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  في نظرية المنظمةاألصول

مشكالت الفلسفة الفكرية لتقانات  فهمل تحليلي  تشخيصيمدخل
  المعلومات ومعالجتها

  
تور تار محمد  يل العدواين كا  س بد ا  لع

تاذ سا دس أ سا دقسم  -م   ملنظم املعلومات ا
   امعة املوصل-ق و  صاداإلدارةلكية 

  

  
  

  المستخلص
ح ول الن واحي    تقری ب وجھ ات النظ ر    إل ى اولة تھدف   محوصفھ  أھمیتھ ب ھذا البحث   كتسب  ی

 ح سم   ضمنی   عل ى نح و   ا   لتوحی دھ  ًالوالمختلف علیھا في الفلسفة الفكریة لتقانات المعلوم ات وص          
نحو ت شخیص   لھذا الھدف   وصوًال األولى في الخطوة    عى الباحث س وقد    .االمثار بخصوصھ ل  دالج
 لھ ذه  واإلجرائ ي   االص طالحي ین ف ي المفھ وم   األغل ب  ىتنحصر عل   نھاأتبین  و،  ھذه النواحي  أھم

معظمھ ا  أن   فوج د ،  األس باب   ع ن  َابحث   ف ي الخط وة الثانی ة      األم ر ال ذي دفع ھ لدراس تھما       ،  التقانات
على نحو مخالف لقیمتھا من مكون ات  التي عّدھا البعض     البشریة   ینحصر في الموقف من الموارد    

لھ ذه الم  وارد   ع  ن الب دیل المناس  ب  ثل  ى البح  إ  ف ي الخط  وة الثالث ة  ل ذا عم  د و،  المعلوم  اتتقان ات 
إل ى المھ ارات     التي كان قد اعتمد علیھا عند مناقشة األسباب   )نظریة المنظمة ( في   األصول فھدتھ

  .اإلنسانیة 
معالج  ة  م  ن ھ  ذه المھ  ارات ف  ي اإلف  ادة نح  و ف  ي الخط  وة الرابع  ة س  عى ذل  ك  م  ن وانطالق  ًا

 إط ار  في نظام المعلومات ف ي     األخرى المعالجة   عملیاتمشكلة االتصاالت التي تم عزلھا عن بقیة        
 النظ رة  أعی دت  إنوذل ك   ،   منھ ا فع الً    باإلف ادة  معالجتھ ا    إمكانی ة لھ   تتبینو،  )ICT(المفھوم الجدید   

 م ن التأكی د   ب دالً  ف ي نظامھ ا   )المرسل والم ستقبل (لالتصاالت على نحو یؤكد على مھارات كل من       
لھ ا   رفاتتوس    ھ ذه الحال ة  ف ي ف، م ن تعریف ات االت صاالت    ی د   ھما كم ا یح صل ف ي العد       یعلى شخصیت 

ح داھما  ًا م ن كلمت ین التینیت ین إ   كون  مبوص فھ   )Technology(مع معنى المصطلح  لتنسجم   األجواء
 ) IT( المفھ وم االص طالحي   ظ ل في تحتھ تضمینھا   ھل مھمة   مما یس ،   تحدیداً ى المھارات تؤكد عل 

ي كان ت   ذ ال   االص طالحي المفھ وم     م شكلة و،  م ن جھ ة    ھ ا   تع الج م شكلة عزل    ت وب ذلك    ،  جدیدمن  
      .أخرىمن جھة   أیضًا )ICT(السبب في تطویره لیصبح كما یبدو االتصاالت 

  
 
 
 
 
 



  ]٣٦٨[ الدكتور العدواين
 

 

 
A Diagnostic - Analytic Introduction to Understand the Conceptual 

Philosophical Problems of IT 
 

Abdul Sattar M. Al-Adwani (PhD) 
Assistant professor of Information technology  

University of Mosul  
 

Abstract 
The importance of this research lies in the attempt to group viewpoints about debated 

aspects in intellectual philosophy of information technology in order to unify them to 
identify them. So, the researcher tried in his first step to identify the more important of 
these aspects. It is showed that aspects are confined in the term and procedural concepts for 
these technologies. The second step captured the reasons to show that most of them are 
confined to the position of human resources. Some regarded them as opposites to the value 
as ingredients of information technology. The third step was to find a suitable alternative, 
and glided by the origins in organization theory during discussing the reasons and human 
skills. The fourth step tried to use these skills in treating the communication problem, 
which parted from the treatment of other problems in information system within the 
framework of the new concept (ICT). The researcher found the possibility of its treatment 
by benefit of it. It is reconsidered the communication in away that emphasize the skills of 
the sender and the receiver in its system, instead of emphasizing their personalities as the 
case in the several definitions of communications. In this case, there will be an environment 
consistent with the meaning of (technology) as it consists of two liken words, one of them 
emphasize the skills namely, which facilitate the inclusion of it under the terminological 
concept of (IT). So, the problem was treated by operating it from the terminological 
concept for technologies which the reason of its development of (ICT). 

  
  المقدمة

 الخدمات للبشرية في    أفضل متقديفي  نجحت تقانات المعلومات منذ نشأتها      لقد  
حتى لم  ،   بفاعلية وكفاءة    المهامتلف   مخ نجازإ السيما في تسهيل  ،   المجاالت مختلف

وال علـى مـستوى   ، األفـراد  ينكر ذلك ال على مستوى   أنيعد هناك من يستطيع     
  .أيضاً مستوى العلوم ىوال عل، بغض النظر عن حجومها واختصاصاتهاالمنظمات 

وجود علم لم يستفد من تـسهيالت       ال يظن الباحث    ،  بالعلومقدر تعلق ذلك    بو
، المعاصرةحياتنا  مختلف مجاالت   التي نشهدها في     التطوراتيل  بدل،  التقاناتهذه  
 الفكـري   اإلبـداع  تعد من ثمار التوظيف البناء لهذه التقانات فـي           أن يمكن   والتي

  .العلومللباحثين المهتمين بهذه 
مـا  ،  إليهـا  لكن هذه التقانات وعلى الرغم من كل تلك التسهيالت المشار         و

بدليل عـدم  ، الفكرية فلسفتها الت السيما في إطار    العديد من المشك   زالت تعاني من  
وهكـذا فيمـا    ،  أخرىمرة  ) ICT( و مرة) IT(فهو  ،  االصطالحياستقرار مفهومها   
كـذلك   أخـرى  أمور عن   فضالً ،أنواعها أو ومكوناتها   اإلجرائييخص مفهومها   

  .أيضاً



  ]٣٦٩[                                                                                  ... األصول يف نظرية املنظمة
 

