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امللخص :هتدف هذه الدراسة إىل قياس أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التنمية البشرية يف الدول العربية ابستخدام
بياانت مقطع لـ  20دولة عربية خالل سنة  ،2018وابالعتماد على تقنية التحليل االحصائي املتمثلة يف التحليل العنقودي الذي
صنف الدول العربية إىل ثالث جمموعات وفق مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصال وكانت دول اخلليج يف الصدارة ،تليها دول
مشال افريقيا واملشرق العريب ،مث الدول اليت مرت أبزمات امنية  ،كما مت استخدام األسلوب القياسي املتمثل يف حتليل االحندار
التدرجيي الذي خلص إىل أن املؤشر االول من مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي له أتثري على التنمية البشرية يف
الدول العربية هو مؤشر عدد مشرتكي اهلاتف الثابت لكل  100شخص  ،يليه مؤشر نسبة االستخدام الشخصي لألنرتنت ،أما
مؤشر عدد مشرتكي اهلاتف النقال لكل  100شخص فقد مت اقصائه من التحليل لعدم معنويته أي أنه ليس له أتثري على التنمية
البشرية.
الكلمات املفتاحية :تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،التنمية البشرية ،الدول العربية ،التحليل العنقودي ،االحندار التدرجيي.

Abstract : This study aims to measure the impact of ICT on human development in the
Arab countries using data segmented for 20 Arab countries during 2018, and by relying
on the statistical analysis technique represented in the cluster analysis, which classified
the Arab countries into three groups according to the indicators of ICT. The Gulf
countries came in the foreground, followed by the countries of North Africa and the
Middle East, then the countries that went through security crises, and the Econometric
method represented in Stepwise regression was concluded, that the first indicator of ICT
indicators that have an impact On human development in the Arab countries is the
number of fixed-line subscribers per 100 people, followed by the proportion of people
using the Internet, while the index of the number of mobile subscribers per 100 people
has been excluded from the analysis because it is not significant.
Key Words : ICT, human development, Arab countries, Cluster analysis, Stepwise
regression .
JEL Codes : O15, O33, O53, O55.
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املقدمة:

شهد العامل تغريات وحتوالت هائلة وسريعة خالل السنوات األخرية بسبب التطورات احلاصلة يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت اليت أثّرت بشكل مباشر على احلياة اإلنسانية ،حيث أصبحت قضية حبثية مثرية لالهتمام
من قبل العديد من الباحثني وحىت صانعي القرار ،وصارت أساس معظم التقدم االجتماعي واالقتصادي ،لذلك اكد
برانمج االمم املتحدة االمنائي سنة  1990على امهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتسني التنمية البشرية يف
حلوال جديدة للتحدايت اإلمنائية طويلة األجل
البلدان النامية ،حيث ميكن أن تكون مبثابة حمرك لالبتكار يوفر ا
للقضاء على الفقر وحتسني مستوى التعليم والرعاية الصحية.
وعالوة على ذلك أبرزت القمة العاملية جملتمع املعلومات اليت نظمتها األمم املتحدة يف عامي 2003
و 2005الدور اهلام لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف متكني التنمية البشرية ،لذلك أصبح رمسياا هذا اجملال
معروفاا ابسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية ) ،(ICT4Dوهو جمال الستخدام أدوات
وتقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملمارسة التنمية .فهي تساعد البلدان النامية للتغلب على العقبات
اإلمنائية وحتقيق األهداف والغاايت اإلمنائية املتفق عليها دوليا ،مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية.
اشكالية الدراسة :تتمحور اشكالية هذه الدراسة يف التساؤل الرئيسي التايل :ما مدى أتثري تكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت على التنمية البشرية يف الدول العربية؟

فرضيات الدراسة :لإلجابة على هذه االشكالية ،تنطلق الدراسة من الفرضيات التالية:

 وجود تفاوت يف امتالك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما بني الدول العربية. هناك عالقة ارتباط قوية وذات معنوية بني متغريات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومؤشر التنمية البشرية يفالدول العربية.
 هناك أتثري معنوي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التنمية البشرية يف الدول العربية.أهداف الدراسة :هتدف هذه الدراسة اىل تصنيف الدول العربية وفقا المتالكها لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،ابإلضافة إىل حتديد أثر مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصال على التنمية البشرية يف الدول العربية
خالل سنة  ،2018من أجل معرفة أي من املؤشرات اليت هلا دور كبري يف زايدة التنمية البشرية يف الدول العربية.
منهجية الدراسة :اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي يف وصف االدبيات النظرية وحتليل الدراسات

السابقة ،وكذا املنهج االستقرائي من خالل استخدام االساليب االحصائية واملتمثلة يف التحليل العنقودي
واالسلوب القياسي املتمثل يف االحندار التدرجيي ،وذلك إلجياد عالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة األكثر
ارتباطا به.
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 .1األدبيات النظرية.

