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 البذروظىالتنموظىهنددظىوارادةىالمطلوماتىمجتمع

ىىفؤادىوودفىربدىالرحمن:المدرسىالمداردى

ىقدمىادارةىاالرمال /كلوظىاالدارةىواالقتصاد

ىالمػدمظى....

ى....أهموظىالبحثى

تكمف أىمية البحث في بياف العالقة بيف متغيريف أساسييف. مجتمع 
عادة ىندسة التنمية البشرية ع مى أساس أفَّ عالـ اليـو ونتيجة المعمومات وا 

لمسرعة اليائمة في دنيا االعماؿ ودخوؿ متغيرات جديدة قد ُتعيد ترتيب 
مجتمع  النظريات السابقة أصبح االىتماـ يتجُو في العالـ الرقمي إلى بناء

المعمومات واالنطالؽ مف خاللو إلى بناء التركيبة البشرية عقاًل وتفكيرًا. 
و أىمية عمى الصعيد الدولي فيو موضوع تزامف بحيث أصبح الموضوع ذ

وتجانس العناصر المختمفة لمبنية األساسية, فقد تمتمؾ دولة ما أحدث 
تكنولوجيا المعمومات والشبكات إنَّما دوف أف تتولى في الوقت ذاتو اىتمامًا 
كافيًا باعداد القدرات البشرية المتخصصة في تمؾ التقنيات. ومف ىنا تكمف 

 حث.أىمية الب

ىهدفىالبحثى....

ييدؼ البحث إلى بناء منظومة مف الرؤيا المستقبمية لبناء مجتمع 
المعمومات عمى أساس إعادة ىندسة المورد البشري وتنميتو لردـ أو تقميص 

 الفجوة المعرفية وخمؽ ستراتيجية جديدة في تحديد العالقة بيف المفاىيـ .
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ىفرضوظىالبحثى....

ربية عمومًا والعراؽ عمى وجو الخصوص لعدـ قدرة بعض الدوؿ الع
عمى فيـ ومواكبة المستجدات العالمية واالندماج في الواقع العممي جاء 
البحث لبياف مدى فاعمية تنمية المورد البشري في بناء مجتمع المعمومات 
ومدى استجابة ىذا المجتمع لتطوير القابميات والطاقات واستشرافة لمبعد 

 معرفية .الزمني وردـ الفجوة ال

ىهوكلوظىالبحث....

تطرؽ البحث في بياف العالقة االرتباطية بيف مجتمع المعمومات 
عادة ىندسة التنمية البشرية عمى أساس تحميؿ الواقع وبياف رؤية مستقبمية  وا 
في اطار الموضوع لذلؾ جاء البحث في ثالثة مباحث , حيث تناوؿ المبحث 

ع المعمومات, فيما تناوؿ المبحث االوؿ المفاىيـ واالىمية الخاصة بمجتم
الثاني مفاىيـ وابعاد التنمية البشرية وجاء المبحث الثالث في تحديد مداخؿ 
العالقة بيف اعادة ىندسة التنمية البشرية وبناء مجتمع المعمومات في ظؿ 
فجوة المعرفة العربية وتأطير الواقع وامكانيات ورسـ الرؤية المستقبمية ليذه 

ويرىا في المنطقة العربية ثـ بعدىا تأتي االستنتاجات المجتمعات وتط
 والتوصيات  .
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ىالمبحثىاالول

ىمجتمعىالمطلوماتى........ىىالمغؼومىواالهموظ

ىتمؼود

نتيجة لممتغيرات اليائمة في دنيا االعماؿ ضمف اطار العالـ الرقمي 
والمجتمع االنساني يسعى بجدية واىتماـ لتطوير العمؿ والمعرفة لخدمة 

النسانية حيث ُتجِمع بمداف العالـ أجمع عمى أىمية ودور تقنيات االتصاالت ا
والمعمومات المتنامي كوسيمة في مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية 
لبمدانيا, ولقد أحدثت تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ثورة في العالـ 

كانية ىائمة انطوت عمى قدرات في مجاؿ المعرفة والتكنولوجية وفرت ام
لتعجيؿ النمو والتنمية. ولذلؾ تعيف عمى الدوؿ العربية بوجو الخصوص 
االستفادة مف االمكانيات االيجابية ليذه الثورة لتشكيؿ مجتمعات معموماتية 
والتدارس حوؿ كيفية تفعيؿ االستراتيجية العربية في مجاؿ تكنولوجيا 

طوير القابميات االتصاالت والمعمومات وبناء مجتمع المعمومات وت
واالمكانيات لسد الفجوة الرقمية مع العالـ الخارجي فقط بؿ لمحيمولة دوف 
توسع ىذه الفجوة في المستقبؿ وتحديد التيميش العالمي لمدوؿ العربية في 

 عصر العولمة والعالـ الرقمي .

ىالمغؼــومى....ى

وماتي تعرض الكثير مف المفكريف والباحثيف إلى مفيـو المجتمع المعم  
باعتباره نقطة تحوؿ في المجتمعات التي تسعى إلى تحقيؽ نقطة االنطالؽ 
نحو ردـ الفجوة الرقمية والمعموماتية ولغرض تحديد ىذا المفيـو باطاره العاـ 
والخاص البد مف االطالع عمى مختمؼ وجيات النظر تختمؼ باختالؼ آراء 

( 71: 7991,وتوجيات المفكريف حيث عرؼ مجتمع المعمومات )مكاوي
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باعتباره )) جميع االنشطة والموارد والتدابير والممارسات المرتبطة 
بالمعمومات انتاجًا وتنظيمًا ونشرًا واستثمارًا , واف المسحة المميزة ليذا 
المجتمع ىو التغيير الذي أتى بو في عينة العمؿ وعالقاتو وانتشار االتمتو 

 ي المنظومة التقنية (( .في العمؿ وتالحـ مكونات العمـ والتقانة ف

( حيث ُيعرِّؼ مجتمع 9: 7001وأشارت إليو )مجمة التواصؿ,  
المعمومات )) بأنو البيئة االقتصادية واالجتماعية التي تطبؽ االستخداـ 
لتقنية المعمومات واالتصاالت الجديدة بما في ذلؾ االنترنيت وُتعنى بنشر 

ـ النفع عمى األفراد في حياتيـ ىذه التقنيات وتوزيعيا توزيعًا عاداًل ليع
 الشخصية والمينية (( .

( في http://www.itu.iut/wsis/documentsوتطرؽ ليا )  
.. )) باعتباره المجتمع الذي تستخدـ فيو  األوليف لمجتمع المعمومات فيتعري

مرتبطة بيما عمى نحو يؤثر عمى انتاجية المعمومات والمعرفة والتقانات ال
المجتمع وطرؽ تعميمو والعالقات االجتماعية بيف افراده وسياساتو ومختمؼ 

 أوجو الحياة األخرى (( .

ًً )) بأنو مجتمع تكوف فيو  الثاني .. يمكف تعريؼ مجتمع المعمومات أيضًا
انتاجيا عمميات النفاذ إلى المعمومات والبحث عنيا واستخداـ المعمومات و 

وكذلؾ تبادؿ المعمومات ىي العمميات األساسية المؤثرة في حياة االفراد 
 والمؤسسات كافة(( .

اذف فأف مجتمع المعمومات ىو المجتمع الذي يستخدـ فيو المعمومات   
والمعرفة والتقانات المرتبطة بيا لتطوير وتنمية الفرد والمجتمع واالقتصاد 

ية والوسيمة لتحقيؽ أىداؼ ىذا المجتمع ويعتمد باعتبار أفَّ االنساف ىو الغا
تقدـ المجتمع عمى االستخداـ األمثؿ والفعاؿ والتبادؿ المفيد لممعمومات ومف 

http://www.itu.iut/wsis/documents
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المبادئ األساسية ليذا المجتمع توفير الخدمة الشاممة لجميع االفراد لمحصوؿ 
عمى المعمومات واستخداميا واستخداـ مبدأ التساوي في الفرص لمحصوؿ 

مؾ المعمومات وتوفير نفاذ آمف وموثوؽ لممعمومات مع مراعاة عمى ت
الخصوصية الفردية وحمايتيا وضرورة تطبيؽ حماية حقوؽ الممكية الفكرية 
وتطبيقيا في عصر أصبحت المعمومة ىي المحرؾ األساسي لمحياة 

 واالقتصاد .

ىأهموظىبناءىمجتمعىالمطلوماتى...