 

  تعاني على المستوى العربي من مـشكلة    أنها،  يقال كما   ما يزيد الطين بلة   مو
ـ ،  االصطالحي تخص هذه المرة تعريب مفهومها       أخرى إضافية ـ ( وفه  اتكنولوجي

  .ثالثةمرة ) تقانات المعلومات( وأخرى مرة )تقنية المعلومات( مرة و)المعلومات
 حسم لتفادي الوقت والجهد المبذول في الجدل        أو تفسير   إلىكل ذلك بحاجة    و

 أن جديدة تخصها يمكـن      ٍح نوا إلى للولوج   الفرص للمهتمين بها  لتتاح  ،  بخصوصه
   .أهمية أكثرتكون على نحو 
علومـات  لتقانـات الم  للفلسفة الفكرية    التأسيس في    من رغبة الباحث   وانطالقاً

في هـذه   شرع  ،  بخصوصها الجدل   إثارة من كل ما من شأنه       ياًخاليكون  على نحو   
 يـداً  تمه أسـبابها  للوقوف علـى     إليهاحثية بدراسة المشكالت المشار     بالمحاولة ال 
معالجـات   الأهـم  مـع  أوجزها عدد من االستنتاجات التي إلىوتوصل  ،  لمعالجتها

  :تياآل محاور على النحو أربعةفي بخصوصها في هذا البحث الذي جاء 
 مناهجـه   فرضـياته، ،  وأهدافـه  أهميتـه مشكلته،  ( اختص بمنهجية البحث   :األول

  .)وتقاناته
  .فلسفة المبحوثةاختص بالنواحي التشخيصية لمشكالت ال: لثانيا
  .المشكالت تلك أسباب أهمركز على النواحي التحليلية للوقوف على  :لثالثا

  . للمشكالت المشخصةحلوالًالمعالجات المقترحة  على شتملا :الرابع
  

  منهجية البحث
  البحث مشكلة -أوالً

يمكن التعبير عن مشكلته بعدد مـن التـساؤالت         .. .البحثانطالقا من مقدمة    
  : تياآل على النحو

  ؟أنواعها؟ وما أهميتهاما المقصود بتقانات المعلومات؟ وما  .١
  المشكالت التي تعاني منها فلسفتها الفكرية؟أهمما  .٢
 توفير المعالجـات    والحقاً،  أسبابها إلى هل يمكن تحليل هذه المشكالت وصوالً      .٣

  في نظرية المنظمة؟األصولالمناسبة لها باالعتماد على 
  

  وأهدافهث  البحأهمية -ثانياً
ـ  ل ةحاولم بوصفها   أهدافه أهمية من   أهميتهيكتسب هذا البحث     ت اتقريب وجه

 ،المعلومـات  عليها في الفلسفة الفكرية لتقانات       لمختلفاالنظر بخصوص النواحي    
وبمـا يمكـن    ،  مضامينها ينهي حالة الجدل بخصوص      إطار لتوحيدها في    وصوالً

ـ   جديدة   أو أمور ت   مجاال إلىالباحثين بهذه التقانات من الولوج        أن نتخصها، يمك
  .أهمية أكثرتكون على نحو 
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  )*( فرضيات البحث-ثالثاً

 أهميتـه  إليـه مشكلة البحث، وما ذهبت     المثارة في    تساؤالتال على   اعتماداً
  :تياآلعلى النحو   التعبير عن فرضيته الرئيسةنوأهدافه، يمك
 في الفلـسفة     في نظرية المنظمة على تشخيص نواحي الجدل       األصولتساعد  

،  المعالجات لهـا   أفضل تساعد على توفير     اوأسبابها، كم الفكرية لتقانات المعلومات    
 أو أي جدل سواء في مفاهيمها       رال يثي ن من التأسيس لهذه الفلسفة على نحو         يمكّ ابم

  .من شؤونهاآخر  ٍنأي شأفي  أومكوناتها 
  

  وتقاناتهمنهج البحث  -رابعاً
 ،بحثـه  إنجاز والوصفي التحليلي في     لتأريخيان  اعتمد الباحث على المنهجي   
، البيانـات بوصفه التقانة الرئيسة للحصول علـى       كما اعتمد على تحليل المضمون      

 تـوفير  ألغـراض  أو،  المبحوثة تشخيص مشكالت الفلسفة الفكرية      ألغراضسواء  
   .التحليل من خالل إليه بخصوص ما سوف يتوصل ه نظروجهة التي تعزز األدلة

 زمـيالً ) ٣٠(شملت نحو   و،  أيضاًفقد اعتمد على المقابالت       عن ذلك  فضالًو
 اإلدارة في كلية    )م المعلومات  ونظ األعمال إدارة(ين في قسمي    يه التدريس ئمن زمال 

 إذاصها وما المشكالت التي شخّعلى خاللها  أطلعهم، الموصلواالقتصاد في جامعة 
 البحـث فـي هـذا       إلىاجة   تكون بح  أن يمكن   أخرى مشكلة   أيةحدهم  كانت لدى أ  

  .أيضاً الموضوع ليتسنى له دراستها
  

  مشكالت الفلسفة الفكرية لتقانات المعلومات
سبقت اإلشارة في مقدمة البحث إلى الفلسفة الفكريـة لتقانـات المعلومـات             

ـ       ،  بوصفها تعاني من عدم استقرار معظم مفاهيمها       تم توبغية التحقق مـن ذلـك س
  :تي ذلك على النحو اآلو، ذه المفاهيممناقشة أهم ه

  
  
  
  
  

                                                 
 الباحث وجد فـي     نال يفضل بعض الكتاب اعتماد الفرضيات في بحوث من هذا النوع، ولك            )*(

  :ذلك ضرورة لألسباب آالتية
 المناسبة   البحث العلمي بوصفها توفر الحدود      السعي نحو اإلفادة من مزايا الفرضيات في       .١

  .التي تحصر توجهات الباحث بحدود موضوعه
 ما تركز على عرض     لسعي نحو االنسجام مع أصول البحث في علم اإلدارة، وهي غالباً           ا .٢

  .المنهجية بكامل تفاصيلها
 السعي نحو البناء على ما سيتمخض عنه التحليل الذي سوف يجريه الباحث كمقترحـات               .٣

 .تقرب وجهات النظر المختلف عليها في الفلسفة المبحوثة أو تعمل على توحيدها
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  )*(اإلجرائيمفهوم تقانات المعلومات االصطالحي ومفهومها  .١

ن بخـصوص المفهـوم االصـطالحي لتقانـات         يمكن تمييز اتجاهين فكريي   
  )**(:تياآلعلى النحو  المعلومات

