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  أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف دفع عجلة التنمية
  

  ي زينبـركـبن الت.أ   –اب ـة عبد الوهـبن بريك/ .د                                                                                                                   
  ةبسكر  - والتسيري والتجارية وعلوم كلية العلوم االقتصادية 

  

                 تكنولوجيات اإلعالم                                    تمع مشلت خمتلف امليادين، أضحت من خالهلا   اجمل  يف         وجذرية                                               عملت رهانات األلفية اجلديدة على إحداث حتوالت عميقة    :    ملخص
   ،               يات وازدهارهـا                      أساسية لنمو االقتصـاد        ودعامة                                                                  من مجيع املواد األولية األخرى املعروضة يف اقتصاد السوق يف الوقت الراهن،      أهم           مادة أولية          واالتصال

                                 ، خاصة يف بـداياا حيـث أثبتـت                             ودورها يف دفع عجلة التنمية      عامليا                          تكنولوجيا اإلعالم واالتصال                                          ولذلك حاولنا من خالل هذا املقال توضيح مكانة 
   . )                    أرضية مهيأة لالستقبال (                     وجودها يف وقت قصري جدا 

  

   .                  ، التنمية، االنترنت    تصال                   تكنولوجيا اإلعالم واال   ،                 التقدم التكنولوجي  ،   :              الكلمات املفتاح
  

  
ضرورة ملحة من ضروريات أضحت لقد تعاظم يف الوقت احلايل اعتماد اجملتمع املنظم على التكنولوجيا بكل أنواعها، حىت  :متهيد

إلنسان وكلما زادت حاجة ا ،...افية، سياسية،يف خمتلف امليادين اجتماعية، اقتصادية، ثقالفاعل باملقارنة مع دورها خاصة العصر، 
واملؤسسات هلذه التكنولوجيا كلما زادت استمراريتها واستحداثها وبالتايل تطويرها، ومع تطور الوسائل اإللكترونية يف اجملتمعات 

، اآلنحىت صارت إىل ما هي عليه  االتصالتكنولوجيات اإلعالم واحلديثة واستخدامها يف املعاجلة الرقمية للبيانات، زادت أمهية 
 حيازة، باعتبار أن الهذا اجملمسايرة واقتناء أحدث ما توصل إليه التقدم يف  من أجل املؤسسات على اختالفها تسابق فتزايد بذلك

لصيغة اجلديدة للمنافسة ، خاصة وأن التميز وفقا لقدرة تنافسية على الصعيد الدويلميثل امتالكا ل حاليا تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
ا بنوعية البيئة الداخلية هارتباطمدى تنافسية، أو جمرد البحث يف طرق تعزيزها، بل اليزة هذه املكيفية إحراز ال يتمثل فقط يف  ةالدولي

والبىن التحتية هلا، من خالل مالئمة مصادر االبتكارات ودرجة الضغوط اليت تفرضها والتنمية االقتصادية ككل واخلارجية للمؤسسة 
التحكم فيها، القدرة على و ديثةاحل اإلعالم واالتصالتكنولوجيات وتقنية فيما يتعلق حبيازة املنافسة من كفاءات وقدرات تنظيمية 

 .مع تطوراا واالستجابة اآلنية للمتطلبات والتغريات الطارئةوسرعة التكيف 
قرار يف الوقت احلايل، فإننا ستاالواحلفاظ على ودفع عجلة التنمية ونظرا ألمهية هذا اجلانب الذي يعد الزمة حتمية لتطور املؤسسة     

  .؟عامليا تكنولوجيا اإلعالم واالتصالما هو واقع بدايات : نتساءل
  - :                           وملعاجلة هذا املوضوع سنتطرق إىل

  

                               تعريف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال؛  . 1
                                     ظهور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال عامليا؛  . 2
   ؛                                          تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والتنمية االقتصادية  . 3

  
  

  - :               اإلعالم واالتصال              يف تكنولوجيا   تعر  - 1
  

لقد أدى التطور التكنولوجي لالتصاالت واملعلوماتية إىل ظهور وسائل وتطبيقات وسيلية اتصالية جديدة أطلق عليها البعض      
تشمل  ، وهي تعين أساسا تلك املوصولة بالكومبيوتر، وهلا آثار عدة"NTIC – التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال: "اسم

  .)1(جماالت وتطبيقات متنوعة مثل تشخيص املعارف عموما وتنظيم املؤسسات خصوصا
  

وتظهر التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال من خالل اجلمع بني الكلمة مكتوبة ومنطوقة، والصورة ساكنة ومتحركة وبني      
وحتليل مضامينها وإتاحتها بالشكل املرغوب ويف الوقت املناسب،  االتصاالت سلكية والسلكية، أرضية أو فضائية مث ختزين املعطيات

بأن التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال تشري إىل مجيع أنواع  معايل فهمي حيضرويرى الكاتب . )2(وبالسرعة الالزمة
احلاسبات اآللية ووسائل االتصال  التكنولوجيا املستخدمة يف تشغيل ونقل وختزين املعلومات يف شكل إلكتروين، وتشمل تكنولوجيا

متثل تلك التكنولوجيات  اوميكن القول أ. )3(وشبكات الربط وأجهزة الفاكس وغريها من املعدات اليت تستخدم بشدة يف االتصاالت
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ستصبح هذه  تبقى صفة مؤقتة، فبعد سنوات قليلة" احلداثة"اليت تستفيد من االبتكارات يف ميدان العلم والتقنية، هلذا فإن صفة 
واإلدارة اإللكترونية  Groupe Wareالتكنولوجيات واليت تتعلق بشبكة اإلنترنت واهلندسة املعلوماتية، والعمل التعاوين عن بعد 

وميكن تعرف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال أيضا بأا خليط من . )4(وغريها، من األمور العادية...  Work Flowللسريورات 
إللكترونية ووسائل االتصال املختلفة، مثل األلياف الضوئية واألقمار الصناعية، وكذلك تقنيات املصغرات الفلمية، أجهزة احلواسيب ا

أي خمتلف أنواع االكتشافات واملستجدات واإلختراعات واملنتجات اليت تعاملت وتتعامل مع شىت أنواع املعلومات، ... والبطاقية، 
  .)5(وخزا واسترجاعها يف الوقت املناسب، وبالطريقة املناسبة واملتاحة) توثيقها(من حيث مجعها وحتليلها وتنظيمها 

  

يف الواقع، إن مفهوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال متداخل بعض الشيء، حيث أن هذه التكنولوجيات ال تعترب جديدة يف حد      
أكثر، وما ميكن اعتباره حديثا هو توسع استخداماا يف جمال ذاا، وذلك ألن معظمها كان موجودا منذ السنوات العشر املاضية أو 

إذ تتضمن هذه التكنولوجيات مجيع االستعماالت من حواسيب، . )6(إدارة املؤسسات واعتمادها بدرجة كبرية على العمل الشبكي
اتف، فاكس، وانترنت، وهي شبكات اتصال وأجهزة تداول املعلومات سلكية والسلكية، حيث تتمثل عادة يف أجهزة االتصال من ه

وبالتايل فإن تكنولوجيات اإلعالم واالتصال بالنسبة للمؤسسة . )7(تستخدم بغرض أداء خمتلف املهام الرامية إىل حتقيق أهداف املؤسسة
يف اختاذ  تلك األدوات اليت تستخدم لبناء نظم املعلومات واليت تساعد اإلدارة على استخدام املعلومات املدعمة الحتياجاا: هي

