من الرضا عن حكوما

بعض الوحدات احمللية بإطالع اجلمهور على بعض االقرتاحات واملبادرات اجلديدة وتطلب آرائهم فيها، ومن 
ا  –اإلخبارية حيث ميكن ) CNN(املؤسسات اإلعالمية اليت تبنت هذا املنهج قناة   –وفق نظام خاص 

جل إختاذ قرار يف شأن بعض األحداث اجلارية متكني سكان مدينة كاملة من ابداء الرأي والتصويت أل
  .واملعروضة على شبكة املعلومات الدولية

األحزاب السياسية يف الدول املتقدمة بدأت تعتمد على احلاسب اآليل وشبكة : التصويت اإللكرتوين . 2 
مانع من أن يتم  األنرتنت يف عملية اإلقرتاع وإحصاء األصوات بطريقة سرية ودميقراطية سليمة، كما أنه ال

ا، مع إختاذ اإلجراءات الفنية  تعميم نظام التصويت اإللكرتوين على املستوى احمللي، وداخل الربملانات ذا
والتقنية واألمنية اليت متنع اإلختالاق على حنو يؤثر على نتيجة التصويت اإللكرتوين، على غرار ما قام به احلزب 

، بإجراء انتخاباته والتصويت عرب شبكة األنرتنت يف 2000مريكية يف العام الدميقراطي يف الواليات املتحدة األ
  .األمريكية" أريزونا " والية 

من اآلثار اإلجيابية للحاسب اآليل وشبكة األنرتنت، امكانية حضور اإلجتماعات : حضور االجتماعات . 3
ك عن طريق الدخول إىل شبكة األنرتنت العامة واملشاركة فيها وإبداء الرأي دون احلضور يف ذات املكان، وذل

، ويف الوقت )Video Conference(نظام  –كما كان معموًال به   –والتحاور من خالهلا، وميكن ذلك 
اليت تتيحها أجهزة التليفون احملمول من ) Video Call(احلايل ميكن تأمني هذه املشاركة عن طريق خدمة 

  .اجليل الثالث

ارسة اخلدمات العامة عن طريق شبكة األنرتنت بسهولة ويسر على حنو يرضي إن مم: الرضا باخلدمات . 4
املواطن، وبشكل جيد، يعزز دور وأمهية اخلدمات اليت توفرها تقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال، ويف 

سلطة الوقت نفسه يعكس رضا املواطنني عن احلكومة الذي مينحها ثقته، واليت هي أساس شرعية وجودها يف ال
  .وقبوهلم الستمرارها يف احلكم

                                                            
الحكومة اإللكترونية بين الواقع والطموح، دراسة متأصلة في شأن اإلدارة اإللكترونية، التنظيم، البناء، األهداف، عبد الفتاح بيومي حجازي،   1

  ).197-196(، مرجع سبق ذكره، صالمعوقات، الحلول
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  نماذج مختارة من دراسات استخدام وسائل االتصال الحديثة في البيئة السياسية:  الثاني عشر المطلب

  استخدام وسائل االتصال الحديثة في البيئة السياسية : الفرع األول 

 Bekkers et )2011(" من بني الدراسات اليت تعرضت الستخدام وسائل االتصال احلديثة، دراسـة 

autres " ا على التعبئة ووضع األجندة السياسية "  :، بعنوان ، وكذلك دراسة "وسائل االعالم اجلديد وتأثريا
)"2008 (Balockaite et autres " تأثري تكنولوجيا االتصال اجلديدة على الدميقراطية : " ، بعنوان :

 2الويب : " ، بعنوان " Wattai et autres)2010" (، باإلضافة لدراسة "السيناريوهات االجيابية والسلبية 
  )1(".انتخابات الرئاسة األمريكية وأجندة حبوث السياسة اإللكرتونية : والسياسة 

  وسائل االتصال والسلوك التصويتي والمشاركة: الفرع الثاني 

" من مناذج الدراسات اليت تعرضت لوسائل االتصال والسلوك التصوييت واملشاركة نذكر دراسة 
Dimitrova and Bystrom ;2013  " تأثري وسائل االعالم االجتماعية على املشاركة السياسية : " بعنوان

استخدام وسائل االعالم : " بعنوان "  Hickerson ;2013 "، وكذلك دراسة "وتقييم صورة املرشحني 
 Lee" ، وكذلك دراسة "دراسة حالة للمكسيكيني يف الواليات املتحدة : واملشاركة السياسية واملدنية عرب احلدود 

et autres  "ة إلضافا، ب"املشاركة املدنية للشباب من منظور اتصايل : عمليات التنشئة السياسية : " وان ـبعن
إدراك حتيز وسائل االعالم ودوره يف املشاركة السياسية العامة واخلاصة : " ، بعنوان " Ho et autres" لدراسة 

  )2(".بقضايا حمددة 

  اإلعالم الجديد واالنتخابات والتحول الديمقراطي: الفرع الثالث 

حتليل تتبعي للحمالت : " بعنوان "  Schweitzer ;2011" ومن مناذج هذه الدراسات، دراسة 
" ، ودراسة " 2009-2000االنتخابية األملانية على األنرتنت يف االنتخابات الوطنية من 

Schweitzer ;2005  " مواقع األحزاب األملانية يف : احلمالت االنتخابية على االنرتنت : " بعنوان
اتصال : " بعنوان "  Davidson and Maarek ;2013" ، باإلضافة لدراسة 2002انتخابات 

  )3(".احلمالت والتسويق السياسي 

  

  
                                                            

  .58، ص2015، 1الدار املصرية اللبنانية، ط: ، القاهرة االتصال السياسي، قضايا وتطبيقاتشيماء ذو الفقار زغيب،   1
  .نفس املرجع، نفس الصفحة  2
  .52نفس املرجع، ص  3
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  اإلعالم الجديد وتأثيراته السياسية المختلفة: الفرع الرابع 

دميقراطية : " بعنوان "  Pennington and Marichal ;2013" ومن مناذج هذه الدراسات دراسة 
ديد احلياة العامة : الفيسبوك  : " بعنوان "  Lilleker et autres ;2011" ، ودراسة "عملية املكاشفة و

" ، باالضافة لدراسة "البحث عن منوذج أوريب يف محالت االنرتنت : اإلعالم واالندماج والتعبئة 
Kruikemeier et autres ;2013 " ات االتصال السياسي التفاعلي والشخصي على تأثري : " ، بعنوان

  )1(".االنرتنت 

الفيسبوك : " بعنوان "  Ndlovu and Mbenga ;2013" دراسة جند الدراسات  وباإلضافة لتلك
ال العام واجلماعات السياسية الشبابية يف جنوب إفريقيا   Fafchamps and" ، ودراسة "وا

Vicente ;2013  "دراسة جتريبية على : السياسي وشبكات التواصل االجتماعي العنف : " وان ـبعن
  )2(".االنتخابات النيجريية 

باإلضافة للكتابات اليت اهتمت بالتأثريات السياسية املختلفة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال، جند الكاتبة 
مثل االغرتاب السياسي والفعالية  اليت تناولت التأثري على املعارف واالجتاهات أو ظواهر"  2012زنا مسري أمحد " 

أولويات وأطر القضايا السياسية يف املواقع اإللكرتونية، " السياسية، والتنشئة السياسية، وذلك من خالل مؤلفها 
نسي " وكذلك  فاطمة فايز عبده " ، وكذا "الفعالية السياسية للمدونني " من خالل مؤلفها "  2012مها 
"  2009شيماء ذو الفقار " عالقة املنتديات برتتيب األولويات السياسية، و" من خالل مؤلفها "  2011

عالقة " ومؤلفه "  2012بسام عبد الستار " ، وكذلك "املدونات وعالقتها باإلغرتاب السياسي " ومؤلفها 
  )3(".ة ـالصحف اإللكرتونية بالتنشئة السياسي

  واألزمات السياسيةاإلعالم الجديد وتغطية القضايا : الفرع الخامس 

املعلومات : " بعنوان "  Jouet, Vedel and Comby ;2011" ومن مناذج هذه الدراسات، دراسة 
، "دراسة كمية وكيفية للممارسات املعلوماتية يف فرنسا : السياسية واحملادثات الشخصية يف بيئة الوسائط املتعددة 

: األخبار على االنرتنت : " بعنوان "  Jensen,Tewksbury and Rittenberg ;2013" ودراسة 
  )4(".املعلومات واملواطنة يف القرن احلادي والعشرين 

  

                                                            
  .نفس املرجع، نفس الصفحة  1
  .32نفس املرجع السابق، ص  2
  .27نفس املرجع، ص  3
  .52نفس املرجع، ص  4
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  خالصة الفصل الثالث

  

 حديثة، اتصال قنوات من توفره وما واالتصال املعلومات لتكنولوجيا املتعددةو  املتطورة التقنيات ظل يف
 التشاركي، اإلعالم قلب يف فاعالً  عنصراً  املواطن أصبح إذ ،يف الفعل السياسي العصر مسة املشاركايت البعد أضحى

 السياسي، التشاركي الفعل تأسيس يف بفعالية املساهم املواطن على تركز احلديثة االتصال تكنولوجيا فمقاربات
 العملية فواعل كأحد املواطن دور تكرس احلديثة االتصال وسائل مهام تعاظم ظل ويف السياسية، املمارسة وتطوير
تمعية التنموية تمعي والفضاء احمللية اإلدارة يف ا تمع يف الفرد دور تعاظم كما السياسي، ا  الرقابة جماالت يف ا

 مستوى على كان إن والتنظيمات املؤسسات تطوير يف الشفافية من مزيد ضفاءإو  السياسية، احلياة على
تمع أو اخلاص القطاع أو الدولة مؤسسات  املواطن إعالم وتعاظم واجلوار القرب صحافة ظل يف وهذا املدين، ا

ا اليت  السياسي، االتصال قنوات تطوير يف كبري بشكل سامهت اليت واالتصال، املعلومات تكنولوجيا وسائل وفر
ال يف السياسي احلوار تقنيات خمتلف وتعميق السياسي التسويق وآليات  جمتمعية حركية ولدّ  بشكل السياسي ا

تمعية الرقابة ممارسة يف جديدة ودستورية قانونية كصيغة تشاركية،  احلكومية، وغري احلكومية املنظمات أداء على ا
 واالتصال، املعلومات لتكنولوجيا املتطورة التقنيات بفعل أدوارها وعزز احلكومة دور تطوير إىل أدى الذي الشيء

تمعي والثقايف واالقتصادي السياسي الفعل يف املشاركة من ومكنته للمواطن اخلدمة تقدمي سهلت اليت  وا
 رضا بذلك ونالت أداؤها فتحسن احمللية دارةإلا عمل على جياباً إ انعكس الذي الشيء عامة، بصفة والتنموي
 واجلهد، الوقت، تقليص من جديدة، تواصلية كأداة احمللية، دارةإلا مكنت اليت التكنولوجيا هذه املواطنني،
 داخل العالقات يف مرنة مسحة وأعطت والتنظيمية، اإلدارية العالقات طبيعة يف النظر أعادت إذ والتكلفة،
تمعية البناءات  إىل تطرق حينما الفصل، هذا مباحث يف الباحث عنه كشف ما وهذا والسياسية، داريةإلوا ا

تمعية باملشاركة واالتصال املعلومات تكنولوجيا عالقة  الكبري الدور التكنولوجيا هلذه أن اتضح حيث السياسية، ا
تمعية السياسية املشاركة تفعيل يف   .  وفعالية كفاءة أكثر احمللية دارةإلا من جتعل بدورها اليت ا



 
 

    
  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

 تحسين في واالتصال المعلومات تكنولوجيا توظيف أثر
  وتونس الجزائر من كل في المحلية اإلدارة كفاءة
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أثر توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين كفاءة اإلدارة المحلية : الفصل الرابع 
  في كل من الجزائر وتونس

  :تمهيد 

اإلدارة احمللية هي أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري، يتضمن توزيع الوظيفة اإلدارية بني احلكومة املركزية 
إذ يستهدف اصات حتت إشراف احلكومة املركزية، ما يعهد إليها من اختصوهيئات حملية منتخبة ومستقلة، متارس 

نظام االدارة احمللية حتقيق عدة أهداف من أمهها املشاركة يف إدارة اإلقليم احمللي، وتقدمي خدمات أفضل للمواطنني 
نظام سياسي بامتياز نظراً  ويعترب نظام اإلدارة احملليةم االقتصادي واالجتماعي والثقايف، احملليني والنهوض مبستواه

يقول حيث ملا يعطيه للهيئات احمللية املنتخبة من قدرات على توزيع املوارد السلطوية يف نطاق اإلقليم احمللي، 
، "إن اهليئات احمللية ما هي إال نظم سياسية باملعىن احلقيقي للكلمة: " )1(يف هذا الصدد " جون ستوارت"األستاذ 

ها السلطة والقدرة على االختيار بني البدائل املتاحة، ضمن حدود تفرضها الصالحيات فهي هيئات منتخبة لدي
ا  ا، إ نتشار السلطة يف الدولة عبارة أخرى متثل ظاهرة اوباملخولة هلا، وضمن قيود تفرضها البيئة احمليطة 

يف إثراء دراسات اإلدارة احمللية، فلم تعد  ولقد كانت لتلك الطبيعة املركبة لنظام االدارة احمللية األثر األكرباملعاصرة، 
املنظمة للهيئات احمللية، أو النظر يف العالقات الرمسية وظاهرة النصوص، بل تعمقت يف  شرح القواننيقاصرة على 

  .دراسة الواقع العملي للوحدات احمللية وحماولة تطويره

تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة ومن هذا املنطلق حاول الباحث تتبع أثر توظيف امكانيات 
ل كل من اجلزائر وتونس يف تسيريمها لإلدارة احمللية احمللية يف كل من اجلزائر وتونس، وحماولة الوقوف على واقع حتوّ 

 من األساليب التقليدية إىل األساليب احلديثة املعتمدة أساسًا على تقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال، من
، وهذا ما سوف يقف عليه الباحث من خالل املباحث "عصرنة اإلدارة" منطلق املسمى الرمسي هلذا التحول 

التالية، حيث يتطرق بشيء من التفصيل لواقع توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة احمللية يف  
املبحث األول والثاين، أما املبحث الثالث واألخري كل من اجلزائر وتونس باعتبارمها امليدان التطبيقي للدراسة يف 

للدراسة امليدانية حملاولة التعرف على أثر توظيف تقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال سوف خيصصه الباحث 
 اإلدارة احمللية يف كل من اجلزائر وتونس، موظفيعينة من ل دراسة ميدانيةيف حتسني كفاءة اإلدارة احمللية، من خالل 

ملعرفة مدى التغري احلاصل يف أداء اإلدارة احمللية بعد ادماج هذه األخرية لتقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
ا وإدارة عملها   . يف تسيري شؤو

                                                            
  .3هـ، ص1429ملتقى البحث العلمي، : ، مكتبة هاين عرب االلكرتونية اإلدارة المحلية دراسة في المفاهيم والمباديءهاين عرب،   1
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  واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في اإلدارة المحلية في الجزائر: المبحث األول 

  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصال في الجزائرتطور قطاع : المطلب األول 
 الوطنية في الجزائر تطور الشبكة: الفرع األول 

ا اجلزائر منذ ذلك الوقت مبثابة  ،1987 سنة يف اجلزائر إىل البصرية األلياف إدخال مت حيث اعتمد
ا املختلفة ذات املسافات الطويلة  سنة قبل، دولية أو وطنية كانت سواء ،التكنولوجيا ذات األولوية يف بناء شبكا

 صللت 2003 يف كم 15.000 إىل وصلت مث كم، 7244 البصرية لأللياف األرضية الشبكة طول كان 2000
، وهذا ما يفسر االهتمام املطرد من قبل اتصاالت اجلزائر لأللياف البصرية،  كم 47.000 إىل 2013 منتصف

لتحتية لإلتصاالت يف اجلزائر، كما عرفت سعة شبكة االتصاالت كما يربهن على عزم املؤسسة على تطوير البنية ا
، 2000جيغابيت يف الثانية سنة  2.5يف اجلزائر قفزة نوعية خالل السنوات القليلة األخرية، إذ انتقلت من سعة 

، وللعلم فإن 2013جيغابيت يف الثانية يف اجلنوب سنة  120جيغابيت يف الثانية يف الشمال، و 350إىل سعة 
ا سنة   تكثيف خالل من شبكتها، قد قامت بتحديث 2014اتصاالت اجلزائر من خالل خطة العمل اليت سطر

 استعمال تعميم أيضا و الوطين املستوى على معاً  املعطيات و الصوت شبكات مجع إلمكانية البصرية األلياف
 تعترب اليت واملكلفة القدمية النحاسية الكوابلري من خالل عملية تغي وذلك املدن مستوى على البصرية األلياف
 حنو ربط مت ،2014 لسنة التطوير خطة إطار يف أنه اإلشارة وجتدر، اخلدمة جودة مستوى لرتاجع الرئيسي املصدر
 تقدر عرب الرتاب الوطين، حيث البصرية باأللياف نسمة 1000 سكانه عدد يفوق ذيال جتمع سكين 2200
  .)1(كم 23.935 :ـب الربط هذا بعد الكلية املسافة

 الدولية في الجزائر تطور الشبكة: الفرع الثاني 

سخرت إتصاالت اجلزائر لذلك  ،بصورة أكثر جودة وسرعة املعطيات و الصوت خدمات نقل أجل من
(  السريع التدفق ذات نرتنتألل املستمر للطلب ونظراً ، وفضائية وأرضية مائية حتت روابط من تتكونشبكة دولية 

يف  زيادةً  2007 يف بباملا العاصمة اجلزائر تربط اليت) ALPAL2( مائية التحت الرابطة عرفت ،)النطاق العريض 
                                                            

 :، على الرابط االلكرتوين التايل  24/11/2016تاريخ الزيارة : ، اجلزائر التاريخ واالنجازاتاملوقع الرمسي إلتصاالت اجلزائر،   1

https://www.algerietelecom.dz/AR/?p=at_histoire_realisations. 
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 و عنابة تربط اليت) SMW4( الثانية املائية التحت رابطةال توفر، حيث  Gbps 10 إىل Gbps 2.5 من السعة
 احملتملة النزول ونقاط املتعلقة بسرعة وجودة االتصاالت  بالقدرات يتعلق فيما متنوعة فرص سنغافورة، و مرسيليا

 تستعمل مائية، التحت روابطال إىل زيادةً ، نرتنتألوا اتفاهل خبصوص خمتلفة عروض بوضع تسمح اليت واملتعددة
ا على للحفاظ فضائية و أرضية روابط اجلزائر اتصاالت  باقي ىلإ خالهلا من لتصل املباشرة عشر اخلمسة عالقا

 البصرية باأللياف الثالثة رابطةال مشروع بإطالق اجلزائر اتصاالت قامت الدولية، االتصاالت شبكة ولتطوير ،العامل
 نقل و الدويل الصعيد على للروابط األمثل االستغالل أجل ومن أخرى ناحية من، و فالنسيا و وهران بني

 أول تأسست حيث ،بأوروبا تواجد نقاط إلنشاء اجلزائر اتصاالت ختطط اجلزائر، إىل املوجهة الدولية االتصاالت
) ORANLINK( فرع أسس الذي) ISLALINK( الشريك مع بالتعاون مبرسيليا 2011 سنة يف نقطة

  )POP .()1( التواجد نقطة الستغالل املخصص

 النفاذ في الجزائر تطور شبكة: الفرع الثالث 

 سنة اية يف أصبح مث، 2.637.234 قد بلغ 2003 سنة يف )منفذ( الزبائن وصل أجهزة عدد كان
 من السلكي جهاز 984.000 و سلكي جهاز 4.030.122 منهم و جهاز 5.014.122 ،2012

 تشغيل و وضع بعد خاصةً  2012 سنة خالل تصاعداً  النفاذ شبكة قطاع يف األنشطة عرفت، كما  WLLنوع
والية على  48من جمموع  والية 22 مستوى على) MSAN( نوع من اجلديدة بالتكنولوجيا جهاز 600.000

 شهر يف % 14 نسبة إىل الشبكة بتحديث احلديثة التكنولوجيا أجهزة ادماج برنامج مسح وقدمستوى الوطن، 
 ارتفع أنه اإلشارة جتدر كما،  نفاذ نقطة ماليني 3 لتحديث والية 48 على الربنامج هذا ميتد و 2013 مارس
 ،2013 مارس شهر يف 3.267.183 إىل 2003 سنة يف 2.079.464 من الثابت اهلاتف خلدمة الزبائن عدد
 )2(. % 57 قدرها زيادةب أي

 االنترنت في الجزائر تطور شبكة: الفرع الرابع 

 و التجارة حول املتحدة األمم تقرير يف ورد قد و ميادين، عدة يف ملحوظاً  تقدماً  نرتنتألا جمال عرف
 اإلفريقية الدول بني من اجلزائر تصنيف مت أنه ،)التوقعات و االجتاهات ،2009 االقتصادي اإلعالم تقرير( التطور

 جنوب و مصر و تونس و املغرب جانب إىل السريع التدفق ذو االنرتنت مشرتكي من % 90 جتمع اليت اخلمسة
 و تطوير أجل من كثيفة جمهودات وبذل تنظيم و وتطوير حتسني عمليات عدة نتيجة هذا كان وقد، إفريقيا
وهو  – بلدية 1541 ربط متحيث  ،2008 سنة منذ وبالفعل ،والدولية الوطنية االتصاالت شبكات توسيع
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 ،)النطاق العريض( السريع التدفق ذو نرتنتألا شبكة بفضل نرتنتألبا -جمموع عدد بلديات الدولة اجلزائرية 
 ذو نرتنتألا توفر نسبة ارتفعت حيث اخلدمة ذه نرتنتألا مقاهي و الشركات و املنازل بوصل مسح ما وهذا

 الدويل الرتددي النطاق عرف، كما 2013سنة  يف % 20 إىل 2005 يف % 1 من املنازل يف السريع التدفق
سنة  يف Gbps 5 إىل بعدها ليصل 2004 منذ تدرجيياً  تطوراً  Mbps 34 من برابطني حمدوداً  كان الذي

 و Gbps 131 إىل 2013سنة  ليصل 2010 سنة يف Gbps 48 مث 2007 سنة يف Gbps 10مث  ،2005
 وFrance Telecom  نرتنتألل دوليني مزودينو  ALPAL2، SMW4من خالل الروابط الدولية  هذا

Telecom Italie  نرتنتألا منافذ بعدد يتعلق فيماوغريهم، أما )Accès d’Internet (السريع التدفق ذو 
 شهر اية يف 1.309.454 إىل 2005 سنة يف) Accès(منفذ  56.000 من انتقلت فلقد) النطاق العريض(

) MSAN( نوع من اجلديد اجليل شبكة انتشار، باإلضافة كذلك للمكاسب احملققة من خالل 2013 مارس
"odeNccess Aervice Sulti M"،  نرتنتألا ختص % 50 بينها من خط، 682540 تشغيل متحيث 
 بعدد يتعلق فيماوأما ، "ADSL2+(  "ineLubscriber Sigital Dsymmetric A( السريع التدفق اتذ

زبون  1.188.201 إىل 2007 سنة اية يف زبون 178.707 من انتقل فلقد السريع التدفق ذو نرتنتألا زبائن
  " )iFiW( مودم مع السريع التدفق اتذ نرتنتألا خدمة من ستفيدم منهم % 60 حيث،  2013 مارس يف

delityFireless Wi " ،خدمة على الطلبسامهت بشكل كبري يف زيادة  لقدأما بالنسبة ألسعار األنرتنت ف 
 اجلزائر اتصاالت عروض جمموعة على % 50 قدرها ختفيضات أجريت عندما 2008 سنة وذلك منذ نرتنتألا

 على التصاالتل تدفق أقصى كان 2003 سنة يف، ولإلشارة فقط أنه السريع التدفق اتذ نرتنتألبا اخلاصة
ا تكنولوجي مع)Mbps 20( إىل 2013، حيث بلغ يف مطلع سنة )Kbps 64( هو اهلاتفية الشبكة

)ADSL2+(  ،م زيادة سعة ميكن للمتعاملني كما  إىل تصل اليت البصرية باأللياف التوصيل إمكانية مع شبكا
)10 Gbps .( )1( 

 الكبرى في الجزائر المنظمات تطور شبكات: الفرع الخامس 

 أو عامة كانت سواء االقتصاد لقطاع الكربى الشركات و العامة املؤسسات بثقة اجلزائر اتصاالت حتظى
 مت كما،  تصرفهم حتت املوضوعة الشبكة عرب اخلدمات من جمموعة عمالئهال اجلزائر اتصاالت تعرضإذ  ،خاصة
 السريع التدفق اتذ نرتنتلأل % 55 ،العمالء هلؤالء السريع التدفق ذو نرتنتأ رابط 83.000 من أكثر تشغيل

)ADSL(و )SHDSL" (ineLubscriber Sigital Dspeed -ighHymmetrical S  " حيث ،
 19.000 من الشركات و للمؤسسات املقدمة اخلاصة روابطال عدد ، حيث قفزخاصة روابط منها %39متثل 
، إال أن الروابط الفرتة هذه خالل % 71 قدرها زيادةب أي 2013 يفرابط  32.500 إىل 2005 سنة يفرابط 
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 مت قد ،الروابط هذه من % 5 إال متثل الاليت كانت  القدمية التكنولوجيا ذات هي تقنيةو ) X25(املسماة 
  )1(.ديدةاجل تكنولوجياال إىل كافة العمالء حتويل واالستغناء عنها 

  

  واقع قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في الجزائر من منظور وطني :  نيالمطلب الثا

  واقع شبكة الهاتف الثابت والنقال في الجزائر: الفرع األول 

  :شبكة الهاتف الثابت . أوالً 

 تقريبا بأسره العامل يف مالحظتها متت ظاهرة وهي االستقرار، حنو اجلزائر يف الثابت اهلاتف تطور يتجه
 من أشخاص 08 أن نالحظ اجلزائر ففي، أخرى إىل سنة من اخنفاضا الثابت اهلاتف مشرتكي عدد يعرف حبيث
 اهلاتف تكنولوجيا حنو املواطنني لتوجه ذلك يف السبب ويرجع الثابت، اهلاتف خدمات من يستفيدون 100 أصل

  )2(.النقال

  مؤشرات الهاتف الثابت في الجزائر:  )12(الجدول رقم
 2015 1014 2013  المؤشرات

عدد المشتركين في الهاتف 
  الثابت

3138914  3098787  3192064  

  %8.08  %7.85  %8.11  الكثافة الهاتفية

  2756875  2669241  2692264  عدد االشتراكات السكنية

  %47.89  %40.04 %41.23  نسبة الولوج لكل منزل

  435189  429546  446650  عدد االشتراكات المهنية

  https://www.mptic.dz/ar .املوقع الرمسي لوزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال اجلزائرية :المصدر

                                                            
  .نفس املرجع  1
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  :الهاتف النقال شبكة  .ثانياً 

 2000 أوت 05 يف املؤرخ 03-2000 القانون إصدار إثر باجلزائر للمنافسة النقال اهلاتف سوق فتح مت
 السوق داخل النقال للهاتف متعاملني ثالث حاليا وينشط واملواصالت، بالربيد املتعلقة العامة للقواعد احملدد

 بشبكة السكان تغطية نسبة جتاوزت إذ ،ملحوظاً  حتسناً  اجلزائر يف النقال اهلاتف خدمات شهدت، حيث اجلزائرية
 حيث ،2014 سنة مشرتك مليون 38 إىل املشرتكني عدد ارتفاع يفسر ما وهذا 2014 عام %99 النقال اهلاتف
  )1(.واجلدول املوايل يوضح ذلك األكرب احلصة الدفع، املسبقة االشرتاكات فئة فيه تشكل

  مؤشرات الهاتف الخلوي في الجزائر:  )13(الجدول رقم
 2014 2013 2012  المؤشرات

عدد االشتراكات في الهاتف الخلوي بالدفع المسبق 
  )مليون(

34.914  35.942  38.502  

الهاتف الخلوي بالدفع البعدي عدد االشتراكات في 
  )مليون(

2.613  3.575  4.796  

  https://www.mptic.dz/ar .املوقع الرمسي لوزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال اجلزائرية: المصدر 

  واقع شبكة األنترنت في الجزائر: الفرع الثاني 

 ففي البصرية، األلياف بشبكة الربط عمليات تتواصل واخلدمات، التحتية البنيات عصرنة إطار يف
 تلبية أجل من، و البصرية األلياف بشبكة 1296 جمموع من بلدية 84 ربط مت 2015 عام من األول السداسي
 حبيث التطور عن الدويل النطاق يتوقف مل نوعية، ذات خدمة تقدمي وكذا اجلزائريني االنرتنت مستخدمي حاجيات

  )2(.واجلدول املوايل يوضح ذلك ثانية/ابايتغجي 357 حوايل 2015 عام من األول السداسي يف بلغ
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  مؤشرات شبكة األنترنت في الجزائر:  )14(الجدول رقم
 2015 2014 2013 2012  المؤشرات

  66958  61556  50800  46231  )كم(طول األلياف البصرية 

عدد البلديات الموصولة باأللياف 
  البصرية

1000  1081  1229  1296  

نطاق االنترنت عرض 
  )ثانية/ميغابايت(الوطنية

130000  172021  348000  1170000  

عرض نطاق االنترنت 
  )ثانية/ميغابايت(الدولية

104448  166000  278000  357000  

  https://www.mptic.dz/ar .املوقع الرمسي لوزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال اجلزائرية: المصدر

  :مشتركي األنترنت مؤشرات . أوالً 

 سنة من األول السداسي خالل %28 املربوطة باألنرتنت يف اجلزائر قد بلغت السكنات نسبة للعلم أن
 نوفمرب 30 يف مليون 10 ليقارب واحدة، سنة ظرف يف مرات أربع املشرتكني عدد تضاعف، حيث 2015
 استقدام مع أكثر الرقم يرتفع ان املتوقع ومن النقال، اهلاتف يف مشرتك 8.231.905 بينهم من ،2014

 األنرتنت يف املشرتكني نسبة ، حيث كانت)4GLTE( الثابت للهاتف الالسلكي العايل التدفق تكنولوجيا
الوامياكس  تكنولوجيا تبقى حني يف النقال للهاتف الثالث اجليل تكنولوجيا ختص ،2014 سنة %84 بـ واملقدرة

)WIMAX( اجلزائري املواطن أن إال الثالث، اجليل لتقنية نسبياً  األسعار ارتفاع من فبالرغم االستخدام، قليلة 
ا الثالث اجليل استعمال يفضل  وسائل عن فضال هذا إليها، الولوج لسهولة وأيضا االنرتنت خدمات تقدم لكو

  )1(. واجلدول املوايل يوضح ذلك اخل... إلكرتونية ولوحات ذكية هواتف من املتنقلة التواصل

  

  

                                                            
 على ، 24/11/2016 الزيارة تاريخ:  ، اجلزائراألنترنت مشتركي مؤشرات اجلزائرية، واالتصال اإلعالم وتكنولوجيات الربيد لوزارة الرمسي املوقع  1

  : التايل االلكرتوين الرابط
https://www.mptic.dz/ar 
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  مؤشرات مشتركي األنترنت في الجزائر:  )15(الجدول رقم
مؤشرات مشتركي 

  األنترنت
2013 2014 2015 

  ADSL  1283241  1518629  1709496مشتركي 

الجيل الرابع للهاتف 
  G LTE4الثابت 

-  80693  179683  

  WIMAX  179  216  226ويماكس 

مشتركي الجيل الثالث 
3G  

308019  8509053  -  

باستثناء (المجموع 
مشتركي الجيل الثالث 

3G(  

  
1283420  

  

  
1599538  

  
1889405  

نسبة السكنات المتوفرة 
  على األنترنت

19.65%  24%  28% 

  https://www.mptic.dz/ar .املوقع الرمسي لوزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال اجلزائرية: المصدر

  :التدفق مؤشرات المشتركين من خالل . ثانياً 

 ثانية،/ميغابايت 01 من األقل الفئات يف االنرتنت مشرتكي عدد تراجع إىل دناهأ املبينة اإلحصائيات تشري
  .2015 عام املشرتكني جمموع من ميغابايت 01 تساوي اليت االشرتاكات من %50 نسبة تسجيل مت حني يف
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  مؤشرات المشتركين من خالل التدفق:  )16(الجدول رقم
مؤشرات المشتركين 

  من خالل التدفق
2012 2013 2014 2015 

  1715  2608  7497  15001  ثانية/كيلوبايت128

  90622  48599  158181  252303  ثانية/كيلوبايت256

  66064  92843  589042  495289  ثانية/كيلوبايت512

  912817  832535  511386  381180  ثانية/ميغابايت 01

  612821  523547  13997  9473  ثانية/ميغابايت 02

  1673  1617  1003  807  ثانية/ميغابايت2.3

  -  -  11  5  ثانية/ميغابايت 3
  16408  10631  1465  483  ثانية/ميغابايت 4

  1  1  10  8  ثانية/ميغابايت 7 

  7335  6050  602  185  ثانية/ميغابايت 8

  1  1  18  7  ثانية/ميغابايت10 

  39  195  28  5  ثانية/ميغابايت 20

  -  2  1  2  ثانية/ميغابايت 24
  1709496  1518629  1283241  1154748  المجموع

  https://www.mptic.dz/ar .املوقع الرمسي لوزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال اجلزائرية: المصدر

  :مواقع الواب وخدمات األنترنت . ثالثاً 

 إىل بالوصول للمواطنني السماح أجل من مؤسساتية انرتنت مواقع وضع مت االلكرتونية اإلدارة تطوير دف
، كما هو الكرتونياً  العمليات بعض إجراء أجل من وكذلك اإلدارة مع التفاعل و الضرورية املعلومات خمتلف

  .موضح يف اجلدول املوايل
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  .مؤشرات مواقع الواب وخدمات األنترنت:  )17(الجدول رقم
  )السداسي األول( 2015  المؤشرات

  dz.  7148عدد مواقع األنترنت 

الوزارات والهيئات (عدد المواقع المؤسساتية 
  )التابعة

587  

  265  عدد االستمارات المتوفرة

  29  عدد االجراءات المتوفرة على األنترنت

  https://www.mptic.dz/ar .املوقع الرمسي لوزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال اجلزائرية: المصدر

  المتعاملين ومقدمي الخدمات في مجال االتصاالت: الفرع الثالث 

 ،2015 سنة من األول السداسي خالل اخنفض قد اخلدمات متعددة األكشاك عدد أن املالحظ من
 البلدان يف النداء مراكز عدد يبقى حني يف، النقال اهلاتف خدمات وتعميم دمقرطة أمام عاملياً  قائم هو ما وهذا

اورة،  مركز 164 من انتقل حبيث ملحوظ، اخنفاض يف هو الذي اجلزائر يف عددهم مع قورن ما إذا تزايد يف ا
 مراكز استعمال ثقافة غياب إىل األسباب وترجع ،2015 لسنة األول السداسي خالل 69 إىل 2014 سنة

 دراسة فبعد، الدولية األسواق داخل املنافسة على الوطنية املراكز صعوبة وكذا اجلزائرية املؤسسات لدى النداء
ا ا عرب واالتصال اإلعالم وتكنولوجيات الربيد وزارة أجر  انرتنت مقهى 5548 حوايل إحصاء متّ  الوالئية، مديريا
 موفري ثالثة اجلزائرية السوق دخل ،2015 عام من ولألا السداسي خالل، علمًا أنه الوطين الرتاب عرب ينشط
  )1(.واجلدول املوايل يوضح ذلك جدد نرتنتأ خدمة

  

  

  

  

                                                            
   https://www.mptic.dz/ar :متوفر لدى املوقع الرمسي لوزارة الربيد وتكنولوجيات االعالم واالتصال اجلزائرية، على املوقع   1
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  في الجزائر مؤشرات المتعاملين ومقدمي الخدمات في مجال االتصاالت:  )18(الجدول رقم
  )السداسي األول( 2015 2014  المؤشرات

عدد األكشاك المتعددة 
 KMSالخدمات 

24786  24065  

  5548  -  عدد مقاهي األنترنت

  69  164  عدد مراكز النداء

  08  07  الصوتي االستعالم

  FAI  20  23موفر الدخول لألنترنت 

متعاملي نقل الصوت عبر 
  VOIPبروتوكول األنترنت 

03  03  

شبكة عمومية للمواصالت 
الشخصية النقالة العالمية عبر 

  GMPCSالسواتل 

  
30  

  
03  

األرضيات ذات الفتحة الصغيرة 
VSAT  

03  03  

  01  01  الهاتف الثابت

  GSM  03  03الهاتف النقال 

  03  03  الهاتف النقال الجيل الثالث

  https://www.mptic.dz/ar .املوقع الرمسي لوزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال اجلزائرية: المصدر
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  من منظور اقليمي ودولي واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في الجزائر:  ثالثالمطلب ال

  )2011احصائيات (واقع مجتمع المعلومات في الجزائر : الفرع األول 

  : الجزائرالنسبة المئوية لألسر التي لديها األنترنت في . أوالً 

  النسبة المئوية لألسر التي لديها األنترنت في الجزائر :  )19(الجدول رقم

المرتبة ضمن الدول   الدولة
  العربية

  )دولة 19(

المرتبة ضمن الدول 
  )دولة 127(النامية  

  %النسبة المئوية 

  15.0  53  13  الجزائر
: achieving digital inclusion for  the state of broadband 2012ITU & UNESCO, :  Source

87).-, pp(862012: the broadband commission, septembre  , ITUall  

أن نسبة األسر يف اجلزائر اليت متتلك شبكة أنرتنت ضعيفة جداً إن على  أعاله املالحظ من خالل اجلدول
فقط من جمموع األسر يف اجلزائر، وهذا قد  % 15مستوى الدول العربية أو على مستوى العامل، واليت بلغت نسبة 

توفر هذه اخلدمة ال ، إما أن أسعار األنرتنت باهظة الثمن، أو أن البنية التحتية اليت أو كالمها يعود ألحد أمرين
  .تسمح باشرتاك عدد كبري من األسر

  :نسبة األفراد الذين يستخدمون األنترنت في الجزائر  . ثانياً 

 نسبة األفراد الذين يستخدمون األنترنت في الجزائر  :  )20(الجدول رقم

المرتبة ضمن الدول   الدولة
  العربية

  )دولة 21(

المرتبة ضمن دول العالم  
  )دولة 177(

  %النسبة المئوية 

  14.0  127  16  الجزائر
Source : ITU & UNESCO, the state of broadband 2012 : achieving digital inclusion for 

all, ITU : the broadband commission, septembre 2012, pp(88-89). 

أن نسبة األفراد الذين يستخدمون األنرتنت يف اجلزائر ما زالت ضعيفة  أعاله املالحظ من خالل اجلدول
فقط من ساكنة اجلزائر هم الذين يستخدمون األنرتنت، وهذا ما يدل على أن اجلزائر ما  % 14جداً، حيث أن 

واالتصال توظيف تكنولوجيا املعلومات  من مظاهره الرئيسيةالذي يعترب و زالت بعيدة عن ولوج جمتمع املعلومات، 
  .يف تسيري شؤون الدولة
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  :نسمة في الجزائر   100نسبة مشتركي الهاتف الثابت السلكي لكل . ثالثاً 

  نسمة في الجزائر   100نسبة مشتركي الهاتف الثابت السلكي لكل  : )21(الجدول رقم

المرتبة ضمن الدول   الدولة
  العربية

  )دولة 18( 

المرتبة ضمن دول العالم  
  )دولة 177(

  %النسبة المئوية 

  02.8  96  08  الجزائر
Source : ITU & UNESCO, the state of broadband 2012 : achieving digital inclusion for 

all, ITU : the broadband commission, septembre 2012, pp(82-83). 

املالحظ من خالل ما تقدم من مؤشرات عن وضع اجلزائر اقليمياً ودولياً يف جمال تبين تكنولوجيا املعلومات 
منذ أكثر من ثالث " االلكرتونية  اجلزائر" واالتصال، يف الوقت الذي كانت فيه اجلزائر قد اطلقت مشروعها 

، أن اجلزائر ما زالت متأخرة جدًا مقارنة بدول العامل وحىت ضمن الدول العربية، فيما )2011-2008(سنوات 
ملعلومات، ناهيك عن اخيص البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال اليت تعترب أحد ضروريات بناء جمتمع 

ال أن هذا الوضع مل مينع اجلزائر من االلكرتونية، إ اجلزائراإلدارة االلكرتونية اليت تطمح اليها من خالل مشروع 
بذل جهود أكثر وعلى كل املستويات من أجل اللحاق بالركب اإلقليمي وحىت العاملي، خالل السنوات القليلة 

  . األخرية

  لجزائر وفق مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصالاتصنيف : الفرع الثاني 

  : )2015 -2002(للفترة  تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصالوفق مؤشر عالمياً تصنيف الجزائر . أوالً 

للعلم أن اإلحتاد الدويل لإلتصاالت صنف اجلزائر ضمن البلدان املتوسطة فيما خيص تنمية تكنولوجيا 
  : )1(، حيث اجلدول املوايل يوضح ذلكاملعلومات واالتصال وكذا استخدامها

  

  

  

                                                            
1  International Telecommunication Union, Measuring The Information Society, The ICT Development Index, 

2009, p49. 
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  )2015 – 2002(للفترة  )IDI(تصنيف الجزائر وفق مؤشر :  )22(الجدول رقم

  السنة  المؤشر  المرتبة عالمياً   البلد
  2002  1.61  105  الجزائر

  2007  2.47  97  الجزائر

  2008  2.65  100  الجزائر

  2010  2.82  103  الجزائر

  2011  2.98  104  الجزائر

  2012  3.07  106  الجزائر

  2013  3.42  114  الجزائر

  2015  3.71  113  الجزائر

        Source : International Telecommunication Union, Measuring The Information Society, 
The ICT Development Index,(2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 

الدول العربية من خالل مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصال لسنة  ضمنتصنيف الجزائر . ثانياً 
2015  

  2015لسنة  )IDI(الدول العربية من خالل مؤشر  ضمنتصنيف الجزائر :  )23(الجدول رقم

  السنة  المؤشر  دولة 16/المرتبة عربياً   البلد
  2015  3.71  12  الجزائر

                     Source : International Telecommunication Union, Measuring The Information 
Society, The ICT Development Index, 2015, p22. 

املالحظ من خالل مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصال املعد من قبل االحتاد الدويل لإلتصاالت، 
ملعلومات واالتصال، وهذا ما يوضحه التزايد املطرد ملؤشر التنمية أن اجلزائر تسعى لتطوير البىن التحتية لتكنولوجيا ا

، إال أن هناك تقهقر يف املرتبة ضمن الرتتيب العاملي وحىت العريب، مما يوحي بأن اجلهود 2015وحىت  2002منذ 
فس الشديد بني علومات تبقى غري كافية حىت اآلن، وخاصًة يف ظل التناملااليت تبذهلا اجلزائر يف إطار بناء جمتمع 

  .دول العامل
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  المواطنون الرقميون في الجزائر: الفرع الثالث 

 2013احصائيات حول المواطنون الرقميون في الجزائر لسنة :  )24(الجدول رقم

  
  البلد

  
  عالمياً  المرتبة

  
مجموع المواطنون 

  الرقميون

المواطنون 
الرقميون كنسبة 
مئوية من عدد 

  %السكان 

الشباب الرقميون كنسبة 
مئوية من عدد الشباب 

%  

  21.6  4.1  1.512.106  102  الجزائر
          Source : International Telecommunication Union, Measuring The Information 

Society, The ICT   Development Index, 2013, p21. 

 يلزمأن اجلزائر ما زالت متأخرة جدًا يف اللحاق بركب الرقمنة وجمتمع املعلومات، مما  أعاله يوضح اجلدول
القائمني على أمور الدولة إعادة التفكري يف اسرتاتيجيات ولوج جمتمع املعلومات، من خالل حماكاة مناذج الدول 

ال   .الناجحة يف هذا ا

  

   مجتمع المعلوماتبناء استراتيجية الجزائر في :  الرابعالمطلب 

  استراتيجية تبني صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصال: الفرع األول 

نظرًا ألمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصال عملت الدول على تكوين وتطوير قاعدة تكنولوجية صلبة، 
يف تفعيل أداء املؤسسات، واجلزائر كغريها من الدول أصبحت من الدول الواعية بأمهية التكنولوجيا احلديثة ودورها 

لذلك جلأت لوضع اسرتاتيجية استهدفت من خالهلا ترقية جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وقد سطرت هلذا 
  : )1(الغرض برناجماً صناعياً يتضمن ثالث مراحل هي كما يلي

ت املتكاملة والرتكيبية سعى برنامج املرحلة األوىل إىل إقامة النشاطا:  1987-1985المرحلة األولى . أوالً 
 .للحواسيب الدقيقة، وتكثيف الطاقات الوطنية بغية تطوير تطبيقات الربجميات اليت حتظى باهتمام دول العامل

                                                            
استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في المؤسسة االقتصادية الجزائرية، دراسة ميدانية لمؤسسة سونلغاز فرع تسيير حورية بولعويدات،   1

العامة، جامعة منتوري مذكرة ماجستري يف االتصال والعالقات ): اجلزائر(، جامعة قسنطينة- قسنطينة-GRTGشبكة نقل الغاز بالشرق 
  .117، ص2008قسنطينة، كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية، قسم علوم االعالم واالتصال ، 
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يف هذه املرحلة مت توسيع استخدام احلواسيب الدقيقة وتطوير :  1992 -1987المرحلة الثانية . ثانياً 
 .الربجميات والصيانة

سامهت هذه املرحلة يف تعميق صناعة احلواسيب الوطنية، وذلك من :  2000 -1992المرحلة الثالثة . ثالثاً 
خالل االعتماد على املنتجات احمللية بدل عمليات االسرتاد املتواصلة، وهي تشمل الربجميات واملكونات وعمليات 

 .الصيانة

    2004 -2001برنامج االنعاش االقتصادي : الفرع الثاني 

من  2004-2001فاد قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اجلزائر من برنامج االنعاش االقتصادي است
  : )1(بعض اهلياكل القاعدية لإلتصاالت وهي

  :ثالثة مشاريع حتت اشراف وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ويتعلق األمر  -

  مليون دوالر 130انشاء حظرية لتكنولوجيات املعلومات واالتصال بتكلفة قدرها. 
  مليون دوالر 83تطوير خدمات الربيد وترقيتها على املستوى الوطين بتكلفة قدرها. 
  مليون دوالر 83برنامج توسيع االرتباطية اهلاتفية يف البلديات النائية بتكلفة قدرها. 