محرؾ االساسي لمتقدـ والمادة تكمف أىمية المعمومات باعتبارىا ال  
االساسية لمبحث والتطوير العممي ومقياسًا يقاس بو تقدـ المجتمعات حيث 

 Information andتمثؿ تقانات المعمومات واالتصاالت ))

Communication Technologies  ))  االدارة األساسية لمجتمع
المرتبطة بيا المعمومات وتشكؿ البنية األساسية لتمؾ التقانات والخدمات 

والمتمثمة في اليواتؼ واالنترنيت وغيرىا شرطًا اساسيًا وضروريًا لمتعامؿ مع 
مجتمع المعمومات والمشاركة فيو . ولو أحسنت االقطار العربية صياغة 
وتفعيؿ السياسات المالئمة الستغالؿ أجود الخدمات التي توفرىا البنية 

ر قطاعات اخرى كثيرة غير ( المتطورة الستطاعت تطويICTاألساسية لػ) 
قطاع التكنولوجيا ذاتو ذلؾ أف البنية األساسية الجيدة توفر أدوات عامة 
يمكنيا التأثير والتغيير في مفاىيـ القطاعات المختمفة لتولد أنماطًا جديدة 

 ESCWAمثؿ التعميـ االلكتروني والتجارة االلكترونية والحكومة االلكترونية )

ير مف المفكريف وصانعي السياسات ورجاؿ االعماؿ (. وفي نظر الكث2001,
( مف أجؿ ICTفرصة ذىبية لمدوؿ العربية إذا ماأحسف استغالليا وتوظيفيا لػ)

تحقيؽ التنمية وبناء قطاع اقتصادي مف أىـ قطاعات المستقبؿ حيث يوفر 
فرصًا جادة لقفزات اقتصادية كبرى وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية 



 223 

المعمومات الجديد ويعد المتغير الثالث في مثمث المؤشرات  في عصر
المستخدمة في قياس ومراقبة األداء االقتصادي واالجتماعي واف االستخداـ 

( لو تأثير حاسـ لبزوغ مايسمى))مجتمع ICTالفعاؿ لالدوات الجديدة لػ)
(. وبذلؾ تكمف أىمية بناء المجتمع 70: 7001المعمومات(( )مجمة تواصؿ, 

معموماتي لتغيير خريطة المجتمع العربي وتطوير مياراتو البشرية وصيانة ال
مجتمع انساني جديد مجتمع المعرفة يكوف فيو العنصر البشري أىـ محاور 
التنمية المعموماتية ورأب الفجوة الرقمية التي تزداد اتساعًا يومًا بعد يـو بيف 

ف وجود نماذج عربية يفتخر العالـ المتقدـ وبمداف العالـ العربي عمى الرغـ م
بيا ولو بالنسبة التي تجعؿ مف مستوى الطموح قريب مف االمنيات . لذا 
عمى الدوؿ العربية قبوؿ التحدي لبناء مجتمع المعمومات وااللتزاـ بما يكفؿ 
تحقيؽ ىذه الغاية في اطار تنمية شاممة مستدامة سواء عمى الصعيد التقني 

تكمف أىمية إيجاد مجتمع المعمومات أو العنصر البشري . ومف ىنا 
وتوضيح الواقع الراىف لممعموماتية في الدوؿ العربية مف خالؿ التعرؼ عمى 
البنية التحتية في مجاؿ تقنيات االتصاالت والمعمومات واالستراتيجيات 
الراىنة, والخطط المستقبمية , والصعوبات التي تواجييا وتعيؽ خطوات 

قة مسممة مفادىا اف الخطوة الرئيسة واالولى ىي تنفيذىا , إدراكًا مف حقي
العمؿ عمى ايجاد مجتمع المعمومات أو المجتمع الذي تستند سياستو التنموية 

 عمى المعرفة إذ اليمكف اف نتصور حدوث تنمية بدوف اكتساب المعرفة.

ىمجتمعىالمطلوماتىورملوظىالتعوور

نو البيئة االقتصادية يعتبر مجتمع المعمومات كما ىو ُمعرَّؼ سابقا بأ  
لتقنية المعمومات واالتصاالت  االمثؿ واالجتماعية التي تطبؽ االستخداـ

الجديدة بما في ذلؾ االنترنيت وتعنى بنشر ىذه التقنيات وتوزيعيا توزيعًا 
عاداًل ليعـ النفع عمى االفراد في حياتيـ الشخصيو والمينية . وتتنوع امثمة 
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التصاالت مجاالتيا بحيث تشمؿ التعميـ استخداـ تقنية المعمومات وا
والخدمات االجتماعية والصحية والبنوؾ والموارد التمويمية وفاعمية الجياز 
الحكومي وغيرىا . كما تمتد منافع ىذه التقنية إلى المياـ اليومية الصغيرة 
التي تشغؿ المواطف البسيط , كما يضيؼ كؿ مف االنترنيت والبريد 

مف انتشار في كؿ مكاف إلى القدرة عمى تبادؿ االلكتروني وماليما 
المعمومات ونشرىا باسعار منخفضة وادراكًا مف الدوؿ العربية ألىمية التحرؾ 
الفوري الذي يستيدؼ اف يتبوأ المجتمع العربي المكانة التي تميؽ بو 

الف))االستراتيجية ػة اعػر تقنية المعمومات تـ اقرار وثيقػوبحضارتو في عص
مجتمع االتصاالت وتقنية المعموماتية (( في مؤتمر قمة عماف عاـ العربية ل
 (9: 7001.) مجمة التواصؿ, 7007

ولقد استفادت دوؿ عديدة عمى مدار السنوات القميمة الماضية مف   
الفرص التي اتاحتيا المعمومات واالتصاالت لدعـ اقتصادياتيا وتحقيؽ 

مف خالؿ وضع السياسات معدالت غير مسبوقة في ادائيا التنموي وذلؾ 
رساء االرشادات المطموبة لتنفيذىا وتطوير خطط عمؿ وطنية  الالزمة وا 
واقميمية لتقنية المعمومات واالتصاالت كجزء مف أىدافيا التنموية الشاممة . 
وبذلؾ حققت الدوؿ العربية عممية التغيير نحو العالـ الرقمي لتواكب حركة 

تقانة المعمومات واالتصاالت حيث تقمؿ ية صالتغيير العالمي وامتالؾ نا
الفجوة الرقمية والمعرفية مع العالـ المتقدـ وسنستعرض نموذجيف عربييف قد 

 حققا نسبًا البأس بيا مف بناء مجتمع المعمومات .
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ىالنموذجىاالول..ىمجتمعىالمطلوماتىفيىاالماراتىالطربوظىالمتحدةى

ر سنوات الماضية شوطًا قطعت االمارات العربية المتحدة خالؿ العش  
 7002كبيرًا في تحرير اقتصادىا وفقا لػ)) مؤشر التحرر االقتصادي لمعاـ

عمى المستوى العالمي والثانية  72حيث يقع ترتيب االمارات في المرتبة 
عمى المستوى العربي بعد البحريف ففي مجاؿ االنتقاؿ نحو مجتمع 

المنطقة العربية حيث تقع المعمومات/ المعرفة نيضت االمارات سباقة في 
بيف الدوؿ الثالثيف االولى في العالـ في استخداـ تقنيات المعمومات )) 

في  (IDCاعتمادًا عمى التصنيؼ الصادر عف مجموعة ) آي. دي. سي. 
 7007مؤشر مجتمع المعمومات ففي عاـ  IDC الواليات المتحدة وتعرؼ

 بمدًا . 55يف ب 71ضمف ىذا الترتيب تقع االمارات في المرتبة 

وقد استثمرت االمارات عمى نحو ىائؿ في قطاع تقنيات المعمومات   
واالتصاالت بيدؼ السير باتجاة االقتصاد المبني عمى المعرفة فاالمارات 
ليست فقط السباقة في المنطقة العربية بوضع تقنيات المعمومات في العمؿ 

د العالمي بتأسيسيا بؿ تضع نفسيا كواجية او بوابة اقميمية مع االقتصا
بعض المبادرات مثؿ مركز ابو ظبي لالبتكار والتجديد الذي ييدؼ إلى 
انشاء العديد مف االعماؿ الخاصة بمنتجات مبنية عمى تقنيات المعمومات 
واالتصاالت والوسائط المتعددة وكذلؾ مدينة دبي لالنترنيت وواحة دبي 

ة االساسية التحتية والبيئة النصاؼ النواقؿ وتيدؼ جميعيا إلى انشاء البني
لى المساىمة ايجابيًا في نمو االقتصاد المبني   الالزمة لمنيوض بشركات وا 

مبمغ  ICTعمى المعرفة . حيث تبمغ قيمة االنفاؽ عمى برنامجيا في قطاع 
  ( مميار دوالر خالؿ السنوات الثالثة القادمة.7.1)
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تصاالت والمعمومات مف مالحظة التطور الحاصؿ في تكنولوجيا اال ويمكف 
 (7002) مجتمع المعمومات,  -خالؿ الجداوؿ التالية :

ى(1الجدولىرقمى)

ىالخطوطىالؼاتغوظىالثابتظ

ىالطامىىرددىالمذتركونىباآلالف
538 1991 
918 1995 
918 1999 
1101 0111 
1183 0111 
1101 0110 
1198 0113 
1011 0112 
1330 0118 
1231 0113 

ى(0)ىالجدولىرقم

ىالمذتركونىبالؼاتفىالنػال

ىالطامىىرددىالمذتركونىباآلالف
313 1991 
290 1995 
531 1999 
1205 0111 
1919 0111 
0331 0110 
0111 0113 
3181 0112 
3800 0118 
3582 0113 
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ى(3الجدولىرقمى)

ىالمذتركونىباالنترنوتىربرىالؼاتف

ىالطامىىرددىالمذتركونىباآلالف
01 1991 
33 1995 
101 1999 
019 0111 
083 0111 
053 0110 
313 0113 
338 0112 
328 0118 