نصوص، (وذلك عن طريق حتويل، ختزين ومعاجلة كل أنواع املعلومات  ،)8(القرارات وللقيام مبختلف العمليات التشغيلية يف املؤسسة
يف شكل معطيات رقمية موحدة، وبثها بسرعة الضوء يف كل أحناء العامل باستخدام الشبكة العاملية إنترنت، كما ...) صور، صوت،
، فضال عن تغيري طرق االتصال ...)نصوص، صور، صوت، (املعلومات املستقبلية، وحتويلها إىل الشكل املرغوب فيه ميكنها ترمجة 
  .)9(داخل اإلدارات

 

" تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"يعد أمشل وأدق من الترمجة املتداولة " تكنولوجيا اإلعالم واالتصال: "ونشري إىل أن مصطلح     
، Communication: ، واالتصالInformation: اإلعالم: اليت تعتمد ميدانني ICTS: الشمولية ملعىن عبارةواليت ينقصها 

أخرى فإن الفارق واضح بني مصطلح اإلعالم  واجلمع اتصاالت يفيد معىن مغاير للمعىن املعتمد يف الكلمة الالتينية، ومن جهة
واإلعالم عملية تنطوي على جمموعة من أوجه النشاط من بينها نشاط نقل  ،)10(محيث تعترب املعلومة املادة اخلام لإلعالواملعلومة 

وتشمل التكنولوجيات اجلديدة . يشمل املعلومات لكن املعلومات ال حتتوي على كل موضوعات اإلعالم ، فهواملعلومات وتداوهلا
  )11(:لإلعالم واالتصال فرعني أساسني

  

فرع الوظائف اليت تتناول املعاجلة والتوزيع اآليل للمعلومات، واليت تعترب األساس يف ويشمل هذا ال :تشغيل املعلومات -أوال 
اجناز عمليات التشغيل يف املنظمات وتدعيم قدرة اإلدارة على اختاذ القرارات، ويتمثل احملور املركزي هلذا الفرع يف تطبيقات 

 .اإلعالم اآليل بأشكاله املختلفة
 

ميثل هذا الفرع عملية نقل وإيصال املعلومات اليت مت تشغيلها بني املواقع املتباعدة للحواسيب  :اتنقل وإيصال املعلوم -ثانيا 
 .(Télécommunication)أو بني احلواسيب ووحداا الطرفية البعيدة وذلك باستخدام تسهيالت االتصاالت عن بعد 

يف التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال هو ارتباط  من خالل كل هذه التعاريف ميكننا القول بأن اخلاصية األساسية     
مبعىن أخر هو اجلمع بني النص  ،تكنولوجيات اإلعالم اآليل مع تكنولوجيات االتصاالت السلكية والالسلكية، وكذا السمعي البصري

  .والصوت والصورة
  
  

  - :                               تكنولوجيا اإلعالم واالتصال عامليا     ظهور   - 2
  

إن عامل اليوم الذي صنعته املتغريات التكنولوجية والثقافية والسياسية واالقتصادية أصبح يتميز خبصائص  : يف الدول املتقدمة .2-1
حضارية مل يسبق هلا مثيل من الشمولية والقدرة املتناهية، وقوة التأثري على الثقافات خلقا أو تعديال وتوجيها بفضل تكنولوجيا 

تلقى الرسائل بالصورة والصوت والنص املكتوب يف كل مكان من الكرة األرضية، االتصال، اليت جعلت مبقدور اإلنسان أن ي
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فة استخدمتها الدولة املالكة هلا ورائد احلضارة الليربالية املادية املسيطرة دف توفري الظروف املالئمة لفرض ثقافاا على شعوب خمتل
  .ال متتلك هذه التكنولوجية املتطورة

  
                                                                                             جيا اإلعالم واالتصال إحدى القوى االقتصادية وطنيا أو دوليا، حيث متثل يف الدول الصناعية نسبة متزايدة                  ولقد أصبحت تكنولو        

                                                                                                                      األمهية من الناتج القومي اإلمجايل، وتشكل قطاعا ديناميكيا، يتيح آفاقا كبرية للنمو وإمكانات جديدة للعمالة، وذلك بعد أن أصـبح  
                                                                                 الدول الصناعية املتقدمة، حيث يعمل ما يزيد عن نصف السكان بصورة مباشرة أو غري مباشرة                                اإلعالم واالتصال النشاط الرئيسي يف 

                                                                                                                 يف إنتاج املعلومات ومعاجلتها وتوزيعها، ومن املتوقع أن تزيد جمموعة املعامالت يف صناعة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف هذه الدول 
                                                                فتوجد حاليا يف بريطانيا برامج حبوث وطنية حول تقنيات اإلعالم واالتصال    ،  مة                                             الصناعية املتقدمة إىل عدة أضعاف يف السنوات القاد

                                                                                                            احلديثة، وكذلك يف فرنسا وهولندا وفلندا حبوث حول تقبل اجملتمع للتطورات التقنية وخصوصا يف جماالت اإلعالم واالتصال، وقـد  
    ).Euro Media ;Research (     فريق                                                      اجملموعة األوروبية إىل تشكيل فرق لبحوث االتصال واإلعالم مثل    ت    سارع

  

                  مقارنـة بالـدول     %      18.5  :                                                                                    وخبصوص البيوت اجملهزة بالكومبيوترات هناك تباين بني الدول املتقدمة، حيث تتأخر فرنسا بنسبة        
    رة،                                 ، أما خبصوص اقتناء احلواسيب املصـغ  39 %  :                       الواليات املتحدة األمريكية  -   25 % :      أملانيا  -  %    23  :                     الغربية مثل بريطانيا

            يف كنـدا إىل     46 %                            يف الواليات املتحدة األمريكيـة،    49 % :                                                          ففي الدول الغربية املسيطرة على هذا اجملال كان يتراوح العدد بني
              صنف من الشركة                               رقم معامالت التجارة اإللكترونية        أما عن   .  )  17 (    1997        خالل سنة    06 % :     ان بـ           وأخريا اليون   11 % :       إسبانيا

  :              مكتب الدراسات         إحصائيات     حسب    ) (  02 (           والشكل رقم   )   01 (                        توضيحه من خالل اجلدول رقم        فيمكن  ) B to B (          إىل الشركة 
Forrester Research(     

  

                                                                                                                  وقد كان الرهان منذ بداية استخدام التجارة اإللكترونية يف أواخر التسعينات أكرب من ذلك بكثري، نظرا للنسق البطيء جلاهزيـة            
                                                                            لتحتية وحتسيس مؤسساا وشركاا وعدم وصول النظم واألدوات اليت تؤمن محاية املعلومات                                  بعض الدول والشعوب يف توفري البنية ا

                                                                                                             وأمن وسالمة املبادالت التجارية إىل درجة جتعل خمتلف املتدخلني يعتمدون هذا اجملال بكل ثقة واطمئنان، لذلك متت مراجعة هـذه  
ـ    .            سنة إىل أخرى                           بتخفيض نسق النمو تدرجييا من       2003          بداية سنة             التوقعات يف   :                                       كما توقعت أن ميثل نصيب بعض الـدول كـ

         واملقـدر        2006     لسنة    )B to B (   :                                       من رقم معامالت التجارة اإللكترونية من صنف  %    80  :                                      أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية قرابة
                    ية ودول الشرق األوسط                         ، أما نصيب القارة اإلفريق%    20  :                                              مليار دوالر وال يتعدى نصيب دول آسيا واحمليط اهلادي       12275  :   بـ