م العايل والبحث العلمي يدعم برامج البحث يف مؤسسات التعليم العايل والبحث مشروع خاص بوزارة التعلي -
  .مليون دوالر 86العلمي بتكلفة قدرها 

   2009 -2005برنامج االنعاش االقتصادي : الفرع الثالث 

لقد بذلت اجلزائر جهودًا كبرية يف سبيل تطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وذلك يف إطار 
، والذي استفاد منه مشروع حظرية سيدي عبداهللا، وبرنامج أسرتك )2009-2005(برنامج اإلنعاش االقتصادي 

بالتقسيط املريح، باإلضافة إىل العمل على تطوير وتوسيع شبكة  2006اهلادف إىل بيع مليون حاسوب خالل 
 )2().سرعة تدفق عالية( االنرتنت ذات النطاق العريض 

  

  
                                                            

مذكرة ماجستري يف علوم اإلعالم واالتصال، جامعة : ، اجلزائر حصيلة وآفاق:  2003الجزائر في مجتمع المعلومات سنة به، ر آمنة بن عبد  1 
  .34، ص2005/2006العلوم السياسية واالعالم، قسم علوم االعالم واالتصال، اجلزائر، كلية 

  .نفس املرجع السابق، نفس الصفحة  2
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  برنامج انعاش البحث العلمي في الجزائر : الفرع الرابع 

  :)1(يف إطار هذا الربنامج مت انشاء أربعة جلان وهي

 .أنرتنت –جلنة أنرتنت  -
 .جلنة التعليم عن بعد -
 .جلنة الطب عن بعد -
 .جلنة إنتاج برامج الكومبيوتر ذات القيمة املضافة -

  إنشاء لجنة خاصة بمجتمع المعلومات : الفرع الخامس 

انشاء جلنة خاصة مبجتمع املعلومات تتكون من عشرين عضوًا هم ممثلون عن  2001ماي  09مت يوم 
الوزارات واهليئات العمومية واخلاصة وأساتذة متخصصون وماحني خدمات االنرتنت، لتقدمي تقرير حول الرهانات 

لى احلكومة يف اليت يطرحها جمتمع املعلومات والشروط الالزم توفرها لتحقيقه، للعلم قد مت عرض هذا التقرير ع
، موضحاً النقائص القانونية التنظيمية والبنكية والضريبية واالقتصادية اليت تقف عائقاً أمام املبادرات 2001أكتوبر 

  )2(.اخلاصة والعامة لتحقيق جمتمع متكامل للمعلومات يف اجلزائر

 :إنشاء لجنة إلكترونية : الفرع السادس 

اللجنة "وعيًا من الدولة اجلزائرية حبتمية الولوج إىل جمتمع املعلومات، مت إنشاء جلنة وطنية أطلق عليها إسم 
، يرتأسها الوزير األول، وتضم العديد من الوزراء من خمتلف القطاعات، وقد مت انشاء هذه اللجنة "اإللكرتونية

ال املعلومايت، وقد لإلضطالع بدور ريادي يف اقرتاح ووضع اسرتاتيجية اجلز  ائر املتعددة القطاعات للتطور يف ا
نية املعلومات تتضمن رؤية اجلزائر فيما يتعلق خطة وطنية لإلتصاالت وتق 2008أعدت هذه اللجنة سنة 

وقصد ضمان النجاح يف هذه املهمة مت انشاء جلنة تقنية تعىن ، 2013بتكنولوجيا املعلومات واالتصال حىت آفاق 
 )3(.ملشورة والدعم التقين هلذه اللجنة اإللكرتونيةبتوفري ا

  

                                                            
جامعة حممد خيضر بسكرة، مذكرة ماسرت يف العلوم : ، اجلزائر دراسة في إمكانية التطبيق:  الحكومة اإللكترونية في الجزائرحرزاهللا فؤاد حسني،   1

  .83، ص2013سياسة العامة واإلدارة احمللية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، السياسية، ختصص ال
  .35، مرجع سبق ذكره، صحصيلة وآفاق:  2003الجزائر في مجتمع المعلومات سنة آمنة بن عبد به،  2 

مذكرة ماجستري، جامعة منتوري قسنطينة، ختصص حتليل واستشراف :  ، اجلزائرالتجارة اإللكترونية حتميتها وواقعها في الجزائرمسية دميش،   3
  .262، ص2010/2011اقتصادي، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 
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  )CERIST(  مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني: الفرع السابع 

املؤرخ يف  56- 85مبوجب املرسوم رقم   1985عام مت إنشاء مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين يف 
وضع و وكانت مهمته الرئيسية متابعة أي حبث له صلة بإنشاء  الوزير األولوكان حتت وصاية  1985مارس  16

 املرسوم يف وقت الحق مت إحلاقه باحملافظة العليا للبحث يفو  ،وتطوير النظام الوطين لإلعالم العلمي والتقين
  .1986أفريل  8املؤرخ يف  73-86 رقم

وتكنولوجي، حتت وصاية وزير التعليم ويف األخري مت إعالن املركز باعتباره مؤسسة عامة ذات طابع علمي 
مت حتديد وتعديل النظام كما  ،2003ديسمرب عام  1املؤرخ يف  454- 03املرسوم رقم  العايل والبحث العلمي يف

وبالفعل مت تنظيم املركز على شكل أقسام إدارية وتقنية ، 2006سبتمرب  2 الداخلي للمركز يف القرار املؤرخ يف
إىل جانب املكتب املركزي ومقره يف اجلزائر العاصمة، ويضم املركز مكاتب جهوية ومكاتب  ،وأقسام حبث

  )1(.االتصال موزعة جغرافيا على مستوى أقطاب رئيسية للوطن

 في الجزائر  لحظائر التكنولوجيةالترقية وتطوير الوكالة الوطنية : الفرع الثامن 

الصادر  91 - 04 قمت مبوجب املرسوم التنفيذي ر ئالتكنولوجية أنشالوكالة الوطنية لرتقية وتطوير احلظائر 
حتت وصاية وزارة الربيد وتكنولوجيات  -  EPIC - هي هيئة ذات طابع صناعي وجتاري و ، 2004مارس  24يف 

  )2(.وجد مقرها يف احلظرية التكنولوجية لسيدي عبد اهللاياإلعالم واالتصال 

  

  

  

  

  

                                                            
  :على الرابط : ، اجلزائر نبذة عن المركزموقع مركز البحث يف اإلعالم التقين والعلمي،   1

http://www.cerist.dz/index.php/ar/appropos-ar-2/734-historique 
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر  م،2004مارس سنة  24هـ، املوافق  1425صفر عام  3مؤرخ يف  91-04مرسوم تنفيذي رقم   2

، السنة الواحدة واألربعون، األحد 19العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، : ، اجلزائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد       تنظيمها وسيرها
  .7م، ص2004مارس سنة  28هـ، املوافق 1425صفر عام  7
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 )FAUDTIC(في الجزائر واالتصال المعلوماتصندوق دعم استخدام و تطوير تكنولوجيا : الفرع التاسع 

 21-08أسس صندوق دعم استخدام و تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصال مبوجب القانون رقم 
اجلزائرية وضع حيز التطبيق من طرف احلكومة و  2009املتعلق بقانون املالية لسنة  2008 ديسمرب 30الصادر يف 

  )1(".اجلزائر اإللكرتونية " اتيجي يف إطار متويل النشاطات اهلادفة لتطبيق الربنامج االسرت 

  

أهم التشريعات والنصوص التنظيمية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال في :  خامسالمطلب ال
  الجزائر 

إن بناء جمتمع للمعلومات يستلزم توافر جمموعة من التشريعات اليت تنظم التطبيقات والتسيري اجليد لتوظيف 
  : امكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصال، لذلك وجب اصدار نصوص قانونية وتنظيمية تتعلق باجلوانب التالية 

  ).األمن املعلومايت(محاية املعطيات الشخصية  -

  .خلاصة بتبادل املعلومات والبياناتاألحكام ا -

  .مكافحة جرائم املعلوماتية -

  .محاية امللكية الفكرية -

  .الدفع االلكرتوين -

  ).التوثيق االلكرتوين(االعرتاف باهلوية  -

  .التصديق االلكرتوين -

وهذا ما دفع بالدولة اجلزائرية ملواكبة متطلبات عصر جمتمع املعلومات، من خالل استصدار النصوص 
يحاول إذ سالقانونية الالزمة لضمان التناغم مع الظروف اجلديدة اليت فرضتها تكنولوجيا املعلومات واالتصال، 

  :الباحث فيما يلي االحاطة بأهم هذه القوانني والتنظيمات 

                                                            
  : على الرابط التايل : ، اجلزائرصندوق دعم استخدام وتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصالبوابة املواطن،   1

http://www.elmouwatin.dz/?%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B9%D9%85-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85 
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م، املتعلق باإلعالم، 2012يناير سنة  12هـ، املوافق 1433صفر عام  18املؤرخ يف  05-12ن رقم القانو . 1
واملتمثلة امجاًال يف ) 72، 71، 70، 69، 68، 67(والذي يضبط مفاهيم وسائل اإلعالم اإللكرتونية يف مواده 
  )1(.الصحافة االلكرتونية وخدمة السمعي البصري عرب األنرتنت

ا كل خدمة اتصال مكتوب عرب : " منه الصحافة اإللكرتونية مبايلي ) 67(املادة  ف يفحيث يعرّ   بأ
االنرتنت موجهة للجمهور أو فئة منه، وينشر بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي خيضع للقانون 

  ".اجلزائري، ويتحكم يف حمتواها االفتتاحي

ا كل خدمة اتصال : " منه مبايلي ) 69(املادة أما خدمة السمعي البصري عرب االنرتنت فيعرفها يف  بأ
موجهة للجمهور أو فئة منه، وتنتج وتبث بصفة ) إذاعة –تلفزيون، واب  -واب(مسعي بصري عرب االنرتنت 

  ". مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي خيضع للقانون اجلزائري، ويتحكم يف حمتواها االفتتاحي

م، يتضمن القواعد 2009غشت سنة  5هـ، املوافق  1430شعبان عام  14مؤرخ يف  04-09قانون رقم . 2
) 02(اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، والذي حيدد يف املادة 

ا  للمعطيات جرائم املساس بأنظمة املعاجلة اآللية " منه مفهوم اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال بأ
ا عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام  احملددة يف قانون العقوبات وأي جرمية أخرى ترتكب أو يسهل ارتكا
لإلتصاالت اإللكرتونية، حيث يهدف هذا القانون إىل وضع قواعد خاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة 

   )2(. بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ومكافحتها

يف مادته الثالثة عشر على ضرورة انشاء هيئة وطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة  04-09حيث نص القانون 
بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحته، وبعد ست سنوات من صدور هذا القانون مت استصدار مرسوم رئاسي 

  .حيدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سري هذه اهليئة

                                                            
اجلريدة الرمسية : ، اجلزائر يتعلق باإلعالم م،2012يناير سنة  12هـ،  املوافق 1433صفر عام   18مؤرخ يف  05-12قانون عضوي رقم   1

  .21م، ص2012يناير سنة  15هـ، املوافق 1433صفر عام  21، السنة التاسعة واألربعون، األحد 02للجمهورية اجلزائرية، العدد 
يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة  م،2009غشت سنة  5هـ، املوافق 1430شعبان عام  14رخ يف مؤ  04- 09قانون رقم   2

 25، السنة السادسة واألربعون، األحد 47اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد : ، اجلزائر بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها
  .5م، ص2009غشت سنة  16 هـ، املوافق1430شعبان عام 
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م، حيدد 2015أكتوبر سنة  8هـ، املوافق  1436ذي احلجة عام  24مؤرخ يف  261- 15مرسوم رئاسي رقم . 3
تشكيلة وتنظيم وكيفيات سري اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 

  )1(.ومكافحتها

م، حيدد 2000غشت سنة  5هـ، املوافق  1421مجادي األوىل عام  5مؤرخ يف  03-2000قانون رقم . 4
، حيث ينص هذا القانون يف املادة األوىل )2(اعد العامة املتعلقة بالربيد وباملواصالت السلكية والالسلكيةالقو 

  :منه على أنه يهدف إىل ما يلي 

تطوير وتقدمي خدمات الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية ذات نوعية يف ظروف موضوعية وشفافة وبدون  -
  .املصلحة العامةمتييز يف مناخ تنافسي مع ضمان 

حتديد الشروط العامة لإلستغالل يف امليادين املتعلقة بالربيد وباملواصالت السلكية والالسلكية من طرف  -
  .املتعاملني

  .حتديد إطار وكيفيات ضبط النشاطات ذات الصلة بالربيد وباملواصالت السلكية والالسلكية -

  :لتطبيقية منها وللعلم أن هذا القانون قد متم بعدد من النصوص ا

  .يتضمن تعيني أعضاء سلطة ضبط الربيد واالتصاالت 2001ماي  03مؤرخ يف  109- 01املرسوم رقم  -

متعلق بكيفية استغالل كل أنواع الشبكات السلكية       2001ماي  09مؤرخ يف  123-01املرسوم رقم  -
  .والالسلكية

حديد اجراءات تطبيق املناقصات ملنح رخص       يتعلق بت 2001ماي  09مؤرخ يف  124-01املرسوم رقم  -
  .االستغالل يف االتصاالت السلكية والالسلكية

ينص على إجازة إنشاء واستغالل شبكات عمومية      2001ديسمرب  20مؤرخ يف  417- 01املرسوم رقم  -
  .لإلتصاالت مبا فيها الالسلكية

                                                            
 سير وكيفيات وتنظيم تشكيلة يحدد م،2015 سنة أكتوبر 8 املوافق هـ، 1436 عام احلجة ذي 24 يف مؤرخ 261-15 رقم رئاسي مرسوم  1

، 53للجمهورية اجلزائرية، العدد اجلريدة الرمسية : ، اجلزائر ومكافحتها واإلتصال اإلعالم بتكنولوجيا المتصلة الجرائم من للوقاية الوطنية الهيئة
  .16م، ص2015أكتوبر سنة  8هـ، املوافق 1436ذي احلجة عام  24السنة الثانية واخلمسون، اخلميس 

 بالبريد المتعلقة العامة القواعد يحدد م،2000 سنة غشت 5 املوافق هـ، 1421 عام األوىل مجادي 5 يف مؤرخ 03- 2000 رقم قانون  2
مجادي األوىل  6، السنة السابعة والثالثون، األحد 48اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد : ، اجلزائر والالسلكية السلكية وبالمواصالت

  .3م، ص2000غشت سنة  6هـ، املوافق  1421
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م، 1998غشت سنة  25هـ، املوافق  1419مجادي األوىل عام  3مؤرخ يف  257- 98مرسوم تنفيذي رقم . 5
واستغالهلا، حيث عّرف املشرع اجلزائري يف املادة الثانية من " أنرتنت " يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات 

  : )1(هذا القانون بعض املصطلحات اخلاصة باألنرتنت وهي كاأليت

خدمة تفاعلية لإلطالع أو  : W.W.W.WEB(World Wide Web(الواسعة النطاق " واب"خدمة  -
موصولة فيما ) نصوص، رسوم بيانية، صوت أو صورة( Multimedia احتواء صفحات متعددة الوسائط

  ".Hy Pertexte"  بينها عن طريق صالت تسمى نصوص متعددة

  .خدمة تبادل رسائل إللكرتونية بني املستعملني :E-MAIL الربيد اإللكرتوين -

  .خدمة النفاذ إىل حواسب متباعدة بصيغة احملاكاة الطرفية: " TELNET" تلنات -

خدمة تعبئة امللفات عن بعد بصيغة نقطة " : File Transfer Protocol(FTP)"بروتوكول نقل امللفات  -
  .إىل نقطة

 خدمة تسمح بتبادل املعلومات بني جمموعة من املستعملني ذوي اهتمام" : News Groups" منرب التحاور  -
  .مشرتك حول موضوع معني

 الذيهذا املرسوم  مبوجب وألول مرة مقنن اقتصادي كنشاط نظم االنرتنتعلمًا أن املشرع اجلزائري قد 
 307-2000 رقم تنفيذي مرسوم مبوجب املعدل واستغالهلا االنرتنت خدمات إقامة وكيفيات شروط يضبط
  .)2(2000 سنة أكتوبر 14 يف املؤرخ

  

  

  

                                                            
 إقامة وكيفيات شروط يضبط م،1998 سنة غشت 25 املوافق هـ، 1419 عام األوىل مجادي 3 يف مؤرخ 257-98 رقم تنفيذي مرسوم  1

مجادي األوىل عام 4، السنة اخلامسة والثالثون، األربعاء 63اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد : ، اجلزائر  واستغاللها"  أنترنت"  خدمات
  .5م، ص1998غشت سنة  26هـ، املوافق  1419

 املؤمتر:  "طرابلس"  العليا الدراسات ، أكادميةوالتجارية المدنية اإللكترونية مالتالمعا تنظيم في الجزائرية التشريعية التجربةالزهراء،  ناجي  2
   .3، ص2009 أكتوبر 29 إىل 28 من الفرتة يف والقانون املنعقد املعلوماتية حول األول املغاريب العلمي
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م، 2000أكتوبر سنة  14هـ، املوافق  1421رجب عام  16مؤرخ يف  307- 2000مرسوم تنفيذي رقم . 6
غشت سنة  25هـ، املوافق  1419مجادي األوىل عام  3مؤرخ يف  257-98يعدل املرسوم التنفيذي رقم 

األوىل منه ما ، حيث جاء يف املادة )1(واستغالهلا" أنرتنات " م، يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات 1998
هـ،  1419مجادي األوىل عام  3مؤرخ يف  257-98رقم يعدل هذا املرسوم أحكام املرسوم التنفيذي : يلي 

  .واستغالهلا" أنرتنات " م، يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات 1998غشت سنة  25املوافق 

م، يتعلق بعصرنة 2015هـ، املوافق أول فرباير سنة 1436ربيع الثاين عام  11مؤرخ يف  03- 15قانون رقم . 7
  :، والذي يهدف إىل عصرنة قطاع العدالة من خالل )2(العدالة

  .وضع منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدل -

  .إرسال الوثائق واحملررات القضائية بطريقة إلكرتونية -

  .ضائيةاستخدام تقنية احملادثة املرئية عن بعد يف اإلجراءات الق -

م، حيدد القواعد 2015هـ، املوافق أول فرباير سنة 1436ربيع الثاين عام  11مؤرخ يف  04- 15قانون رقم . 8
، حيث جاء يف املادة األوىل منه أنه يهدف إىل حتديد القواعد )3(العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني
  .العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني

م، يعدل ويتمم األمر 2004نوفمرب سنة  10هـ، املوافق 1425رمضان عام  27مؤرخ يف  14- 04قانون رقم . 9
م، واملتضمن قانون اإلجراءات 1966يونيو سنة  8هـ، املوافق 1386صفر عام  18املؤرخ  155- 66رقم 

  )4(.اجلزائية

                                                            
-98 رقم التنفيذي المرسوم يعدل م،2000 سنة أكتوبر 14 املوافق هـ، 1421 عام رجب 16 يف مؤرخ 307-2000 رقم تنفيذي مرسوم 1 

"  أنترنات"  خدمات إقامة وكيفيات شروط يضبط م،1998 سنة غشت 25 الموافق هـ، 1419 عام األولى جمادي 3 في مؤرخ 257
 15هـ، املوافق  1421رجب عام  17، السنة السابعة والثالثون، األحد 60اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد : ، اجلزائر واستغاللها

  .15م، ص2000أكتوبر سنة 
اجلريدة الرمسية : ، اجلزائر العدالة بعصرنة يتعلق م،2015 سنة فرباير أول املوافق هـ،1436 عام الثاين ربيع 11 يف مؤرخ 03-15 رقم قانون  2

  .4م، ص2015فرباير سنة  10هـ، املوافق 1436الثاين عام ربيع  20، السنة الثانية واخلمسون، الثالثاء 06للجمهورية اجلزائرية،     العدد 
يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق  م،2015 سنة فرباير أول املوافق هـ،1436 عام الثاين ربيع 11 يف مؤرخ 04-15 رقم قانون  3

  .6، مرجع سبق ذكره، صاإللكترونيين
 18 المؤرخ 155-66 رقم األمر ويتمم يعدل م،2004 سنة نوفمرب 10 املوافق هـ،1425 عام رمضان 27 يف مؤرخ 14- 04 رقم قانون 4 

اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، : ، اجلزائر الجزائية اإلجراءات قانون والمتضمن م،1966 سنة يونيو 8 الموافق هـ،1386 عام صفر
  .م2004نوفمرب سنة  10هـ، املوافق 1425عام رمضان  27، السنة الواحدة واألربعون، األربعاء 77العدد 
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املذكور أعاله أيضاً، ليواكب التغريات  14-04املذكور أعاله بالقانون  155- 66مت تعديل ومتيم األمر 
تمع، وال سيما ما جاء يف املادة  واملتعلقة يف جزء منها باجلرائم  14- 04من القانون  8واملادة  3احلاصلة يف ا

تمع من جرائم الكرتونية نتيجة التوسع احلاصل يف  املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات، نظرًا ملا عرفه ا
  .    وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصال استعمال

م، يعدل ويتمم 2004نوفمرب سنة  10هـ، املوافق 1425رمضان عام  27مؤرخ يف  15-04قانون رقم . 10
م، واملتضمن قانون 1966يونيو سنة  8هـ، املوافق 1386صفر عام  18املؤرخ  155-66األمر رقم 

  )1(.العقوبات

املذكور أعاله أيضاً، ليواكب التغريات  15-04املذكور أعاله بالقانون  155- 66مت تعديل ومتيم األمر 
تمع، وال سيما ما جاء يف املادة  واملتعلقة يف جزء منها باجلرائم املاسة  15-04من القانون  12احلاصلة يف ا

تمع من جرائم الكرتونية نتيجة التو  سع احلاصل يف استعمال بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات، نظرًا ملا عرفه ا
  .   وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصال

، يعدل م2006ديسمرب سنة  20هـ، املوافق 1427ذي القعدة عام  29مؤرخ يف  22-06قانون رقم . 11
م، واملتضمن قانون 1966يونيو سنة  8هـ، املوافق 1386صفر عام  18املؤرخ  155- 66ويتمم األمر رقم 

  )2(.اجلزائيةاإلجراءات 

املذكور أعاله أيضًا للمرة الثانية بعدما  22-06املذكور أعاله بالقانون  155-66مت تعديل ومتيم األمر 
تمع، وال سيما ما جاء يف  14-04عدل ومتم من قبل بالقانون  املذكور أعاله، ليواكب التغريات احلاصلة يف ا

تعلقة يف جزء منهما باجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية وامل 22- 06رقم من القانون  14واملادة  6املادة 
تمع من جرائم الكرتونية نتيجة التوسع احلاصل يف استعمال وسائل تكنولوجيا  للمعطيات، نظرًا ملا عرفه ا

  .املعلومات واالتصال

  

                                                            
 18 المؤرخ 155-66 رقم األمر ويتمم يعدل م،2004 سنة نوفمرب 10 املوافق هـ،1425 عام رمضان 27 يف مؤرخ 15- 04 رقم قانون 1 

، 77للجمهورية اجلزائرية، العدد اجلريدة الرمسية : ، اجلزائر العقوبات قانون والمتضمن م،1966 سنة يونيو 8 الموافق هـ،1386 عام صفر
  .م2004نوفمرب سنة  10هـ، املوافق 1425رمضان عام  27السنة الواحدة واألربعون، األربعاء 

 المؤرخ 155-66 رقم األمر ويتمم يعدل م،2006 سنة ديسمرب 20 املوافق هـ،1427 عام القعدة ذي 29 يف مؤرخ 22-06 رقم قانون 2 
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، : ، اجلزائر الجزائية اإلجراءات قانون والمتضمن م،1966 سنة يونيو 8 الموافق هـ،1386 عام صفر 18

  .م2006ديسمرب سنة  24هـ، املوافق 1427ذو احلجة  4، السنة الثالثة واألربعون، األحد 84العدد 
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   لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في الجزائر التحتية البنيات تأمين:  السادسالمطلب 

 الالسلكية  و السلكية لالتصاالت )ORSEC( االستعجالي المخطط مشروع: الفرع األول 

 ضمن "  ORSEC ( ،"oursSECganisation des OR ( الوطين ستعجايلإلا املخطط يندرج
 على ضرراً  تسبب اليت احلوادث من وغريها الطبيعية الكوارث لتسيري يءالطوار  وتنظيم لتخطيط الدولة نشاطات

 من 45 و 44 للمادتني وفقا، و كبرية خماطر عن النامجة تلك خاصةً  التحتية، البنيات يف وخسائر اإلنسان حياة
 يف الكوارث، تسيري و الكربى األخطار من بالوقاية املتعلق و 2004 ديسمرب 25  يف املؤرخ 20- 04 القانون

 املكرسة التدابري من جمموعة الالسلكية و السلكية لالتصاالت ستعجايلإلا املخطط ميثل املستدامة، التنمية إطار
من  متكن بطريقة املوضوعة و واملؤمنة  الناجعة الالسلكية و السلكية لالتصاالت الوطنية الشبكة صيانة و لتطوير
 من واالتصال املعلومات تكنولوجيا أحدث على التدابري هذه تستند أن ينبغي، حبيث انقطاع أو خلل أي تفادي
 أخطار آثار من احلد خيص فيما القطاع نشاط تعزيز وبالتايل والتحسيس، والوقاية والتنسيق، التحسني أجل

 : )1(التايل يف ستعجايلإلا املخطط أهداف تتمثل، و الكربى الكوارث

 .الكربى الكوارث خماطر تسيري عند املناسبة و الناجعة االتصال وسائل جاهزية -

 .الدولية بالشبكات الربط نقاط تنويع -

 .واإلرسال للتبديل االسرتاجتية التقاطع مراكز تأمني -

 .احلايل )ORSEC( االستعجايل املخطط على احملافظة و متابعة -

 مثانية عرب حالياً  منتشر) ORSEC( الالسلكية و السلكية تصاالتإلل ستعجايلإلا الوطين املخطط إن
 يقوم حّلني، يضم وهو وورقلة، وبشار وعنابة وسطيف وقسنطينة ووهران والشلف العاصمة اجلزائر:  وهي مناطق
 حبيث، سلكي نظام على فيقوم الثاين أما للنقل قابلة حباويات الالسلكي مشرتكي ربط نظام على األول احللّ 

  :يسمح

      والتكفل الكوارث آثار من التخفيف أجل من الكوارث من املتضررة املناطق يف وفعالية بسرعة النظام هذا نشر -
 .اإلغاثة بعمليات

                                                            
  :، على املوقع التايل  االستعجالي المخطط مشروعل اجلزائرية، املوقع الرمسي لوزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصا  1

 https://www.mptic.dz/ar 
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 .كارثة حدوث خالل املتضررة الالسلكية و السلكية االتصال بشبكات مؤقتاً   استبداله - 

 اخلاصةأو  العمومية والشركات واإلدارات احلكومية املؤسسات تصرف حتت واإلعالم لالتصال وسائل وضع -
 .والسكان األزمة خاليا عن واملسؤولني

 : بـ يتعلق فيما خاصة دورية إجراءات اختاذ ينبغي اجلهاز، هذا تشغيل قابلية ولضمان

  .ذلك األمر اقتضى إذا املتلفة املعدات صيانة أو استبدال مع للمعدات السليم التشغيل -

 عملية لتحسن التنظيمية اإلجراءات وحتسني امليدان يف) ORSEC( ستعجايلإلا املخطط حماكاة عملية تقييم -
 .يءالطوار  حاالت يف     النشر

 الجديدة  صيغته في) ORSEC(االستعجالي  المخطط: الفرع الثاني 

 والنجدة، االستجابة وسائل بتعزيز املتعلقة واالتصال اإلعالم وتكنولوجيات الربيد وزارة اسرتاجتية إطار يف
 حالياً  تتم ، )ORSEC( والالسلكية السلكية لالتصاالت النجدة تنظيم خمطط تشكيل يف النظر إعادة إطار ويف

دف ،جديد خمطط دراسة  االستعجايل املخطط وضع عملية وتعزيز حتسني إىل اجلديدة الرؤية هذه و
)ORSEC(، وتقسيم جديدة تكنولوجية حلول خالل من الكوارث، حدوث أثناء الوالفعّ  السريع التكفل ألجل 

 لالتصاالت التحتية البنيات وجود االعتبار بعني األخذ مع املناطق ومساحة السكان توزيع أساس على يقوم
  .والالسلكية السلكية

دف ذلك، على عالوةً   مراقبة و قيادة مركز إنشاء املتوقع، من فإنه اجلهاز، هذا وتعزيز استكمال و
 هذه ستسمح كما ،املخاطر لتسيري معلومات نظام إىل باإلضافة ،)ORSEC( ستعجايلإلا للمخطط خمصصة
 خمططات ووضع القرارات، اختاذ على املساعدةبتسيري أجنع لألزمات اليت قد حتدث، و  اإلضافية األنظمة

  )1(.لالستجابة احمللية القدرات وتعزيز استعجالية،

  

  

  
                                                            

 : ، على املوقع التايل  الجديدة صيغته في) ORSEC( االستعجالي المخططاملوقع الرمسي لوزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال اجلزائرية،  1 
https://www.mptic.dz/ar 
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 )ORSEC(ضمن المخطط االستعجالي  )أورفال( فالنسيا و وهران بين بطاالر  انجاز: الفرع الثالث 

) ORSEC( االستعجايل املخطط إطار يف العمومية السلطات به باشرت الذي املشروع، هذا سيسمح
 : )1(يلي مبا العامل، بقية عن اجلزائر عزل يف تتسبب واليت 2000 سنة وقعت اليت احلوادث عقب

     باملا -اجلزائر البحريني للرابطني) طبيعية كارثة وقوع إعادة حالة يف املضاعفة( واحلماية الفعالة املضاعفة -
 .الشرق يف) SMW4( مرسيليا - عنابة و الوسط يف) 2ألبال(

 .الدويل املستوى على اهلبوط نقاط من متنوعة جمموعة توفري -

  .لألنرتنت العايل التدفق و االتصاالت جمال يف اجلزائر اتصاالت التارخيي املتعامل قدرة زيادة -

  

   " اإللكترونية الجزائر" مشروع :  بعالساالمطلب 

  " االلكترونية الجزائر" استراتيجية : الفرع األول 

   :الجزائر اإللكترونية  تفاصيل استراتيجية. أوالً 

 يف املعلومات جمتمع تشييد يف احملرز التقدم وقياس ،واالتصال املعلومات تكنولوجيا قطاع وضعية تقييم أدى
 النتائج ذات البلدان ضمن اجلزائر تصنيف إىل ،األوىل من القرن الواحد والعشرين، خالل السنوات اجلزائر

ال، هذا يف املتوسطة تكنولوجيات االعالم و  لربيدلقطاع ا القطاعية السياسة إطار يف حتقيقه مت ما عكس على ا
 االلكرتونية اجلزائر إسرتاتيجية"  رسم إىل املعطيات، هذه أدت وقد والثابت، النقال اهلاتف جمال يفواالتصال 

دف ،"   2013 آلفاق تمع جعل إىل و  النمو يف فاعلة تأثري أداة اجلزائر يف الرقمي واالقتصاد املعلومايت ا
 العلم جمتمع إبراز من انطالقا املتقدمة، الدول يف مسجل هو ما غرار على النفطية املوارد عن وبديالً  االقتصادي،

 ورفع واالبتكار والبحث التعليم قدرات وحتسني واإلدارة والشركات الوطين االقتصاد أداء وتعزيز اجلزائري، واملعرفة
   .للمواطن اليومية احلياة وحتسني لإلستثمار البلد جاذبية

 اجلزائر، يف واالتصال املعلومات تكنولوجيا قطاع وضعية تقييم يف عليها االعتماد مت اليت املؤشرات وتتلخص
 والنفاذ اجلدوى، مؤشر يف"  2013 االلكرتونية اجلزائر" إسرتاتيجية مضمون تعرض اليت الوثيقة نص حسب

                                                            
 االستعجالي المخطط ضمن) أورفال( فالنسيا و وهران بين الرابط انجازاملوقع الرمسي لوزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال اجلزائرية،   1
)ORSEC( على املوقع التايل ،:            https://www.mptic.dz/ar  
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 اخلاص التحضري مؤشر إىل باإلضافة واالتصال، املعلومات تكنولوجيا نشر ومؤشر االلكرتوين، والتحضري الرقمي،
   .االلكرتونية باحلكومة

 تصنيف إىل وخلصت واالتصال املعلومات تكنولوجيا جمال يف اجلزائر وضعية املؤشرات هذه حددت وقد
 إىل التوجه استدعى ما وهو املتقدمة الدول يف مسجل هو مبا مقارنة املتوسطة النتائج ذات البلدان ضمن اجلزائر
 توفري خالل من وشفافيتها، اإلدارة فعالية حتسني إىل للوصول االلكرتونية احلكومة إلنشاء وطنية إسرتاتيجية رسم

االت خمتلف يف العمومية، اإلدارة مع والشركات املواطن تعامل تسهيل على تعمل الكرتونية خدمات    .ا

 املزمع واخلاصة، الرئيسية، األهداف حتدد رئيسًيا، حمورًا 13وثيقة اسرتاتيجية اجلزائر االلكرتونية  وتتضمن
 الالزمة اإلجراءات ضبط إىل باإلضافة، 2013وإىل غاية  2009املمتدة من سنة  السنوات مدى على حتقيقها
   .لتنفيذها

 استعماهلا وتسريع العمومية، اإلدارة يف واالتصال املعلومات تكنولوجيا استخدام يف احملاور، هذه وتتلخص
 جتهيزات من االستفادة من املواطنني بتمكني الكفيلة التحفيزية واإلجراءات اآلليات وتطوير الشركات، يف

 لالتصاالت األساسية الشبكة وتعزيز الرقمي، االقتصاد تطوير ودفع واالتصالاملعلومات  تكنولوجيا وشبكات
 وضبط ،"واالبتكار والتطوير البحث" ثالثية وتدعيم البشرية، الكفاءات تطوير السرعة، والفائق السريع الدفع ذات

 تكنولوجيا بدور التحسيس إىل يهدف الذي واالتصال اإلعالم حمور إىل باإلضافة القانوين، اإلطار مستوى
 التعاون تثمني على زيادة للجزائر، واالقتصادية االجتماعية والتنمية املواطن معيشة حتسني يف واالتصال املعلومات

 خالل من الصلة ذات واملهارات التكنولوجيات امتالك خيص الذي واالتصال املعلومات تكنولوجيا جمال يف الدويل
   .الدولية واملبادرات احلوار يف الفعالة املشاركة

دف واملتابعة، التقييم بآليات املرتبط اجلانب هلا حمور آخر يف اإلسرتاتيجية تتضمن كما  نظام حتديد إىل و
 التنمية على واالتصال علوماتامل تكنولوجيا تأثري مدى بقياس وتسمح والتقييم باملتابعة ىنتع معينة مؤشرات

 االلكرتونية للجزائر"االسرتاتيجي املخطط لتنفيذ دوري تقييم إجراء إىل باإلضافة واالجتماعية، االقتصادية
2013."   

وفيما يلي يعرض الباحث احملاور الرئيسية إلسرتاتيجية اجلزائر االلكرتونية كما وردت يف ملخص وثيقة 
   )1(: 2008 ديسمرب اجلزائر االلكرتونية املعدة من قبل اللجنة االلكرتونية يف

  .تسريع استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال يف االدارة. 1

                                                            
  .2008اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، ديسمرب : ، اجلزائر ملخص: الجزائر االلكترونية اللجنة االلكرتونية،   1
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  .تسريع استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال يف الشركات. 2

  .تطوير آليات وحوافز تسمح باستفادة املواطنني من جتهيزات وشبكات تكنولوجيا االعالم واالتصال. 3

  .دفع تطوير االقتصاد الرقمي. 4

  .تعزيز البنية األساسية لإلتصاالت ذات التدفق السريع والفائق السرعة .5

  .تطوير الكفاءات البشرية. 6

  .تدعيم البحث والتطوير واالبتكار. 7

  .ضبط مستوى اإلطار القانوين. 8

  .االعالم واالتصال. 9

  .تثمني التعاون الدويل. 10

  .آليات التقييم واملتابعة. 11

  .إجراءات تنظيمية. 12

  .الوسائل املالية. 13

  :الجزائر اإللكترونية  ستراتيجيةإ تطبيق آليات. ثانياً 

 يف ،"2013 االلكرتونية اجلزائر"  إسرتاتيجية تتضمنها اليت باحملاور اخلاصة التفصيلية العملية اآلليات تتمثل
ا خمتلف ووضع استخدامها وتعزيز العمومية اإلدارة يف واالتصال املعلومات تكنولوجيا توظيف  شبكة على خدما
 مشرتكة وأخرى خاصة أهداف وضع اإلطار هذا يف ومت مكان، أي ويف وقت أي يف املعلومات وتوفري االنرتنت

 البشرية، الكفاءات وتنمية متميزة، قطاعية تطبيقات ونشر املعلوماتية األساسية البىن الستكمال وزارية دائرة لكل
   .األخرى واإلدارات والعمال والشركات املواطنني لفائدة االلكرتونية اخلدمات وتطوير

 وتطوير الشركات أداء وحتسني واالتصال علوماتامل تكنولوجيا المتالك واملتوسطة الصغرية املؤسسات دعمو 
ا،  وإدارة االلكرتوين، االستثمار وإرساء الكرتونية، مصارف وضع منها العمليات من عدد تنفيذ خالل من خدما
   .االلكرتونية والتجارة االلكرتوين، التجاري السجل واستحداث االلكرتوين والتموين االلكرتونية، األعمال
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 الصناعات ويف واإلنتاجية، اإلنتاج لرفع الفالحية املستثمرات يف واالتصال علوماتامل تكنولوجيات توظيفو 
   .السياحية الوكاالت نشاط ويف واملتوسطة، الصغرية

 السريع التدفق ذات التوصيل وخطوط الفردية احلواسيب توفري خالل من" أسرتك" عملية بعث إعادةو 
تمع، فئات من فئة بكل خاصة مضامني وتقدمي التكوين وتوفري  حول ملف إعداد اإلطار، هذا يف وجيري ا
 مبختلف العاملني لصاحل احلواسيب من باالستفادة تسمح أخرى، ملفات وإعداد العملية، هلذه اجلديدة املقاربة

 االقتصادي النشاط يف اندماجها لتسهيل املعوقني وفئة احلرة، املهن وأصحاب والصحة، الرتبية، وقطاع اإلدارات،
  .للبلد والثقايف واالجتماعي والسياسي

 احلوار مواصلة يف وتتمثل املتوخاة، األهداف حتديد مت واالتصال، ملعلوماتا تكنولوجيا صناعة ولتطوير
 اخلاصة الشروط وتوفري االلكرتونية، باحلكومة اخلاصة اجلوانب يف اإلسرتاتيجية إعداد عملية عن الناتج والنقاش
 تشجع إجراءات وإقامة والتجهيز، واخلدمات الربجميات إنتاج جمال يف الوطنية والتقنية العلمية الكفاءات بتثمني

   .املضامني إنتاج على

 يف املركبة املشرتكني جتهيزات باستبدال تدرجييا القياممت  لالتصال، الوطنية املنشآت مستوى تأهيل إطار ويف
 جتهيزات واقتناء ،2013و 2009 بني السنة، يف خط ألف 900 مبعدل ماليني، 4 عددها والبالغ التحويل مراكز
 املشرتكني، لربط السلكية الشبكات جمموع لتطوير مخاسي برنامج وإعداد احملرومة، املناطق لصاحل جديدة نفاذ

 السكنية املناطق أو السكانية التجمعات يف سلكية شبكات بسط خالل من إضايف مشرتك مليون وتوصيل
 باملنازل موصولة البصرية لأللياف شبكة إجناز إىل باإلضافة اجلزائر، اتصاالت بشبكة املوصولة غري اجلديدة

 آالف 5 بتصليح يسمح األعطال، وكشف الشبكة على لإلشراف نظام وإقامة منفذ، مليون بسعة والعمارات
 الريفية، املناطق حنو املدنية العمرانية املناطق يف املركبة الالسلكي احمللي الربط شبكات وحتويل الشهر، يف عطل

   .املعلومات ملعاجلة وطين مركز وإنشاء اخلدمات، املتعددة الشبكة مستوى تأهيل إىل باإلضافة

 تسيري اعتماد خالل من االنرتنت خيص فيما اجلزائر رؤية حتسني مسألة االعتبار بعني اإلسرتاتيجية وتأخذ
   .- DZالرمز  – املذكور النطاق باسم تسيري وكالة وإنشاء ،)DZ( للرمز الفعّ 

 للتكوين األولوية مينح برناجماً  وضعت اإلسرتاتيجية نإف البشرية الكفاءات بتطوير املرتبط اجلانب خيص وفيما
 الشرائح لكافة التكنولوجيات هذه نيلقتو  واالتصال، علوماتامل تكنولوجيا جمال يف املهين والتكوين العايل

 حيث مسعى اعتماد خالل من واملهارة واملعرفة التكنولوجيات نقل عملية تنظيم إىل باإلضافة االجتماعية،
   .اجلزائر يف البحث نشاط يف االستثمار على للدول العابرة الشركات
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 وسيسكو أوراكل، ميكروسوفت، منها اجلنسيات املتعددة للشركات وتشجيعية حتفيزية إجراءات وإقرار
 سيدي مبدينة واالبتكار التكنولوجيات نقل جمال يف اجلزائر يف لالستثمار اجلزائرية، السوق مستوى على املتواجدة

 املعرفة ونقل حتويل عملية لتنظيم واالتصال علوماتامل تكنولوجيا جمال يف ابتكار مركز بإنشاء والتعجيل اهللا، عبد
   .العلمي التعاون وتطوير اجلزائريني، والعلميني املهندسني مستوى تأهيل طريق عن

 إلعداد الوزارية القطاعات من عدد بإشراك التشريعي، باإلطار املتعلق اجلانب دراسة متت جهة أخرى منو 
  .املعلومات جمتمع ومتطلبات الدولية املمارسات مع يتماشى بشكل التنظيمية، النصوص

 التعامل يف جديدة طرق بإدخال اليت تسمح االلكرتونية، احلكومة إقامة وتعزيز الثقة من جو ولتوفري
 باألفراد خاصة االلكرتونية باهلوية خاص تنظيم وتفعيل إعداد خالل من االلكرتونية الوسائل على مبنية والتبادل

 وضع إىل باإلضافة عليها، مصادق االلكرتونية باملبادالت خاص آخر وتنظيم الكرتوين، بتوقيع وتكون والشركات
 وحصر والشركات باملواطنني اخلاصة املعلومات وسالمة سرية لضمان الشخصية املعطيات حبماية خاص تنظيم

 بالوقاية خاصة قانونية وأخرى تنظيمية نصوص استصدار إىل باإلضافة فقط، املؤهلة اإلدارات على استعماهلا
ال، ذا املرتبطة املخالفات ومكافحة  وجناعة صالحية حتديد إىل باإلضافة املعلومات جمتمع خدمات وتطوير ا

  )1( .االلكرتونية العقود

  

  مخرجات توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في اإلدارة المحلية في الجزائر:  ثامنال المطلب

االدارة " لقد مر ادماج تقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف االدارة احمللية يف اجلزائر حتت مسمى 
، حيث عرف حمطات كثرية، ويف جماالت خمتلفة، االلكرتونية  اجلزائربعدة مراحل منذ اطالق مشروع " االلكرتونية 

  :حياول الباحث يف ما يلي عرضها باجياز 

 22 اخلميس يوم قابلية، ولد دحو احمللية، واجلماعات الداخلية وزير أكد:  املدنية احلالة سجالترقمنة  -
   ".متقدمة جد"  مرحلة بلغت املدنية احلالة سجالت رقمنة عملية أن بالعاصمة، ،2011 أفريل

 رقمنة تعميم عملية أن ،2011 جوان 1 األربعاء يومكما أعاد التأكيد بعد مرور أقل من شهرين، وذلك 
 الوزير صرح كما الوطن، بلديات من عدد يف تطبيقها مت بعدما ،تدرجيياً  تعميمها سيتم املدنية احلالة سجالت

 عملية مكنت بينما عقداً، مليون 70 على حتتوي املدنية للحالة سجل 210000 حوايل باجلزائر يوجد أنه على
                                                            

  :على الرابط التايل  .07/07/2013: الزيارة تاريخ ،2013 االلكترونية الجزائر استراتيجية تفاصيل تاميز، ستار منتدى  1 
http://www.startimes.com/f.aspx?t=14421235 
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 ،)s12( وثيقة مليون 2.5 من أكثر واستصدار امليالد عقود من ماليني 3 رقن من املدنية احلالة سجالت رقمنة
  .2011 سنة اية قبل عقداً  10778000 تصوير على الوزارة عزم الوزير أكد كما

 واجلماعات الداخلية بوزارة القانونية والشؤون العامة للحريات العام املدير أعلن:  املدنية احلالة قانون مراجعة -
 مع ومواءمةمرونة  أكثر جلعله املدنية احلالة قانون مراجعة عن ،2011 وانج 5 األحد طاليب، حممد احمللية

  )1(.احمللية اإلدارة عصرنة متطلبات

  .2011 ديسمرب 30 حىت موىف باملائة 40 بنسبة املدنية احلالة رقمنة -

  .2012جانفي  4يوم األربعاء العاصمة  باجلزائر االلكرتونية البيوميرتية السفر جوازات أول تسليم -

 الربيد وزير قبل من املشروع هذا عن اإلعالن مت:  باخلارج املقيمة اجلزائرية للجالية االلكرتوين االقرتاع مشروع -
 وزارته أن قال حيث ،2012 جانفي 26 اخلميس يوم محادي بن موسى واالتصال اإلعالم وتكنولوجيات

 يومئذ الوزير أوضح كما باخلارج، املقيمة اجلزائرية للجالية االلكرتوين االقرتاع مشروع إعداد على حاليا تعمل
لس تدخله هامش على  تشريعيات( املقبلة االنتخابات خالل عمليا يكون لن املشروع أن الوطين الشعيب با
 لكن جديدة، تكنولوجيات وإدراج مؤمنة وطنية الكرتونية شبكة وضع على يتوقف جتسيده كون)2012 ماي
 .اآلن حىت جيسد مل املشروع هذا

  .مبنازهلم السن وكبار اخلاصة اإلحتياجات ذوي وبصمات صور ألخذ متنقلة بيومرتية حقائب -

  .اخلارجية الشؤون وزارة و العدل وزارة بني اتفاقية على التوقيع:  القانونية للوثائق االلكرتوين السحب -

 .قنصليات تسع مستوى على 2013 يناير 15 من ابتداء البيومرتي السفر جواز إصدار يف الشروع -

  .العدالة عصرنة قانون على املصادقة بعد اخلدمة تطبيق:  النات عرب رمسية وثائق استخراج -

 .2014يناير  15املدنية  للحالة الوطين املركز افتتاح -

  .الوطين الرتاب عرب بلدية أي من املدنية احلالة وثائق إستخراج -

 االلكرتونيني والتصديق بالتوقيع املتعلقة العامة للقواعد احملدد القانون:  التجاري السجل يف االلكرتوين التسجيل -
 11 يف مؤرخ 04- 15 رقم قانون(  االنرتنت عرب مباشرة بالتسجيل التجاري السجل طاليب ملختلف يسمح

                                                            
، يعدل ويتمم األمر 2014غشت سنة  9املوافق  1435شوال عام  13مؤرخ يف  08-14قانون رقم : مت مراجعة قانون احلالة املدنية من خالل   1

  .واملتعلق باحلالة املدنية 1970فرباير سنة  19املوافق  1389عام ذي احلجة  13املؤرخ غي  20-70رقم 
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 والتصديق بالتوقيع املتعلقة العامة القواعد حيدد م،2015 سنة فرباير أول املوافق هـ،1436 عام الثاين ربيع
  .)اإللكرتونيني

 احلكومة صادقت:  املواطنني لفائدة اإلدارية امللفات حجم من والتخفيف العام املرفق لتأهيل جديدة إجراءات -
 من املواطن إعفاء يتضمن تنفيذي مرسوم مشروع على 2015 يوليو 15 األربعاء يوم املنعقد اجتماعها خالل
  .املدنية للحالة اآليل الوطين السجل ضمن املتوفرة املدنية احلالة وثائق تقدمي

 على توقعان اخلارجية الشؤون و الداخلية وزاريت:  بالنسبة للجالية اجلزائرية املدنية احلالة وثائقتسهيل استخراج  -
  .االجراءات لتسهيل اتفاقية

  .عرب كافة بلديات الوطن الرمادية البطاقات استصدار -

  .ت، دون تقدمي أي وثيقةاالنرتن عرب بطلب القيام إمكانية:  البيومرتية الوطنية اهلوية بطاقة على احلصول -
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  واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في اإلدارة المحلية في تونس: المبحث الثاني 

  

  المعلومات واالتصال في تونستطور أبرز المؤشرات اإلحصائية لقطاع تكنولوجيا : المطلب األول 

  :يوضح اجلدول املوايل تطور أبرز املؤشرات اإلحصائية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تونس 

تطور أبرز المؤشرات اإلحصائية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في  ) : 25(جدول رقم 
  تونس

مارس   2014  2013  2012  2011  المجال
2015  

  
  
  

  اإلتصاالت 
  

عدد االشتراكات بشبكات الهاتف 
  )باأللف(الثابت والجوال

  
13605.4  

  

  
13949.5  

  
13734.3  

  
15233.0  

  
15092.5  

الكثافة الهاتفية االجمالية ثابت 
  ساكن 100خط لكل : وجوال 

  
126.9  

  
128.8  

  
125.4  

  
137.6  

  
136.4  

خط لكل : كثافة الهاتف الجوال 
  ساكن 100

  
115.6  

  
118.6  

  
116.1  

  
129.1  

  
127.8  
  

  21.8  21.2  18.3  16.3  14.9  ساكن 100عدد الحواسيب لكل   اإلعالمية

  -  33.1  -  23.2  21  نسبة األسر المجهزة بحاسوب
 
 
 
 
 
 
 
 

  األنترنت

سعة الربط بالشبكة الدولية 
  )ثانية/جيغابيت(لألنترنت 

  
60  

  
82.5  

  
90  

  
130  

  
130  

  -  -  5.7  4.5  4.2  )بالمليون(عدد مستعملي االنترنت 

عدد مستعملي االنترنت لكل 
  ساكن 100

  
39.2  

  
41.3  

  
51.7  

  
-  

  
-  

العدد االجمالي لإلشتراكات 
  ) باأللف(بشبكة االنترنت 

  
850.8  

  
1114.2  

  
1410.6  

  
1684.5  

  
1739.4  

نسبة االشتراكات بشبكة االنترنت 
  ذات السعة العالية 

  
93%  

  
98.2% 

  
98.5%  

  
98.8% 

 
98.8%  

          نسبة االشتراكات بشبكة االنترنت 
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 %70.4  %69.2  %60.6  %50.8 %29  عبر الشبكات الجوالة

نسبة األسر المربوطة بشبكة 
  االنترنت

  
14.3%  

  
17.1%  

  
-  

  
28.8% 

  
-  

  
  

الثقة 
  الرقمية 

عدد شهادات االمضاء االلكتروني 
  الصالحة لإلستعمال

  
7222  

  
9627  

  
10756  

  
11589  

  
12072  

خبراء التدقيق الناشطين في عدد 
  مجال سالمة المعلوماتية

  
215  

  
229  

  
286  

  
305  

  
306  

  
  البريد

عدد مواقع التجارة االلكترونية التي 
  تستعمل الدينار االلكتروني

  
348  

  
292  

  
303  
  

  
321  

  
322  

عدد عمليات الدفع عبر االنترنت 
  )باأللف(من الداخل 

  
735.3  

  
707.4  

  
690.5  

  
684.9  

  
67.1  

  
النسيج 

  المؤسساتي

المؤسسات المنصبة بقطب الغزالة 
  لتكنولوجيا االتصال

  
88  

  
79  

  
80  

  
80  

  
83  

المؤسسات المنصبة بالمراكز 
  الجهوية للعمل عن بعد

  
149  

  
149  

  
136  

  
115  

  
111  

التكوين 
األساسي 
في مجال 
تكنولوجيا 
المعلومات 
  واالتصال

نسبة الطلبة المسجلون في شعب 
  المعلومات واالتصالتكنولوجيا 

  
16.5% 

  
16.5%  

  
16.6%  

  
-  

  
-  

نسبة خريجي مؤسسات التعليم 
العالي في مجال تكنولوجيا 

  المعلومات واالتصال

  
  
17.5%  

  
  
19.5%  

  
  
19.9%  

  
  
-  

  
  
-  

 تطور أبرز المؤشرات اإلحصائية لقطاع تكنولوجيااإلدارة العامة لإلقتصاد الرقمي واالستثمار واالحصاء، : المصدر 
وزارة تكنولوجيا االتصال واالقتصاد الرقمي، ماي : ، اجلمهورية التونسية )2015معطيات شهر مارس(المعلومات واالتصال 

2015.  