ىالنموذجىالثانيى....ىمجتمعىالمطلوماتىفيىالمملكظىاالردنوظىالؼاذموظى

يعتبر قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في االردف قطاعًا   
في قيادة القطاعات اقتصاديًا ديناميكيًا ذا قيمة مضافة يمعب دورًا ىامًا 

االقتصادية الرئيسة االخرى , وقد ظير كالعب رئيس في االردف منذ عاـ 
. انو المسؤوؿ عف النمو المباشر في الناتج االقتصادي المعتمد عمى 7995

القيمة المضافة الذي أثر بشكؿ ممحوظ في النمو عمى المستوى الوطني في 
سسات خدمات االعماؿ وأعماؿ قطاعات مثؿ التعميـ واالدارة الحكومية ومؤ 

التصنيع وتتضمف صناعة تكنولوجيا المعمومات في االردف اضافة إلى 
التجييزات والبرامجيات , قطاع االتصاالت . وتحدد االستراتيجية الوطنية 
لمجتمع المعمومات في االردف الجيود االساسية لدى قطاع تكنولوجيا 

فسة في االسواؽ المحمية واالقميمية المعمومات الناشئ وزيادة قدرتو عمى المنا
ينبغي تنفيذىا سواء مف  والعالمية وانيا تضع خطة واضحة تحدد االعماؿ التي

او المعنييف االخريف لضماف مكاف لالردف  يقبؿ القطاع الخاص او الحكوم
 في اقتصاد المعرفة المستقبمي .
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الرؤية  الوطنية التي تتمخص Reachولقد انشأت االردف مبادرة ريتش   
التي تقدميا بجعؿ االردف رائدًا في مجاؿ خدمات تكنولوجيا المعمومات 
واالتصاالت عمى المستوى االقميمي , ومصدرًا معروفًا عمى المستوى العالمي 
لمنتجات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وذلؾ باالعتماد عمى ميزة رأس 

حوؿ التحفيز والنمو الذي الماؿ البشري التي يمتمكيا بناءًا عمى الفرضيات 
احدثتيما ىذه المبادرة حيث تـ التخطيط باستراتيجية لتحقيؽ النتائج االقتصادية 

 (7002. )مجتمع المعمومات ,7002-7999التالية بيف عامي 

 .7002( بنياية عاـ  ICT الؼ فرصة عمؿ في مجاالت تتعمؽ بػ)20أ. خمؽ 

 .7002دوالر في عاـ مميوف 550ب. حجـ الصادرات السنوي يصؿ إلى 

 . 7002مميوف دوالر عاـ  750جػ. استثمارات اجنبية مباشرة متراكمة تصؿ إلى 

ونالحظ حجـ التغير الذي أحدثو مجتمع المعمومات وادواتو في النيوض 
بواقع المممكة االردنية الياشمية حيث ارتفع حجـ قطاع تكنولوجيا المعمومات 

مميوف دوالر خالؿ الثالث سنوات  711مميوف دوالر إلى10واالتصاالت مف
بالمائة وازداد عدد العامميف  250الماضية وازدادت صادراتو بأكثر مف 

ومف خالؿ ىذيف االنموذجيف نالحظ . 70000إلى  7750المتخصصيف مف
حجـ التغير الفعمي القتصاديات الدوؿ العربية بادخاؿ مصطمح مجتمع 

ا لمتقدـ وقطاعًا ميمًا مف قطاعات المعمومات وتطبيؽ مفردتو العتباره مقياس
  االقتصاد.

ىالمبحثىالثاني

ىالتنموظىالبذروظى........ىىالمغؼومىواالبطاد

ىتمؼود
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اف مسيرة التنمية البشرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمسيرة التنمية   
االقتصادية والنمو االقتصادي حيث تطور مفيـو التنمية البشرية مع تطور 

الفكر التنموي السائد في كؿ مرحمة مف خالؿ تأكيدىا البعد االنساني في 
عمى حقيقة أساسية تتمثؿ في أف االنساف ىو ىدؼ التنمية وغايتيا وطموحيا 
ومجاليا االساسي . لذلؾ كاف البد مف تطويؽ ىذا المفيـو والعمؿ بو نتيجة 

الـ لمفجوات الفكرية والمعرفية التي سببتيا التطورات اليائمة والمتسارعة في ع
اليـو حيث اصبح بقاء االنساف في عممو مرىونًا بمدى فاعميتو مع تنمية 
قدراتو ومواكبة حالة التقدـ الفكري والفمسفة العقمية لالمور . والتقتصر أىمية 
تنمية الموارد البشرية عمى امكانية استخداـ المعمومات وتوزيعيا ولكنيا وسيمة 

اعي.  وقد اىتمت كثير مف ميمة لتحسيف المستوى االقتصادي واالجتم
البمداف بالثروة البشرية فيي حجر الزاوية في بناء مجتمع المعمومات لذلؾ 
تطمب مف صناعة المعمومات واالتصاالت تالفي النقص في الكفاءات 
الالزمة ليا مف خالؿ تجييز وتنمية القدرات الالزمة الستخداـ ىذه التقنيات 

. 

لمعمومات يجب أف يرافقو إعادة وعمى ضوء ذلؾ فاف بناء مجتمع ا  
النظر في ستراتيجية المورد البشري والعمؿ عمى اعادة ىندستو بما يتالئـ مع 
واقع ىذا المجتمع وعمى كافة المستويات حتى يتقبؿ التحوؿ الجديد مف عالـ 
 الروتيف والتعقيد إلى مجتمع االلكترونيات والمعمومات واالتصاالت الحديثة .

ىالمغؼــومى....ى

لـ يكف مصطمح التنمية البشرية والتنمية البشرية المستدامة وليدًا   
نما والدتو جاءت مع تطور امكانيات العقؿ  لمحاضر في مفيومو العاـ وا 
البشري وطرؽ التفكير ودرجة تقبمو إلى احداث أي تطور قد يحصؿ في 



 230 

رؽ ليا سموكو سواء كاف فطريًا أو مكتسبًا وانما في المفاىيـ الحديثة فقد تط
 عدد مف الباحثيف تتحدد بدرجة االتجاىات الفكرية لكؿ منيـ. 

( بأنو ))عممية زيادة 77: 7911فتطرؽ ليا )ىاريسوف ومايرز,
المعارؼ والميارات لدى جميع الناس في المجتمع , ويمكف وصفيا مف 
الناحية االقتصادية بأنيا تجميع رأس الماؿ البشري واستثماره بصورة فعالة 

 ير النظاـ االقتصادي (( .في تطو 

)تقرير برنامج االمـ المتحدة االنمائي )وعرؼ التنمية البشرية
(( بأنيا عممية توسيع خيارات الناس , فمف حيث المبدأ يمكف أف 7990لعاـ

تكوف ىذه الخيارات بال نياية وتتغير بمرور الزمف , ولكف الخيارات 
 -ي :االساسية الثالثة عمى جميع مستويات التنمية ى

 أف يحيا االنساف حياة طويمة وصحية . -7
 أف يكتسب المعرفة .  -7

أف يحصؿ عمى الموارد الالزمة لمستوى معيشة كريمة فاذا لـ تكف  -2
ىذه الخيارات متاحة فستظؿ ىناؾ فرص أخرى كثيرة يتعذر الحصوؿ 

 عمييا. 

ومف ىنا فالتنمية البشرية ُتعنى بتوسيع نطاؽ الخيارات أماـ الناس 
ادة فرصيـ في التعميـ والرعاية الصحية والدخؿ والعمالة وتيتـ وذلؾ بزي

بزيادة الدخؿ الفردي بقدر ماتيتـ بنمط توزيعو وكذلؾ تؤكد عمى الحاجة إلى 
االستثمار في القدرات البشرية ثـ تكفؿ استخداـ تمؾ القدرات بما يحقؽ النفع 

نساف ىو الموضوع لمجميع وبيذا تقر الجمعية العمومية لألمـ المتحدة بأف اال
المحوري لسيرورة التنمية واف السياسات التنموية يجب اف تجعؿ مف الكائف 

 االنساني المشارؾ االساسي في عممية التنمية والمستفيد االوؿ منيا . 
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( باعتبار )) أف التنمية 72-72: 7992وتناوليا أيضًا ) الحؽ, 
في العديد مف المجاالت  البشرية ىي زيادة فرص االختيار أماـ أفراد المجتمع

في مقدمتيا الصحة والتعميـ والدخؿ(( , ويتضح ىنا إف فشؿ التنمية البشرية 
أو محدوديتيا يؤدي إلى تراكمات مف الحرماف البشري تأخذ شكؿ الفقر أو 
الجوع أو المرض أو تفاوتات مستمرة في الوصوؿ إلى القوة والفرص 

 االقتصادية .

والمتسارعة في عممية النيوض باالنساف  وفي ضوء التحوالت الكبيرة
باعتباره الغاية والوسيمة لتحقيؽ التنمية والنمو برز إلى السطح مصطمحًا 
جديدًا يأخذ شكاًل آخر لمتنمية البشرية أال وىو )) التنمية البشرية المستدامة(( 

(( باعتبارىا التنمية التي التولد نموًا 17: 7002حيث عرفيا )) عبد الحسف, 
تصاديًا وحسب بؿ وتوزع عائداتيا بشكؿ متساوي وعادؿ , وتجدد البيئة اق

وتحافظ عمييا بداًل مف تدميرىا وتؤىؿ االنساف والمجتمع بداًل مف تيميشيـ 
وتوسيع خياراتيـ وفرصيـ وتمكنيـ مف المشاركة في القرارات التي تؤثر في 

 حياتيـ . 