    . %     0.6  :               جمتمعة فال يتعدى
  

  Forrester Research  :                 وحسب نفس املكتـب   ) B to C (                    من الشركة إىل الزبون   :                                   أما خبصوص التجارة اإللكترونية من صنف        
           ت املتحـدة                     مليار دوالر للواليـا     74  :      ، منه    2001               مليار دوالر سنة     96 و      2000               مليار دوالر سنة     53  :                    فقد بلغ رقم املعامالت
                                                   ، ميكن أن نستنتج من ذلك أن رقم معامالت هذا الصـنف ال      2002                   مليار دوالر خالل سنة      169 و  %    77  :                  األمريكية أي بنسبة
      وقـد    B to B             بالنسبة لصنف   %    92  :                                                     من رقم املعامالت اإلمجايل للتجارة اإللكترونية وبطبيعة احلال  %    08  :                ميثل إال ما يقارب

        مليـار       452   ، و    2003                     مليار دوالر خالل سـنة       284  :                                     رقم معامالت هذا الصنف يف املستقبل ليبلغ                        توقع نفس املكتب أن يتطور 
                   ، ونالحظ من خالل هذه     2004      يف سنة   %    59 و      2003      يف سنة   %    68  :                        ، وبذلك تكون نسبة النمو    2004             دوالر خالل سنة 

           من الـرقم    %    07  :                        السنوات املقبلة وسوف ميثل                                                                      النسب أن رقم معامالت التجارة اإللكترونية هلذا الصنف سيعرف تراجعا طفيفا يف 
    ). 3 0 (          الشكل رقم   –   )  18 (      2003                 خالل سنوات ما قبل   %    08  :                            اإلمجايل للمبادالت التجارية عوض

  
                                                                                          لتكنولوجيات احلديثة يف ميدان اإلعالم واالتصال هو عامل البيانات واملعطيات اليت ميكن اإلطـالع عليهـا                       ويعترب العامل املرجعي          
                         وحتولت وثائقها املكتوبة إىل   " Entreprise Réseau  –           مؤسسة شبكة    : "                                                     فاملنظمة التقليدية القائمة وفق املبدأ التايلوري حتولت إىل      آليا، 

                                                                                                                 سريورات رقمية باعتماد أسلوب العمل عرب الشبكة، ومن نتائج ذلك ظهور ما يسمى بالتجارة اإللكترونيـة، واملرتبطـة مبختلـف    
                                                                                                   تعلقة بالنشاطات التجارية أي بتدفق املعلومات، وإبرام الصفقات اإللكترونية املتعلقة بالسلع واخلدمات، واليت                       التبادالت اإللكترونية امل
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                                         ومن جهة أخرى فإن أشهر تكنولوجيات اإلعـالم     . )  19 (          املعلوماتية                                                       تستعمل خمتلف االتصاالت الرقمية ومن بينها اإلنترنت والشبكات 
                                                                                  نت، واليت تعد وسيلة تبادل متميزة تستعمل ألغراض عديدة منها التجارة، حيث توزع احلركـة                               واالتصال يف الوقت احلايل هي االنتر
            الشكل رقـم   (          يف التربية   %    05         يف البحث،   %    27          يف اإلدارة،   %    09           يف التجارة،   %    60  :                             عرب شبكة االنترنت بالشكل التايل

) 04  .(          
  

          ، لتصل إىل     2000        مليون يف      600  :   إىل      1995        مليون يف     16  ن                                                  تعرف اإلنترنت تطور سريعا جدا، إذ مير عدد املستخدمني م  
                                                                                                       ، وترتفع ارتباطات الدول ا بوترية هائلة يف أوروبا، اليابان، الواليات املتحدة األمريكية، ويف عدد كبري من الدول     2005         املليار يف 

     مـن    %    70  :                 عالم األمريكي حيتكر                                           مستخدمي شبكة االنترنت يعيشون يف الغرب، وأن اإل   من   %    88  :                        النامية، ولقد اكتشفت أن
                                 من املؤسسات األجنبية متلك كومبيوتر،   %    97  :     2002           وسجل يف سنة   .  )  20 (                      من سوق أمريكا الالتينية  %    83                السوق األوروبية و

                           من املؤسسات متلك موقع خاص ا   %    56                              منها متلك شبكة انترنت داخلية، و  %    38                            منها مشتركة يف خدمة االنترنت و  %    83
  DELL                لقد حققت شـركة   ف   . )  05          الشكل رقم  (                                                     من هذه املؤسسات تقوم بعملية البيع والشراء على الشبكة   3 / 1    ت، و        يف االنترن

             مليون يوميا،     14  :                     ، وبلغت الزيادة مبعدل    1998                                                                     الشهرية يف عامل الكومبيوتر زيادة كبرية يف مبيعاا على اخلط، فقد تضاعفت عام 
          مليـون يف      30  :                      بليون دوالر، يف حني بلغت     5.5  :                      مليون يوميا مببلغ إمجايل    19  :   دل                وبلغت الزيادة مبع      1999                يف الربع األول من 

    ).  06          الشكل رقم  (   )       1999    ) 21اية 
  

                                          واإلعالمية العصرية، فهو جيمع اهلاتف عرب اخلط أو                                                                    أما جمال الالسلكي والذي أصبح يعد نوعا مهما من التكنولوجيات االتصالية          
                                 ، االتصاالت اهلاتفية الصوتية وإرسال Radio Messagerie و                   ، نقالة أو اخللوية، Radio téléphone                         بدون خط، األنواع املختلفة

                                                                                                               املعطيات الرقمية وأيضا الشبكات الرقمية الندماج اخلدمات اليت متكن من االتصال الصويت أو إرسال معطيات ذات نوعية كبرية جدا 
                                         يتيح ملستخدميه التنقـل مـن دون انقطـاع      )     خلوي (               ون جهاز ال سلكي    ملي    35  :                                         وكذلك تدفق مرتفع، ويوجد اليوم ما يزيد عن

ـ    :                                                                                                                  االتصال، نصف هذا العدد يف الواليات املتحدة األمريكية، وثلثه يف أوروبا، فلقد ارتفع على سبيل املثال عدد اخلطوط اهلاتفية بـ
                           سنة تقريبا نفسها فعال يف سوق     19    قبل                                                  ولقد فرضت أجهزة اهلاتف املنقولة اليت بدأ استخدامها  .     1994  –      1985      ما بني   %    50

                                                                                                             االتصاالت، فبعد ما كان شعاع إرساهلا ال يتجاوز عشرات األمتار واستعماهلا حمصور يف حميط املرتل أو املكتـب نزلـت بقـوة إىل    
    ).  02          اجلدول رقم  (                               علومات باستخدام الفاكس واملودام                                 الشارع، وميكنها إرسال الوثائق وامل

  
  

                                                                                                 عي البصري، فالدول الصناعية حتتكر صناعة وسائل وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، ومنها التلفاز، باإلضافة إىل             أما جمال السم          
                                                                                                                  ذلك فهي حتتكر يف نفس الوقت اإلنتاج الثقايف واإلعالمي والترفيهي الذي يبثه التلفزيون، أي أن الدول الصناعية الكـربى حتتكـر   

                                                                                   ولقد أدت االبتكارات التقنية والتكنولوجية اخلاصة مبعدات السمعي البصري إىل االرتفاع الكبري    .          يف هذا اجملال  معا                 الرسالة والوسيلة
                                               وحتقيق أرباح على املستويني اإلقليمي والدويل للبلدان                                                                    يف عدد الربامج، وكذا تزايد األقمار الصناعية ساعد على توسيع مساحة البث 

   . )  22 (                      قمر صناعي يف جمال االتصال  )    100 (     مائة   :                                          املتقدمة، فقد أطلق يف بداية الثمانينات حوايل
  
فتعاين من ندرة وسائل وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، واليت سببها مشكلة توزيع  الدول الناميةأما  : الناميةيف الدول  .2-2

املعلومات املوجودة ويف  هذه الوسائل والتكنولوجيات املتوافرة ووصوهلا إىل مجهورها الصحيح، كما أن هلذه املشكلة عالقة بقدر
السرعة اليت تنقل ا الرسائل اإلعالمية ويف الدقة اليت يتم ا نقل املعلومات يف خمتلف اجملتمعات، فاملالحظ أن توزع تكنولوجيات 