تمع املعلومات،  املالحظ من خالل اجلدول أعاله أن تونس أفضل حال من اجلزائر فيما خيص الولوج 
ا يف جمال البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال، مما يؤهلها  وهي بذلك قد خطت خطوات ال بأس 
ال إن على املستوى العريب أو العاملي، إذ نالحظ على سبيل الذكر ال احلصر أن  ملنافسة الدول املتقدمة يف هذا ا

  .% 98.8بلغت  العالية السعة ذات االنرتنت بشبكة االشرتاكات نسبة
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  االستراتيجية الوطنية لتطوير االدارة االلكترونية في تونس :  الثاني المطلب

  في تونس اإللكترونّية اإلدارة برنامج تطّور حول لمحـة: الفرع األول 

 متهيديّة أوىل مرحلة أساسّية، مراحل مخسة ضمن تبويبه ميكن تطّورا تونس يف اإللكرتونّية اإلدارة عرفت
 اإللكرتونّية لإلدارة األولّية الدعائم إرساء خالهلا متّ  أخرى مراحل وأربعة اإلدارة داخل اإلعالمية بإدخال تعّلقت

 عمومّية خدمات من وضعه متّ  فيما أساساً  هذا اإلطار واملتمثلة يف اإلجنازات من العديد حتقيق بدورها خّولت اليت
 )1(.اخلط على

  : )1999 -1980( التمهيديّة المرحلة ،اإلداري العمل في اإلعالمية اعتماد. أوالً 

 من اإلدارة مّكنت اليت الثمانينات منذ اإلداري العمل يف اإلعالمّية على االعتماد متّ  متهيديّة، كمرحلة
  :غرار على املاديّة صبغتها من اإلداريّة اإلجراءات عديد لتجريد الكربى الوطنية التطبيقات من العديد تطوير

 .الدولة نفقات ملتابعة أدب منظومة  -

 .للموظفني واملالية اإلدارية الشؤون يف للتصرف انصاف منظومة -

  .باخلارج باملأموريات القيام إجراءات يف للتصرف رشـاد منظومة -

 20 تضّمن الذي) 1996 سنة( اإلدارة تأهيل برنامج تنفيذ يف باالنطالق أيضا الفرتة هذه متّيزت كما
 متعّلقة وزاريّة خمّططات إطار يف الوزارات كاّفة قبل من تبنيه متّ  الذي اإلدارة يف اإلعالمّية برنامج بينها من نقطة

  .باإلعالمّية

  : )2002 -2000( االنترنت على اإلدارة تفّتح. ثانياً 

 اجليل مثّلت واليت العمومّية املواقع من عدد تطوير من تاالنرتن تكنولوجيا على التونسّية اإلدارة انفتاح نمكّ 
ا باعتبار الواب مواقع من األّول ّ   . اإلداريّة شؤونه قضاء على ملساعدته للمواطن املعلومة توفري مستوى تتعدّ  مل أ

  : )2005 -2003( االتصالية لإلدارة األولى النواة بروز. ثالثاً 

 والتفاعل التواصل آلّيات تطوير من مّكنت واليت الواب مواقع من الثاين اجليل تطوير متّ  املرحلة هذه خالل
 إمكانّية إتاحة املوقع، عرب لالتصال أركان توفري غرار على ،نسبّية بصفة ولو معها املتعاملني وخمتلف اإلدارة بني

                                                            
  ، 02/10/2016: ، على املوقع املوايل، تاريخ الزيارة االدارة االلكترونية في تونسبوابة احلكومة التونسية،   1

http://www.bawaba.gov.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=1375&Itemid=505 
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 اليت االتصالّية لإلدارة األوىل النواة بربوز ذلك أّدى وقد ،اخلط على الشروط وكرّاسات اإلداريّة املطبوعات حتميل
  .ا اخلاّصة والقانونّية املؤسساتّية األطر بإرساء تدّعمت

  : )2009 -2006( الخطّ  على كلّية بصفة الخدمات وضع نحو التوجه. رابعاً 

 من عدد لتطوير جباهزيّة تتمّتع التونسّية اإلدارة أصبحت الّسابقة املراحل يف إجنازات من حتقيقه متّ  ما بفضل
 اخلدمات هذه مشلت وقد ،الواب مواقع من الثالث اجليل بروز إىل ذلك أّدى وقد اخلط على كّلية بصفة اخلدمات

 دفع اخلط، على اجلامعي الرتسيم غرار على واملؤسسة املواطن إىل باألساس موّجهة وكانت امليادين، من العديد
 ،التعليم)املدنية احلالة وثائق استخراج(  مدنية منظومة اخلّط، على للشركات القانوين اإلحداث اخلط، على الفواتري

  .االفرتاضي

  : ...)-2009( مندمجة إدارية خدمات تقديم. خامساً 

 جيل توفري قصد تنفيذها يف والشروع اإللكرتونّية اإلدارة لتطوير إسرتاتيجية ضبط 2009 سنة موىف مع متّ 
 خمتلفة إداريّة هلياكل التابعة املعلومات نظم بني الدمج فكرة على تقوم اخلط على اإلداريّة اخلدمات من جديد
 االنتفاع من للتمّكن اهلياكل عديد بني التنّقل عناء اإلدارة مع املتعامل وجتنيب بينها املعطيات تبادل تيسري قصد
 مواقع من الرّابع اجليل تطوير يف الشروع متّ  الفرتة هذه من وانطالقاً  ،التكاليف وبأقلّ  اآلجال أقصر يف خبدمة
  . الواب

  اإللكترونّية  اإلدارة وحدة: الفرع الثاني 

 لتطوير العمل خطّة تنفيذ مبتابعة 2005 سنة األوىل بالوزارة إحداثها متّ  اليت اإللكرتونّية اإلدارة وحدة تتوّىل 
 و اإللكرتونية اإلدارة مشاريع لتطبيق العمومية اهلياكل ملختلف احملّفز بدور تضطلع بذلك وهي ،اإللكرتونّية اإلدارة

ال يف الوطنية والتوجهات األهداف لتحقيق جهودها وتوحيد تأطري قصد بينها التنسيق  ذا ولالضطالع ،ا
 إىل االلتجاء ميكنها كما والفنية التنظيمية االختصاصات يشمل فريق على اإللكرتونية اإلدارة وحدة تعتمد الدور،
 إحداثها منذ الوحدة هذه قامت وقد ،ذلك الضرورة اقتضت كّلما اخلاص أو العام القطاعني من الكفاءات بعض
 جتارب من لالستفادة وذلك واخلاص العام القطاع من العاملي املستوى على اخلرباء من العديد مع عالقات بربط

 اإللكرتونّية اإلدارة لربنامج منّسق تعيني وزارة كلّ  مستوى على متّ  كما ،ذلك أمكن كّلما ا واالستئناس اآلخرين
 البتّ  ولتيسري ،االلكرتونّية اإلدارة مشاريع بتنفيذ املتعلقة املسائل كل ملتابعة ووزارته الوحدة بني الوصل حلقة ميّثل
 الفنّية اللجنة إىل بالنظر اإللكرتونّية اإلدارة وحدة ترجع اإللكرتونّية اإلدارة مبشاريع تتعّلق اليت الفنّية اجلوانب يف
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 مّ  اليت العامة التوجهات على للمصادقة االتصالّية لإلدارة الوزاريّة اللجنة إىل الّرجوع ميكنها كما االتصالّية لإلدارة
  )1(.اإللكرتونّية اإلدارة

 برنامج اإلدارة اإللكترونية في تونس : الفرع الثالث 

 خالل من وذلك" والتنمية املواطن ختدم مندجمة إدارة إرساء" إىل تونس يف اإللكرتونّية اإلدارة برنامج يسعى
 وخمتلف املواطن تطّلعات إىل تستجيب خدمات ولوضع، اإلدارة مع التعامالت تسهيل غايتها خدمات توفري

 على باالعتماد املستويات كلّ  على اإلدارة حتديث على العمل من بدّ  ال واالقتصادية االجتماعية احلياة أطراف
 )2(.واالتصال املعلومات تكنولوجيا توّفرها اليت اإلمكانّيات

  : اإللكترونّية اإلدارة برنامج أهــداف. أوالً 

 اخلطّة هذه وتقوم ،املقبلة الفرتة خالل االلكرتونّية اإلدارة لتطوير عمل خطّة ضبط متّ  الربنامج هذا دلتجسي
ال يف اإلسرتاتيجية األهداف من عدد على   :يلي كما تبويبها متّ  واليت ا

 إىل قطاع لكل وبالنسبة تدرجيياً  الوصول هو اهلدف:  اخلط على التفاعلّية اإلدارية اخلدمات من عدد تطوير -
  :االعتبار بعني باألخذ وذلك اخلط على لوضعها اخلدمات من جديدة جمموعة حتديد

 اإلجراءات هندسة إعادة. 
 االستثمار وعائد اخلدمة قيمة حتديد. 
 املستعملني حاجيات إىل االستجابة. 

 بعني ينخذآ املستعمل طبيعة حسب اهلدف هذا وخيتلف يتنوع:  اخلط على اإلداريّة اخلدمات جودة حتسني -
 :املستعملني من غريه عن متّيزه اليت وتطلعاته حاجّياته خصوصّية االعتبار

 من متكينه خالل من منه اإلدارة وتقريب املواطن على اإلداريّة املعامالت تسهيل على احلرص: املواطنون 
 على احلصول وشروط بإجراءات املتعّلقة الضروريّة املعلومات على مكان أي ومن وقت أي يف اإلطالع
 اهليكل مراجعة أو لالتصال احلاجة دون إلكرتونّيا اإلداريّة واملعامالت اإلجراءات إمتام و اإلداريّة اخلدمة

 .مرة من أكثر العمومي
 االستثمار لدفع أساسّياً  شرطاً  ميّثل بدوره الذي تونس يف األعمال مناخ تعزيز إىل السعي: عمالألا رجال 

 باإلدارة لالتصال أجنبّيا أو تونسّيا كان سواء للمستثمر اإلمكانية إتاحة خالل من وذلك بالبالد اخلاص
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 والستكمال يسر بكلّ  حيتاجها اليت املعلومة على للحصول متنوعة، قنوات على باالعتماد إلكرتونّيا،
 املسدي العمومي باهليكل شخصّيا للتواجد حاجة ودون اآلجال أقصر يف اإلداريّة واإلجراءات املعامالت

 .للخدمة
 خالل من العمومّية اهلياكل مبختلف العمومي للموظف والفعالية الكفاءة مستوى من الرفع: املوظفون 

 املعلومات لتكنولوجّيا املتزايد االستعمال حيّتمها اليت اجلديدة واملهارات اخلربات اكتساب على تكوينه
 على احلصول من ومتكينه التكنولوجّيات هذه على باالعتماد اإلجراءات وتبسيط اإلدارة داخل واالتصال
  .وجناعة سرعة بأكثر املوظفني من غريه مع وتبادهلا مهامه إلجناز حيتاجها اليت املعلومات

  :أهداف اإلدارة اإللكترونية خطة عمل تجسيد . ثانياً 

 احملاور على تقوم تنفيذيّة عمل خطّة ضبط اإلسرتاتيجية اخلطّة إطار يف متّ  األهداف، هذه خمتلف دلتجسي
 :)1(التالية األساسّية

 .اإللكرتونّية اإلدارة تطوير إسرتاتيجّية تنفيذ على املشرف املؤسسايت اإلطار دعم -

 .اإللكرتونّية اإلدارة متطّلبات إىل لالستجابة وتطويره يبـوالرتتي القانوين اإلطار تعديل -

 .حتاوريّة جلعلها وتأهيلها املعلومات نظم دمج -

 .التونسّية باإلدارة اإللكرتونّية واملعّدات والتجهيزات األساسّية البنّية تطوير -

 .وتأهيلها البشريّة املوارد تكوين -

 .الربنامج يف املتدّخلة اهلياكل كلّ  مع وتقامسها مشرتكة ومرجعيات مواصفات توفري -

 .حمتوى من تتضّمنه وما الواب مواقع إىل وتيسريه النفاذ تعميم -

  .استعماهلا وتفعيل اإللكرتونّية اإلدارة خبدمات لتعريفل وخارجها اإلدارة داخل االتصال آلّيات تعزيز -
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  أسس تطوير اإلدارة اإللكترونية في تونس:  الثالث المطلب 

  المواطن خدمة في مندمجة إدارة ،الرؤية : الفرع األول 

 اإلدارة الهتمامات األساسي احملور املواطن جعل على اإللكرتونية اإلدارة تطوير إسرتاتيجية رؤية تقوم
  )1(.وتطلعاته وحاجّياته تتماشى عالية جودة ذات جديدة خدمات توفري بذلك هلا ليتسّىن 

 حتديث إىل كذلك اإلسرتاتيجية هذه دف اخلط، على اإلدارية اخلدمات من العديد وضع جانب وإىل
 بني التناغم حتقيق وخاّصة اإلداري اجلهاز داخل والعمل للتبادل متطورة عمل وسائل توفري اإلدارة، عمل أساليب

 اإلدارة تكون ال كيبينها،   فيما التخاطب من لتمكينها العمومّية اهلياكل ملختلف التابعة املعلوماتّية النظم
ا حدّ  يف غاية بذلك اإللكرتونّية   .املواطن خلدمة وسيلة وإّمنا ذا

 اليت املندجمة باخلدمات عنه يعّرب  ما تطوير لإلدارة ميكن املعلوماتّية النظم بني التناغم مفهوم على باالعتمادو 
 هذه متتلكها أو تنتجها وثائق أو مبعطيات لإلدالء اإلداريّة اهلياكل خمتلف بني التنقل عناء املواطن جتنيب من متّكن

  .اهلياكل

 هذه متتلكها أو تنتجها وثائق أو معطيات توفري من اإلدارة مع املتعاملني من غريه أو املواطن مطالبة عدم
 معه العالقة وحتسني املواطن مع املعامالت تيسري بذلك يتمّ  كي اخلدمات لدمج فعليا هدفا أصبح اإلدارة

   .للمؤسسة املالئم االقتصادي املناخ توفري يف واملسامهة

  اإلدارة اإللكترونية في تونس  االستراتيجية الوطنية لتطوير أهداف: الفرع الثاني 

  : الكمية األهداف. أوالً 

 اخلط على لوضعها اخلدمات من جديدة جمموعة حتديد إىل قطاع لكل وبالنسبة تدرجييا الوصول هو اهلدف
 :)2(االعتبار بعني باألخذ وذلك

 اإلجراءات هندسة إعادة -

 .االستثمار وعائد للخدمة املضافة القيمة حتديد -

                                                            
  :املوايل  املوقع على ،02/10/2016:  الزيارة ، تاريخرؤية االستراتيجية الوطنية لتطوير االدارة اإللكترونيةبوابة احلكومة التونسية،   1

http://www.tunisie.gov.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=1474&Itemid=523 
  :املوايل  املوقع على ،02/10/2016:  الزيارة ، تاريخمرتكزات اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلدارة اإللكترونيةبوابة احلكومة التونسية،   2

http://www.tunisie.gov.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=1476&Itemid=523 
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 .املستعملني حاجيات إىل االستجابة -

 اً انطالق سنوات 05 امتداد على اخلط على خدمة 200 تطوير على العمل اإلدارة على يتعّني  عامة، بصفة
  .اإلسرتاتيجّية تنفيذ يف الشروع تاريخ من

  :  النوعية األهداف. ثانياً 

  : )1(ميكن امجال األهداف النوعية املنشودة من اسرتاتيجية االدارة االلكرتونية يف تونس يف النقاط التالية

 كما،  اخلدمات جودة على املستعملني رضا بدرجة األهداف هذه ترتبط : املستعملني رضا مستوى من الرفع -
 . سنوياً  %5 إىل الرضا هذا نسبة من الرفع إىل اإلسرتاتيجّية دف

 وذلك دائمة بصفة املستعمل رضا مستوى وتقييم لتشخيص باستبيانات القيام اهلدف هذا حتقيق ويتطّلب
 .اخلط على للخدمات املستعملني من عينة على باالعتماد

 حول املتحدة األمم تقرير على االعتماد يتمّ  : املتقدمة العاملية املقاييس مستوى إىل اإللكرتونية باإلدارة االرتقاء -
 . اإللكرتونية اإلدارة جمال يف التونسي الرتتيب ومقارنة لتقييم كمرجع اإللكرتونية اإلدارة جاهزية

:  يف واملتمثّلة املعتمدة املؤشرات خمتلف حتسني إىل السعي يف التقييم هذا من األساسي اهلدف ويتمّثل
  .البشرية واملوارد لالتصاالت التحتية والبنية الواب على احلضور

    اإللكترونية اإلدارة لتطوير الوطنية اإلستراتيجية مرتكزات: الفرع الثالث 

 اإللكرتونية اإلدارة تطوير ةيإسرتاتيج دلتجسي تطويره جيب الذي التنظيمي اإلطار يف املرتكزات هذه تتمّثل
 : )2(يف أساساً  وتتمثل

 .اإللكرتونية باإلدارة اخلاص املؤسسايت النظام تدعيم -

 .والرتتييب القانوين اإلطار حتديث -

  .املعلوماتية النظم تطوير -
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 :اإللكترونية  باإلدارة الخاص المؤسساتي النظام تدعيم .أوالً 

 على باإلشراف املكّلفة املؤسساتّية اهلياكل دعم اإللكرتونية اإلدارة تطوير إسرتاتيجية جتسيد يستوجب
 : واجلهويّة والقطاعّية املركزيّة املستويات كلّ  على وذلك تنفيذها

 وهو. االسرتاتيجّية تنفيذ على اإلسرتاتيجي باإلشراف اإللكرتونية اإلدارة وحدة تضطلع :املركزي املستوى على -
 .وجه أكمل على بدورها اإلضطالع من لتمكينها الضروريّة واملالّية البشريّة باملوارد الوحدة دعم حيّتم ما

 للدراسة العامة التوجهات مراعاة مع به خاّصة إسرتاجتية إعداد قطاع كلّ  توّيل  ضرورة :القطاعي املستوى على -
 .اإلسرتاتيجية

 إعداد خالل من اإللكرتونّية اإلدارة تطوير على احمللّية اجلماعات قدرات دعم :اجلهوي املستوى على -
ال يف خصوصّية إسرتاتيجّية  واقرتاح احملّلي مستوى على اإللكرتونّية لإلدارة الرّاهن الوضع تشخيص ختّول ا

 .لتطويرها الضروريّة والوسائل اآللّيات

 :والترتيبي  القانوني اإلطار تحديث.ثانياً 

 التجارة جمال يف وخاصة اإللكرتونّية واملعامالت املبادالت لتنظيم قانوين إطار بوضع تونس قامت
 واخلدمات املعامالت تطّور مع لكنّ . اخلط على اإلدارية اخلدمات من العديد بإدراج قامت كما اإللكرتونية
 أساسية متطلبات ثالث مع ليتماشى والرتتييب التشريعي اإلطار تطوير إىل احلاجة توّلدت اإلداريّة، اإللكرتونّية

 :وهي

 .السابقة النصوص يف مكتملة غري بصفة تناوهلا مت واليت اإللكرتونية باإلدارة املتعلق التشريعي الفراغ سدّ  -

 .الدولية املعايري مستوى إىل التونسي والتنظيمي القانوين باإلطار االرتقاء -

 .العمومّية اهلياكل بني للمعطيات اإللكرتوين التبادل ستعّزز اليت املندجمة للخدمات املنّظم العام اإلطار توفري -

 :المعلوماتية النظم تطوير.ثالثاً 

 مقاربة على باالعتماد اخلدمات دمج حنو التوّجه يف اإللكرتونّية اإلدارة إلسرتاتيجية الكبري التحّدي يتمّثل
 هذه وترتكز). املعطيات لتبادل بينها فيما للتخاطب قابلة( متناغمة املعلوماتية النظم جعل إىل دف شاملة
 نظم بني للتناغم عام إطار وحتديد اخلدمات لدمج منهجّية تطوير وعلى اإلسرتاتيجي التخطيط على املقاربة

  .اإللكرتوين األرشيف لرتكيز وطنية وخطة اإلعالمّية املنظومات سالمة لتأمني خطّة ووضع املعلومات
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     اإللكترونية اإلدارة لتطوير الوطنية اإلستراتيجية لتنفيذ المصاحبة اإلجراءات: الفرع الرابع 

 تيسري يف دور من هلا ملا بالغة أمهّية اإللكرتونية اإلدارة إسرتاجتية لتنفيذ املصاحبة اإلجراءات تكتسي
 مبا التخفيف من خيّول ما وهو تنفيذها على والعمل االسرتاتيجّية لتوّجهات املعنّية األطراف خمتلف وتبّين  استيعاب

 اإلداري اهليكل داخل تغّريات من اإلسرتاتيجية هذه تنفيذ عن سيرتّتب ما إىل بالنظر التغيري مبقاومة عنه يعّرب 
  .والفنّية واإلجرائّية التنظيمّية املستويات كلّ  على وذلك

 : )1(يف خاّصةً  اإلجراءات هذه وتتمّثل

 على اإلدارية اخلدمات بوضع املرتبط االستثمار عائد حتقيق ميكن ال : اخلدمات استعمال مستوى من الرفع -
 جيب اخلدمات استعمال نسق من وللرفع. املعنيني املستعملني طرف من هلا الفّعال االستخدام دون اخلط

 لذلك الالزمة املعدات توفري مع اخلدمة على احلصول لتسهيل االتصال قنوات تعدد على تقوم مقاربة اعتماد
 .املوضوعة اخلدمات هلذه تسويق إسرتاتيجية تطوير جانب إىل

 ملشاريع أفضل إجناز لضمان اإلداريّة اهلياكل خمتلف بني التعاون تعزيز : للخربات وتبادل تعاون سياسة اعتماد -
 بنوك وإنشاء للتعاون وطنية خطة وضع طريق عن التمّشي هذا جتسيد ويتم. أقل بكلفة اإللكرتونّية اإلدارة
 .استخدامها عند ومصاحبتهم العمومّية اهلياكل خمتلف ذمة على ووضعها واملراجع للوثائق موحدة

 خالل من البشرية املوارد يف االستثمار احلديثة التكنولوجيات استخدام عملية تستوجب : البشرية املوارد تنمية -
ال يف املوظفني كفاءات لتنمية خصوصّية برامج تنفيذ طريق عن وذلك والتكوين االنتداب  تنويع جانب إىل ا
 .للكفاءات دليل بوضع والكفاءات املهارات وتنمية العمومية الوظيفة يف االنتداب طرق وحتديث

 للعائد نظرا للدولة بالنسبة هاما استثمارا اإللكرتونية اإلدارة تطوير إسرتاتيجية تنفيذ ميثل : متويل إطار وضع -
 تتمثل للتمويل خمتلفة مصادر إجياد جيب اإلسرتاتيجية، هذه تنفيذ احتياجات ولتمويل يوّفره أن ينتظر الذي

 .الدويل والتعاون واخلاص العام القطاعني بني الشراكة للخزينة، اخلاصة احلسابات الدولة، ميزانية: يف أساسا

 واملعدات التجهيزات توفري املوظفني طرف من وجتسيدها اجلديدة املشاريع تطوير يستوجب : التجهيزات تأهيل -
 الضرورية باملعدات للتزود سنوية خطة وضع طريق عن وذلك احلواسيب أسطول جتديد جاب إىل الضروريّة

 .إداري هيكل لكل
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 وتطوير اإللكرتونية اإلدارة تطوير ركائز بني من لالتصاالت التحتية البنية تعترب : لالتصاالت التحتية البنية تعزيز -
 قطاع بتحرير البدء أوال جيب والنوعية الكمية الناحية من لالتصاالت املرجوة التحتية البنية ولتوفري. استخدامها
 .الشبكات وتوسيع تطوير جانب إىل اخلط على املوضوعة اخلدمات وحتسني االتصاالت

 متّكن اليت الوسائل بني من واخلاص العام القطاعني بني الشراكة تعترب: واخلاص العام القطاعني بني التعاون تعزيز -
 باللجوء باملقابل وتقوم األساسية وظائفها على الرتكيز خالل من املواطن إزاء األساسي دورها حتقيق من اإلدارة

 جودة حتقيق تضمن بصفة وتطويرها مهامها لتحقيق الالزمة والتكميلية اإلضافية املوارد لتوفري الشراكة إىل
 .اإلدارية اخلدمات

 جمال يف هاما اسرتاتيجيا حتديا اإللكرتوين الدفع وسائل تطوير ميّثل : اإللكرتوين الدفع وسائل وتنويع تطوير -
 من شؤونه قضاء املستعمل على تسّهل هامة إلكرتونّية خدمات تطوير يف دور من له ملا اإللكرتونية اإلدارة
 جهة من وناجعة سريعة بطريقة االستخالص بعملية والقيام جهة من الوقت إهدار تفادي من متكينه خالل
  .أخرى

 اإللكترونية اإلدارة لتطوير الوطنية لإلستراتيجية الكبرى المشاريع: الفرع الخامس 

  :)1(يف أساسا املشاريع هذه وتتمّثل عامة بصفة العمومي القطاع مّ  أفقّية صبغة املشاريع هذه تكتسي

 من املواطن ومتكن مؤسسايت منظور من اإلدارة تقدمي من البوابة هذه ستمكن : التونسية احلكومة بوابة تطوير -
 ،تونس حول عامة معلومات على احلصول يف يرغب من لكل موّحدة نفاذ نقطة وستمثل اإلدارة على التّعرف

 اهتمام مراكز حسب مبّوبة العمومي القطاع حول البيانات أو املعلومات جمموعة البوابة ستوّفر كما
  . املستعملني

 نسق من الرفع حنو موجهة مقاربة إطار يف اإلدارية اخلدمات بوابة تطوير يندرج : اإلداريّة اخلدمات بوابة تطوير -
م وفقا وتبويبها تقدميها خالل من املستعملني خمتلف قبل من اخلدمات استعمال دف ،حلاجّيا  إىل البوابة و

 بني التنقل عناء لتجنيبه اإلداريّة اإلجراءات حول واحملّينة الصحيحة املعلومة على احلصول من املواطن متكني
 اإلداريّة اخلدمات إىل مباشرة النفاذ من املواطن متكني إىل البوابة دف كما ،العمومّية اهلياكل خمتلف

  . اخلط على املوضوعة

 واملعلومات االتصال تكنولوجّيات بواسطة اإلدارة مع التفاعل يتطلب:  الواب على احلضور وتوحيد تقييس -
 على التعّرف من متكينه خالل من اخلط على املوضوعة اإلداريّة اخلدمات على اإلقبال على املستعمل حتفيز

                                                            
  . نفس املرجع السابق  1
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 بدّ  ال لذلك، وحتقيقا. اخلط على اإلدارة مع التعامل يف ثقته وبتدعيم اخلدمات هذه توّفرها اليت املضافة القيمة
 االعتماد يتمّ  العمومّية الواب مبواقع تتوّفر أن جيب اليت والضوابط املواصفات حتّدد موحدة مرجعّية ضبط من

  . وحتيينها بتحسينها أو مواقعهم بصياغة قيامهم خالل العمومّية اهلياكل خمتلف قبل من عليها

 بني الدمج لتيسري املالئمة األرضّية توفري إىل اإللكرتونّية اإلدارة اسرتاتيجّية دف:  اخلدمات إدماج عملية -
 بني للمعطيات اإللكرتوين التبادل لتعميم وذلك واالتصال املعلومات تكنولوجّيات باستخدام اإلداريّة اخلدمات
 املصاحل من العديد بني التنقل عناء املواطن على وختفيفا اإلداريّة واملسارات للمعامالت تبسيطا اإلداريّة اهلياكل
  .ما خبدمة لالنتفاع اإلداريّة

 تطوير إلسرتاتيجية بالنسبة أولوية اخلط على اإلدارية املطبوعات وضع ميثل : الذكّية اإلدارية املطبوعات موزع -
ا وذلك اإللكرتونية اإلدارة  املواطن مع وتعاملها اإللكرتونية اإلدارة تطوير أشكال من هاما شكال متثل لكو
ا كما  يف اإللكرتونية املطبوعات إدماج طريق عن وذلك اخلط على اخلدمات لوضع املناسبة األرضية ّيئ أ

  . املعلومات نظم مستوى على ومندجمة المادية مسالك

 لإلدارة قطاعية إسرتاتيجية إعداد على مسؤولة وزارة كل تعترب:  اإللكرتونية لإلدارة قطاعية إسرتاتيجيات وضع -
 .بالنظر إليها الراجعة العمومّية واملؤسّسات املصاحل كلّ  مع بالتعاون وذلك اإللكرتونية

دف  اإلدارية اخلدمات تطوير جمال يف قطاع لكل بالنسبة الرؤية حتديد إىل القطاعية اإلسرتاتيجية هذه و
  . واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات واستعمال

 عملّية خطّة حتديد مع اخلط على وضعها ميكن اليت اخلدمات حتدد أن القطاعّية االسرتاتيجية هلذه وينبغي
 الواردة العامة التوّجهات مراعاة اخلدمات هذه تشخيص خالل ويّتم. واضحة عمل لرزنامة وفقا لإلجناز

  . اإللكرتونّية اإلدارة باسرتاتيجّية

ا التونسّية اإللكرتونّية باإلدارة للتعريف االتصال خطّة تتمّثل : اتصال خطّة ضبط -  يف أساسيا عنصرا وخبدما
 والتحسيس بالتعريف املتعّلقة األنشطة من جمموعة من تتألف وهي. اإللكرتونية اإلدارة تطوير إسرتاتيجية
 .اإللكرتونّية اإلدارة جمال يف والتكوين

 املعلومات تكنولوجيا من املنتظرة واإلمكانيات التحديات على الضوء اخلطة هذه تسلط أن وجيب
. العامة اخلدمات نوعية وحتسني اإلدارية اإلجراءات وتبسيط ، التونسية اإلدارة حتديث سياسة لدعم واالتصاالت

  .خارجها او اإلدارة داخل سواء اإللكرتونّية اإلدارة خبدمات املستفيدين كلّ  إىل موّجهة وهي
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  التشريعات القانونية المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تونس: الرابع المطلب 

إن بناء جمتمع للمعلومات يف أي دولة يستلزم توافر جمموعة من التشريعات اليت تنظم التطبيقات والتسيري 
اجليد لتوظيف امكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصال، لذلك وجب اصدار نصوص قانونية وتنظيمية تتعلق 

  : باجلوانب التالية 

  ).األمن املعلومايت(محاية املعطيات الشخصية  -

  .األحكام اخلاصة بتبادل املعلومات والبيانات -

  .مكافحة جرائم املعلوماتية -

  .محاية امللكية الفكرية -

  .الدفع االلكرتوين -

  ).التوثيق االلكرتوين(االعرتاف باهلوية  -

  .التصديق االلكرتوين -

استصدار النصوص وهذا ما دفع بالدولة التونسية ملواكبة متطلبات عصر جمتمع املعلومات، من خالل 
القانونية الالزمة لضمان التناغم مع الظروف اجلديدة اليت فرضتها تكنولوجيا املعلومات واالتصال، إذ سيحاول 

  :الباحث فيما يلي االحاطة بأهم هذه القوانني والتنظيمات 

  )1(.االتصاالت جملة إمتام و بتنقيح يتعلق 2013 أفريل 12 يف مؤرخ 2013 لسنة 10 عدد قانون -

  )2(.لألموال اإللكرتوين بالتحويل املتعلق 2005 جوان 27 يف املؤرخ 2005 لسنة 50 عدد القانون -

 )3(.الشخصية املعطيات حبماية املتعلق 2004 جويلية 27 يف املؤرخ 2004 لسنة 63 عدد القانون -

                                                            
الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، : ، تونس االتصاالت مجلة إتمام و بتنقيح يتعلق ،2013 أفريل 12 يف مؤرخ 2013 لسنة 10 عدد القانون  1

  .1460، ص2013أفريل 16، 31عدد
الرائد الرمسي  للجمهورية : ، تونس لألموال  اإللكتروني بالتحويل المتعلق ،2005 جوان 27 يف املؤرخ 2005 لسنة 51 عدد القانون  2

  .   1500، ص2005جوان  28،  51التونسية، عدد 
الرمسي  للجمهورية الرائد : ، تونس الشخصية  المعطيات بحماية المتعلق ،2004 جويلية 27 يف املؤرخ 2004 لسنة 63 عدد القانون  3

     .2084، ص2004جويلية  30،  61التونسية، عدد 
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 الوطين للديوان القانوين الشكل بتحويل املتعلق 2004 أفريل 5 يف املؤرخ 2004 لسنة 30 عدد القانون -
 )1(.لإلتصاالت

  )2(.املعلوماتية بالسالمة املتعلق 2004 فيفري 3 يف املؤرخ 2004 لسنة 5 عدد القانون -

  )3(.اإللكرتونية والتجارة باملبادالت املتعلق 2000 أوت 9 يف املؤرخ 2000 لسنة 83 عدد القانون -

         ترخيص إسناد إجراءات و شروط بضبط يتعلق 2014 جانفي 16 يف مؤرخ 2014  لسنة 412 عدد أمر -
 )4(.لالتصاالت افرتاضية شبكة مشغل نشاط ملمارسة

                                   ترخيص إسناد وأجراءات شروط بضبط يتعلق 2014 ديسمرب 26 يف مؤرخ 2014 لسنة 4773 عدد أمر -
 )5(.األنرتنات خدمات مزود نشاط

 املعنية واألنشطة التدخالت بضبط يتعلق 2013 ديسمرب 12 يف مؤرخ 2013 لسنة 5199 عدد أمر -
 )6(.متويلها وطرق واالتصال املعلومات وتكنولوجيا املواصالت تنمية صندوق     مبسامهات

    وبضبط لالتصاالت الفنية الوكالة بإحداث يتعلق 2013 نوفمرب 6 يف مؤرخ 2013 لسنة 4506 عدد أمر -
  )7(.تسيريها وطرق واملايل اإلداري تنظيمها

                                                            
الرائد : ، تونس لإلتصاالت  الوطني للديوان القانوني الشكل بتحويل المتعلق ، 2004 أفريل 5 يف املؤرخ 2004 لسنة 30 عدد القانون  1

  .   971، ص2004أفريل  9،  29الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد 
الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس المعلوماتية  بالسالمة المتعلق ، 2004 فيفري 3 يف املؤرخ 2004 لسنة 5 عدد القانون  2

  .   251، ص2004فيفري  3، 10
الرائد الرمسي  للجمهورية : ، تونس اإللكترونية  والتجارة بالمبادالت المتعلق ، 2000 أوت 9 يف املؤرخ 2000 لسنة 83 عدد القانون  3

  .   2084، ص2000أوت  11، 64التونسية، عدد 
يتعلق بضبط شروط واجراءات اسناد ترخيص لممارسة نشاط مشغل شبكة  ، 2014جانفي  16مؤرخ يف  2014لسنة  412أمر عدد   4

  .305، ص2014جانفي  31، 9الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس افتراضية لإلتصاالت
 خدمات مزود ترخيص نشاط إسناد وأجراءات شروط بضبط يتعلق ، 2014 ديسمرب 26 يف مؤرخ 2014 لسنة 4773 عدد أمر  5

  .230، ص2015جانفي  23، 7الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد :، تونساألنترنات
 تنمية صندوق بمساهمات المعنية واألنشطة التدخالت بضبط يتعلق ، 2013 ديسمرب 12 يف مؤرخ 2013 لسنة 5199 عدد أمر  6

، 2013ديسمرب  31، 105الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد :، تونس تمويلها وطرق واالتصال المعلومات وتكنولوجيا المواصالت
  .4543ص

 وطرق والمالي اإلداري تنظيمها وبضبط لالتصاالت الفنية الوكالة بإحداث يتعلق ، 2013 نوفمرب 6 يف مؤرخ 2013 لسنة 4506 عدد أمر  7
  .3886، ص2013نوفمرب  12، 90الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد :، تونس تسييرها
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        تكنولوجيا وزارة مشموالت بضبط يتعلق 2012 سبتمرب 11 يف مؤرخ 2012 لسنة 1997 عدد أمر -
 )1(.واإلتصال املعلومات

        املعلومات تكنولوجيا وزارة بتنظيم يتعلق 2012 سبتمرب 11 يف مؤرخ 2012 لسنة 1998 عدد أمر -
 )2(.واإلتصال

          2008 لسنة 2638 عدد األمر بتنقيح يتعلق 2012 سبتمرب 18 يف مؤرخ 2012 لسنة 2000 عدد أمر -
 )3(.األنرتنات بروتوكول عرب اهلاتف خدمة توفري شروط بضبط واملتعلق 2008 جويلية 21 يف املؤرخ

     لكراس اخلاضعة االتصاالت خدمات بضبط يتعلق 2012 أكتوبر 5 يف مؤرخ 2012 لسنة 2361 عدد أمر -
  )4(.شروط

       نظام بتدخالت االنتفاع شروط بضبط يتعلق 2010 سبتمرب 20 يف مؤرخ 2010 لسنة 2342 عدد أمر -
 املنح إسناد وصيغ ونسب واالتصال املعلومات تكنولوجيات جمال يف والتجديد اإلبتكار على التشجيع
 )5(.املال رأس يف واملسامهة إرجاعه الواجب واالعتماد

           للسالمة الوطنية للوكالة التنظيمي اهليكل بضبط يتعلق 2010 أفريل 5 يف مؤرخ 2010 لسنة 635 عدد أمر -
  )6(.املعلوماتية

                                                            
الرائد : ، تونس واإلتصال المعلومات تكنولوجيا وزارة مشموالت بضبط يتعلق ، 2012 سبتمرب 11 يف مؤرخ 2012 لسنة 1997 عدد أمر  1

  .2612، ص 2012سبتمرب  28، 77للجمهورية التونسية، عدد الرمسي 
الرائد الرمسي : ، تونس واإلتصال  المعلومات تكنولوجيا وزارة بتنظيم يتعلق ، 2012 سبتمرب 11 يف مؤرخ 2012 لسنة 1998 عدد أمر  2

  .2613، ص 2012سبتمرب  28، 77للجمهورية التونسية، عدد 
 جويلية 21 في المؤرخ 2008 لسنة 2638 عدد األمر بتنقيح يتعلق ، 2012 سبتمرب 18 يف مؤرخ 2012 لسنة 2000 عدد أمر 3 

 28، 77الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس األنترنات  بروتوكول عبر الهاتف خدمة توفير شروط بضبط والمتعلق 2008
  .2626، ص 2012سبتمرب 

الرائد الرمسي : ، تونس شروط  لكراس الخاضعة االتصاالت خدمات بضبط يتعلق ، 2012 أكتوبر 5 يف مؤرخ 2012 لسنة 2361 عدد أمر  4
  .2773، ص 2012أكتوبر  12، 81للجمهورية التونسية، عدد 

 والتجديد اإلبتكار على التشجيع نظام بتدخالت االنتفاع شروط بضبط يتعلق ، 2010 سبتمرب 20 يف مؤرخ 2010 لسنة 2342 عدد أمر  5
: ، تونس المال رأس في والمساهمة إرجاعه الواجب واالعتماد المنح إسناد وصيغ ونسب واالتصال المعلومات تكنولوجيات مجال في

  .  2675، ص2010سبتمرب  21، 76الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد 
الرائد : ، تونس المعلوماتية  للسالمة الوطنية للوكالة التنظيمي الهيكل بضبط يتعلق ، 2010 أفريل 5 يف مؤرخ 2010 لسنة 635 عدد أمر  6

  .  1007، ص2010أفريل  9، 29للجمهورية التونسية، عدد  الرمسي
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         برنامج على لإلشراف وطنية جلنة بإحداث يتعلق 2009 أوت 12 يف مؤرخ 2009 لسنة 2366 عدد أمر -
ا تركيبتها وضبط األنرتنات بروتوكول ألرقام السادسة النسخة إىل التدرجيي اإلنتقال  )1(.ومشموال

         للتميز اجلمهورية رئيس جائزة بإحداث يتعلق 2009 جويلية 31 يف مؤرخ 2009 لسنة 2299 عدد أمر -
 )2(.الرقمي

        التونسية للوكالة التنظيمي اهليكل بضبط يتعلق 2009 مارس 28 يف مؤرخ 2009 لسنة 821 عدد أمر -
 )3(.لألنرتنات

      إلقامة إجازة إسناد وإجراءات شروط بضبط يتعلق 2009 فيفري 2 يف مؤرخ 2009 لسنة 283 عدد أمر -
 اجليل من اجلوالة االتصاالت وخدمات القارة االتصاالت خدمات لتوفري لالتصاالت عمومية شبكة وإستغالل