 .1.1أسس نظرية حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:
يعد مصطلح تكنولوجيا املعلومات و االتصال من املفاهيم احلديثة نسبيا الذي يهتم إبقحام التكنولوجيا احلديثة
يف مجيع اجملاالت مبا فيها االقتصاد ،وقبل التطرق اىل مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصال سيتم شرح بعض
املفاهيم املرتبطة به.
أ .مفهوم التكنولوجيا :يدل مصطلح" تكنولوجيا "بكل وضوح عن" التقنية احلديثة" ،و لكنه أكثر بساطة و دقة

منها ،كما يعترب من أكثر األلفاظ تداوال يف عصران احلايل ،غري أنه بقدر ما يزداد شيوع استخدامه ،يزداد الغموض
واللبس فيه ،فموضوع التكنولوجيا ال يزال يطرح تساؤالت عديدة بشأن حتديد مفهوم دقيق هلا من طرف علماء
االقتصاد وعليه تعددت الرؤى واختلفت املفاهيم حوهلا نذكر منها:
 هي األدوات أو الوسائل اليت تستخدم ألغراض علمية تطبيقية واليت يستعني هبا اإلنسان يف عمله إلكمال قواهوقدراته ،وتلبية تلك احلاجات اليت تظهر يف إطار ظروفه االجتماعية وكذا التارخيية( .قرين و هبال ،2005 ،
صفحة )07
 هي عملية أو جمموعة من العمليات تسمح من خالل طريقة واضحة للبحث العلمي ،بتحسني التقنياتاألساسية وتطبيق املعارف العملية من أجل تطوير اإلنتاج الصناعي(Dussauge & Ramanantsoa, 1994, p. 19) .
ب .مفهوم املعلومات :لقد اتفق معظم العلماء على ان املعلومات هي عبارة عن:

 هي بياانت قد مت معاجلتها بشكل أعطى هلا معىن ابلنسبة ملستقبلها أو مستخدميها ،وأضاف إليها قيمة حقيقيةأو مدركة ابلنسبة لعمليات صنع القرارات احلالية أو املستقبلية( .بالل ،2005 ،صفحة )22
 جمموعة البياانت املنظمة واملرتبطة مبوضوع معني ،واليت تشكل احلقائق واملفاهيم واآلراء واالستنتاجاتواملعتقدات اليت تشكل خربة و معرفة حمسوسة ذات قيمة مدركة يف االستخدام احلايل أو املتوقع ،وحنصل على
املعلومات نتيجة معاجلة البياانت من خالل عمليات التبويب والتصنيف والتحليل و التنظيم بطريقة خمصصة ختدم
هدف معني( .السمرائي و الزغيب ،2004 ،صفحة .)24
ج .مفهوم االتصال :أعطيت عدة تعريفات لالتصال ومن بينها أنه:

 أحد ركائز التوجيه ،حيث ينطوي على تدفق املعلومات والتعليمات والتوجيهات واألوامر والقرارات من فردأو جمموعة إىل أفراد أو جماميع ،بغرض االبالغ ،أو التأثري ،أو إحداث التغيري ابجتاه بلوغ أهداف حمددة مسبقا.
(العالق ،2014 ،صفحة .)07
 هو العملية اليت يتم من خالهلا إرسال رسالة معينة من مرسل إىل مستقبل مستهدف وابستخدام أكثر مناسلوب ومن خالل وسائل اتصالية حمددة( .بن احلبيب ،2018 ،صفحة . )561
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د .مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصال ومكوانهتا:

د .1.مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت :يعد مصطلح تكنولوجيا املعلومات و االتصال من املفاهيم
احلديثة نسبيا الذي يهتم إبقحام التكنولوجيا احلديثة يف مجيع اجملاالت مبا فيها االقتصادي لالرتقاء ابلعملية
االتصالية ،من خالل التنسيق بني خمتلف قطاعاته األساسية ،واعطيت لتكنولوجيا املعلومات واالتصال عدة تعاريف
من بينها:
 قدمت منظمة التعاون و التنمية االقتصادية  OCDEتعريفا واسعا على املستوى الكلي لتكنولوجيا املعلومات واالتصال بوصفها منوذج تقين اقتصادي جديد يؤثر على تسيري ومراقبة أنظمة اإلنتاج واخلدمات ،ويعتمد على
جمموعة من االكتشافات املعمقة يف ميدان احلاسبات ،اإللكرتونيك ،هندسة الربجميات ،نظم املراقبة واالتصاالت
البعدية ،اليت تسمح بتوزيع املعلومات بشكل أوسع(Paquin, 1990, p. 17) .
 وتعرف أيضا أبهنا التطبيق املنهجي واملنظم للعلوم واملعارف األخرى يف إطار عملي معني هبدف الوصول إىلاحللول العملية ،كما يقصد بتكنولوجيا املعلومات واالتصال على أهنا اندماج ثالثي االطراف بني االتصاالت عن
بعد ابملعلوماتية و اإللكرتونيات الدقيقة( .لعمارة و عالوي ،2007 ،صفحة )02

د .2.مكوانت تكنولوجيا املعلومات واالتصال :تتكون تكنولوجيا االعالم واالتصال من مخسة مكوانت هي:
)(Laudon & Laudon, 2005, p. 65

 -العتاد املعلومايت :تتمثل يف املعدات الفيزايئية للمعاجلة.

 تكنولوجيا الربجميات :تشمل تصميم برامج احلاسوب والتطبيقات املختلفة له مثل قواعد البياانت واملعلوماتواالتصاالت.
 -تكنولوجيا التخزين :تتمثل يف احلوامل الفيزايئية لتخزين املعطيات كاألقراص الصلبة وبرجميات لتنظيم املعطيات.

 تكنولوجيا االتصال :تتكون من معدات ووسائط فيزايئية وبرجميات تربط خمتلف لواحق العتاد وتعمل على نقلاملعطيات من مكان ألخر.
 -الشبكات :تربط بني األفراد احلواسيب لتبادل املعطيات أو املوارد.