المـ المتحدة جيمس سبيث المدير التنفيذي لبرنامج ا))وعرفيا 
لمتنمية البشرية المستدامة عمى أنيا تنمية التكتفي بتوليد النمو  ((االنمائي

وحسب, بؿ توزع عائداتو بشكؿ عادؿ ايضًا وىي تجدد البيئة بدؿ تدميرىا 
وتمكف الناس بدؿ تيميشيـ , وتوسع خياراتيـ وفرصيـ وتؤىميـ لممشاركة في 

 القرارات التي تؤثر في حياتيـ .

لمتنمية البشرية واالستدامة مكوناف ضرورياف لممبدأ االخالقي إفَّ 
نفسو, مبدأ عالمية مطالب الحياة واليوجد تعارض بيف المفيوميف النيما 
يمثالف نفس التصميـ االجمالي فجوىر االستدامة االخالقي يقضي االنصاؼ 
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 داخؿ الجيؿ الواحد واالنصاؼ فيما بيف االجياؿ وبيف الفرص المتاحة ليـ
في توظيؼ قدراتيـ أفضؿ توظيؼ ممكف تزامنًا مع التغيرات العالمية في دنيا 

محات العالـ الرقمي إلى ذروة التعامالت مع ميارات طاالعماؿ ووصوؿ مص
وطاقات المورد البشري لبناء مجتمع معموماتي أساسو االنساف غايًة ووسيمة 

. 

ىرناصرىالتنموظىالبذروظىوابطادها

الكبر مف جيود التنمية عمى الجانب البشري والتي لقد تركز الجزء ا  
تؤكد عمى حقيقة أساسية تتمثؿ في اف االنساف ىو ىدؼ التنمية وغايتيا 
ووسيمتيا وطموحيا ومجاليا االساسي ومف ىذا المنطمؽ جاءت الحاجة إلى 
ازالة قشور الجمود الفكري لممورد البشري والعمؿ عمى تنمية قدراتو وقابمياتو 

اسب وموقعو في الحياة كونو القائد الفكري لمسيرة الحياة ولكي يواكب بما يتن
حركة التطور كاف البد مف دعائـ تخطيطية تساىـ في صقؿ وتطوير قابمياتو 
فجاءت التنمية البشرية بمصطمحاتيا الحديثة في ابداع الفكر وتطورت حتى 

دة وصمت إلى استدامة ىذا المصطمح معمنًة عف عممية تيدؼ إلى زيا
الخيارات المتاحة أماـ الناس وتحقيؽ ىذا التوسع بزيادة القدرات البشرية 
وتحسف طرائؽ العمؿ البشرية واف ىذه الخيارات االساسية تتمثؿ بثالث 
خيارات عمى جميع مستويات التنمية البشرية وىي ماتطرؽ لو في ادبيات 

 (72: 7002االمـ المتحدة. ) كاظـ, 

 ة خالية مف العمؿ ) أي الصحية( .أف يعيش الناس حياة طويم -7
 أف يكتسبوا معرفة وتعميـ وتأىيؿ . -7

 أف يحصموا عمى الموارد الالزمة لتحقيؽ مستوى معيشة الئؽ .  -2
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ومف ىنا فقد تطور مفيـو الموارد البشرية ليشمؿ جوانب تشكيؿ 
القدرات البشرية كافة الستخداميا في العممية االنتاجية وركز فضاًل عف 

القدرات البشرية مع ضماف حقوقيا وتوسيع آفاقيا وتحقيؽ قدر مف االنتفاع ب
 التوازف بيف التنمية بشكميا المطمؽ والسكاف .

وُحددت عمى ضوء ذلؾ ثالث عناصر ميمة ليا ارتباط مباشر بعممية 
 .التنمية البشرية

الذي يركز بالدرجة االولى عمى القدرات  مسألة تكويف القدرات البشريةأواًلى..ى
كرية والجسدية حيث اف التنمية لممورد البشري يجب أف يصاحبو مرحمة الف

بناء اليـر العقمي لموصوؿ إلى قمة المعرفة بما يوازي حركة التوسع في 
القدرات والقابميات العصرية ويوائـ التغيرات المعاصرة في دنيا االعماؿ 

 بئة .وكذلؾ الحفاظ عمى القابمية البدنية والجسدية مف االمراض واالو 

ى لغرض تنمية االقتصاد  استغالؿ القدرات في انتاج السمع والخدماتثانوًا..
عمى المستوى المحمي والعالمي تجاريًا وتقنيًا البد مف برمجة االساس العممي 
ليذه التنمية مف خالؿ استغالؿ الطاقات الكامنة في المورد البشري الذي 

يو مف ينتج السمع والخدمات يعتبر أساس التعامالت االقتصادية والتقنية ف
 وىو مف يستيمكيا فيي عممية انمائية تبدأ بو وتنتيي إليو .

قوى الرفاىية االنسانية المتحققة بناءًا عمى القدرات البشرية المتكونة  ثالثًا..
 واستغالليا في النشاط االجتماعي واالقتصادي .

مية البشرية وىي ومما تقدـ يمكننا تحديد االركاف واالبعاد الرئيسية لمتن
 ( 17: 7005عمى النحو اآلتي : ) الكبيسي, 
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أي أف يكوف االنساف والمجتمع ىو موضوع :تنمية قدرات االنساف  -7
التنمية ويتـ ذلؾ مف خالؿ االستثمار في قدرات االفراد سواء بالتعميـ أو 
 الصحة أو مستوى المعيشة الميـ أف يصبح انتاجيـ وعطائيـ لمتنمية أكبر.

 حاجات كؿ فرد في المجتمع , مف مأكؿ وممبس ومسكف...الخ إشباع  -7

أي أف دوره الحضاري يتطمب توزيعًا عاداًل لمجميع , فالناس ىـ 
 المستيدفوف بالتنمية أي القياـ بما يسمى بالتنمية مف أجؿ الفرد .

وىذا يستوجب أف يشترؾ الفرد مشاركة كاممة في : التنمية بواسطة االنساف -2
وفي تخطيط ستراتيجيات التنمية وتنفيذىا , وذلؾ مف الجيد التنموي 

 خالؿ اليياكؿ المؤسساتية المالئمة التخاذ القرارات .
 

والجدولىأدناهىووضحىأبطادى)ىأركان(ىالتنموظىالبذروظىكماىحددتىفيى
ى(707:ى7995تػارورىالتنموظىالبذروظى.ى)ىاالمامى,

ى(3الجدولىرقمى)

ىؼامتطلباتىمحتوواتؼاىىأبطادىالتنموظى
 المشاركة في ادارتيا  وضع استراتيجية مالئمة التنمية بالناس
 االستثمار في البشر  تنمية الموارد البشرية  تنمية الناس

 العدالة في التوزيع  التنمية االقتصادية  التنمية مف أجؿ الناس
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ىالمبحثىالثالث

ىإرادةىهنددظىالتنموظىالبذروظىوبناءىمجتمعىالمطلومات

ىالقظىالواقعىوالمدتػبل()مداخلىالط

ىتمؼود

ُتعَّد العالقة بيف إعادة ىندسة التكويف لمعقؿ البشري في اطار االنفجار 
التنموي لالنساف وىيكمة قدراتو وقابمياتو بما يوازف حركة النمو المتطور في 
عالـ اليـو والذي يحمؿ شعار )) عنصر الزمف يحدد أساس الوجود(( 

تعامميا مرتبط بالوقت مدركًا مف خالليا أف  باعتبار أف ومضة العقؿ أساس
االنساف لو لحظتاف لحظة وجود ولحظة اثبات وجود . وبيف بناء مجتمع 
المعمومات بكؿ تقاناتو وأدواتو التي تسعى إلى القفزة الفكرية والتكوينية 
وارتباطاتيا بكؿ المتغيرات مف عالـ التقميد إلى العالـ الرقمي مختزلة بذلؾ 

جيد والكمفة أساسيا االنساف غاية ووسيمة باعتباره مجتمعًا تستخدـ الوقت وال
فيو المعمومات والمعرفة والتقانات المرتبطة بيا لتطوير وتنمية الفرد والمجتمع 
واالقتصاد وأف تقدـ المجتمع مرتبطًا بمدى فعاليتو في االستخداـ والتبادؿ 

 المفيد لممعمومات .

