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 أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى بناء اقتصاد المعرفة

 حممد عبداملنعم السيد ابوسليمان

 باحث دكتوراه فى العلوم االقتصادية واملالية بكلية احلقوق جامعة طنطا

 ملخص البحث  :

اليت تدفع أهم الركائز و التطورات التكنولوجية  قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أحد عدي

عملت على اختصار  حيث ، عجلة النمو يف مجيع القطاعات وحتقيق أهداف التنمية االقتصادية

تكنولوجيا إىل منو أهمية ، والتى ادت نية واملكانية ااملسافات بني البلدان مقلصة الفجوة الزم

 أضافة قيمة ، األمر الذي أدى إىلووضوح يف اقتصاد أصبح يتسم بشفافية  املعلومات واالتصاالت

 لواستغال وتطوير خلق عملية من تٌسرع حيث املعلوماتيةى قيمة إىل املوارد التقليدية وه ةجديد

، فأصبح  االقتصادي النمو معدالت في متسارعة زيادات تحقيق من الدولة يمكن لبشك ، المعرفةل وتباد

ور التكنولوجى التطوراالقتصادى مرتبط إىل حد كبري بقدرة البلدان على مسايرة هذا التط

 املتنامى االبعاد  .

وأصبح اقتصاد املعرفة ضرورة حيوية للتقدم والنمو واإلزدهار فى ظل املتغريات التكنولوجية      

املتسارعة ، كما أنه مبثابة أداة رئيسية لقياس مدى التقدم والرقى وحتقيق التنمية املستدامة 

هذا االقتصاد بشكل اساسى على استخدام املعارف ، ويعتمد املة للبلدان املتقدمة والنامية الش

، حيث أدى التطور التقنى ألدوات تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

واالتصاالت وخصوصا شبكة اإلنرتنت إىل منو سريع غري مسبوق للمعارف واملعلومات ، مما أثر 

ساعده فى دخول عصر جديد قائم على ذلك وبشكل اساسى على االقتصاد العاملى بأكمله و

 املعرفة واالبتكار.

ولقد ولدت أهمية استعمال املعلومات واالتصاالت يف أن واحد مصطلح جديد وهو تكنولوجيا      

ة اإلنساني اتأثر على خمتلف أوجه النشاط، تغري تقين كبري  حدثتإ، التى  املعلومات واالتصاالت

، وبسبب ذلك اطلق على العصر احلاىل العصر اإللكرتونى ،  عيةالسياسية واالقتصادية واالجتماو

فساهم ظهور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فى ظل اقتصاد املعرفة على نقلة نوعية فى 

املعامالت واالنشطة  التجارية لتتحول من الشكل التقليدى إىل الشكل اإللكرتونى فانتشرت 

ولوجيا املعلومات واالتصاالت ، ويعد  ايضا من أحد أهم التجارة اإللكرتونية أحد تطبيقات تكن

تطبيقاتها التعلم اإللكرتونى واحلكومة اإللكرتونية ؛ نظرا العتمادهما بشكل أساسى على 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .

فى ومع تزايد استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، وانعكاساتها االجيابية على التنمية     

خمتلف قطاعات البلدان ، أصبح من الضرورى حتقيق أقصى استفادة منها وذلك من خالل اجياد 

 هااإلملام بتطبيقاتفرص تنافسية وحتقيق التميز فى هذا اجملال والعمل على نقل التكنولوجيا و
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مة احلديثة  باتباع منهج علمى واضح يتفق مع املؤشرات العاملية وحيقق أهداف التنمية املستدا

االهتمام بالبحث و التطوير و االبداع و االبتكار و العمل على  هذا من جانب ، ومن جانب اخر

 والبحث العلمى . نشر املعارف من خالل التعليم و التدريب و التأهيل

 المقدمة :

تعترب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وما حتققة من خطا متسارعة فى التطور واالنتشار 

دان املتقدمة والنامية  من أهم النقالت فى القرن الواحد والعشرين ، حيث أصبحت التقنية بالبل

هى القاعدة األساسية التى تنطلق منها دول العامل فى تعامالتها ورفع مستواها وتقدمها وتطورها 

 ومة .ملواكبة التتابع الزمنى الذى أنهى مرحلة البريوقراطية واملسافات ويسرت احلصول على املعل

 احلاضر، عصرنا يف اجملتمعات بتطور مرتبطة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وحيث أصبحت

 حيث تطورا ، األكثر اجملتمعات إىل النامية اجملتمعات لنقل أهمية األكثر الوسيلة تعترب فهي

 مديعت جديدة تقنيات و أساليب على ينطوي اقتصاد جديد بناء يف مباشرة بطريقة تساهم

  .واالتصاالت ، اطلق علية اقتصاد املعرفة   املعلومات تكنولوجيا على

 األخرية ، اآلونة يف ظهر االقتصادية ، العلوم فروع من جديدًا فرعًا املعرفة اقتصاد ويعترب

 فتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، على أساسًا يقوم

 املعرفة ، لدور عمقا أكثر جديد فهم على يقوم كما. هذا العصر  مسة متيز  أصبحت لهاجمم يف

 للثروة ، حقيقيا  مصدرا  كونه عن فضال البلدان ، وتقدم االقتصاد تطور يف البشري املال ورأس

 املورد إنها بل، خصوصيته  له االقتصادية املوارد من أساسيًا موردا املعلومات باتت فقد

 تكنولوجيا تشكل كما. االخرى  للموارد االقتصادية واملكمل احلياة يف اجلديد اتيجياالسرت

 االقتصادي والتقدم احلضارى . النمو يف األساس العنصر الراهن عصرنا واالتصاالت يف املعلومات

وبرزت أهمية اقتصاد املعرفة وتزايدت وتأكدت من خالل الدور الواضح الذى تؤديه املعرفة فى 

حتديد طبيعة االقتصاد ونشاطه ، حيث أصبحت املعرفة حمرك اإلنتاج والنمو االقتصادى فى 

البلدان املتقدمة وأستخدام التقنية وتوظيفها بهدف حتسني نوعية احلياة بكافة جماالتها 

 وأنشطتها من خالل االستفادة من تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .

علومات واالتصاالت دوركبري فى عملية االنتاج احلديث والذى يتسم بننة وتلعب تكنولوجيا امل

انتاج كثيف املعرفة ، ومع تضاعف  املعرفة االنسانية حتول االقتصاد العاملى إىل اقتصاد يعتمد 

على املعرفة العلمية ، يزداد أهمية هذا الدور فى  اقتصاد املعرفة الذى برزت فية املعارف والتقنيات 

فية املسافة بني ظهور املعرفة العلمية والتظبيق الفعلى هلا على ارض الواقع ، إى أن مفتاح  وضاقت

عن طريق حتسني االقتصاد املعرفى احلقيقى هوبتطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ، 

اخلدمات اجلوهرية املطلوبة للوفاء حباجات االفراد من السلع واخلدمات من خالل تطبيقاتها 

 .اإللكرتونية وغريها نى واحلكومة التجارة اإللكرتونية والدفع اإللكرتونى والتعلم اإللكرتو  مثل

تعزز بناء اقتصاد  لذ فأن التزاوج بني تقنية املعلومات واالتصاالت أوجدت سبال جديدة وحديثة 

، وتستمد أهميتها  خلق مناخ عاملى مالئم لرتويج املعرفة القائمة على التقنية الرقمية املعرفة و

فى كون تطبيقاتها تعتمد كثريا على حصول االفراد واجملتماعات على املعرفة  ؛ حيث تعد أحد 
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الركائز االساسية الضرورية لتحقيق واالنتقال القتصاد املعرفة وكأحد مظاهر التقدم احلضارى 

املبحث       نحو التاىل :تتناول دراسة هذا املوضوع فى مبحثني رئيسني وذلك على الوالعلمى ،وسوف 

 األول : ماهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .

 املعرفة. اقتصاد وحتقيق واالتصاالت املعلومات املبحث الثانى : تكنولوجيا

 ماهية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاألول: المبحث 

ألدوات أو الوسائل او النظم تعرب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن جمموع التقنيات أو ا

املختلفة التى يتم توظيفها ملعاجلة املضمون أو احملتوى الذى يراد توصيله من خالل عملية 

االتصال اجلماهريى أو الشخصى أو التنظيمى ، والتى يتم من خالهلا مجع البيانات واملعلومات 

الرقمية ) من خالل احلاسبات املسموعة أو املكتوبة أو املصورة أو املرسومة أو املطبوعة أو 

اإللكرتونية ( ثم ختزين هذه البيانات واملعلومات ، جبانب اسرتجاعها فى الوقت املناسب ، 

وباالضافة إىل عملية نشر هذه البيانات واملعلومات أو الرسائل ، ونقلها من مكان إىل اخر 

و كهربائية حسب مراحل التطور ومبادلتها ، وقد تكون تلك التقنية يدوية أو الية أو إلكرتونية أ

التارخيى لوسائل االتصاالت واجملاالت التى يشملها هذا التطور 

1

. 

وقد ارتبطت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدرجة وثيقة بثورة املعلومات واالتصاالت ،     

ى وبالذات من خالل اندماجهما الذى حتقق باستخدام احلاسوب واإلنرتنت وبرجمياتهما والذ

يصعب معه الفصل بينهما ، وأدى هذا االرتباط إىل التحول إىل العصر الرقمى ، وحقق االندماج 

دورا مهما فى بناء وحتقيق اقتصاد املعرفة ، وفى معظم إن مل يكن فى كل األنشطة والصناعات 

االقتصادية ، وفى كافة جماالت احلياة االخرى 

2

ت على ويشمل  تكنولوجيا املعلومات واالتصاال.  

 حمورين أساسني هما اإلعالم واإلتصاالت وعلى هذا سوف نتناول هذا املبحث كالتاىل :

 املطلب االول : مفهوم تكنولوجيا املعلومات .

 .املطلب الثانى مفهوم تكنولوجيا االتصاالت 

 مفهوم تكنولوجيا المعلوماتاألول: المطلب 

وق ، وأصبحت موردا أساسيا فى التنمية لقد أصبحت املعلومات فى هذا العصر مبثابة سلعة تس

االقتصادية واالجتماعية واإلدارية والسياسية والعلمية والثقافية ، ونتيجة لذلك حدث منو 

كبري فى البلدان املعتمدة على املعلومات ، واصبحت املعلومات هى املواد األولية هلذة البلدان ، مثلما 

لدان الصناعية كان الفحم واحلديد من املواد االولية للب

3

  . 

يتصور الكثري من الناس أن مفهوم التكنولوجيا يتعلق بشكل أساسي باألدوات واآلالت اليت و  

تصنع و يعد هذا من حيث العلم مفهوما خاطئا؛ فالتكنولوجيا يف حقيقة األمر هي العقل 

ملعرفة وحتويلها ويف كيفية ا ، اإلنساني الذي يفكر يف كيفية إدارة احلياة حنو األحسن من جانب
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، الذي يتمثل يف األدوات واملعدات  من جانبها الساكن يف خميلة وعقل اإلنسان إىل جانبها العملي

 .4اليت جيب أن تقدم له خدمة أفضل من السابق من جانب آخر

 اوال : تعريف تكنولوجيا المعلومات :    

(  (Technoمن كلمتني هما:  يرجع أصل لفظة تكنولوجيا إىل اللغة اليونانية وهو مكون فيها

( وتعين الدراسة أو العلم ، وميزج الكلمتني يف بعضهما فنن  Logosو )وتعين الفن أو الصناعة، 

املصطلح يعين يف أصله اإلغريقي علوم أو دراسات الصنائع أو فنونها ) تنظيم املهارة الفنية ( ، وهو 

 Technology . 5) ) ةمعنى ال خيتلف كثريًا عن معناه يف اللغة اإلجنليزي

فالعلم والتكنولوجيا : هما على حد تعبري البعض مرحلتان متميزتان ومتكاملتان لتحقيق    

املعرفة ، من حيث إن غاية العلم هي البحث عن كنه األشياء وحقيقتها والكشف عن عناصرها 

لتالية الكتشاف وخصائصها وصوال إىل قانون كل شيء ونظريته ، أما التكنولوجيا فهي املرحلة ا

قانون األشياء ، وإنها التطبيق العملي لنتائج قانون الشيء ، وإنها ابتكار أسرع وأيسر الطرق 

الستعمال قانون األشياء يف اإلنتاج، إنها مثرة العلم 

6

عن الوسائل واألجهزة اليت  عرب ايضاوت،  

 .7باد  واليت تستند على املعرفة واخلربات وامل  ، اخرتعها اإلنسان خلدمته

نظرا ألهميتها ،  ، فقد تعددت التعاريف اليت تناولتها أما بالنسبة لتكنولوجيا املعلومات      

الكبرية بالنسبة للمؤسسات على اختالف أنواعها وحجمها فى العصر احلاىل الذى يعترب عصر 

وإرسال   جاعواسرت  وختزين ومعاجلة  فهي تشري إىل الوسائل املستعملة إلنتاجثورة املعلومات 

 . 8مسموع أو مقروء أو مرئى  سواء كانت يف شكل ، املعلومة

وفى تعريف أخر لتكنولوجيا املعلومات بأنها " عبارة عن وسائل وأدوات الية أو إلكرتونية    

ضرورية ألداء األفراد أعماهلم الضرورية املؤدية إىل حتقيق أهداف املشروع باستخدام احلاسوب 

ملناسبة فى الوقت واملكان املناسب " الختاذ القرارت ا

9

. 

عبارة عن كل أنواع التكنولوجيا املستخدمة "تكنولوجيا املعلومات بأنها  ايضا كما يعرف البعض    

وتشمل تكنولوجيا املعلومات احلاسبات   يف تشغيل ونقل، وختزين املعلومات بشكل الكرتوني،

 .10"وأجهزة الفاكس وغريها من املعدات  ،تصاالت وشبكات اال  ، ووسائل االتصال  اآللية،

  واملكونات،  أيضا أن تكنولوجيا املعلومات هي عبارة عن نطاق واسع من القدرات، وذكر البعض    

 وتوزيع املعلومات ، ، واسرتجاع ن ومعاجلة البياناتيزختاملستخدمة يف  والعناصر املتنوعة

  11باإلضافة إىل دورها يف تأمني املعرفة .