 )4(.الثالث واجليل الثاين

      الشبكات الستغالل العامة الشروط بضبط يتعلق 2008 سبتمرب 15 يف مؤرخ 2008 لسنة 3026 عدد أمر -
 )5(.النفاذ وشبكات لالتصاالت العمومية

          عرب اهلاتف خدمة توفري شروط بضبط يتعلق 2008 جويلية 21 يف مؤرخ 2008 لسنة 2638 عدد أمر -
 )6(.األنرتنات بروتوكول

                                                            
 النسخة إلى التدريجي اإلنتقال برنامج على لإلشراف وطنية لجنة بإحداث يتعلق، 2009 أوت 12 يف مؤرخ 2009 لسنة 2366 عدد أمر  1

، 2009أوت  21، 67الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس ومشموالتها  تركيبتها وضبط األنترنات بروتوكول ألرقام السادسة
    .3041ص

الرائد الرمسي : ، تونس الرقمي  للتميز الجمهورية رئيس جائزة بإحداث يتعلق، 2009 جويلية 31 يف مؤرخ 2009 لسنة 2299 عدد أمر  2
  .  2847، ص2009أوت  11، 64للجمهورية التونسية، عدد 

الرائد الرمسي  : ، تونس لألنترنات  التونسية للوكالة التنظيمي الهيكل بضبط يتعلق ، 2009 مارس 28 يف مؤرخ 2009 لسنة 821 عدد أمر  3
  .  1393، ص2009أفريل  03،  27للجمهورية التونسية، عدد 

 عمومية شبكة وإستغالل إلقامة إجازة إسناد وإجراءات شروط بضبط يتعلق ، 2009 فيفري 2 يف مؤرخ 2009 لسنة 283 عدد أمر  4
الرائد الرمسي  : ، تونس الثالث والجيل الثاني الجيل من الجوالة االتصاالت وخدمات القارة االتصاالت خدمات لتوفير  لالتصاالت

  .   526، ص2009فيفري  06  ،11للجمهورية التونسية، عدد 
 لالتصاالت العمومية الشبكات الستغالل العامة الشروط بضبط يتعلق ، 2008 سبتمرب 15 يف مؤرخ 2008 لسنة 3026 عدد أمر  5

  .   3563، ص2008سبتمرب  19،  76الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس النفاذ  وشبكات
: ، تونس األنترنات بروتوكول عبر الهاتف خدمة توفير شروط بضبط يتعلق، 2008 جويلية 21 يف مؤرخ 2008 لسنة 2638 عدد أمر  6

     .2733، ص2008جويلية  29،  61الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد 
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      وتسويق توريد وإجراءات شروط بضبط يتعلق 2008 جويلية 21 يف مؤرخ 2008 لسنة 2639 عدد أمر -
 )1(.اإلتصاالت شبكات عرب التشفري خدمات أو وسائل

               حلماية الوطنية اهليئة سري طرق بضبط يتعلق 2007 نوفمرب 27 يف مؤرخ 2007 لسنة 3003 عدد أمر -
 )2(.الشخصية املعطيات

         بالوزارة اإللكرتونية لإلدارة وحدة بإحداث يتعلق 2005 جويلية 5 يف مؤرخ 2005 لسنة 1894 عدد أمر -
  )3(.األوىل

 وجلنة االتصالية لإلدارة وزارية جلنة بإحداث يتعلق 2003 ماي 13 يف مؤرخ 2003 لسنة 1083 عدد أمر -
ا وبضبط االتصالية لإلدارة فنية  )4(.تسيريمها وطرق وتركيبتها مشموال

 سري وطرق واملايل اإلداري التنظيم بضبط يتعلق 2004 ماي 25 يف مؤرخ 2004 لسنة 1248 عدد أمر -
  )5(.املعلوماتية للسالمة الوطنية الوكالة

 إلقامة لزمة إسناد وإجراءات شروط بضبط يتعلق 2004 أفريل 19 يف مؤرخ 2004 لسنة 979 عدد أمر -
  )6(.املعطيات لرتاسل عمومية شبكة واستغالل

  

  

  

                                                            
 عبر التشفير خدمات أو وسائل وتسويق توريد وإجراءات شروط بضبط يتعلق ، 2008 جويلية 21 يف مؤرخ 2008 لسنة 2639 عدد أمر  1

  .   2735، ص2008جويلية  29،  61الرائد  الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس اإلتصاالت  شبكات
: ، تونس الشخصية  المعطيات لحماية الوطنية الهيئة سير طرق بضبط يتعلق ، 2007 نوفمرب 27 يف مؤرخ 2007 لسنة 3003 عدد أمر  2

  .   4214، ص2007نوفمرب  30،  96الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد 
الرائد الرمسي  : ، تونس األولى  بالوزارة اإللكترونية لإلدارة وحدة بإحداث يتعلق ، 2005 جويلية 5 يف مؤرخ 2005 لسنة 1894 عدد أمر  3

  .   1728، ص2005جويلية  12،  55للجمهورية التونسية، عدد 
 االتصالية لإلدارة فنية ولجنة االتصالية لإلدارة وزارية لجنة بإحداث يتعلق ، 2003 ماي 13 يف مؤرخ 2003 لسنة 1083 عدد أمر  4

  .   1807، ص2003ماي  20،  40الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس تسييرهما  وطرق وتركيبتها مشموالتها وبضبط
 للسالمة الوطنية الوكالة سير وطرق والمالي اإلداري التنظيم بضبط يتعلق ، 2004 ماي 25 يف مؤرخ 2004 لسنة 1248 عدد أمر  5

  .   1541، ص2004جوان  4،  45الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ،  تونس المعلوماتية 
 للسالمة الوطنية الوكالة سير وطرق والمالي اإلداري التنظيم بضبط يتعلق ، 2004 ماي 25 يف مؤرخ 2004 لسنة 1248 عدد أمر  6

  .   1215، ص2004أفريل  27،  34الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ،  تونس المعلوماتية
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         إلقامة لزمة إسناد وإجراءات سروط بضبط يتعلق 2003 ماي 26 يف مؤرخ 2003 لسنة 1158 عدد أمر -
 )1(".فسات" نوع من الصناعية األقمار. عرب لالتصاالت عمومية شبكة وإستغالل

                       الغزالة" التكنولوجـي القطـب بإحـداث يتعلق 2001 سبتمرب 17 يف مؤرخ 2001 لسنة 2189 عدد أمر -
 )2(.تسيريه وطرق واملايل اإلداري تنظيمه وبضبط"  اإلتصال لتكنولوجيات

      بتونس للمواصالت العليا املدرسة بإحداث يتعلق 1998 ماي 11 يف مؤرخ 1998 لسنة 1064 عدد أمر -
 )3(.والبيداغوجي واملايل اإلداري وبتنظيمه

        التكنولوجية للدراسات األعلى املعهد بإحداث يتعلق 1998 ماي 11 يف مؤرخ 1998 لسنة 1065 عدد أمر -
  )4(.والبيداغوجي واملايل اإلداري وبتنظيمه بتونس املواصالت يف

 للهياكل اإلدارية الوثائق إىل بالنفاذ يتعلق 2011 ماي 26 يف مؤرخ 2011 لسنة 41 عدد مرسوم -
  )5(.العمومية

 لتأمني الالزمة التقنية اجلوانب بضبط يتعلق 2008 جويلية 24 يف مؤرخ االتصال تكنولوجيات وزير من قرار -
  )6(.وسالمتها األنرتنات بروتوكول عرب اهلاتف خدمات جودة

 املتعلق الشروط كراس على باملصادقة يتعلق 2007 أفريل 11 يف مؤرخ االتصال تكنولوجيات وزير من قرار -
  )7(.لالتصاالت العمومية املراكز باستغالل

                                                            
 عمومية شبكة وإستغالل إلقامة لزمة إسناد وإجراءات سروط بضبط يتعلق ، 2003 ماي 26 يف مؤرخ 2003 لسنة 1158 عدد أمر  1

  .   1955، ص2003جوان  3، 44الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس "فسات" نوع من الصناعية األقمار. عبر لالتصاالت
وبضبط "  اإلتصال لتكنولوجيات الغزالة" التكنولوجـي القطـب بإحـداث يتعلق ، 2001 سبتمرب 17 يف مؤرخ 2001 لسنة 2189 عدد أمر  2

  .   3847، ص2001سبتمرب  25، 77الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس تسييره وطرق والمالي اإلداري تنظيمه
 والمالي اإلداري وبتنظيمه بتونس للمواصالت العليا المدرسة بإحداث يتعلق ، 1998 ماي 11 يف مؤرخ 1998 لسنة 1064 عدد أمر  3

  .   1137، ص1998ماي  22، 41الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس والبيداغوجي 
 بتونس المواصالت في التكنولوجية للدراسات األعلى المعهد بإحداث يتعلق ، 1998 ماي 11 يف مؤرخ 1998 لسنة 1065 عدد أمر  4

  .   1140، ص1998ماي  22، 41رية التونسية، عدد الرائد الرمسي  للجمهو : ، تونس والبيداغوجي والمالي اإلداري وبتنظيمه
الرائد الرمسي : ، تونس العمومية للهياكل اإلدارية الوثائق إلى بالنفاذ يتعلق ، 2011 ماي 26 يف مؤرخ 2011 لسنة 41 عدد مرسوم  5

  .  792، ص2011ماي  31، 39للجمهورية التونسية، عدد 
 عبر الهاتف خدمات جودة لتأمين الالزمة التقنية الجوانب بضبط يتعلق ، 2008 جويلية 24 يف مؤرخ االتصال تكنولوجيات وزير من قرار  6

  .   2842، ص2008أوت  5،  63الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس وسالمتها     بروتوكول األنترنات
 العمومية المراكز باستغالل المتعلق الشروط كراس على بالمصادقة يتعلق ، 2007 أفريل 11 يف مؤرخ االتصال تكنولوجيات وزير من قرار  7

     .1307، ص2007أفريل  20،  32الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونسلالتصاالت
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         الشروط كراس على باملصادقة يتعلق 2004 أفريل 14 يف مؤرخ والنقل اإلتصال تكنولوجيات وزير من قرار -
  )1(.اجلوال الرقمي للهاتف القصرية املراسالت بإعتماد اإلتصاالت خدمات توفري لشروط الضابط

 املتعلقة التقنية املعطيات بضبط يتعلق 2001 جويلية 19 يف مؤرخ اإلتصال تكنولوجيات وزير من قرار -
 )2(.ا والوثوق اإللكرتونية املصادقة        بشهادات

  

  مؤشرات استعمال اإلدارة العمومية في تونس لتكنولوجيا المعلومات واالتصال:  الخامس المطلب

لتكنولوجيا املعلومات واالتصال،   العمومية التونسية املؤشرات االحصائية األساسية حول استعماالت اإلدارة
  :واليت مت ضبطها يف إطار الشراكة الدولية حول تنمية جمتمع املعلومات، وهي موضحة كما يلي 

  مؤشرات استعمال اإلدارة العمومية في تونس لتكنولوجيا المعلومات واالتصال) : 26(جدول رقم 

معطيات   المؤشر
2014  

  %48  اإلدارات العمومية املستعملني املعتادين للحاسوبنسبة أعوان 
  %31  نسبة أعوان اإلدارات العمومية املستعملني املعتادين لألنرتنت

  LAN(  84%(نسبة اإلدارات العمومية اليت لديها شبكة داخلية 
  %48  نسبة اإلدارات العمومية اليت لديها شبكة أنرتنت

  ا نفاذ لألنترنت حسب نوع النفاذنسبة اإلدارات العمومية التي لديه
  RTC(  17%(اتصال هاتفي عرب املودام 

  RNIS(  3%(شبكة رقمية مندجمة 
  %85  اخلطوط الطرفية الرقمية الالمتوازية

  LS(  25%(اخلطوط اخلاصة 
  WIMAX(  1%(االتصال عرب تقنيات 

                                                            
 خدمات توفير لشروط الضابط الشروط كراس على بالمصادقة يتعلق ، 2004 أفريل 14 يف مؤرخ والنقل اإلتصال تكنولوجيات وزير من قرار  1

، 2004أفريل  20،  32الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس الجوال الرقمي للهاتف القصيرة المراسالت بإعتماد اإلتصاالت
  .1065ص

 اإللكترونية المصادقة بشهادات المتعلقة التقنية المعطيات بضبط يتعلق ، 2001 جويلية 19 يف مؤرخ اإلتصال تكنولوجيات وزير من قرار  2
  .2385، ص2001جويلية  27، 60الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس بها والوثوق
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  %7  أو هاتف ذكي) G3++(اتصال عرب مفتاح 
  VSAT(  1%(اتصال عرب القمر الصناعي 

  GPRS(  2%(اتصال عرب تقنيات 
  FO(  16%(اتصال عرب األلياف البصرية 

 %50  نسبة اإلدارات العمومية املتواجدة على شبكة األنرتنت
اجلمهورية ،  مؤشرات استعمال اإلدارة العمومية لتكنولوجيا المعلومات واالتصالاإلدارة العامة لإلقتصاد الرقمي واالستثمار واالحصاء، : المصدر 

  .وزارة تكنولوجيا االتصال واالقتصاد الرقمي: التونسية 

من خالل املعطيات املوضحة يف اجلدول أعاله ميكن القول أن اإلدارة العمومية يف تونس توظف تكنولوجيا 
املعلومات واالتصال بشكل مقبول إذا ما قورنت باجلزائر، حيث نالحظ أن أكثر من نصف املؤسسات العمومية 

  .تونس تستعمل االنرتنت يف أداء عملها يف

  

  تونس اإلدارة المحلية في مخرجات توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في:  السادس المطلب

  من خالل البوابة اإللكترونية المحلية الجماعات مستوى على الشفافية ثقافة تعزيز: الفرع األول 

 حق الرشيدة، احلوكمة ،بالدستور الواردة اجلديدة لألحكام اإللكرتونية احمللية اجلماعات بوابة تستجيب
 ذمة على البوابة تضع أقسامها خمتلف خالل من ،التشاركية والدميقراطية ،املعلومة إىل النفاذ يف املواطنني

 ظماملن والتنظيمي القانوين واإلطار االستثمار، وخمطط البلديات، أداء املالية، حول متنوعة معلومات املستخدمني
 اخلاص الفضاء ويعزز، كرتويناإلل الفضاءمن خالل الشكاوى  إيداع من لمواطننيل ميكن، كما احمللية للجماعات
 مت اليت الوسائل إحدى من احمللية اجلماعات موقع يعتربو  ،واحمللي املركزي املستوى على التعاوناحمللية  باجلماعات

 ثقافة وتكريس البلديات كفاءات تطوير اىل ويهدف، احمللية واحلوكمة احلضرية التنمية برنامج إطار يف تطويرها
  )1(.واملساءلة والتشاركية الشفافية عرب دتتجس اليت الرشيدة احلوكمة

  شكاوى المواطنين عبر شبكة األنترنت: الفرع الثاني 

وضعت وزارة الشؤون احمللية والبيئة التونسية حتت تصرف مواطنيها امكانية تقدمي شكاوى على اخلط 
، الخط على شكوى: مباشرة دون عناء التوجه إىل مقر البلدية أو الوزارة، وذلك من خالل الفضاء املسمى 

                                                            
:  الزيارة ، تاريخ اإللكترونية البوابة خالل من المحلية الجماعات مستوى على الشفافية ثقافة تعزيزبوابة اجلماعات احمللية التونسية،   1

  :املوايل الرابط على ،12/10/2017
http://www.collectiviteslocales.gov.tn/ar 
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 من الفضاء هذا نكميمكّ : " حيث جتد العبارة التالية على البوابة اإللكرتونية ملوقع وزارة الشؤون احمللية والبيئة 
، وللعلم فإن هذه اخلدمة قد " والبيئة المحلية الشؤون وزارة وإلى بلديتكم إلى وشكواكم مالحظاتكم توجيه

يف انتظار تعميمها على مجيع بلديات القطر التونسي سنة  مت توفريها خلمسة بلديات منوذجية فقط كمرحلة أوىل
  )1(.سكرة بلدية، نابل بلدية، الكرم بلدية، التضامن بلدية، بوسامل، وهي بلدية 2017

  

  في تونسالمشاركة المجتمعية المحلية : المطلب السابع 

  والحوكمة المحليةالمشاركة المجتمعية المحلية لتنفيذ برنامج التنمية الحضرية : الفرع األول 

 البنك من بقرض جزئياً  ممول تونسي دينار مليون 1220 احمللية واحلوكمة احلضرية التنمية برنامج كلفة تبلغ
 آليات اعتماد ،الالمركزية جمال يف الدستورية يءاملباد تكريس يف املسامهة إىل الربنامج هذا يهدف ،العاملي

 مت الربنامج هذا إطار يف ،شهراً  60 مدى على الربنامج هذا إجناز ميتد ،احلر التدبري مبدأ ،التشاركية الدميقراطية
 ومشروطة ومنصفة وموضوعية شفافة صيغة باعتماد املنحة إسناد ساسأ على يقوم املنح لتوزيع جديد نظام اعتماد
  : )2(كاأليت  الربنامج جنازإ رزنامة وتتلخص ،املستوجبة الدنيا الشروط وحتقيق البلديات أداء بتقييم

 باملبالغ إعالمها دف للبلديات رمسية مراسالت توجيه يتم:  للمساعدات األولية بالمبالغ البلديات إعالم -
  .إنصافاً  وأكثر وشفافة موضوعية معادلة على بناءً  املبالغ هذه احتساب يتم ،املقبلة السنة ملساعدات األولية

 بلدية كل تتحصل التقييم هلذا تبعاً ، املنقضية للسنة بالنسبة بلدية كل أداء تقييم يتم :البلديات  أداء تقييم -
 70 على يقل ال النقاط من حاصل على البلدية تتحصل أن جيب ،100 جمموع من النقاط من حاصل على
  .املساعدة مبلغ كامل على احلصول من لتتمكن نقطة

ا البلديات تعد :السنوي  اإلستثمار وبرنامج الميزانية إعداد -  برناجمها وكذلك املقبلة للسنة ميزانيا
تمع ومكونات مواطنيها مع التشاركية املنهجية على عتمادإلبا املقبلة للسنة االستثماري  .املدين ا

 الدنيا شروط )5( مخسة حتقيق البلدية على جيب املساعدة على للحصول :المستوجبة  الدنيا الشروط -
 .الشروط هذه حتقيق عدم حالة يف املساعدة على احلصول بلديةألي  ميكن ال ،املستوجبة

                                                            
  :املوايل الرابط على ،12/10/2017:  الزيارة ، تاريخ األنترنت شبكة عبر المواطنين شكاوىبوابة اجلماعات احمللية التونسية،   1

  http://www.collectiviteslocales.gov.tn/ar/e-reclamation-ar 
:  الزيارة ، تاريخ المحلية والحوكمة الحضرية التنمية برنامج لتنفيذ المحلية المجتمعية المشاركةبوابة اجلماعات احمللية التونسية،   2

  :املوايل الرابط على ،12/10/2017
http://www.collectiviteslocales.gov.tn/ar/7367-2 
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 للمساعدة النهائي املبلغ على احلصول من البلديات لتتمكن :للمساعدات  النهائية بالمبالغ البلديات إعالم -
 الدنيا للشروط واإلستجابة األداء من أدىن حد حتقيق عليها جيب للغرض، املعدة املعادلة وفق احملتسب

 ..املستوجبة

 الدنيا للشروط استجابت اليت البلديات لفائدة املساعدات حتويل يتم :البلديات  لفائدة المساعدات تحويل -
  .األداء من أدىن حد على وحتصلت املستوجبة

  لإلستفادة من منحة برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحليةالبلديات  أداء تقييم نظام: الفرع الثاني 

 حيدد ،البلديات لفائدة املنح إلسناد جديد نظام إقرار مت احمللية واحلوكمة احلضرية التنمية برنامج إطار يف
 األداء بتقييم ومشروطة ،ومنصفة وموضوعية شفافة صيغة أساس على املنحة مقدار احتساب طريقة النظام هذا

 حسب تقييم اىل البلديات ختضع اجلملية املنحة على وللحصول ،املستوجبة الدنيا الشروط باحرتام وكذلك
 . الديمومة و التصرف و الحوكمة ميادين 3 يغطي أعداد إسناد نظام باستعمال مؤشرات

 قبل من املنجز داءألا تقييم طارإ يف قطةن 100 حساب من نقطة 70 على احلصول البلديات على وجيب
 للتمتع املستوجبة الدنيا الشروط للخمس االستجابة البلدية على يتعني كما ،العمومية حلاللمص العامة الرقابة هيئة

 املنحة على احلصول ميكنها ال الدنيا الشروط اخلمس إىل تستجيب مل اليت البلدية نأ إىل اإلشارة وجتدر ،باملنحة
  )1(.اجلارية للسنة بالنسبة

  : لإلستفادة من منحة برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية المستوجبة الدنيا الشروط. أوالً 

لس قبل من املقبلة للسنة التقديرية امليزانية إقرار :التقديرية  الميزانية إقرار -  أقصاه أجل يف وذلك البلدي ا
  .اجلارية السنة من ديسمرب 31

 لسلطة باملساعدة، اإلنتفاع سنة بسنتني تسبق اليت للسنة املالية احلسابات إرسال :المالية  الحسابات إرسال -
لس مصادقة بعد تليها، اليت السنة من جوان 15 أقصاه أجل يف وذلك اإلشراف،   .البلدي ا

لس مصادقة :االستثمار  برنامج على البلدي المجلس مصادقة -  السنوي اإلستثمار برنامج على البلدي ا
  .اجلارية السنة من ديسمرب 31 أقصاه أجل يف التشاركية املنهجية وفق املعد املقبلة للسنة

                                                            
  .2018 ميزانية بعنوان 2017 سنة من بدايةً  رمسياً  يدرج أن على 2016 سنة يف األداء تقييم نظام جتربة لإلشارة فقط لقد متت  1
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 الصفقات إلبرام السنوي التقديري املخطط إشهار :الصفقات  إلبرام السنوي التقديري المخطط إشهار -
 أجل يف وذلك العمومية للصفقات الوطين املرصد موقع على البلدية قبل من باملساعدة االنتفاع لسنة العمومية

  .اجلارية السنة من جانفي 15 أقصاه

لس مصادقة :االتفاقية  على البلدي المجلس مصادقة -  مسؤوليات تضبط اليت االتفاقية على البلدي ا
 أجل يف باملساعدة اإلنتفاع بعنوان احمللية اجلماعات ومساعدة القروض صندوق يف املمثلة الدولة مع البلدية
  .اجلارية السنة من ديسمرب 31 أقصاه

  : مثال تقييم بلدية الكريب . ثانياً 

  :، مت تقييم بلدية الكريب، فكانت النتائج كما يلي احمللية واحلوكمة احلضرية التنمية برنامج إطار يف

  .7860: عدد السكان  -
 .2016: السنة   -
 .92/100: اجلملي  التقييم  -
  38/40: الدميومة ، 26/30: التصرف ، 28/30: احلوكمة   -

  لدعوة المواطنين للمشاركة في تحديد أولويات المشاريع التنمويةنموذج . ثالثاً 

إن احلكومة التونسية تنتهج أسلوب الدميقراطية التشاركية يف تسيري شؤون اجلماعات احمللية، وذلك من 
تمع املدين، واملواطنني على املستوى احمللي بالنسبة املشاريع ذات األولوية يف حتديد  خالل اشراك فعاليات ا

  :، وفيما يلي يطرح الباحث منوذجاً يوضح احدى اجراءات تنفيذ هذا األسلوب مجتمع احملليلل

   إعالن

 2017 لسنة االستثمار ملخطط الثانية التشاركية اجللسة حلضور دعوة

 اخلصوصية النيابة رئيس يتشرف ،املفتوحة واحلوكمة التشاركية الدميوقراطية يءملباد تطبيقاً ، وبعد دعوة
 السنوي الربنامج اعداد اطار يف والنهائية الثانية التشاركية اجللسة فعاليات حلضور بدعوتكم بوسالم لبلدية

) 15.00(الزوال بعد الثالثة الساعة على 2016 نوفمرب 25 اجلمعة يوم وذلك ،2017 لسنة التشاركي لالستثمار
  )1(.وساملب حشاد فرحات ساحة البلدية بقصر

                                                            
 ،12/10/7201:  الزيارة ، تاريخ 2017 لسنة االستثمار لمخطط الثانية التشاركية لحضورالجلسة دعوةبوسامل اإللكرتونية،  بلدية بوابة 1 

  http://www.commune-bousalem.gov.tn/afficher_actu.php?id=20 :املوايل الرابط على
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 تحسين في واالتصال المعلومات تكنولوجيا توظيف أثر لمعرفة ميدانية دراسة: الثالثالمبحث 
  وتونس الجزائر من كل في المحلية االدارة كفاءة

  

أي حبث علمي خاصًة إذا ما تعلق األمر بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية،  تعترب الدراسة امليدانية أساس
فالدراسة امليدانية تتيح للباحث جماًال أوسع جلمع البيانات حول موضوع دراسته، ومبا أن قيمة النتائج اليت يتحصل 

مليدانية، لذا سيحاول عليها الباحث مرتبطة مبدى دقة اإلجراءات املنهجية والضبط الدقيق يف معاجلة الدراسة ا
الباحث خالل هذا املبحث توضيح طبيعة املناهج املستخدمة يف هذه الدراسة امليدانية وحدودها، ووصف العينة 
وكيفية اختيارها، واألساليب اإلحصائية املستعملة يف حتليل النتائج، ليتمكن يف األخري من التحقق إذا ما كانت 

، واملتغري التابع أال "توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال " ري املستقل أال وهو هناك عالقة ارتباطية ما بني املتغ
، وذلك من أجل معرفة أثر توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف االدارة احمللية "كفاءة اإلدارة احمللية " وهو 

   .  على كفاءة هذه األخرية يف كل من دولة اجلزائر وتونس

  

  مناهج الدراسة الميدانية: المطلب األول 

املنهج هو جمموعة من القواعد اليت يتم وضعها بقصد الوصول إىل احلقيقة يف العلم، أو الطريقة اليت يتبعها 
الباحث يف دراسته للمشكلة من أجل إكتشاف احلقيقة، أو هو فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار أو 

ااإلجراءات من أجل الكشف عن احلقيقة اليت    )1(.جيهلها، أو من أجل الربهنة عليها لآلخرين الذين ال يعرفو

  

  

  

                                                            
الممارسات التدريسية اإلبداعية لألستاذ الجامعي وعالقتها ببعض متغيرات الشخصية، دراسة ميدانية على عينة من أساتذة الزهرة األسود،   1

أطروحة دكتوراه علوم يف علم التدريس ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، قسم علم : ، اجلزائر الجزائريةالجامعات 
  .122، ص2013/2014النفس وعلوم الرتبية، منشورة، 
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  :حيث تعترب املناهج التالية هي املناهج املناسبة هلذه الدراسة 

  منهج دراسة الحالة : الفرع األول 

م، حيث  )1(يستعمل منهج دراسة احلالة كما يرى الرفاعي لدراسة الظواهر املرتبطة بسلوك األفراد وتصرفا
يقوم منهج دراسة احلالة على مجع البيانات املتعلقة بوحدة معينة سواء كانت فردًا أو مؤسسة أو نظامًا يف مرحلة 
ا وذلك بقصد الوصول إىل تعميمات علمية متعلقة بالوحدة  معينة من تارخيها أو يف مجيع املراحل اليت مرت 

ة هلا   .املدروسة وبغريها من الوحدات املشا

 المنهج الوصفي : ني الفرع الثا

يعىن املنهج الوصفي لدراسة وإيضاح خصائص الظاهرة أو حالة معينة كما هي كائنة يف الواقع، وتفسريها 
ا، ويتطلب هذا املنهج مجع بيانات حول الظاهرة حمل  ا يف إطار ظواهرها واملتغريات احمليطة  وحتديد عالقا

حات ميدانية، واليت تعتمد بدرجة كبرية على اختيار عينات مناسبة البحث، وفق املالحظة واملشاهدة، وإجراء مسو 
مبختلف أنواعها، سواًء كانت عينات بسيطة أو عشوائية، عمدية أو منتظمة، مع اختبار وحتليل هذه العينات وفق 

  )2(.برجمة حاسوبية

 المنهج التحليلي : الفرع الثالث 

لتفسريات سببية ومقارنات، واختبار صحة الفروض،  يعىن املنهج التحليلي بتمحيص الوقائق واخضاعها
والقيام بالتجارب معتمدًا على القياس الكمي أكثر من النوعي للوصول للحقائق العلمية، يف إطار ما جيب أن 
يكون، ومن مث ميثل التحليل إطار منهجي يفسر وميحص وحيلل ما وصف بالفعل، يف إطار حتليل وتفسري البيانات 

ا السببية أو العللية واملقارنات، ومدى الرتابط وفق حتليل املتغريات  أو املعلومات ا، وإبراز عالقا معة ودالال ا
  )3(.املستقلة والتابعة

  

  

                                                            
في المؤسسة دراسة حالة المؤسسة الوطنية  دور التسيير التقديري للوظائف والكفاءات في فعالية إدارة الموارد البشريةشكري مدلس،   1

مذكرة ماجستري، جامعة احلاج خلضر بباتنة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، قسم علوم : ، اجلزائر للهندسة والبناء فرع حاسي مسعود
  .114، ص2008التسيري، 

  .177، مرجع سبق ذكره، صتابة الرسائل والبحوث العلميةتقنيات ومناهج البحث العلمي، تحليل أكاديمي لكمحد سليمان املشوخي،   2
  .179نفس املرجع، ص  3
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  شرح وتوضيح عينة الدراسة واألدوات المستعملة:  الثانيالمطلب 

 شرح وتوضيح عينة الدراسة : الفرع األول 

إن جمتمع البحث يف هذه الدراسة اليت تبحث يف مدى مسامهة توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف 
بلديات كل من دولة اجلزائر وتونس، ونظراً موظفي رفع كفاءة اإلدارة احمللية يف كل من اجلزائر وتونس، هو جمموع 
إنه قد مت اللجوء إىل أخذ عينة متثل صورة مصغرة لصعوبة االتصال والدراسة امليدانية جلميع أفراد جمتمع البحث ف

تمع األصلي، حيث مت استخدام العينة القصدية واليت تسمح للباحث أن ينتقي أفراد عينته مبا خيدم أهداف  عن ا
متثلت العينة يف جمموعة خمتارة من موظفي بعض  الدراسة وبناًء على معرفته مبا حيقق أغراض البحث، حيث

تمع األصلي للدراسة  جمموع بلديات واليتني من واليات كل من دولة اجلزائر ودولة تونس،البلديات من  لتمثيل ا
م العلمية والوظيفية يف الذي أشرت إليه آنفاً، اعتقادًا من  الباحث أن املوظفني على اختالف وظائفهم ومستويا

التصال يف االدارة احمللية، وكذا معرفتهم البلديات هم األنسب يف معرفة مدى توظيف تكنولوجيا املعلومات وا
علمًا أن كافة البلديات يف كل من اجلزائر أو تونس ختضع لنفس القوانني والسياسات مبدى كفاءة االدارة احمللية، 

من كل ) 7إىل  6من (من املوظفني يرتاوح عددهم وعلى هذا األساس مت انتقاء جمموعة العامة للدولة املعنية، 
) 96(يف اجلزائر حيث بلغ جمموع مفردات العينة بلديات املختارة للدراسة كمفردات لعينة الدراسة، بلدية من ال

ويف األخري كان جمموع مفردة، ) 96(ونفس الشيء بالنسبة لتونس حيث بلغ جمموع مفردات عينة الدراسة  مفردة،
واجلدول املوايل يوضح أمساء الواليات مفردة، ) 192(مفردات الدراسة امليدانية يف كل من اجلزائر وتونس 

  :والبلديات املعنية بالدراسة امليدانية يف كل من اجلزائر وتونس، وكذا عدد مفردات عينة الدراسة يف كل بلدية 

مجتمع الدراسة في كل من التي ينتمي اليها مفردات بلديات الواليات و الجدول بأسماء : ) 27( جدول رقم
  الجزائر وتونس

  دولة تونس  زائردولة الج
  والية أريانة  والية تونس  والية غرداية  والية ورقلة

عدد   البلدية  الرقم
  المفردات 

عدد   البلدية  الرقم
  المفردات

عدد   البلدية  الرقم
  المفردات

عدد   البلدية  الرقم
  المفردات

  7  التضامن  1  7  تونس   1  6  غرداية  1  6  الطيبات  1
سيدي   2  6  زلفانة  2  6  تماسين  2

  حسين
  6  المنيهلة  2  7

  7  سكرة  3  7  المرسى  3  6  العطف  3  6  العالية  3
  7  أريانة  4  7  الكرم  4  6  متليلي  4  6  انقوسة  4
  7  رواد  5  7  باردو  5  6  المنيعة  5  6  الرويسات  5
  6قلعة   6  7حلق   6  6  بريان  6  6  تقرت  6
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  األندلس  الوادي
الضاية   7  6  ورقلة  7

بن 
  ضحوة

  /  /  /  7  قرطاج  7  6

سيدي   8  6  القرارة  8  6  الحجيرة  8
  بوسعيد

7  /  /  /  

  40  المجموع  56  المجموع  48  المجموع  48  المجموع
 96: المجموع الكلي لمفردات عينة الدراسة في الجزائر هو 

  مفردة
  مفردة 96: المجموع الكلي لمفردات عينة الدراسة في تونس هو 

  مفردة 192: وتونس  هو المجموع الكلي لمفردات عينة الدراسة في كل من الجزائر 
  من اعداد الباحث: المصدر 

  أدوات جمع البيانات : الفرع الثاني 

  :لقد اعتمد الباحث يف مجع البيانات املتعلقة بالظاهرة املدروسة ميدانياً على األدوات التالية 

بعض البلديات يف كل من  لقد وقف الباحث من خالل املعاينة امليدانية يف: المعاينة الميدانية والمالحظة . أوالً 
اجلزائر وتونس على مستوى التقدم يف توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال بغية عصرنة اإلدارة احمللية واالندماج 

باعتبارها املصلحة  يف جمتمع املعلومات، من خالل الوقوف على التجهيزات والشبكات اخلاصة باحلالة املدنية
ر عن مدى عزم اهليئات ت هذه املعاينة الباحث من أخذ تصوّ ، حيث مكنّ واطننياألقرب للشرحية الكربى من امل

االستفادة من توظيف امكانيات تكنولوجيا  علىالسياسية املعنية باجلماعات احمللية يف كل من اجلزائر وتونس 
حل يف كل املعلومات واالتصال، هذا من جهة ومن جهة أخرى قد الحظ الباحث من خالل زيارته ملختلف املصا

من اجلزائر وتونس سهولة ويسر تقدمي خمتلف اخلدمات للمواطنني جراء توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال، 
 .مما يعزز لدى الباحث فرضية تأثري توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال على كفاءة اإلدارة احمللية

ق عن توظيف امكانيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال من أجل معرفة بعض احلقائ:  غير المقننة المقابلة. ثانياً 
 أثناءوكذا كفاءة اإلدارة احمللية يف كل من اجلزائر وتونس، عمد الباحث انتهاز فرصة مقابلته لألمني العام للبلدية 

ا تفيد موضوعستمارات االستبيان بغية توزيعها على موظفيه، طرح بعض األسئلة إتسليمه   اليت يرى أن اجابا
 .واليت تساعد الباحث دون شك يف حتليل وتفسري نتائج االستبيانالبحث، 
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ا  :استمارة االستبيان . ثالثاً  منوذج يضم جمموعة أسئلة توجه إىل األفراد من أجل " تعرف استمارة االستبيان بأ
ة الشخصية أو احلصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف، ويتم تنفيذ االستمارة عن طريق املقابل

 )1(".أن ترسل إىل املبحوثني عن طريق الربيد 

دف إىل    :وحيث كانت األسئلة املطروحة يف االستمارة 

معرفة مدى توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة يف البلديات حمل الدراسة يف كل من  -
 .اجلزائر وتونس

تمعية من قبل معرفة مدى توظيف تكنولوجيا املعلومات  - واالتصال يف تفعيل املشاركة السياسية ا
 .البلديات حمل الدراسة يف كل من اجلزائر وتونس

 .معرفة مدى كفاءة اإلدارة يف البلديات حمل الدراسة يف كل من اجلزائر وتونس -

لى أدبيات ولقد مت تصميم استمارة االستبيان املستخدمة يف البحث جلمع البيانات امليدانية باالعتماد ع
متغريات الدراسة يف شقها املتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصال، وكذا يف شقها املتعلق بكفاءة التنظيم اإلداري، 
كما احتوت االستمارة على ثالثة أجزاء، حيث كان اجلزء األول خمصص للبيانات العامة ملفردات العينة، فيما 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة احمللية، بينما اجلزء  ُخصص اجلزء الثاين لألبعاد اخلاصة بتوظيف
  .الثالث فقد ُخصص لألبعاد اخلاصة بكفاءة اإلدارة احمللية

وجدير بالذكر أن الصياغة النهائية الستمارة االستبيان متت بعد عرضها على جمموعة من احملكمني من 
، وقد مت )بهم واملؤسسات املنتمني إليها مرفقة ضمن قائمة املالحق أمساء األساتذة احملكمني ورت( أساتذة جامعيني

األخذ باآلراء املقدمة بتعديل وحذف وإعادة صياغة بعض العبارات، وكذا جتريبها على عينة جتريبية صغرية متثلت 
ما مكانيَا من الباحث، ليتم تعديلها وفقاً  لذلك والتوصل  يف موظفني من بلدية العالية وبلدية احلجرية حبكم قر

   .إىل الشكل النهائي الذي مت استخدامه يف الدراسة امليدانية واملرفق ضمن قائمة املالحق

وقد مت تطبيق االستمارة من خالل التوزيع املباشر من طرف الباحث وذلك باإلتصال مباشرة باألمني العام 
م مباشرة للبلدية وتسليمه اإلستمارات اليت يشرف على توزيعها على موظفيه ب نفسه من خالل االتصال 

وتسليمهم االستمارات، وذلك بعد قيام الباحث بتقدمي شرح خمتصر لألمني العام حول مضمون الدراسة وتوضيح  
استمارة على ) 192(كافة العبارات، حىت يضمن مألها من قبل املستجوبني بكل سهولة ويسر، وقد مت توزيع 

                                                            
مذكرة ماجستري، : ، اجلزائر تأثير الثقافة التنظيمية على أداء الموارد البشرية دراسة حالة الشركة الجزائرية لأللمنيوم وحدة المسيلةإلياس سامل،   1

  .91، ص2006االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، قسم العلوم التجارية، جامعة حممد بوضياف باملسيلة، كلية العلوم 
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س مناصفًة، وقد كانت كل االستمارات قابلة للتحليل نظرًا العتماد موظف يف كل من اجلزائر وتون )192(
  .الباحث على أسلوب املقابلة يف ملء االستمارة من قبل املبحوثني مع جل أفراد العينة

  

  األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل نتائج االستبيان : المطلب الثالث 

تعمال أساليب إحصائية تساعد الباحث على حتليل البيانات، يتم عادًة أثناء حتليل املعطيات البحثية اس
وذلك حسب ما يتالءم مع وضعية الدراسة املسحية ملوضوع البحث، ولتعدد األساليب االحصائية املمكن 

فقد استعمل الباحث يف حتليله لنتائج االستبيان األساليب األكثر شيوعاً استخدامها يف البحوث العلمية، 
 حنراف املعياري واملتوسط احلسايب وغريها من األساليب األخرى اليت يقتضيها التحليل، وذلكواستعماًال كاإل

 Statistical Package for Social " (احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية" باستخدام برنامج 

Science( العلمية يف خمتلف جماالت ، حيث يعترب هذا الربنامج من بني الربامج املهمة يف حتليل بيانات البحوث
  )1(.العلوم الرتبوية واالجتماعية واالقتصادية

  عرض وتحليل نتائج االستبيان: لرابعالمطلب ا

 حالة الجزائر : الفرع األول 

 Cronbach) "كرونباخ ألفا(للتأكد من ثبات األداة مت استخراج معامل :  صدق األداة وثباتها. أوالً 

Alpha" كرونباخ ألفا" لعبارات االستبيان بضيغته النهائية الكلية، حيث يالحظ من قيمة ، لإلتساق الداخلي "
، وهي نسبة جيدة مقارنة باحلد األدىن )%94.5(أن معامل الثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة واملقدر بـ

  :، حيث النتيجة موضحة يف اجلدول التايل )%60(املقبول والبالغ 

  )ألفا كرونباخ( معامليوضح ): 28(جدول رقم                                                 

Statistiques de fiabilité 
Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

.945 55 
  19اصدار  SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

  

                                                            
  .209، ص2011، 1دار الراية للنشر، ط: ، عمان أساليب البحث العلميماجد حممد اخلياط،   1
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  : خصائص عينة الدراسة . ثانياً 

  أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية في الجزائريوضح توزع ) : 29(جدول رقم 

 النسبة المئوية  التكرار   الفئة  المتغير  الرقم
% 

  
  
1  

  
  

  
  

  عدد سنوات األقدمية يف الوظيفة

  24  23  5-1من 
  27.1  26  10-6من 
  35.5  36  29- 11من 
  11.5  11  فأكثر 30من 

  
  
2  

  
  

  املؤهل العلمي

  4.2  4  أقل من ثانوي
  27.1  26  ثانوي
  66.7  64  جامعي

  2.1  2  دراسات عليا
  
3  

  
  الوظيفة 

  15.6  15  أمني عام
  71.9  69  رئيس مصلحة

  12.5  12  أخرى
  19اصدار  SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

 11أن النسبة الكبرية كانت ألفراد العينة ذات األقدمية اليت ترتاوح ما بني يتضح من خالل اجلدول أعاله 
، وهذا ما يفسر االستقرار الوظيفي داخل البلديات حمل الدراسة من )%35.5(سنة واملقدرة بـ  29سنة إىل 

يدور يف  جهة، ومن جهة ثانية يعزز مصدقية االجابات على أسئلة االستبيان كون هذه الفئة أكثر دراية مبا
م نظراً للسنوات الكثرية يف الوظيفة   .منظما

، وهي )%66.7(أما فيما خيص املؤهل العلمي فكانت النسبة الكبرية لذوي املستوى اجلامعي واملقدرة بـ 
نتيجة منطقية نظرًا لتوفر سوق العمل يف اجلزائر على أعداد كبرية من خرجيي اجلامعات ويف خمتلف التخصصات،  

هذه النسبة مصدقية نتائج الدراسة ملا هلذه الفئة من قدرات علمية تساعد على اإلجابة املوضوعية كما تعزز 
  .لعبارات استمارة االستبيان

أما فيما خيص الوظيفة اليت يشغلها أفراد عينة الدراسة يف اجلزائر كانت النسبة الكبرية لصاحل رؤساء املصاحل 
جيد يعزز مصداقية نتائج الدراسة نظرًا إلحاطة هذه الفئة بتفاصيل ، وهذا كذلك مؤشر )%71.9(واملقدرة بـ 

  .التنظيم اإلداري للبلديات حمل الدراسة
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  مناقشة النتائج واالحصائيات. ثالثاً 

  :سيتم الرتكيز على اإلجابة على األسئلة التالية 

  ما مدى توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة احمللية يف اجلزائر ؟ :السؤال األول 

  ما مدى كفاءة اإلدارة احمللية يف اجلزائر ؟ :السؤال الثاني 

هل توجد عالقة ارتباطية بني توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل االدارة احمللية يف  :السؤال الثالث 
  مستقل، وكفاءة اإلدارة احمللية يف اجلزائر كمتغري تابع ؟اجلزائر كمتغري 

  :حيث الفرضيات املعتمدة لألسئلة السابقة هي 

  .هناك توظيف جيد لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة احمللية يف اجلزائر : الفرضية األولى 

  .اجلزائر هناك كفاءة عالية لإلدارة احمللية يف : الفرضية الثانية 

هناك عالقة ارتباطية طردية بني توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل االدارة احمللية يف : الفرضية الثالثة 
  .اجلزائر كمتغري مستقل، وكفاءة األدارة احمللية يف اجلزائر كمتغري تابع 

  : مجال المتوسط الحسابي لكل مستوىتحديد . 1

سابية واالحنرافات املعيارية إلجابات املوظفني يف اإلدارة احمللية حمل من خالل حساب املتوسطات احل
الدراسة يف اجلزائر، حول توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة، والرتتيب التنازيل لفقرات كل 

  : بعد وحتديد املستوى املرجح له بناًء على قيمة املتوسط احلسايب، كما يوضحه اجلدول التايل

  يوضح مجال المتوسط الحسابي لكل مستوى) : 30(جدول رقم 

  المستوى الموافق له  مجال المتوسط الحسابي المرجح
 قليل 1.66 إىل 1 من

 متوسط 2.33 إىل  1.67 من
 مرتفع 3 إىل  2.34 من

   من إعداد الباحث: المصدر 

، مث تقسيمه على أكرب )2=1-3(حيث مت حتديد جمال املتوسط احلسايب املرجح من خالل حساب املدى 
، مث إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس وهي )0.66=2/3(قيمة يف املقياس للحصول على طول اخللية 
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قليل، ومن  1.66إىل  1من : (، وذلك لتحديد احلد األدىن هلذه اخللية، وهكذا أصبح طول اخلاليا كما يلي )1(
  ).مرتفع 3إىل  2.34متوسط، ومن  2.33إىل  1.67

  :اإلجابة اإلحصائية على السؤال األول . 2

ما مدى توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمل اإلدارة " لإلجابة على السؤال األول 
هناك توظيف جيد لتكنولوجيا "، يقتضي من الباحث مناقشة مدى صحة الفرضية األوىل "المحلية في الجزائر؟

، حيث يتطلب هذا دراسة وحتليل النتائج "عمل اإلدارة المحلية في الجزائرالمعلومات واالتصال في 
، "توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في اإلدارة المحلية في الجزائر"اإلحصائية املتعلقة باملتغري املستقل 

  :حيث كانت النتائج والتحاليل كما يلي 

 توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمل : األول  الفرعي دراسة احصائية للمتغير المستقل
 اإلدارة المحلية في الجزائر 

  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال : البعد األول  

استخدام  (البعد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات العينة حول) : 31(جدول رقم 
  )تكنولوجيا المعلومات واالتصال

  المستوى  الترتيب  اإلنحراف  المتوسط  العبارة  الرقم
  مرتفع  1  0.00  3.00  توفر اإلدارة احلواسيب للموظفني لتأدية أعماهلم   1
  متوسط  3  0.95  2.09  للموظفني لتأدية أعماهلم) شبكة اتصال داخلية(توفر اإلدارة خدمة األنرتانت  2
احلديثة إلجناز بعض أعماهلا، تستخدم اإلدارة عند اللزوم التقنيات التكنولوجية   3

  )أخل...اهلواتف الذكية، الربيد االلكرتوين، مواقع التواصل االجتماعي، (مثل 
  متوسط  2  0.85  2.20

قطاعات حكومية، قطاع خاص، (تتعامل اإلدارة يف بعض األحيان مع عمالئها   4
اهلواتف الذكية، (باستخدام التقنيات التكنولوجية احلديثة، مثل ) جمتمع مدين

  )  أخل...الربيد االلكرتوين، مواقع التواصل االجتماعي، 

  متوسط  3  0.92  2.09

الربيد (الوسائط االلكرتونية احلديثة تتواصل اإلدارة عادًة مع موظفيها من خالل   5
  )أخل...االلكرتوين، املوقع االلكرتوين، مواقع التواصل االجتماعي، 

  قليل  4  0.67  1.42

  متوسط  -  0.46  2.16  المتوسط العام
  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

يتضح من خالل ما ورد يف اجلدول أعاله أن بعد استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال حسب اجابات 
   ).0.46(باحنراف معياري  )2.16(متوسط، حيث كان املتوسط احلسايب مفردات عينة الدراسة كان ذا مستوى 
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  تأمين السالمة المعلوماتية : البعد الثاني  

 السالمة تأمين(البعد  الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات العينة حولالمتوسطات  ) :32(جدول رقم 
  )المعلوماتية

  المستوى  الترتيب  اإلنحراف  المتوسط  العبارة  الرقم
  مرتفع  1  0.83  2.52  تم اإلدارة بشكل كبري حبماية املعلومات اإلدارية املخزنة يف الوسائط االلكرتونية  1
  متوسط  5  0.92  2.03  برجميات متطورة حلماية املعلومات اإلدارية املخزنة يف الوسائط اإللكرتونيةمتلك اإلدارة   2
  متوسط  4  0.91  2.13  تقوم اإلدارة بشكل مستمر بتحيني برامج محاية املعلومات املخزنة يف الوسائط اإللكرتونية   3
نة يف الوسائط يوجد خمتص يف اإلعالم اآليل يشرف على محاية املعلومات املخز   4

  اإللكرتونية 
  مرتفع  2  0.85  2.47

نظام النسخة (تعتمد اإلدارة نظام خاص إلسرتجاع املعلومات يف حالة الضياع أو التلف   5
  )الثانية اإلحتياطية

  متوسط  3  0.85  2.22

  متوسط  -  0.70  2.27  المتوسط العام

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

يتضح من خالل ما ورد يف اجلدول أعاله أن بعد تأمني السالمة املعلوماتية حسب اجابات مفردات عينة 
 ).0.70(باحنراف معياري ) 2.27(متوسط، حيث كان املتوسط احلسايب الدراسة كان ذا مستوى 

  اإلطار البشري : البعد الثالث  

  )البشري اإلطار( البعد  المعيارية إلجابات مفردات العينة حولالمتوسطات الحسابية واالنحرافات  ) :33(جدول رقم 
  المستوى  الترتيب  اإلنحراف  المتوسط  العبارة  الرقم
االعالم اآليل، تسيري (توظف اإلدارة خمتصني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال   1

  )أخل...شبكات االتصال، 
  مرتفع  2  0.73  2.59

  متوسط  5  0.88  1.68  على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصالتلقى أغلب املوظفني تكويناً   2
  متوسط  4  0.89  1.88  يتحكم أغلب املوظفني بشكل جيد يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال  3
يعاين بعض املوظفني من عدم القدرة على استخدام تكنولوجيا املعلومات   4

  واالتصال
  مرتفع  3  0.82  2.51

  مرتفع  1  0.48  2.84  املوظفون بضرورة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف االدارةيعي   5
  متوسط  -  0.40  2.30  المتوسط العام

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

يتضح من خالل ما ورد يف اجلدول أعاله أن بعد اإلطار البشري حسب اجابات مفردات عينة الدراسة  
  ).0.40(باحنراف معياري ) 2.30(متوسط، حيث كان املتوسط احلسايب كان ذا مستوى 
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  اإلطار القانوني : البعد الرابع  

  )القانوني اإلطار( البعد  إلجابات مفردات العينة حولالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ) :34(جدول رقم 
  المستوى  الترتيب  اإلنحراف  المتوسط  العبارة  الرقم
  مرتفع  3  0.60  2.63  )انرتانت(اللوائح التنظيمية احلالية تسمح لإلدارة بانشاء شبكة اتصال داخلية   1
املعلومات واالتصال اللوائح التنظيمية احلالية تسمح لإلدارة باستخدام تكنولوجيا   2

تمع املدين(يف التعامل مع عمالئها    )القطاع احلكومي، القطاع اخلاص ، ا
  مرتفع  4  0.79  2.41

  مرتفع  2  0.62  2.66  اللوائح التنظيمية احلالية تسمح لإلدارة باإلشرتاك يف خدمة األنرتنت  3
األنرتنت يف اجناز بعض اللوائح التنظيمية احلالية تسمح لإلدارة باستخدام شبكة   4

  أعماهلا اإلدارية
  مرتفع  1  0.51  2.77

اللوائح التنظيمية احلالية تسمح للموظفني باستخدام تكنولوجيا املعلومات   5
اهلواتف الذكية، الربيد االلكرتوين، (واالتصال يف اجناز بعض األعمال اإلدارية

  )أخل...