داخؿ أساسية تحدد أوجو العالقة وعمى ىذا االساس كاف البد مف م
عادة ىندسة التنمية البشرية بمايوائـ ىذا  مابيف بناء مجتمع المعمومات وا 
المجتمع وتقنياتو باعتبار أف االنساف ىو الصانع والمحرؾ والمستفيد في آف 
واحد فيو المحور الذي تدور حولو حمقات ىذا البناء متطرقًا إلى واقع 

اتيا عالميًا وستراتيجية النظرة المستقبمية ليذا المدخؿ المداخؿ عربيًا وارتباط
لمتوصؿ إلى التصورات الواضحة بمدى إمكانية االنتقاؿ والتحوؿ والتطبيؽ 

 عربيًا وعراقيًا . 
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ىأواًلى..ىالمدخلىالدلوكيىللطالقظ

ف االنساف عبارة عف قبؿ الدخوؿ إلى ىذا المدخؿ البد وأف يتضح إ
سموكيات في التعامؿ مع النفس أو مع االخريف أو مع مفردات الحياة بكؿ 
متغيراتيا , لذا يجب تحميؿ ودراسة اآلثار والمشاكؿ السموكية المرتبطة 
بعممية تحويؿ ىيكمية التنمية البشرية انسانيًا وتوفير أمنيا آنيًا ومستقبميًا 

كويني لمجتمعو مف حالة الركود الفكري ومدى تقبمو لحالة االنقالب الت
اتو وادواتو ومغرياتو عمى أساس إف يالتقميدي إلى مجتمع المعمومات بتقن

العقؿ السميـ يولد سموكًا سميمًا ومنطقيًا الف مع كؿ معرفة تطرح مف خالليا 
 سموكًا .

فمف المعروؼ اف االقتصاد المبني عمى المعرفة والمعمومة في مجتمع 
التكويف يولد متطمبات مف النظاـ التعميمي أحد مفردات التنمية أساسو ىذا 

البشرية إلى أبعد مف مجرد المواد االساسية لتكويف الفكر االنساني بؿ يتطمب 
النجاح في اقتصاد المعرفة إلى ميارات سموكية مثؿ القدرة عمى التفكير 

طاء النقدي وأف يتمتع االنساف بجاىزية معرفية مدى الحياة أي تحت غ
التحديث المستمر لمميارات وتمعب ىنا تقانة المعمومات الدور الميـ في 
صيانة االمكانيات والخمؽ المستمر لسموكيات عممية تجعؿ مف التحاور 
النفسي في تقبؿ ىذا التحوؿ المجتمعي اضافة إلى التحاور مع اآلخريف حالة 

 طبيعية أساسيا الفكر العممي والمنطقي .

ىندسة سموكيات االنساف بكؿ متغيرات العصر مف  لذلؾ يتطمب إعادة
حالة المجتمع التقميدي بمفرداتو المتخمفة تخمؼ المفيـو والتطبيؽ بعيدًا عف 
الديف والعادات والتقاليد بؿ في مفردات الحياة العممية حيث أصبح لمعالـ 
احترامًا لجزئيات الزمف في عممية الصراع مع التغيير والتطور في السموكيات 
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االنسانية والعممية , بؿ تتطمب االعادة في اليندسة إلى بناء العقؿ االنساني 
اّل سوؼ يكوف  وبرمجة سموكياتو بما يتناسب مع بناء مجتمع المعمومات وا 

 مؤثرًا تأثيرًا سمبيًا عمى سموكو النفسي ومع اآلخريف .

لذلؾ قبؿ أف نجعؿ مساىمة االنساف بتطوير مياراتو الفكرية أساسًا 
ناء مجتمع المعمومات البد وأف توفر االمف االنساني حتى تستطيع التعبير لب

عف السموكيات في مجتمع المعمومات مبنية عمى أرض الواقع وبيئة سميمة 
 لمحفاظ عمييا .

فعممية التحويؿ في مخرجات النظاـ االنساني المعبر عنيا بسموؾ قد 
ت االولية فبعد أف اتخذت مسارات تختمؼ عف حالة التقميد في المجتمعا

كانت مفرداتو تتسـ ببساطة المفيـو والتطبيؽ في تمؾ البيئة قد أصبحت في 
مجتمع المعمومات تحتاج إلى سموكيات متطورة أساسيا المعرفة العممية في 
مجاالت المعموماتية وخير دليؿ عمى ذلؾ األمف االنساني في مجاؿ الصحة 

سواء أكانت تقميدية أو معموماتية, فمو فقدت بدأت عندىا انييار المجتمعات 
تنمية في مجتمع المعمومات قد ادخؿ عميو مصطمحًا جديدًا الإاّل اف 

))الصحة االلكترونية(( التي تعيد لألمف االنساني مكانتو في مجتمع 
المعمومات . باعتبار اف النفاذ إلى معمومات وخدمات الرعاية الصحية حؽ 

ساني , ويعزز استعماؿ تقنية نالاساسي وخصوصًا في تحديد البعد ا
المعمومات واالتصاالت في مجتمع المعمومات التغطية االجتماعية لكؿ افراد 
المجتمع بتمكينيـ مف النفاذ بصورة متساوية إلى خدمات الرعاية الصحية 

يـ شؤونيـ الصحية بطريقة أفضؿ والمشاركة ػوتمكيف المواطنيف مف تنظ
( ومف ىنا 7001077ة الصحية)التواصؿ, بفعالية أكبر في عممية الرعاي

خمقت حالة امف انساني الكتروني غيرت مف خالليا سموكيات التعامؿ مع 
 مفردة الصحة االلكترونية .
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ف إعادة ىندسة التنمية البشرية اعتمادًا عمى فأومف ىذا المنطمؽ 
تغيير سموكيات االنساف بمخرجاتو العممية تعتبر مف اولويات بناء المجتمع 

لمعموماتي حتى تكوف درجة التقبؿ في التحوؿ مف سموكيات تقميدية إلى ا
 التوسع في حرية السموكيات وتغييرىا منطقيًا وواقعيًا.

ىثانوًاى...ىالمدخلىالمطرفيىللطالقظ

نتيجة لالختراقات الفكرية وعدـ التوازف الفكري بيف دوؿ العالـ المتقدـ 
نيا لمتباطىء في عممية التنمية في والدوؿ النامية وخصوصًا الدوؿ العربية م

مكاف وتعثر بداياتيا في مكاف آخر في ظؿ مجتمعات تقميدية بعيدًا كؿ البعد 
عف التقدـ الحضاري والتقني والعممي لمجتمعات العالـ أصبحت عممية 
التغيير الفعمية بحاجة إلى بناء مجتمع المعمومات كانت بدايتيا اعادة 

أف االنساف محور التنمية ومجتمع المعمومات  ستراتيجية العقوؿ عمى أساس
 فيجب اعادة ىندسة تنميتو ورسـ الخطوط العريضو ليا.

فكانت أواًل القضاء عمى حالة التخمؼ الفكري وخصوصًا في مجاؿ 
االمية االلكترونية التي كانت تعاني منيا الطاقات البشرية في مجاؿ 

ت إذ اليمكف بناء مجتمع االستفادة مف خدمات تقانة المعمومات واالتصاال
لممعمومات مالـ يكف ىناؾ ستراتيجية واضحة لمقضاء عمى االمية االلكترونية 
التي يعاني منيا المجتمع فكانت الحاجة إلى محاور. )التدريب والتعميـ 

 والبحث والتطوير(

حيث ُتعد البرامج التدريبية سواء المتخصصة منيا أـ الميارية أحد أىـ 
البشرية وخصوصًا في المناطؽ العربية حيث تعاني مف قصور  روافد التنمية

في البرامج التعميمية فييا مف خالؿ سد الفجوة بيف ماىو موجود مف مناىج 
دراسية في مجاؿ تقنية المعمومات واالتصاالت وماىو مطموب منيا لمواكبة 
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التطور المتالحؽ في ىذا المجاؿ لذا البد مف وضع برامج تدريبية عمى 
وى عالمي لرفع مستوى المحترفيف في مجاؿ تقنية المعمومات مست

لرفع   واالتصاالت فضاًل عف إتاحة برامج اخرى لمستخدمي ىذه التقنية
كفاءتيـ في أداء االعماؿ وضماف االستخداـ االمثؿ لالدوات والبرامج 
المتاحة لتسييؿ أداء االعماؿ في كافة القطاعات األخرى باستخداـ ىذه 

 (72: 7001بناء مجتمع المعمومات .) تواصؿ, التقنية ل

إضافة إلى التعميـ الذي يعتبر القاعدة األساسية لمتنمية البشرية 
ذا كاف جوىر التعميـ في الماضي ىو نقؿ  والشرط الالـز الستمرارىا وا 
المعرفة مف جيؿ إلى آخر فميمتو اليـو ىي تنمية الميارات والقدرات التي 

لمعرفة باالعتماد عمى أنفسيـ وتمكنيـ مف مواجية تتيح لالفراد اكتساب ا
يجاد حموؿ ليا , وينبغي توجيو التعميـ حاليًا نحو كيفية  المسائؿ الجديدة وا 
الحصوؿ عمى المعمومات ومعالجتيا الستخالص المعرفة منيا ففي كؿ يـو 
ُتولد كميات ىائمة مف المعمومات تصؿ في صور ووثائؽ مكتوبة أو أصوات 

رىا وتتاح عمومًا لكؿ الناس اينما َحمو وليس المطموب في مواقع مسجمة وغي
نَّما تزو  دىـ يالعمؿ امتالؾ العامميف لكؿ أنواع المعرفة التي يحتاجونيا وا 

بالقدرة عمى الوصوؿ إلييا ومف ثـ استعماليا بطريقة صحيحة متى احتاجوا 
المعرفة  الييا , وىذا ماجعؿ شركات كثيرة تيتـ بتطوير مشاريع في ادارة

 (7: 7002لدييا.) االمـ المتحدة, 

لذلؾ فبناء مجتمع المعمومات يرافقو نموًا متزايدًا في نسبة رأس الماؿ 
البشري إلى الناتج المحمي االجمالي بحيث تكوف عالية في ىذا المجتمع 

سيؿ امتالؾ التكنولوجيات العالية مف يلسببيف اوليما اف رأس الماؿ البشري 
وثانييما اف رأس الماؿ البشري يصعب تعويضو مقارنة برأس  الدوؿ الرائدة

 الماؿ المادي لذلؾ ستحقؽ الدولة نموًا اسرع .
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أصبح التعميـ سواء تقميدًا او تعميـ الكتروني ىو  وعمى ىذا االساس
الرائد الرئيسي العادة ىندسة التنمية البشرية لمالئمة التغير في المجتمعات 

حاجة ىذا المجتمع إلى التعامالت العممية مف وبناء مجتمع المعمومات ل
 خالؿ فيـ خصوصيات المجتمع .