ويقصد بها " جمموعة من األفراد  والبيانات واإلجراءات واملكونات املادية والربجميات التى      

تعمل سوية من اجل الوصول إىل اهداف املؤسسة 

12

 . 

،  يؤدي االستخدام األمثل لتوليفة تكنولوجيا املعلومات إىل إنتاج معلومات ذات قيمة مضافةو       

وال ريب أن ما يشهدة العامل اليوم ، قق ميزة تنافسية للمنظمة ، وبطريقة حت ويف الوقت املناسب

من تقدم فى العلوم املختلفة السيما من تقدم فى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ؛ فأصبح العامل 

املرتامى األطراف قرية كونية صغرية تتناقل فيها املعلومات إلكرتونيا وبسرعة فائقة عرب 

 شبكة االنرتنت .
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 مكونات ومميزات تكنولوجيا المعلومات  : ثانيا :

إن تكنولوجيا املعلومات ظهرت لتلبية احلاجة املاسة إليها نتيجة ثورة املعلومات وتفجرها ، والتى    

تتضمن الكم اهلائل من املعلومات ، وتزايد انواعها ونوعيتها ، وتغري طبيعتها ، وزيادة مصادر 

ة هلا ، وبالتاىل استحالة قدرة االفراد واملؤسسات املختلفة على املعلومات ، وزيادة اجلهات املستخدم

معرفة مجيع املعلومات واالطالع عليها ، واستيعابها وتذكرها ، وهو األمر الذى أدى إىل عجز 

الوسائل التقليدية عن تلبية االحتياجات من املعلومات 

13

 . 

 املعاجلة ، ووحدات للبيانات ، إلدخالا وحدات على معروف هو كما املعلومات تكنولوجيا وتشمل    

وقد  واملدخالت ، املخرجات حفظ وتقنيات التشغيلية ، والربجميات املعلومات ، نقل ووحدات

استخدم جهاز احلاسب االىل كتقنية متقدمة لتجميع ومعاجلة ومعاجلة وختزين واسرتجاع 

إلساسية لتكنولوجيا املعلومات املعلومات ، حيث يعد أهم العناصر أالساسية اىل  تشكل البنية ا

 اإلشارة جتدر احلاسب االىل  مكونات عرض وعند له والربجميات ، املساعدة باالضافة إىل االجزاء

 أو  املادية جمموعة املكونات  ( وهي Hardware اوال : األجهزة ) : على حيتوي  احلاسب االىل أن إىل

 بناء يف ُتستخدم اليت احلاسب االىل جلهاز صممةامل الشركة أو ، املصنع قبل من املصنعة األجزاء

 اإلخراج ووحدات التخزين )كوحدات اخلارجية أو الداخلية األجزاء سواًء احلاسب االىل وتركيب

 اليت التعليمات جمموعة ( وهي Software ثانيا : الربامج) .اإلدخال( ، ووحدات النظام ووحدات

 سواًء الكومبيوتر تشغيل مبهمة تضطلع اليت تلك أو(  اناتالبي)  اخلام املادة معاجلة يف ُتستخدم

 . أوراق داخل مدونة أو اجلهاز داخل أو املرنة باألقراص كامنة كانت

 عمل وتنظيم احلاسوب لتشغيل الالزمة الربامج مجيع على يطلق اصطالح هو والربجميات     

 الربجميات وكذلك( ، Operating System) التشغيل نظم التعريف هذا ويشمل املختلفة وحداته

( Computer Manufactures) احلاسوب مصنعو يقوم اليت( Standard Software)ٍٍ املعيارية

 يشمل وكذلك وجه أفضل على احلاسوب عمل استغالل من املستفيدين متكن واليت بأعدادها

 لغات عن  احلاسوب فضال الستخدام تلزم اليت(Applications Programs)التطبيقية الربامج

 . (Programming Languages)  الربجمة

وتقوم برامج احلاسب االىل التى تعمل على إدارة املكونات املادية وتشغيلها  مبختلف التطبيقات     

، فهى عبارة عن جمموعة من األوامر املشفرة التى توجه عمليات احلاسب االىل  وألهميتها 

حلاسب االىل أصبحت تكنولوجيا أساسية لتشغيل جهاز ا

14

، وتقوم صناعة الربجميات على الفكر  

أى اجلهد البشرى ، وهى تعد بذلك من االنشطة ذات القيمة املضافة املرتفعة ، والتى ال حتتاج إىل 

استثمارات ضخمة كباقى الصناعات التكنولوجية 

15

. 

على إعداد ورسم وتعرف ايضا صناعة الربجميات على أنها " صناعة ختليقية إبتكارية تقوم       

وتصميم وتنفيذ واختبار برنامج تشغيل للحاسب االىل والذى يتضن جمموعة أوامر وتعليمات 

للحاسب ليقوم مبجموعة أعمال متكاملة بهدف الوصول إىل نتيجة معينة ، وتتميز هذه 

الصناعة بكونها تعتمد على العقل البشرى ، وأن إنتاجها ال حيده زمان أو مكان ، خضوعها 
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نظومة تسويقية متكاملة ، عدم تلويثها للبيئة ، ارتفاع عائدتها وبشكل سريع ومنافستها مل

لألسواق اخلارجية 

16

. 

تعتمد على األفراد )العنصر  اليت الرئيسية األدوات من واحدة هي املعلومات وتكنولوجيا    

البشرى(

17

ن املمكن ان يكونوا : وهم الذين يقومون بندارة وتشغيل تكنولوجيا املعلومات والذين م 

 تكنولوجيا إن من االختصاصني الفنيني املسؤولني عن تشغيل وإدارة النظام وتطويره ، كما

مع االفراد  املعلومات خاصة املتعلقة بالتكنولوجيا ونواحيها واسع يهتم اختصاص املعلومات

 معاجلة محايةاإللكرتونية وبرجمياتها لتحويل وختزين و احلواسب مع تتعامل واملؤسسات التى

 املعلومات .

 :أهمها تتميز تكنولوجيا املعلومات بعدد من اخلصائص، وبناء على ما تقدم ،      

واسرتجاعها  بسرعة  معلومة أو أي خرب من خمتلف أحناء العامل احلصول على اى سهولة   .1

 عالية .

 ، كما توفر يم وغريهاتوفري املعلومات الالزمة يف كافة اجملاالت "االقتصاد، والسياسة، والتعل .2

االفراد واملؤسسات ،  من الكثري كاهل على الواقع العبء مبثابة كان الذي واجلهد الوقت من الكثري

فاجلهد البشرى املبذول فى النظم التقليدية هو اكرب من اجلهد املبذول فى النظم احملوسبة سواء 

 ا أو اسرتجاعها .على مستوى إجراءات التعامل مع املعلومات أو االستفادة منه

تسهيل التعرف على كل ما هو جديد يف وقت قصري، إذ ميكن التعرف على خمتلف الثقافات  .3

 يف خمتلف أحناء العامل من خالل استخدام احلاسوب واإلنرتنت فقط. 

ميكن خفض تكلفة تكنولوجيا املعلومات واسرتاجعها واحلد من التكلفة العالية إلجراء  .4

 ى قاعدة البيانات .التغريات والتعديالت ف

تنظيم عمل املؤسسات داخل الدولة الواحدة أو مع مؤسسات أخرى خارج الدولة بشكل سريع  .5

 وآمن. 

تقديم املعلومات الالزمة عن منتج معني وهذا مهم للشركات حديثة املنشأ واليت ترغب  .6

 بالرتويج ملنتجاتها.

خالل مجع املعلومات عن آخر تطوير العلوم واألحباث والدراسات يف خمتلف اجملاالت من  .7

 .الدراسات اليت تتم يف مناطق خمتلفة من العامل

تتميز بالدقة العالية ؛ حيث إن احتمال الوقوع فى اخلطأ فى النظم التقليدية اليدوية أكرب  .8

 بكثري من النظم احملوسبة التى متتاز بدرجة عالية من الدقة .

 يف الكثرية املتطلبات ذات األعمال من قدر اكرب ازإجن على املعلومات تكنولوجيا وتساعد        

 التجاوب عدم الن.  تأخري أو تردد دون املعلوماتية تتيحها اليت الفرص استغالل جبی، و وقت اقل

 اإلنتاجية يف خسارة وبالتالي رهایوتطو األعمال تقدم تأخر إىل حتما بنا ستؤدي معها

 االبتكار إىل تقود فسوف املتسارعة التغيريات ذههل عةیالسر االستجابة أما.اإلبداع واختفاء

 عن خمتلفة بطرق األعمال إلدارة متطورة يریومعا ثةیحد أساليب وظهور األعمال يف واإلبداع

 قيادات ووجود العصر تكنولوجيا لتطورات عةیالسر االستجابة املتبعة،وتطلب ةیالتقليد الطرق

 املختلفة التطورات ومواكبة املبادرة زمام اخذ على ادرةق وإسرتاتيجية شاملة نظرة ذات واعية ةیإدار
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حتدياتها مواجهة و الرقمية التقنيات هذه تفرضها اليت العمل بيئة يف

18

، كما تؤدى   

تكنولوجيا املعلومات دور كبري فى حتديث وتطوير ادارة االعمال وتؤدى إىل خلق أنواع جديدة من 

ى بيئات العمل ، وميكن مالحظة هذا من خالل أنها الوظائف وجماالت عمل  ونشاطات متنوعة ف

19

: 

 تساعد على حتقيق رقابة فعالة فى العمليات التشغيلة . .1

 تساعد على توفري قوة عمل فعلية داخل املؤسسات . .2

 تساعد على زيادة قنوات االتصال االدارى بني خمتلف االدارات  .3

 اجبات اكثر اهمية تساعد على توفري الوقت خاصة لالدارة العليا والتفرغ لو .4

 تساعد على تقليص حجم التنظيمات االدارية   .5

 مفهوم تكنولوجيا االتصاالت المطلب الثانى

تلعب تكنولوجيا االتصاالت دورا  هاما فى بناء جمتمع املعلومات ، القائم على نشر املعرفة 

جتماعية ، وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة فى مجيع جماالت احلياة االقتصادية والسياسية واال

 ور؛ فالتط من أهم الثورات اليت حدثت يف اجملاالت التكنولوجية وأكثرها انتشارًا بني األفراد وتعد 

 املسافات قرباليت ت لعن الوسائ يف االتصاالت مل يتوقف منذ عهد اإلنسان األول بالبحث

يف  طوراعد التوقد س ، درتهم على التواصل يف أي وقتقوتزيد من  فرادبني اال وختتصر الوقت 

وذلك من خالل مكوناتها ؛ بلدان تكنولوجيا االتصاالت على حتريك عجلة االقتصاد يف ال

 ومساتها التى تتصف بها.

 اوال : تعريف تكنولوجيا االتصاالت :

تعرف تكنولوجيا االتصاالت بأنها عبارة عن وسائط وأوعية تيسر إرسال البيانات واإلشارات 

ول نظم املعلومات ، وبالشكل الذى تركز على هدفها األساسى والذى هو والصور والكلمات بني عق

توفري االتصاالت ، وتكنولوجيا االتصاالت هذة متثلها إرسال اإلشارات ، األفالم ، الطباعات ، النشر 

، اللغة ، اهلاتف االرضى ، اهلاتف النقال ، وكافة اجهزة االتصال األخرى السلكية منها والالسلكية 

قمار الصناعية ، التليفزيون امليكرويف ، األوعية املمغنطة ، الفيديو ، واالقمار الصناعية ، اال

وغريها 

20

. 

 أجل من عليها يعتمد اليت التفكري طرق و االفراد بها يقوم اليت اجلهود كافة بأنها وعرفت    

،  األجهزة على داإلعتما طريق عن ذلك و املهارات ، وخمتلف ، واملعرفة املعلومات بنقل القيام

 املستقبل إىل املرسل من الرسائل بنقل القيام خالل من احلديثة التكنولوجية ، واألدوات والوسائل

 الرسائل توصيل يف احلديثة الوسائل كافة ساهمت ، وقد إلكرتوني جهاز أو وسيلة خالل من

 أهداف حتقيق أجل من ، وذلك متعددة بطرق فهمها أمام الباب وفتحت خمتلف ، وبطرق بوضوح
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 والوسائط الضوئية ، واأللياف الصناعية األقمار لنا ظهرت اليت املبتكرات أبرز ، ومن حمددة

اإلنرتنت  شبكة خاصة املعلومات شبكات و املتعددة

21

. 

 وختزينها ومعاجلتها املعلومة إستقبال يف تساعدنا اليت األدوات من جمموعة"  بأنها عنها ويعرب

 وذلك فيديو أو صورة أو نص بشكل أكانت سواء إلكرتوني بشكل ونقلها وطباعتها وإسرتجاعها

 احلاسوب بنستخدام

22

 . 

 املادية ، املكونات يشمل الذي املعلومات نظام من التكنولوجي اجلانب"  انها على يعرفها من وهناك

 . 3"  البيانات والشبكات قاعدة الربجميات،

ف جتهيزات االتصاالت السلكية والالسلكية التى والبعض عرفها بننها املصطلح املستخدم لوص

ميكن احلصول على املعلومات من خالهلا والنفاذ إليها عربها ومن امثلتها : الفاكسميل ، الدورات 

التدريبية عن بعد ، املودم 

23

. 

 على تساعد واليت والسائدة األساسية احلديثة الوسائل والبعض االخر عرفها بأنها "تكنولوجيا

 احلديثة والشبكات اخللوية اهلواتف مثل بسرعة واخلدمات والسلع املعلومات زيعوتو نشر

الصناعية " األقمار عرب والربط لالتصاالت

24

 . 