 .2.1أسس نظرية حول التنمية البشرية :حازت التنمية البشرية على اهتمام كبري يف األدبيات االقتصادية
احلديثة ،حيث أهنا أصبحت مفهوما متطورا ملفاهيم تنموية سابقة ،حيث أن هذه األخرية ترتكز على حتسني
القدرات البشرية وتطويرها من خالل توفري التعليم لألفراد والرعاية الصحية ابإلضافة إىل توفري الغذاء .من األهداف
اليت تسعى إىل حتقيقيها الدول بكل الوسائل املتاحة هلا.
أ .تعريف التنمية البشرية :عرف برانمج األمم املتحدة للتنمية البشرية يف تقريره العاملي الصادرة سنة 1990

التنمية البشرية املستدامة على أهنا " عملية توسيع خليارات األفراد ،ومن حيث املبدأ ،هذه اخليارات ميكن أن
تكون مطلقة ،وميكن أن تتغري مبرور الوقت ،ولكن اخليارات األساسية الثالثة ،على مجيع مستوايت التنمية
البشرية ،هي أن يعيش األفراد حياة مديدة وصحية ،وأن يكسبوا معرفة وأن حيصلوا على املوارد الالزمة ملستوى
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معيشة الئقة ،ولكن التنمية البشرية ال تنتهي عند ذلك ،فاخليارات االضافية ترتاوح من احلرية السياسية
واالقتصادية واالجتماعية إىل التمتع بفرص االبداع واالنتاج والتمتع واالحرتام الذايت الشخصي وحبقوق االنسان
املكفولة" ،وابلتايل فهدف التنمية يرتكز على تكوين بيئة مالئمة حلياة مديدة وصحية وقائمة على االبداع.
)(Programme des Nations Unies pour le Développement , 1990, p. 01

أما مكتب العمل العريب فريى أن هذا املفهوم أصبح يتضمن الرتكيز على أمناط التفكري والسلوك ،ونوعية
التعليم والتدريب ونوعية مشاركة اجلماهري يف اختاذ القرار ،والعالقات االجتماعية والعادات والتقاليد ،وثقافة
الشعوب ،وطرق وأساليب العمل واالنتاج ،إي تعبئة الناس هبدف زايدة قدراهتم يف التحكم يف مصائرهم
ومستقبلهم( .كتوش و قورين  ،2008 ،صفحة  .)79عليه ميكن تعريف التنمية البشرية أبهنا عبارة عن عملية
تنموية مستدامة هتدف إىل االستثمار يف قدرات البشر من خالل حتسني مستواهم (املادي ،الصحي والتعليمي)
لتحسني قدراهتم ومهارهتم هبدف زايدة االنتاجية وحتقيق النمو االقتصادي وتوزيع عوائده على أفراد اجملتمع بشكل
عادل يضمن رفع مستوى رفاهيتهم ومتكينهم من املشاركة يف هذه العملية التنموية املستدامة يف إطار املوارد
االقتصادية املتاحة ،ويف ضل السياسات املعتمدة يف هذا الشأن.

ب .أبعاد التنمية البشرية :ميكن توضيح أبعاد التنمية البشرية من خالل الشكل التايل:
الشكل رقم  :01أبعاد التنمية البشرية.

املصدر( :برانمج االمم املتحدة االمنائي ،2015 ،صفحة )X

ج .دليل التنمية البشرية :مت اعتماد دليل التنمية البشرية يف تقرير التنمية البشرية لعام  ،1990وهو أداة مركبة
لقياس التنمية البشرية عن طريق دراسة العالقة بني مستوى النمو االقتصادي ومستوى التنمية االجتماعية ابستخدام
سلم يرتاوح بني القيمة 0والقيمة ،1حيث يشتمل هذا الدليل على ثالثة مؤشرات وهي( :حريري،2012 ،
الصفحات )19-17
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ج .1.مؤشر العمر املتوقع عند الوالدة :مت اعتماده كمؤشر للصحة ألن احلياة الطويلة قيمة يف حد ذاهتا ،وان
الفوائد واملزااي املختلفة مثل التغذية الكافية والصحة اجليدة ترتبط ارتباطا وثيقا ابرتفاع العمر املتوقع عند امليالد ويتم
حساب دليل توقع احلياة مع اخلدمات لكل بلد كقيمة تقع ما بني الصفر والواحد.

ج .2.مؤشر نسبة السكان امللمني ابلقراءة والكتابة :هو املؤشر املختار للتعبري عن اكتساب املعرفة ،ألن إمكانية

احلصول على فرص تعليم القراءة والكتابة اليت يعرب عنها هذا املؤشر تعترب اخلطوة األوىل يف طريق التعليم وحتصيل
املعرفة ،وقد تعدلت طريقة إدراج التعليم يف املؤشر فيما بعد حيث أضيف متوسط عدد سنوات التمدرس ،مث حل
حمله نسبة القيد يف التعليم مبراحله املختلفة ،إىل معدل القراءة والكتابة بني البالغني مع ترجيح األول بنسبة الثلث
والثاين بنسبة الثلثني للحصول على ما أصبح يطلق عليه مؤشر التحصيل التعليمي .ويتم حساب دليل معدل القراءة
والكتابة مع احلرمان كقيمة تقع بني الصفر والواحد.
ج .3.مؤشر متوسط دخل الفرد احلقيقي املعدل :وهو املؤشر املختار للتعبري عن مدى توفر املوارد الالزمة للفرد

لتحقيق مستوى كرمي للمعيشة ،ولكن الطريقة التقليدية يف حساب متوسط الدخل الفردي احلقيقي تستبعد السلع
واخلدمات اليت ال تدخل يف نطاق التبادل ،كما أن املشكالت املرتبطة ابختالف أسعار الصرف والرسوم اجلمركية
والضرائب جتعل من الصعب أن يعرب متوسط الدخل الفردي احلقيقي عن الفروق بني الدول املختلفة يف القدرة
الشرائية ،ولذا جرى تعديل متوسط الدخل الفردي احلقيقي احملسوب ابلطريقة التقليدية ليكون أدق يف التعبري عن
اختالفات القدرة الشرائية ،بني الدول وذلك ابستخدام التقديرات املعدلة للناتج احمللي اإلمجايل ملقارنة األسعار.