فالنمو االقتصادي في ظؿ مجتمع المعمومات ذو تأثير ايجابي مف 
نشاء أنظمة المعمومات المستخدمة مف  حيث بناء البنية التحتية لالتصاالت وا 

وجيا قبؿ القطاع الحكومي والقطاع الخاص واالىتماـ بتدريس عمـ تكنول
المعمومات في مرافؽ التعميـ كافة وتدريب الموظفيف عمى استخداـ أنظمة 
المعمومات في مجاؿ عمميـ مما يساىـ في تقميؿ الفجوة الرقمية) مجتمع 

(, حيث اف نيج التعميـ في العالـ العربي يقتصر عمى 700207المعمومات, 
يات دوف تطوير تقديـ المعمومات دوف تقديـ المعرفة فيقدـ الحقائؽ والمعط

 قدرة المبادرة ومواجية المسائؿ .

إاّل اف مجتمع المعمومات في الدوؿ العربية يتطمب بناءىا تحديد 
القدرات وتطويرىا وخير مثاؿ عمى ذلؾ االمارات العربية المتحدة التي تسعى 
إلى اعادة صياغة ىندسة التنمية البشرية وبناء المجتمع المعموماتي حيث اف 

( جامعة 22جامعي فييا يصؿ إلى ست جامعات رسمية اضافة إلى)التعميـ ال
خاصة اضافة لمواجية تحديات تطورات االتصاالت وصناعة الحواسيب في 
االمارات تؤكد الحكومة عمى نحو قوي عمى التعميـ االلكتروني وعبر تطوير 
وتحريض عدد مف المبادرات في مجاؿ تقانات المعمومات والمجاالت ذات 

 Knowledge))لتعميـ االلكتروني ومنيا ))قرية المعرفة(( ابالصمة 

Village))  ومف أىدافيا النيوض باالمكانات المعرفية لمقوى العاممة المحمية
. 
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 وكذلؾ توجو االمارات إلى مشاريع بناء المدارس االلكترونية كوسيمة
لتحريػر المعػارؼ إلى العنػاصر الشابػة ولتحضيػرىـ لمتحديػات 

 (7002027يػػة.)مجتمع المعمومات, المستقبم

ومف ىنا فأف بناء مجتمع المعمومات مف خالؿ تكنولوجيا المعمومات 
واالتصاالت قد حققت االعمدة التعميمية االربعة والتي صاغتيا دراسات 

) االمـ  -اليونسكو العادة ىندسة التنمية البشرية وعمى النحو التالي:
 (27: 7002المتحدة, 

: مف حيث يمكف استخداـ التكنولوجيا في  ابىالمطرفظالتطلومىالكتد .7
 ... 

 التعميـ باعتباره عممية اكتشاؼ . .أ 
 تعمـ التمييز بيف المعمومات المفيدة وغير المفيدة .  .ب 

 كيفية استخداـ المعمومات لتحقيؽ الغايات . .ج 

 التعميـ الذي يقود إلى المواطنة والديمقراطية . .د 

ىالخارجي .7 ىالطالم ىمع ىللتغارل حيث تزداد أىمية التكنولوجيا  :التطلم
 عندما تستخدـ بطريقة مفيدة لضماف الوصوؿ إلى ... 

 إدراؾ أفضؿ لممحيط الخارجي . .أ 
 ميارات يمكف نقميا عبر مواقع العمؿ . .ب 

 .  القدرة عمى التجديد واالبداع .ج 
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: حيث  التطلمىللتطاوشىمعىاآلخرونىضمنىاحترامىالػومىوالتطددوظ .2
 تنتج ىذه التكنولوجيا 

 اسـ المعمومات .تق .أ 
 اكتشاؼ اآلخريف . .ب 

 العمؿ بغية تحقيؽ األىداؼ المشتركة . .ج 

ىالذات .2 لكي يكوف المرء قادرًا عمى العمؿ بأكبر قدر : التطلمىلتطوور
مف االستقاللية والمسؤولية الشخصية حيث يمكف لتكنولوجيا 

 المعمومات واالتصاالت أف تساىـ في...
الناس حرية التفكير والقدرة عمى وىو منح  دعـ الدور األساسي لمتعميـ .أ 

التقدير والحكـ والشعور والتخيؿ الذي يحتاجوف إليو لتنمية مواىبيـ مع 
 بقائيـ قادريف عمى التحكـ بحياتيـ وتوجيييا بالقدر الممكف .

 تقديـ فرص لممواطنيف لفيـ التغيرات في المجتمع والتكيؼ معيا . .ب 

 تسييؿ النمو الفردي والتفاعؿ االجتماعي . .ج 

ىثالثًاى...ىالمدخلىاالداريىللطالقظ

نتيجة لمتطور اليائؿ والمتسارع في دنيا االعماؿ ودخوؿ متغيرات 
جديدة مف البيئة الداخمية أو الخارجية لممنظمات وتحويؿ شكؿ التعامالت 
االدارية بظيور تقنيات المعمومات واالتصاالت التي ساىمت بشكؿ كبير في 

القدرات البشرية غير قادرة عمى إدارة إنشاء مجتمع المعمومات أصبحت 
مرافؽ المنظمات باختالؼ المستويات االدارية ) االستراتيجية والتكتيكية 
والفنية( فالتعامؿ مع ىذه المتغيرات البد وأف يكوف مرافقًا لو تنمية بشرية 
لمقدرات االدارية تتطور بتطور المفردات التي تقاـ عمييا االدارات الحديثة 

نشاء ميارات وقدرات جديدة  فكاف البد مف إعادة صياغة العقوؿ وتطويرىا وا 
تحتوي مفردات مجتمع المعمومات حتى يستطيع ىذا المجتمع بمخرجاتو 
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البشرية ابراز طاقات تتحكـ في زمف ىذا التطور لتصبح المحظة المعموماتية 
ىي أساس التكويف ومف ىنا برز مفيـو االدارة االلكترونية التي مف أىـ 

ىدافيا إلغاء حمقات الروتيف في التعامؿ االداري وفي صنع القرار االداري أ
واالستراتيجي لتختصر بذلؾ الزمف والجيد والكمفة وبتكويف ىذه المنظمات 
بمجتمعاتيا الحديثة في اطار المعموماتية أصبحت الطموحات اكبر حتى 

إنشاء  وصمت إلى المنظمة الكبيرة وىي الدولة لتكوف أساس تعامميا في
حكومة الكترونية لتمثؿ تغييرًا رئيسيًا في ثقافة وممارسة االعماؿ الحكومية 
وتحويؿ العمميات التقميدية الروتينية إلى ممارسات تقنية والكترونية متعددة 
االنواع قادرة عمى اجراء تغييرات في الجوانب التشغيمية لمحكومة مع بناء 

كؿ اآللي وما يصاحب ىذه العممية قاعدة تكنولوجية ممكنو لمتحوؿ إلى الش
مف تجييزات آلية وقدرات بشرية لتشغيؿ ىذا النظاـ وتحديد حمقات التعاوف 
مابيف قطاعات المجتمع العامة والخاصة حيث تعتبر الحكومة كمصدر 
لمخدمات ويعد المواطنوف والشركات كمستيمكيف ومستفيديف مف ىذه 

إاّل أف الطاقات البشرية سواء الخدمات وعمى ىذا تكوف مجتمع المعمومات 
كانوا كعامميف في مجاؿ ادارة ىذه التقنية أو المستفيديف منيا البد مف تغيير 
جذري في حقوؿ عقوليـ باالتجاه التقني وأف ينحرفوا عف مسار العممية 
التقميدية في بناء المجتمعات إلى مسار العممية االلكترونية في تطوير ىذه 

المعمومات بعد أف نضع الخطط الالزمة لتنمية المجتمعات إلى مجتمع 
 بشرية واعادة ىندسة عقوليا وطاقاتيا ومياراتيا .

ى
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ىرابطًا....ىالمدخلىاالقتصاديىللطالقظ

اف العالقة االرتباطية مابيف مجتمع المعمومات وبناءه واعادة ىندسة 
ع في التنمية البشرية التي تساىـ في عممية البناء والتعايش مع ىذا المجتم

حدود امكانيات التطور والتقنيات المستخدمة ليا مغزى اقتصادي ينصب في 
طريقة التعامالت التجارية والتسويقية آخذا بنظر االعتبار ماستحاوره مف 
قيمة وكمفة وسرعة في انجاز االعماؿ االقتصادية في حالة انشاء ىذه 

ة تساعدىا في المجتمعات وماتحتاج إليو مف امكانيات مادية ومالية وبشري
 بناء ىذا المجتمع .