 ثانيا : مكونات  ومميزات تكنولوجيا االتصال :

وسوف نستعرض أهم االستخدامات لبعض أنواع تكنولوجيا االتصاالت 

25

: 

 كميات وهناك احلديثة، االتصاالت تكنولوجيا يف مهمًا دورًا اهلاتفي االتصال يلعب  اهلاتف : -1

 يتيح خارجها؛ حيث أو الدولة داخل سواء اهلاتف طريق عن تنتقل اليت املعلومات من هائلة

 . واتصاالته ومعلوماته ومصادره وثائقه معه ينقل أن لإلنسان

ل موجز االخبار احمللية أو ويستخدم خلدمات املعلومات البسيطة مث : video texالفيديوتكس  -2

العاملية أو لتوصيل خدمات اكثر تعقيدا مثل التعامل البنكى اإللكرتونى من املنزل ، كما ميكن 

 أستخدامه ألغراض املكتبات والتوثيق .

: وهو نظام اتصال أحادى االجتاه وغري متفاعل ، ويعطى أحدث املعلومات  teletexالتليتكس  -3

ار احمللية والعاملية ، حركة الطائرات القادمة واملغادرة ، الكتب املنشورة عن موضوعات مثل االخب

 حديثا األطباء والصيادلية املناوبني ، وكذلك أسعار العمالت احمللية واألجنبية . 

: ويستخدم هذا النظام لبت رسائل أو صور بدال Facsimileاالستنساخ عن بعد )الفاكسيميلى (  -4

األصلية نفسها ،  تعد اكثر تكنولوجيا االتصاالت اهمية فى خدمات املكتبات  من الوثائق أو الصور

، بسبب قدرتها الفائقة على حل مشاكل نقل الوثائق وتوصيلها حيث متتاز بالسرعة فى إيصال 

 املعلومات واخلدمات .

 رتفاعا على األرض حول مدار يف تدور واستقبال إرسال حمطات عن عبارة االقمار الصناعية :  -5

 أساسيًا مرتكزًا االتصاالت يف الصناعية أقمار استخدام الفضاء ،وأصبح يف مرت كيلو ألف( 36)

 عاتق على التغلب هو االستخدام ذلك وراء األساسي الدافع وكان املتطورة، االتصال لتكنولوجيا

 Satellite يةالصناع األقمار الوقت ،والسعة والسرعة ودرجة الوضوح ؛ نظرا إلن وتوفري املسافة،

 التقنية هذه وتعد ،International Network العاملية بالشبكة االتصاالت عامل يف األسرع
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 يف اإلنرتنت تستخدم واليت العامل يف الكبرية الشركات من للكثري األمثل واحلل األفضل الوسيلة

 وإرسال Receive استقبال) البيانات مرور عملية يف عالية سرعة من به تتميز ملا أعماهلا، أداء

Send.) 

 مد خالل من اهلاتفية االتصاالت يف الضوئية األلياف تستخدم  تكنولوجيا االلياف الضوئية : -6

 تنقل حبيث نقطتني بني االتصال يف تستخدم كما األرض، حتت خطوط يف األلياف هذه كابالت

 لنقل كقنوات الضوئية فاألليا استخدام ميكن كذلك اهلاتفية ، احملادثات من جدًا ضخمة كميات

 املشكالت من للكثري حلواًل الضوئية األلياف وتتيح الصناعية ، األقمار عرب التليفزيونية اإلشارة

 تشع اليت االتصال ونظم وامليكروويف املركزية والكابالت السلكي االتصال استخدام عن النامجة

 ضد حمصنة فهي أخرى إىل نقطة من الكهربائي العزل الضوئية األلياف توفر كما باهلوائيات،

 للتشويش، معرضة غري أنها كما والكهروستاتيكي، الكهرومغناطيسي التداخل وضد الربق، تفريع

استخدامها  عند األمان من عاليًا قدرًا وتوفر

26

 . 

إنرتنت عبارة عن شبكة عاملية من الروابط بني احلواسيب  تكنولوجيا الربيد اإللكرتونى : -8

باالتصال والتواصل بعضهم مع بعض ، وأكتساب املعلومات من الشبكة املمتدة إىل  تسمح لألفراد

أرجاء االرض كلها ، بوسائل بصرية وصوتية ونصية مكتوبة ، وبصورة تتجاوز حدود الزمان 

واملكان والتكلفة وقيود املسافات ، وتتحدى فى الوقت نفسه سيطرة الرقابة احلكومية 

27

. 

(  receive)  وإستقبال(  send)  إرسال للمستخدم يتيح نظام هو(  e-mail)  اإللكرتوني والربيد

 . سريع وبشكل قصري جدا وقت فى اإلنرتنت عرب اإللكرتونية الرسائل

كما إن هناك مسات مميزة لتكنولوجيا االتصاالت بكافة اشكاهلا املختلفة ، وابرز هذه السمات    

التى تتصف بها تكنولوجيا االتصاالت  هى 

28

: 

التفاعلية : وتطلق هذه السمة على الدرجة التى يكون فيها املشاركني فى عملية االتصال  -1

من ابرز صفاتها هي تبادل األدوار بني املرسل واملستقبل ، ومثـال على ، وتاثري على ادوار االخرين 

قبل ، وهذا ذلـك استعمال نظام ) فيديو تيكتس ( الذي يتيح تفاعاًل واضحًا بني املرسل واملست

 . . النظام يعد واحدًا من أنظمة النصوص املتلفزة

الالمجاهريية ) الرسائل اإلعالمية الشخصية (: ومعناه أن رسائل االتصاالت قد توجه إىل  -2

جمموعة من األفراد أو قد توجه إىل فرد بعينه ، وتعنى ايضا  التحكم فى نظام االتصال حبيث 

 الرسالة إىل مستهلك .تصل الرسالة مباشرة من منتج 

الالتزامنية ) عدم االرتباط بعنصر الوقت ( :وتعنى إمكانية إرسال الرسائل واستقباهلا فى وقت  -3

 مناسب للفرد املستخدام ، وال تتطلب من كل املشاركني ان يستخدموا النظام فى الوقت نفسة ،

  تا إىل املستفيد منها يف إي وقليكرتوني ترسل املعلومات من منتجيهفمثاًل يف أنظمة الربيد اإل

التوجه حنو التصغري )قابلية التحرك أو احلركية (: تتجه رسائل االتصال اجلماهريية فى ظل  -4

هذه الثورة إىل وسائل إلكرتونية صغرية  ميكن نقلها من مكان إىل اخر ، وبالشكل الذى يتالءم 

حرك مثل التليفون املتنقل ، والة وظروف مستهلك هذا العصر الذى يتميز بكثرة التنقل والت

 التصوير واحلاسب االىل .
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قابلية التحويل : وهى قدرة وسائل االتصال على نقل املعلومات من وسيط إىل اخر ، كالتقنيات  -5

التى ميكنها حتويل الرسالة املسموعة إىل رسالة مطبوعة والعكس ، ومثال على ذلك األفالم 

السينما ، شاشة التليفزيون وعلى احلاسب االىل ، االجهزة  السينمائية ميكن عرضها فى دور

 احملمولة على الرغم من اختالفها فى الشكل .

قابلية التوصيل والرتكيب : وتعنى امكانية توصيل االجهزة االتصالية مبجموعة كبرية من  -6

الخرى، ا بغض النظر عن الشركات املصنعة لألجهزة املختلفةاالجهزة االخرى بغض النظر عن 

فقد أندجمت أنظمة االتصال ومل تعد شركات صناعة أدوات االتصال تعمل مبعزل عن بعضها 

 البعض .

الشيوع واالنتشار : ويعنى به االنتشار املنهجى لنظام وسائل االتصال حول العامل وفى داخل  -7

من السلع كل طبقة من طبقات اجملتمع ، حيث أن كل وسيلة تظهر تبدوا فى البداية على أنها 

 الرتفيهية وبعد مرور الوقت تتحول إىل سلع ضرورية .

الكونية أو العاملية : إن البيئة األساسية اجلديدة لوسائل االتصال هى بيئة عاملية دولية ،  -8

والريب أن ما يشهدة العامل اليوم من تقدم فى العلوم املختلفة السيما من تقدم فى تكنولوجيا 

، وأصبح العامل املرتامى األطراف قرية كونية صغرية تتناقل فيها املعلومات املعلومات واالتصاالت 

  إلكرتونيا وبسرعة فائقة عرب شبكة االنرتنت .

الالمركزية : وهى خاصية تسمح باالستقاللية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، فاإلنرتنت  -12

متع باستمرارية عمله وليس هناك ال ميكن ألى جهة أن تعطله على مستوى العامل ، أى انه يت

 جهاز حاسب اىل يتحكم فيه.

ومن خالل ما سق نالحظ أن ثورة تكنولوجيا االتصاالت قد سارت على التوازى مع ثورة 

تكنولوجيا املعلومات ، وال ميكن الفصل بينهما فقد مجع بينهما النظام الرقمى ، الذى تطورت 

مع شبكات املعلومات  إلية نظم االتصال فرتابطت شبكات االتصال

29

. وهو ما نلمسه واضحا فى 

حياتنا اليومية من التواصل بالفاكس عرب شبكات التليفون ، وفى بعض االحيان مرورا بشبكات 

اقمار الصناعية وما نتابعه  على شاشات التليفزيون من معلومات تأتى من اى مكان فى العامل ايضا 

30

. 

نولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل تقسيم اجملتماعات إىل وبناء عليه أدت التطورات فى جمال تك

ثالث فئات على النحو التاىل 

31

: 

: وهى التى ميكنها أن تقوم بننتاج التكنولوجيا اجلديدة فى جمال جمتماعات مشاركة -

 املعلومات واالتصاالت 

ومات : وهى التى تستطيع التواصل مع العامل من خالل تكنولوجيا املعلجمتماعات متصلة  -

 واالتصاالت ز

جمتماعات معزولة أو مهمشة : وهى التى ال ميكن أن تقوم بأى دور فعال فى جمال تكنولوجيا  -

 املعلومات واالتصاالت أو حتى االتصال مع العامل .

لذا تلعب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دورا حيويا فى حياة االفراد واجملتماعات ، فهى توفر 

ملية االتصال كما أنها تستطيع مجع واحتواء الكثري من املعلومات التى تفيد الوقت واملال فى ع
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اإلفراد وتساعدهم على أمتام املعامالت التجارية واملالية بكفاءة وفعالية ، وهذا يكون من خالل 

التدرب على كيفية استعمال هذة التكنولوجيا من خالل معرفة استعمال وسائلها وتقنيتها ، وأهم 

ائل جند اإلنرتنت وشبكات اتصال أخرى سواء كانت حملية أو عاملية ، كما ميكن هذه الوس

للمؤسسات أيضا االستفادة منها من خالل توفريها واالعتماد عليها فى عملية االتصال 

. وإلمكانية 32والتنسيق بني األفراد واملؤسسات ، كما ميكن استعماهلا كأداة تدريبية لألفراد 

معاملة كافة النشاطات االقتصادية ذات العالقة بتقنية املعلومات  تعظيم االستفادة جيب

واالتصاالت وما يرتبط بها من منتجات وخدمات بنفس مزايا الصناعات التقليدية االخرى 

إضافة إىل إخضاعها إىل أقل نسبة من الرسوم اجلمركية وتكاليف اخلدمات املتعلقة باالسترياد 

والتصدير 

33

. 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتحقيق اقتصاد المعرفة: المبحث الثانى

خالل السنوات القليلة املاضية انتقل العامل بقيادة البلدان الصناعية املتقدمة عرب مرحلة 

إنتقالية من عصر الثورة الصناعية إىل عصر ثورة املعلومات ، حبيث تعتمد هذه املرحلة اعتمادا 

ستثماريا وكسلعة اسرتاتيجية وكمصدر للدخل القومى باإلضافة إىل أساسيا على املعلومات كمورد ا

كونها قوة حمركة للتطور االقتصادى السريع واملزدهر ، وواكب هذا العصر جمموعة من التطورت 

التكنولوجية السريعة وغري املسبوقة والتى أثرت بشكل او بأخر على التقدم االقتصادى 

اجلديدى ، حيث احدث التقدم العلمى اهلائل فى جمال وساعدت فى تكوين العصر االقتصادى 

تقنيات املعلومات واالتصاالت فى العقود الثالثة األخرية ثورة إلكرتونية هائلة ال ميكن 

اإلستغناء عنها ، حيث بدأت بننتاج احلاسب االىل ومن ثم العمل على تطويرة من خالل صناعة 

حناء املعمورة فى وقت قصري نسبيا ، وأخذ التقدم الربجميات والبيانات التى انتشرت فى مجيع أ

التكنولوجى فى اإلزدهار واالنتشار من خالل ربط أجهزة احلاسب االىل املنتشرة فى مجيع دول 

م اخلدمات االقتصادية بشكل العامل عن طريق شبكة اإلنرتنت ، والتى ساعدت على تقدي

ت من العوامل الرئيسية اىل تسهم فى النمو ، واليوم أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالمبتكر

اإلقتصادى فى كال من اإلقتصادات البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء حيث ساهمت فى 

التقدم التكنولوجيا السريع ومنو اإلنتاجية وتسريع حركة النمو

34

. 

عله يستند إىل ألن كل ما نفاالقتصادية  عنصرا حامسا يف التنميةknowledge)  تعد املعرفة )و

املعرفة ويشمل االقتصاد املبين على املعرفة الكثري من التغريات والنشاطات بدأ من عوملة التجارة 

وانتشار االستثمار يف أحناء العامل حيث  كربىال ملؤسساتواملال واإلنتاج إىل ظهور االندماج بني ا

ذه التغريات هلات املنطلق الرئيسي تعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واليت أساسها اإللكرتوني

املساعدة وتنفيذها ويرتكز االقتصاد املبين على املعرفة على املعلومة العلمية والتكنولوجية إضافة 

، لذلك ارتبط وخدمات جديدة فحواها معريف أكثر منه مادي  إىل أن هذه املعلومات خلقت سلع

واالتصاالت بشكل وثيق وهلذا جند عددا من مفهوم اقتصاد املعرفة بثورة تكنولوجيا املعلومات 
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املصطلحات االقتصادية اجلديدة ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منها  "اقتصاد 

 املعلومات " ، و "اقتصاد اإلنرتنت " ، " االقتصاد الرقمى " وغريها من املصطلحات املستخدمة .