 إطـار  يسعى نحو تضمين االتصاالت تحت مظلة تقانات المعلومـات فـي             :األول
، )IT (عنـه  كما يحلو للبعض التعبير أو Information Technologyالمفهوم 

 )Turban ،1996(  وCoghlan, 1998)( و )Gottschalk ,2002(اب  الكتولعل
  .ممن ساروا على هذا النهج

 إطـار فـي    إليهـا  االتصاالت من تحت المظلة المشار       إخراجيسعى نحو    :الثاني
ـ )ICT(أو Information & Communication Technologyالمفهـوم    ل، ولع
ــاب   )Cleland & Dafid, 2003(و) Garai & B., Shadrach, 2006(الكت

  . ممن ساروا على هذا النهج كذلك)Cecchini,2002(و
األول،  االتجاه   إلى األثناءيميل في هذه    هو  ف ......الباحث من وجهة نظر     أما

حـور   في ضوء ما سيتمخض عن نتائج التحليل فـي الم          آخر رأي يكون له    اوربم
 عن وجهة نظره النهائية اإلفصاحسيسعى نحو  حينها ي، وف شاء اهللا تعالىإنالمقبل 

  .اوغاتههذا المفهوم مع كافة مسبخصوص 
 القـول بتمييـز   ن لتقانات المعلومات فيمكاإلجرائييخص المفهوم   ماوأما في      

  : تيات فكرية هذه المرة على النحو اآلاتجاهخمسة 
ات المعلومات بوصفها المرادف لنظام المعلومات، أو لعملياته        ينظر إلى تقان   :األول

 ممن ساروا )David & Hauifa, 1997, 6 (ينتبا الكلولع، على نحو أكثر تحديداً
بوصفها من أول التعريفـات      تقانات المعلومات    إلىفقد أشارا    على هذا النهج،  

   .التي وضعت ألنظمة المعلومات
قـد  ة والثقافة والعلـوم     ينظمة اليونسكو للترب   م أن إليه اإلشارةومما تجدر    

 كـل عمليـة     ةتضمنمتقانات المعلومات   ت   عندما عد  أيضاً على هذا النحو     تدرج
 التكشيف واالسـترجاع    إلى من تصميم النظام     اإلداريةتحدث في نظام المعلومات     

  )٤٥، ١٩٩٨، العدواني(والنقل والبث 
معتمدة لتسهيل الحصول على  )Methods(  بوصفها مجرد طرائقإليهاينظر : الثاني

وقد عدها على هذا النحو     ،  المعلومات وجعلها متاحة لطالبيها بسرعة وفاعلية     
  .) ١٩٨٩،٣٢الهادي، (عدد من الكتاب والباحثين ومنهم 

 والبرمجيـات ) Hardware ( والمعـدات  األجهزة بوصفها جملة    إليهاينظر  : الثالث
)Software (     الكاتـب   ولعـل ،  لجـة البيانـات   المعتمدة فـي عمليـات معا 
)Alter,1999,42(ممن ساروا على هذا النهج  .  

                                                 
لى أن هذا المفهوم يعاني على المستوى العربي من عدم    البحث إ   سبقت اإلشارة في مقدمة    كما )*(

تقنيـات  (، ومـرة أخـرى      ) المعلومات اتكنولوجي(االتفاق في التعريب المناسب له فهو مرة        
 يستدعي الوقوف عند ذلك لمعرفـة       ا، مم )تقانات المعلومات (، وفي المرة الثالثة     )المعلومات

 .أيضاً إليه الباحث في المحور الالحق د ما سيعموالجته، وهأسبابه وسبل مع
لم يجد الباحث ضرورة لذكر الصفحات الخاصة بالمصادر المعززة لما ذهبت إليـه هـذه                )**(

 .لكفاية عناوين الدراسات والبحوث كما يظن لتوفير الدالالت المناسبة، الفقرة
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طريقـة   ، وذلك بوصفها  )الثاني والثالث (عى نحو الجمع بين االتجاهين      سي: الرابع
قع ضمن هذا االتجـاه     يو،   نفسه  الوقت  والمعدات في  األجهزةة من   عومجمو

 والتطبيقـات  هزةواألجق ئاالذي قصد بها كل الطر) Daft, 2001, 199(أي ر
 ،تنجز بواسطتها مهام تحويل المدخالت إلى مخرجات      والوسائل المادية التي    

 المعالجـة فـي     تإطار عمليا ومنها مهمة تحويل البيانات إلى معلومات في        
  .نظام المعلومات

ـ      بوصفها إليهاينظر  : الخامس  أو  )Furester,1998,111 (د ذاتـه     علماً قائمـاً بح
 لـسندي، ا( الخبرة المتراكمة    إليها  مضافاً  المكتسبة المعرفة بوصفها مجموع 

أو المعرفة المحسوسة في هيئة صور مقروءة أو مسموعة أو  ،) ١٧ ،٢٠٠٠
  .)١٤، ٢٠٠٤ الشرمان،(مرئية 

وربما يبقى على هـذا  ، يميل في هذه األثناء نحو االتجاه الرابع ف أما الباحـث  
ليل الذي سينجزه في المحور     ح الت وذلك  في ضوء ما سيسفر عنه      ،  الرأي أو يغيره  

  .أيضاً الالحق
 أهميتهامكوناتها و .٢

مفهومها واالصطالحي  ات   تقانات المعلوم   الكتاب في مفهوم   آراءكما تباينت   
 & Wright) أمثـال فمنهم ، أيضاً في تحديد مكوناتها  آراؤهم فقد تباينت، اإلجرائي

Noe,1996, 826) أمثالنهم وم، من يحصرها بالحاسوب ومكوناته فقط (Krajewski 
& Ritzman, 2005, 513)  شتمل يومكوناته االتصاالت بما  الحاسوب إلىمن يضيف

، )Laudon, 2002, 55 (أمثـال  اآلخـرون  مـا أ مختلفة،ال التقاناتمن نظامها  عليه
ومات المكونات المادية   في مكونات تقانات المعل   إذ يرون   ،  أوسعفيذهبون على نحو    

االتـصاالت   جانب القدرات العالية المستخدمة فـي        إلىلبشرية  ا والقوة   والبرمجية
 .بأنواعها
ن من نـواحي     آلتى ا حن ما أثير    إ فيمكن القول    ...أما فيما يخص أهميتها     و
قد ،  على العكس نه  إبل  ،  تهاأهميمن  يقلل   نه ال  الكتاب بخصوصها فإ   آراء في   التباين