د الفرد عن اإلعالم واالتصال يف الدول النامية مركز يف املدن، أي أن انتشارها غري منتظم مما يقلل من نسبة املعلومات كلما بع
، )Logiciels(سنوات ثاين منتج للربامج  10: وعلى الرغم من ذلك أصبحت اهلند على سبيل املثال تعد يف أقل من .)23(املدينة

  ).Puces(ومجهورية كوريا تستمر يف احلفاظ على موقعها كرائد عاملي يف إنتاج القطع اإللكترونية اجملمعة 
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  %      0.01  :                                               يف أمريكا الالتينية، أما أمريكا الوسطى فال يتجاوز  %     2.5  :                   ملصغرة فهو ال يتجاوز                         أما خبصوص اقتناء احلواسيب ا          
             يف البحـرين،    %     3.5            يف الكويـت،    %      5.62  :                                          فكانت هذه النسبة تتراوح بالدول العربية بني      1995         ، ويف سنة     1997      يف سنة 
                                           مع العلم أن تونس، الكويت ومصر هـي الـدول      . )  24 (     سوريا  يف   %  0.01           يف املغرب، مث   %      0.17           يف اجلزائر، و  %     0.3  :      وأخريا

   .                                          اإلطار اجلامعي، حيث هنا تراكمت جتربة االستخدام                                         العربية السباقة يف الربط باإلنترنت وهذا عرب 
  

                                                                                                              إن ما أحرزته الدول النامية يف جمال استخدام املعلومات وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال يبقى ضعيف السيما ما يتعلـق منـها             
                                                                                                                االنتقال من اإلعالم القياسي إىل اإلعالم الرقمي، فال يزال الغموض يلف السياسات احمللية هلذه الدول يف جمـال تطـوير البنيـات     ب

                                                                                                             األساسية والوسائط املتعددة وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، ومن جهة أخرى فال تزال بطيئة يف مواكبة سياسات اإلعالم واالتصال 
                                                                    اخلربات، ناهيك عن وجود نقص كبري على مسـتوى شـبكات االتصـال السـلكية                       ضعف التمويل، وقلة                     العاملية، وذلك بسبب

                                                                         وتعد الدول العربية بذلك مهمشة يف هذا اجملال ما عدا دولة اإلمـارات العربيـة      . )  25 ( )           قاعدة هزيلة (                                والالسلكية الثابتة منها واملنتقلة 
          اإلمـارات    :     نسمة     100  :                     وهذا بعدد احلواسيب لـ      1998             حسب إحصائيات                                            املتحدة، حيث بلغ عدد احلواسيب املوزعة لإلنترنت 

    دول     10 (                 ، جممـوع الـدول      666  :         ، عمـان      1.400  :        ، لبنان     2.013  :      ، مصر     5.597  :         ، الكويت      13.519  :       املتحدة        العربية 
   . )  26 (      24.024 )     عربية

  
                  مليـون مسـتخدم،         11.5  :  و        قد بلغ حن      2001                                                          إن إمجايل مستخدمي اإلنترنت يف الدول اإلسالمية وفقا إلحصائيات سنة     

                              ألف مستخدم يف كل دولة إسـالمية       273  :                          مليون مستخدم، ومبتوسط حوايل    22  :                                      بالرغم أن بعض اإلحصائيات تشري إىل أا حنو
  %      10.2  :                                                                                           ، وهذا يبني مدى تأخر الدول اإلسالمية عن غريها يف انتشار استخدام اإلنترنت، حيث ال ميثل هذا الرقم إال )    دولة    42 (

                          من إمجايل مستخدمي اإلنترنـت    %     2.3  :                                مقارنة بالدول املتقدمة ومبا يعادل  %    03  :                                 اإلنترنت يف الدول النامية، وأقل من        من حجم
                                                                                                               على مستوى العامل، ومبقارنة الدول اإلسالمية فيما بينها نالحظ أن أكثر أعداد مستخدمي اإلنترنت يكون يف الدول متوسطة الدخل 

  )    دول    10 (                                            ألف مستخدم يف كل دولة، مث الـدول البتروليـة        597  :                    تخدم، أي مبتوسط حوايل       ماليني مس    07  :     بنحو  )     دولة    12 (
      ألـف       245  :       بنحـو   )    دول    06 (                                       ألف مستخدم، ويليها الـدول االنتقاليـة        372  :                         ماليني مستخدم، ومتوسط حوايل    04  :     بنحو

    24  :                     ألف مستخدم، ومتوسـط     40 3  :     بنحو  )     دولة    14 (                                ألف مستخدم، وأخريا الدول األقل منو     41  :                    مستخدم، ومتوسط حوايل
                                                                                                          ألف مستخدم يف كل دولة، وبالرغم من اخنفاض متوسط مستخدمي اإلنترنت يف الدول اإلسالمية، إال أن هناك دول متيزت بارتفاع 

      مليون     02  :                        مليون مستخدم وإندونيسيا    02  :                    مليون مستخدم وتركيا       3.700  :        ماليزيا  :                                 ملحوظ يف عدد مستخدمي اإلنترنت، وهي
         سـتخدام                                                                     ألف مستخدم، األمر الذي يعكس تقدم قطاع تقنيـة املعلومـات وانتشـار ا        735  :                        واإلمارات العربية املتحدة       مستخدم 

       . )  27 (                       التكنولوجيا يف هذه الدول
  

                                                                                                جناحات متواضعة يف البلدان النامية فيما يتعلق باستخدام اإلنترنت، غري أن تطبيقاتـه حمـدودة يف الربيـد              باستمرار         لقد حتققت         
  :       نسـبة          بامتياز                                                                                               لكتروين واملواقع اإللكترونية على عكس الدول املتقدمة اليت تستعمل الشبكة يف جماالت أخرى، وهو ما تدل عليه   اإل

                                                                                                          من مواقع التجارة اإللكترونية اليت تصمم يف املنطقة األجنلوفونية لوحدها والتجارة اإللكترونية قد أدخلت تغريات ضخمة يف   %    96
        ، ففـي   )  إخل    ...                                                     تعريفات، خدمات، ملكية فكرية، تأمني، الصفقات، التحكيم  (                                إطار االتفاقيات التجارية الدولية                مجيع املستويات يف 

     وهذا       2003    عام         تريلوم  1,2  :      سيبلغ                                           أشار إىل أن مقدار عائدات التجارة اإللكترونية       1999                                  تقرير للتجارة األمريكية الصادر عام 
    ).  03          اجلدول رقم  (   )  28 (                            دان املتطورة والبلدان النامية                                    الوضع يبني جليا الفارق الرقمي بني البل

  

معدل استخدام : "العالقة بقياس انتشار اإلنترنت وبالتايل التجارة اإللكترونية يف اجملتمعات، مؤشر ومن املؤشرات ذات     
دولة إسالمية  24يف  % 05: ، ويقاس بنسبة عدد مستخدمي اإلنترنت إىل العدد اإلمجايل للسكان، وهذا املعدل أقل من"اإلنترنت
 معدل ض، مما يشري إىل تدين مستوى البىن التحتية اإللكترونية واخنفا)2001/2002حسب (دولة  28يف  % 01: وأقل من

يف الواليات املتحدة األمريكية،  % 50.1: الدخول يف اإلنترنت، وبالتايل قلة فرص اإلفادة من التجارة اإللكترونية، بينما هذا املؤشر
ومن جهة أخرى فإن اجملتمعات النامية ويف ظل مواكبتها للتطورات . )29(املتحدة يف اململكة % 40يف اليابان، و % 45.5و
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احلاصلة تعاين من انفصال تام بني املستويني التقليدي واحلديث لالتصال، فكل منها ميثل نظاما إعالميا مستقال بذاته فليس هناك 
  . )30(نظام اإلعالم احلديث املوجود يف املدينة بالنظام التقليدي املوجودطريقة منتظمة تربط باستمرار 