كل واضح فى النمو االقتصادى ، ويرى بعض فقد ساهمت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بش

االقتصاديني أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سوف حتدث موجة طويلة جدا من النمو 

 .35االقتصادى دافعة لنشأة وتطور اقتصادات املعرفة 

 وبناء على ذلك سوف نتناول هذا املبحث كالتاىل :

 املطلب اإلول: مفهوم اقتصاد املعرفة .

 .لثانى : دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فى حتقيق اقتصاد املعرفة املطلب ا

 مفهوم اقتصاد المعرفة : المطلب االول

تعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القوى الدافعة حنو اقتصاد املعرفة فهى مبثابة عنصر 

ما أن التطورات املتسارعة أساسى لتوليد وخلق ونشر وتبادل املعرفة والبيانات واملعلومات ، ك

واملتالحقة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتزاوج بينهما خلقت نوعا من الرتاكم املعرفى ، 

وتعيد هذة التقنيات التكنولوجية املبتكرة تشكيل املشهد االقتصادى العاملى عن طريق حتسني 

. وما عادت البلدان 36ادية سرعة وسهولة االتصاالت والتفاعل بني خمتلف املؤسسات االقتص

قائمة بصورة أساسية على إنتاج السلع املادية فحسب ، بل جتاوزت هذه املرحلة إىل إنتاج املعرفة 

37  . 

 اوال : تعريف اقتصاد المعرفة :

لقد استخدمت تسميات كثرية لتدل على اقتصاد املعرفة  أو االقتصاد العاملى اجلديد مثل : 

قتصاد الرقمى  وغريها ، ونفضل أستخدام مصطلح اقتصاد املعرفة ألنه اقتصاد املعلومات ، واال

ميثل إنضاجا وترسيخا القتصاد املعلومات كما أنه اكثر مشوال ومتثيال ألصول املعرفة بأنواعها 

وتدفقاتها فى املؤسسات املختلفة 

38

. 

عرفة بأنه : ( االقتصاد املبنى على امل OCED) وتعرف منظمة التعاون االقتصادى والتنمية 

االقتصاد الذى يعترب فيه إنتاج وتوزيع واستخدام ونشر املعارف واملعلومات فى األنشطة اإلنتاجية 

واخلدمية املختلفة احملرك اإلساسى لعملية النمو وخلق الثروة وفرص التوظيف عرب كافة 

 الصناعات.

املعرفة وانتاجها وتوظيفها  كما عرف برنامج االمم املتحدة اإلمنائى اقتصاد املعرفة بأنه : نشر

بكفاية فى مجيع جماالت النشاط  االقتصادى واملدنى والسياسى ، واحلياة اخلاصة وصوال لرتفية 

باطراد ، وما يتطلبه ذلك من بناء القدرات البشرية املمكنة ، وتوزيعها الناجح على  فرادحياة اال

 خمتلف القطاعات اإلنتاجية.

من أجل  حتقيق  ة: االقتصاد الذي حيقق استخدامًا فعاال للمعرفويعرفه البنك الدولي بأنه 

التنمية االقتصادية واالجتماعية ، وهذا يتضمن جلب وتطبيق املعارف األجنبية ، باإلضافة إىل 



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

 الفرص والتحديات: اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات

 م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من 

 

 

 

717 

 تكييف وتكوين املعرفة من أجل تلبية احتياجاته اخلاصة.

االقتصاد املبين  " بأنهاملعريف  االقتصادعرفت أما اجملموعة االقتصادية آلسيا واحمليط اهلادي 

أساسا على إنتاج املعرفة ونشرها واستخدامها كمحرك أساسي للتطور وحتصيل الثروات والعمالة 

 .39عرب القطاعات االقتصادية كافة" 

وهناك تعريف يقرن اقتصاد املعرفة باقتصاد املنتجات الذكية ، أي أن هذه املنتجات هي بعض 

لقائم على تكتل املعلومات وتراكمها يف جهاز احلاسب االىل  الذي يقوم مالمح اقتصاد املعرفة ا

بدوره بتحليلها وتنسيقها ليتعاطى مع أحداث الواقع مبا يتناسب معها متاما، كما يتعاطى معها 

اإلنسان الراشد 

40

. 

 االقتصاد املعتمد على املعرفة حيث حتقق املعرفة اجلزء األعظم من والبعض االخرعرفه بأنه "

اإلبداع والتكنولوجيا مبعنى أن االقتصاد حيتاج إىل املعرفة  القيمة املضافة ومفتاح املعرفة هو

وكلما زادت كثافة املعرفة يف مكونات العملية اإلنتاجية زاد النمو االقتصادي" 

41

  . 

ويعرف البعض  اقتصاد املعرفة بأنه االقتصاد الذى تلعب فيه القطاعات التى تستخدم وتنتج 

علومات الدور األساسى فى االقتصاد ، فى مقابل القطاعات التقليدية والتى تشكل فيها عمليات امل

استخدام املواد اخلام والطاقة الدور األساسى فى توليد الناتج مثل الزراعة والصناعة 

42

 . 

وعرفة البعض ايضا بأنه دمج للتكنولوجيا احلديثة يف عناصر اإلنتاج  لتسهيل إنتاج السلع 

تكوين وتبادل املعرفة كنشاط ادلة اخلدمات بشكل ابسط وأسرع، ويعرف أيضا بأنه يستخدم لومب

"اقتصادي "املعرفة كسلعة

43

.   

االقتصاد املبين على املعرفة هو االقتصاد الذي تلعب فيه املعرفة دورا يف خلق الثروة وهذا دور ف 

ساحة اليت حتتلها املعرفة يف هذا قديم ظلت املعرفة تلعبه يف االقتصاد لكن اجلديد هو حجم امل

 .44االقتصاد حيث أصبحت أكرب وأكثر عمقا مما كانت عليه من قبل 

ذلك االقتصاد الذي يشكل  :لو أردنا تقديم تعريف خمتصر القتصاد املعرفة ألمكننا القول بأنهو

وخللق الثروة  فيه إنتاج املعرفة وتوزيعها واستخدامها، هي احملرك الرئيس لعملية النمو املستدام

وفرص التوظيف يف كل اجملاالت. إنه يقوم على أساس إنتاج املعرفة )أي خلقها( واستخدام مثارها 

ما يعرف باملعرفة الصرحية اليت تشتمل على قواعد  وإجنازاتها، حبيث تشكل هذه املعرفة )سواًء

ها اإلفراد خبرباتهم البيانات واملعلومات والربجميات وغريها، أو املعرفة الضمنية اليت ميثل

 ومعارفهم وعالقاتهم وتفاعالتهم( مصدرًا رئيسًا لثروة اجملتمع ورفاهيته
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وبناء على التعريفات السابقة ، يتسم االقتصاد املبنى على املعرفة بعدد من اخلصائص املميزة 

السياسات التى تعرب من األسلوب الذى تؤدى فيه املشروعات أعماهلا والطريقة التى تستجيب بها 

احلكومية ، ففى االقتصاد القائم على املعرفة تكون كافة الصناعات مبا فيها ذلك القطاعات 

األولية مثل الزراعة ، كثيفة االستخدام لعنصر املعرفة ، ويقصد بكونها كثيفة املعرفة أن نسبة 

 جوهرية أو ال بأس بها من تكلفة اإلنتاج الكلية توجه حنو التطوير والتنمية .

االقتصاديات املبنية على املعرفة بالقدرة على توليد واستخدام املعرفة أو مبعنى  حيث تتميز    

آخر القدرة على االبتكار، ال ميثل فقط املصدر األساسي للثروة وإمنا تعد أساس امليزة النسبية 
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املكتسبة يف االقتصاد اجلديد 

46

ات اإلنتاج فاملعرفة هي الوسيلة األساسية لتحسني كفاءة عملي  .

والتوزيع والتحسني نوعية وكمية اإلنتاج وحتسني فرص االختيار بني السلع واخلدمات سواء 

بالنسبة للمنتجني أو املستهلكني كما إن املعرفة قد تلعب دورا كبري يف منو اإلنتاج والتوظيف يف 

 .ت وغريها قطاعات تتصف أنها تستخدم تقنيات عالية مثل احلاسبات وااللكرتونيات واالتصاال

 ثانيا : اختالف اقتصاد المعرفة عن االقتصاد التقليدى :

إن االنتقال من اقتصاد الصناعة القائم على املاديات ، إىل اقتصاد املعرفة القائم على النقيض     

الالمادى ، أدى إىل نقالت نوعية حادة تبلغ التناقض التام فى كثري من األحيان ومن هذه 

ى االختالفات ما يل
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: 

 بينما تتناقص املوارد املالية مع استهالكها ، تنمو املوارد املعرفية كلما زاد استهالكها . .1

 ينمو سوق االقتصاد التقليدى بقوى العرض ، فى حني ينمو سوق اقتصاد املعرفة بقوى الطلب  .2

ع وفرته تزيد قيمة املنتج املادى مع الندرة وقلة العرض ، فى حني تزداد قيمة املنتج املعرفى م .3

وشيوع استخدامه

48

 . 

وكما ترتكز مقومات التوسع ملؤسسات االقتصاد التقليدى على عوامل مادية كأضافة خطوط  .4

إنتاج جديدة ، أو فتح منافذ جديدة لتوزيع السلع واخلدمات ، فى حني تقاس قابلية مؤسسات 

وث وتطوير وقواعد اقتصاد املعرفة للتوسع على توافر البنية التحتية من شبكات واتصاالت وحب

معارف وما شابه ، ومجيعها أمور حتدد مستوى الذكاء اجلمعى للمؤسسة ككل ، وذلك الذكاء ناتج 

عن التفاعل الديناميكى بني العاملني والوحدات التنظيمية داخل املؤسسة 

49

     . 

 مجلة و مييز لنا يفواجلدول االتى يوضح اختالف اقتصاد املعرفة عن االقتصاد التقليدي ،   

 :و اقتصاد املعرفةتقليدى خصائص معينة، مقارنة بني ما اصطلح عليه باالقتصاد ال

 االقتصاد املعريف مقارنة باالقتصاد التقليدي -1-اجلدول رقم 

 : االقتصاد املعريف : االقتصاد التقليدي

 االستثمار يف رأس املال املعريف. - االستثمار يف رأس املال املادي. -

اد عل اجلهد العضلي )امللموسات( االعتم -

 بدرجة أساسية يف االقتصاد التقليدي.

االعتماد على اجلهد الفكري )الالملموسات(  -

 بدرجة أساسية يف االقتصاد املعريف.

استقرار األسواق يف ظل منافسة تتحكم  -

 البريوقراطية السلطوية. -غالبًا  -فيها 

 ديناميكية األسواق و اليت تعمل يف ظل -

 تنافسية مفتوحة.

هي احملرك  Mechanisationامليكنة  -

 األساسي لالقتصاد الصناعي.

هي احملرك األساسي  Digitizationالرقمية  -

 لالقتصاد املعريف. 

يهدف االقتصاد التقليدي إىل التوظيف  -

الكامل للقوى العاملة دون حتديد مهارات 

 مميزة ألداء العمل.

إىل وضع قيمة  يهدف االقتصاد املعريف -

حقيقية لألجور  والتوسع يف استخدام 

ذات املهارات العالية اليت تتفاعل مع  العمالةا

 التعليم و التدريب املستمر.
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أنه اقتصاد ندرة، حيث تنضب موارده  -

 بكثرة االستخدام.

أنه اقتصاد وفرة، حيث تزداد موارده )املعرفة(  -

 بكثرة االستخدام.

راعي لقانون تناقص خضوع االقتصاد الز -

العوائد )تزايد التكاليف(، واالقتصاد 

الصناعي لقانون ثبات العوائد )ثبات 

 التكاليف( مع االستمرار يف االستخدام.

خضوع االقتصاد املعريف لقانون تزايد  -

العوائد )تناقص التكاليف( مع االستمرار يف 

 االستخدام.

 العالقات بني اإلدارة و القوى العاملة يف -

 االقتصاد التقليدي تتسم باالستقرار.

العالقات بني اإلدارة و القوى العاملة يف  -

االقتصاد املعريف تتسم بعدم االستقرار، إذ 

 ينتفي مبدأ التوظيف مدى احلياة.

العالقة بني قطاعات األعمال و الدولة  -

غري متكافئة، إذ تفرض الدولة سيطرتها و 

دولة و تصدر أوامرها طبقا ملتطلبات ال

 توجهاتها االقتصادية. 

العالقة بني قطاعات األعمال و الدولة يف  -

االقتصاد املعريف قائمة على التحالف 

 والتعاون.

 ليس مقيدًا بزمان أو مكان. - مقيد بزمان و مكان. -

: علي بن حسن يعن اهلل القرني، متطلبات التحول الرتبوي يف مدارس املستقبل الثانوية املصدر

ملكة العربية السعودية يف ضوء حتديات اقتصاد املعرفة، رسالة دكتوراه يف اإلدارة الرتبوية بامل

والتخطيط، قسم اإلدارة والتخطيط، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، 

 .49، ص: 2009

واخلصائص  مبجموعة من السماتيتمبز اقتصاد املعرفة  السابق إنويتضح لنا من اجلدول 

، و من خالل مراجعتنا لألدبيات اليت تناولت مسات  األخرى اليت متيزه عن االقتصاد التقليدي

، وجدنا أنه وبشكل عام يتميز اقتصاد املعرفة باآلتي وخصائص اقتصاد املعرفة

50

:

 

 

 الفكري.أنه كثيف املعرفة يرتكز على االستثمار يف املوارد البشرية باعتبارها رأس املال املعريف و 

  وخاصة  لقوى العاملة املؤهلة و املدربة و املتخصصة يف التقنيات اجلديدةااالعتماد على

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

  اعتماد التعلم و التدريب املستمرين وإعادة التدريب، اليت تضمن للعاملني مواكبة التطورات اليت

 حتدث يف ميادين املعرفة.

 علومات واالتصاالت توظيفا يتصف بالفعالية لبناء نظام معلوماتي توظيف تكنولوجيا امل

 فائقة السرعة و الدقة واالستجابة.