  مرتفع  5  0.79  2.38

  مرتفع  -  0.46  2.57  المتوسط العام
  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

يتضح من خالل ما ورد يف اجلدول أعاله أن بعد اإلطار القانوين حسب اجابات مفردات عينة الدراسة  
  ).0.46(باحنراف معياري ) 2.57(مرتفع، حيث كان املتوسط احلسايب كان ذا مستوى 

  توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمل اإلدارة: األول المتغير المستقل الفرعي  

األول  إلجابات مفردات العينة حول المتغير المستقل الفرعي المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري) : 35(جدول رقم 
  )اإلدارة عمل في واالتصال المعلومات تكنولوجيا توظيف (

  المستوى  االنحراف  المتوسط  المتغير المستقل الفرعي األول
  متوسط  0.31  2.33  توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

أن مستوى توظيف تكنولوجيا  القولمن خالل املالحظة الدقيقة واملتأنية ملا جاء يف اجلداول السابقة ميكن 
املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة احمللية يف اجلزائر كان متوسطاً، وذلك من خالل املتوسط احلسايب هلذا املتغري 

ذا املتغري، واليت  )0.31(واحنراف معياري مقدر بـ ) 2.33(واملقدر بـ  ، وهذا ما تؤكده نتائج قياس األبعاد اخلاصة 
ا ذات مستوى متوسط باستثناء بعد اإلطار القانوين الذي جاء مرتفعاً، حيث كان متوسطه كانت يف جممله

، ومنه ميكن القول أن توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل )0.46(واحنرافه املعياري ) 2.57(احلسايب 
  . اإلدارة احمللية يف اجلزائر حسب اجابات عينة الدراسة ذا مستوى متوسط
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  توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في  : الثاني الفرعي احصائية للمتغير المستقلدراسة
  المشاركة المجتمعية في االدارة المحلية في الجزائر

  المشاركة المجتمعية : البعد األول  

المشاركة ( البعد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات العينة حول ) :36(جدول رقم 
  )المجتمعية

  المستوى  الترتيب  اإلنحراف  المتوسط  العبارة  الرقم
تسمح اللوائح التنظيمية لإلدارة بإشراك املواطنني يف قرارات التنمية احمللية من خالل الوسائط   1

  )اخل...املوقع االلكرتوين، الربيد االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(اإللكرتونية املتاحة 
  متوسط  2  0.87  1.94

املوقع االلكرتوين، الربيد (تنص اللوائح التنظيمية لإلدارة على ضرورة انشاء وسائط الكرتونية  2
م) اخل...االلكرتوين، فيسبوك، تويرت، م واحتياجا   للتواصل مع املواطنني ملعرفة انشغاال

  متوسط  1  0.78  2.02

يطلب أصحاب القرار يف اإلدارة من املواطنني رأيهم فيما خيص القرارات املصريية عرب الوسائط   3
  ) اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(االلكرتونية املتاحة

  قليل  5  0.79  1.54

يطلع أصحاب القرار يف اإلدارة على انشغاالت واحتياجات املواطنني عرب الوسائط اإللكرتونية   4
  )أخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، توتري، (ملتاحة ا

  متوسط  3  0.91  1.88

يأخذ بعني اإلعتبار أصحاب القرار يف اإلدارة انشغاالت املواطنني املطروحة عرب الوسائط   5
  )  اخل...املوقع االلكرتوين، الربيد االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(اإللكرتونية املتاحة 

  متوسط  4  0.81  1.80

  متوسط  -  0.61  1.83  المتوسط العام

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

تمعية حسب اجابات مفردات عينة الدراسة   يتضح من خالل ما ورد يف اجلدول أعاله أن بعد املشاركة ا
  ).0.61(باحنراف معياري ) 1.83(متوسط، حيث كان املتوسط احلسايب كان ذا مستوى 

  إعالم المواطنين : البعد الثاني  

  )إعالم المواطنين( البعد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات العينة حول ) :37(جدول رقم 
  المستوى  الترتيب  اإلنحراف  المتوسط  العبارة  الرقم
املوقع االلكرتوين، (متلك اإلدارة مواقع وصفحات الكرتونية على شبكة األنرتنت   1

  )  اخل...الربيد االلكرتوين،  فيسبوك، تويرت،
  مرتفع  1  0.91  2.35

تنشر اإلدارة قائمة املشاريع التنموية املراد اجنازها عرب الوسائط اإللكرتونية   2
  )  اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(املتاحة

  متوسط  2  0.92  1.80

لس الشعيب البلدي عرب الوسائط اإللكرتونية املتاحة   3 تنشر اإلدارة مداوالت ا
  )  اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(

  قليل  5  0.68  1.38

الغالف املايل، مقاولة االجناز، (تعلم اإلدارة املواطنني بتفاصيل املشاريع التنموية   4
عن طريق الوسائط االلكرتونية ) موقع االجناز، مصدر التمويل، مدة االجناز

  )    اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(املتاحة 

  قليل  4  0.75  1.42

  قليل  3  0.72  1.43  تعلم اإلدارة املواطنني عرب الوسائط االلكرتونية املتاحة   5
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املشاريع ( حبصيلة املشاريع التنموية) اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(
  )  املسجلة، املشاريع اليت يف طور االجناز، املشاريع املنجزة

  متوسط  -  0.62  1.67  المتوسط العام
  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

يتضح من خالل ما ورد يف اجلدول أعاله أن بعد اعالم املواطنني حسب اجابات مفردات عينة الدراسة  
  ).0.62(باحنراف معياري ) 1.67(متوسط، حيث كان املتوسط احلسايب كان ذا مستوى 

  استشارة ومشاركة المواطنين: البعد الثالث  

استشارة ومشاركة ( البعد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات العينة حول ) :38(جدول رقم 
  )المواطنين

  المستوى  الترتيب  اإلنحراف  المتوسط  العبارة  الرقم
يستشري أصحاب القرار يف اإلدارة املواطنني عن املشاريع التنموية ذات األولوية   1

املوقع االلكرتوين، فيسبوك، (بالنسبة هلم عرب الوسائط اإللكرتونية املتاحة 
  )    اخل...تويرت،

  قليل  4  0.67  1.34

ديد حت(يستشري أصحاب القرار يف اإلدارة املواطنني يف اختاذ القرارات املصريية   2
املوقع (عرب الوسائط االلكرتونية املتاحة ) موقع اجناز مشروع مهم وحساس مثالً 

  )اخل...االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،

  قليل  3  0.75  1.43

يطلع أصحاب القرار يف اإلدارة على انشغاالت واحتياجات املواطنني عرب   3
  )اخل...تويرت،املوقع االلكرتوين، فيسبوك، (الوسائط االلكرتونية املتاحة 

  قليل  1  0.85  1.60

يأخذ بعني االعتبار أصحاب القرار يف اإلدارة رأي غالبية املواطنني املطروح عرب   4
  )اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(الوسائط اإللكرتونية املتاحة 

  قليل  2  0.79  1.57

املواطنون على هذا يرتاجع أصحاب القرار يف اإلدارة عن قرار ما، إذا اعرتض   5
  )اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(القرار عرب الوسائط االلكرتونية املتاحة 

  قليل  1  0.76  1.60

  قليل  -  0.66  1.50  المتوسط العام
  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

استشارة ومشاركة املواطنني حسب اجابات مفردات عينة يتضح من خالل ما ورد يف اجلدول أعاله أن بعد 
  ).0.66(باحنراف معياري ) 1.50(حيث كان املتوسط احلسايب  الدراسة كان ذا مستوى قليل،
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  توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المشاركة المجتمعية : المتغير المستقل الفرعي الثاني
  في االدارة المحلية في الجزائر

 الثاني إلجابات مفردات العينة حول المتغير المستقل الفرعي المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري) : 39(رقم جدول 
  )في المشاركة المجتمعية واالتصال المعلومات تكنولوجيا توظيف(

  المستوى  االنحراف  المتوسط  المتغير المستقل الفرعي الثاني
تمعيةيف  واالتصال املعلومات تكنولوجيا توظيف   متوسط  0.53  1.67  املشاركة ا

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

أن مستوى توظيف تكنولوجيا  القولمن خالل املالحظة الدقيقة واملتأنية ملا جاء يف اجلداول السابقة ميكن 
تمعية يف اإلدارة احمللية يف اجلزائر كان متوسطاً، وذلك من خالل املتوسط  املعلومات واالتصال يف املشاركة ا

، وهذا ما تؤكده نتائج قياس األبعاد )0.53(واحنراف معياري مقدر بـ ) 1.67(احلسايب هلذا املتغري واملقدر بـ 
ذا املتغري، و  الذي ) استشارة ومشاركة املواطنني(اليت كانت يف جمملها ذات مستوى متوسط باستثناء بعد اخلاصة 

، ومنه ميكن القول أن )0.66(واحنرافه املعياري ) 1.50(جاء ذا مستوى قليل، حيث كان متوسطه احلسايب 
تمعية يف اإلدارة احمللية يف ا جلزائر حسب اجابات عينة توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املشاركة ا

  . الدراسة ذا مستوى متوسط

 توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال : دراسة احصائية للمتغير المستقل الرئيسي 

المتغير المستقل الرئيسي  حول العينة مفردات إلجاباتالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ) : 40(جدول رقم 
 )توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال(

  المستوى  االنحراف  المتوسط  المتغير المستقل الرئيسي
  متوسط  0.36  2.00   واالتصال املعلومات تكنولوجيا توظيف

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

يظهر من خالل معطيات اجلدول األخري أن مستوى توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اإلدارة 
تمعية، احمللية يف اجلزائر كان متوسطاً، إن على مستوى عمل  وذلك من خالل املتوسط اإلدارة أو املشاركة ا

ذا ما أكدته كذلك معطيات اجلداول ، وه)0.36(واالحنراف املعياري واملقدر بـ ) 2.00(احلسايب واملقدر بـ 
  .السابقة

ما مدى توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمل اإلدارة " وكإجابة على السؤال األول 
ومن خالل ما تقدم من احصائيات وحتاليل، وكذلك ما ورد من احصائيات يف اجلداول ، "المحلية في الجزائر ؟
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يا املعلومات واالتصال يف اإلدارة احمللية يف اجلزائر إن على مستوى عمل أعاله يتبني أن مستوى توظيف تكنولوج
تمعية كان متوسطًا حسب اجابات عينة الدراسة، وهذا ما يؤسس لرفض الفرضية السابقة  اإلدارة أو املشاركة ا

، "لجزائرهناك توظيف جيد لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمل اإلدارة المحلية في ا" القائلة بأن 
أن هناك توظيف متوسط لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في وعليه ميكن القول كإجابة على السؤال األول 

  .اإلدارة المحلية في الجزائر

  :اإلجابة اإلحصائية على السؤال الثاني . 3

، يقتضي من الباحث مناقشة "ما مدى كفاءة اإلدارة المحلية في الجزائر؟"لإلجابة على السؤال الثاين 
، حيث يتطلب هذا دراسة وحتليل "هناك كفاءة عالية لإلدارة المحلية في الجزائر"مدى صحة الفرضية الثانية 

، حيث كانت النتائج والتحاليل  "كفاءة اإلدارة المحلية في الجزائر"النتائج اإلحصائية املتعلقة باملتغري التابع 
  :كما يلي 

 كفاءة اإلدارة المحلية في الجزائر : تغير التابع دراسة احصائية للم 
  جودة الخدمة : البعد األول  

  )جودة الخدمة( البعد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات العينة حول ) :41(جدول رقم 
  المستوى  الترتيب  اإلنحراف  المتوسط  العبارة  الرقم
  مرتفع  2  0.59  2.47  حد كبري على مشكلة البريوقراطيةاستطاعت اإلدارة التغلب إىل   1
  مرتفع  3  0.69  2.35  استطاعت اإلدارة إىل حد كبري من حتقيق الشفافية اإلدارية  2
  متوسط  5  0.73  2.17  استطاعت اإلدارة إىل حد كبري من القضاء على الفساد اإلداري  3
  مرتفع  4  0.77  2.34  املواطناستطاعت اإلدارة إىل حد كبري من اشباع احتياجات   4
ا  5   مرتفع  1  0.61  2.70  استطاعت اإلدارة إىل حد كبري من حتسني خدما

  مرتفع  -  0.55  2.40  المتوسط العام
  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

مفردات عينة الدراسة كان بعد جودة اخلدمة حسب اجابات يتضح من خالل ما ورد يف اجلدول أعاله أن 
  ).0.55(باحنراف معياري ) 2.40(، حيث كان املتوسط احلسايب ذا مستوى مرتفع
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  الوقت الالزم ألداء الخدمة : البعد الثاني  

الوقت الالزم ألداء ( البعد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات العينة حول ) :42(جدول رقم 
  )الخدمة

  المستوى  الترتيب  اإلنحراف  المتوسط  العبارة  الرقم
  مرتفع  2  0.69  2.52  استطاعت اإلدارة إىل حد كبري من ختفيف عبء العمل على املوظفني  1
  مرتفع  2  0.72  2.52  استطاع املوظفون إىل حد كبري من مضاعفة منتوج العمل  2
مواطنني، زبائن، (استطاعت اإلدارة إىل حد كبري التقليل من احتجاج العمالء  3

 (...  
  مرتفع  1  0.70  2.55

  مرتفع  4  0.77  2.34  استطاعت اإلدارة إىل حد كبري التقليل من تذمر املوظفني  4
  مرتفع  3  0.76  2.46  استطاعت اإلدارة إىل حد كبري من ربح الوقت يف العمل  5

  مرتفع  -  0.56  2.47  المتوسط العام
  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

حسب اجابات مفردات عينة  الوقت الالزم ألداء اخلدمةيتضح من خالل ما ورد يف اجلدول أعاله أن بعد 
  ).0.56(باحنراف معياري ) 2.47(الدراسة كان ذا مستوى مرتفع، حيث كان املتوسط احلسايب 

  تكلفة الخدمة : البعد الثالث  

  )تكلفة الخدمة( البعد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات العينة حول ) :43(جدول رقم 
  المستوى  الترتيب  اإلنحراف  المتوسط  العبارة  الرقم
  مرتفع  2  0.77  2.43  استطاعت االدارة إىل حد كبري من تسهيل عملية االتصال بني املوظفني   1
  مرتفع  1  0.64  2.58  استطاع املوظفون إىل حد كبري من حتسني طريقة العمل  2
  مرتفع  3  0.65  2.38  استطاعت االدارة إىل حد كبري من ترشيد عملية التوظيف  3
  مرتفع  4  0.67  2.34  استطاعت االدارة إىل حد كبري من ترشيد نفقات العمل  4
يستطيع املوظفون إىل حد كبري احلصول على املعلومة املناسبة يف الوقت املناسب   5

  ألداء مهامهم 
  متوسط  5  0.79  2.33

  مرتفع  -  0.58  2.41  المتوسط العام
  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

حسب اجابات مفردات عينة الدراسة كان يتضح من خالل ما ورد يف اجلدول أعاله أن بعد تكلفة اخلدمة 
  ).0.58(باحنراف معياري ) 2.41(ذا مستوى مرتفع، حيث كان املتوسط احلسايب 
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  رضا الموظفين : البعد الرابع  

  )رضا الموظفين( البعد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات العينة حول ) :44(جدول رقم 
  المستوى  الترتيب  اإلنحراف  المتوسط  العبارة  الرقم
  متوسط  2  0.75  2.31  متكنت اإلدارة إىل حد كبري  من تثبيت واستقرار املوظفني يف العمل  1
  مرتفع  1  0.82  2.35  متكنت اإلدارة إىل حد كبري  من حتسني بيئة العمل  2
  متوسط  3  0.89  2.16  متكنت اإلدارة إىل حد كبري  من ختفيف ضغوط العمل على املوظفني  3
  متوسط  4  0.81  2.10  متكنت اإلدارة إىل حد كبري من رفع مستوى رضا املوظفني يف العمل  4
  متوسط  5  0.84  2.07  متكنت اإلدارة إىل حد كبري من حتفيز املوظفني على العمل  5

  متوسط  -  0.71  2.20  المتوسط العام
  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

يتضح من خالل ما ورد يف اجلدول أعاله أن بعد رضا املوظفني حسب اجابات مفردات عينة الدراسة كان 
  ).0.71(باحنراف معياري ) 2.20(ذا مستوى متوسط، حيث كان املتوسط احلسايب 

  كفاءة اإلدارة المحلية في الجزائر: المتغير التابع  

كفاءة اإلدارة (المتغير التابع  حول العينة مفردات إلجاباتالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ) : 45(جدول رقم 
 )المحلية

  المستوى  االنحراف  المتوسط  المتغير التابع
  مرتفع  0.53  2.37   كفاءة اإلدارة احمللية

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

املالحظة الدقيقة واملتأنية ملا جاء يف اجلداول السابقة ميكن اجلزم من أن مستوى كفاءة اإلدارة من خالل 
واحنراف معياري ) 2.37(احمللية يف اجلزائر كان مرتفعاً، وذلك من خالل املتوسط احلسايب هلذا املتغري واملقدر بـ 

ذا املتغري، واليت كانت يف جمملها ذات مستوى ، وهذا ما تؤكده نتائج قياس األبعاد اخلاصة )0.53(مقدر بـ 
الذي جاء ذا مستوى متوسط وإن كان مييل للمرتفع، حيث كان متوسطه ) رضا املوظفني(مرتفع باستثناء بعد 

، ومنه ميكن القول أن كفاءة اإلدارة احمللية يف اجلزائر حسب اجابات )0.71(واحنرافه املعياري ) 2.20(احلسايب 
  .ذات مستوى مرتفع عينة الدراسة

ومن خالل ما تقدم من ، "؟ الجزائر في المحلية اإلدارة كفاءة مدى ما" وكإجابة على السؤال الثاين 
احصائيات وحتاليل، وكذلك ما ورد من احصائيات يف اجلداول أعاله يتبني أن مستوى كفاءة اإلدارة احمللية يف 

 هناك" هذا ما يؤسس لقبول الفرضية السابقة القائلة بأن اجلزائر كان مرتفعًا حسب اجابات عينة الدراسة، و 
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أن هناك كفاءة عالية ، وعليه ميكن القول كإجابة على السؤال الثاين " الجزائر في المحلية لإلدارة عالية كفاءة
  .لإلدارة المحلية في الجزائر

  :اإلجابة اإلحصائية على السؤال الثالث . 4

توجد عالقة ارتباطية بين توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في هل "لإلجابة على السؤال الثالث 
، "عمل اإلدارة المحلية في الجزائر كمتغير مستقل، وكفاءة اإلدارة المحلية في الجزائر كمتغير تابع؟

هناك عالقة ارتباطية طردية بين توظيف تكنولوجيا "يقتضي من الباحث مناقشة مدى صحة الفرضية الثالثة 
مات واالتصال في عمل اإلدارة المحلية في الجزائر كمتغير مستقل، وكفاءة اإلدارة المحلية في المعلو 

، حيث يتطلب هذا دراسة وحتليل النتائج اإلحصائية املتعلقة باختبار اإلرتباط بني املتغري "الجزائر كمتغير تابع
، من خالل حتليل )فاءة اإلدارة المحليةك(، واملتغري التابع )توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال(املستقل 

  :العناصر التالية 

  تحليل اإلنحدار الخطي:  

، )0.05(عند مستوى داللة ) Entry(يتوجب حتليل االحندار اخلطي استخدام طريقة املربعات الصغرى 
، )كفاءة اإلدارة احمللية ( ع هو ، واملتغري التاب)توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال ( حيث املتغري املستقل هو 

  : ما يليكانت النتائج كحيث  

  )Entry(قة المربعات الصغرى ياالنحدار الخطي باستخدام طر  نتيجة تحليليوضح ) : 46(جدول رقم 
Variables introduites/suppriméesb 

Modèle Variables introduites 
Variables 

supprimées Méthode 
المستقل األبعاد المتغیر  1

الخاصة بتوظیف تكنولوجیا 
  المعلومات واالتصال

. Entrée 

a. Toutes variables requises saisies. 
b. Variable dépendante :   المحلیة اإلدارة بكفاءة الخاصة األبعاد التابع المتغیر 

 

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

توظيف تكنولوجيا ( إذن من خالل معطيات اجلدول أعاله يتضح أن هناك ارتباط بني املتغري املستقل 
ر كان قياسي ال ، حيث نالحظ أن منوذج االحندا)كفاءة اإلدارة احمللية ( ، واملتغري التابع )املعلومات واالتصال 

  .يستبعد أي متغري
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  المستقل والمتغير التابع تحليل معامل اإلرتباط الخطي بين المتغير:  

كفاءة اإلدارة ( ، باملتغري التابع )توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال ( ملعرفة قوة ارتباط املتغري املستقل 
  : ، نقرأ معطيات اجلدول التايل )احمللية 

  معامل االرتباط الخطي بين المتغير المستقل والمتغير التابعقيمة يوضح ) : 47(جدول رقم 
Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation 
1 .724a .524 .519 .37266 

a. Valeurs prédites : (constantes), واالتصال المعلومات تكنولوجیا بتوظیف الخاصة األبعاد المستقل المتغیر 
b. Variable dépendante : المحلیة اإلدارة بكفاءة الخاصة األبعاد التابع المتغیر 

 

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

بني توظيف تكنولوجيا ) R(يتضح من خالل املعطيات الواردة يف اجلدول أعاله أن معامل االرتباط اخلطي 
-R(أي أن هناك ارتباط قوي بينهـما، ومعامـل اجلـودة ، )%72.4(املعلومات واالتصال وكفاءة اإلدارة احمللية هو 

deux ( قد بلغ مستوى)وهذا يعين أن النموذج مناسب لتحليل العالقة بني املتغري املستقل واملتغري )%52.4 ،
ة من كفاءة اإلدارة احمللية يعود لتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال، والنسبة املتبقي) %52.4(التابع، مبعىن أن 

  .تعود لعوامل أخرى مبا فيها العوامل العشوائية واخلطأ )47.6%(

 تحليل تباين خط االنحدار:  

خط االحندار حيث يدرس مدى مالئمة خط احندار املعطيات وفرضيته تباين يوضح اجلدول املوايل حتليل 
  " :خط االحندار ال يالئم املعطيات املقدمة" الصفرية اليت تنص على أن 

  خط االنحدار تباين يوضح تحليل) : 48(جدول رقم 
ANOVAb 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 
1 Régression 14.360 1 14.360 103.398 .000a 

Résidu 13.054 94 .139   
Total 27.414 95    

a. Valeurs prédites : (constantes), واالتصال المعلومات تكنولوجیا بتوظیف الخاصة األبعاد المستقل المتغیر 
b. Variable dépendante : المحلیة اإلدارة بكفاءة الخاصة األبعاد التابع المتغیر 

 

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

  :ومن خالل اجلدول أعاله جند ما يلي 

  ) .103.398(هو ) D(قيمة اختبار حتليل التباين خلط االحندار -
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  ) 0.000(هو ) Sig(مستوى داللة االختبار -

وهي أكرب بكثري من القيمة ) 103.398(مبا أن قيمة اختبار حتليل التباين خلط االحندار احملسوبة تساوي 
، فإن الباحث يرفض الفرض العدمي ويقبل بالفرض البديل، وبالتايل فإن خط )0.000(اجلدولية واملقدرة بـ 

توظيف (يالئم املعطيات، وبذلك ميكن القول بأن النموذج مناسب لتحليل العالقة بني املتغري املستقل االحندار 
، وأنه ال توجد مشكلة يف النتائج حيث )كفاءة اإلدارة احمللية( واملتغري التابع ) تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

  :تتوزع وفق التوزع الطبيعي، والشكلني املواليني يوضحان ذلك 

  يوضح مدى مالئمة خط االنحدار) : 11(شكل رقم 

  
  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

  يوضح مدى مالئمة خط االنحدار) : 12(شكل رقم 

 

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 
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  معامل خط االنحدار تحليل:  

  :يوضح معامل خط االحندار اجلدول املوايل 

  يوضح قّيمة معامل االنحدار) : 49(جدول رقم 
Coefficientsa 

Modèle 
Coefficients non standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. A Erreur standard Bêta 
1 (Constante) .240 .214  1.122 .265 

تكنولوجیا المتغیر المستقل األبعاد الخاصة بتوظیف 
  المعلومات واالتصال

1.067 .105 .724 10.168 .000 

a. Variable dépendante : المحلیة اإلدارة بكفاءة الخاصة األبعاد التابع المتغیر 
 

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

احملسوبة للمتغري املستقل تساوي  )t(من خالل معطيات اجلدول أعاله جند أن قيمة معامل االحندار 
، وبذلك يرفض الباحث الفرض العدمي ويقبل )0.000(، وهي بذلك أكرب من القيمة اجلدولية )10.168(

توظيف تكنولوجيا املعلومات (، وهو أن االحندار معنوي وبالتايل توجد العالقة بني املتغري املستقل بالفرض البديل
 × (y) = (a): ، حيث تعرب املعادلة التالية عن تلك العالقة )فاءة اإلدارة احملليةك( واملتغري التابع ) واالتصال

(b) +( x)  

تشري  (b)تشري ملعامل االرتباط، و (a)تشري للمتغري املستقل، و (x )تشري للمتغري التابع، و (y)حيث
املستقل واملتغري التابع يف دراستنا هذه كما ، وعليه تكون املعادلة اليت تعرب عن عالقة االرتباط بني املتغري للثابت

   :يلي 

 0.240+  )توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال(×1.067)= كفاءة اإلدارة احمللية(

توظيف تكنولوجيا (وعليه نستنتج من خالل املعادلة السابقة أن هناك عالقة طردية بني املتغري املستقل 
  ).كفاءة اإلدارة احمللية( واملتغري التابع) املعلومات واالتصال

  تحليل االنحدار المتعدد التدريجي: 

لصياغة النموذج التفصيلي ملعادلة خط االحندار قام الباحث بالتحليل اإلحصائي باستخدام حتليل االحندار 
، للتنبؤ بكفاءة اإلدارة احمللية من خالل توظيف )Stepwise Multiple Regression(املتعدد التدرجيي 

  :تكنولوجيا املعلومات واالتصال، ويف ما يلي حتليل النتائج من خالل التطرق للعناصر التالية 
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  عرض النماذج المقبولة:  

  يوضح النماذج المقبولة) : 50(جدول رقم
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables introduites 
Variables 

supprimées Méthode 
البعد الثاني تأمین السالمة  1

  المعلوماتیة 
. Pas à pas (critère : 

Probabilité de F 
pour introduire <= 

.050, Probabilité de 
F pour éliminer >= 

.100). 
البعد االول المشاركة  2

  المجتمعیة 
. Pas à pas (critère : 

Probabilité de F 
pour introduire <= 

.050, Probabilité de 
F pour éliminer >= 

.100). 
البعد االول استخدام تكنولوجیا  3

  المعلومات واالتصال 
. Pas à pas (critère : 

Probabilité de F 
pour introduire <= 

.050, Probabilité de 
F pour éliminer >= 

.100). 
 : Pas à pas (critère .  البعد الثالث اإلطار البشري  4

Probabilité de F 
pour introduire <= 

.050, Probabilité de 
F pour éliminer >= 

.100). 
البعد الثالث استشارة  5

  ومشاركة المواطنین
. Pas à pas (critère : 

Probabilité de F 
pour introduire <= 

.050, Probabilité de 
F pour éliminer >= 

.100). 
 : Pas à pas (critère .  البعد الرابع اإلطار القانوني  6

Probabilité de F 
pour introduire <= 

.050, Probabilité de 
F pour éliminer >= 

.100). 
a. Variable dépendante : المحلیة اإلدارة بكفاءة الخاصة األبعاد التابع المتغیر  

  
 

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

مناذج لتحليل اإلحندار املتعدد التدرجيي، يعين هذا أن ) 6(املالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هناك ستة 
أبعاد تدخل ضمن املتغري املستقل الرئيسي، تؤثر يف املتغري التابع، وهم على ) 7(هناك ستة أبعاد من بني سبعة 

تمعية، البعد األول استخدام تكنولوجيا (التوايل  البعد الثاين تأمني السالمة املعلوماتية، البعد األول املشاركة ا
املعلومات واالتصال، البعد الثالث اإلطار البشري، البعد الثالث استشارة ومشاركة املواطنني، البعد الرابع اإلطار 

  :النماذج الستة بأكثر تفصيل  ، ويف ما يلي سوف يوضح الباحث)القانوين
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ألنه البعد األكثر ) تأمني السالمة املعلوماتية(مت قبول البعد الثاين بالنسبة للنموذج األول :  النموذج األول  -
حسب ما هو ) 0.05(أقل أو يساوي القيمة ) F(تأثري من بني األبعاد األخرى، حيث كان معامل االحتمال 

 .موضح يف اجلدول أعاله

تمعية(مت قبول البعد األول  الثاينبالنسبة للنموذج  :الثاني  نموذجال - ألنه البعد األكثر تأثري من ) املشاركة ا
أقل أو ) F(، حيث كان معامل االحتمال )تأمني السالمة املعلوماتية( بني األبعاد األخرى بعد البعد الثاين 

  .أعالهحسب ما هو موضح يف اجلدول ) 0.05(يساوي القيمة 

ألنه ) استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال(مت قبول البعد األول  الثالثبالنسبة للنموذج  :الثالث  النموذج -
املشاركة (والبعد األول ) تأمني السالمة املعلوماتية( البعد األكثر تأثري من بني األبعاد األخرى بعد البعد الثاين 

تمعية حسب ما هو موضح يف اجلدول ) 0.05(أقل أو يساوي القيمة ) F(ل ، حيث كان معامل االحتما)ا
  .أعاله

ألنه البعد األكثر تأثري من بني ) اإلطار البشري(مت قبول البعد الثالث  الرابعبالنسبة للنموذج  :الرابع  النموذج -
تمعية(والبعد األول ) تأمني السالمة املعلوماتية( األبعاد األخرى بعد البعد الثاين  والبعد األول ) املشاركة ا

) 0.05(أقل أو يساوي القيمة ) F(، حيث كان معامل االحتمال )استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال(
 .حسب ما هو موضح يف اجلدول أعاله

البعد ألنه ) استشارة ومشاركة املواطنني(مت قبول البعد الثالث  اخلامسبالنسبة للنموذج  :الخامس  النموذج -
تمعية(والبعد األول ) تأمني السالمة املعلوماتية( األكثر تأثري من بني األبعاد األخرى بعد البعد الثاين  ) املشاركة ا

، حيث كان معامل )اإلطار البشري(والبعد الثالث ) استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال(والبعد األول 
 .حسب ما هو موضح يف اجلدول أعاله) 0.05(أقل أو يساوي القيمة ) F(االحتمال 

ألنه البعد األكثر تأثري من ) اإلطار القانوين(مت قبول البعد الرابع  السادسبالنسبة للنموذج  :السادس  النموذج -
تمعية(والبعد األول ) تأمني السالمة املعلوماتية( بني األبعاد األخرى بعد البعد الثاين  والبعد األول ) املشاركة ا

استشارة ومشاركة (والبعد الثالث ) اإلطار البشري(والبعد الثالث ) استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال(
حسب ما هو موضح يف اجلدول ) 0.05(أقل أو يساوي القيمة ) F(، حيث كان معامل االحتمال )املواطنني

  .أعاله
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  الفرعية والمتغير التابعتحليل معامالت اإلرتباط الخطية بين المتغيرات المستقلة  

تمعية، (ملعرفة قوة اإلرتباط بني املتغريات املستقلة الفرعية التالية  تأمني السالمة املعلوماتية، املشاركة ا
، واملتغري )استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال، اإلطار البشري، استشارة ومشاركة املواطنني، اإلطار القانوين

  :رة احمللية يف اجلزائر، نقرأ معطيات اجلدول التايل التابع كفاءة اإلدا

  يوضح معامالت االرتباط الخطية للمتغيرات المستقلة الفرعية والمتغير التابع) : 51(جدول رقم                         
Récapitulatif des modèlesg 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation 
1 .624a .389 .382 .42215 
2 .743b .552 .543 .36326 
3 .776c .602 .589 .34425 
4 .793d .628 .612 .33469 
5 .804e .646 .626 .32842 
6 .815f .664 .641 .32180 

a. Valeurs prédites : (constantes), المعلوماتیة السالمة تأمین الثاني البعد  
b. Valeurs prédites : (constantes), المجتمعیة المشاركة االول البعد , المعلوماتیة السالمة تأمین الثاني البعد  
c. Valeurs prédites : (constantes), البعد , المجتمعیة المشاركة االول البعد , المعلوماتیة السالمة تأمین الثاني البعد 

  واالتصال اتالمعلوم تكنولوجیا استخدام االول
d. Valeurs prédites : (constantes), البعد , المجتمعیة المشاركة االول البعد , المعلوماتیة السالمة تأمین الثاني البعد 

  البشري اإلطار الثالث البعد , واالتصال المعلومات تكنولوجیا استخدام االول
e. Valeurs prédites : (constantes), البعد , المجتمعیة المشاركة االول البعد , المعلوماتیة السالمة تأمین الثاني البعد 

 المواطنین ومشاركة استشارة الثالث البعد , البشري اإلطار الثالث البعد , واالتصال المعلومات تكنولوجیا استخدام االول
f. Valeurs prédites : (constantes), البعد , المجتمعیة المشاركة االول دالبع , المعلوماتیة السالمة تأمین الثاني البعد 

 البعد ,المواطنین ومشاركة استشارة الثالث البعد , البشري اإلطار الثالث البعد , واالتصال المعلومات تكنولوجیا استخدام االول
  القانوني اإلطار الرابع

g. Variable dépendante : المحلیة اإلدارة بكفاءة الخاصة األبعاد التابع المتغیر 
 

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

قد بلغ  )R(نالحظ من خالل اجلدول أعاله، وبالنظر للنموذج السادس جند أن معامل االرتباط اخلطي 
 تأمني السالمة املعلوماتية،(، وهذا يعين أن هناك ارتباط مرتفع بني املتغريات املستقلة الفرعية )%81.5(نسبة 

تمعية، استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال، اإلطار البشري، استشارة ومشاركة املواطنني، اإلطار  املشاركة ا
جند أنه قد ) R-deux(، وبالنظر كذلك ملعامل اجلودة )كفاءة اإلدارة احمللية يف اجلزائر(، واملتغري التابع )القانوين

ذج مناسب جدًا لتحليل العالقة بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع، ، وهذا يعين أن النمو )%66.4(بلغ النسبة 
من كفاءة اإلدارة احمللية يف اجلزائر تعود لتأمني السالمة املعلوماتية ) %66.4(ومما سبق ميكن القول أن نسبة 

تمعية واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال واإلطار البشري واستشارة ا ملواطنني واإلطار القانوين، واملشاركة ا
  .والنسبة الباقية تعود لعوامل أخرى مبا فيها العوامل العشوائية واخلطأ
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  تحليل تباين خط اإلنحدار المتدرج:  

  يوضح تحليل تباين خط االنحدار المتدرج) : 52(جدول رقم 

ANOVAg 
Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1 Régression 10.662 1 10.662 59.829 .000a 
Résidu 16.752 94 .178   

Total 27.414 95    
2 Régression 15.142 2 7.571 57.373 .000b 

Résidu 12.272 93 .132   
Total 27.414 95    

3 Régression 16.511 3 5.504 46.443 .000c 
Résidu 10.903 92 .119   

Total 27.414 95    
4 Régression 17.221 4 4.305 38.433 .000d 

Résidu 10.194 91 .112   
Total 27.414 95    

5 Régression 17.707 5 3.541 32.833 .000e 
Résidu 9.707 90 .108   

Total 27.414 95    
6 Régression 18.197 6 3.033 29.287 .000f 

Résidu 9.217 89 .104   
Total 27.414 95    

a. Valeurs prédites : (constantes), المعلوماتیة السالمة تأمین الثاني البعد  
b. Valeurs prédites : (constantes), المجتمعیة المشاركة االول البعد , المعلوماتیة السالمة تأمین الثاني البعد  
c. Valeurs prédites : (constantes), واالتصال المعلومات تكنولوجیا استخدام االول البعد , المجتمعیة المشاركة االول البعد , المعلوماتیة السالمة تأمین الثاني البعد  
d. Valeurs prédites : (constantes), واالتصال لوماتالمع تكنولوجیا استخدام االول البعد , المجتمعیة المشاركة االول البعد , المعلوماتیة السالمة تأمین الثاني البعد , 

  البشري اإلطار الثالث البعد
e. Valeurs prédites : (constantes), واالتصال المعلومات تكنولوجیا استخدام االول البعد , المجتمعیة المشاركة االول البعد , المعلوماتیة السالمة تأمین الثاني البعد , 

 المواطنین ومشاركة استشارة الثالث البعد , البشري اإلطار الثالث البعد
f. Valeurs prédites : (constantes), واالتصال المعلومات تكنولوجیا استخدام االول البعد , المجتمعیة المشاركة االول البعد , المعلوماتیة السالمة تأمین الثاني البعد , 

  القانوني اإلطار الرابع البعد ,المواطنین ومشاركة استشارة الثالث البعد , البشري اإلطار الثالث البعد
g. Variable dépendante : المحلیة اإلدارة بكفاءة الخاصة األبعاد التابع المتغیر 

 

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

  :جند ما يلي  ، وبالنظر للنموذج السادس، ومن خالل اجلدول أعاله

  ) .29.287(هو ) D(االحندار قيمة اختبار حتليل التباين خلط -

  ) 0.000(هو ) Sig(مستوى داللة االختبار -

أكرب من القيمة ) 29.287(احملسوبة واملقدرة بـ ) D(ومبا أن قيمة اختبار حتليل التباين خلط االحندار 
يالئم ، فإن الباحث يرفض الفرض العدمي ويقبل بالفرض البديل، وبالتايل فإن خط االحندار )0.000(اجلدولية 

تأمني السالمة املعلوماتية، (املعطيات، وبذلك ميكن القول بأن هناك عالقة طردية بني املتغريات املستقلة الفرعية 
تمعية، استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال، اإلطار البشري، استشارة ومشاركة املواطنني، اإلطار  املشاركة ا

، وأنه ال توجد مشكلة يف النتائج حيث تتوزع وفق التوزع الطبيعي، )إلدارة احملليةكفاءة ا( ، واملتغري التابع )القانوين
  :والشكلني املواليني يوضحان ذلك 
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  يوضح مدى مالئمة توزع المعطيات لخط االنحدار المتدرج) : 13(شكل رقم             

  
  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر        

  يوضح مدى مالئمة توزع المعطيات لخط االنحدار المتدرج) : 14(شكل رقم   

  
  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

 

  تحليل قّيم معامالت اإلنحدار الخطي المتدرج: 

املعادلة اليت حتدد العالقة بني  بالنظر ملعطيات اجلدول التايل ميكن حتديد قّيم معامالت اإلحندار اخلطي املتدرج، وكذا
  .املتغريات املستقلة الفرعية واملتغري التابع
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  يوضح قّيم معامالت االنحدار المتدرج) : 53(جدول رقم 
Coefficientsa 

Modèle 
Coefficients non standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. A Erreur standard Bêta 
1 (Constante) 1.301 .146  8.922 .000 

 000. 7.735 624. 061. 473.  البعد الثاني تأمین السالمة المعلوماتیة 
2 (Constante) .744 .158  4.715 .000 

 000. 8.135 569. 053. 432.  البعد الثاني تأمین السالمة المعلوماتیة 
 000. 5.826 408. 061. 354.  البعد االول المشاركة المجتمعیة 

3 (Constante) .296 .199  1.489 .140 
 000. 7.475 512. 052. 388.  البعد الثاني تأمین السالمة المعلوماتیة 

 000. 5.781 385. 058. 334.  البعد االول المشاركة المجتمعیة 
 001. 3.400 233. 079. 269.  البعد االول استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال 

4 (Constante) -.037- .235  -.157- .875 
 000. 6.259 447. 054. 339.  البعد الثاني تأمین السالمة المعلوماتیة 

 000. 5.884 381. 056. 331.  البعد االول المشاركة المجتمعیة 
 007. 2.746 189. 080. 219.  البعد االول استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال 

 014. 2.516 183. 097. 244.  البعد الثالث اإلطار البشري 
5 (Constante) -.022- .230  -.094- .925 

 000. 6.252 439. 053. 332.  البعد الثاني تأمین السالمة المعلوماتیة 
 001. 3.383 275. 070. 238.  البعد االول المشاركة المجتمعیة 

 026. 2.269 157. 080. 182.  البعد االول استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال 
 008. 2.710 194. 095. 258.  البعد الثالث اإلطار البشري 

 036. 2.123 176. 067. 143.  البعد الثالث استشارة ومشاركة المواطنین
6 (Constante) -.448- .299  -1.499- .138 

 000. 6.488 447. 052. 339.  البعد الثاني تأمین السالمة المعلوماتیة 
 014. 2.503 212. 073. 184.  البعد االول المشاركة المجتمعیة 

 042. 2.064 141. 079. 163.  البعد االول استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال 
 002. 3.169 228. 096. 303.  البعد الثالث اإلطار البشري 

 031. 2.192 178. 066. 145.  البعد الثالث استشارة ومشاركة المواطنین
 032. 2.177 151. 080. 174.  البعد الرابع اإلطار القانوني 

a. Variable dépendante : المحلیة اإلدارة بكفاءة الخاصة األبعاد التابع المتغیر 
 

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

للمتغريات املستقلة الفرعية يف  احملسوبة) t(معامل االحندار من خالل معطيات اجلدول أعاله وبالنظر لقّيم 
، وهي أكرب )2.177، 2.192، 3.169، 2.064، 2.503، 6.488(النموذج السادس واملقدرة على التوايل بـ 