د .استخدامات مؤشرات التنمية البشرية :من أهم اجملاالت اليت يتم فيها استخدام مؤشرات التنمية البشرية نذكر
ما يلي( :عجمية  ،انصف ،و جنا ،2006 ،صفحة )198

 مقارنة أداء الدول يف جمال التنمية البشرية وإبراز التقصري فيما خيص اخلدمات االجتماعية الضرورية. -توجيه اإلنفاق االجتماعي لألولوايت ووضع اسرتاتيجيات حمددة للتنمية البشرية.

 إلقاء الضوء على درجة التفاوت يف مستوايت التنمية البشرية داخل الدولة الواحدة حيث يوضح الفرق يفمستوايت املعيشة بني املناطق الريفية و احلضرية و بني الفئات االجتماعية.
 -تشكيل سياسات املعونة املقدمة للدول الفقرية.

 يتيح دليل التنمية البشرية أنواع جديدة من املقارنة بني الدول املختلفة.إن مؤشرات التنمية البشرية املعتمد من طرف التقارير املختلفة لألمم املتحدة من خالل برانجمها اإلمنائي
ال يقدم سوى صورة موجزة حلالة التنمية البشرية يف جماالت خمتارة فقط ،فهو بذلك ليس مقياسا شامال ولكي
يعطي صورة كاملة للتنمية البشرية يف أي بلد ال بد أن يستكمل مبؤشرات أخرى مهمة.
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 .2الدراسات السابقة:

أ .دراسة  Felix Olu Bankol & Alيف سنة  ،2011حتت عنوان :التحقيق يف أتثري استثمارات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت على التنمية البشرية ،حيث تبحث هذه الدراسة يف أتثري استثمارات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على التنمية البشرية ل ـ  51دولة خالل الفرتة  .2003-1994وذلك من خالل العالقة بني األبعاد
األربعة الستثمارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (األجهزة والربجميات واإلنفاق الداخلي واالستثمار يف
االتصاالت السلكية والالسلكية) واملكوانت الرئيسية الثالثة للتنمية البشرية  .واملتمثلة يف مستوى املعيشة (الناتج
احمللي اإلمجايل للفرد الواحد) والتعليم (حمو األمية وااللتحاق ابملدارس) والصحة (العمر املتوقع) ،حيث يوضح
التحليل التجرييب أن األبعاد األربعة الستثمار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هلا أتثري بطرق خمتلفة على مكوانت
التنمية البشرية  ،وأن هذه اآلاثر خمتلفة  ،يف البلدان ذات الدخل املرتفع  ،والدخل املتوسط  ،والدخل املنخفض،
وبناءا على هذه النتائج  ،اقرتحت هذه الدراسة مقرتحات نظرية لشرح أتثري استثمارات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على التنمية البشرية.(Bankole, Shirazi, & Brown, 2011) .

ب .دراسة  Mohamed Balouzaيف سنة  ،2019حتت عنوان :أتثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
على التنمية البشرية يف دول جملس التعاون اخلليجي (دراسة تطبيقية) ،حيث أن اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة
هو دراسة أتثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التنمية البشرية يف دول جملس التعاون اخلليجي الستة وذلك
خالل السنوات  ،2014-2005واستنا ادا إىل اخللفية النظرية املوضحة يف األدبيات مت اختبار فرضية الدراسة
الرئيسية ابستخدام مناذج البانل ،حيث كانت النتائج خمتلفة وترتاوح بني العالقة اإلجيابية والسلبية وغري ذات األمهية،
الشيء الذي يعكس التعقيد الذي ميكن أن يرتبط بتنفيذ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سياق التنمية.
وتوصلت الدراسة إىل أن دول التعاون اخلليجي فشلت يف حتقيق االستخدام الفعال هلذه التقنيات يف التنمية
االجتماعية واالقتصادية ،وذلك رغم املوارد املالية الضخمة اليت أنفقتها لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اخلاصة هبا ،ويرجع ذلك إىل عدم التوافق بني البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوافر
رأس املال البشري املاهر ،وعدم كفاية النظام التعليمي ،ابإلضافة إىل عدم وعي اجلمهور أبمهية دور تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف التنمية االجتماعية واالقتصادية .لذلك ،ال ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
كأداة وحدها أن حتسن التنمية البشرية ،ما مل حيدث ذلك يف سياق أوسع واسرتاتيجية متعددة األبعاد هتدف إىل
تعزيز قدرات الناس على االستفادة القصوى من هذه األدوات والتقنيات. (Balouza, 2019) .
ج .دراسة  Felix Olu Bankol & Alيف سنة  ،2011حتت عنوان :أتثري البنية التحتية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاال ت على التنمية البشرية (حتليل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بلدان اجلماعة
اإلمنائية للجنوب األفريقي) ،حيث أن اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة هو التعرف على آاثر استخدام البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التنمية البشرية يف بلدان اجلنوب األفريقي وذلك خالل الفرتة
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 1998و ،2007ومت استخدام حتليل االحندار ملعرفة ما مدى أتثري استخدام اإلنرتنت واهلاتف احملمول على أبعاد
التنمية البشرية ،ومن التحليل ،مت مالحظة أن استخدام البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يلعب دورا
هائالا يف تعزيز التنمية البشرية يف بلدان اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ،حيث تعمل على سد الفجوة الرقمية
واحلد من الفقر وضمان التنمية االجتماعية واالقتصادية(Bankole, Osei-Bryson, & Brown, 2015). .