 .انتقال النشاط االقتصادي من إنتاج و صناعة السلع إىل إنتاج وصناعة اخلدمات املعرفية 

 .تفعيل عمليات البحث و التطوير كمحرك للتغيري و التنمية 

 كلما ارتفعت مؤهالتهم و تنوعت كفاياتهم وخرباتهم. ارتفاع الدخل لصناع املعرفة 
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 و ميتاز باالنفتاح  أنه مرن شديد السرعة و التغري، يتطور لتلبية احتياجات متغرية ،

، بل هو اقتصاد مفتوح  ؛ إذ ال توجد حواجز للدخول إىل اقتصاد املعرفة املنافسة العامليةو

 بالكامل.

 و توليد منتجات فكرية معرفية جديدة مل تكن األسواق  القدرة على االبتكار وإجيادب تميزي

 تعرفها من قبل.

  ارتباطه بالذكاء و بالقدرة االبتكارية وباخليال، وبالوعي اإلدراكي بأهمية االخرتاع و اخللق

، وتفعيل ذلك كله إلنتاج أكرب يف الكم  واملبادرة واملبادأة الذاتية واجلماعية لتحقيق ما هو أفضل

 ، وأفضل يف حتقيق اإلشباع ودة األداءوأكثر يف ج

  ال متثل املسافات أيًا كان أبعادها أي عائق أمام عملية التنمية االقتصادية أو االتصال أو التعليم

 أو جناح املشروعات أو االندماج الكامل يف اجملتمع بشكل عام.

 واالحتياجات  إن املعرفة متاحة بشكل متزايد لكافة األفراد ويتم توفريها بصورة تتوافق

الفردية واالجتماعية مبا ميكن كل فرد من اختاذ القرارات بصورة أكثر حكمة يف كافة جماالت 

 احلياة.

 .إن كل فرد يف اجملتمع ليس جمرد مستهلك للمعلومات، ولكنه أيضًا صانع أو مبتكر هلا 

وسع استعمال إن اقتصاد املعرفة يعد من املفاهيم الناجتة عن تطور وتويتضح لنا مما سبق 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، فهى تعد البنية التحتية هلذا االقتصاد  ، ويتسم اقتصاد 

صاالت ومن االدوار التى املعرفة خبصائص مستمدة من املعرفة واملعلومات ومن تقنية املعلومات واالت

راد واملؤسسات ، واألهداف التى تعمل على حتقيقها واملنافع التى يوفرها لألفتقوم بها

 وللمجتمعات ، حيث يتميز خبصائص متعددة تعد مبثابة االعمدة التى يرتكز عليها   .

 ثالثا : تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالنتقال إىل اقتصاد املعرفة :

إن استخدام ودمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أحد الركائز األساسية التى تعمتد عليها 

ول إىل االقتصاد املعرفى بشكل اساسى ، حيث ان البنية التحتية للمعلومات احليوية عملية التح

ميكنها أن تسهل التواصل الفعال ونشر ومعاجلة املعلومات ، وتشري البنية التحتية لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت إىل إمكانية الوصول واملوثوقية وكفاءة أجهزة احلاسب االىل واهلواتف 

التلفزيون واإلذاعة وتعزيز الشبكات املختلفة ، وحتسني وارتفاع فى مستوى هذه البنية  واجهزة

يزيد من كفاءة فى استخدام التكنولوجيا احلالية ، ويعزز اإلنتاج واالبتكار واالكتشافات اجلديدة 

51
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على  حيث تلعب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  دور كبري فى حتقيق وتعزيز االقتصاد القائم

املعرفة ، فقد غريت تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات طريقة التفكري والعمل وساهمت فى عملية 

تسريع وجتديد دورة العمل واالإنتاج . ويعد الوصول إىل اإلنرتنت بداية حقيقة للوصول إىل 

 املعرفة ، لذلك ينبغى على الدول حتفيز وتعزيز فرص الوصول إىل خدمات اإلنرتنت لتعزيز

الوصول إىل املعرفة ، وعلى هذا يتطلب من احلكومات أن تكون ملزمة بشكل إجيابى بتوفري 

الوصول الشامل إىل اإلنرتنت ، وميكن حتقيق ذلك من خالل 
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  : 
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وضع اليات فعالة وتنظيمية تتبنى الوصول إىل خدمات اإلنرتنت بشكل اكرب ليشمل مجيع  -1

 الفئات والطوائف. 

 اىل والفنى لتسهيل وصول اخلدمة وتيسريها .تقديم الدعم امل -2

 تقديم التوعية حول كيفية استخدام اإلنرتنت والوصول غلى املعرفة . -3

 العمل على وضع وإقرار السياسات والتشريعات اهلادفة إىل تعزيز حرية الوصول إىل اإلنرتنت.  -4

 يها ومعاجلتها بشكل فعال .معاجلة قضايا وحتديات الوصول إىل اإلنرتنت والعمل على تالف -5

فنذا كان االقتصاديون يقسمون النشاط االقتصادى تقليديا إىل ثالثة قطاعات هى : الزراعة 

والصناعة واخلدمات ، فنن علماء االقتصاد واملعلومات فى هذه املرحلة يضيفون إليها قطاعا رابعا 

وزيعها نشاطا اقتصاديا رئيسيا فى وهو قطاع املعلومات ، حيث أصبح إنتاج املعلومات وجتهيزها وت

العديد من بلدان العامل 

53

. فتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعد عامال أساسيا خللق اقتصاد 

عاملى قائم على املعرفة ، حبيث ميكنها أن تلعب دورا هاما فى تسريع النمو والقضاء على الفقر 

عرتاف من قبل البنك الدوىل بأن تكنولوجيا ، مت اال 2004وتعزيز التنمية املستدامة ،  وفى  عام 

املعلومات واالتصاالت تعترب مبثاية العمود الفقرى القتصاد املعرفة 

54

؛ حيث أن انتشار واستخدام  

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مسح ببناء اقتصاد جديد " اقتصاد املعرفة " وهى مرحلة تشق 

ل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جزء ال يتجزء من طريقا جديدا فى التاريخ اإلنسانى ، وجيع

معظم الفعاليات االقتصادية والسياسية واالجتماعية ، وحيقق تغريات عميقة فى مجيع مناحى 

 احلياة .

 دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى تحقيق اقتصاد المعرفة: المطلب الثانى

يقرتن ظهور مفهوم اقتصاد املعرفة مع تطور وازدهار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، وهلذا 

تعد هذه االخرية الركيزة األساسية لبناء جمتمع املعلومات ، فال ميكن تصور بناء اقتصاد املعرفة 

اد املعرفة بدون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فعالة ومتاحة جلميع افراد اجملتمع ، إن اقتص

يتطلب وسائل اتصال فعالة من حيث السرعة والكمية وغريها ، كما يتطلب كم هائل من 

 املعلومات تتداول بسرعة وبكميات كبرية من أجل حتقيق وبناء اقتصاد املعرفة .

ويعد مؤشر نشر تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على قدر كبري من األهمية خاصة 

ئع ، حيث التقى االقتصاد القائم على املعرفة بقاعدة تكنولوجية مالئمة وهذا ما مع تزامن الوقا

أدى إىل تعزيز مشرتك بني ازدهار النشاطات املكثفة يف املعرفة واإلنتاج ونشر التكنولوجيا 

اجلديدة ، وهلذه األخرية ثالث تأثريات يف االقتصاد وهي 
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: 

 ل املعاجلة ، والتخزين ، وتبادل املعلومات.أنها تسمح بدر أرباح إنتاجية خاصة يف جما  .1

تعزز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة ظهور وازدهار صناعات جديدة مثال: وسائل   .2

 اإلعالم املتعددة، التجارة اإللكرتونية، اجلداول اإللكرتونية...اخل.

نيات اجلديدة أنها حتث على اعتماد مناذج تنظيمية أصلية بهدف استخدام أفضل لإلمكا  .3
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 لتوزيع ونشر املعلومات.

وفى ظل التطورات االقتصادية العاملية والتى أضحت على كل ما هو رقمى ومرتبط بتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت ، أصبح لزاما على االفراد واملؤسسات واجملتماعات تطوير خدماتها املقدمة ، 

ى االصول غري املادية ملواكبة االنتقال إىل اقتصاد املعرفة القائم عل

56

، من خالل تطبيق بعض 

مظاهر االنتقال إىل اقتصاد املعرفة وهى التجارة االلكرتونية والدفع االلكرتونى والتعلم 

والتى تعد فى نفس االلكرتوني  بينهما ،  الربط والتوسع يفاإللكرتونى واحلكومة االلكرتونية 

صاالت ، وسوف نتناول أهم تلك التطبيقات الوقت أحد تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالت

 كاالتى :

لقد أدت التطورات العلمية والتكنولوجية إىل األسواق االفرتاضية) التجارة اإللكرتونية (: - 1

تغيري معظم العالقات واملعامالت اإلقتصادية ، األمر الذى أدى إىل ضرورة تغيري املفاهيم 

بني ما أفرزتة تلك التطورات العلمية والتكنولوجية ، والتوجهات اإلقتصادية املختلفة ، فمن 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبختلف تقنيتها وأدواتها ، التى كان هلا الفضل الكبري فى 

تغيري أو نقل التوجه اإلقتصادى من إقتصاد قائم على األصول املادية إىل إقتصاد قائم على 

واألنشطة والتنمية االقتصادية مل تعد قائمة على التوسع  األصول غري املادية ، إذ أن التعامالت

فى اإلنتاج الصناعى بقدر ما أصبحت قائمة على التوسع فى إستخدام التكنولوجيا 

57

. 

مسحت بقيام  ومتثل التجارة اإللكرتونية من أهم تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التى

 من املعلومات والسلع واخلدمات  ، فضال عن ذلك سوق عاملية ميكن فيها الوصول إىل كم كبري

فهى تقوم على تسهيل املبادالت املعلوماتية واالقتصادية والتجارية بني االشخاص والبلدان 

تلك التى تغطى عمليات تبادل السلع واخلدمات عن طريق  وتعرف تلك التجارة بننهااملختلفة . 

نرتنت والشبكات اخلاصة املغلقة وتلك الشبكات وسيلة الكرتونية او وسيط اليكرتونى مثل اال

املتصلة بني احد العمالء وموردية

58

. 

أو التجارة اإللكرتونية (Virtual Markets)وتدعم تقنية املعلومات تأسيس األسواق اإلفرتاضية 

59

 

(E-Commerce ) اليت متكن املنظمة من إجياد أسواق أخرى داخلية أو خارجية، كما تعزز العالقات

جارية بني املشروعات وعمالئها ؛ إلن سرعة النمو يف تطور الشبكة العاملية للمعلومات منذ الت

أدى إىل التطور يف جمال  1993يف عام  ( www) بداية التسعينات وبداية استخدام املتصفح 

التجارة اإللكرتونية ، واليت تعترب إحدى اجملاالت اليت ساهمت هذه التقنية يف تقدمها ، إضافة 

ىل أن التجارة اإللكرتونية تعترب حجر األساس لإلقتصاد الرقمي احلديث ، الذي أدى بدوره إىل إ

 إحداث تغيريات جذرية وسريعة داخل املشروعات على مستوى العامل.

وحيث تزايدت بصورة مذهلة التجارة اإللكرتونية التى تتم بني الشركات نفسها  نتيجة لتزايد 

 دخلتتعترب التجارة اإللكرتونية واحدة من التعابري احلديثة واليت  نتعدد مستخدمى اإلنرت

واليت هي  نسانيةحتى أنها أصبحت تستخدم يف العديد من األنشطة االبقوة حياتنا اليومية 

وحتتاج معامالت التجارة اإللكرتونية إىل  واالتصاالت . ذات ارتباط بثورة تكنولوجيا املعلومات

إلكرتونية لتسهيل املعامالت واملبادالت التجارية والتى تقف فى مقدمتها  وجود إدوات ونظم دعم

وسائل الدفع اإللكرتونية 

60

. 
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وبناء على ذلك ميكن القول بان التجارة االلكرتونية لديها القدرة الن تكون من اعظم التطورات 

ن تتيح فرصا االقتصادية فى القرن احلادى والعشرين عصر تكنولوجيا املعلومات والتى ميكن ا

؛ حيث شهدت التجارة الدولية فى ظل  61لتحسني احلياة العاملية ولتحقيق الرفاهية االقتصادية

تطور ومنو التجارة االلكرتونية تطورا ملحوظا وسريعا فى الربع القرن املاضى ، حيث ادت اىل 

باالحرى ادى اىل  تغيري كثري من العادات السائدة واملستقرة فى خمتلف اجملتماعات املعاصرة ، او

كانت ملن اهم اثار التجارة  –قلبها رأسا على عقب ، ويرجع هذا التطور السريع اىل عدة عوامل 

اهمها : أنها من ناحية تتطابق مع مصلحة املستهلك ورغباتة ، حيث يلمس نتائج  -االلكرتونيه

رى ان هذا التطور واثار التكنولوجيا احلديثة على حياتة الشخصية والعملية ، ومن ناحية اخ

السريع هلذا النوع من التجارة قد صاحبة تطور كبري فى التجارة الدولية ، السيما فى التبادل 

االلكرتونى للسلع واخلدمات دون تدخل من االنسان ، وهو تطور يواكب ويتزامن مع التطور 

ا ، هذا فضال السريع الذى تشهدة الصناعات احلديثة بفضل ستخدام التكنولوجيا املتقدمة فيه

 عن تقدم وسائل االتصاالت املسموعة واملرئية.

وقد حث ظهور االنرتنت  على تطور  التجارة االلكرتونية  ، وبالتاىل انتقل جمال التجارة من 

اجملال احلقيقى اىل اجملال االفرتاضى ، واصبحت شبكة االنرتنت مسرحا ألمتام العمليات 

لزم التطور الكبري فى التجارة االلكرتونية فى مجيع حلقاتها التجارية بدال من ارض الواقع، واست

احداث تطور فى جمال اخلدمات املصرفية الجياد وسائل دفع االلكرتونية تتماشى مع طبيعتها 

االفرتاضية ، فنجاح التجارة االلكرتونية مرهون باجياد وسائل دفع  التى حتقق اكرب قدر من 

وسائل الدفع اإللكرتونية هو الذى يشكل الدافع الرئيسى وراء االمان واملالئمة ، حيث ان تطور 

تطور وتطوير التجارة االلكرتونية ويقف وراءهما معا التطور املذهل فى تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت .

فالتجارة اإللكرتونية هى احملرك األساسى القتصاد املعرفة ، وال ميكن ألية خطة ناجحة أن 

م التجارة اإللكرتونية ، دون النظر إىل االطار االجتماعى االقتصادى الذة تنظر إىل شروط دع

تعمل فيه التقنية االقتصادية احلديثة ، كما ال ميكننا تصور وجود اقتصاد املعرفة دون وجود 

حمركه االساسى وهى التجارة اإللكرتونية 

62

. 

ية مع  بداية هذا القرن تغريا شهدت البيئة االقتصادية العامل حيث  وسائل الدفع اإللكرتونى: -2

وكان من بني القطاعات  ،جوهريا متثل يف االستخدام املتنامي لوسائل االتصال واإلعالم املتطورة 

اليت استفادت من هذا التغري  القطاع املصريف ، الذي حاول تبين وسائل الدفع اإللكرتوني 

اقتصاديات البلدان  على منوجيابى بشكل اوالتخلي تدرجييا عن الوسائل التقليدية اليت أثرت 

املختلفة ، وهذا التطور فى وسائل الدفع ، دفع العديد من االقتصاديني والقانونني إىل التنبؤ 

بعامل بدون ورق مستقبال ، حيث ستحل وسائل الدفع اجلديدة التى تعتمد على اإللكرتونيات 

إللكرتونية عامليا إىل أن اصبحت حمل تلك التقليدية ، وذلك فى ظل تنامى حجم وسائل الدفع ا

 متثل املستقبل لقطاعات اقتصادية كبرية خاصة التى تتعلق باخلدمات واالتصاالت .
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وإن اتساع ظاهرة العوملة وإنتشارها أثرها فى نظم مدفوعات خمتلف بلدان العامل ، فرض على 

املالية بسبب تكاملها  الدول النامية حتديات اقتصادية غري مسبوقة ، فنشاط املؤسسات واألسواق

بعد حترير حركة روؤس اإلموال ، على األخص فيما يتعلق باألوراق املالية من جانب ، وزيادة 

حجم التبادل التجارى اخلارجى الذى أصبح أكثر نشاطا ومنوا فىنجناز واستالم مدفوعات ومبختلف 

العمالت

63

. 

إىل  الصناعة عصر  من البشري لالتحو من التنمية قاطرة  الدفع اإللكرتونى خدمات وتظل 

 املوارد كافة الصناعة هذه رجال ابتكرها اليت العمل آليات خالل من وفرت عصر املعرفة حيث

نظم الدفع اإللكرتونى ووسائلها  خالل لنمو االقتصادى من الالزمة االستثمارات للتنمية الالزمة

اإللكرتونية وغريها من الوسائل املتعددة كبطاقات الدفع اإللكرتونى ، واالوراق التجارية 

 املستحدثة .

الدفع اإللكرتوني على أنه "  عملية حتويل األموال هي يف األساس مثن سلعة أو  وعرف البعض

خدمة بطريقة رقمية ، أي بنستخدام أجهزة الكمبيوتر ، وإرسال البيانات عرب خط هاتفي أو 

نات " شبكة ما أو بأي طريقة إلكرتونية أخرى إلرسال البيا

64

 . 

وقد مت تطوير طرق الدفع اإللكرتونية كأحد تطبيقات احلديثة لتكنوجليا املعلومات 

واالتصاالت من أجل تسهيل عمليات املدفوعات وتيسريها ، ومواكبة تطورات التجارة اإللكرتونية 

جعلها ، والتقليل من استخدامات النقود الورقية ، ومل يقتصر دورها على تيسري إجراءات الشراء و

أكثر مرونة ومرحية فحسب ، بل تعداها اىل خلق أسواق وشركات وخدمات جديدة مل يكن تصور 

وجودها ممكنا فى السنوات القليلة املاضية 

65

. 

ونتيجة لألهمية التى بدأت حتتلها وسائل الدفع اإللكرتونية من حيث االستخدام الواسع هلا 

الذى يشهدة القطاع املصرفى ، لذلك فهى تؤثر  وانتشارها السريع ، لتشكل إحدى معامل التطور

 بشكل اجيابى على نواحى احلياة االقتصادية واالجتماعية بشكل أجيابى .

يفرض اقتصاد املعرفة ضرورة إعداد جيل جديد يستطيع أن  التعلم والتدريب اإللكرتوني : -3

رفة عن طريق البحث يتعامل مع لغة هذا العصر واكتساب مهارة هائلة وقدرة على حتصيل املع

الذاتى وتوظيف املعلومة وربطها باحلياة وحتقيق أقصى إفادة ممكنة وقيمة مضافة من خالل 

دمج التكنولوجيا واستخدامها فى التعليم والتدريب 

66

. 

وحيث إن الولوج يف عصر املعرفة الذي يرتكز على استغالل التقنيات احلديثة يف شتى مناحي 

االرتقاء بالرؤية املستقبلية و إعادة النظر يف أساليب العمليات التقليدية احلياة املعاصرة، يتطلب 

على كافة األصعدة ، فقد غدت تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت وسيلة حياة ، و ليست جمرد 

أدوات رفاهية مقتصرة على جمال معني أو خنبة اجتماعية  و يف ظل التوجه العاملي حنو 

تعتمد بشكل أساس على التقنيات احلديثة الستغالل املعرفة يف رفع اقتصادات املعرفة اليت 

مستوى الرفاهية االجتماعية و استغالل املوارد املختلفة افضل استغالل ، وأصبحت تكنولوجيا 

املعلومات و االتصاالت وسيلة بقاء و أداة ال ميكن االستغناء عنها يف ظل عامل مفتوح يعتمد 

يار للتقدم و االزدهار، و يف هذا اإلطار يربز النظام التعليمي كأهم على القدرة التنافسية كمع



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

 الفرص والتحديات: اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات

 م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من 

 

 

 

725 

حمرك إلحداث تغيري جذري و ثورة حقيقية يف منط احلياة و التفكري، فاألجيال الصاعدة دائما 

 . 67هي األقدر على حتقيق نقلة نوعية إن توفرت هلا سبل ووسائل التغيري

إىل االنتقال من اجملتمع الصناعى إىل جمتمع املعرفة لذلك أدت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

الذى يتسم خبصائص ومميزات ومنها التوجة حنو التعلم اإللكرتونى 

68

.   فهو نوع من التعليم 

يعتمد على استخدام الوسائط اإللكرتونية فى االتصال واستقبال املعلومات واكتساب املهارات 

لب واملؤسسة التعليمية ، وال يستلزم هذا النوع من التعلم والتفاعل بني الطالب واملعلم وبني الطا

وجود مبانى بل إنه يلغى مجيع املكونات املادية للتعليم ، ويربط هذا النوع من التعليم بالوسائل 

اإللكرتونية والشبكات التعليمية واالتصاالت وخاصة شبكة املعلومات الدولية ) اإلنرتنت ( التى 

علم اإللكرتونى اصبحت وسيطا فاعال للت

69

. 

ويعد التعلم اإللكرتونى اجتاها حديثا لدفع وتشجيع اإلفراد للتعليم املستمرواالنتقال إىل ثقافة 

االبتكار واإلبداع ، وتقليص اهلوة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية والعمل على بناء اقتصاد 

لكرتونى الذى أصبح حتمية يتم من املعرفة ، ويشار إىل أن احلاسب االىل هو عصب التعلم اإل

 خالهلا بناء وحتقيق اقتصاد املعرفة .

كما إن لتكنولوجيا املعلومات واإلتصال تأثري آخر هو إدخال متطلبات جديدة حول القوى العاملة   

، من هذه التغيريات زيادة أجور العاملني يف مهن هذا القطاع زيادة كبرية نسبيا،حيث أن معدل 

 1998دوالر لعام  5800يف الصناعات املنتجة لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت كان  ياألجر السنو

دوالر يف القطاعات  31400يف الواليات املتحدة األمريكية ،أي أعلى من معدل األجر السنوي البالغ 

ارتفعت األجور للعاملني يف الصناعات  1992،ومنذ سنة  %85األخرى ، أي األجر أعلى  بنسبة 

سنويا ، باملقابل مل ترتفع األجور يف الصناعات  %5.8نتجة لتكنولوجيا املعلومات مبعدل امل

.إضافة إىل أن إدخال تكنولوجيا املعلومات يف القطاعات األخرى %3.6اخلاصة األخرى بأكثر من 

عن طريق إستعمال جتهيزات وبرجميات أكثر تعقيدا وتطورا من التجهيزات املستعملة سابق ، 

ذه القطاعات حباجة إىل عمالة أعلى خربة وتعلما ،كما حيتاج إىل تدريب مستمر هلذه جيعل ه

القوى العاملة يتناسب مع تطور التجهيزات والربجميات

70

. 

أخذت العديد من املؤسسات والكيانات على عاتقها مسئولية التوجه  احلكومة اإللكرتونية : -4

عمل مستعينة فى ذلك بتكنولوجيا املعلومات حنو استخدام أساليب أكثر مرونة وتوسعا فى ال

واالتصاالت وخاصة اإلنرتنت ، كما أدركت البلدان أهمية االستفادة من التكنولوجيا املتقدمة فى 

املعلومات واالتصاالت وتوظيفها خلدمة اجملتماعات ، فتبنت مفهوم احلكومة اإللكرتونية ، لتكون 

قة وتقوم بربط االفراد مبختلف أجهزة ودوائر مبثابة النسخة االفرتاضية للحكومة احلقي

احلكومة عن طريق اإلنرتنت ، حيث تعيش احلكومة اإللكرتونية داخل اخلوادم اخلاصة مبراكز 

حفظ البيانات على شبكة اإلنرتنت ، وحتاكى أعمال احلكومة التقلييدية والتى تتواجد بشكل 

حقيقى ومادى فى إجهزة البلدان 

71

 . 

 اخلدمات أداء أسلوب نیلتحس واالتصاالت املعلومات ایتكنولوج خداماست وعرفت بننها

 نیبالروت زیمتی أسلوب من اخلدمة أداء أسلوب تعنى تغيري أخرى وبصيغة. ةیاحلكوم
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 املعلومات ایتكنولوج استخدام على عتمدی أسلوب إىل اإلجراءات وتعقد وتعدد ةیروقراطیوالب

 عرب لةھس قةیبطر للمواطن اھمیتقد دفھب ةیوماحلك اخلدمات أداء نیلتحس واالتصاالت

اخلدمة  أداء تكلفة بذلك فتنخفض اھل واملال دھاجل من ریالكث وفری مما االنرتنت شبكة

72

. 

 االتصاالت بثورة ارتبطت اليت اجلديدة املفاهيم من واحدًا اإللكرتونية احلكومة مفهوم ويعترب

 املنظمات تطوير ضرورة التكنولوجيا فرضت فقد احلكومي القطاع على وتأثريها واملعلومات

 هدف هو احلكومية األعمال كافة يف إدخاهلا وأصبح العاملية، املستجدات مع يتوافق مبا العامة

 يف مرة أول اإللكرتونية احلكومة مصطلح ظهر وقد. والرقي التقدم إىل تسعى اليت الدول

 استخدام يف للتوسع دعا والذي الدولة، اخرتاع ةإعاد برنامج إطار يف األمريكية املتحدة الواليات

 اإللكرتونية احلكومة بداية أن كثريون ،ويعتقد.العامة اخلدمات تقديم يف احلديثة التقنيات

 إىل يعود احلكومية التطبيقات تاريخ ولكن التسعينيات، منتصف يف اإلنرتنت انتشار مع نشأت

ذلك  قبل عقود

73

وير فكر املنظمات واملؤسسات العاملة بالدولة ولبناء جمتمع رقمى ينبغى تط .

 للربط مبنظومة احلكومة اإللكرتونية 

 أكرب بشكل تعتمد اقتصادات من املتقدمة ، الدول احلكومة اإللكرتونية اقتصادات كما حولت

، فشهد االقتصاد  "اخلدمات" على متزايد بشكل تعتمد اقتصادات إىل والصناعة الزراعة على

قطاعي حتوال جذريا يف مستهل األلفية الثالثة ، اختلفت فيه موازين ارتكازه على العاملي 

وكان مما أسهم يف هذا التحول   ،الصناعة و الزراعة  إىل تشكله اقتصادا يعتمد على املعرفة 

الطفرة التكنولوجية  وبتعبري أدق  املعلوماتية ، حيث اختذت شبكة االنرتنيت  كوسيط  لتسهيل  

ليات اليت كانت تتطلب الكثري من اجلهد و الوقت ، و مل تستغين املؤسسة املالية املصرفية كل العم

املؤسسات االسرتاتيجية احليوية على هذا الوسيط يف جمال تقديم خدماتها و  باقي كغريها من

دائرة  نشاطاتها ، فنتج ما اصطلح عليه بالصريفة اإللكرتونية أوالبنوك اإللكرتونية

74

. 

نستنتج مما سبق أن تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تساعد فى منو اقتصاد املعرفة ، و

، ومع استمراريه النمو االقتصادى أدى إىل ظهور ما يسمى يسمى العصر اإللكرتنى إذ اصبح العصر 

على ( الذى يركز على اإلنرتنت واالتصال عن بعد ويقوم Digital economyباالقتصاد الرقمى ) 

جمتمع جديد 

75

؛ حيث تسببت ثورة املعلومات واالتصاالت فى تضاعف املعرفة اإلنسانية  

وتراكمها بسرعة كبرية ، وخصوصا املعرفة العلمية والتكنولوجية ، وأدت العوملة إىل إسقاط 

حواجز املسافات والزمن ، وفتح كل حمابس تدفق املعلومات واملعرفة بكل اشكاهلا ، من خالل شبكة 

واصل سلكية وال سلكية ربطت كل البلدان فى دائرة واحدة أتاحت هلم التفاعل والتداول التجارى ت

واملعلوماتى ، وأصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هى احللقة احلامسة لتحقيق التقدم 

 االقتصادى .  