ولذلؾ في بناء مجتمع المعمومات ستتحوؿ النظريات االقتصادية 
التقميدية إلى نظريات اقتصادية ذات ابعاد الكترونية بادخاؿ تقنيات 
المعمومات واالتصاالت فيو فتتحوؿ التجارة باسموبيا المعتاد إلى مفيـو جديد 

وؿ عممية التسويؽ بمفرداتيا المعيودة إلى ليا ىو التجارة االلكترونية وتتح
تسويؽ الكتروني وغيرىا مف المصطمحات االقتصادية , إال أف ىذه االبعاد 
تحتاج إلى ستراتيجية العقوؿ االقتصادية في برمجة االقتصاد إلى تنمية 
بشرية تغير ىذه الستراتيجية إلى ستراتيجية تقانة المعمومات واقتصاد 

 المعمومات .

رة االلكترونية سوؼ تمكف المنشآت التجارية بكافة انواعيا إلى فالتجا
استعماؿ تقنية المعمومات واالتصاالت لتشجيع االبتكار وتحقيؽ مكاسب في 
االنتاجية وتخفيض تكاليؼ المعامالت التجارية واالنتفاع بامكانيات الشبكات 

مر  , وفي الوقت الذي نجحت فيو الدوؿ العربية في التجارة وذلؾ عمى
العصور القديمة فاف العصر الحديث يتطمب أساليب جديدة لمتجارة وتبني 
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: 7001تقنيات جديدة بغية اف تظؿ قادرة عمى الحياة اقتصاديًا.)تواصؿ, 
70) 

ولذلؾ فمستقبؿ المجتمعات اقتصاديًا يجب أف يكوف في حركة موازنة 
ع المعمومات مستمرة مابيف تطور تقنيات المعمومات واالتصاالت وبناء مجتم

وبيف اعادة ىندسة العقؿ البشري وتنمية قدراتو لصياغة نظريات جديدة في 
التعامؿ أساسيا الحداثة ومواكبة حركة التطور العالمي لردـ الفجوة المعرفية 

 والتقنية بيف العالـ المتقدـ والعالـ النامي وخصوصًا الدوؿ العربية منيا.

ىالمدتػبلوظالمدخلىالدتراتوجيىللطالقظىوالرؤوظى

إف عالـ اليـو يعيش في دوامة العالـ الرقمي ينظر إلى التعامالت 
والعالقات عمى أساس ماتحممو االبعاد الزمنية لبناء المجتمعات مف جديد 
فالتأمؿ في دنيا االعماؿ واالقتصاد اليحتمؿ التصورات اآلنية لكؿ 

ئـ وتركيبة المستجدات بؿ التييئة والتطوير لكؿ متغيرات العصر بما يال
االنساف الجديد لمتعايش مع عالـ السرعة المحسوبة باالرقاـ وفي دقائؽ 
الساعة فأصبحت الحاجات الممحة إلى تنمية بشرية ومستدامة تأخذ بعدًا 
مستقبميًا حتى تييء العقؿ البشري لمتعامالت المستقبمية المستمد قوتو مف 

في التدخؿ في التصورات ارض الواقع, وتمعب تقانة المعمومات واالتصاالت 
والتنبؤات المستقبمية ورسـ الستراتيجيات التي تضعيا االدارات بمختمؼ 
مستوياتيا لمواجية التحديات والتيديدات واستغالؿ الفرص المتاحة دورًا ميمًا 
في بناء الخيارات االستراتيجية لبناء مجتمع المعمومات . واالىتماـ اليأخذ 

قدر مايأخذ المحور االساسي في عممية رسـ ابعاده اآللية والتقنية ب
عادة صياغة تنميتو  الستراتيجيات والتعامؿ معيا مف خالؿ البعد البشري وا 
وفؽ ستراتيجية مالئمة تأخذ عمى عاتقيا التغييرات العالمية وطرؽ التعامؿ 
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معيا وتطوير وتنمية القابميات عمى أساس ىذه المتغيرات فال يمكف بناء 
مالـ تييء لو االرضية المناسبة لتقبؿ ىذا التحوؿ مبتدًأ مجتمع معمومات 

بالتنمية البشرية باعتبارىا أساس كؿ المتغيرات االخرى فبتطويره تتحوؿ كؿ 
 المتغيرات االخرى إلى التوازف مع ىذا التغيير .

ومف ىذا المنطمؽ البد مف إعادة صياغة ىيكمية المجتمعات عمى 
ماتي واالتصاالت لخمؽ جيؿ جديد فكرًا أساس البناء االلكتروني المعمو 

وتطبيقًا قادر عمى ردـ الفجوة الرقمية ومحاربة االمية االلكترونية وتطوير 
الحالة التقميدية في التعامالت االدارية واالقتصادية واف يسعى لخمؽ روح 
االبداع واالبتكار عمى أساس تحمؿ مصطمحات جديدة مف حكومة الكترونية 

عادة وادارة الكتروني ة وتجارة الكترونية وتسويؽ الكتروني وتعميـ الكتروني وا 
صياغة ستراتيجية العقوؿ التي تتعامؿ مع ىذه المصطمحات فكاف البد مف 
رسـ ستراتيجية المنطقة العربية عمومًا والعراؽ عمى وجو الخصوص مف 

 -خالؿ سيناريو مقترح سيأخذ االبعاد اآلتية:

 ميتو . إعادة صياغة بناء االنساف وتن .7
غمؽ أو تقميص الفجوة الفكرية عربيًا أواًل ثـ االنطالؽ نحو تقميصيا  .7

 عالميًا . 

ًَ عربيًا وعالميًا . .2  غمؽ أو تقميص الفجوة التقنية استخدامًا وتصنيعًا

إعادة ىيكمة المجتمعات العربية تحت خيمة التقانة المعموماتية  .2
والتدريبي واالتصاالت مف خالؿ اعادة صياغة الييكؿ التعميمي 

 والبحث العممي وفؽ اساسيات التقانة .
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وعمى الرغـ مف جيود بعض الدوؿ العربية ووصوليا إلى مراحؿ 
متقدمة في مجاؿ تقانة المعمومات واالتصاالت وخصوصًا البحريف واالمارات 
العربية المتحدة والكويت وقطر واالردف إاّل أف الفجوة الرقمية تبقى في 

ة بينيا وبيف العالـ المتقدـ فكيؼ الحاؿ مع بقية الدوؿ مساحات ليست باليين
العربية التي تختمؼ في نسب تعامالتيا التقنية بحيث تصؿ في بعض الدوؿ 

 إلى نسب ضئيمة جدًا .

وعمى ىذا االساس ومف أجؿ تفادي ىذه التطورات المشار إلييا البد 
التنمية مف خطوات دعـ رئيسة في مجاؿ التنمية المعموماتية تصاحبيا 

البشرية مف خالؿ تطوير وتبني وتفعيؿ استراتيجية الكترونية وطنية في كافة 
مجاالت المعمومات واالتصاالت وتطبيقاتيا وتشجيع كافة الدوؿ العربية عمى 
تبني وتطوير ىذه الستراتيجيات وجعميا متاحة أماـ كافة الدوؿ األخرى 

 في ىذا المجاؿ . لالستفادة منيا في تطوير استراتيجاتيا الوطنية

وتشمؿ ىذه الدعوة إلى جيد اقميمي جماعي الرساء مجتمع المعمومات 
ولتمكيف العراؽ مف إرساء دعائـ البناء التحتي لتقانة المعمومات واالتصاالت 

 مف خالؿ ...

إعادة تفعيؿ بعض التجارب العربية في العراؽ عمى سبيؿ المثاؿ  .7
تغذية نمو االقتصاد الجديد  )مدينة دبي لالنترنيت ( التي تيدؼ إلى

وصناعة تقانة المعمومات .و)قرية المعرفة( التي تيدؼ إلى بناء 
جماعة تعميمية ديناميكية متطورة و) مركز ابو ظبي لالبتكار 
والتجديد( الذي ييدؼ إلى إنشاء العديد مف االعماؿ الخاصة 
بمنتجات مبنية عمى تقنيات المعمومات واالتصاالت و)واحة دبي 

نصاؼ النواقؿ( التي تيدؼ إلى انشاء البنية االساسية التحتية ال
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لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت .... الخ . بعد أف يتـ تدعيـ 
البناء التحتاني لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في العراؽ .) 

 (2: 7002مجتمع المعمومات, 
استخداـ إعادة ىيكمة المؤسسات الرسمية وشبو الرسمية عمى أساس  .7

تقانة المعمومات اداريًا باستخداـ االدارة االلكترونية وخدميًا باستخداـ 
الحكومة االلكترونية واقتصاديًا باستخداـ التجارة االلكترونية 
والتسويؽ االلكتروني في التعامالت وتعميميًا باستخداـ التعميـ 
االلكتروني والقضاء عمى االمية االلكترونية وصحيًا باستخداـ 

 الصحة االلكترونية مف خالؿ االنظمة الخيرة والذكية .... الخ.