د .دراسة  De La Hoz-Rosales & Alيف سنة  ،2019حتت عنوان :آاثر استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من قبل األفراد والشركات واحلكومة يف التنمية البشرية :حتليل دويل ،حيث هتدف إىل دراسة أثر
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التنمية البشرية ،لذلك طبقت هذه الدراسة تقنية لوحة البياانت لعينة
تتكون من  145دولة الستكشاف كيف يؤثر استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واعتمادها من قبل
األفراد واملؤسسات واحلكومات يف التنمية البشرية الذي مت قياسه بواسطة مؤشر التقدم االجتماعي ومؤشر التنمية
البشرية ،حيث توصلت الدراسة إىل أنه بغض النظر عن مستوى تطور أي بلد ،فإن االستخدام الفردي لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت له أتثري إجيايب على التنمية البشرية ،عالوة على ذلك ،فإن استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لألغراض التجارية له أتثري إجيايب على التنمية البشرية على املستوى العاملي ،أما فيما يتعلق بتأثري
استخدام احلكومة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التنمية البشرية ،مت التحقق من أمهيتها ابلنسبة للبلدان
املتقدمة(De La Hoz-rosales, and al., 2019) .

 .3النتائج واملناقشة:

 .1.3متغريات الدراسة:
هتتم هذه الدراسة مبعرفة أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التنمية البشرية خالل سنة  ،2018حيث
أن اختيار املتغريات مل يكن عشوائيا بل استنادا الدراسات السابقة ،وميكن توصيف املتغريات اليت مت استخدامها يف
الدراسة من خالل اجلدول التايل:
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اجلدول رقم ( :)01متغريات الدراسة.
املتغري

تعريفه

رمزه

مؤشر التنمية

هو مؤشر ابتكرته هيئة األمم املتحدة يشري إىل
مستوى رفاهية الشعوب يف العامل

HDI

البشرية

عدد مشرتكي
اهلاتف النقال لكل
 100شخص

نسبة االستخدام
الشخصي
لألنرتنيت

عدد املشرتكني يف خدمة اهلاتف احملمول العامة
ابستخدام التكنولوجيا اخللوية  ،واليت توفر الوصول
إىل شبكة اهلاتف العامة التبديلية  ،وتشمل
االشرتاكات الدفع اآلجل والدفع املسبق  ،واألنظمة

MOB

املصدر
تقرير التنمية البشرية لسنة 2019
الصادر عن برانمج األمم املتحدة
االمنائي
احصائيات االحتاد الدويل لالتصاالت
ITU

اخللوية التماثلية والرقمية لكل  100شخص.
وهي نسبة استخدام الشخصي لألنرتنت بواسطة
الكمبيوتر واهلاتف احملمول واملساعد الرقمي
الشخصي وآلة األلعاب والتلفزيون الرقمي وما إىل
ذلك.

INT

احصائيات االحتاد الدويل لالتصاالت
ITU

جمموع العدد النشط من خطوط اهلاتف الثابت
عدد مشرتكي

اهلاتف الثابت لكل
 100شخص

التماثلية واشرتاكات الصوت عرب )IP (VoIP
واشرتاكات احللقة احمللية الالسلكية الثابتة
)(WLLومكافئات القنوات الصوتية ISDN
وهواتف الدفع العمومية الثابت لكل 100
شخص.

FIX

 .2.3حتليل مؤشر التنمية البشرية للدول العربية خالل سنة :2018

احصائيات االحتاد الدويل لالتصاالت
ITU

املصدر :من اعداد الباحثني.

من خالل تتبع الشكل ( )02أدانه يتضح أن املؤشر املركب للتنمية البشرية عرف تباين وتذبذب فيما بني
الدول العربية خالل سنة  ،2018إذ جند أن االمارات العربية املتحدة احتلت الصدارة يف بنسبة مؤشر قدرت بـ
 ،%86وأتيت بعدها كل من السعودية وقطر البحرين وعمان بنسبة معدل يفوق  ،%80يف حني جند أن هذا
املؤشر عرف أدىن مستوى له بقيمة قدرت بــ % 46 :كانت بدولة اليمن ويعود ذلك لرتدي األوضاع االمنية هبا مما
انعكس سلبا على معدل التنمية البشرية هبام ارنة مع ابقي الدول العربية ،أتيت بعدها كل من جيبويت والسودان ،جزر
القمر ،موريتانيا مبعدل يقل عن  ،%55بينما دول مشال افريقيا واملشرق العريب كانت يف اجملال الوسط ضمن
جمموعة الدول العربية من خالل ترتيبها يف هذا املؤشر.
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الشكل رقم ( :)02مؤشر التنمية البشرية يف الدول العربية خالل سنة 2018

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على البياانت الواردة يف امللحق رقم (.)01