ول النامية من خالل وتبذل حماوالت لتضيق الفجوة او اهلوة الرقمية بني الدول املتقدمة والد

بعض برامج األمم املتحدة والبنك الدوىل واجملموعة اإلوربية ، إال أن معظم هذة احملاوالت مرتبكة 

وغري مدركة ألبعاد مشكلة اهلوة الرقمية وتداعيتها ، فهى مشكلة اكرب من أن حتل بامتالك كل 

ل النامية أهمها عدم توافر مواطن جلهاز كمبيوتر متصل باإلنرتنت ، فهناك معوقات أمام الدو

البنية األساسية الالزمة للدخول إىل عصر املعلومات ، وارتفاع اسعار خدمات االتصاالت واملعلومات ، 
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وتفشى اإلمية بصورة عامة واإلمية الرقمية بصورة خاصة ، وياتى قبل ذلك كلة قدرة الدول على 

فال يقاس دخول عصر املعلومات بعدد احلصول على املعلومات واستيعابها واالستفادة منها ، 

أجهزة الكمبيوتر املستخدمة فى كل جمتمع ، وإمنا يقاس بالقيمة املضافة التى تكتسب من 

تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات سواء اكانت مادية أم عينية 

76

 . 

شأن وللقضاء على األمية التكنولوجية ، يقع على عاتق كل بلد تبنى محلة وطنية بهذا ال

تهدف إىل نشر املعرفة التكنولوجية ، وإزالة مظاهر التخوف منها ، وكسر احلواجز النفسية التى 

تفصل العديد من االفراد وبني التعامل مع احلواسيب ، وذلك عن طريق الدورات التدريبية 

ادية املختلفة ، وجهود وسائل اإلعالم املستمرة واملتواصلة ، ومطالبة وتشجيع املؤسسات االقتص

واالجتماعية واملهنية على لعب دور أكرب فى تطوير إمكانات أفراد اجملتمع ومؤسساتة فى التعامل 

مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطويرها 

77

أن تشيد بنية حتتيتة تكنولوجية فى . حيث 

 أصبحت لتىإطار اقتصاد املعرفة يكون أساسا باالستثمار فى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، ا

 بعض يف تطبيقاتها استخدام تأخر ، وأدى املعرفة على القائم لالقتصاد األساسية الركيزة

املختلفة ؛ إلنه يتطلب  االقتصادية القطاعات وفعالية كفاءة يف حقيقية خسارة إىل اجملتمعات

نتاج ونقل التحول إىل اقتصاد املعرفة تبنى إسرتاتيجية ذات شقني ، الشق اإلول الزيادة فى اإل

املعارف على املدى الطويل كالتعليم والتكوين والبحث العلمى والتطوير ، وياتى الشق الثانى ليعرب 

عن ظهور تطور تكنولوجى متمثال فى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

78

. 

م وأيضا من أهم متطلبات النمو املعرفى معاجلة التحديات ذات الصلة بأمن املعلومات واجلرائ

املعلوماتية ، حيث أحدثت النقلة النوعية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عدد من التحديات 

والقضايا األخالقية والقانونية املرتبطة بأمن املعلومات والتى تتبع من طبيعة املعلومات ذاتها ، 

رفة ، وبصفة لذلك محاية أمن املعلومات مسألة فى غاية اإلهمية لتحقيق النمو حنو اقتصاد املع

عامة حييط النظام املعلومات فى الدول العربية جمموعة من التحديات أهمها

79

 : 

 عدم وجود سياسة موحدة فى جمال أمن املعلومات . .1

 هناك قصور تشريعى واضح فى القوانني اخلاصة بتنظيم أمن املعلومات . .2

 عدم وجود رقابة كافية على املعلومات من جانب السلطه واجملتمع. .3

 ى املستوى األمنى لألشخاص الطبيعني واالعتبارين فى جمال املعلومات .تدن .4

وما دمنا ندرك ابعاد هذه التحديات ونستعد ملواجهتها ، فنحن فى جمتمع يعيش فى عصر       

املعرفة واخذ منها بنصيب وافر من تقنيات االتصاالت واملعلومات فى مؤسساتة املختلفة ، وهو 

مقومات جمتمع  املعرفة ، والعمل على توفري املناخ املالئم لتوظيف  يتطلع االن إىل إجناز

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها فى كل اجملاالت . و نشر الوعى بطبيعة العالقة 

التبادلية بني العلم والتقنية ، فنقل التكنولوجيا جيب أن يصحبة دائما نقل العلم لكى يكون 

يل ، ولقد كان رد الفعل البلدان النامية جتاة كل التقنيات املستوردة من جمديا على املدى الطو

اخلارج ينحصر فى اكتساب مهارة استخدامها ، وليس مهارة االستيعاب ، فاالخرييعنى القدرة على 
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توطني تلك التقنيات وتوظيفها لتحقيق النهوض مبجاالت اإلنتاج السلعى واخلدمى ومنو 

ساته االقتصادات فى مجيع مؤس

80

 . 

 الخاتمة:

تشكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  عصب احلياة من خالل وسائلها وتطبيقاتها املتعددة 

والتى تلعب االنرتنت دورا كبريا فيها ، حيث توفر تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ن استخدامها االستفادة منها على النحو البنية االساسية لالقتصاد املعرفى فهى تستطيع إن أحس

ولنقل البلدان النامية إىل البلدان األكثر تطورا،  اجملاالت مجيع يف والتقدم لتفوقبهدف ا االكمل

حيث تتميز بأنها عابرة للثقافات وختتصر الزمان واملكان ، كما تعتمد على التعليم الذاتى 

اإللكرتونية كأحد املعامالت التجارية التى  تتجاوز  واملستمر طوال احلياة  ، وعلى عمليات التجارة

منط األداء االعتيادى وال تتقيد مبكان معني أو وقت حمدد ، وكنتيجة للنمو املتسارع لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت جاءت وسائل الدفع اإللكرتونية التى ساهمت وبشكل فعال فى تقديم 

كاليف منخفضة خمتصرة الوقت واملكان ، باالضافة إىل خدمات مصرفية إلكتورنية متنوعة ، وبت

 احلكومة اإللكرتونية .

ومبا أن  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تشكل البنية التحتية الالزمة القتصاد املعرفة من خالل 

دة من انتشار واستخدام تطبيقاتها ، ميكننا إجياز التوصيات املقرتحة إلمكانية تعظيم االستفا

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التى تشكل عصب احلياة من خالل وسائلها وتطبيقاتها املتعددة 

 ، وذلك على النحو االتى :

تشييد وتطوير البنية التحتية لتلبية حاجات الباحثني بتكلفة زهيدة بصرف النظر عن   -

نات العينية أو الفعلية للبنية املكان والزمان ، وال يقتصر ذلك على تقارب املسافات بني املكو

التحتية فحسب ، وإمنا يشمل اختيار البنية التحتية املالئمة ذات اجلودة العالية التى ميكن 

 االعتماد عليها فى كل وقت ، والتى يكون فى مقدور غالبية االفراد دفع تكاليفها . 

االستفادة من منافع  جيب توافر البنية التحتية املعلوماتية واالتصاالتية ، لكى تستطيع -

تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخباصة فيما يتعلق بالتجارة اإللكرتونية والتعلم 

 اإللكرتونى .

ضمان تنمية القدرات للموارد البشرية وتطوير رأس املال البشرى بالدرجة الكافية إلمكانية  -

ت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعظيم االستفادة الكاملة من املنافع التى تتيحها تطبيقا

وزيادة الوعى العام بقدرتها على التنمية االقتصادية  ، فمهما بلغ تطور التجهيزات و الوسائل ، و 

مهما بلغت تكلفتها ، ال ميكن االستفادة منها إن مل يتوفر العنصر البشري القادر على اإلحاطة 

األمثل من خالل ختطى العقبات التقليدية مثل  مبصادر املعرفة املتوفرة ، واستغالهلا بالشكل

 الزمن واملسافات.  

ينبغى على الدول حتفيز وتعزيز فرص الوصول إىل خدمات اإلنرتنت لتعزيز الوصول إىل  -

املعرفة وذلك  بتخفيض تكاليف خدمات االتصاالت فى نفس الوقت الذى يتم فية رفع مستوى 

 ات .اخلدمة وتنويعها وتغطيتها لكافة املؤسس
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تبادل اخلربات و التجارب بني البلدان يف إنتاج و نشر املعرفة ، و ذلك من خالل البحث يف آخر  -

 املستجدات و التطبيقات و كيفية استخدامها لتحقيق التقدم املطلوب.

متطورة تسهم إىل حد كبري يف زيادة الثقة واألمان   همية توفري منظومة دفع إلكرتونيأ -

باإلضافة إىل توفري شبكات إنرتنت متطورة لتوصيل  ، ات  اإللكرتونيةدماخلوتعزيز استخدام 

، مما يسهل عملية التحول إىل  اخلدمة بتكلفة أقل وسرعة أعلى بهدف تفعيل مشاركة املواطنني

 لكرتونية.احلكومة اإل

إجياد البيئة التشريعية والقانونية الداعمة لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحماور  -

االقتصاد املعرفى ، مع الرتكيز على محاية البيئة اإللكرتونية من اجلرائم والتحديات األمنية 

وحتقيق االمن املعلوماتى ، ومحاية اخلصوصية والبيانات ، وتعزيز اليات محاية امللكية الفكرية 

 للمعرفة ، تعتمد على بناء بيئة توحى بالثقة واالمل فى استخدام تكنولوجيا املعلومات

 .ن على وجه اخلصوص محاية اخلصوصية، وتضمن أمن الشبكات واملعلومات ، كما تضمواالتصاالت

 المراجع باللغة العربية :  

 العربي جملة( /  الظالم يغمره مكان املعمورة يف يعد مل السادة أيها انتبهوا) الشهر حديث/  حممد الرميحي  /

 . م1997 مارس/  460 العدد

 حيياوى ، تأثري تكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت على العملية التعليمية فى اجلزائر ، دار  د. ابراهيم عمر

 .2016اليازورى ، عمان ، 

  ، 2006أمحد عبد الو نيس، مدحت أيوب ، اقتصاد املعرفة ، مركز دراسات وحبوث الدول النامية  ، القاهرة . 

 بل إصدار النقد اإللكرتونى فى الدول النامية د. أمحد حممد مشعل ، د. سعد خضري عباس ، واقع ومستق– 

 .2004، جملة افاق جديدة ، العدد االول والثانى ، يناير وابريل  -حاله األردن كنموذج

  ) الدار املصرية اللبنانية  –د. أسامة اجملدوب ، العوملة واالقليمية ) مستقبل العامل العربى فى التجارة الدولية-  

 . 2001ثانية ، القاهرة ، الطبعة ال

  دراسة واقع املصرف  –بسمة حممد سامي اخلطيب، دور تكنولوجيا املعلومات يف تسويق اخلدمات املصرفية

 .2009كلية االقتصاد، جامعة دمشق ،  ماجستري يف إدارة األعمال، رسالة –التجاري السوري 

 من عينة يف ميدانية دراسة - ونيةااللكرت اإلدارة ملشروعات احلرجة النجاح عوامل،  صادق سليمان درمان.د 

 .2009  ابريل 15-14، األردنية األعمال اجلامعة كلية الثاني املؤمتر،  العراق -املوصل مدينة يف التكنولوجية املنظمات

  2015دارن بارنى ، اجملتمع الشبكى ، ترمجة . أنور اجلمعاوى ، املركز العربى لألحباث ودراسة السياسات ، فرباير. 

 م . 2010عمان  -حبى مصطفى عليان ، اقتصاد املعلومات ، دار صفاء للنشر والتوزيع  د. ر 

  2012عمان ،  –د. رحبى مصطفى عليان ، إقتصاد املعرفة ،دار صفاء للنشر والتوزيع. 

  د. سامل حممد السامل ، التقنية املعاصرة ووسائل نقلها إىل الدول النامية مع الرتكيز على تقنية املعلومات ،

 .  1992مكتبة امللك فهد الوطنية ، 

  .أساسيات نظم املعلومات اإلدارية وتكنولوجيا املعلومات، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان،   سعد غالب ياسني،د

 . 2006 األردن ،

 .املعرفة سناء عبد الكريم اخلناق: دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمليات إدارة املعرفة،امللتقي الدوليد:

 . 2005نوفمرب 13و12 اجلزائر ، الركيزة اجلديدة و التحدي التنافسي للمؤسسات االقتصادية، بسكرة،
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  التاثريات اإلجتماعية ( ، الدار املصرية  –التحديات  –د. شريف درويش اللبان ،  تكنولوجيا االتصال ) املخاطر

 .2000اللبنانية ، القاهرة ، 

 ز حممد العزاوي ، املنهج واالقتصاد املعريف ، الطبعة األوىل ، دار املسرية للنشر ، فائ عبد الرمحن اهلامشي

 .2007والتوزيع ، 

 .2003عامر قنديلي، املعجم املوسوعي لتكنولوجيا املعلومات واالنرتنت، دار املسرية للطباعة والنشر، األردن ،د . 

 فى املعرفة)  الثانى الدوىل  امللتقى العلمى،  ملعرفةا واقتصاد واالتصال املعلومات تكنولوجيا،  قلش عبداهلل. د 

 . م 2007 نوفمرب 28 -27 اجلزائر –(  العربية للبلدان التنافسية املزايا تكوين فى ومساهمتها الرقمى االقتصاد ظل

 عبد الرحيم وهيبة ، "إحالل وسائل الدفع التقليدية باإللكرتونية " ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري  ،

 . 2006قسم علوم التسيري، فرع نقود ومالية ، جامعة اجلزائر ،

  ، 2011د. عبداملطلب عبداحلميد ، االقتصاد املعرفى ، الدار اجلامعية ، االسكندرية. 

  ، 2015د. عبداهلل حسن مسلم ، إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات ، دار املعتز للنشر والتوزيع ، الطبعة االوىل . 