، )0.032، 0.031، 0.002، 0.042، 0.014، 0.000(اجلدولية املقابلة هلا وهي على التوايل من القّيم 
وبذلك يرفض الباحث الفرض العدمي ويقبل بالفرض البديل، وهذا يعين أن االحندار معنوي وبالتايل توجد العالقة 

تمعية، استخدام تكنولوجيا املعلومات تأمني السالمة املعلوماتية، املشاركة ا(بني املتغريات املستقلة الفرعية 
، )كفاءة اإلدارة احمللية( ، واملتغري التابع )واالتصال، اإلطار البشري، استشارة ومشاركة املواطنني، اإلطار القانوين

  :  بني املتغريات املستقلة الفرعية واملتغري التابع  حيث املعادلة التالية تعرب عن تلك العـالقة

تمعية(×0.184) + تأمني السالمة املعلوماتية(×0.339)= احملليةكفاءة اإلدارة ( +  )املشاركة ا
استشارة (×0.145+  )اإلطار البشري(×0.303+  )استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال(×0.163

  0.448 –) اإلطار القانوين(×0.174+  )ومشاركة املواطنني



                                            المحلية دارةإلا كفاءة تحسين في واالتصال المعلومات تكنولوجيا وظيفت أثرالفصل الرابع   
 وتونس الجزائر من كل في

 

  319  
  

  مفردات العينة على اجاباتهم حول كفاءة اإلدارة اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير خصائص
 :المحلية 

األقدمية (أراد الباحث من خالل حتليل التباين األحادي لتأثري خصائص مفردات عينة الدراسة يف اجلزائر 
م حول كفاءة اإلدارة احمللية يف اجلزائر، ملعرفة مدى )يف الوظيفة، املؤهل العلمي، الوظيفة اليت يشغلها ، على اجابا

، حيث كانت )يف الوظيفة، املؤهل العلمي، الوظيفة اليت يشغلها األقدمية(تأثر اجابات عينة الدراسة تبعاً ملتغريات 
  : النتائج كما يلي 

  األقدمية في الوظيفة(تأثير متغير : ( 

  ) األقدمية في الوظيفة(يوضح تحليل التباين األحادي لمتغير ) : 54(جدول رقم           
ANOVA 

  المحلیةالمتغیر التابع األبعاد الخاصة بكفاءة اإلدارة 

 Somme des 
carrés ddl 

Moyenne des 
carrés F Signification 

Inter-groupes 2.329 3 .776 2.847 .042 
Intra-groupes 25.085 92 .273   

Total 27.414 95    

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

) F(وهي أكرب من قيمة ) 2.847(تساوي  احملسوبة) F(قيمة من خالل معطيات اجلدول أعاله جند أن 
، لذلك نرفض الفرض العدمي، ونقبل بالفرض البديل، وهذا يعين أنه توجد فروق )0.042(اجلدولية واليت تساوي 

ة ، وهذا يعين أن اجابات مفردات عينة الدراسة حول كفاء)األقدمية يف الوظيفة(بني اجابات املوظفني تبعًا ملتغري 
اإلدارة احمللية تتأثر خباصية أقدمية املوظفني يف الوظيفة، ومبا أن النسبة الكبرية ملفردات عينة الدراسة كانت للفئة 

كما رأينا سابقًا يف حتليل خصائص عينة الدراسة، فهذا يعزز نتائج الدراسة ملا ) 29إىل  11من (ذات األقدمية 
مهلذه الفئة من خربة ودراية بتفاصيل التنظي   .م اإلداري يف مؤسسا

  تأثير متغير المؤهل العلمي:  

  )المؤهل العلمي(يوضح تحليل التباين األحادي لمتغير ) : 55(جدول رقم     
ANOVA 

  المتغیر التابع األبعاد الخاصة بكفاءة اإلدارة المحلیة

 Somme des 
carrés ddl 

Moyenne des 
carrés F Signification 

Inter-groupes 7.630 3 2.543 11.827 .000 
Intra-groupes 19.784 92 .215   

Total 27.414 95    

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 
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) F(وهي أكرب من قيمة ) 11.827(تساوي  احملسوبة) F(من خالل معطيات اجلدول أعاله جند أن قيمة 
، لذلك نرفض الفرض العدمي، ونقبل بالفرض البديل ، وهذا يعين أنه توجد )0.000(اجلدولية واليت تساوي 

، وهذا يعين أن اجابات مفردات عينة الدراسة حول كفاءة )املؤهل العلمي(فروق بني اجابات املوظفني تبعًا ملتغري 
فردات عينة الدراسة كانت اإلدارة احمللية تتأثر خباصية مستوى املؤهل العلمي للموظفني، ومبا أن النسبة الكبرية مل

للفئة ذات املؤهل اجلامعي كما رأينا سابقاً يف حتليل خصائص عينة الدراسة، فهذا يعزز نتائج الدراسة ملا هلذه الفئة 
  .من مقدرة علمية ووعي كبري يؤهلها لإلجابة مبوضوعية على أسئلة استمارة اإلستبيان

  تأثير متغير الوظيفة التي يشغلها الموظفون: 

  )الوظيفة التي يشغلها الموظفون(يوضح تحليل التباين األحادي لمتغير ) : 56(جدول رقم           
ANOVA 

  المتغیر التابع األبعاد الخاصة بكفاءة اإلدارة المحلیة

 Somme des 
carrés ddl 

Moyenne des 
carrés F Signification 

Inter-groupes .930 2 .465 1.633 .201 
Intra-groupes 26.484 93 .285   

Total 27.414 95    

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

) F(وهي أكرب من قيمة ) 1.633(تساوي  احملسوبة) F(من خالل معطيات اجلدول أعاله جند أن قيمة 
ونقبل بالفرض البديل ، وهذا يعين أنه توجد ، لذلك نرفض الفرض العدمي، )0.201(اجلدولية واليت تساوي 

، وهذا يعين أن اجابات مفردات عينة )الوظيفة اليت يشغلها املوظفون(فروق بني اجابات املوظفني تبعًا ملتغري 
الدراسة حول كفاءة اإلدارة احمللية تتأثر خباصية الوظيفة اليت يشغلها املوظفون، ومبا أن النسبة الكبرية ملفردات عينة 
الدراسة كانت لرؤساء املصاحل كما رأينا سابقًا يف حتليل خصائص عينة الدراسة، فهذا يعزز نتائج الدراسة ملا هلذه 

م، مما ي هلهم على اإلجابة على أسئلة استمارة اإلستبيان ؤ الفئة من دراية كبرية بتفاصيل ما جيري داخل مؤسسا
  .بأكثر دقة

وعليه ومن خالل ما تقدم من حتليل ملعطيات النتائج السابقة الواردة يف اجلداول واألشكال أعاله ميكن 
بين توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمل طردية هناك عالقة ارتباطية " تأكيد الفرضية الثالثة 

، وكإجابة على "ي الجزائر كمتغير تابع االدارة المحلية في الجزائر كمتغير مستقل، وكفاءة األدارة المحلية ف
السؤال الثالث نقول أن هناك عالقة ارتباطية طردية بني توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال وكفاءة االدارة 

  .احمللية يف اجلزائر حسب اجابات مفردات عينة الدراسة
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  حالة تونس: الفرع الثاني 

 Cronbach) "كرونباخ ألفا(ثبات األداة مت استخراج معامل للتأكد من :  صدق األداة وثباتها. أوالً 

Alpha" كرونباخ ألفا" ، لإلتساق الداخلي لعبارات االستبيان بضيغته النهائية الكلية، حيث يالحظ من قيمة "
، وهي نسبة جيدة مقارنة باحلد األدىن )%94.7(أن معامل الثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة واملقدر بـ

  :، حيث النتيجة موضحة يف اجلدول التايل )%60(ول والبالغ املقب

  )ألفا كرونباخ( معامليوضح ): 57(جدول رقم                                           
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

.947 55 

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

  : خصائص عينة الدراسة . ثانياً 

  تونسيوضح توزع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية في ) : 58(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئة  المتغير  الرقم
  
  
1  

  
  

  
  

  عدد سنوات األقدمية يف الوظيفة

  1.0  1  أقل من سنة
  3.1  3  5-1من 
  20.8  20  10-6من 
  60.4  58  29-11من 
  14.6  14  فأكثر 30من 

  
  
2  

  
  

  املؤهل العلمي

  00  00  أقل من ثانوي

  13.5  13  ثانوي

  81.3  78  جامعي
  5.2  5  دراسات عليا

  
3  

  
  الوظيفة 

  4.2  4  أمني عام
  58.3  56  رئيس مصلحة

  37.5  36  أخرى

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

 11أن النسبة الكبرية كانت ألفراد العينة ذات األقدمية اليت ترتاوح ما بني يتضح من خالل اجلدول أعاله 
، وهذا ما يفسر االستقرار الوظيفي داخل البلديات حمل الدراسة من )%60.4(سنة واملقدرة بـ  29سنة إىل 

جهة ثانية يعزز مصدقية االجابات على أسئلة االستبيان كون هذه الفئة أكثر دراية مبا يدور يف جهة، ومن 
م نظراً للسنوات الكثرية يف الوظيفة   .منظما
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، وهي )%81.3(أما فيما خيص املؤهل العلمي فكانت النسبة الكبرية لذوي املستوى اجلامعي واملقدرة بـ 
العمل يف تونس على أعداد كبرية من خرجيي اجلامعات ويف خمتلف التخصصات،  نتيجة منطقية نظرًا لتوفر سوق 

كما تعزز هذه النسبة مصدقية نتائج الدراسة ملا هلذه الفئة من قدرات علمية تساعد على اإلجابة املوضوعية 
  .لعبارات استمارة االستبيان

نت النسبة الكبرية لصاحل رؤساء املصاحل أما فيما خيص الوظيفة اليت يشغلها أفراد عينة الدراسة يف تونس كا
، وهذا كذلك مؤشر جيد يعزز مصداقية نتائج الدراسة نظرًا إلحاطة هذه الفئة بتفاصيل )%58.3(واملقدرة بـ 

  .التنظيم اإلداري للبلديات حمل الدراسة

  مناقشة النتائج واالحصائيات. ثالثاً 

  :سيتم الرتكيز على اإلجابة على األسئلة التالية 

  ما مدى توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة احمللية يف تونس ؟ :السؤال األول 

  ما مدى كفاءة اإلدارة احمللية يف تونس ؟ :السؤال الثاني 

هل توجد عالقة ارتباطية بني توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل االدارة احمللية يف  :السؤال الثالث 
  تغري مستقل، وكفاءة اإلدارة احمللية يف تونس كمتغري تابع ؟تونس كم

  :حيث الفرضيات املعتمدة لألسئلة السابقة هي 

  .هناك توظيف جيد لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة احمللية يف تونس : الفرضية األولى 

  .هناك كفاءة عالية لإلدارة احمللية يف تونس : الفرضية الثانية 

هناك عالقة ارتباطية طردية بني توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل االدارة احمللية يف : الفرضية الثالثة 
  .تونس كمتغري مستقل، وكفاءة األدارة احمللية يف تونس كمتغري تابع 
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  : مجال المتوسط الحسابي لكل مستوىتحديد . 1

واالحنرافات املعيارية إلجابات املوظفني يف اإلدارة احمللية حمل من خالل حساب املتوسطات احلسابية 
الدراسة يف تونس، حول توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة، والرتتيب التنازيل لفقرات كل 

  :بعد وحتديد املستوى املرجح له بناًء على قيمة املتوسط احلسايب، كما يوضحه اجلدول التايل 

  يوضح مجال المتوسط الحسابي لكل مستوى) : 59(جدول رقم                     

  المستوى الموافق له  مجال المتوسط الحسابي المرجح
 قليل 1.66 إىل 1 من

 متوسط 2.33 إىل  1.67 من
 مرتفع 3 إىل  2.34 من

  من اعداد الباحث : المصدر 

، مث تقسيمه على أكرب )2=1-3(حساب املدى حيث مت حتديد جمال املتوسط احلسايب املرجح من خالل 
، مث إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس وهي )0.66=2/3(قيمة يف املقياس للحصول على طول اخللية 

قليل، ومن  1.66إىل  1من : (، وذلك لتحديد احلد األدىن هلذه اخللية، وهكذا أصبح طول اخلاليا كما يلي )1(
  ).مرتفع 3إىل  2.34متوسط، ومن  2.33إىل  1.67

  :اإلجابة اإلحصائية على السؤال األول . 2

ما مدى توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمل اإلدارة " لإلجابة على السؤال األول 
هناك توظيف جيد " ، يقتضي من الباحث مناقشة مدى صحة الفرضية األوىل "المحلية في تونس ؟ 

، حيث يتطلب هذا دراسة وحتليل "المعلومات واالتصال في عمل اإلدارة المحلية في تونس لتكنولوجيا 
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في اإلدارة المحلية في " النتائج اإلحصائية املتعلقة باملتغري املستقل 

  : ، حيث كانت النتائج والتحاليل كما يلي "تونس 

  توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمل : األول  الفرعي المستقلدراسة احصائية للمتغير
  تونساإلدارة المحلية في 

  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال : البعد األول  
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استخدام  (البعد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات العينة حول) : 60(جدول رقم 
  )تكنولوجيا المعلومات واالتصال

  المستوى  الترتيب  اإلنحراف  المتوسط  العبارة  الرقم
  مرتفع  1  0.10  2.98  توفر اإلدارة احلواسيب للموظفني لتأدية أعماهلم   1
  مرتفع  4  0.73  2.65  للموظفني لتأدية أعماهلم) شبكة اتصال داخلية(توفر اإلدارة خدمة األنرتانت  2
اإلدارة عند اللزوم التقنيات التكنولوجية احلديثة إلجناز بعض أعماهلا، تستخدم   3

  )أخل...اهلواتف الذكية، الربيد االلكرتوين، مواقع التواصل االجتماعي، (مثل 
  مرتفع  3  0.54  2.79

قطاعات حكومية، قطاع خاص، (تتعامل اإلدارة يف بعض األحيان مع عمالئها   4
اهلواتف الذكية، (ات التكنولوجية احلديثة، مثل باستخدام التقني) جمتمع مدين

  )  أخل...الربيد االلكرتوين، مواقع التواصل االجتماعي، 

  مرتفع  2  0.55  2.80

الربيد (تتواصل اإلدارة عادًة مع موظفيها من خالل الوسائط االلكرتونية احلديثة   5
  )أخل...االلكرتوين، املوقع االلكرتوين، مواقع التواصل االجتماعي، 

  متوسط  5  0.92  1.91

  مرتفع  -  0.35  2.63  المتوسط العام
  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

حسب اجابات  استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاليتضح من خالل ما ورد يف اجلدول أعاله أن بعد 
  ).0.35(باحنراف معياري ) 2.63(كان املتوسط احلسايب ، حيث  رتفعمفردات عينة الدراسة كان ذا مستوى م

  تأمين السالمة المعلوماتية : البعد الثاني  

 السالمة تأمين(البعد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات العينة حول ) :61(جدول رقم 
  )المعلوماتية

  المستوى  الترتيب  اإلنحراف  المتوسط  العبارة  الرقم
  مرتفع  1  0.75  2.52  تم اإلدارة بشكل كبري حبماية املعلومات اإلدارية املخزنة يف الوسائط االلكرتونية  1
  مرتفع  3  0.81  2.38  متلك اإلدارة برجميات متطورة حلماية املعلومات اإلدارية املخزنة يف الوسائط اإللكرتونية  2
  متوسط  5  0.84  2.33  تقوم اإلدارة بشكل مستمر بتحيني برامج محاية املعلومات املخزنة يف الوسائط اإللكرتونية   3
يوجد خمتص يف اإلعالم اآليل يشرف على محاية املعلومات املخزنة يف الوسائط   4

  اإللكرتونية 
  مرتفع  2  0.86  2.40

نظام النسخة (حالة الضياع أو التلف تعتمد اإلدارة نظام خاص إلسرتجاع املعلومات يف   5
  )الثانية اإلحتياطية

  مرتفع  4  0.78  2.35

  مرتفع  -  0.65  2.40  المتوسط العام

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

عينة يتضح من خالل ما ورد يف اجلدول أعاله أن بعد تأمني السالمة املعلوماتية حسب اجابات مفردات 
  ).0.65(باحنراف معياري ) 2.40(الدراسة كان ذا مستوى مرتفع، حيث كان املتوسط احلسايب 
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  اإلطار البشري : البعد الثالث  

  )البشري اإلطار( البعد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات العينة حول ) :62(جدول رقم 
  المستوى  الترتيب  اإلنحراف  المتوسط  العبارة  الرقم
االعالم اآليل، تسيري (توظف اإلدارة خمتصني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال   1

  )أخل...شبكات االتصال، 
  مرتفع  3  0.71  2.46

  متوسط  5  0.91  1.94  تلقى أغلب املوظفني تكويناً على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال  2
  متوسط  4  0.88  2.04  يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاليتحكم أغلب املوظفني بشكل جيد   3
يعاين بعض املوظفني من عدم القدرة على استخدام تكنولوجيا املعلومات   4

  واالتصال
  مرتفع  2  0.71  2.59

  مرتفع  1  0.52  2.79  يعي املوظفون بضرورة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف االدارة  5
  مرتفع  -  0.38  2.36  المتوسط العام

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

يتضح من خالل ما ورد يف اجلدول أعاله أن بعد اإلطار البشري حسب اجابات مفردات عينة الدراسة  
  ).0.38(باحنراف معياري ) 2.36(كان ذا مستوى مرتفع، حيث كان املتوسط احلسايب 

  اإلطار القانوني : البعد الرابع  

  )القانوني اإلطار( البعد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات العينة حول ) :63(جدول رقم 
  المستوى  الترتيب  اإلنحراف  المتوسط  العبارة  الرقم
  مرتفع  5  0.56  2.69  )انرتانت(اللوائح التنظيمية احلالية تسمح لإلدارة بانشاء شبكة اتصال داخلية   1
اللوائح التنظيمية احلالية تسمح لإلدارة باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال   2

تمع املدين(يف التعامل مع عمالئها    )القطاع احلكومي، القطاع اخلاص ، ا
  مرتفع  4  0.46  2.78

  مرتفع  2  0.40  2.86  األنرتنتاللوائح التنظيمية احلالية تسمح لإلدارة باإلشرتاك يف خدمة   3
اللوائح التنظيمية احلالية تسمح لإلدارة باستخدام شبكة األنرتنت يف اجناز بعض   4

  أعماهلا اإلدارية
  مرتفع  1  0.33  2.92

اللوائح التنظيمية احلالية تسمح للموظفني باستخدام تكنولوجيا املعلومات   5
اهلواتف الذكية، الربيد االلكرتوين، (اإلداريةواالتصال يف اجناز بعض األعمال 

  )أخل...

  مرتفع  3  0.43  2.82

  مرتفع  -  0.30  2.81  المتوسط العام
  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

يتضح من خالل ما ورد يف اجلدول أعاله أن بعد اإلطار القانوين حسب اجابات مفردات عينة الدراسة  
  ).0.30(باحنراف معياري ) 2.81(كان ذا مستوى مرتفع، حيث كان املتوسط احلسايب 
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  توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمل اإلدارة: المتغير المستقل الفرعي األول  

ألول ا إلجابات مفردات العينة حول المتغير المستقل الفرعي المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري) : 64(جدول رقم 
  )اإلدارة عمل في واالتصال المعلومات تكنولوجيا توظيف (

  المستوى  االنحراف  المتوسط  المتغير المستقل الفرعي األول
  مرتفع  0.29  2.55  توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

الدقيقة واملتأنية ملا جاء يف اجلداول السابقة ميكن القول أن مستوى توظيف تكنولوجيا  من خالل املالحظة
املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة احمللية يف تونس كان مرتفع، وذلك من خالل املتوسط احلسايب هلذا املتغري 

ذا املتغري، )0.29(واحنراف معياري مقدر بـ ) 2.55(واملقدر بـ  ، وهذا ما تؤكده نتائج قياس األبعاد اخلاصة 
واليت كانت يف جمملها ذات مستوى مرتفع، ومنه ميكن القول أن توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل 
اإلدارة احمللية يف تونس حسب اجابات عينة الدراسة كان ذا مستوى مرتفع، وهذا على خالف اجلزائر الذي كان 

  . توسطم

 واالتصال في  توظيف تكنولوجيا المعلومات : الثاني الفرعي دراسة احصائية للمتغير المستقل
  تونسفي االدارة المحلية في المشاركة المجتمعية 

  المشاركة المجتمعية : البعد األول  

المشاركة ( البعد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات العينة حول ) :65(جدول رقم 
  )المجتمعية

  المستوى  الترتيب  اإلنحراف  المتوسط  العبارة  الرقم
تسمح اللوائح التنظيمية لإلدارة بإشراك املواطنني يف قرارات التنمية احمللية من خالل الوسائط   1

  )اخل...املوقع االلكرتوين، الربيد االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(اإللكرتونية املتاحة 
  مرتفع  1  0.43  2.79

املوقع االلكرتوين، الربيد (تنص اللوائح التنظيمية لإلدارة على ضرورة انشاء وسائط الكرتونية  2
م) اخل...االلكرتوين، فيسبوك، تويرت، م واحتياجا   للتواصل مع املواطنني ملعرفة انشغاال

  مرتفع  2  0.48  2.78

م فيما خيص القرارات املصريية عرب الوسائط يطلب أصحاب القرار يف اإلدارة من املواطنني رأيه  3
  ) اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(االلكرتونية املتاحة

  متوسط  5  0.77  2.11

يطلع أصحاب القرار يف اإلدارة على انشغاالت واحتياجات املواطنني عرب الوسائط اإللكرتونية   4
  )أخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، توتري، (املتاحة 

  مرتفع  3  0.49  2.77

يأخذ بعني اإلعتبار أصحاب القرار يف اإلدارة انشغاالت املواطنني املطروحة عرب الوسائط   5
  )  اخل...املوقع االلكرتوين، الربيد االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(اإللكرتونية املتاحة 

  مرتفع  4  0.62  2.60

  مرتفع  -  0.43  2.61  المتوسط العام

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 
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تمعية حسب اجابات مفردات عينة الدراسة   يتضح من خالل ما ورد يف اجلدول أعاله أن بعد املشاركة ا
  ).0.43(باحنراف معياري ) 2.61(كان ذا مستوى مرتفع، حيث كان املتوسط احلسايب 

  إعالم المواطنين : البعد الثاني  

  )إعالم المواطنين( البعد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات العينة حول ) :66(رقم جدول 
  المستوى  الترتيب  اإلنحراف  المتوسط  العبارة  الرقم
املوقع االلكرتوين، (متلك اإلدارة مواقع وصفحات الكرتونية على شبكة األنرتنت   1

  )  اخل...الربيد االلكرتوين،  فيسبوك، تويرت،
  مرتفع  1  0.40  2.86

تنشر اإلدارة قائمة املشاريع التنموية املراد اجنازها عرب الوسائط اإللكرتونية   2
  )  اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(املتاحة

  مرتفع  3  0.66  2.69

لس الشعيب البلدي عرب الوسائط اإللكرتونية املتاحة   3 تنشر اإلدارة مداوالت ا
  )  اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(

  مرتفع  5  0.64  2.65

الغالف املايل، مقاولة االجناز، (تعلم اإلدارة املواطنني بتفاصيل املشاريع التنموية   4
عن طريق الوسائط االلكرتونية ) ازموقع االجناز، مصدر التمويل، مدة االجن

  )    اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(املتاحة 

  مرتفع  4  0.67  2.67

  تعلم اإلدارة املواطنني عرب الوسائط االلكرتونية املتاحة   5
املشاريع ( حبصيلة املشاريع التنموية) اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(

  )  املسجلة، املشاريع اليت يف طور االجناز، املشاريع املنجزة

  مرتفع  2  0.60  2.72

  مرتفع  -  0.53  2.72  المتوسط العام
  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

خالل ما ورد يف اجلدول أعاله أن بعد اعالم املواطنني حسب اجابات مفردات عينة الدراسة  يتضح من 
  ).0.53(باحنراف معياري ) 2.72(كان ذا مستوى مرتفع، حيث كان املتوسط احلسايب 
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  استشارة ومشاركة المواطنين: البعد الثالث  

استشارة ومشاركة ( البعد  المعيارية إلجابات مفردات العينة حولالمتوسطات الحسابية واالنحرافات  ) :67(جدول رقم 
  )المواطنين

  المستوى  الترتيب  اإلنحراف  المتوسط  العبارة  الرقم
يستشري أصحاب القرار يف اإلدارة املواطنني عن املشاريع التنموية ذات األولوية   1

املوقع االلكرتوين، فيسبوك، (بالنسبة هلم عرب الوسائط اإللكرتونية املتاحة 
  )    اخل...تويرت،

  مرتفع  2  0.73  2.53

حتديد (يستشري أصحاب القرار يف اإلدارة املواطنني يف اختاذ القرارات املصريية   2
املوقع (عرب الوسائط االلكرتونية املتاحة ) موقع اجناز مشروع مهم وحساس مثالً 

  )اخل...االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،

  مرتفع  4  0.76  2.42

يطلع أصحاب القرار يف اإلدارة على انشغاالت واحتياجات املواطنني عرب   3
  )اخل...، تويرت،املوقع االلكرتوين، فيسبوك(الوسائط االلكرتونية املتاحة 

  مرتفع  1  0.59  2.65

يأخذ بعني االعتبار أصحاب القرار يف اإلدارة رأي غالبية املواطنني املطروح عرب   4
  )اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(الوسائط اإللكرتونية املتاحة 

  مرتفع  3  0.72  2.44

املواطنون على هذا  يرتاجع أصحاب القرار يف اإلدارة عن قرار ما، إذا اعرتض  5
  )اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(القرار عرب الوسائط االلكرتونية املتاحة 

  متوسط  5  0.85  2.22

  مرتفع  -  0.58  2.45  المتوسط العام
  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

استشارة ومشاركة املواطنني حسب اجابات مفردات عينة يتضح من خالل ما ورد يف اجلدول أعاله أن بعد 
  ).0.58(باحنراف معياري ) 2.45(الدراسة كان ذا مستوى مرتفع، حيث كان املتوسط احلسايب 

  توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المشاركة المجتمعية : المتغير المستقل الفرعي الثاني
  في االدارة المحلية في تونس

 الثاني إلجابات مفردات العينة حول المتغير المستقل الفرعي المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري) : 68(جدول رقم 
  )في المشاركة المجتمعية واالتصال المعلومات تكنولوجيا توظيف(

  المستوى  االنحراف  المتوسط  المتغير المستقل الفرعي الثاني
تمعيةيف  واالتصال املعلومات تكنولوجيا توظيف   مرتفع  0.46  2.59  املشاركة ا

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

من خالل املالحظة الدقيقة واملتأنية ملا جاء يف اجلداول السابقة ميكن القول أن مستوى توظيف تكنولوجيا 
تمعية يف اإلدارة احمللية يف تونس كان مرتفع، وذلك من خالل املتوسط احلسايب  املعلومات واالتصال يف املشاركة ا
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ذا )0.46(واحنراف معياري مقدر بـ ) 2.59(هلذا املتغري واملقدر بـ  ، وهذا ما تؤكده نتائج قياس األبعاد اخلاصة 
املتغري، واليت كانت مجيعها ذات مستوى مرتفع، ومنه ميكن القول أن توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف 

تمعية يف اإلدارة احمللية يف تونس حسب اجابات عينة الدراسة ذا مستوى مرتفع، وهذا على خالف امل شاركة ا
  . اجلزائر الذي عرف مستوى متوسط

 دراسة احصائية للمتغير المستقل الرئيسي توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال 

المتغير المستقل الرئيسي  حول العينة مفردات اباتإلجالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ) : 69(جدول رقم 
 )توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال(

  المستوى  االنحراف  المتوسط  المتغير المستقل الرئيسي
  مرتفع  0.33  2.57   واالتصال املعلومات تكنولوجيا توظيف

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

خالل معطيات اجلدول األخري أن مستوى توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اإلدارة يظهر من 
تمعية،  وذلك من خالل املتوسط  احمللية يف تونس كان مرتفعًاً◌، إن على مستوى عمل اإلدارة أو املشاركة ا

أكدته كذلك معطيات اجلداول ، وهذا ما )0.33(واالحنراف املعياري واملقدر بـ ) 2.57(احلسايب واملقدر بـ 
  .السابقة

ما مدى توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمل اإلدارة " وكإجابة على السؤال األول 
ومن خالل ما تقدم من احصائيات وحتاليل، وكذلك ما ورد من احصائيات يف اجلداول ، "؟ تونسالمحلية في 

مات واالتصال يف اإلدارة احمللية يف تونس إن على مستوى عمل أعاله يتبني أن مستوى توظيف تكنولوجيا املعلو 
تمعية كان مرتفعًا حسب اجابات عينة الدراسة، وهذا ما يؤسس لقبول الفرضية السابقة  اإلدارة أو املشاركة ا

 ، وعليه"تونس هناك توظيف جيد لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمل اإلدارة المحلية في" القائلة بأن 
ميكن القول كإجابة على السؤال األول أن هناك توظيف مرتفع لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اإلدارة احمللية 

  .يف تونس

  :اإلجابة اإلحصائية على السؤال الثاني . 3

، يقتضي من الباحث مناقشة "ما مدى كفاءة اإلدارة المحلية في تونس ؟" لإلجابة على السؤال الثاين 
، حيث يتطلب هذا دراسة وحتليل " كفاءة عالية لإلدارة المحلية في تونسهناك  " مدى صحة الفرضية الثانية 

، حيث كانت النتائج والتحاليل  "كفاءة اإلدارة المحلية في تونس " النتائج اإلحصائية املتعلقة باملتغري التابع 
  :كما يلي 
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 كفاءة اإلدارة المحلية في تونس : ير التابع دراسة احصائية للمتغ 
  جودة الخدمة : البعد األول  

  )جودة الخدمة( البعد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات العينة حول ) :70(جدول رقم 
  المستوى  الترتيب  اإلنحراف  المتوسط  العبارة  الرقم
  مرتفع  4  0.80  2.36  كبري على مشكلة البريوقراطيةاستطاعت اإلدارة التغلب إىل حد    1
  مرتفع  2  0.61  2.64  استطاعت اإلدارة إىل حد كبري من حتقيق الشفافية اإلدارية  2
  متوسط  5  0.70  2.33  استطاعت اإلدارة إىل حد كبري من القضاء على الفساد اإلداري  3
  مرتفع  3  0.77  2.40  استطاعت اإلدارة إىل حد كبري من اشباع احتياجات املواطن  4
ا  5   مرتفع  1  0.50  2.73  استطاعت اإلدارة إىل حد كبري من حتسني خدما

  مرتفع  -  0.56  2.49  المتوسط العام
  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

الدراسة كان  يتضح من خالل ما ورد يف اجلدول أعاله أن بعد جودة اخلدمة حسب اجابات مفردات عينة
  ).0.56(باحنراف معياري ) 2.49(ذا مستوى مرتفع، حيث كان املتوسط احلسايب 

  الوقت الالزم ألداء الخدمة : البعد الثاني  

الوقت الالزم ألداء ( البعد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات العينة حول ) :71(جدول رقم 
  )الخدمة

  المستوى  الترتيب  اإلنحراف  المتوسط  العبارة  الرقم
  متوسط  5  0.88  2.17  استطاعت اإلدارة إىل حد كبري من ختفيف عبء العمل على املوظفني  1
  متوسط  4  0.76  2.19  استطاع املوظفون إىل حد كبري من مضاعفة منتوج العمل  2
مواطنني، زبائن، (استطاعت اإلدارة إىل حد كبري التقليل من احتجاج العمالء  3

 (...  
  مرتفع  1  0.72  2.48

  مرتفع  2  0.78  2.38  استطاعت اإلدارة إىل حد كبري التقليل من تذمر املوظفني  4
  مرتفع  3  0.82  2.37  استطاعت اإلدارة إىل حد كبري من ربح الوقت يف العمل  5

  متوسط  -  0.63  2.32  المتوسط العام
  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

يتضح من خالل ما ورد يف اجلدول أعاله أن بعد الوقت الالزم ألداء اخلدمة حسب اجابات مفردات عينة 
  ).0.63(باحنراف معياري ) 2.32(الدراسة كان ذا مستوى متوسط، حيث كان املتوسط احلسايب 
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  تكلفة الخدمة : البعد الثالث  

  )تكلفة الخدمة( البعد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات العينة حول ) :72(جدول رقم 
  المستوى  الترتيب  اإلنحراف  المتوسط  العبارة  الرقم
  مرتفع  4  0.64  2.45  استطاعت االدارة إىل حد كبري من تسهيل عملية االتصال بني املوظفني   1
  مرتفع  1  0.55  2.66  استطاع املوظفون إىل حد كبري من حتسني طريقة العمل  2
  مرتفع  5  0.76  2.45  استطاعت االدارة إىل حد كبري من ترشيد عملية التوظيف  3
  مرتفع  2  0.70  2.56  استطاعت االدارة إىل حد كبري من ترشيد نفقات العمل  4
يستطيع املوظفون إىل حد كبري احلصول على املعلومة املناسبة يف الوقت املناسب   5

  ألداء مهامهم 
  مرتفع  3  0.64  2.47

  مرتفع  -  0.53  2.52  المتوسط العام
  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

حسب اجابات مفردات عينة الدراسة كان يتضح من خالل ما ورد يف اجلدول أعاله أن بعد تكلفة اخلدمة 
  ).0.53(باحنراف معياري ) 2.52(ذا مستوى مرتفع، حيث كان املتوسط احلسايب 

  رضا الموظفين : البعد الرابع  

  )رضا الموظفين( البعد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات العينة حول ) :73(جدول رقم 
  المستوى  الترتيب  اإلنحراف  المتوسط  العبارة  الرقم
  مرتفع  1  0.72  2.37  متكنت اإلدارة إىل حد كبري  من تثبيت واستقرار املوظفني يف العمل  1
  متوسط  2  0.78  2.27  متكنت اإلدارة إىل حد كبري  من حتسني بيئة العمل  2
  متوسط  3  0.83  2.25  متكنت اإلدارة إىل حد كبري  من ختفيف ضغوط العمل على املوظفني  3
  متوسط  5  0.79  2.07  متكنت اإلدارة إىل حد كبري من رفع مستوى رضا املوظفني يف العمل  4
  متوسط  4  0.70  2.11  متكنت اإلدارة إىل حد كبري من حتفيز املوظفني على العمل  5

  متوسط  -  0.65  2.21  المتوسط العام
  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

يتضح من خالل ما ورد يف اجلدول أعاله أن بعد رضا املوظفني حسب اجابات مفردات عينة الدراسة كان 
  ).0.65(باحنراف معياري ) 2.21(ذا مستوى متوسط، حيث كان املتوسط احلسايب 
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  تونس كفاءة اإلدارة المحلية في: المتغير التابع  

كفاءة اإلدارة (المتغير التابع  حول العينة مفردات إلجاباتالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ) : 74(جدول رقم 
 )المحلية

  المستوى  االنحراف  المتوسط  المتغير التابع
  مرتفع  0.53  2.39   كفاءة اإلدارة احمللية

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

املالحظة الدقيقة واملتأنية ملا جاء يف اجلداول السابقة ميكن القول أن مستوى كفاءة اإلدارة احمللية من خالل 
واحنراف معياري مقدر بـ ) 2.39(يف تونس كان مرتفعاً، وذلك من خالل املتوسط احلسايب هلذا املتغري واملقدر بـ 

ذا امل)0.53( تغري، واليت كانت يف جمملها ذات مستوى مرتفع ، وهذا ما تؤكده نتائج قياس األبعاد اخلاصة 
الذي جاء ذا مستوى متوسط وإن كان مييل للمرتفع، حيث كان متوسطه احلسايب ) رضا املوظفني(باستثناء بعد 

الذي كان متوسطًا وإن كان قريباً ) الوقت الالزم ألداء اخلدمة(، وكذلك البعد )0.65(واحنرافه املعياري ) 2.21(
، ومنه ميكن القول أن كفاءة اإلدارة )0.63(مبعيار احنراف قدره ) 2.32(حيث كان متوسطه احلسايب  من املرتفع،

  .احمللية يف تونس حسب اجابات عينة الدراسة ذات مستوى مرتفع

ومن خالل ما تقدم من ، "؟ تونس في المحلية اإلدارة كفاءة مدى ما" وكإجابة على السؤال الثاين 
احصائيات وحتاليل، وكذلك ما ورد من احصائيات يف اجلداول أعاله يتبني أن مستوى كفاءة اإلدارة احمللية يف 

 هناك" تونس كان مرتفعًا حسب اجابات عينة الدراسة، وهذا ما يؤسس لقبول الفرضية السابقة القائلة بأن 
عليه ميكن القول كإجابة على السؤال الثاين أن هناك كفاءة عالية ، و " تونس في المحلية لإلدارة عالية كفاءة

  .لإلدارة احمللية يف تونس

  :اإلجابة اإلحصائية على السؤال الثالث . 4

هل توجد عالقة ارتباطية بين توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال  "لإلجابة على السؤال الثالث 
، " كمتغير تابع ؟  تونسكمتغير مستقل، وكفاءة اإلدارة المحلية في   تونسفي عمل االدارة المحلية في 

هناك عالقة ارتباطية طردية بين توظيف تكنولوجيا " يقتضي من الباحث مناقشة مدى صحة الفرضية الثالثة 
دارة المحلية في تونس  إلالمعلومات واالتصال في عمل االدارة المحلية في تونس كمتغير مستقل، وكفاءة ا

، حيث يتطلب هذا دراسة وحتليل النتائج اإلحصائية املتعلقة باختبار اإلرتباط بني املتغري املستقل " غير تابعكمت
، من خالل حتليل العناصر )كفاءة اإلدارة المحلية(، واملتغري التابع )توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال(

  :التالية 
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  تحليل اإلنحدار الخطي:  

عند مستوى داللة ) Entry(االحندار اخلطي استخدام طريقة املربعات الصغرى نتيجة يتوجب حتليل 
، )كفاءة اإلدارة احمللية(، واملتغري التابع )توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال ( ، حيث املتغري املستقل )0.05(

  :كانت النتائج كالتايل   حيث

  )Entry(قة المربعات الصغرى يتخدام طر االنحدار الخطي باس نتيجة تحليليوضح ) : 75(جدول رقم 
Variables introduites/suppriméesb 

Modèle Variables introduites 
Variables 

supprimées Méthode 
المتغیر المستقل األبعاد  1

الخاصة بتوظیف تكنولوجیا 
  المعلومات واالتصال

. Entrée 

a. Toutes variables requises saisies. 
b. Variable dépendante :المحلیة اإلدارة بكفاءة الخاصة األبعاد التابع المتغیر 

 

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

توظيف تكنولوجيا ( إذن من خالل معطيات اجلدول أعاله يتضح أن هناك ارتباط بني املتغري املستقل 
، حيث نالحظ أن منوذج االحندار قياسي ال يستبعد )كفاءة اإلدارة احمللية ( واملتغري التابع ، )املعلومات واالتصال 

  .أي متغري

  تحليل معامل االرتباط الخطي بين المتغير المستقل والمتغير التابع:  

كفاءة ( ، واملتغري التابع )توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال ( وملعرفة قوة االرتباط بني املتغري املستقل 
  : ، نقرأ معطيات اجلدول التايل )اإلدارة احمللية 

  يوضح معامل االرتباط الخطي بين المتغير المستقل والمتغير التابع) : 76(جدول رقم           
Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation 
1 .509a .259 .251 .46147 

a. Valeurs prédites : (constantes), واالتصال المعلومات تكنولوجیا بتوظیف الخاصة األبعاد المستقل المتغیر 
b. Variable dépendante : المحلیة اإلدارة بكفاءة الخاصة األبعاد التابع المتغیر 

 

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

بني توظيف تكنولوجيا ) R(يتضح من خالل املعطيات الواردة يف اجلدول أعاله أن معامل االرتباط اخلطي 
، أي أن هناك ارتباط )%50.9( املعلومات واالتصال كمتغري مستقل، وكفاءة اإلدارة احمللية كمتغري تابع هو

، وهذا يعين أن النموذج مناسب لتحليل )%25.9(قد بلغ مستوى ) R-deux(متوسط بينهما، ومعامل اجلودة 
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من كفاءة اإلدارة احمللية يعود لتوظيف تكنولوجيا ) %25.9(العالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع، مبعىن أن 
  .تعود لعوامل أخرى مبا فيها العوامل العشوائية واخلطأ ة املتبقيةاملعلومات واالتصال، والنسب

 تحليل تباين خط االنحدار:  

يوضح اجلدول املوايل حتليل تباين خط االحندار حيث يدرس مدى مالئمة خط احندار املعطيات وفرضيته 
  " :خط االحندار ال يالئم املعطيات املقدمة" الصفرية اليت تنص على أن 

  يوضح تحليل خط االنحدار) : 77(جدول رقم 
ANOVAb 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 
1 Régression 6.987 1 6.987 32.810 .000a 

Résidu 20.018 94 .213   
Total 27.005 95    

a. Valeurs prédites : (constantes), واالتصال المعلومات تكنولوجیا بتوظیف الخاصة األبعاد المستقل المتغیر 
b. Variable dépendante : المحلیة اإلدارة بكفاءة الخاصة األبعاد التابع المتغیر 

 

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

  :ومن خالل اجلدول أعاله جند ما يلي 

  ) .32.810(هو ) D(قيمة اختبار حتليل التباين خلط االحندار -

  ) 0.000(هو ) Sig(مستوى داللة االختبار -

أكرب من القيمة اجلدولية ) 32.810(مبا أن قيمة اختبار حتليل التباين خلط االحندار احملسوبة واملقدرة بـ 
، فإن الباحث يرفض الفرض العدمي ويقبل بالفرض البديل، وبالتايل فإن خط االحندار يالئم )0.000(واملقدرة بـ 

توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال (املعطيات، وبذلك ميكن القول بأن هناك عالقة طردية بني املتغري املستقل 
، وأنه ال توجد مشكلة يف النتائج حيث تتوزع وفق التوزع الطبيعي، )كفاءة اإلدارة احمللية( واملتغري التابع ) 

  :والشكلني املواليني يوضحان ذلك 
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  يوضح مدى مالئمة خط االنحدار:  )15(شكل رقم 

  
  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

  يوضح مدى مالئمة خط االنحدار) : 16(شكل رقم 

  
 19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 
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  معامل خط االنحدار تحليل:  

  :االحندار اجلدول املوايل يوضح معامل خط 

  يوضح قّيمة معامل االنحدار) : 78(جدول رقم 
Coefficientsa 

Modèle 
Coefficients non standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. A Erreur standard Bêta 
(Constante) .318 .365  .872 .385 

المتغیر المستقل األبعاد الخاصة بتوظیف تكنولوجیا 
  المعلومات واالتصال

.804 .140 .509 5.728 .000 

a. Variable dépendante : المحلیة اإلدارة بكفاءة الخاصة األبعاد التابع المتغیر 
 

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

وهي بذلك ) 5.728(تساوي احملسوبة ) t(من خالل معطيات اجلدول أعاله جند أن قيمة معامل االحندار 
وهو أن ، وبذلك يرفض الباحث الفرض العدمي ويقبل بالفرض البديل، )0.000(أكرب من القيمة اجلدولية 

( واملتغري التابع ) توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال(االحندار معنوي وبالتايل توجد العالقة بني املتغري املستقل 
  : عرب املعادلة التالية عن تلك العالقة ، حيث ت)كفاءة اإلدارة احمللية

 0.318 + )توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال(×0.804)= كفاءة اإلدارة احمللية(

توظيف تكنولوجيا (وعليه نستنتج من خالل املعادلة السابقة أن هناك عالقة طردية بني املتغري املستقل 
  ).اإلدارة احملليةكفاءة (واملتغري التابع ) املعلومات واالتصال

  تحليل االنحدار المتعدد التدريجي: 

لصياغة النموذج التفصيلي ملعادلة خط االحندار قام الباحث بالتحليل اإلحصائي باستخدام حتليل االحندار 
، للتنبؤ بكفاءة اإلدارة احمللية من خالل توظيف )Stepwise Multiple Regression(املتعدد التدرجيي 

  :املعلومات واالتصال، ويف ما يلي حتليل النتائج من خالل التطرق للعناصر التالية تكنولوجيا 
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  عرض النماذج المقبولة:  

  يوضح النماذج المقبولة) : 79(جدول رقم                    
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables introduites 
Variables 

supprimées Méthode 
البعد الثاني تأمین السالمة  1

  المعلوماتیة 
. Pas à pas (critère : 

Probabilité de F 
pour introduire <= 

.050, Probabilité de 
F pour éliminer >= 

.100). 
 : Pas à pas (critère .  البعد الثالث اإلطار البشري  2

Probabilité de F 
pour introduire <= 

.050, Probabilité de 
F pour éliminer >= 

.100). 
a. Variable dépendante : المحلیة اإلدارة بكفاءة الخاصة األبعاد التابع المتغیر 

 

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

هناك  املالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هناك منوذجني لتحليل االحندار املتعدد التدرجيي، يعين أن
والبعد الثالث ) تأمني السالمة املعلوماتية(بعدين فقط ضمن املتغري املستقل يؤثران يف املتغري التابع ومها البعد الثاين 

فيهما كان أقل أو يساوي القيمة ) F(، ومت قبول هذين البعدين حبكم أن معامل االحتمال )اإلطار البشري(
ألنه أكثر تأثري من البعد ) تأمني السالمة املعلوماتية(د الثاين فقط ، حيث أن النموذج األول يتضمن البع)0.05(

،  )0.000(والذي يساوي ) تأمني السالمة املعلوماتية(حبكم أن معامل االحتمال يف بعد ) االطار البشري(الثالث 
  ).0.029(والذي يساوي ) االطار البشري(كان أقل من معامل احتمال بعد 

ألنه أكثر تأثيـرًا من البعـد الثالـث ) تأمني السالمة املعلوماتية (  قبول البعد الثاين بالنسبة للنموذج األول مت
املتبقية وهي على التوايل ) 6(كما مت توضيح ذلك أعاله، فيما مت طبعًا استبعاد األبعاد الستة ) اإلطار البشري( 
اإلطار البشري، البعد الرابع اإلطار القانوين،  البعد األول استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال، البعد الثاين(

تمعية، البعد الثاين إعالم املواطنني، البعد الثالث استشارة ومشاركة املواطنني   ).األول املشاركة ا

أما فيما خيص النموذج الثاين فقد مت قبول البعدين الثاين والثالث لتوفرمها على الشروط االحصائية السالفة 
فيهم كان ) F(األخرى املتبقية حبكم أن معامل االحتمال ) 5( مت التخلي عن األبعاد اخلمسة الذكر، يف حني