  

مليون  330: مستخدم من تعداد حنو مليون 29: حنو 2007أما حاليا فيبلغ عدد مستخدمي االنترنت يف العامل العريب لعام     
من عدد السكان، وهي زيادة تبدو هائلة إذا  % 8,7: لعدد السكان تبلغ حنو نسمة، أي أن نسبة مستخدمي االنترنت العرب نسبة

 600: يتجاوز 1997عام  كان عليه الوضع منذ عشر سنوات، حيث مل يكن إمجايل عدد مستخدمي االنترنت العرب يف قارناها مبا
نترنت يف عشر سنوات، أي أن الزيادة اليت يشهدها انتشار اال مخسون ضعفا يف مدى: ألف مستخدم، وهو ما يعين زيادة تبلغ حنو

ميكن أن يشهده املستقبل  وتنبئنا هذه الزيادة اهلائلة يف عدد املستخدمني لالنترنت عما. أعلى النسب يف العامل املنطقة العربية تعد من
سنوات الذي بدأ يأخذ اللغة العربية يف االعتبار، وهو ما مل يكن متاحا حىت  من توسع يف هذه الزيادة، استنادا إىل التطور التكنولوجي

عن ضعف البنية األساسية لالتصاالت يف  ماضية، إذ مل تكن الكثري من خدمات االنترنت مهيأة للتعامل مع اللغة العربية، فضال قليلة
 واألمية، باإلضافة إىل احلذر والريبة اللتان تشوبا نظرة وتعامل العديد من احلكومات أغلب البلدان العربية وارتفاع تكلفة االتصال

الشكل رقم ( )31(ة مع هذا الوافد اجلديد الذي يتيح للجمهور العريب ليس فقط تنوع مصادر املعرفة، بل وصناعة األخبار أيضاالعربي
07.( 
  )32(:وكمثال لذلك فهناك يف اململكة العربية السعودية جهد كبري لالستثمار يف جماالت اإلعالم والنشر والبث الفضائي     

  .صحيفة وجملة ورقية سعودية 370أكثر من  
  .2007قناة فضائية عربية مفتوحة بنهاية  400أكثر من  
حتتل اململكة املرتبة األوىل من حيث كمية احملتوى العريب على اإلنترنت حيث يشكل احملتوى السعودي ما يقارب  
 .من جمموع احملتوى العريب% 37

 

يالحظ اتساع الفجوة بني الدول املتقدمة والدول النامية يف كافة . وافر أجهزة االتصال واهلواتفأما فيما يتعلق بالبناء التحيت لت    
جماالت االتصال واملعلومات، فجهاز استقبال راديو، وجهاز استقبال تلفزيون ومثلها من أجهزة اهلاتف، مخسة أسداس من هذه 

يف أمريكا الشمالية وحدها، ويتمتع املواطنون يف أمريكا الشمالية األجهزة يوجد يف الدول املتقدمة، ويوجد نصف هذه األعداد 
: بأجهزة اتصال سلكية والسلكية تعادل عشرين ضعفا من األجهزة املتاحة للمواطنني يف الدول النامية، حيث هناك دول ال ميلك

، )33(، هاتف املرتل، النقال وهاتف العملمن سكاا هاتف واحد بينما الدول املتقدمة من ثالثة هواتف ميلكها الفرد الواحد % 01
اإلمارات : جند على رأس القائمة) 1999سنة (نسمة  1000: لـ وخبصوص االشتراك يف اخلطوط اهلاتفية العادية للمشتركني

 % 53: ، وراء املغرب بـ% 52: بـ 12، وتأيت اجلزائر يف املرتبة 249: ، البحرين263: ، القطر407: العربية املتحدة
مليون  205: بـ % 06: موريتانيا، % 09: ، السودان% 17: ، أما الدول بآخر الترتيب، فهي اليمن بـ% 90: ونس بـوت

خط رئيسي  05: مليون خط، يعين أكثر من 12: مليار دوالر، وحبظرية هاتفية تساوي 50: نسمة، وبناتج داخلي خام يساوي
يوضح نسبة ) 04رقم (واجلدول . )34(قع ميكنها من دخول جمتمع اإلعالم بقوةنسمة، وبالتايل فإن الدول العربية يف مو 100: لـ

   .يفة باملقارنة مع الدول املتقدمةشخص يف بعض الدول اإلفريقية وهذه النسب ضع) 100(                             ّ     خطوط اهلاتف اليت كانت متاحة لكل  مئة 
  

رة بالدول الصناعية املتقدمة، وخاصة الواليات املتحدة واالتصال منحص مما تقدم يالحظ أن تكنولوجيات اإللكترونيات واإلعالم     
الثانية، وعلى مستوى إنتاج وسائل اإلعالم، سواء أكانت أجهزة  األمريكية واليابان بالدرجة األوىل مث أملانيا وبريطانيا وفرنسا بالدرجة

الذكر احملتكرة للتكنولوجيا هي املسيطرة على  األنفةبث أم أجهزة التقاط، فردية أو مجاعية، فإن الشركات الكربى التابعة للدول 
إنتاجها، وقد ورد يف عرض املؤسسات الصناعية انتماء هذه املؤسسات جملموعة حمددة من الدول وسيطرا على إنتاج خمتلف أنواع 

تاج شبكات املواصالت وسائل وتكنولوجيات االتصال الكهربائية واإللكترونية، إذ حتتكر الواليات املتحدة واليابان وأوروبا إن
 12100: مليون دوالر، ونصيب اليابان 11700: واإللكترونيات، حيث يبلغ نصيب الواليات املتحدة األمريكية من هذا اإلنتاج

    .مليون دوالر 350: ن وبقية العاململيو 235: ونصيب أوروبا
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  - :                                         كنولوجيا اإلعالم واالتصال والتنمية االقتصادية ت  - 3
  

ع أحد أن جيادل يف أن التنمية االقتصادية أساسية لكل دول العامل على السواء، خاصة منها الدول النامية اليت تتخبط حتت ال يستطي    
ظل الفقر مما جعل التطور االقتصادي يشغل مكان الصدارة يف ختطيطها، حيث تدرك أن عليها أن تدفع برامج التطوير االقتصادي 

لى فقرها، فهي يف حاجة إىل اإلسراع بالتاريخ عن طريق قفزة واسعة ترتكز على التطور االقتصادي دفعة قوية لكي تستطيع التغلب ع
  .)12(تتخطى فيها مراحل التطور الذي استغرق سنوات طويلة يف الغرب

  

التكنولوجي سواء كان تعترب التكنولوجيا من املواضيع اليت احتلت دورا بارزا يف جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية، فالتقدم     
بالبحث املتواصل أو باستعمال اآللة أو باسترياد خربة أو باستشارة هندسية أو اقتصادية أو غريها من األساليب كفيل بدفع عجلة 
النمو االقتصادي واالجتماعي، فكلما زادت مقدرة األمة على اخللق واالستعمال كلما كانت أسرع يف حتقيق النمو االقتصادي 

ء االجتماعي، وتعد تكنولوجيا اإلعالم واالتصال من املصادر التكنولوجية اليت تستعمل يف زيادة اإلنتاج احمللي للتعريف باملوارد والرفا
الطبيعية املخبأة، واستخدامات جديدة للموارد املتاحة واكتشاف طرق وأساليب جديدة يف عملية اإلنتاج بل وأكثر من ذلك فهي 