 المستفيدين من مختلف نه من لد تحظى ب باتت مدى االهتمام الذي   يعكس وفر دليالً ي
   .أيضاً)  أو منظماتاًفرادأ(خدماتها بغض النظر عن طبيعتهم 

، بحكم المنتهي منه  حالة أصبحت   أهميتها  شأن   يمكن أن يعد الحديث ب     بعامةو
ؤكد على أهميتها، وذلك قبـل    التي ت  تحفل به الحياة الحاضرة من الشواهد      لما   نظراً

قد بوصفها ، اإلشارةكما سبقت  لذين باتوا يجمعون عليها     تأكيدات الباحثين والكتاب ا   
، مختلف نواحي الحياة المعاصرة    في   ةثروأصبحت مؤ ،  اختصرت الزمن والمسافات  

 نحو  علىي حياتها    ف أهميتهاحياة المنظمات التي باتت     النواحي ذات العالقة ب   ومنها  
  . منه في التخطيط والتنظيم والتأثير والرقابةبال مهر

  
   الفلسفة الفكرية لتقانات المعلوماتمشكالتأسباب 

 الكتاب بخصوص تفاصـيل الفلـسفة       آراء التباين في    أوجه نأيعتقد الباحث   
 فـي المحـور     أشار إليها  الفكرية لتقانات المعلومات لم تقتصر على النواحي التي       

 تخص هـذه التقانـات وتخـص    أخرى  هناك عدم اتفاق على نواٍحإذ،  السابق فقط 
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 فضالً،  أيضاً هذه التقانات    نشأةل تاريخ   أو على موعد    همتفاقإعل منها عدم    ل،  فلسفتها
  .اإلشارة سبقت كمامشكلة تعريب مفهومها االصطالحي عن 

 نشأةن  ءاً م بد،  مناقشة جملة هذه التفاصيل   الباحث   سيحاول   انطالقا من ذلك  و
  :تياآلهذه التقانات على النحو 

  
  ها  تقانات المعلومات وتطورنشأة -أوالً

 ,.Haag, et.al) أمثـال ن ي الكتـاب والبـاحث  سبقت اإلشارة إلى آراء بعض 
حـصرت مكونـات تقانـات المعلومـات        وكونها قد    )Alter,1999,42( و (2007,4

مما دفعهـم كمـا دفـع         المادية والبرمجية،  األجزاء وما يرتبط بها من      الحواسيبب
 فـي   نشأتها تحديد    إلى )٤،  ٢٠٠٥ الحيالي،( أمثال آرائهم ممن اعتمد على     نيآخر

  . من هذه الحواسيباألولالذي شهد ظهور الجيل ) ١٩٤٦(العام 
 على   للواقع اً مخالف إليه المشار   التأكيد هو يرى  ف ... نظر الباحث  ة من وجه  أما

مفهوم اإلجرائـي لتقانـات   اهتمـت بـال  نحو تؤكده بقية االتجاهات الفكرية التـي        
مما ،  لحواسيب ومكوناتها المادية والبرمجية   باوالتي لم تحصر مفاهيمها     ،  المعلومات
  .  تقانات المعلوماتنشأة لتحديد نشأتها االعتماد على إمكانيةيعني عدم 

 أنواع أولى لالتفاق على    لبحث وصوالً  تبدو الحاجة ماسة ل     على ذلك  اعتماداًو
ات  تقاننشأةتاريخ ل مثالًم بوصفه نشأتهالكي يصار إلى االعتماد على ، ناتهذه التقا 

) التقانة( مصطلحنى  من معأفضل يوفر داللة أنما يمكن  دال يوجوهنا ، المعلومات
ـ   ـ ( Information Technology ل المفهـوم العـالمي  كما ورد فـي ظ  اتكنولوجي

 ،٢٠٠٥ثابت ، ( ومنهم     كما يصفه الكتاب والباحثون       فهذا المصطلح ،  )المعلومات
الفـن أو   تعنـي   و) Tchno (ألولـى ا ،التينيتينو كلمتين   أيتكون من مقطعين    ) ٦٣

، أيـضاً  يدلل على المهارة     أنالذي يمكن   و،  تعني المنطق و )Logy(  والثانية ةالمهار
 أولىبوصفها  اإلنسانية المهارات  يؤشر جملة  يمكن أن السيما المهارة الذهنية، مما   

مع وذلك قبل ارتباطها بمفهوم المعلومات الذي ظهر        ،  التقانات التي عرفتها البشرية   
كما يؤكد ذلـك المهتمـون بنظـام         ،م.ق) ٣٢٠٠(تابة والقراءة في عام     ظهور الك 

  .)*()٤١، ٢٠٠١ ،وآخرونالمعاضيدي ( المعلومات ومنهم
 وعلـى   ظيمين الفكر الت  أن : هذه المهارات  الذي يؤكد على     الرأي زوما يعز 

 أيـضاً ركز عليها    )٢١-١١ ، ٢٠٠٥،  الذهبي والعزاوي (لسان المهتمين به ومنهم     

                                                 
د  بعض أعضاء جسم اإلنسان وسائل أو تقانات      التأكيد على المهارات اإلنسانية ال يمنع من ع        )*(

 مـن   )١٩٥( اآليـة    وهبها الباري عز وجل لإلنسان لتخدمه في مختلف شؤون حياته ، بدليل           

بِهـا أَم لَهـم   أَلَهم أَرجلٌ يمشون بِها أَم لَهم أَيدٍ يبطِشون بِها أَم لَهم أَعين يبـصِرون      {  قوله تعالى األعراف، وهي    سورة
، وقد استخدم بعضها السيما كـف اليـد   :}آذَان يسمعون بِها قُلِ ادعواْ شركَاءكُم ثُـم كِيـدونِ فَـال تُنظِـرونِ      

والقدم والذراع كتقانات معلومات على النحو الذي تستخدم في إطاره بعض تقانات المعلومـات   
 .الحاضرة كما سيتبين الحقاً
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 إطـار  مرة فـي     ألول األفرادج   الذي شهد اندما    في العام  )اإلدارةعلم  ( عدعندما  
 أنـشطة   قيادةالفن الذي يعتمد على المهارات والقابليات الشخصية في         : الجماعات

  .نحو تحقيق األهدافوتوجيهها األفراد 
على المهارات  هاديكأتفي  باحثالوجهة نظر   عزز  ت يمكن أن     عن ذلك  فضالًو

 ،)ITCapabilities(ما يسمى قدرات تقانات المعلومات       المهتمين ب  الكتاب آراء   أيضاً
علـى  قابلية المنظمـة   اعنده القدرات عنت هذه ي  الت)Zhang, 2005, 14(ومنهم 
تحقيـق  بما يدعم   و،  لدعم وإثراء كفاءاتها    المتاحة لديها  تقانات المعلومات  استخدام