 .3.3التحليل العنقودي:
من خالل استخدام إحدى تقنيات التحليل االحصائي املتمثلة يف التحليل العنقودي (التصنيفي) نريد تصنيف
الدول العربية إىل جمموعات وفق متغري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتضمن يف املؤشرات الثالثة (نسبة
االستخدام الشخصي لألنرتنيت ،عدد مشرتكي اهلاتف النقال لكل  100شخص ،عدد مشرتكي اهلاتف الثابت
لكل  100شخص) وذلك لــ 20 :من أصل  22دولة عربية ،ومن خالل خمرجات برانمج XL_STAT2016
نتج لدينا ما يلي:
أ .االحصاءات الوصفية :من خالل النتائج الواردة يف اجلدول رقم ( )02أدانه يتضح أن مؤشر عدد مشرتكي

اهلاتف النقال لكل  100شخص يف  20دولة عربية شهد أدىن قيمة له سنة  2018بلغت  % 41,20وكانت
بدولة جيبويت وتليها اليمن وجزر القمر بنسبة مل تتجاوز  ،% 60يف حني كانت أعلى نسبة  %208,505بدولة
اإلمارات العربية املتحدة وتليها كل من الكويت وقطر بنسبة فاقت .%140
أما مؤشر نسبة االستخدام الشخصي لألنرتنيت فنجد أنه عرف قيمة دنيا خالل سنة  2018قدرت بـ:
 %7,47وكانت بدولة جزر القمر وتليها كل من دولة موريتانيا وليبيا على التوايل بنسب مل تتجاوز  ،%20يف
حني جند أن هذا املؤشر عرف أعلى مستوى له بقيمة قدرت بـ %99,65 :وكانت بدولة قطر وتليها كل من دولة
الكويت والبحرين واالمارات هبذا الرتتيب بنسب تفوق .%98
بينما مؤشر عدد مشرتكي اهلاتف الثابت لكل  100شخص بلغت أدىن قيمة له  %0,33وكانت بدولة
السودان وتليها يف الرتتيب كل من موريتانيا وجزر القمر بنسب تقل عن  ،%2يف املقابل جند أن هذا املؤشر شهد
أعلى مستوى له بقيمة  %24,31بدولة االمارات العربية املتحدة مث ليبيا والبحرين البحرين بنسبة فاقت .%17
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كما جند أن مؤشر عدد مشرتكي اهلاتف النقال لكل  100شخص حضي أبعلى متوسط حسايب ق ّدر بـ
 %107,68مقارنة بباقي املؤشرات ،يف حني عرف مؤشر عدد مشرتكي اهلاتف الثابت لكل  100شخص أدىن
احنراف معياري بلغ  %6,63مقارنة بباقي املؤشرات مما يدل على أنه أكثر جتانس يف نسبته بني الدول العربية
مقارنة مع املؤشرات األخرى.
جدول رقم ( :)02االحصاءات الوصفية ملؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف الدول العربية .2017
Statistiques descriptives :
Obs. avec
données
manquantes

Observations

Variable

6,628

10,111

24,311

0,328

20

0

20

FIX

40,513

107,680

208,505

41,196

20

0

20

mob

32,120

56,557

99,653

7,471

20

0

20

INT

Ecart-type

Moyenne

Max

Min

Obs. sans
données
manquantes

املصدر :من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات برانمج .XL_STAT2016

ب .نتائج التصنيف :من خالل الشكل ( )03وامللحق رقم ( )01و رقم ( )02يتضح أن الدول العربية تنقسم
وفقا المتالكها لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سنة  2018إىل ثالث فئات أساسية تتمثل فيما يلي:

ب .1.الفئة األوىل :هي الفئة اليت أتيت يف الرتتيب الثاين من حيث تصنيف امتالكها لتكنولوجيا املعلومات
واالتصال خالل سنة  2018ومشلت هي األخرى  8دول وهي كل من  :اجلزائر ،مصر ،ليبيا ،موريتانيا ،األردن،
العراق ،لبنان ،وسوراي ،أي بعض دول مشال افريقيا والبعض األخر من ودول املشرق العريب.

ب .2.الفئة الثانية :وهي الفئة اليت حتتل الصدارة يف امتالكها ملؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مقارنة
ابجملموعتني الثانية والثالثة واملتمثلة يف  8دول وهي :االمارات العربية املتحدة ،الكويت ،البحرين ،قطر وعمان،
والسعوديةـ ،تونس واملغرب أي أهنا تشمل غالبية دول اخلليج العريب ابإلضافة اىل دولتني من مشال افريقيا.

ب .3.الفئة الثالثة :هي الفئة اليت أتيت ضمن الرتتيب األخري من جمموعات الدول العربية وفق المتالكها ملؤشرات
تكنولوجيا املعلومات واالتصال وهي األقل مقارنة ابجملموعتني األوىل والثانية ومشلت  4دول وهي كل من الدول:
جيبويت ،جزر القمر ،السودان ،اليمن ،حيث جند أن كل من اليمن والسودان شهدت حالة عدم االستقرار األمين،
أما جزر القمر وجيبويت فهو راجع إىل ضعف البنية التحية هبما.
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الشكل رقم ( :)03شجرة الداندوقرام لتصنيف الدول العربية وفق مؤشرات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لسنة 2018

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج .XL_STAT2016

ج .مصفوفة االرتباطات :ابلنظر إىل عالقة االرتباط بني مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصال ومؤشر التنمية
البشرية جند أن كل املؤشرات كانت هلا عالقة ارتباط قوية وطردية مبؤشر التنمية البشرية ،أي أن مؤشر عدد مشرتكي
اهلاتف الثابت لكل  100شخص ومؤشر عدد مشرتكي اهلاتف النقال لكل  100شخص ومؤشر نسبة
االستخدام الشخصي لألنرتنيت بلغت نسب عالقة االرتباط هلا على التوايل 0,646 ،706,0 ،0,732 :مبؤشر
التنمية البشرية.
جدول رقم ( :)03مصفوفة االرتباطات بني املتغريات