 ورقلة جامعة حلسن حممد عالوي. أ،  مسيلة جامعة الرمحان عبد القري. أ،  مسيلة جامعة الفتاح عبد ويأ.عال ، 

امللتقى الدوىل حول اقتصاد املعرفة ،  ، املعرفة إقتصاد يف إسرتاتيجي مدخل اإلتصال و املعلومات تكنولوجيا

 .2005نوفمرب 

 يا املعلومات فى منظمات االعمال االستخدامات والتطبيقات ، د. غسان قاسم داود ، د. امرية شكر وىل ، تكنولوج

 .2010مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، االردن ، 

  ، 2007د. فليح حسن خلف ، اقتصاد املعرفة ، جدار للكتاب العاملى  ، االردن . 

  ، 2007د. فليح حسن خلف ، اقتصاد املعرفة ، جدار للكتاب العاملى  ، االردن. 

  مصطفى روبيح ، د. حسن عبداهلل عباس ، مواكبة الدفع االلكرتونى للتسوق اإللكرتونى فى الكويت : د. كمال

الوعى بالبدائل ومعايري االختيار وحمددات االستخدام ومعوقاتة والشعور بالرضا ، جملة دراسات اخلليج واجلزيرة 

 . 146العربية العدد 

 عمل ورقة،  العربية للمرأة التنافسية القدرات تعزيز يف ملعرفةا اقتصاد دور،  املــــحروق حــسن ماهــر. د 

 منظمـــــــــة،    العربية للمرأة التنافسية والقدرات املهنية املهارات القومية لتنمية العمل ورشة إىل مقدمة

 .2009،  سوريا، العربيــــة  العمــــل

 فى يوسف كافى ، تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ، د. ماهر عودة الشمالية ، د. حممود عزت اللحام ، د. مصط

د. حممد سيد سلطان ، تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وحتقيق اقتصاد  311، ص 2015االعصار للنشر والتوزيع ، 

 م . 2016هـ / 1437الرياض  –املعرفة : اليات اإلندماج ومتطلبات النمو املعرفى ، املنتدى اإلعالمى السنوى السابع 

 د توفيق سالم ، التعليم اإللكرتونى كمدخل لتطوير التعليم ) جتارب عربية وعاملية ( ، املكتبة العصرية د. حمم

 م. 2008، 

  .حممد دياب، اقتصاد املعرفة: حقبة جديدة نوعيًا يف مسار التطور االقتصادي، معهد امليثاق للتدريب د

                                                     م .2008والدراسات والبحوث،

  ، م .2016م. حممد مدحت ، احلكومة اإللكرتونية ، اجملموعة العربية للتدريب والنشر ، القاهرة 

  م. 2011االسكندرية ،  –د. حممود عبدالرازق ، االقتصاد املعرفى والتصدير ، الدار اجلامعية 

 قبل صباعة الصحافة ، دار السحاب للنشر د. حممود علم الدين ، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومست

 م  .2005والتوزيع ، القاهرة ، 

  جمتمع املعرفة العربى ودورة فى التنمية ، سلسة دراسات يصدرها جملس البحث العلمى ، اإلصدار اإلول ، جامعة

 امللك بن عبدالعزيز .

  القاهرة .382/2001جملة االهرام االقتصادى . 

 1999العوملة األوهام واحلقائق ، الطابعة االوىل ، مطبعة ومكتبة الشعاع ، مصر ،  د. حمى حممد مسعد ، ظاهرة. 



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

 الفرص والتحديات: اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات

 م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من 

 

 

 

731 

 ، كلية العلوم   ماجستري،  رسالةمراد رايس، أثر تكنولوجيا املعلومات على املوارد البشرية يف املؤسسة

 .م  2005 – 2004االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر ،

 دول - العربية األقطار يف واالجتماعية االقتصادية التنمية حتقيق يف ودوره ملعريفا د. مراد علة ، االقتصاد 

 .- أمنوذجًا العربية اخلليج لدول التعاون جملس

 اخلاص العدد: اجلامعة االقتصادية، للعلوم بغداد كلية جملة ،"اإللكرتونية احلكومة" حسني، خالص مريم 

 .م2013 الكلية مبؤمتر

 م. 2016قتصاديات األعمال اإللكرتونية ، دار احلامد للنشر والتوزيع ، عمان ، د. مصطفى يوسف ، ا 

  نوفمرب ،  13و12موسى رمحاني ،حنو توظيف أنساني ملنتوج املعرفة ،امللتقى الدولي حول اقتصاد املعرفة خالل

 .م2005اجلزائر: جامعة بسكرة ،

  ، التحديات،  خيار اسرتاتيجي لتحقيق الرؤية الوطنية التّعلم اإللكرتوني يف األردن:د. نبيــــل الفيــومي

يف التعلم  ت، الندوة اإلقليمية حول استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصاال اإلجنازات، وآفاق املستقبل

 .1، ص 2003دمشق ، يوليو  ITUاإلحتاد الدولي لالتصاالت  -اإللكرتوني

 م. 1990ت ، د. نبيل على ، الثقافة العربية وعصر املعلوما 

  7د. نسرين اللحام ، اقتصاد املعرفة كالية لتحقيق نهضة مصر ، أوراق ، العدد رقم . 

  م2007ناديا الليثي، االقتصاد املعريف، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل،  وهاشم الشمري. 

  ، م.2006وزارة الرتبية والتعليم : مبارك والتعليم ، السياسة املستقبلية 

  ، وزارة الرتبية والتعليم ، مركز التطوير التكنولوجى : دور التطوير التكنولوجى فى التعليم قبل اجلامعى

 م.2007ابريل  24-22املؤمتر الدوىل األول لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فى التعليم قبل اجلامعى ، القاهرة ، 

  .ظل االقتصاد املبين على املعرفة .يوسف أمحد إبراهيم . تنمية املوارد البشرية يفد  

 املراجع االجنبية :

 Moore Nick , The information  society. 

 The shorter oxford English dictionary press 1976. 

 NURAN G –KERIMOV: current problems of international taxation of electronic commerece  
(http:// digitalcommons.law.uga.edu/stu-llm/23 

 Mohamed El Beji Hamada ( governor of the central Bank of Tunisia) : developmentof Electronic 
Money, 3 February 2000. 

 المواقع االلكترونية :

https://www.almrsal.com/post/419084     
http://www.alukah.net/culture/0/81541/#ixzz4tPMxPPog 
https://ar.wikipedia.org/wiki     

                                                           

1
، 1999قائق ، الطابعة االوىل ، مطبعة ومكتبة الشعاع ، مصر ، د. حمى حممد مسعد ، ظاهرة العوملة األوهام واحل 

 .26ص

2
 . 38،  ص2007د. فليح حسن خلف ، اقتصاد املعرفة ، جدار للكتاب العاملى  ، االردن ،  

3
 .395م ، ص 2010عمان  -د. رحبى مصطفى عليان ، اقتصاد املعلومات ، دار صفاء للنشر والتوزيع   

4
دراسة واقع املصرف  –طيب، دور تكنولوجيا املعلومات يف تسويق اخلدمات املصرفية بسمة حممد سامي اخل 

 .19، ص2009كلية االقتصاد، جامعة دمشق ،  ماجستري يف إدارة األعمال،رسالة  –التجاري السوري 

https://www.almrsal.com/post/419084
http://www.alukah.net/culture/0/81541/#ixzz4tPMxPPog
https://ar.wikipedia.org/wiki
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5
 The shorter oxford English dictionary press 1976p.214 

  .53، ص2003وجيا املعلومات واالنرتنت، دار املسرية للطباعة والنشر، األردن ،عامر قنديلي، املعجم املوسوعي لتكنولد.
6
 م1996د/ أنس السيد عطية ـ ضمانات نقل التكنولوجيا ـ رسالة دكتوراه ـ حقوق عني مشس  

7
 Ramez A Bedair, the role of information technology in supporting decision- making in the 

Jordanian firms, Ph D , Degree of Doctor,  faculty of information systems and Technology , 
Jordan, P07 

8
كلية العلوم االقتصادية   ماجستري،  رسالةمراد رايس، أثر تكنولوجيا املعلومات على املوارد البشرية يف املؤسسة ، 

 .16، ص 2005 – 2004وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر ،

 
9
. ماهر عودة الشمالية ، د. حممود عزت اللحام ، د. مصطفى يوسف كافى ، تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ، د 

 .31، ص 2015االعصار للنشر والتوزيع ، 

10
 Ramez A Bedair, op.cit, p21. 
11
ر والتوزيع، عمان، أساسيات نظم املعلومات اإلدارية وتكنولوجيا املعلومات، دار املناهج للنش  سعد غالب ياسني،د.    

 .20، ص2006األردن ،

12
،  2015د. عبداهلل حسن مسلم ، إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات ، دار املعتز للنشر والتوزيع ، الطبعة االوىل ،  

 .126ص

13
 .38د. فليح حسن خلف ، اقتصاد املعرفة ، مرجع سابق ،  ص 

14
وجيا املعلومات فى منظمات االعمال االستخدامات والتطبيقات ، د. غسان قاسم داود ، د. امرية شكر وىل ، تكنول 

 .19، ص2010مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، االردن ، 
15
 .368، ص2011االسكندرية ،  –د. حممود عبدالرازق ، االقتصاد املعرفى والتصدير ، الدار اجلامعية  

 

17
 نوع حسب أساسية جمموعات أربعه إىل تقسيمهم كنومي املعلومات نظام يف العاملني األفراد من جمموعة وهم 

 جتهيز جمموعة،  األجهزة تشغيل جمموعة،  الربامج تنظيم جمموعة - النظم تطوير جمموعة:)الوظائف

 ( . البيانات

18
 من عينة يف ميدانية دراسة - االلكرتونية اإلدارة ملشروعات احلرجة النجاح عوامل،  صادق سليمان درمان.د  

 2009  ابريل 15-14، األردنية األعمال اجلامعة كلية الثاني املؤمتر،  العراق -املوصل مدينة يف التكنولوجية املنظمات

 .5ص، 

19
 .127د. عبداهلل حسن مسلم ، مرجع سابق ، ص 
20
 .40د. فليح حسن خلف ، مرجع سابق،  ص  

21
 rsal.com/post/419084https://www.alm                                                                                         

 2017اغسطس  23تاريخ الدخول إىل اإلنرتنت 
22
امللتقي الدولي:املعرفة دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمليات إدارة املعرفة،سناء عبد الكريم اخلناق:  

 .238،  237 ص،  2005نوفمرب 13و12 اجلزائر ، الركيزة اجلديدة و التحدي التنافسي للمؤسسات االقتصادية، بسكرة،
23
. حممود علم الدين ، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومستقبل صباعة الصحافة ، دار السحاب للنشر والتوزيع  

 .139م ، ص2005، القاهرة ، 

24
/  العربي جملة( /  الظالم يغمره مكان املعمورة يف يعد مل السادة أيها انتبهوا) لشهرا حديث/  حممد الرميحي 

 23ص،  م1997 مارس/  460 العدد
25
د. سامل حممد السامل ، التقنية املعاصرة ووسائل نقلها إىل الدول النامية مع الرتكيز على تقنية املعلومات ،  

 . 24-20، ص 1992مكتبة امللك فهد الوطنية ، 

https://www.almrsal.com/post/419084
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26
     http://www.alukah.net/culture/0/81541/#ixzz4tPMxPPog     اغسطس  20تاريخ الدخول إىل اإلنرتنت

2017                        
27
، 2015املركز العربى لألحباث ودراسة السياسات ، فرباير دارن بارنى ، اجملتمع الشبكى ، ترمجة . أنور اجلمعاوى ،  

 227ص

28
 .180-177د. حممود علم الدين ، مرجع سابق ، ص 

د. ابراهيم عمر حيياوى ، تأثري تكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت على العملية التعليمية فى اجلزائر ، دار اليازورى ، 

 .61-58، ص 2016عمان ، 

29
التاثريات اإلجتماعية ( ، الدار املصرية  –التحديات  –،  تكنولوجيا االتصال ) املخاطر  د. شريف درويش اللبان 

 .102، ص2000اللبنانية ، القاهرة ، 

30
 .142. حممود علم الدين ، مرجع سابق ، ص 

31
 .363د. رحبى مصطفى عليان ، مرجع سابق ، ص 
32
 فى املعرفة)  الثانى الدوىل  العلمى امللتقى،  املعرفة واقتصاد واالتصال املعلومات تكنولوجيا،  قلش عبداهلل. د 

 م 2007 نوفمرب 28 -27 اجلزائر –(  العربية للبلدان التنافسية املزايا تكوين فى ومساهمتها الرقمى االقتصاد ظل

 . 15ص،

33
 .29-28، ص2011د. عبداملطلب عبداحلميد ، االقتصاد املعرفى ، الدار اجلامعية ، االسكندرية ،  

34
د. حممد سيد سلطان ، تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وحتقيق اقتصاد املعرفة : اليات اإلندماج ومتطلبات النمو  

 .3م ، ص  2016هـ / 1437الرياض  –املعرفى ، املنتدى اإلعالمى السنوى السابع 

35
   Moore, Nick. The information  society, p.272- 273. 
36
 .11سابق ، ص د. حممد سيد سلطان ، مرجع 

37
 .226دارن بارنى ، اجملتمع الشبكى ، مرجع سابق ، ص 

38
 .113-112، ص 2012عمان ،  –د. رحبى مصطفى عليان ، إقتصاد املعرفة ،دار صفاء للنشر والتوزيع  

39
عبد الرمحن اهلامشي، فائز حممد العزاوي ، املنهج واالقتصاد املعريف ، الطبعة األوىل ، دار املسرية للنشر  

 .26.ص2007والتوزيع ، 
40
 .15 :، ص2007، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، ، االقتصاد املعريفناديا الليثي وهاشم الشمري :  

41
 .17.ص 2006، مدحت أيوب ، اقتصاد املعرفة ، مركز دراسات وحبوث الدول النامية  ، القاهرة ، عبد الو نيس أمحد 
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