  .)*(هاأهداف
   ؟هي عليه اآلن حتى وصلت إلى مانات هذه التقاأما كيف تطورت 

 على النحو الذي يعرض تفاصيله  تراكمياًخذ منحاًأ أن تطورها فيعتقد الباحث      
 نموجودة لدى اإلنـسا    ظاهرة    كونها يتبين منه بخصوص هذه التقانات    و .١ الشكل

عن توظيفــها مـن     نتجت  وقد  ،  تعمل في إطار يخدمه على نحو عام      ،  منذ نشأته 
ق ذات الطبيعة التخصصية بمـا      ائي مختلـف شؤون حياته جملة من الطر      قبلـه ف 

 أن تعـد   يمكـن  التـي  ، ومنها حاجاته المعرفية   ،يتالءم مع كل حاجة من حاجاته     
 األساس لبناء ما نطلق عليـه      هامع المهارات التـي ابتدعت   الملبية لها   ق  ائالطـر

 مهـارات ( هـذا اإلطـار   د عليها بحدود     ظل اإلنسان يعتم   قدو،  تقانات المعلومات 
 حين اندمج فيها    التي فرضت عليه  ،  حين اندماجه في إطار الجماعات    إلى   )قائوطر

  إليهـا  )الوسـائل ( وذلك بإضافة ما يـسمى    ،  توسيع حقيبة تقانات المعلومات لديه    
تخدمه في إطار حياته الجديدة في البيع والـشراء والبنـاء           تقانات مضافة   بوصفها  

صـل  أ إليه الذي يعود    المسمارولعل منها   ،  غيرهانظيمات و وتبادل األدوار في الت   
 الرقم  يمكن أن تعدوكالمسمار، من تقانات التوثيق فهو )الكتابة المسمارية(طلح مص

ومثلهمـا  ،   وهي المعنية بتخزين المعلومـات     ،أيضاً من تقانات المعلومات     الطينية
أنظمة (د لتأسيس ما يسمى مه مما، المختلفة وسائل قياس األوزان واألطوال البدائية

 فأصبحت يدوية وشبه آلية وآلية والكترونية التي تطورت الحقاً  ،  )المعلومات البدائية 
وقد بني تطورها باالعتماد على تطور تقانات المعلومات        ،  ٢كما يتضح من الشكل     

ومروراً بالطرائق التي تنجز ، بدءاً من المهارة التي يتم تطويرها من خالل التدريب  
نتهاء بالوسائل التي تطورت فأصبحت وا، اسطتها مهام المعالجة في هذه  األنظمة  بو

كما حصل مع وسـائل الطباعـة       ،   والكترونية ةمعدات وأجهزة ميكانيكية وكهربائي   
  .على سبيل المثال

  
  
  
  

                                                 
  )٢٠٠٠،١٥٠ بعلبكي،(في المعاجم ومنها ) Capability(المعنى اللغوي للمصطلح انظر  )*(
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  ١الشكل 

  مراحل تطور تقانات
  من تصور الباحث: المصدر

  

  
  
  ٢ الشكل

  مراحل تطور أنظمة المعلومات
  من تصور الباحث: المصدر

  
   أنواع تقانات المعلومات -ثانياً

منـذ نـشأة   الطويلة شهد في ظل هذه الحقبة الزمنية       قد   العالم   إنيمكن القول   
 للتحقـق مـن     األجواءمما يوفر   ،   مختلفة منها  اًأنواع ناآلحتى  تقانات المعلومات   

ك من خاللها بدقة الرأي الذي يحصر تقانات المعلومات احث التي شكّوجهة نظر الب 
  . ومكوناتهابالحواسيب

  
األنظمة 
 اآللية

  
األنظمة شبه 

 اآللية

  
األنظمة 
 اليدوية

أنظمة     
المعلومات   

 البدائية

  
  األنظمة

 االلكترونية

 

 مهارات وطرائق مهارات وطرائق

 ت وطرق ووسائلمهارا

  ومعداتوأجهزةمهارات وطرق ووسائل 
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  من ن في إطار الجهد اليدوي بدءاً     آل التقانات المعتمدة ا   ى عل لو تم االعتماد   إذ
وهـو  القلم   ب مروراً على سبيل المثال     تحصيل البيانات المالحظة كتقانة من تقانات     

 ألغـراض يعتمـدان  وهما ،  من تقانات التخزينوهيورقة من تقانات التوثيق ثم ال  
فحص واالختبار  لالمختلفة ل تقانات  الباالعتماد على   معالجتها   ل تفريغ البيانات تمهيداً  

ـ  ثم  ،  نماذج للقياس  بوصفها    ونحوها حجامواأل األطوال وقياس والحساب  يعستم ال
النظام ( النظام اليدوي     قبل الكائنة   األنظمةفي  يرادفها  نحو البحث عما يوازيها أو      

الوصـول  لتم  ،  ) وااللكترونية واآللية اآلليةشبه  (بعده  الكائنة   األنظمة وفي   )البدائي
  . بسهولةا في هذا المقام يصعب حصرهكثيرة منها  أنواعالى 

 إليهمـا  المـشار    والمرادفاتقد عكف الباحث على دراسة هذه الموازيات        و
 فـي نظريـة     األصولذي تؤكد على فاعليته      على مفهوم دورة الحياة ال     باالعتماد

وتوصل ) General System Theory)G.S.T المنظمة السيما نظرية النظام العامة
ن تقانات المعلومات علـى النحـو        م ةرئيس أنواعثالثة   تمييز   إمكانية: لما مفاده 

   :تياآل
ضـت أو   انقر(ر من دورة حياتها      مرحلة االنحدا  أنهت من التقانات التي     يعد: األول

 تقانات تخزين المعلومات التـي      أنواعلعل منها كل     و ،)إليهاانتفت الحاجة   
 الـشجر   وأوراقكالرقم الطينية    الورق االعتيادي    كانت متداولة قبل ظهور   

   . ألغراض تخزين المعلوماتاًعتمدمما كان م ،وجلود الحيوانات
ن تتيحان  ياللت،  لنضج مرحلتي النمو وا   إطار من التقانات التي تعيش في        يعد :الثاني

 كالمهارات  ،لها القابلية على التجديد من خالل التطوير الناجم عن التدريب         
 تقانات التأمل والتحليل    أهم بوصفها من     الذهنية  السيما المهارات  اإلنسانية
  .والتفكير

 فـي   أو مرحلة النـضج     إطار في   أو مرحلة النمو    إطار في   إما نآلايعيش   :الثالث
نة من تقانات  كتقا الفيلميةفالمصغرات  ،  بحسب الحالة نحدار   مرحلة اال  إطار