فالعالقة بني هذه التكنولوجيا والنمو االقتصادي قائمة ال حمالة، وهذا ما أثبتته عدة دراسات . )13(ع حضارياتساهم يف تطوير اجملتم
عاملية خصت االقتصاد األمريكي يف سنوات اخلمسينات، مث تلتها بعد ذلك دراسات اقتصادية كلية وجزئية أخرى ساندا بنتائج 

  .  )14(ة هامةمماثلة، خاصة وأن هلذه العالقة أوجه خمتلف
  

يعمل االقتصاد اجلديد على نشر أنواع جديدة من النظم وإفراز أنواع جديدة من الرأمسالية، لذا فإن االقتصاد الكوين الذي يتم     
رية             ً                                                                                                    تشكيله حاليا  نتيجة للتقدم التقين سيفجر أنواع جديدة من املنافسة، حبيث جترب الدول النامية على إصالح نفسها، للوصول إىل الق

العاملية السعيدة اليت تتحدث عنها ثورة االتصاالت والتكنولوجيا، حيث يزيد التقدم األحادي وهذه االحتكارات التقنية للدول 
غري أن التطور السريع للتقدم التقين يغطي  املتقدمة من عمق الفجوة واهليمنة الشبه مطلقة للدول الغربية والشركات املتعددة اجلنسيات،

غري تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كما يشهد بذلك اجملال البيوتكنولوجي وعلوم املادة، وباإلضافة إىل مالمح التطور التقين  أبعاد أخرى
للدول املتقدمة جند أن سوق تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تتمركز كذلك يف الواليات املتحدة األمريكية واليابان واإلحتاد األورويب 

تتم من طرف الواليات املتحدة  % 38: ، حيث أن أكثر من ثلث املشتريات% 90: ايل يسيطر على نسبةوهذا الثالثي الرأمس
، وهذا ما يوضحه % 2: ، أما حصة إفريقيا والشرق األوسط فال تتعدى نسبة املشتريات)أفراد، مؤسسات، إدارات(األمريكية 

  .)01(الشكل رقم 
  

دي أو كمعارف أو معلومات تقنية فهي تلعب دورا فعاال وهاما يف تنمية االقتصاد بصفة التكنولوجيا عموما سواء يف شكلها املا    
اإلعالم واالتصال احلديثة فهي حتاول الكشف عن أفضل السبل اليت متكن املؤسسات من القيام بعملية اإلنتاج  عامة، أما تكنولوجيات

الوقت، اجلهد، االتصال، السرعة، : ومن مث إجياد احللول ملشاكل بشكل أفضل والتعريف بطرق أكثر جناعة يف تصريف هذه املنتجات،
وغريها يف سبيل حتسني صورة املؤسسة سوقيا وتنافسيا وهذا ما يتطلبه االقتصاد احلديث، االقتصاد الرقمي الذي ينجم عن التنمية 

املعلومات واالتصاالت، وبني املنظومة االقتصادية االقتصادية للدول، والذي يعد حمصلة التفاعل بني اجتاهات تقدم تكنولوجيا اإلعالم و
االقتصاد الكلي، اجلزئي واقتصاد القطاعات النوعية يف الصناعة والزراعة والتجارة والبنوك واملال والصحة والتعليم والعالقات (

معرفة أثر االقتصاد على اجملتمع  ، ويساعد االقتصاد الرقمي يف)االقتصادية الدولية، والسياسات النقدية والسياسات املالية وغريها
  . وتشخيص املشكالت االقتصادية من حيث األسباب والنتائج واملسامهة يف اقتراح احللول االقتصادية املثالية والعملية

  

ديات                              ً                                                                            يشهد العامل اليوم انقساما حادا  بني دول تعتمد على تكنولوجيا معلومات واتصاالت حديثة ومتطورة، وبني دول ذات اقتصا    
                                                           ً                                                      منو بطيئة ال متتلك مقومات التكنولوجيا احلديثة، وتتسع اهلوة حاليا  نتيجة الحتكارات الدول املتقدمة، فعندما نتكلم عن التطور 
التكنولوجي يرى بعض الكتاب بأنه ليس هو الوحيد الذي حيدد املسرية، لكن الصراع حول السيطرة على التقنيات والوسائل اجلديدة 

يف التطور، فمنذ زوال االشتراكية يف الدول النامية تبلورت على الصعيد العاملي وسائل جديدة للسيطرة يطلق عليها  هو الذي يتحكم
  : وهي االحتكارات اخلمسة اجليدة: أولئك الكتاب
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املفتوحة احتكارات التكنولوجيا احلديثة الرفيعة، ومن خالهلا مت حتول صناعات األطراف اليت تنتج من أجل السوق العاملية  .1
  .إىل نوع من اإلنتاج من الباطن، تتحكم االحتكارات املركزية يف مصريها، وتصادر اجلزء األكرب من األرباح احملققة من وراءها

احتكار القرار يف احلصول على املوارد الطبيعية واستخدامها على صعيد املعمورة والتحكم يف خطط تنمية هذه املوارد  .2
 .اتوالتالعب يف أسعار اخلدم

 .احتكار الوسائل العسكرية اليت تتيح  التدخل عن بعد دون اخلوض يف العمليات احلربية الطويلة واملكلفة .3
 .احتكار وسائل اإلعالم على الصعيد العاملي، وهو وسيلة فعالة من أجل التأثري على تكوين الرأي العام .4
ات يف العامل وأصبح انتقال احلدث فيما بينها يف منتهى الشرعية السيطرة على املنظومة املالية الدولية بعد أن مت ارتباط البورص .5

 .)15(رغم تباعدها
 

ويف الوقت الذي تعمل فيه الدول اجلديدة على اإلسراع بربامج التطور االقتصادي، تواجه مشاكل كثرية ومتنوعة، فقد دخلت    
  :  الدول املتقدمة ثالث فجوات رئيسيةالدول النامية يف أوائل الستينات احلقبة األوىل للتنمية وبينها وبني

ناجتة عن الوظيفة القدمية للعامل النامي كمورد رئيسي للسلع اخلام واملواد األولية، وكمستورد للسلع املصنعة  :الفجوة األوىل 
عها لو أراد من الدول الغنية، يبيع األوىل بأسعار حتددها الدول الصناعية الكربى ويشتري األخرى بأسعار عالية مضطرا لدف
 .التنمية لبالده ورفع مستوى املعيشة لشعوبه، يضاف إىل ذلك قيود تفرضها الدول الغنية أمام منتجات الدول النامية

هي حاجة الدول النامية املستعمرة إىل أموال من اخلارج لسد الفرق بني الصادرات والواردات الضرورية  :الفجوة الثانية 
زام بسداد القروض اليت حتصل عليها على مدى سنوات قصرية مع دفع الفوائد يف مواعيدها لتحويل خطط التنمية مع االلت

 .احملددة
وتعكس اهلوة املتزايدة يف التكنولوجيا احلديثة بني دول العامل النامي والعامل املتقدم، بعد أن أصبح التقدم : الفجوة الثالثة 

    .)16(ياملفتاح األساسي للنمو االقتصادالتكنولوجي هو 
  

                                  املتعددة، وبقدر ما هي معرفة متقدمة    ا   ئجه    ونتا                                                                        وتعد تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ونتائجها املتنوعة جزء من التكنولوجيا العامة           
ـ            الراغبـة     ا                                                                                                         يف عصرنا، تسهل إنتاج أدوات صناعية متقدمة وأساليب مواكبة هلا هي جزء من بنية اجتماعية، وهلا مالكوها ورأمساليه