  .حسب ما يوضحه اجلدول أعاله) 0.10(أكرب أو يساوي القيمة 
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 تحليل معامالت االرتباط الخطية بين المتغيرات المستقلة الفرعية والمتغير التابع 

، واملتغري )اإلطار البشري(و) تأمني السالمة املعلوماتية(املستقلة الفرعية وملعرفة قوة االرتباط بني املتغريات 
  :التابع كفاءة االدارة احمللية يف تونس، نقرأ معطيات اجلدول التايل 

  يوضح معامالت االرتباط الخطية للمتغيرات المستقلة الفرعية والمتغير التابع) : 80(جدول رقم 
Récapitulatif des modèlesc 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation 
1 .665a .442 .436 .40052 
2 .685b .470 .458 .39247 

a. Valeurs prédites : (constantes), المعلوماتیة السالمة تأمین الثاني البعد  
b. Valeurs prédites : (constantes), البشري اإلطار الثالث البعد , المعلوماتیة السالمة تأمین الثاني البعد  

c. Variable dépendante : المحلیة اإلدارة بكفاءة الخاصة األبعاد التابع المتغیر 
 

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

يف النموذج األول هو ) R(يتضح من خالل املعطيات الواردة يف اجلدول أعاله أن معامل االرتباط اخلطي 
، وهذا يعين أن هناك ارتباط مرتفع نسبيًا بني تأمني السالمة املعلوماتية كمتغري مستقل وبني كفاءة )66.5%(

، وهذا يعين أن )%44.2(قد بلغ مستوى ) R-deux(اإلدارة احمللية يف تونس كمتغري تابع، ومعامل اجلودة 
من كفاءة اإلدارة احمللية ) %44.2(املستقل واملتغري التابع، مبعىن أن  النموذج مناسب لتحليل العالقة بني املتغري

  .تعود لعوامل أخرى مبا فيها العوامل العشوائية واخلطأ يعود لتأمني السالمة املعلوماتية، والنسبة املتبقية

هناك ارتباط ، وهذا يعين أن )%68.5(يف النموذج الثاين فقد بلغ  )R(أما بالنسبة ملعامل االرتباط اخلطي
خطي مرتفع بني تأمني السالمة املعلوماتية واإلطار البشري كمتغريان مستقالن وبني كفاءة االدارة احمللية يف تونس  

، وهذا يعين أن النموذج مناسب لتحليل )%47.0(قد بلغ مستوى ) R-deux(كمتغري تابع، ومعامل اجلودة 
من كفاءة اإلدارة احمللية تعود ) %47.0(كما يعين كذلك أن نسبة العالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع،  

  .لتأمني السالمة املعلوماتية واإلطار البشري، والنسبة املتبقية تعود لعوامل أخرى
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  تحليل تباين خط االنحدار المتدرج:  

  يوضح تحليل تباين خط االنحدار المتدرج) : 81(جدول رقم 
ANOVAc 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 
1 Régression 11.926 1 11.926 74.343 .000a 

Résidu 15.079 94 .160   
Total 27.005 95    

2 Régression 12.680 2 6.340 41.160 .000b 
Résidu 14.325 93 .154   

Total 27.005 95    
a. Valeurs prédites : (constantes), المعلوماتیة السالمة تأمین الثاني البعد  
b. Valeurs prédites : (constantes), البشري اإلطار الثالث البعد , المعلوماتیة السالمة تأمین الثاني البعد  

c. Variable dépendante : المحلیة اإلدارة بكفاءة الخاصة األبعاد التابع المتغیر 
 

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

  :جند ما يلي  ، وبالنظر للنموذج األول، ومن خالل اجلدول أعاله

  ) .74.343(هو ) D(قيمة اختبار حتليل التباين خلط االحندار -

  ) 0.000(هو ) Sig(مستوى داللة االختبار -

أكرب من القيمة ) 74.343(واملقدرة بـ  احملسوبة) D(ومبا أن قيمة اختبار حتليل التباين خلط االحندار 
، فإن الباحث يرفض الفرض العدمي ويقبل بالفرض البديل، وبالتايل فإن خط )0.000(اجلدولية واملقدرة بـ 

تأمني السالمة (االحندار يالئم املعطيات، وبذلك ميكن القول بأن هناك عالقة طردية بني املتغري املستقل الفرعي 
، وأنه ال توجد مشكلة يف النتائج حيث تتوزع وفق التوزع )كفاءة اإلدارة احمللية( واملتغري التابع ، )ماتيةاملعلو 

  .الطبيعي

  :وبالنظر كذلك للنموذج الثاين جند ما يلي 

  ) .41.160(هو ) D(قيمة اختبار حتليل التباين خلط االحندار -

  ) 0.000(هو ) Sig(مستوى داللة االختبار -

أكرب من القيمة ) 41.160(واملقدرة بـ  احملسوبة) D(قيمة اختبار حتليل التباين خلط االحندار  ومبا أن
، فإن الباحث يرفض الفرض العدمي ويقبل بالفرض البديل ، وبالتايل فإن خط )0.000(اجلدولية واملقدرة بـ 

تأمني (تغريان املستقالن الفرعيان االحندار يالئم املعطيات، وبذلك ميكن القول بأن هناك عالقة طردية بني امل
، وأنه ال توجد مشكلة يف النتائج )كفاءة اإلدارة احمللية( واملتغري التابع ، )اإلطار البشري(و) السالمة املعلوماتية

  :حيث تتوزع وفق التوزع الطبيعي، والشكالن التاليان يوضحان ذلك 
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  ات لخط االنحدار المتدرج يوضح مدى مالئمة توزع المعطي) : 17(شكل رقم          

  
  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

  يوضح مدى مالئمة توزع المعطيات لخط االنحدار المتدرج ) : 18(شكل رقم                   

  
  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 
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  تحليل قّيم معامالت االنحدار الخطي المتدرج : 

بالنظر ملعطيات اجلدول التايل ميكن حتديد قّيم معامالت االحندار اخلطي املتدرج، وكذا املعادلة اليت حتدد 
  .العالقة بني املتغريات املستقلة الفرعية واملتغري التابع

  يوضح قّيم معامالت االنحدار المتدرج) : 82(جدول رقم 
Coefficientsa 

Modèle 
Coefficients non standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. A Erreur standard Bêta 
1 (Constante) 1.095 .156  7.027 .000 

 000. 8.622 665. 063. 540.  البعد الثاني تأمین السالمة المعلوماتیة 
2 (Constante) .637 .257  2.475 .015 

 000. 7.526 604. 065. 491.  البعد الثاني تأمین السالمة المعلوماتیة 
 029. 2.213 178. 110. 243.  البعد الثالث اإلطار البشري 

a. Variable dépendante : المحلیة اإلدارة بكفاءة الخاصة األبعاد التابع المتغیر 
 

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

احملسوبة ) t(من خالل معطيات اجلدول أعاله وبالنظر للنموذج األول جند أن قيمة معامل االحندار املتدرج 
، أكرب من القيمة اجلدولية املقدرة بـ )تأمني السالمة املعلوماتية(للمتغري املستقل الفرعي ) 8.622(واملقدرة بـ 

مي ويقبل بالفرض البديل، وهذا يعين أن االحندار اخلطي وبذلك فإن الباحث يرفض الفرض العد، )0.000(
كفاءة (واملتغري التابع ) تأمني السالمة املعلوماتية(املتدرج معنوي، وبالتايل توجد عالقة بني املتغري املستقل الفرعي 

 y = ax +b :، واملعادلة التالية تعرب عن تلك العالقة )اإلدارة احمللية

  1.095+  )تأمني السالمة املعلوماتية(×0.540)= كفاءة اإلدارة احمللية(

احملسوبة ) t(قيمة معامل االحندار املتدرج أما بالنسبة للنموذج الثاين وبالنظر ملعطيات اجلدول أعاله جند أن 
، أكرب من القيمة اجلدولية املقدرة بـ )تأمني السالمة املعلوماتية(للمتغري املستقل الفرعي ) 7.526(واملقدرة بـ 

للمتغري املستقل ) 2.213(احملسوبة واملقدرة بـ ) t(قيمة معامل االحندار املتدرج جند أن ، وكذلك )0.000(
وبذلك فإن الباحث يرفض الفرض ،)0.000(، أكرب من القيمة اجلدولية املقدرة بـ )اإلطار البشري(الفرعي 

معنوي، وبالتايل توجد عالقة بني املتغري  العدمي ويقبل بالفرض البديل، مما يعين أن االحندار اخلطي املتدرج
كفاءة (، واملتغري التابع )اإلطار البشري(، )تأمني السالمة املعلوماتية(املستقل الفرعي األول والثاين على التوايل 

  :، واملعادلة التالية تعرب عن تلك العالقة )اإلدارة احمللية

  0.637+  )اإلطار البشري(×0.243) + تأمني السالمة املعلوماتية(×0.491)= كفاءة اإلدارة احمللية(
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  اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير خصائص مفردات العينة على اجاباتهم حول كفاءة اإلدارة
 :المحلية 

األقدمية (أراد الباحث من خالل حتليل التباين األحادي لتأثري خصائص مفردات عينة الدراسة يف تونس 
م حول كفاءة اإلدارة احمللية)الوظيفة، املؤهل العلمي، الوظيفة اليت يشغلهايف  يف تونس، ملعرفة مدى  ، على اجابا

، حيث كانت )األقدمية يف الوظيفة، املؤهل العلمي، الوظيفة اليت يشغلها(تأثر اجابات عينة الدراسة تبعاً ملتغريات 
  :النتائج كما يلي 

  الوظيفة األقدمية في(تأثير متغير: ( 

  ) األقدمية في الوظيفة(يوضح تحليل التباين األحادي لمتغير ) : 83(جدول رقم 
ANOVA 

  المتغیر التابع األبعاد الخاصة بكفاءة اإلدارة المحلیة

 Somme des 
carrés ddl 

Moyenne des 
carrés F Signification 

Inter-groupes 5.165 4 1.291 5.380 .001 
Intra-groupes 21.840 91 .240   

Total 27.005 95    

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

) F(وهي أكرب من قيمة ) 5.380(تساوي  احملسوبة) F(من خالل معطيات اجلدول أعاله جند أن قيمة 
، لذلك نرفض الفرض العدمي، ونقبل بالفرض البديل، وهذا يعين أنه توجد فروق )0.001(اجلدولية واليت تساوي 

، وهذا يعين أن اجابات مفردات عينة الدراسة حول كفاءة )األقدمية يف الوظيفة(بني اجابات املوظفني تبعًا ملتغري 
ملفردات عينة الدراسة كانت للفئة  اإلدارة احمللية تتأثر خباصية أقدمية املوظفني يف الوظيفة، ومبا أن النسبة الكبرية

كما رأينا سابقًا يف حتليل خصائص عينة الدراسة، فهذا يعزز نتائج الدراسة ملا ) 29إىل  11من (ذات األقدمية 
  . هلذه الفئة من خربة ودراية بتفاصيل التنظيم اإلداري يف مؤسستهم

  تأثير متغير المؤهل العلمي:  

  )المؤهل العلمي(التباين األحادي لمتغير يوضح تحليل ) : 84(جدول رقم 
ANOVA 

  المتغیر التابع األبعاد الخاصة بكفاءة اإلدارة المحلیة

 Somme des 
carrés ddl 

Moyenne des 
carrés F Signification 

Inter-groupes 2.779 2 1.389 5.333 .006 
Intra-groupes 24.226 93 .260   

Total 27.005 95    

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 
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) F(وهي أكرب من قيمة ) 5.333(تساوي  احملسوبة) F(من خالل معطيات اجلدول أعاله جند أن قيمة 
، لذلك نرفض الفرض العدمي، ونقبل بالفرض البديل ، وهذا يعين أنه توجد )0.006(اجلدولية واليت تساوي 

، وهذا يعين أن اجابات مفردات عينة الدراسة حول كفاءة )املؤهل العلمي(اجابات املوظفني تبعًا ملتغري فروق بني 
اإلدارة احمللية تتأثر خباصية مستوى املؤهل العلمي للموظفني، ومبا أن النسبة الكبرية ملفردات عينة الدراسة كانت 

صائص عينة الدراسة، فهذا يعزز نتائج الدراسة ملا هلذه الفئة للفئة ذات املؤهل اجلامعي كما رأينا سابقاً يف حتليل خ
  .من مقدرة علمية، ووعي كبري يؤهلها لإلجابة مبوضوعية على أسئلة استمارة اإلستبيان

 تأثير متغير الوظيفة التي يشغلها الموظفون : 

  )فونالوظيفة التي يشغلها الموظ(يوضح تحليل التباين األحادي لمتغير ) : 85(جدول رقم 
ANOVA 

  المتغیر التابع األبعاد الخاصة بكفاءة اإلدارة المحلیة

 Somme des 
carrés ddl 

Moyenne des 
carrés F Signification 

Inter-groupes 2.141 3 .714 2.641 .054 
Intra-groupes 24.864 92 .270   

Total 27.005 95    

  19اصدار  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر 

) F(وهي أكرب من قيمة ) 2.641(تساوي  احملسوبة) F(من خالل معطيات اجلدول أعاله جند أن قيمة 
، لذلك نرفض الفرض العدمي، ونقبل بالفرض البديل ، وهذا يعين أنه توجد )0.054(اجلدولية واليت تساوي 

، وهذا يعين أن اجابات مفردات عينة )الوظيفة اليت يشغلها املوظفون(املوظفني تبعًا ملتغري فروق بني اجابات 
الدراسة حول كفاءة اإلدارة احمللية تتأثر خباصية الوظيفة اليت يشغلها املوظفون، ومبا أن النسبة الكبرية ملفردات عينة 

ئص عينة الدراسة، فهذا يعزز نتائج الدراسة ملا هلذه الدراسة كانت لرؤساء املصاحل كما رأينا سابقًا يف حتليل خصا
م، مما يؤهلهم على اإلجابة على أسئلة استمارة االستبيان  الفئة من دراية كبرية بتفاصيل ما جيري داخل مؤسسا

  .بأكثر دقة

وعليه ومن خالل ما تقدم من حتليل ملعطيات النتائج السابقة الواردة يف اجلداول واألشكال أعاله ميكن 
بين توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمل  طرديةهناك عالقة ارتباطية " تأكيد الفرضية الثالثة 
، وكإجابة على "كمتغير تابع   ونستكمتغير مستقل، وكفاءة األدارة المحلية في   تونساالدارة المحلية في 

السؤال الثالث نقول أن هناك عالقة ارتباطية طردية بني توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال وكفاءة االدارة 
  .احمللية يف تونس حسب اجابات مفردات عينة الدراسة

  



                                            المحلية دارةإلا كفاءة تحسين في واالتصال المعلومات تكنولوجيا وظيفت أثرالفصل الرابع   
 وتونس الجزائر من كل في
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  خالصة الفصل الرابع

  

توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال بالنسبة للحكومات والدول يف عصر املعلومات هذا أمرًا ال يعترب 
مناص منه، ملا توفره هذه التكنولوجيا من وقت وجهد ومال، فاجلزائر وتونس على غرار باقي دول العامل سارعتا يف 

ج جمتمع املعلومات، فأطلقتا مشروع احلكومة تعزيز البنية التحتية املادية والبشرية والتشريعية استعدادًا لولو 
فتح مواقع الكرتونية للهيئات بتجهيز اإلدارات العمومية باألجهزة املعلوماتية، و اإللكرتونية على مراحل، بدءًا 

الكرتونياً، من سمح للمواطنني بالتعامل مع االدارات العمومية ي ذياالدارة االلكرتونية المشروع احلكومية، وتالها 
، حيث تعترب اجلزائر وتونس من بني اإلدارة العموميةادماج استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف ل خال

تمع املعلومات حسب اهليئات الدولية املختصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال  الدول متوسطة الولوج 
على غرار االحتاد الدويل لإلتصاالت، إال أن دولة تونس متقدمة نوعاً ما على اجلزائر يف جمال البنية التحتية لشبكة 

وظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف شىت القطاعات العمومية، حسبما أوردته احصائيات االتصاالت وت
وما أكدته كذلك نتائج الدراسة امليدانية اليت أجراها الباحث يف االحتاد الدويل لإلتصاالت يف تقاريره السنوية، 

لية، حيث تبني أن توظيف هذه شقها املتعلق بتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة احمل
كما أكدت الدراسة امليدانية كذلك أن لتوظيف تكنولوجيا التكنولوجيا يف تونس كان مرتفعًا عنه يف اجلزائر،  

املعلومات واالتصال األثر االجيايب يف رفع كفاءة اإلدارة احمللية، حيث تبني للباحث أن لتكنولوجيا املعلومات 
، والكفاءات البشرية الضروريةرفع كفاءة التنظيم اإلداري إذا ما توفرت التجهيزات  واالتصال دور مهم وفعال يف

  .املدربة، والبيئة التشريعية املناسبة
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  :الخاتمة 

أدت التطورات املتالحقة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال إىل توجه املنظمات احلكومية على 
ا التنظيمية ويف تدعيم تفاعلها مع مجهورها،  ويأيت اختالفها، إىل دمج استخدام هذه التكنولوجيا يف اسرتاتيجيا

يف مقدمة الوسائط اليت توفرها هذه التكنولوجيا احلديثة، املوقع اإللكرتوين، والربيد االلكرتوين، ومواقع التواصل 
واليت تعترب من أهم الوسائل اليت تعتمد عليها هذه املنظمات يف حتقيق أهدافها التنظيمية، ملا هلذه االجتماعي، 

  .ا من التواصل بصورة سريعة وآنيةتخدميهالوسائط االلكرتونية من خصائص متّكن مس

ا  إدماجحاولت الدول النامية من هذا املنطلق  استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل منظما
مقومات تلك الدول السياسية واالقتصادية  الختالفالعمومية، فكانت بذلك جتارب خمتلفة ومتفاوتة، نظرًا 

دولة اجلزائر وتونس، للوقوف على تطبيقات تناول هذا املوضوع يف حماولة لسة الدراكانت هذه واالجتماعية، ف
واقع ادماج هذه التكنولوجيا يف استخدامات خمتلف املنظمات العمومية عمومًا ويف اإلدارة احمللية على وجه 

دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف رفع كفاءة اإلدارة احمللية،  حيث ركزت الدراسة حتديدًا على اخلصوص،
كفاءة اإلدارة احمللية،   يفالدراسة حول مدى مسامهة توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال،  إشكالية فكانت

دارة حيث حاول الباحث دراسة مسألة تأثري توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال على أداء املوظفني يف اإل
تمعيةو ، من جهة احمللية يف كل من اجلزائر دراسة ميدانية من خالل  السياسية من جهة ثانية، تفعيل املشاركة ا

توصلت الدراسة حيث لقياس أثر توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف حتسني كفاءة االدارة احمللية، وتونس 
اليت حققت صدق ، وايف جمملها إىل النتائج التالية   :  مجيع فرضيا

تكنولوجيا املعلومات واالتصال هي تلك التكنولوجيا اليت تستخدم احلاسبات واالتصاالت بسرعة عالية أن  -
وكفاءة إلنتاج شيء مفيد من أجل التطوير، واليت تعتمد فيها على اإللكرتونيات الدقيقة واالتصاالت واأللياف 

  .أخل....مار الصناعية الضوئية والربجميات وشبكات املعلومات واألق

أن التطور السريع للتكنولوجيا الذي مسح بالدخول للشبكات العاملية وبسرعة فائقة وتدفق عايل مّكن من  -
االستخدام الكبري خلدمات السمعي البصري اليت أصبحت ذات أمهية كبرية يف مفهوم تكنولوجيا املعلومات 

   .واالتصال

كوسائط شاملة، وجناح املدونات وشبكات التواصل االجتماعي وغريها   إن ظهور االنرتنت وخصوصًا الواب -
  .أعطت لتكنولوجيا املعلومات واالتصال بعداً جمتمعياً 

 أجل من املستخدمني تكوين فرص وتقوية املعرفة تطوير هو واالتصال املعلومات اتكنولوجي مييز ما أهم -
  .اإلنتاج عملية يف والتحكم الشمولية
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وكذلك يف كفاءة االدارة  نظماتجيا املعلومات واالتصال دورًا رئيسيًا يف القدرة التنافسية للمتلعب تكنولو  -
  .العمومية العامة واخلدمات

م -   .إن تكنولوجيا املعلومات واالتصال قادرة على تغيري الصورة السلبية اليت تشكلت لدى املواطنني جتاه حكوما
كوسيلة لتحسني األداء احلكومي خلدمات األفراد، عزز من بناء الثقة بني إن تطبيق نظام اإلدارة اإللكرتونية   -

م   .املواطنني وحكوما
  .تساعد تكنولوجيا املعلومات واالتصال اإلدارات احلكومية على ترشيد اجلهود والنفقات -
لتحسني مستوى  واملواطنني على حد سواء، يعترب أسلوب اإلدارة اإللكرتونية فرصة مميزة لألنظمة السياسية -

  .املشاركة الشعبية يف القرار احلكومي
  .يتطلب التحول إىل احلكومة اإللكرتونية إعادة هندسة نظم وإجراءات العمل مبا يتناسب مع النظم اإللكرتونية -
  .يف ظل تكنولوجيا املعلومات واالتصال أضحى البعد املشاركايت مسة العصر يف الفعل السياسي -
تمعية التنموية العملية فواعل كأحد املواطن دور سيتكر سامهت تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف  -  يف ا

تمعي والفضاء احمللية اإلدارة   .السياسي ا
أما فيما خيص فرضيات الدراسة امليدانية لقياس أثر توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف رفع كفاءة 

  :فكانت النتائج كما يلي اإلدارة احمللية، 
  

  :في الجزائر . أوالً 
   .هناك توظيف جيد لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة احمللية يف اجلزائر: الفرضية األولى . 1

من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة امليدانية، مت رفض الفرضية األوىل حيث تبني أن توظيف 
  .ل يف عمل اإلدارة احمللية يف اجلزائر كان توظيفاً متوسطاً ات واالتصتكنولوجيا املعلوما

  .هناك كفاءة عالية لإلدارة احمللية يف اجلزائر :الفرضية الثانية . 2

من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة امليدانية، مت قبول الفرضية الثانية حيث تبني أن كفاءة اإلدارة 
  .عاليةاحمللية يف اجلزائر 

هناك عالقة ارتباطية طردية بني توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل االدارة : الفرضية الثالثة . 3
  .دارة احمللية يف اجلزائر كمتغري تابعإلاحمللية يف اجلزائر كمتغري مستقل، وكفاءة ا

الثالثة حيث تبني أن هناك عالقة من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة امليدانية، مت قبول الفرضية 
ارتباطية طردية بني توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة احمللية يف اجلزائر كمتغري مستقل، 

  .يف اجلزائر كمتغري تابع وكفاءة اإلدارة احمللية



 الخاتمة
 

  348  
  

صال يف عمل اإلدارة وكنتيجة ميكن القول أنه وبالرغم من التوظيف املتوسط لتكنولوجيا املعلومات واالت
من كفاءة اإلدارة ) %52.4(احمللية يف اجلزائر، إال أنه يؤثر على كفاءة اإلدارة احمللية، حيث أثبتت النتائج أن نسبة 

   .احمللية يف اجلزائر تعود لتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال

  :في تونس . ثانياً 

   .املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة احمللية يف تونسهناك توظيف جيد لتكنولوجيا : الفرضية األولى . 1
من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة امليدانية، مت قبول الفرضية األوىل حيث تبني أن توظيف 

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة احمللية يف تونس كان توظيفاً مرتفعاً 

  .كفاءة عالية لإلدارة احمللية يف تونسهناك   :الفرضية الثانية . 2

من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة امليدانية، مت قبول الفرضية الثانية حيث تبني أن كفاءة اإلدارة 
  .عالية تونساحمللية يف 

الدارة هناك عالقة ارتباطية طردية بني توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل ا: الفرضية الثالثة . 3
  .كمتغري تابع  تونسكمتغري مستقل، وكفاءة اإلدارة احمللية يف   تونساحمللية يف 

من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة امليدانية، مت قبول الفرضية الثالثة حيث تبني أن هناك عالقة 
كمتغري مستقل، وكفاءة   تونسيف  ارتباطية طردية بني توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة احمللية

  .كمتغري تابع  تونساإلدارة احمللية يف 

 تأثري، تونستكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة احمللية يف ن لتوظيف وكنتيجة ميكن القول أ
تعود  تونسمن كفاءة اإلدارة احمللية يف ) %25.9(على كفاءة اإلدارة احمللية، حيث أثبتت النتائج أن نسبة 

  .لتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال

من خالل النتائج السابقة أن مستوى توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل الباحث الحظ 
ى أ، بينما ر )%52.4(اإلدارة احمللية يف اجلزائر كان متوسطاً، إال أن تأثريه على كفاءة اإلدارة احمللية بلغ نسبة 

تونس حيث كان مستوى توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة احمللية مرتفعاً، العكس متامًا يف 
فقط، وهذا ) %25.9(إال أن تأثريه على كفاءة اإلدارة احمللية كان ذا نسبة منخفضة عنه يف اجلزائر حيث بلغت 

  .ما يدعو للبحث عن أسباب ذلك يف دراسات مستقبلية
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دراسة ميكن القول أن لتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة احمللية وعليه وكنتيجة عامة لل
    . تأثري اجيايب على كفاءة اإلدارة احمللية

  :يوصي الباحث كآفاق لدراسات مستقبلية مبا يلي ويف األخري 

تكنولوجيا املعلومات  البحث يف مدى تأثري طبيعة التنظيم السياسي واإلداري يف اجلزائر وتونس على توظيف -
  .واالتصال يف القطاعات العمومية

البحث يف مدى جاهزية املواطنني يف كل من اجلزائر وتونس للتعامل مع خمرجات توظيف تكنولوجيا املعلومات  -
 .يف القطاعات العمومية واالتصال
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  240  مؤشرات اهلاتف الثابت يف اجلزائر  12
  241  مؤشرات اهلاتف اخللوي يف اجلزائر  13
  242  مؤشرات شبكة األنرتنت يف اجلزائر  14
  243  مؤشرات مشرتكي األنرتنت يف اجلزائر  15
  244  مؤشرات املشرتكني من خالل التدفق  16
  245  مؤشرات مواقع الواب وخدمات األنرتنت  17
  246  االتصاالت يف اجلزائرمؤشرات املتعاملني ومقدمي اخلدمات يف جمال   18
  247  النسبة املئوية لألسر اليت لديها األنرتنت يف اجلزائر  19
  247  نسبة األفراد الذين يستخدمون األنرتنت يف اجلزائر    20
  248  نسمة يف اجلزائر   100نسبة مشرتكي اهلاتف الثابت السلكي لكل   21
  249  )2015 – 2002(للفرتة ) IDI(تصنيف اجلزائر وفق مؤشر   22
  249  2015لسنة ) IDI(تصنيف اجلزائر ضمن الدول العربية من خالل مؤشر   23
  250  2013احصائيات حول املواطنون الرقميون يف اجلزائر لسنة   24
  269  تطور أبرز املؤشرات اإلحصائية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تونس  25
  287  العمومية يف تونس لتكنولوجيا املعلومات واالتصالمؤشرات استعمال اإلدارة   26
  294  جدول بأمساء الواليات والبلديات اليت ينتمي اليها مفردات جمتمع الدراسة يف كل من اجلزائر وتونس  27
  297  )ألفا كرونباخ( يوضح معامل  28
  298  يوضح توزع أفراد عينة الدراسة حسب املتغريات الشخصية يف اجلزائر  29
  299  يوضح جمال املتوسط احلسايب لكل مستوى  30
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 تكنولوجيا استخدام(  البعد حول العينة مفردات إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات  31
  )واالتصال املعلومات

300  

  301  )املعلوماتية السالمة تأمني( البعد حول العينة مفردات إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات  32
  301  )البشري اإلطار(  البعد حول العينة مفردات إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات  33
  302  )القانوين اإلطار(  البعد حول العينة مفردات إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات  34
 توظيف(  األول الفرعي املستقل املتغري حول العينة مفردات إلجابات املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط  35

  )اإلدارة عمل يف واالتصال املعلومات تكنولوجيا
302  

تمعية املشاركة(  البعد حول العينة مفردات إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات  36   303  )ا
  303  )املواطنني إعالم(  البعد حول العينة مفردات إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات  37
 ومشاركة استشارة(  البعد حول العينة مفردات إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات  38

  )املواطنني
304  

 توظيف( الثاين الفرعي املستقل املتغري حول العينة مفردات إلجابات املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط  39
تمعية املشاركة يف واالتصال املعلومات تكنولوجيا   )ا

305  

 توظيف( الرئيسي املستقل املتغري حول العينة مفردات إلجابات املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط  40
  )واالتصال املعلومات تكنولوجيا

305  

  306  )اخلدمة جودة(  البعد حول العينة مفردات إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات  41
  307  )اخلدمة ألداء الالزم الوقت(  البعد حول العينة مفردات إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات  42
  307  )اخلدمة تكلفة(  البعد حول العينة مفردات إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات  43
  308  )املوظفني رضا(  البعد حول العينة مفردات إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات  44
  308  )احمللية اإلدارة كفاءة( التابع املتغري حول العينة مفردات إلجابات املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط  45
  Entry(  309( الصغرى املربعات طرقة باستخدام اخلطي االحندار منوذج يوضح  46
  310  التابع واملتغري املستقل املتغري بني اخلطي االرتباط معامل يوضح  47
  310  االحندار خط حتليل يوضح  48
  312  االحندار معامل قّيمة يوضح  49
  313  املقبولة النماذج يوضح  50
  315  التابع واملتغري الفرعية املستقلة للمتغريات اخلطية االرتباط معامالت يوضح  51
  316  املتدرج االحندار خط تباين حتليل يوضح  52
  318  املتدرج االحندار معامالت قّيم يوضح  53
  319  )الوظيفة يف األقدمية( ملتغري األحادي التباين حتليل يوضح  54
  319  )العلمي املؤهل( ملتغري األحادي التباين حتليل يوضح  55
  320  )املوظفون يشغلها اليت الوظيفة( ملتغري األحادي التباين حتليل يوضح  56
  321  )ألفا كرونباخ( معامل يوضح  57
  321  )ألفا كرونباخ( معامل يوضح  58
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  323  مستوى لكل احلسايب املتوسط جمال يوضح  59
 تكنولوجيا استخدام(  البعد حول العينة مفردات إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات  60

  )واالتصال املعلومات
324  

  324  )املعلوماتية السالمة تأمني( البعد حول العينة مفردات إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات  61
  325  )البشري اإلطار(  البعد حول العينة مفردات إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات  62
  325  )القانوين اإلطار(  البعد حول العينة مفردات إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات  63
 توظيف(  األول الفرعي املستقل املتغري حول العينة مفردات إلجابات املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط  64

  )اإلدارة عمل يف واالتصال املعلومات تكنولوجيا
326  

تمعية املشاركة(  البعد حول العينة مفردات إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات  65   326  )ا
  327  )املواطنني إعالم(  البعد حول العينة مفردات إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات  66
 ومشاركة استشارة(  البعد حول العينة مفردات إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات  67

  )املواطنني
328  

 توظيف( الثاين الفرعي املستقل املتغري حول العينة مفردات إلجابات املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط  68
تمعية املشاركة يف واالتصال املعلومات تكنولوجيا   )ا

328  

 توظيف( الرئيسي املستقل املتغري حول العينة مفردات إلجابات املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط  69
  )واالتصال املعلومات تكنولوجيا

329  

  330  )اخلدمة جودة(  البعد حول العينة مفردات إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات  70
  330  )اخلدمة ألداء الالزم الوقت(  البعد حول العينة مفردات إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات  71
  331  )اخلدمة تكلفة(  البعد حول العينة مفردات إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات  72
  331  )املوظفني رضا(  البعد حول العينة مفردات إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات  73
  332  )احمللية اإلدارة كفاءة( التابع املتغري حول العينة مفردات إلجابات املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط  74
  Entry(  333( الصغرى املربعات طرقة باستخدام اخلطي االحندار منوذج يوضح  75
  333  التابع واملتغري املستقل املتغري بني اخلطي االرتباط معامل يوضح  76
  334  االحندار خط حتليل يوضح  77
  336  االحندار معامل قّيمة يوضح  78
  337  املقبولة النماذج يوضح  79
  338  التابع واملتغري الفرعية املستقلة للمتغريات اخلطية االرتباط معامالت يوضح  80
  339  املتدرج االحندار خط تباين حتليل يوضح  81
  341  املتدرج االحندار معامالت قّيم يوضح  82
  342  )الوظيفة يف األقدمية( ملتغري األحادي التباين حتليل يوضح  83
  342  )العلمي املؤهل( ملتغري األحادي التباين حتليل يوضح  84
  343  )املوظفون يشغلها اليت الوظيفة( ملتغري األحادي التباين حتليل يوضح  85
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  فهرس األشكال

  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم
  19  التكامل التكنولوجي بني تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا االتصال  1
  63  شروط االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصال  2
تمعات  3   67  تطور الفكر اإلداري خالل املوجات األربع لتطور ا
  69  تطور دور الدولة  4
  124  النجميةالشبكة   5
  125  الشبكة الدائرية  6
  125  هيكلة احلافلة للشبكة  7
  126  هيكلة الشبكة كاملة االرتباط  8
  161  منوذج نضج احلكومة اإللكرتونية  9
  166  التحول إىل احلوكمة اإللكرتونية  10
  311  االحندار خط مالئمة مدى يوضح  11
  311  االحندار خط مالئمة مدى يوضح  12
  317  املتدرج االحندار خلط املعطيات توزع مالئمة مدى يوضح  13
  317  املتدرج االحندار خلط املعطيات توزع مالئمة مدى يوضح  14
  335  االحندار خط حتليل يوضح  15
  335  االحندار خط مالئمة مدى يوضح  16
  340  املتدرج االحندار خلط املعطيات توزع مالئمة مدى يوضح  17
  340  املتدرج االحندار خلط املعطيات توزع مالئمة مدى يوضح  18
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  استمارة االستبيان) : 1(الملحق رقم 
  

  محمد خيضر بسكرةجامعة 
  كلية الحقوق والعلوم السياسية

  قسم العلوم السياسية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  استمارة استبيان

تنظيم "، ختصص يف العلوم السياسية دكتوراه علومألطروحة استكماًال ميدانية يقوم الباحث بإجراء دراسة 
دراسة في : دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في رفع كفاءة االدارة المحلية : " بعنوان ، "سياسي وإداري

لء هذه االستمارة ويأمل يف مبولذا فإن الباحث يطمع يف تعاونكم ، " تطبيقات النموذج الجزائري والتونسي
  .دقة واملوضوعية عند اإلجابة عن كل سؤالحتري ال

  .على حسن تعاونكم أشكركم
  

                           العلمي بن عطاء اهللا    : الطالب الباحث
 lalmibenatallah@yahoo.fr: لإلتصال بالباحث 
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 .أمام اإلجابة المناسبة) ×(الرجاء وضع العالمة 
  

  البيانات العامة:  الجزء األول
  
  :  عدد سنوات األقدمية في الوظيفة - 1

  29 – 11من   (    )                                             أقل من سنة    (    )    
  فأكثر 30  (    )                                               5 – 1من   (    )    
    10 -6من   (    )    
  :  المؤهل العلمي  - 2

  جامعي (    )                               أقل من ثانوي   (    )    
  : ....................... دراسات عليا حدد  (    )                                       ثانوي  (    )    
  : الوظيفة التي تشغلها اآلن - 3

  أمني عام                                      (    )    
  ...............................:  أخرى، حدد  (    )رئيس مصلحة                                (    )    
  :البلد  - 4
  تونس   (    )اجلزائر                                         (    )   

  تكنولوجيا المعلومات واالتصالتوظيف األبعاد الخاصة ب:  الجزء الثاني
  توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمل اإلدارة: أوًال 

  : تكنولوجيا المعلومات واالتصال استخدام. 1
  ال  محايد  نعم  العبارة  الرقم
         لتأدية أعمالهملموظفين ل الحواسيبتوفر اإلدارة   1
        للموظفين لتأدية أعمالهم )شبكة اتصال داخلية(نتااألنتر توفر اإلدارة خدمة   2
تستخدم اإلدارة عند اللزوم التقنيات التكنولوجية الحديثة إلنجاز بعض أعمالها،   3

  )ألخ...الهواتف الذكية، البريد االلكتروني، مواقع التواصل االجتماعي، (مثل 
      

قطاعات حكومية، قطاع خاص، (اإلدارة في بعض األحيان مع عمالئها تعامل ت  4
الهواتف الذكية، (باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، مثل ) مجتمع مدني

   ) ألخ...البريد االلكتروني، مواقع التواصل االجتماعي، 

      

البريد (تتواصل اإلدارة عادًة مع موظفيها من خالل الوسائط االلكترونية الحديثة   5
  )ألخ...االلكتروني، مواقع التواصل االجتماعي، االلكتروني، الموقع 
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  :تأمين السالمة المعلوماتية . 2
  ال  محايد  نعم  العبارة  الرقم
تهتم اإلدارة بشكل كبير بحماية المعلومات اإلدارية المخزنة في الوسائط   1

  االلكترونية
      

المخزنة في الوسائط تملك اإلدارة برمجيات متطورة لحماية المعلومات اإلدارية   2
  اإللكترونية

      

تقوم اإلدارة بشكل مستمر بتحيين برامج حماية المعلومات المخزنة في الوسائط   3
  اإللكترونية 

      

في اإلعالم اآللي يشرف على حماية المعلومات المخزنة في  يوجد مختص  4
  الوسائط اإللكترونية 

      

نظام (المعلومات في حالة الضياع أو التلف تعتمد اإلدارة نظام خاص إلسترجاع   5
  )النسخة الثانية اإلحتياطية

      

  
  :اإلطار البشري . 3
  ال  محايد  نعم  العبارة  الرقم
االعالم اآللي، تسيير (اإلدارة مختصين في تكنولوجيا المعلومات واالتصال  توظف  1

  )ألخ...شبكات االتصال، 
      

        استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصالتلقى أغلب الموظفين تكويناً على   2
        ن بشكل جيد في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاليالموظفأغلب يتحكم   3
يعاني بعض الموظفين من عدم القدرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات   4

  واالتصال
      

        في االدارةيعي الموظفون بضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال   5
  
  
  
  
  
  



 المالحق
 

    
  

  :اإلطار القانوني . 4

  المشاركة المجتمعية توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في األبعاد الخاصة ب:  نياً ثا
  :المشاركة المجتمعية . 1
  ال  محايد  نعم  العبارة  الرقم
بإشراك المواطنين في قرارات التنمية المحلية من  لإلدارة تسمح اللوائح التنظيمية  1

الموقع االلكتروني، البريد االلكتروني، (خالل الوسائط اإللكترونية المتاحة 
  )الخ...فيسبوك، تويتر،

      

الموقع (على ضرورة انشاء وسائط الكترونية لإلدارة تنص اللوائح التنظيمية  2
للتواصل مع المواطنين ) الخ...االلكتروني، البريد االلكتروني، فيسبوك، تويتر،

  لمعرفة انشغاالتهم واحتياجاتهم

      

يطلب أصحاب القرار في اإلدارة من المواطنين رأيهم فيما يخص القرارات   3
الموقع االلكتروني، فيسبوك، (المصيرية عبر الوسائط االلكترونية المتاحة

  ) الخ...تويتر،

      

يطلع أصحاب القرار في اإلدارة على انشغاالت واحتياجات المواطنين عبر   4
  )ألخ...االلكتروني، فيسبوك، توتير،  الموقع(الوسائط اإللكترونية المتاحة 

      

يأخذ بعين اإلعتبار أصحاب القرار في اإلدارة انشغاالت المواطنين المطروحة عبر   5
الموقع االلكتروني، البريد االلكتروني، فيسبوك، (الوسائط اإللكترونية المتاحة 

  )  الخ...تويتر،

      

  ال  محايد  نعم  العبارة  الرقم
        )انترانت(اللوائح التنظيمية الحالية تسمح لإلدارة بانشاء شبكة اتصال داخلية   1
اللوائح التنظيمية الحالية تسمح لإلدارة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال   2

  )القطاع الحكومي، القطاع الخاص ، المجتمع المدني(في التعامل مع عمالئها 
      

        اللوائح التنظيمية الحالية تسمح لإلدارة باإلشتراك في خدمة األنترنت  3
اللوائح التنظيمية الحالية تسمح لإلدارة باستخدام شبكة األنترنت في انجاز بعض   4

  أعمالها اإلدارية
      

للموظفين باستخدام تكنولوجيا المعلومات اللوائح التنظيمية الحالية تسمح   5
الهواتف الذكية، البريد االلكتروني، (واالتصال في انجاز بعض األعمال اإلدارية

  )ألخ...
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  :إعالم المواطنين . 2
  ال  محايد  نعم  العبارة  الرقم
الموقع االلكتروني، (مواقع وصفحات الكترونية على شبكة األنترنت  اإلدارةتملك   1

  )  الخ...البريد االلكتروني،  فيسبوك، تويتر،
      

المشاريع التنموية المراد انجازها عبر الوسائط اإللكترونية  قائمة اإلدارة نشرت  2
  )  الخ...الموقع االلكتروني، فيسبوك، تويتر،(المتاحة

      

البلدي عبر الوسائط اإللكترونية المتاحة  الشعبي مداوالت المجلس اإلدارةتنشر   3
  )  الخ...الموقع االلكتروني، فيسبوك، تويتر،(

      

الغالف المالي، مقاولة (تفاصيل المشاريع التنموية ب المواطنين اإلدارة تعلم  4
عن طريق الوسائط ) ، مدة االنجازاالنجاز، موقع االنجاز، مصدر التمويل

  )    الخ...الموقع االلكتروني، فيسبوك، تويتر،(االلكترونية المتاحة 

      

  عبر الوسائط االلكترونية المتاحة  تعلم اإلدارة المواطنين  5
المشاريع ( المشاريع التنمويةحصيلة ب) الخ...لكتروني، فيسبوك، تويتر،الموقع اال(

    )في طور االنجاز، المشاريع المنجزةالتي مشاريع الالمسجلة، 
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  :المواطنين ومشاركة استشارة. 3
  ال  محايد  نعم  العبارة  الرقم
المواطنين عن المشاريع التنموية ذات األولوية  اإلدارةأصحاب القرار في  ستشيري  1

الموقع االلكتروني، فيسبوك، (بالنسبة لهم عبر الوسائط اإللكترونية المتاحة 
  )    الخ...تويتر،

      

المواطنين في اتخاذ القرارات المصيرية  اإلدارةيستشير أصحاب القرار في   2
وسائط االلكترونية المتاحة عبر ال) تحديد موقع انجاز مشروع مهم وحساس مثالً (

  )الخ...الموقع االلكتروني، فيسبوك، تويتر،(

      

على انشغاالت واحتياجات المواطنين عبر  اإلدارةيطلع أصحاب القرار في   3
  )الخ...الموقع االلكتروني، فيسبوك، تويتر،(الوسائط االلكترونية المتاحة 

      

رأي غالبية المواطنين المطروح عبر  اإلدارةيأخذ بعين االعتبار أصحاب القرار في   4
  )الخ...الموقع االلكتروني، فيسبوك، تويتر،(الوسائط اإللكترونية المتاحة 

      

عن قرار ما، إذا اعترض المواطنون على هذا  اإلدارةيتراجع أصحاب القرار في   5
الموقع االلكتروني، فيسبوك، (القرار عبر الوسائط االلكترونية المتاحة 

  )الخ...تويتر،

      

  
  األبعاد الخاصة بكفاءة اإلدارة المحلية:  الجزء الثالث

   :جودة الخدمة . 1
  ال  محايد  نعم  العبارة  الرقم
        على مشكلة البيروقراطية إلى حد كبير التغلب استطاعت اإلدارة  1
        تحقيق الشفافية اإلدارية استطاعت اإلدارة إلى حد كبير من  2
        القضاء على الفساد اإلدارياستطاعت اإلدارة إلى حد كبير من   3
        من اشباع احتياجات المواطناستطاعت اإلدارة إلى حد كبير   4
        تحسين خدماتها مناستطاعت اإلدارة إلى حد كبير   5
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  :الوقت الالزم ألداء الخدمة . 2
  ال  محايد  نعم  العبارة  الرقم
        على الموظفين من تخفيف عبء العملاستطاعت اإلدارة إلى حد كبير   1
        من مضاعفة منتوج العمل إلى حد كبيراستطاع الموظفون   2
         ...)، زبائن، مواطنين(العمالءمن احتجاج  قليلالتاستطاعت اإلدارة إلى حد كبير   3
        من تذمر الموظفين قليلاستطاعت اإلدارة إلى حد كبير الت  4
        في العمل من ربح الوقتاستطاعت اإلدارة إلى حد كبير   5

  
  :تكلفة الخدمة . 3
  ال  محايد  نعم  العبارة  الرقم
         الموظفيناستطاعت االدارة إلى حد كبير من تسهيل عملية االتصال بين   1
        تحسين طريقة العملاستطاع الموظفون إلى حد كبير من   2
        ترشيد عملية التوظيفاستطاعت االدارة إلى حد كبير من   3
        نفقات العملاستطاعت االدارة إلى حد كبير من ترشيد   4
الحصول على المعلومة المناسبة في الوقت يستطيع الموظفون إلى حد كبير   5

  ألداء مهامهم  المناسب
      

  
  :رضا الموظفين . 4
  ال  محايد  نعم  العبارة  الرقم
        العملالموظفين في  من تثبيت واستقرار تمكنت اإلدارة إلى حد كبير   1
        تحسين بيئة العملتمكنت اإلدارة إلى حد كبير  من   2
        على الموظفين تخفيف ضغوط العملتمكنت اإلدارة إلى حد كبير  من   3
        في العمل الموظفين تمكنت اإلدارة إلى حد كبير من رفع مستوى رضا  4
        على العمل تحفيز الموظفينتمكنت اإلدارة إلى حد كبير من   5
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  القائمة اإلسمية لألساتذة المحكمين) : 2(الملحق رقم 
  

  الجامعة  التخصص العلمي  اسم ولقب االستاذ  الرقم
  جامعة ورقلة  علوم التسيير  د ابراهيم بختي.أ  01
  جامعة ورقلة  علوم التسيير  د الحاج عرابة.أ  02
د محمد الساسي .أ  03

  الشايب
  جامعة ورقلة  علم النفس التربوي

  جامعة ورقلة  علم النفس التربوي  د منصور بن زاهي.أ  04
  جامة ورقلة  علوم التسيير  مناصريةد رشيد   05
  جامعة ورقلة  علوم التسيير  د عبد الحق بن تفات  06
  جامعة سعيدة  علوم التسيير  حميدي زقاي. د  07