 مرحلة االنحدار فيما لـو      إطارتمر في   تخزين المعلومات قد تعد بوصفها      
 يعيش فـي  أو يمر نهأالذي يمكن القول بخصوصه     ،  تمت مقارنتها بالورق  

 ،وذلك على األقل في األمد المنظور     ،   مرحلة النضج من دورة حياته     إطار
التي يمكن القول بخصوصها ،  بالرقائق االلكترونيةا لو تمت مقارنته فيماأو

  . مرحلة النمو من دورة حياتهاإطار تمر في إنها
دم وكـف اليـد     قالبخصوص  يمكن القول    إذ،  وهكذا بالنسبة لوسائل القياس   

كتقانة خاصة  ما يسمى بالصاع    كذلك  و ،كتقانات لقياس األطوال  والذراع والخطوة   
 ظهـرت  أن بعد لحاجة إليها قد انتفت ا  إطار أنظمة المعلومات البدائية     في   باألوزان
  : عنها لعل منها بديالًىأخرمقاييس 

 قيـاس   وأجهزةميتر  الطاقة كاالميتر والفولت   القياس المعتمدة لقياس     أجهزةجميع   .١
ثيودواليت  وال أنواعهاموازين بمختلف   كالوالوقت  الحجوم والمساحات    و األوزان

  .ئل قياس الكثافة كالمكثافاوس وأنواعهاف الساعات بمختلو
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 .تحديد االتجاهات كالبوصلة أجهزة .٢
  الطبيةاألعمال إطارفي  الرؤية ألغراض الرؤية كالمناظير وما يستخدم أجهزة .٣
 المعتمـدة فـي     كـاألجهزة  األرضموجود في بـاطن     هو   الكشف عما    أجهزة .٤

 .المؤسسات التي تسمى مؤسسات التحري المعدني
 .الجو كالراداراتفي موجود هو  عما  الكشفأجهزة .٥
 المستخدمة في التجارب العلمية في حقول الكيمياء والفيزياء والطـب           األجهزة .٦

 .ونحوها
 اإلحـصائية ستخدم في بعـض التحلـيالت       يبعض وسائل التسلية كالنرد الذي       .٧

  .السيما نظرية االحتماالت
تحـصيل  وسـائل   و،   المختلفـة   وسائل االتصاالت  أضيفت لكل ما تقدم    لوو

 في بقيـة    وما شاكل عرض المعلومات واسترجاعها    البيانات ومعالجتها وتخزين و   
تقانات أن بكل سهولة من تأكد  ال باإلمكان ألصبح   ،أيضاً أنظمة المعلومات األخرى  

بل هـي   ،  فقط  على الحواسيب ومكوناتها المادية والبرمجية     رالمعلومات ال تقتص  
الباحـث  د لتأكيد االتجاه الذي مال إليـه        مما يمه ،  على نحو أوسع من ذلك بكثير     

 الذي سـبقت  االتجاه الرابع ( بخصوص المفهوم اإلجرائي للتقانات المبحوثة       سابقاً
   .، والذي سينطلق منه في تقديم مفهومه اإلجرائي الخاص الحقاً)إليه اإلشارة

  
   المفهوم االصطالحي لتقانات المعلومات-ثالثاً

 الكتاب بخصوص مكونـات تقانـات       آراءين في   لتباإلى ا  اإلشارةسبقت   لقد
  .أيضاً  على هذا التباينخرآ  توفر دليال١ًولعل معطيات الجدول ، المعلومات

بـصوابية اآلراء التـي       على معطيات الجدول المذكور    يمكن القول اعتماداً  و
، المعدات والبرامجيـات واالتـصاالت     مكونات تقانات المعلومات األجهزة و     عدت

، من جهة لهذه التقانات اإلجرائية تحت العديد من المفاهيم  إجرائياًندراجهاا إلمكانية
) Technology(ن أن تنسجم مع المعنى اللغوي للمـصطلح         ـيمك ومن جهة أخرى  

 عـبوصفها جمي ) ٢٠٠٠،٧٧٥،وردـلما( والقواميس ومنها    جماتا ورد في المع   مك
  . اس ورفاهيتهم النالمستخدمة لتوفير كل ما هو ضروري لمعيشة األشياء
  

  ١الجدول  
  الكتاب والباحثينبعض ات من وجهات نظر مكونات تقانات المعلوم

الباحث 
  والكاتب

األجهزة   السنة
  والمعدات

الموارد   االتصاالت  التطبيقات  البرامجيات
  البشرية

  *  *    *  *  ٢٠٠٨  الطائي
Koops 2006 *  *    *    

Kirkman 
& et,al  2006 *  *  *  *    

  *  *    *  * ٢٠٠٥ ثابت
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الباحث 
  والكاتب

األجهزة   السنة
  والمعدات

الموارد   االتصاالت  التطبيقات  البرامجيات
  البشرية

Laundon 2002 *  *    *  *  
Turban & 

et.al  2002 *  *    *  *  

    *    *  * ٢٠٠٢  اللوزي
O brien  2000 *  *    *  *  
  *  *      * ٢٠٠٠  السالمي

  *  *      *  ٢٠٠٠  طه
  من إعداد الباحث: المصدر

  
لمشار إليهم ابعض  التي عدها    البشرية دلكن ما يثير الجدل ينحصر بالموار     و

 اآليـة    لها في   تعالى التي حددها اهللا    نحو مخالف لقيمتها   ىر عل المذكوفي الجدول   
ولَقَد كَرمنَا بِني آدم وحملْنَاهم ِفـي       {  في عاله  بقوله جلّّ   سورة اإلسراء   من )٧٠(

 مـن   }ا تَفِْضيال الْبر والْبحِر ورزقْنَاهم من الطَّيباِت وفَضلْنَاهم علَى كَِثيٍر ممن خَلَقْنَ         
  . والمعدات ونحوهااألجهزةكما  أيضاً تقانات المعلوماتمكونات 

عـد   إلى التي دعت هؤالء الكتاب  لألسباب وفي الواقع لم يجد الباحث تفسيراً     
  وتحديداً) في نظرية المنظمةاألصول( إلى بالرجوع إالالموارد على هذا النحو هذه 

الكالسيكية ومجمل االنتقادات التـي وجهـت        وبخاصة المدرسة    ،المدارس الفكرية 
 كانـت  ) ٧٣،٢٠٠٨ حمود واللوزي،( فهذه المدرسة كما يشير الكتاب ومنهم  ،إليها