                                                                                                        على فوائد وأرباح والساعية إىل السيطرة واالستحواذ، وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال املسامهة يف إنتاج وسائل اإلعالم على         باحلصول
                                                                                                                 اختالف احلاجة إليها متعددة األوجه يف عصرنا الراهن، فهناك تكنولوجيا لاللتقاط ولإلرسال وللتخزين ولالرتـداد، كمـا هنـاك    

   .                                         وللترفيه فضال عن تكنولوجيا االستماع والرؤية                           تكنولوجيا للخدمات وللتسلية 
  

من خالل هذه الدراسة ميكننا القول بأن اخلاصية األساسية يف التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال هو ارتباط  :خالصة
و اجلمع بني النص ه تكنولوجيات اإلعالم اآليل مع تكنولوجيات االتصاالت السلكية والالسلكية، وكذا السمعي البصري مبعىن أخر،

ضرورة ملحة من صار االتصال بكل أنواعه، فلقد والصوت والصورة، وكما هو واضح لقد أصبح اجملتمع اليوم يعتمد أكثر على 
الثورة التكنولوجية اجلارية يف الكثري من حياة األفراد واجملتمعات، إال أن اجملال االقتصادي ظل  هريتوبالنظر ملا غ ضروريات العصر،

ثرها تأثرا ا، حىت شاع مصطلح االقتصاد احلديث معربا عن مدى توغل هذه التكنولوجيات احلديثة يف النشاط االقتصادي يف أك
بني ) B to B(مستوياه الكلي واجلزئي، فاحمليط اجلديد الذي استحدثه هذا االقتصاد مل يغري فقط يف سلوكيات وطبيعة العالقة 

، كاستخدام أجهزة متعددة اإلعالم ووسائل اتصال حديثة أكثر دقة وسرعة، فظهرت  منط استهالكساهم أيضا يف تغيري بلاملؤسسات 
تزايد بذلك االهتمام مبوضوع و. بذلك التجارة اإللكترونية كنمط جديد يف جمال التعامل بني املؤسسة وحميطها الداخلي واخلارجي

اق وأساليب اإلنتاج، وخاصة التكنولوجيا املتعلقة مبيدان اإلعالم التكنولوجيا بعدما كان يتمركز استخدامها وأثرها حول أنس
هلذه الوسائل كلما زادت استمراريتها واستحداثها وبالتايل تطويرها، ومع تطور الوسائل املؤسسات وكلما زادت حاجة  واالتصال،

أمهية االتصال خاصة ظاهرة االتصال عن بعد، واليت  اإللكترونية يف اجملتمعات احلديثة واستخدامها يف املعاجلة الرقمية للبيانات، زادت
تستدعي تطوير وسائل اإلعالم واالتصال بشكل أكثر دقة وسرعة، حىت صارت إىل ما هي عليه اليوم، وال تزال يف تطور دائم حيث 
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اءة وفعالية أهداف عملية مل نعد نتحدث عن وسائل اإلعالم واالتصال بل عن تكنولوجياته احلديثة، واليت استطاعت أن حتقق بكل كف
  .بالنسبة للمؤسسة االتصال واإلعالم

  
  

  ملحق الجداول واألشكال البيانية
  

إحصائيات حول الخطوط الهاتفية وإرسال المعطيات                ): 02( الجدول رقم           إحصائيات حول المعامالت اإللكترونية عالميا): 01( الجدول رقم
  2000في بعض مناطق العالم خالل سنة                                                            B to Bمن صنف                    

  
                        

                  
  2001االنترنت سبتمرب  تاستخداما:  )03( اجلـدول رقم

 %السكان  العـدد التـاريخ دولـلا %السكان  العـدد التـاريخ دولـال

 0,57 180.000 2001ديسمرب اجلزائـر - 21,36 140.200 2001ديسمرب البحرين -

 0.85 600.000 2001مارس   مصر - 0,05 12.500 2000ديسمرب العراق -

 0.24 20.000 2001ديسمرب  ليبـيا - 9,47 200.000 2001ديسمرب الكويت -

 1.28 400.000 2001مارس   املغرب - 8,38 300.000 2000ديسمرب لبنـان -

 0.15 56.000 2001ديسمرب  السـودان - 4,42 120.000 2001ديسمرب عمـان -

 4.08 400.000 2001ديسمرب  تونـس - . 60.000 2001مارس   فلسطني -

 36,79 900.000 2001ديسمرب اإلمارات  - 9,75 75.000 2001مارس   قطـر -

 0,09 17.000 2001ديسمرب اليمـن - 0,35 60.000 2001مارس  سوريا -

  52.79  16.84  2002مارس   كنـدا - 2,5 570.000 2001مارس السعودية العربية -

الواليات املتحدة  -
  األمريكية

  59.1  165.75  2002أفريل 
  ، الفجوة الرقمية ومتطلبات التنمية يف الدول املتخلفة: حلمر عباس: املصدر

  .03مرجع سابق، ص 
  

  اهلاتف النقال يف إفريقيا :)04( اجلدول رقم

 دولـال
عدد اهلاتف النقال

 )باملليون(
عدد اهلاتف النقال

 100بالنسبة 
عدد اهلاتف
 الثابت

 دولـال
عدد اهلاتف 

 )باملليون(النقال 
عدد اهلاتف النقال 

 100بالنسبة 
عدد اهلاتف 
 الثابت

 % 50 7.51  12  بوتسوانا -  % 29 01 795 إفريقيـا - 

 % 28 8.88  102  جزر موريس -  % 93 0.72 481 مصـر - 

 % 31 0.80 73 السينغال -  % 20 1.34 374 املغـرب - 

 % 04 0.23 72 اجلزائـر -  % 54 1.77 257 ساحل العاج - 

 % 31 0.36 70 غـانـا -  % 42 1.51 174 زمبابوي  - 
مرجع سابق، ،دول املتخلفةالفجوة الرقمية ومتطلبات التنمية يف ال: حلمر عباس: املصدر

 .04ص 
 % 49 13.20 5260 إفريقيا اجلنوبية  - 

 رقم المعامالت  السنة    
 )مليار دوالر أمريكي(

نسبة النمو
 سنويا

2000  604  90 %
2001  1138  % 90
2002  2160  % 90  
2003  3675  % 70  
2004  5904  % 61  
2005  8823  % 49
2006  12275  % 39
 ،المعلوماتية وشبكات االتصال الحديثة: عبد المجيد ميالد:المصدر
 .                      177، ص 2003

الخطوط الهاتفية   المنطقة
  العادية

الهاتف 
  الخلوي

إرسال 
  المعطيات

  31.5  47.2  162.0  أمريكا الشمالية
  20.7  40.7  153.2  أوروبا الغربية

  16.9  44.9  120.1  الهادي-آسيا
  9.7  36.3  69.1  اآلخرين
  78.8  169.1  505.0  المجموع
  .72الجياللي زوقاري، مرجع سابق، ص  :المصدر
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 الشكل رقم (04): نسبة النمو للتجارة اإللكترونية عبر شبكة االنترنت وعبر الوسائل األخرى
1997                                                      2000  

أمريكا 
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آسيا;  %8

اليابان;  %17

أوروبا الشرقية;  
1%

الواليات 
المتحدة 

األمريكية;  %38

إفريقيا والشرق 
األوسط;  %2

أوروبا الغربية;  
28%

 الشكل رقم (01): السوق العالمي لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال (1999)

 ،الفجوة الرقمية ومتطلبات التنمية في الدول المتخلفة: لحمر عباس:المصدر
 .04سابق، ص  مرجع
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 الشكل رقم (03): تطور رقم معامالت التجارة اإللكترونية (بالمليار دوالر)

 .179عبد المجيد ميالد، مرجع سابق، ص : المصدر

 .05، 04شريف شكيب أنوار، سعيدي طارق، مرجع سابق، ص ص : المصدر
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  بليون 3 نحو الجوال مستخدمي عدد

  بليون 1.3 نحو  اإلنترنت مستخدمي عدد

 broadband السريعة اإلنترنت مستخدمي عدد

  مليون 310 نحو

 عدد حيث من الثامنة العربية اللغة أصبحت 

% 930.2 العالم في األعلى النمو بمعدل خدمينالمست

  م2007-2000 من الفترة في

العربية ةغالل   

Source: www.internetworldstats.com , Nov. 2007     

والجوال       ًعالميا  خالل 2007  اإلنترنت انتشار :(06)  الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .04ص ، مرجع سابق، شريف شكيب أنور، سعيدي طارق: المصدر                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)                        17/04/2008: بتاريخ: (، نقال عن الموقع اإللكترونيكية الفكرية في عصر االقتصاد الرقميالمل: محمد عبد العزيز العقيلي :المصدر
http://www.saudiipc.com/images/public/dr-Mohammed.ppt#630,13.  