HDI
0,732

INT
0,646

Mob
0,706

FIX
1

Variables
FIX

0,771

0,731

1

0,706

mob

0,882

1

0,731

0,646

INT

1

0,882

0,771

0,732

HDI

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات .XL_STAT2016

د .القدرة التفسريية للنموذج :من خالل اجلدول ( )04أدانه جند أنه نتج لدينا منوذجني بعد إدراج ثالث
متغريات مستقلة ،حيث جند أن معامل االرتباط بني املتغريات املستقلة والتابع انتقل من  0,849يف النموذج األول

إىل  0,891يف النموذج الثاين ،ونفس األمر ينطق على معامل التحديد حيث جند أنه انتقل من  0,721إىل
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 0,793يف النموذج الثاين مما يدل على زايدة القدرة التفسريية يف النموذج الثاين أي بعد إدراج متغريين مستقلني
ونستطيع القول أن مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تساهم يف تفسري تباينات مؤشر التنمية البشرية بنسبة
قدرها  % 79,3وهي قدرة تفسريية عالية والباقي ( )%20,7يعود إىل عوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج،

كما جند كذلك أن معامل التحديد املصحح قد ارتفع هو األخر يف النموذج الثاين مما يؤكد على أمهية املتغريات
املدرجة يف النموذج حيث انتقل من  %70.3إىل .%76.6
جدول رقم ( :)04القدرة التفسريية للنموذج.

Std. Error of the Estimate
0.069499
0.061726

Summary Model
Adjusted R Square
0.703
0.766

Model
R
R Square
1
0.849a
0.721
2
0.891b
0.793
a. Predictors: (Constant), FIX
b. Predictors: (Constant), FIX, INT

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات .SPSS26

ه .املعنوية الكلية للنموذج :هي تعرب عن الصياغة الدالية للنموذج اليت يفرتض أهنا خطية أي معنوية النموذج
ككل ،ويتم احلكم على املعنوية الكلية للنموذج ومن خالل اختبار فيشر الذي يظهره جدول حتليل التباين جدول
( )05أدانه ،وابلنظر إىل النموذجني املقدرين جند أن قيمة فيشر بلغت على التوايل  49,40و 30,51و بلغت
قيمة مستوى املعنوية يف كال النموذجني ( )0,000وهي أقل من مستوى املعنوي  0,05مما أيكد معنوية النماذج
املقدرة ،أي أن هناك معنوية كلية.
جدول رقم ( :)05حتليل التباين من أجل اختبار املعنوية الكلية.

Sig.
0.000b

F
41.285

Mean Square
0.199
0.005

0.000c

28.811

0.110
0.004

ANOVAa
df
1
16
17
2
15
17

Sum of Squares
0.199
0.077
0.277
0.220
0.057
0.277

Model
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

1

2

a. Dependent Variable: HDI
b. Predictors: (Constant), FIX
c. Predictors: (Constant), FIX, INT

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات .SPSS26

و .املعنوية اجلزئية :و يقصد هبا معنوية املعلمات املقدرة يف النموذج و يتم احلكم على املعنوية اجلزئية للنموذج من
خالل اختبار ستيودنت وحسب اجلدول ( )06أدانه جند أن كل املتغريات املدرجة يف النموذجني املقدرين هلا
معنوية ،مبا فيها العنصر الثابت ،إذ ميكن القول أن أول مؤشر من مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصال له أتثري
على التنمية البشرية يف الدول العربية هو مؤشر عدد مشرتكي اهلاتف الثابت لكل  100شخص ( )FIXمث يليه
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مؤشر نسبة األشخاص مستخدمي األنرتنيت ) (INTأما مؤشر عدد مشرتكي اهلاتف النقال لكل  100شخص
( (MOBفقد مت اقصائه من التحليل لعدم معنويته أي أنه ليس له أتثري على التنمية البشرية.
من خالل النموذج املقدر ومن خالل وجود قدرة تفسريية كبرية ومعنوية كلية وجزئية ابلنموذج نقول أن
النموذج املقدر مقبول من الناحية االحصائية.
كما أنه كذلك ابلنظر إىل قيم معامل تضخم التباين ( )VIFيف اجلدول ( )06أدانه جند أهنا أقل من  5مما
يدل على عدم وجود مشكل التعدد اخلطي ابلنموذج ،مما يدفعنا إىل قبول النموذج املقدر من الناحية القياسية.
جدول رقم ( :)06املعلمات املقدرة يف النموذج
Coefficientsa
Collinearity Statistics
VIF

Tolerance

1.000

1.000

Sig.

t

Standardized
Coefficients
Beta

0.000

17.993

0.000

6.425

0.000

18.927

2.044

0.489

0.004

3.417

.573

2.044

0.489

0.036

2.299

.386

.849

Unstandardized
Coefficients

Model

Std. Error

B

0.030

0.547

)(Constant

0.003

0.016

FIX

0.028

0.530

)(Constant

0.003

0.011

FIX

0.001

0.001

INT

1
2

a. Dependent Variable: HDI

اخلامتة:

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات .SPSS26

من خالل هذه الدراسة اليت سعينا من خالهلا إىل حتديد مدى أتثري مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصال
على التنمية البشرية يف الدول العربية من خالل أخذ مقطع ( )Cross Sectionسنة  ،2018وبتتبع بياانت
واقع املؤشر املركب للتنمية البشرية ابلدول العربية خالل هذه السنة تبني أن دولة االمارات العربية املتحدة شهدت
معدل تنمية مرتفع مقارنة مع نظرياهتا من الدول العربية بنسبة قدرت ب ـ  ،%86بينما جاءت دولة اليمن يف ذيل
الرتتيب حيث عرفت معدل ضعيف قدر بـ  ،%46أما عن مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصال اليت ضمت 3
متغريات رئيسية متثلت يف نسبة عدد مشرتكي اهلاتف الثابت لكل  100شخص و نسبة عدد مشرتكي اهلاتف
النقال لكل  100شخص ،نسبة االستخدام الشخصي لألنرتنيت ،حيث جند أنه يف  20دولة عربية احتلت
االمارات العربية الصدارة يف مؤشري نسبة عدد مشرتكي اهلاتف الثابت لكل  100شخص و نسبة عدد مشرتكي
اهلاتف النقال لكل  100شخص ،يف حني جاءت قطر يف املرتبة األوىل يف عدد مستخدمي األنرتنيت.
مت استخدام تقنية التحليل االحصائي املتمثلة يف التحليل العنقودي اليت هدفنا من خالهلا إىل تصنيف الدول
العربية إىل جمموعات وفق مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصال تبني أن هناك ثالث جمموعات أساسية متمثلة
اجملموعة األوىل اليت تضمنت غالبيتها دول اخلليج العريب اليت حتظى مبعدالت عالية يف مدى امتالكها ملؤشرات
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تكنولوجيا املعلومات واالتصال ابإلضافة إىل دوليت تونس واملغرب ،اما اجملموعة الثانية اليت تضمنت دول مشال
افريقيا ودول املشرق العريب اليت جاءت ضمن الرتتيب الثاين يف جمموعة الدول العربية من حيث اكتساهبا على
تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،أما اجملموعة الثالثة واألخرية فضمت كل من دول اليمن ،جيبويت ،جزر القمر،
السودان اليت كانت حتضي مبستوايت دنيا من حيث احتوائها على مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،هذا ما
يدل على أن دول اخلليج عرفت تقدم كبري من حيث البنية التحتية اليت أهلتها للصدارة بسبب وجود شبكة
اتصاالت قوية من شأهنا أن تنعكس ابإلجياب على التقدم يف التنمية البشرية.
كما أنه تبني أن هناك عالقة ارتباط قوية طردية ومعنوية ملؤشرات تكنولوجيا املعلومات و االتصال ومعدل
التنمية البشرية يف الدول العربية ،أما من خالل االحندار التدرجيي الذي جاء أساسا لتحديد أي من مؤشرات
تكنولوجيا املعلومات واالتصال الذي له التأثري الكبري على التنمية البشرية ،اتضح أن مؤشر نسبة عدد مستخدمي
اهلاتف الثابت لكل  100شخص هو أكرب املتغريات اليت هلا أتثري على التنمية البشرية وأييت بعده مباشرة متغري
نسبة االنرتنيت ،بينما متغري نسبة عدد مستخدمي اهلاتف النقال لكل  100شخص مل يكن له أتثري معنوي على
معدل التنمية البشرية يف الدول العربية خالل سنة  ،2018واتضح أن النموذج املقدر حيضى بقدرة تفسريية عالية
قدرت بـ  %79,3مما يدل على أن املتغريات املدرجة هلا تفسري كبري ملعدل التنمية البشرية.
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:املالحق

. جدول املتغريات املستخدمة يف الدراسة:)01( امللحق رقم
PAYS
Algeria
Bahrain
Comoros
Djibouti
Egypt
Iraq
Jordan
Kuwait
Lebanon
Libya
Mauritania
Morocco
Oman
Qatar
Saudi Arabia
Sudan
Syrian Arab Republic
Tunisia
United Arab Emirates
Yemen

FIX
9,95
17,51
1,24
3,84
7,99
7,04
3,70
12,46
13,03
17,71
1,36
6,10
11,60
16,25
15,99
0,33
16,17
11,26
24,31
4,39

mob
111,66
133,34
59,94
41,20
95,29
95,04
87,62
171,61
64,50
104,73
103,71
124,17
133,37
141,86
122,57
72,01
101,09
127,71
208,50
53,68

INT
49,04
98,64
7,47
20,19
46,92
75,00
55,36
99,60
74,36
19,06
14,18
64,80
73,45
99,65
93,31
23,78
30,08
64,19
98,45
23,59

HDI
0,759
0,838
0,538
0,495
0,7
0,689
0,723
0,808
0,73
0,708
0,527
0,676
0,834
0,848
0,857
0,508
0,549
0,739
0,866
0,463

: من اعداد الباحثني ابالعتماد على:املصدر
- (international telecommunication union, 2019)
- (Programme des Nations Unies pour le Développement , 1990)

.2018  تصنيف الدول العربية وفق مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سنة:)02( امللحق رقم
Cluster Membership
Case

4 Clusters
1

3 Clusters
1

2 Clusters
1

2:Bahrain

2

2

2

3

3

1

4:Djibouti

3

3

1

1

1

1

6:Iraq

1

1

1

7:Jordan

1

1

1

8:Kuwait

4

2

2

1

1

1

10:Libya

1

1

1

1

1

1

1:Algeria

3:Comoros
5:Egypt

9:Lebanon
11:Mauritania
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12:Morocco

2

2

2

13:Oman

2

2

2

2

2

2

15:Saudi Arabia

2

2

2

3

3

1

17:Syrian Arab Republic

1

1

1

2

2

2

19:United Arab Emirates

4

2

2

3

3

1

14:Qatar

16:Sudan

18:Tunisia
20:Yemen
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