  فهؤالء الذين،  قد تعاملت مع الموارد البشرية وكأنها آلة يحركها الحافز االقتصادي         
نظر  يأنيمكن   من مكونات تقانات المعلومات اً أو مكون  اًالموارد البشرية جزء  ا  عدو
الفكريـة لتقانـات      هذه المدرسة قدر تعلقها بالفلـسفة      أفكار بوصفهم يمثلون    إليهم

   .المعلومات
لهذه  في المفهوم االصطالحي      حصل يالتطور الذ يمكن عد    من ذلك    انطالقاََو
 االتصاالت من تحت مظلة تقانات المعلومات في        إخراجتم بموجبه   الذي  ،  التقانات

وعلـى  ، )ICT( المفهوم الجديد   إطارلتستقر منعزلة وحدها في     ) IT( مفهومها   إطار
 مفادها هذه المـرة     تها الفكرية لفلسفميالد مشكلة جديدة    ر ب الرغم من كونه قد بشّ    

بإيـصال   تعنـى     وظيفة من وظائف نظام المعلومـات      أوعزل االتصاالت كعملية    
 نشر مخرجاته من     بتوزيع أو  ىهذا النظام على شكل بيانات كما تعن       إلى   المدخالت
 عمليات هـذا النظـام      أوعن بقية وظائف    بما تشتمل عليه من تقانات       المعلومات
 على موقعها في ظالل المفهومين القـديم         كما يبدو  التي حافظت  األخرىوتقاناتها  
الذي هجر  ،   يمثل استجابة للتطور الذي حصل في الفكر التنظيمي        بوصفه،  والجديد

ما السيما موقفها من الموارد البشرية منذ ، ه المدرسة هذ أفكاربموجبه العديد من    
 اإلنـسانية  حركة العالقات    أفكار تبلورت   أن بعد   بخاصةو،  عام) ١٠٠ (يقرب من 

تلك المدرسة في موقفها مـن المـوارد البـشرية           ر ألفكا ذات الموقف المناقض  
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ـ     أفكاروما تال ذلك من     ،   طريقها نحو التطبيق   أخذتو ة  قدمتها المـدارس الفكري
  : هماناأمر الرأيوما يعزز هذا ، الالحقة

التقانات  أنواع الوحيدة من بين كل      تعد االتصاالت التي شملها هذا التطور،       إن .١
 المورد  أو اإلنسان عدالتي ي ) IT(التي كانت منضوية تحت مظلة المفهوم القديم        

  لرسـائل االتـصاالت    مرسالً بوصفه   مرة،  اتهان من مكو  اً رئيس اًالبشري مكون 
   . لهذه الرسائلمستقبالً بوصفه ىأخرومرة 

هذه التقانات   ب  على الموارد البشرية قدر تعلقها      التي ركزت  اآلراء العديد من    إن .٢
تدريبها بوصفه يهدف   عن  كانت تتحدث   ونحوه   )١ ،٢٠٠١ جريو، (راءآ أمثال
أو طولهـا   (عنهـا بعينهـا     دون الحديث   من  ،  تهااأو خبر مهاراتها    تطوير إلى

 .األخرى التقانات  الحديث عن كما يحصل في،)نحو ذلك واعرضه
 التطورات تعدلماذا ال: مفاده أما السؤال الذي يبدو  في هذه اللحظة ضرورياً     

 للتطور الذي حصل في المفهوم االصـطالحي        ةمهدمالتي حصلت في االتصاالت     
   لتقانات المعلومات؟

 لقـد حـصلت     )بلى( رسؤال المذكو عن ال إجابة  للوهلة األولى    يمكن القول و
 أطرهـا  حتى علـى     األحيانض  عتفوقت في ب   فنية مهمة في االتصاالت   تطورات  

ـ   ض  عن تفسير ب   ع كما يعتقد الباحث   ةَالفلسفية التي ما زالت قاصر      نالظـواهر م
 التي يمكن أن تجسد معنى التغذية العكـسية فـي نظـام          كظاهرة الصدى منظورها  

 األجـواء توفر  يمكن أن   والتي  ،  من جهة ى  االتصاالت كما في بقية األنظمة األخر     
للخروج من الدائرة التي تحصر شخصية كل من المرسل والمـستقبل فـي نظـام               

مما يمهد لتفهم الحاالت التي تظهـر فيهـا تقانـات           ،  االتصاالت بالموارد البشرية  
االتـصاالت   إطـاري وذلك في   ،  أيضاًللقيام بهذين الدورين    ديالً عنها   المعلومات ب 

 الحاسوب بوصـفه   وبين بوصفه مرسالً  اإلنسان بين   االتصال القائمة حالة  ك اللفظية
 وبـين    كحالة االتصال القائمة بين اإلنسان بوصفه مرسـالً        وغير اللفظية ،  مستقبالً

نات للمستفيدين عن حـالهم     المرآة كتقانة من تقانات المعلومات بمقدورها توفير البيا       
هذه المرة وبين     بينه بوصفه مستقبالً   أو،   مستقبالً ابوصفهالمرتسم عليها    ومظهرهم

 بإرسـال وذلك عندما تقـوم     ،  الساعة كتقانة من تقانات المعلومات بوصفها مرسالً      
   .أخرىمن جهة   فتوقظها على شكل دقات جرس للشخص النائمرسائله

، ن التطورات الفنيـة المـشار إليهـا        إ :فيمكن القول ،  أما في الوهلة الثانية   
 التـي   ت االتـصاالت   بدءاَ مما حصل في اتجاها     جمل تفاصيلها م وعلى الرغم من  

 الكالسيكية باالتجاهات العمودية النازلة في كـل        كانت محصورة في ظل المدرسة    
 االتصاالت على شكل عنقـود      في إطار شبكة  ،   قدر الحاجة إليها   األحوال والصاعدة 

تـصاالت   وتحولها إلـى ا    ٣  الشكل ة في ضوعرمن الشبكات األخرى الم    اأو نحوه 
، أيـضاً النجمية المعروضة في الشكل المذكور     بمختلف االتجاهات في إطار الشبكة    

 بالتطورات التي غيرت من واقع أجهزتها ووسائلها من الهواتف والمشفرات        نتهاءاو
إطار االتصاالت السلكية على األغلب إلى أجهزة أخـرى          واألسالك التي تعمل في   
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ن خدمات األقمار الصناعية في إطـار مـا يعـرف           تستفيد م  كالهواتف النقالة التي  
 عن الهواتف الرقمية الحديثة واأللياف الدقيقة التي حلت  فضالً ،باالتصاالت عن بعد  

قد    على التعويل على االتصاالت بوصفهادكل ذلك ال يساع   . محل األسالك التقليدية  
إن : ادهوذلك لسبب جوهري مف   ،  مهدت للتحول في المفهوم االصطالحي المبحوث     