  
  
  
  
  
  

 الشكل رقم (05): حجم التجارة اإللكترونية في العالم عبر االنترنت (2002-1994)
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  http://www.saudiipc.com/images/public/dr-Mohammed.ppt#630,13مرجع سابق،  :محمد عبد العزيز العقيلي :المصدر

  
  

  :اإلحاالت واملراجع 
 

 .174، ص 2003الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  ، دارمفاهيمه، نظرياته، وسائله: االتصال: فضيل دليو –)1(
، 03، جملة االقتصاد واملنامجنت، جامعة تلمسان، العدد أثر التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يف املؤسسة االقتصادية: بومعيل سعاد، فارس بوباكورة -)2(

 .205، ص 2004مارس 
املعرفة الركيزة اجلديدة والتحدي : تسيري املؤسسات: ، امللتقى الدويل الثالث حولاإلعالم واالتصال والتنمية االقتصادية تكنولوجيات: بن سعيد حممد، حلمر عباس -)3(

 .287، ص 2005نوفمرب  12/13التنافسي للمؤسسات واالقتصاديات، جامعة حممد خيضر بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، 
اآلثار املترتبة على إدماج التكنولوجيا اإلعالم واالتصال من الناحية اإلستراتيجية والتنظيمية وشروط تطبيقها يف املؤسسة : عبد اللطيفبوقلقول اهلادي، بلغرسة  -)4(

امعة حممد خيضر بسكرة، ، ج"االبتكارات، تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والتكوين: حركية تسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة: امللتقى الدويل الثاين حول، اجلزائرية
 .22، ص 2004أفريل  12/13

 .38، ص 2002، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاا: عامر إبراهيم قنديلجي، إميان فاضل السامرايت -)5(
تأثري : ، امللتقى الدويل الثاينملوارد البشرية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةأثر استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على تسيري ا: مجال لعمارة، مالك عالوي -)6(

  .01، ص 2007أفريل  28/29جنوب على تسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة، جامعة حممد خيضر بسكرة، /االنكسار الرقمي مشال
، املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، جامعة مية وتطوير األداءصناعة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وعالقتها بتن: إبراهيم خبيت -)7(

 .318، ص 2005مارس  08/09ورقلة، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية،
الوكالة الوطنية لتنمية : دراسة حالة(ميأثر استعمال التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال على تسيري املوارد البشرية يف القطاع العمو: عالوي مالك -)8(

، مذكرة ماجستري، علوم التسيري، ختصص تسيري عمومي، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، ))ANDRU(البحث اجلامعي 
 .51، ص 2005/2006

 .01مجال لعمارة، مالك عالوي، مرجع سابق، ص  -)9(
، نقال عن املوقع )2005تونس - 2003جنيف (، وثيقة عمل مقترحة من منظمة املؤمتر اإلسالمي إىل مؤمتر القمة العاملي عالمجمتمع اإلورقة عمل حول  - )10(

    http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc2/cs03-wsispc2-c-0067!!msw-a.docاإللكتروين                               
 .51سابق، ص مالك عالوي، مرجع  -)11(
رسالة ماجستري يف علوم اإلعالم واالتصال، كلية  -دراسة وصفية استطالعية– استخدام التقنيات احلديثة لإلعالم واالتصال يف جامعة اجلزائر: اجلياليل زوقاري -)17(

 .51... 49ص ، 2002/2003العلوم السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية 
 .179 ،178ص يد ميالد، مرجع سابق، ص عبد اجمل - )18(
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 وال تزال النسبة في ارتفاع مستمر سريع 2008 عام ايةنه في مليون 43يتجاوز العرب اإلنترنت مستخدمي عدد

مي
خد
ست
 م
دد
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 :ضمنهامنعواملبعدةالدولفياإلنترنت استخدام انتشار مدىيرتبط
  االتصال وأجهزة الخدمة تكلفة      ) للفرد( القومي الناتج

  لالتصاالت التحتية البنية تطور مدى                        األفراد وتعليم وعي  مستوى
  )الدولة بلغة( اإللكترونية والخدمات المحتوى توفر

 الشكل رقم (07): عدد المستخدمين العرب لشبكة اإلنترنت في ازدياد
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 .23، 22ص ، ص بوقلقول اهلادي، بلغرسة عبد اللطيف، مرجع سابق -)19(
  .55، ص اجلياليل زوقاري، مرجع سابق -)20(
 .03، 02ص  شريف شكيب أنور، سعيدي طارق، مرجع سابق، ص -)21(
 .76 ...67  صاجلياليل زوقاري، مرجع سابق،  -)22(
 .147محد رشيت، مرجع سابق، ص جيهان أ -)23(
 .51اجلياليل زوقاري، مرجع سابق، ص  -)24(
  http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc2/cs03-wsispc2-c-0067!!msw-a.docاملوقع اإللكتروين  مرجع سابق،  -)25(
 .66اجلياليل زوقاري، مرجع سابق، ص  - )26(
 .11مرجع سابق، ص  شريف شكيب أنور، سعيدي طارق، -)27(
 .03، مرجع سابق، ص الفجوة الرقمية ومتطلبات التنمية يف الدول املتخلفة: حلمر عباس -)28(
 .11شريف شكيب أنور، سعيدي طارق، مرجع سابق، ص  -)29(
 .151جيهان أمحد رشيت، مرجع سابق، ص  -)30(
  .14/02/2008 :بتاريخ  www.protectionline.org/article: نقال عن املوقعلشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان املوقع اإللكتروين ل -)31(
   http://www.saudiipc.com/images/public/dr-Mohammed.ppt#630,13حممد عبد العزيز العقيلي، املوقع اإللكتروين  –)32(
 .03، ص مرجع سابق، الفجوة الرقمية ومتطلبات التنمية يف الدول املتخلفة: حلمر عباس -)33(
 .73اجلياليل زوقاري، مرجع سابق، ص  -)34(
 .65، ص 1972، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، اإلعالم في الدول النامية: نظم االتصال: جيهان أمحد رشين -)12(
 http://www.abdelmajid-miled.com: كتروين، نقال عن املوقع اإلل)املعلومات واالتصالمهندس عام يف تكنولوجيا (عبد اجمليد ميالد  -)13(
 .24، ص 1994، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، اقتصاد وتسيري اإلبداع التكنولوجي: سعيد أوكيل.م -)14(
جنوب على تسيري املؤسسات الصغرية /التأثري االنكسار الرقمي مش: امللتقى الدويل الثاين ،الفجوة الرقمية ومتطلبات التنمية يف الدول املتخلفة: حلمر عباس -)15(

 .05، 04ص ص  ،2007أفريل  28/29واملتوسطة، جامعة حممد خيضر بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، 
 .66، 65ص -جيهان أمحد رشيت، مرجع سابق، ص -)16(