إعادة صياغة البرامج التدريبية والتطويرية لممورد البشري سواء   .2
المتخصصة اـ الميارية التي تعتبر أىـ روافد التنمية البشرية وسد 
الفجوة مابيف المناىج الدراسية في مجاؿ تقنية المعمومات 

وب منيا لمواكبة التطور المتالحؽ واالتصاالت وماىو مطم
 والمستمر في دنيا االعماؿ .

الشروع باصدار قوانيف خاصة باالستثمار في مجاؿ االتصاالت  .2
والمعمومات بما يضمف الشفافية ولتأميف وصوؿ خدمة متطورة 

 (71: 7001وبأسعار مناسبة إلى المستيمؾ . ) توصؿ, 

ة الفكرية وخاصة في الشروع باصدار قوانيف خاصة بحماية الممكي  .5
 مجاؿ البرامجيات .

تطوير وتبني استراتيجيات الكترونية وطنية في كافة مجاالت   .1
قطاع المعمومات واالتصاالت وتطبيقيا عمى مختمؼ المحافظات 
لخمؽ حالة التوازف التقني وتشجيع كافة المؤسسات عمى تطوير 
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ىذا  وتبني مثؿ ىذه الستراتيجيات وتطوير بوابة الكترونية في
 المجاؿ .

خمؽ مجتمع المعمومات العراقي بمساندة الدوؿ العربية المتقدمة في   .1
ىذا المجاؿ بجعؿ المعمومات واالتصاالت وماينطويا عميو مف 
تقنيات معروفة لمجميور والمتاحة لو ويسيؿ الوصوؿ إلييا بغض 
النظر عف الحاالت األخرى كالسف والديف والموقع والعرؽ.)تواصؿ, 

7001 :71) 

إعادة ىندسة التنمية البشرية العربية والعراقية عمى وجو الخصوص   .1
بما يناسب مجتمع المعمومات والتطور الحاصؿ مف خالؿ البحث 
والتطوير والتدريب والتعميـ باالعتماد عمى تقنيات المعمومات 

 واالتصاالت . 

إضافة إلى غيرىا مف االمور التي تجعؿ مف العراؽ خارج دوامة 
االلكتروني في التعامالت سواء كاف عمى مستوى المؤسسات التخمؼ 

الحكومية أو االفراد عمى الرغـ مف تمتعو بطاقات وقابميات بشرية كبيرة 
عادة برمجة التصرؼ والتفكير العقمي والمنطقي  ولكنيا تحتاج إلى تحديث وا 

. 
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ىاالدتنتاجات

مجتمعات العربية إفَّ بناء مجتمع المعمومات يتطمب إعادة بناء ال أواَل..
والعراؽ عمى وجو الخصوص وليس ترميـ ىذه المجتمعات الف العودة 

 إلى نقطة االنطالؽ تتطمب بناء بنية تحتية لممعمومات واالتصاالت .

اليمكف بناء مجتمع المعمومات عمى ضوء التصورات والعقوؿ  ثانيـًا..
يجي والعمؿ التقميدية بؿ يتطمب انفتاح العقوؿ باتجاه التفكير السترات

عمى أساس البحث والتطوير بما يالئـ التغيرات العالمية أي إعادة 
 صياغة برامج التنمية البشرية بما يالئـ والكترونية الحياة.

العمؿ التدريجي في التحوؿ وبناء االساسات الصحيحة في مجاؿ  ثالثـًا..
تقنيات المعمومات واالتصاؿ حتى تكوف القاعدة صحيحة مبتدئيف 

نصر البشري انتياءا باآلالت االلكترونية وصواًل إلى العرؼ بالع
 المستقبمي بمسارات حقيقية .

عدـ التمسؾ بمفردات الحاالت التقميدية في التعامالت االدارية  رابعـًا..
واالقتصادية وغيرىا بالنظر إلييا مف باب الحضارة والديف .. الخ , 

ايفرزه مف ايجابيات في وانما النظر إلى العالـ المتقدـ عمى أساس م
 اختيار االسموب المالئـ لمتعامالت عمى اف ُتطرح سمبياتو جانبًا .

االعتقاد بأف حالة التحوؿ مف الحاالت التقميدية إلى االسموب  خامسًا..
والتعامالت االلكترونية في ظؿ مجتمع معموماتي ىو الخيار الحقيقي 

ود لكممة التبعية األمثؿ لتواصؿ مجتمعاتنا العيش بتطور دوف ور 
 لمغرب في المفردات .
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اف المشاركة االقميمية العربية وتبادؿ الخبرات واقامة الدورات  سادسًا..
والبحث والتطوير فيما بينيا خير وسيمة لتطوير جميع المجتمعات 
ومواجية التكتالت الغربية بتكتؿ عربي لنكوف قادريف عمى المنافسة 

 والنيوض .

ة بناء مجتمع المعمومات البد واف يرافقو إعادة صياغة إفَّ عممي سابعـًا..
العقؿ البشري بما يالئـ ىذا المجتمع وتطوره واف اعادة ىندسة التنمية 
البشرية بتطوير القابميات والميارات ىو أساس تكويف تمؾ المجتمعات 

 فالعالقة طردية بيف المتغيريف .
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ىالتوصواتى

بية في عممية التوزيع الفكري والتطويري في اعادة ترتيب االوراؽ العر  اواًل...
مجاؿ تقنيات المعمومات واالتصاالت والعمؿ عمى تطوير القابميات 

 والميارات العربية وتبادؿ الخبرات فيما بينيا .

العمؿ عمى غمؽ الفجوة المعرفية والرقمية فيما بينيا اواًل ثـ االنطالؽ  ثانيًا..
عالـ المتقدـ مف خالؿ البحث إلى تقميص المسافات بينيا وبيف ال

والتطوير المستمر واالطالع عمى المستجدات العالمية وبناء البنى 
التحتية في التقانة المعموماتية واالتصاالت واالنطالؽ نحو التصنيع 

 االلكتروني .

إعادة ىندسة وصياغة التخطيط لمتنمية البشرية واستدامتيا بتييئة  ثالثًا..
دة عممية التغيير المعموماتي ثـ تييئة المواطنيف الكوادر الميارية لقيا

وتطويرىـ نحو االستخداـ الصحيح لتمؾ التقانة ألف االنساف ىو الغاية 
 والوسيمة .

بناء مجتمع المعمومات يتطمب المحافظة عمى العقوؿ البشرية وتشريع رابعًا.. 
الئمة القوانيف عمى حماية حقوؽ الممكية الفكرية واستثمارىا بالصورة الم

. 

القضاء عمى األمية االلكترونية العربية عمومًا والعراقية عمى وجو خامسًا.. 
الخصوص واالنفتاح عمى مصطمحات الحكومة االلكترونية والتجارة 
االلكترونية والتسويؽ االلكتروني والتعميـ االلكتروني واالدارة االلكترونية 

ت أو عمى مستوى والعمؿ بيا سواء كاف عمى مستوى الدولة والمؤسسا
 االفراد .
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ىالمصادر  

, تكنولوجيا االعماؿ الحديثة في عصر 7991مكاوي , حسف عماد.  .7
 المعمومات , القاىرة , الدار المصرية المبنانية .

, العدد الرابع عشر, حزيراف, بغداد, العراؽ 7001مجمة التواصؿ,  .7
 مجمة عممية ُتعنى بشؤوف االعالـ واالتصاالت .

, تقرير 7002مات في االمارات العربية المتحدة ,مجتمع المعمو  .2
 صادر عف االمـ المتحدة .

, تقرير 7002مجتمع المعمومات في المممكة االردنية الياشمية,  .2
 صادر عف االمـ المتحدة .

, التعميـ والقوى البشرية 7911فريدريؾ ىاريسوف , تشارلز مايرز,  .5
لبشرية , ترجمة ابراىيـ والنمو االقتصادي , ستراتيجية تنمية الموارد ا

 حافظ , القاىرة .

, جمعية االقتصادييف 7995تقرير التنمية البشرية في العراؽ ,  .1
 العراقييف .

, مفاىيـ التنمية البشرية , ندوة التنمية البشرية 7992محبوب الحؽ,  .1
في الوطف العربي نظميا منتدى الفكر العربي وبرامج االمـ المتحدة 

 اومميؿ, عماف .االنمائي, تحرير عمي 

, تقرير التنمية 7990تقرير برنامج االمـ المتحدة االنمائي لعاـ .1
 البشرية , نيويورؾ .

, تأثير التموث البيئي عمى التنمية 7002كاظـ , ساىرة دريوؾ .  .9
الصحية في العراؽ, رسالة ماجستير , جامعة بغداد , كمية االدارة 

 واالقتصاد .
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تنمية البشرية المستدامة في ظؿ , ال7005الكبيسي, لورنس يحيى.  .70
العولمة االقتصادية في الدوؿ النامية , اطروحة دكتوراه في العمـو 

 االقتصادية , جامعة بغداد, كمية االدارة واالقتصاد .

, االبعاد المجتمعية لمتنمية البشرية , 7995االماـ , محمد محمود.  .77
ية واالجتماعية التنمية البشرية في الوطف العربي , المجنة االقتصاد
 لغربي آسيا )االسكوا(, برنامج االمـ المتحدة االنمائي .