  
  

  بالنسبة لعينة الدراسة في الجزائر) عدد سنوات األقدمية في الوظيفة(خاصية ) : 3(الملحق رقم 
  

 Effect
ifs 

Pourcent
age 

Pourcenta
ge valide 

Pourcenta
ge 

cumulé 
Vali
de 

2.00 23 24.0 24.0 24.0 
3.00 26 27.1 27.1 51.0 
4.00 36 37.5 37.5 88.5 
5.00 11 11.5 11.5 100.0 
Tota

l 
96 100.0 100.0  
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  بالنسبة لعينة الدراسة في الجزائر) المؤهل العلمي(خاصية ) : 4(الملحق رقم 
  

 Effect
ifs 

Pourcent
age 

Pourcenta
ge valide 

Pourcenta
ge 

cumulé 
Vali
de 

1.00 4 4.2 4.2 4.2 
2.00 26 27.1 27.1 31.3 
3.00 64 66.7 66.7 97.9 
4.00 2 2.1 2.1 100.0 
Tota

l 
96 100.0 100.0  

  
  

  الجزائربالنسبة لعينة الدراسة في ) الوظيفة التي تشغلها اآلن(خاصية ) : 5(الملحق رقم 
  

 Effect
ifs 

Pourcent
age 

Pourcenta
ge valide 

Pourcenta
ge 

cumulé 
Vali
de 

1.00 15 15.6 15.6 15.6 
2.00 69 71.9 71.9 87.5 
3.00 12 12.5 12.5 100.0 
Tota

l 
96 100.0 100.0  
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  الدراسة في الجزائرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات ) : 6(الملحق رقم 
  

Statistiques descriptives 

 N 
Moyen

ne 
Ecart 
type 

 00000. 3.0000 96 توفر اإلدارة احلواسيب للموظفني لتأدية أعماهلم 
للموظفني لتأدية أعماهلم) شبكة اتصال داخلية(توفر اإلدارة خدمة األنرتانت  96 2.0937 .95232 

التقنيات التكنولوجية احلديثة إلجناز بعض أعماهلا، مثل تستخدم اإلدارة عند اللزوم 
)أخل...اهلواتف الذكية، الربيد االلكرتوين، مواقع التواصل االجتماعي، (  

96 2.2083 .85737 

قطاعات حكومية، قطاع خاص، (تتعامل اإلدارة يف بعض األحيان مع عمالئها 
اهلواتف الذكية، الربيد (، مثل باستخدام التقنيات التكنولوجية احلديثة) جمتمع مدين

)  أخل...االلكرتوين، مواقع التواصل االجتماعي،   

96 2.0938 .92995 

الربيد (تتواصل اإلدارة عادًة مع موظفيها من خالل الوسائط االلكرتونية احلديثة 
)أخل...االلكرتوين، املوقع االلكرتوين، مواقع التواصل االجتماعي،   

96 1.4271 .67660 

تم اإلدارة بشكل كبري حبماية املعلومات اإلدارية املخزنة يف الوسائط االلكرتونية  96 2.5208 .83325 
متلك اإلدارة برجميات متطورة حلماية املعلومات اإلدارية املخزنة يف الوسائط 
 اإللكرتونية

96 2.0312 .92285 

املخزنة يف الوسائط تقوم اإلدارة بشكل مستمر بتحيني برامج محاية املعلومات 
 اإللكرتونية

96 2.1354 .91329 

يوجد خمتص يف اإلعالم اآليل يشرف على محاية املعلومات املخزنة يف الوسائط 
 اإللكرتونية

96 2.4792 .85814 

نظام (تعتمد اإلدارة نظام خاص إلسرتجاع املعلومات يف حالة الضياع أو التلف 
 النسخة الثانية اإلحتياطية

96 2.2292 .85198 

االعالم اآليل، تسيري (توظف اإلدارة خمتصني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
)أخل...شبكات االتصال،   

96 2.5937 .73382 

 88630. 1.6875 96 تلقى أغلب املوظفني تكويناً على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاليتحكم أغلب املوظفني بشكل جيد يف استخدام   96 1.8854 .89289 

 82072. 2.5104 96 يعاين بعض املوظفني من عدم القدرة على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال
 48835. 2.8438 96 يعي املوظفون بضرورة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف االدارة

)انرتانت(لإلدارة بانشاء شبكة اتصال داخلية اللوائح التنظيمية احلالية تسمح   96 2.6354 .60035 
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اللوائح التنظيمية احلالية تسمح لإلدارة باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف 
تمع املدين(التعامل مع عمالئها  )القطاع احلكومي، القطاع اخلاص ، ا  

96 2.4167 .79029 

لإلدارة باإلشرتاك يف خدمة األنرتنت اللوائح التنظيمية احلالية تسمح  96 2.6667 .62688 
اللوائح التنظيمية احلالية تسمح لإلدارة باستخدام شبكة األنرتنت يف اجناز بعض 
 أعماهلا اإلدارية

96 2.7708 .51256 

اللوائح التنظيمية احلالية تسمح للموظفني باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
)أخل...اهلواتف الذكية، الربيد االلكرتوين، (األعمال اإلداريةيف اجناز بعض   

96 2.3854 .79960 

تسمح اللوائح التنظيمية لإلدارة بإشراك املواطنني يف قرارات التنمية احمللية من خالل 
املوقع االلكرتوين، الربيد االلكرتوين، فيسبوك، (الوسائط اإللكرتونية املتاحة 

)اخل...تويرت،  

96 1.9479 .87503 

املوقع االلكرتوين، (تنص اللوائح التنظيمية لإلدارة على ضرورة انشاء وسائط الكرتونية
م ) اخل...الربيد االلكرتوين، فيسبوك، تويرت، للتواصل مع املواطنني ملعرفة انشغاال

م  واحتياجا

96 2.0208 .78108 

فيما خيص القرارات املصريية يطلب أصحاب القرار يف اإلدارة من املواطنني رأيهم 
)اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(عرب الوسائط االلكرتونية املتاحة  

96 1.5417 .79361 

يطلع أصحاب القرار يف اإلدارة على انشغاالت واحتياجات املواطنني عرب الوسائط 
)أخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، توتري، (اإللكرتونية املتاحة   

96 1.8854 .91617 

يأخذ بعني اإلعتبار أصحاب القرار يف اإلدارة انشغاالت املواطنني املطروحة عرب 
املوقع االلكرتوين، الربيد االلكرتوين، فيسبوك، (الوسائط اإللكرتونية املتاحة 

)  اخل...تويرت،  

96 1.8021 .81589 

املوقع االلكرتوين، (متلك اإلدارة مواقع وصفحات الكرتونية على شبكة األنرتنت 
)اخل...الربيد االلكرتوين،  فيسبوك، تويرت،  

96 2.3542 .91742 

تنشر اإلدارة قائمة املشاريع التنموية املراد اجنازها عرب الوسائط اإللكرتونية 
)  اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(املتاحة  

96 1.8021 .92475 

لس الشعيب البلدي عرب الوسائط اإللكرتونية املتاحة  املوقع (تنشر اإلدارة مداوالت ا
)  اخل...االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،  

96 1.3854 .68625 

الغالف املايل، مقاولة االجناز، (تعلم اإلدارة املواطنني بتفاصيل املشاريع التنموية 
عن طريق الوسائط االلكرتونية املتاحة ) موقع االجناز، مصدر التمويل، مدة االجناز

)    اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(  

96 1.4271 .75037 
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املوقع االلكرتوين، فيسبوك، (تعلم اإلدارة املواطنني عرب الوسائط االلكرتونية املتاحة 
املشاريع املسجلة، املشاريع اليت يف طور ( حبصيلة املشاريع التنموية) اخل...تويرت،

)  االجناز، املشاريع املنجزة  

96 1.4375 .72275 

شاريع التنموية ذات األولوية يستشري أصحاب القرار يف اإلدارة املواطنني عن امل
املوقع االلكرتوين، فيسبوك، (بالنسبة هلم عرب الوسائط اإللكرتونية املتاحة 

)    اخل...تويرت،  

96 1.3438 .67789 

حتديد موقع (يستشري أصحاب القرار يف اإلدارة املواطنني يف اختاذ القرارات املصريية 
املوقع (االلكرتونية املتاحة  عرب الوسائط) اجناز مشروع مهم وحساس مثالً 

)اخل...االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،  

96 1.4375 .75131 

يطلع أصحاب القرار يف اإلدارة على انشغاالت واحتياجات املواطنني عرب الوسائط 
)اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(االلكرتونية املتاحة   

96 1.6042 .85198 

أصحاب القرار يف اإلدارة رأي غالبية املواطنني املطروح عرب يأخذ بعني االعتبار 
)اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(الوسائط اإللكرتونية املتاحة   

96 1.5729 .79133 

يرتاجع أصحاب القرار يف اإلدارة عن قرار ما، إذا اعرتض املواطنون على هذا القرار 
)اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(عرب الوسائط االلكرتونية املتاحة   

96 1.6042 .76060 

 59788. 2.4792 96 استطاعت اإلدارة التغلب إىل حد كبري على مشكلة البريوقراطية
 69554. 2.3542 96 استطاعت اإلدارة إىل حد كبري من حتقيق الشفافية اإلدارية

الفساد اإلدارياستطاعت اإلدارة إىل حد كبري من القضاء على   96 2.1771 .73977 
 77904. 2.3438 96 استطاعت اإلدارة إىل حد كبري من اشباع احتياجات املواطن
ا  61416. 2.7083 96 استطاعت اإلدارة إىل حد كبري من حتسني خدما
 69554. 2.5208 96 استطاعت اإلدارة إىل حد كبري من ختفيف عبء العمل على املوظفني

املوظفون إىل حد كبري من مضاعفة منتوج العملاستطاع   96 2.5208 .72517 
...)مواطنني، زبائن، (استطاعت اإلدارة إىل حد كبري التقليل من احتجاج العمالء  96 2.5521 .70889 

 77904. 2.3438 96 استطاعت اإلدارة إىل حد كبري التقليل من تذمر املوظفني
ربح الوقت يف العملاستطاعت اإلدارة إىل حد كبري من   96 2.4687 .76713 

 77883. 2.4375 96 استطاعت االدارة إىل حد كبري من تسهيل عملية االتصال بني املوظفني
 64346. 2.5833 96 استطاع املوظفون إىل حد كبري من حتسني طريقة العمل
 65486. 2.3854 96 استطاعت االدارة إىل حد كبري من ترشيد عملية التوظيف
 67789. 2.3438 96 استطاعت االدارة إىل حد كبري من ترشيد نفقات العمل
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يستطيع املوظفون إىل حد كبري احلصول على املعلومة املناسبة يف الوقت املناسب 
 ألداء مهامهم

96 2.3333 .79029 

 75829. 2.3125 96 متكنت اإلدارة إىل حد كبري  من تثبيت واستقرار املوظفني يف العمل
 82052. 2.3542 96 متكنت اإلدارة إىل حد كبري  من حتسني بيئة العمل
 89050. 2.1667 96 متكنت اإلدارة إىل حد كبري  من ختفيف ضغوط العمل على املوظفني
 81408. 2.1042 96 متكنت اإلدارة إىل حد كبري من رفع مستوى رضا املوظفني يف العمل

املوظفني على العمل متكنت اإلدارة إىل حد كبري من حتفيز  96 2.0729 .84908 
 46430. 2.1646 96 البعد االول استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
 70873. 2.2792 96 البعد الثاين تأمني السالمة املعلوماتية 
 40417. 2.3042 96 البعد الثالث اإلطار البشري 
 46544. 2.5750 96 البعد الرابع اإلطار القانوين 
تمعية   61942. 1.8396 96 البعد االول املشاركة ا
 62143. 1.6813 96 البعد الثاين إعالم املواطنني
 66289. 1.5125 96 البعد الثالث استشارة ومشاركة املواطنني
 55274. 2.4125 96 البعد االول جودة اخلدمة 
 56834. 2.4813 96 البعد الثاين الوقت الالزم ألداء اخلدمة 
 58086. 2.4167 96 البعد الثالث تكلفة اخلدمة 
 71111. 2.2021 96 البعد الرابع رضا املوظفني
 31207. 2.3307 96 متغري مستقل أوًال توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة
متغري مستقل ثانيا األبعاد اخلاصة بتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف 
تمعية   املشاركة ا

96 1.6778 .53698 

 36440. 2.0043 96 املتغري املستقل األبعاد اخلاصة بتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال
 53719. 2.3781 96 املتغري التابع األبعاد اخلاصة بكفاءة اإلدارة احمللية
N valide (listwise) 96   
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  لعينة الدراسة في تونس) عدد سنوات األقدمية في الوظيفة(خاصية ) : 7(الملحق رقم 
  

 Effect
ifs 

Pourcent
age 

Pourcenta
ge valide 

Pourcenta
ge 

cumulé 
Vali
de 

1.00 1 1.0 1.0 1.0 
2.00 3 3.1 3.1 4.2 
3.00 20 20.8 20.8 25.0 
4.00 58 60.4 60.4 85.4 
5.00 14 14.6 14.6 100.0 
Tota
l 

96 100.0 100.0  

  
  لعينة الدراسة في تونس) المؤهل العلمي(خاصية ) : 8(الملحق رقم 

  

 Effect
ifs 

Pourcent
age 

Pourcenta
ge valide 

Pourcenta
ge 

cumulé 
Vali
de 

2.00 13 13.5 13.5 13.5 
3.00 78 81.3 81.3 94.8 
4.00 5 5.2 5.2 100.0 
Tota
l 

96 100.0 100.0  

  لعينة الدراسة في تونس) الوظيفة التي تشغلها اآلن(خاصية ) : 9(الملحق رقم 
 

 Effect
ifs 

Pourcent
age 

Pourcenta
ge valide 

Pourcenta
ge 

cumulé 
Vali
de 

.00 1 1.0 1.0 1.0 
1.00 4 4.2 4.2 5.2 
2.00 55 57.3 57.3 62.5 
3.00 36 37.5 37.5 100.0 
Tota
l 

96 100.0 100.0  
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تونس) : 10(الملحق رقم 
  

Statistiques descriptives 

 N 
Moyenn

e 
Ecart 
type 

1020. 2.9896 96 توفر اإلدارة احلواسيب للموظفني لتأدية أعماهلم 
6 

للموظفني لتأدية أعماهلم) شبكة اتصال داخلية(توفر اإلدارة خدمة األنرتانت  96 2.6562 .7373
9 

تستخدم اإلدارة عند اللزوم التقنيات التكنولوجية احلديثة إلجناز بعض أعماهلا، مثل 
)أخل...اهلواتف الذكية، الربيد االلكرتوين، مواقع التواصل االجتماعي، (  

96 2.7917 .5412
8 

قطاعات حكومية، قطاع خاص، جمتمع (تتعامل اإلدارة يف بعض األحيان مع عمالئها 
اهلواتف الذكية، الربيد االلكرتوين، (باستخدام التقنيات التكنولوجية احلديثة، مثل ) مدين

)  أخل...مواقع التواصل االجتماعي،   

96 2.8021 .5547
8 

الربيد (الوسائط االلكرتونية احلديثة تتواصل اإلدارة عادًة مع موظفيها من خالل 
)أخل...االلكرتوين، املوقع االلكرتوين، مواقع التواصل االجتماعي،   

96 1.9167 .9252
8 

تم اإلدارة بشكل كبري حبماية املعلومات اإلدارية املخزنة يف الوسائط االلكرتونية  96 2.5208 .7536
5 

املعلومات اإلدارية املخزنة يف الوسائط اإللكرتونيةمتلك اإلدارة برجميات متطورة حلماية   96 2.3854 .8126
6 

تقوم اإلدارة بشكل مستمر بتحيني برامج محاية املعلومات املخزنة يف الوسائط 
 اإللكرتونية

96 2.3333 .8418
9 

يوجد خمتص يف اإلعالم اآليل يشرف على محاية املعلومات املخزنة يف الوسائط 
 اإللكرتونية

96 2.4063 .8654
6 

نظام (تعتمد اإلدارة نظام خاص إلسرتجاع املعلومات يف حالة الضياع أو التلف 
 النسخة الثانية اإلحتياطية

96 2.3542 .7810
8 

االعالم اآليل، تسيري (توظف اإلدارة خمتصني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
)أخل...شبكات االتصال،   

96 2.4688 .7101
2 

املوظفني تكويناً على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصالتلقى أغلب   96 1.9479 .9104
1 

8815. 2.0417 96 يتحكم أغلب املوظفني بشكل جيد يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال
9 
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7193. 2.5938 96 يعاين بعض املوظفني من عدم القدرة على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال
3 

5214. 2.7917 96 يعي املوظفون بضرورة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف االدارة
7 

)انرتانت(اللوائح التنظيمية احلالية تسمح لإلدارة بانشاء شبكة اتصال داخلية   96 2.6979 .5641
9 

يف اللوائح التنظيمية احلالية تسمح لإلدارة باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
تمع املدين(التعامل مع عمالئها  )القطاع احلكومي، القطاع اخلاص ، ا  

96 2.7813 .4634
7 

4005. 2.8646 96 اللوائح التنظيمية احلالية تسمح لإلدارة باإلشرتاك يف خدمة األنرتنت
2 

اللوائح التنظيمية احلالية تسمح لإلدارة باستخدام شبكة األنرتنت يف اجناز بعض أعماهلا 
 اإلدارية

96 2.9271 .3322
9 

اللوائح التنظيمية احلالية تسمح للموظفني باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف 
)أخل...اهلواتف الذكية، الربيد االلكرتوين، (اجناز بعض األعمال اإلدارية  

96 2.8229 .4351
6 

التنمية احمللية من خالل تسمح اللوائح التنظيمية لإلدارة بإشراك املواطنني يف قرارات 
)اخل...املوقع االلكرتوين، الربيد االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(الوسائط اإللكرتونية املتاحة   

96 2.7917 .4332
7 

املوقع االلكرتوين، (تنص اللوائح التنظيمية لإلدارة على ضرورة انشاء وسائط الكرتونية
م للت) اخل...الربيد االلكرتوين، فيسبوك، تويرت، واصل مع املواطنني ملعرفة انشغاال

م  واحتياجا

96 2.7813 .4856
5 

يطلب أصحاب القرار يف اإلدارة من املواطنني رأيهم فيما خيص القرارات املصريية عرب 
)اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(الوسائط االلكرتونية املتاحة  

96 2.1146 .7796
1 

اإلدارة على انشغاالت واحتياجات املواطنني عرب الوسائط يطلع أصحاب القرار يف 
)أخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، توتري، (اإللكرتونية املتاحة   

96 2.7708 .4916
0 

يأخذ بعني اإلعتبار أصحاب القرار يف اإلدارة انشغاالت املواطنني املطروحة عرب 
) اخل...املوقع االلكرتوين، الربيد االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(الوسائط اإللكرتونية املتاحة 

  

96 2.6042 .6237
3 

االلكرتوين، الربيد املوقع (متلك اإلدارة مواقع وصفحات الكرتونية على شبكة األنرتنت 
)اخل...االلكرتوين،  فيسبوك، تويرت،  

96 2.8646 .4005
2 

املوقع (تنشر اإلدارة قائمة املشاريع التنموية املراد اجنازها عرب الوسائط اإللكرتونية املتاحة
)  اخل...االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،  

96 2.6979 .6668
0 
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لس الشعيب البلدي عرب الوسائط اإللكرتونية املتاحة  املوقع (تنشر اإلدارة مداوالت ا
)  اخل...االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،  

96 2.6563 .6460
9 

الغالف املايل، مقاولة االجناز، موقع (تعلم اإلدارة املواطنني بتفاصيل املشاريع التنموية 
املوقع (عن طريق الوسائط االلكرتونية املتاحة ) االجناز، مصدر التمويل، مدة االجناز

)    اخل...االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،  

96 2.6771 .6727
0 

املوقع االلكرتوين، فيسبوك، (االلكرتونية املتاحة  تعلم اإلدارة املواطنني عرب الوسائط
املشاريع املسجلة، املشاريع اليت يف طور االجناز، ( حبصيلة املشاريع التنموية) اخل...تويرت،

)  املشاريع املنجزة  

96 2.7292 .6066
2 

يستشري أصحاب القرار يف اإلدارة املواطنني عن املشاريع التنموية ذات األولوية بالنسبة 
)    اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(هلم عرب الوسائط اإللكرتونية املتاحة   

96 2.5313 .7391
8 

د موقع حتدي(يستشري أصحاب القرار يف اإلدارة املواطنني يف اختاذ القرارات املصريية 
املوقع االلكرتوين، (عرب الوسائط االلكرتونية املتاحة ) اجناز مشروع مهم وحساس مثالً 

)اخل...فيسبوك، تويرت،  

96 2.4271 .7642
6 

يطلع أصحاب القرار يف اإلدارة على انشغاالت واحتياجات املواطنني عرب الوسائط 
)اخل...تويرت،املوقع االلكرتوين، فيسبوك، (االلكرتونية املتاحة   

96 2.6563 .5952
1 

يأخذ بعني االعتبار أصحاب القرار يف اإلدارة رأي غالبية املواطنني املطروح عرب الوسائط 
)اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(اإللكرتونية املتاحة   

96 2.4479 .7235
8 

املواطنون على هذا القرار عرب يرتاجع أصحاب القرار يف اإلدارة عن قرار ما، إذا اعرتض 
)اخل...املوقع االلكرتوين، فيسبوك، تويرت،(الوسائط االلكرتونية املتاحة   

96 2.2292 .8519
8 

8094. 2.3646 96 استطاعت اإلدارة التغلب إىل حد كبري على مشكلة البريوقراطية
2 

6152. 2.6458 96 استطاعت اإلدارة إىل حد كبري من حتقيق الشفافية اإلدارية
3 

7058. 2.3333 96 استطاعت اإلدارة إىل حد كبري من القضاء على الفساد اإلداري
7 

7756. 2.4063 96 استطاعت اإلدارة إىل حد كبري من اشباع احتياجات املواطن
6 

ا 5077. 2.7396 96 استطاعت اإلدارة إىل حد كبري من حتسني خدما
3 

ختفيف عبء العمل على املوظفنياستطاعت اإلدارة إىل حد كبري من   96 2.1771 .8825
2 
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7625. 2.1979 96 استطاع املوظفون إىل حد كبري من مضاعفة منتوج العمل
4 

...)مواطنني، زبائن، (استطاعت اإلدارة إىل حد كبري التقليل من احتجاج العمالء  96 2.4896 .7254
0 

املوظفنياستطاعت اإلدارة إىل حد كبري التقليل من تذمر   96 2.3854 .7863
3 

8239. 2.3750 96 استطاعت اإلدارة إىل حد كبري من ربح الوقت يف العمل
8 

6475. 2.4583 96 استطاعت االدارة إىل حد كبري من تسهيل عملية االتصال بني املوظفني
3 

5556. 2.6667 96 استطاع املوظفون إىل حد كبري من حتسني طريقة العمل
7 

االدارة إىل حد كبري من ترشيد عملية التوظيفاستطاعت   96 2.4583 .7666
3 

7080. 2.5625 96 استطاعت االدارة إىل حد كبري من ترشيد نفقات العمل
4 

يستطيع املوظفون إىل حد كبري احلصول على املعلومة املناسبة يف الوقت املناسب ألداء 
 مهامهم

96 2.4792 .6485
5 

كبري  من تثبيت واستقرار املوظفني يف العملمتكنت اإلدارة إىل حد    96 2.3750 .7290
9 

7877. 2.2708 96 متكنت اإلدارة إىل حد كبري  من حتسني بيئة العمل
9 

8335. 2.2500 96 متكنت اإلدارة إىل حد كبري  من ختفيف ضغوط العمل على املوظفني
1 

يف العملمتكنت اإلدارة إىل حد كبري من رفع مستوى رضا املوظفني   96 2.0729 .7979
6 

7088. 2.1146 96 متكنت اإلدارة إىل حد كبري من حتفيز املوظفني على العمل
9 

3569. 2.6313 96 البعد االول استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
8 

6559. 2.4000 96 البعد الثاين تأمني السالمة املعلوماتية 
8 

3896. 2.3688 96 البعد الثالث اإلطار البشري 
9 

3099. 2.8188 96 البعد الرابع اإلطار القانوين 
4 
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تمعية  4380. 2.6125 96 البعد االول املشاركة ا
0 

5313. 2.7250 96 البعد الثاين إعالم املواطنني
3 

5882. 2.4583 96 البعد الثالث استشارة ومشاركة املواطنني
5 

5627. 2.4979 96 البعد االول جودة اخلدمة 
0 

6339. 2.3250 96 البعد الثاين الوقت الالزم ألداء اخلدمة 
5 

5329. 2.5250 96 البعد الثالث تكلفة اخلدمة 
2 

6538. 2.2167 96 البعد الرابع رضا املوظفني
4 

2966. 2.5547 96 متغري مستقل أوًال توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل اإلدارة
5 

متغري مستقل ثانيا األبعاد اخلاصة بتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املشاركة 
تمعية   ا

96 2.5986 .4630
9 

3371. 2.5766 96 املتغري املستقل األبعاد اخلاصة بتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال
2 

5331. 2.3911 96 املتغري التابع األبعاد اخلاصة بكفاءة اإلدارة احمللية
6 

N valide (listwise) 96   
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  قائمة المراجع

  :مراجع باللغة العربية . أوالً 

  :كتب . 1

  .2003دار العلوم للنشر والتوزيع، : ، اجلزائرمنهجية البحث العلميصالح الدين شروخ،  -1

: ، القاهرة تقنيات ومناهج البحث العلمي، تحليل أكاديمي لكتابة الرسائل والبحوث العلميةمحد سليمان املشوخي،  -2
  .العربية، دط، دتدار النهضة 

: ، اجلزائرمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، تدريبات عملية، )بوزيد صحراوي وآخرون: ترمجة(موريس أجنرس -3
 .2006، 2دار القصبة للنشر، ط 

 ،املعرفة اجلامعيةدار : ، اإلسكندرية)تكنولوجيا المعلومات(االتصال واإلعـالم  سامية حممد جابر، نعمات أمحد عثمان، - 4
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  .2010للدراسات وحوار احلضارات، 

، جامعة احلاج 10، العدد جملة الباحث االجتماعي:  ، اجلزائرالمشاركة االجتماعية في التنمية المحليةحممد مخشون،  -5
  .2010خلضر باتنة، سبتمرب 

ملتقى البحث العلمي، : ، مكتبة هاين عرب االلكرتونية اإلدارة المحلية دراسة في المفاهيم والمباديءهاين عرب،  -6
  .هـ1429
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  :نصوص قانونية . 5

يحدد القواعد العامة  م،2015 سنة فرباير أول املوافق هـ،1436 عام الثاين ربيع 11 يف مؤرخ 04- 15 رقم قانون -1
، السنة الثانية واخلمسون، 06اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد : ، اجلزائر المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين

  .م2015فرباير سنة  10هـ، املوافق 1436ربيع الثاين عام  20الثالثاء 

يتضمن إنشاء الوكالة  م،2004مارس سنة  24هـ، املوافق  1425صفر عام  3مؤرخ يف  91- 04مرسوم تنفيذي رقم  -2
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد : ، اجلزائر تنظيمها وسيرهالتكنولوجية وتطويرها ويحدد الوطنية لترقية الحظائر ا

  .م2004مارس سنة  28هـ، املوافق 1425صفر عام  7، السنة الواحدة واألربعون، األحد 19

، يتعلق باإلعالم م،2012يناير سنة  12هـ،  املوافق 1433صفر عام   18مؤرخ يف  05-12قانون عضوي رقم  -3
هـ، املوافق 1433صفر عام  21، السنة التاسعة واألربعون، األحد 02اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد : اجلزائر

  .م2012يناير سنة  15

يتضمن القواعد الخاصة  م،2009غشت سنة  5هـ، املوافق 1430شعبان عام  14مؤرخ يف  04- 09قانون رقم  -4
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، : ، اجلزائر للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها

  .م2009سنة  غشت 16هـ، املوافق 1430شعبان عام  25، السنة السادسة واألربعون، األحد 47العدد 

 تشكيلة يحدد م،2015 سنة أكتوبر 8 املوافق هـ، 1436 عام احلجة ذي 24 يف مؤرخ 261-15 رقم رئاسي مرسوم -5
، اجلزائر ومكافحتها واإلتصال اإلعالم بتكنولوجيا المتصلة الجرائم        من للوقاية الوطنية الهيئة سير وكيفيات وتنظيم

 8هـ، املوافق 1436ذي احلجة عام  24، السنة الثانية واخلمسون، اخلميس 53اجلزائرية، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية : 
  .م2015أكتوبر سنة 

 العامة القواعد يحدد م،2000 سنة غشت 5 املوافق هـ، 1421 عام األوىل مجادي 5 يف مؤرخ 03-2000 رقم قانون -6
، السنة السابعة 48اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد : اجلزائر ، والالسلكية السلكية وبالمواصالت بالبريد المتعلقة

  .م2000غشت سنة  6هـ، املوافق  1421مجادي األوىل  6والثالثون، األحد 

 يضبط م،1998 سنة غشت 25 املوافق هـ، 1419 عام األوىل مجادي 3 يف مؤرخ 257-98 رقم تنفيذي مرسوم -7
، السنة 63اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد : ، اجلزائر  واستغاللها"  أنترنت"  خدمات إقامة وكيفيات شروط

  .م1998غشت سنة  26هـ، املوافق  1419مجادي األوىل عام 4اخلامسة والثالثون، األربعاء 

 يعدل م،2000 سنة أكتوبر 14 املوافق هـ، 1421 عام رجب 16 يف مؤرخ 307-2000 رقم تنفيذي مرسوم -8
 م،1998 سنة غشت 25 الموافق هـ، 1419 عام األولى جمادي 3 في مؤرخ 257-98 رقم التنفيذي المرسوم

، 60اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد : ، اجلزائر واستغاللها"  أنترنات"  خدمات إقامة وكيفيات شروط يضبط
  .م2000أكتوبر سنة  15املوافق  هـ، 1421رجب عام  17السنة السابعة والثالثون، األحد 
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، العدالة بعصرنة يتعلق م،2015 سنة فرباير أول املوافق هـ،1436 عام الثاين ربيع 11 يف مؤرخ 03- 15 رقم قانون -9
 هـ،1436ربيع الثاين عام  20، السنة الثانية واخلمسون، الثالثاء 06اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،     العدد : اجلزائر 
  .م2015فرباير سنة  10املوافق 

 رقم األمر ويتمم يعدل م،2004 سنة نوفمرب 10 املوافق هـ،1425 عام رمضان 27 يف مؤرخ 14- 04 رقم قانون - 10
، الجزائية اإلجراءات قانون والمتضمن م،1966 سنة يونيو 8 الموافق هـ،1386 عام صفر 18 المؤرخ 66-155

هـ، 1425رمضان عام  27، السنة الواحدة واألربعون، األربعاء 77للجمهورية اجلزائرية، العدد اجلريدة الرمسية : اجلزائر 
  .م2004نوفمرب سنة  10املوافق 

 رقم األمر ويتمم يعدل م،2004 سنة نوفمرب 10 املوافق هـ،1425 عام رمضان 27 يف مؤرخ 15- 04 رقم قانون - 11
: ، اجلزائر العقوبات قانون والمتضمن م،1966 سنة يونيو 8 الموافق هـ،1386 عام صفر 18 المؤرخ 66-155

 10هـ، املوافق 1425رمضان عام  27، السنة الواحدة واألربعون، األربعاء 77اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
  .م2004نوفمرب سنة 

 األمر ويتمم يعدل م،2006 سنة ديسمرب 20 املوافق هـ،1427 عام القعدة ذي 29 يف مؤرخ 22-06 رقم قانون - 12
 اإلجراءات قانون والمتضمن م،1966 سنة يونيو 8 الموافق هـ،1386 عام صفر 18 المؤرخ 155-66 رقم

هـ، 1427ذو احلجة  4، السنة الثالثة واألربعون، األحد 84اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد : ، اجلزائر الجزائية
  .م2006 ديسمرب سنة 24املوافق 

الرائد : ، تونس االتصاالت مجلة إتمام و بتنقيح يتعلق، 2013أفريل 12 يف مؤرخ 2013 لسنة 10 عدد قانون - 13
  .2013أفريل 16، 31ة التونسية، عددالرمسي للجمهوري

الرائد : ، تونس لألموال  اإللكتروني بالتحويل المتعلق ،2005 جوان 27 يف املؤرخ 2005 لسنة 51 عدد القانون - 14
  .   2005جوان  28،  51التونسية، عدد الرمسي  للجمهورية 

الرائد : ، تونس الشخصية  المعطيات بحماية المتعلق، 2004 جويلية 27 يف املؤرخ 2004 لسنة 63 عدد القانون - 15
  .2004جويلية  30،  61تونسية، عدد الرمسي  للجمهورية ال

 الوطني للديوان القانوني الشكل بتحويل المتعلق، 2004 أفريل 5 يف املؤرخ 2004 لسنة 30 عدد القانون - 16
  .   2004أفريل  9،  29الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس لإلتصاالت 

الرائد الرمسي  : ، تونس المعلوماتية  بالسالمة المتعلق، 2004 فيفري 3 يف املؤرخ 2004 لسنة 5 عدد القانون - 17
  .   2004فيفري  3، 10للجمهورية التونسية، عدد 

الرائد : ، تونس اإللكترونية  والتجارة بالمبادالت المتعلق ، 2000 أوت 9 يف املؤرخ 2000 لسنة 83 عدد القانون - 18
  .   2000أوت  11، 64الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد 

يتعلق بضبط شروط واجراءات اسناد ترخيص لممارسة ، 2014جانفي  16مؤرخ يف  2014لسنة  412أمر عدد  - 19
  .2014جانفي  31، 9الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس نشاط مشغل شبكة افتراضية لإلتصاالت

 نشاطترخيص  إسناد وأجراءات شروط بضبط يتعلق، 2014 ديسمرب 26 يف مؤرخ 2014 لسنة 4773 عدد أمر - 20
  .2015جانفي  23، 7الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد :، تونساألنترنات خدمات مزود
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     بمساهمات المعنية واألنشطة التدخالت بضبط يتعلق، 2013 ديسمرب 12 يف مؤرخ 2013 لسنة 5199 عدد أمر - 21
الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، :تونس ، تمويلها وطرق واالتصال المعلومات وتكنولوجيا المواصالت تنمية صندوق

  .2013ديسمرب  31، 105عدد 
 تنظيمها وبضبط لالتصاالت الفنية الوكالة بإحداث يتعلق، 2013 نوفمرب 6 يف مؤرخ 2013 لسنة 4506 عدد أمر - 22

  .2013نوفمرب  12، 90الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد :، تونس تسييرها وطرق والمالي اإلداري
 المعلومات تكنولوجيا وزارة مشموالت بضبط يتعلق، 2012 سبتمرب 11 يف مؤرخ 2012 لسنة 1997 عدد أمر - 23

  .2012سبتمرب  28، 77الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس واإلتصال
، واإلتصال  المعلومات تكنولوجيا وزارة بتنظيم يتعلق، 2012 سبتمرب 11 يف مؤرخ 2012 لسنة 1998 عدد أمر - 24

  .2012سبتمرب  28، 77الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد : تونس 
 المؤرخ 2008 لسنة 2638 عدد األمر بتنقيح يتعلق، 2012 سبتمرب 18 يف مؤرخ 2012 لسنة 2000 عدد أمر - 25

الرائد الرمسي : ، تونس األنترنات  بروتوكول عبر الهاتف خدمة توفير شروط     بضبط والمتعلق 2008 جويلية 21 في
  .2012سبتمرب  28، 77للجمهورية التونسية، عدد 

 لكراس الخاضعة االتصاالت خدمات بضبط يتعلق، 2012 أكتوبر 5 يف مؤرخ 2012 لسنة 2361 عدد أمر - 26
  .2012أكتوبر  12، 81الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس شروط 

 التشجيع نظام بتدخالت االنتفاع شروط بضبط يتعلق، 2010 سبتمرب 20 يف مؤرخ 2010 لسنة 2342 عدد أمر - 27
 الواجب واالعتماد المنح إسناد وصيغ ونسب واالتصال المعلومات تكنولوجيات مجال في والتجديد اإلبتكار على

  .  2010سبتمرب  21، 76الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس المال رأس في والمساهمة إرجاعه
 للسالمة الوطنية للوكالة التنظيمي الهيكل بضبط يتعلق، 2010 أفريل 5 يف مؤرخ 2010 لسنة 635 عدد أمر - 28

  .2010أفريل  9، 29الرائد الرمسي       للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس المعلوماتية 
لألنترنات  التونسية للوكالة التنظيمي الهيكل بضبط يتعلق، 2009 مارس 28 يف مؤرخ 2009 لسنة 821 عدد أمر - 29

  .  2009أفريل  03،  27الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس 
 إلقامة إجازة إسناد وإجراءات شروط بضبط يتعلق، 2009 فيفري 2 يف مؤرخ 2009 لسنة 283 عدد أمر - 30

 الثاني الجيل من الجوالة االتصاالت وخدمات القارة االتصاالت خدمات لتوفير  لالتصاالت عمومية شبكة وإستغالل
  .   2009فيفري  06،  11الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس الثالث والجيل

 الشبكات الستغالل العامة الشروط بضبط يتعلق، 2008 سبتمرب 15 يف مؤرخ 2008 لسنة 3026 عدد أمر - 31
  .   2008سبتمرب  19،  76الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس النفاذ  وشبكات لالتصاالت العمومية

 بروتوكول عبر الهاتف خدمة توفير شروط بضبط يتعلق، 2008 جويلية 21 يف مؤرخ 2008 لسنة 2638 عدد أمر - 32
  .   2008جويلية  29،  61الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس األنترنات

 وسائل وتسويق توريد وإجراءات شروط بضبط يتعلق، 2008 جويلية 21 يف مؤرخ 2008 لسنة 2639 عدد أمر - 33
جويلية  29  ،61الرائد  الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس اإلتصاالت  شبكات عبر التشفير خدمات أو

2008   .  
 لحماية الوطنية الهيئة سير طرق بضبط يتعلق، 2007 نوفمرب 27 يف مؤرخ 2007 لسنة 3003 عدد أمر - 34

  .   2007نوفمرب  30،  96الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس الشخصية  المعطيات
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األولى  بالوزارة اإللكترونية لإلدارة وحدة بإحداث يتعلق، 2005 جويلية 5 يف مؤرخ 2005 لسنة 1894 عدد أمر - 35
    .   2005جويلية  12،  55الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس 

 برنامج على لإلشراف وطنية لجنة بإحداث يتعلق، 2009 أوت 12 يف مؤرخ 2009 لسنة 2366 عدد أمر - 36
الرائد : ، تونس ومشموالتها  تركيبتها وضبط األنترنات بروتوكول ألرقام        السادسة النسخة إلى التدريجي االنتقال

  .  2009أوت  21، 67الرمسي للجمهورية التونسية، عدد 
، الرقمي  للتميز الجمهورية رئيس جائزة بإحداث يتعلق، 2009 جويلية 31 يف مؤرخ 2009 لسنة 2299 عدد أمر - 37

  .2009أوت  11، 64التونسية، عدد الرائد الرمسي للجمهورية : تونس 
 فنية ولجنة االتصالية لإلدارة وزارية لجنة بإحداث يتعلق، 2003 ماي 13 يف مؤرخ 2003 لسنة 1083 عدد أمر - 38

،  40الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس  تسييرهما وطرق وتركيبتها مشموالتها وبضبط االتصالية لإلدارة
  .   1807، ص2003ماي  20

 الوكالة سير وطرق والمالي اإلداري التنظيم بضبط يتعلق، 2004 ماي 25 يف مؤرخ 2004 لسنة 1248 عدد أمر - 39
  .   2004جوان  4،  45الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ،  تونس المعلوماتية  للسالمة الوطنية

 الوكالة سير وطرق والمالي اإلداري التنظيم بضبط يتعلق، 2004 ماي 25 يف مؤرخ 2004 لسنة 1248 عدد أمر - 40
  .   2004أفريل  27،  34الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ،  تونس المعلوماتية للسالمة الوطنية

 إلقامة لزمة إسناد وإجراءات سروط بضبط يتعلق، 2003 ماي 26 يف مؤرخ 2003 لسنة 1158 عدد أمر - 41
الرائد الرمسي  للجمهورية : ، تونس "فسات" نوع من الصناعية األقمار. عبر لالتصاالت عمومية شبكة وإستغالل

  .   2003جوان  3، 44التونسية، عدد 
 الغزالة" التكنولوجـي القطـب بإحـداث يتعلق، 2001 سبتمرب 17 يف مؤرخ 2001 لسنة 2189 عدد أمر - 42

التونسية، عدد  الرائد الرمسي  للجمهورية: ، تونس تسييره وطرق والمالي اإلداري وبضبط تنظيمه"  اإلتصال لتكنولوجيات
  .2001سبتمرب  25، 77

 بتونس للمواصالت العليا المدرسة بإحداث يتعلق، 1998 ماي 11 يف مؤرخ 1998 لسنة 1064 عدد أمر - 43
  .   1998ماي  22، 41الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس والبيداغوجي  والمالي اإلداري وبتنظيمه

 التكنولوجية للدراسات األعلى المعهد بإحداث يتعلق، 1998 ماي 11 يف مؤرخ 1998 لسنة 1065 عدد أمر - 44
، 41الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس والبيداغوجي والمالي اإلداري وبتنظيمه بتونس المواصالت في

  . 1998ماي  22
، تونس العمومية للهياكل اإلدارية الوثائق إلى بالنفاذ يتعلق، 2011 ماي 26 يف مؤرخ 2011 لسنة 41 عدد مرسوم - 45

  .  2011ماي  31، 39الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد : 
 جودة لتأمين الالزمة التقنية الجوانب بضبط يتعلق، 2008 جويلية 24 يف مؤرخ االتصال تكنولوجيات وزير من قرار - 46

أوت  5،  63الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس وسالمتها     بروتوكول األنترنات عبر الهاتف خدمات
2008   .  

 المتعلق الشروط كراس على بالمصادقة يتعلق، 2007 أفريل 11 يف مؤرخ االتصال تكنولوجيات وزير من قرار - 47
  .   2007أفريل  20،  32الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونسلالتصاالت العمومية المراكز باستغالل
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 الضابط الشروط كراس على بالمصادقة يتعلق، 2004 أفريل 14 يف مؤرخ والنقل اإلتصال تكنولوجيات وزير من قرار - 48
الرائد الرمسي  : ، تونس الجوال الرقمي للهاتف القصيرة المراسالت بإعتماد اإلتصاالت خدمات توفير لشروط

  .2004أفريل  20،  32للجمهورية التونسية، عدد 
 بشهادات المتعلقة التقنية المعطيات بضبط يتعلق، 2001 جويلية 19 يف مؤرخ اإلتصال تكنولوجيات وزير من قرار - 49

  .2001جويلية  27، 60الرائد الرمسي  للجمهورية التونسية، عدد : ، تونس بها والوثوق اإللكترونية المصادقة
  
  :منظمات وهيئات رسمية . 6
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  :الملخص 

 كفاءة من الرفع يف واالتصال املعلومات تكنولوجيا توظيف  مسامهة على التعرف إىل الدراسة دف
  .الشعبية املشاركة تعزيز وكذا للمواطنني، العمومية اخلدمات تقدمي سهيلت يف مسامهتها خالل من احمللية اإلدارة

أراد الباحث من خالل هذه الدراسة معرفة أثر توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال على كفاءة حيث 
ال، حيث متحورت مشكلة يف اإلدارة احمللية، من خالل دراسة  تطبيقات النموذج اجلزائري والتونسي يف هذا ا

واالتصال في تسيير الشأن إلى أي مدى يساهم توظيف تكنولوجيا المعلومات  :لتايلاالدراسة يف السؤال 
  العام المحلي، في الرفع من كفاءة االدارة المحلية في كل من الجزائر وتونس ؟

ولتحقيق أهداف الدراسة جلأ الباحث للدراسة امليدانية، من خالل عينة من املوظفني يف اإلدارة احمللية، 
  : حيث كانت نتائج الدراسة امليدانية كما يلي كأداة جلمع املعلومات،   االستمارةمستخدماً 

  .هناك توظيف متوسط لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اإلدارة احمللية يف اجلزائر -

  .هناك توظيف مرتفع لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اإلدارة احمللية يف تونس -

  .هناك كفاءة عالية يف اإلدارة احمللية يف اجلزائر -

  .ك كفاءة عالية يف اإلدارة احمللية يف تونسهنا -

  .هناك عالقة طردية بني توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال وكفاءة اإلدارة احمللية يف اجلزائر -

  .هناك عالقة طردية بني توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال وكفاءة اإلدارة احمللية يف تونس -

  :بلية مبا يلي ويوصي الباحث يف الدراسات املستق

البحث يف مدى تأثري طبيعة التنظيم السياسي واإلداري يف اجلزائر وتونس على توظيف تكنولوجيا املعلومات  -
  .يف القطاعات العمومية واالتصال

البحث يف مدى جاهزية املواطنني يف كل من اجلزائر وتونس للتعامل مع خمرجات توظيف تكنولوجيا املعلومات  -
  .واالتصال
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Abstract : 

The purpose of this study is to determine the role of using the information 
and communication technology to improve the competency of local 
administration by facilitating the provision of public services to citizens and 
reinforcing the popular participation. 

The researcher wanted, thru this study, to determine the effect of the use of 
information and communication technology onto the competency of local 
administration in the application of Algerian and Tunisian examples. The 
problematic of study was proposed by the following question: to which level, 
the use of information and communication technology in managing the local 
general affairs helps to improve the competency of local administration in both 
of Algeria and Tunisia ? 

In order to reach the goals of study, the researcher worked on ground on 
samples of agents of local administration by asking to fill in information into a 
questionnaire form. The results were as follows : 

- There is a medium range use of information and communication technology in 
the local administration in Algeria. 

- There is a wide range use of information and communication technology in the 
local administration in Tunisia. 

- There is a high level of competency of local administration in Algeria. 

- There is a high level of competency of local administration in Tunisia. 

- There is a direct correlation between the use of information and 
communication technology and the competency of local administration in 
Algeria. 

- There is a direct correlation between the use of information and 
communication technology and the competency of local administration in 
Tunisia. 

The researcher recommends in future studies the following : 

- Study of the impact of political and administrative system in both Algeria and 
Tunsia on the use of information and communication technology in public 
sectors. 

- Research the readiness of citizens in both Algeria and Tunisia to deal with 
outputs of the use of information and communication technology. 