بل شمل مختلف ، التطور الذي حصل في االتصاالت لم يقتصر عليها وحدها فحسب
األجهزة والمعدات في شتى المجاالت، ومنها أنواع تقانـات المعلومـات التـي ال              

   .أيضاً في إطار االتصاالت يتنضو
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  ٣ الشكل

  أنواع شبكات االتصاالت
  من إعداد الباحث: المصدر

       
 التطور الذي شهدته االتصاالت السـيما فـي         دال يع ....... من جهة أخرى  

مجالي اتجاهات االتصاالت وشبكاتها من إسهامات المدرسة الكالسيكية التي تسببت          
بل هو مـن إسـهامات      ،  وماتبكل هذه المشكالت في الفلسفة الفكرية لتقانات المعل       

لعالقات اإلنسانية مـن خـالل إسـهامات         ومنها حركة ا   ،الفكرية الالحقة المدارس  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 شبكة العنقود شبكة السلسلة

  الشبكة النجمیة
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في دراسـاتها   التي ركزت   ) ١٩٣٣ -١٨٦٨( فوليت   ر ومنهم ميري بار ك    ،علمائها
 دراساتها كما أفضتوالتي ،  في بناء المنظمات األساس إياهامعتبرة  على الجماعات   

 إلـى ،   تحويل الرقابة من كونها تمارس عموديـاً       إلى) ١٩٩٩،٣٦الشماع ، (يقول  
 إلـى مما فرض الحاجة كمـا يعتقـد الباحـث          ،   وتعاوني أفقي نحو   علىممارسة  

   .االتصاالت في اتجاهاتها المختلفة
 قائمة ما ينضوي تحت مظلة تقانات إلى االتصاالت إعادةكيف يتم  ..... ا مأ

حو تحقيقه لمعالجـة المـشكلة    كما يعتقد الباحث نَ   يجب السعي  كإجراءالمعلومات  
والتي نجم ،  )ICT (ات  تقانهذه ال االصطالحي الجديد ل  التي ظهرت في ظل المفهوم      

عنها كما يبدو عزل االتصاالت كعملية أو وظيفة من وظائف نظام المعلومات عن             
  بقية الوظائف أو العمليات األخرى لهذا النظام؟

 االتصاالت على النحـو الـذي يعرضـه         إعادةيمكن  ...... جواب عليه   الو
يأخـذ     نظامها على نحو   إلى أو،  إليهاالنظرة   تعديل   تم فيما لو    إليهالمشار   السؤال

في نظامها كتقانات إلى جانـب بقيـة التقانـات    بالحسبان مهارات الموارد البشرية  
على وفق ذلك يمكن تعريف     ف،  ارد البشرية بعينها  وليس المو المعتمدة في هذا النظام     

ومهارة منه  ،  المهارة من قبل المرسل في ابتداع فكرة االتص       : بوصفها االتصاالت
، ومهارة منـه فـي   االتصالفي التعبير عنها على شكل رموز تنضوي في رسالة    

 المستقبل الذي تتحدد مهاراتـه      إلىاختيار وسيلة االتصال المناسبة لنقل الرسالة       
 عن مهارته فضالً، باستالم الرسالة وفك رموزها وتفسيرها واالستجابة لمضمونها 

  .ره بها من خالل التغذية العكسيةفي كيفية إشعار المرسل بتأث
 إلـى وبهذا المفهوم ستبدو االتصاالت منسجمة مع المعنى الذي ذهب الباحث           

كمـا  شيران  من كلمتين ت  المكون  ) Technology(التأكيد عليه بخصوص المصطلح     
 أي ضـرر     ذلـك   يلحـق  نأ المهارة والمنطق من دون      إلىأسلف في هذا البحث     

- ٢٠٠٨،٣٤٧ حمود واللـوزي،  (ومنهم   قبل الكتاب    بمفهومها المتعارف عليه من   
 مـن    على اإلشارات التي تدلل على مكوناتهـا بـدءاً         اً لكونه سيبقى محافظ   ،)٣٧٧

ال بل يمكـن    ،   بالمستقبل والتغذية العكسية    بالرسالة والقناة وانتهاء   المرسل ومروراً 
نـات  ألنه سيعكس هـذه المـرة إضـافة لمكو   ،  على نحو أكثر داللة   ذلك  أن يكون   

  ومـنهم   نو والبـاحث  االتصاالت نواحي تطويرهـا التـي يؤكـد عليهـا الكتـاب           
في التأمل والتعبير    ،)٢٩٢-٢٩١،  ١٩٩٩ الشماع،(و) ٢٨-٢٦،  ٢٠٠٠،حمودات(

  .أيضاًوالحوار ونحوها 
 من أخرجت االتصاالت القول بصوابية النظرة التي   إالّال يمكن   ،  بعكس ذلك و

  المفهوم الجديد وحدها كما هو واضحإطارر في تحت مظلة تقانات المعلومات لتستق
 من مشكالت كما سبقت     ج عن ذلك  تنوذلك على الرغم مما     ،  )ICT(من هذا المفهوم    

  .اإلشارة
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   المفهوم العربي لتقانات المعلومات-رابعاً
 على مستوى   مرقد   المفهوم االصطالحي لتقانات المعلومات      إن القول   يمكن

 النظرية لنظام المعلومات وعلـم      األطرحياة المعروفة في    تعريبه بما يشبه دورة ال    
بـدليل  ،  )Technology(لمـصطلح    الترجمـة الحرفيـة      إطاربدأ في   فقد  ،  اإلدارة

اعتماده من قبل معظم الكتاب والباحثين في عقد الثمانينات من القـرن الماضـي              
 .)*()١٩٨٨، وآخرونبرهان (ومنهم 

تـدخل  ،  د التسعينات من ذلك القـرن     ولما اتسعت دائرة االهتمام به في عق      
 يبعرلغوياً بت  التي تناولت موضوعه      البحوث والدراسات  ين فصححوا بعض اللغوي 

بدليل العديد من   ،   بحسب الحالة  ) تقنيات المعلومات  أو تقنية (فأصبح ،هذا المصطلح 
  ).١٩٩٧، حسين والدباغ(إسهامات  في هذا العقد ومنها اإلسهامات
 نحو يكاد يمثل ظاهرة فـي       ىالمذكور عل  المصطلح   استعمال أصبح أنبعد  و

 المصري تدخل مجمع اللغة العربية،  الجديـدة األلفيةالبحوث والدراسات في مطلع   
تقانـات أوتقانة ( فأصبح )فعاالت: فعالة التي تجمع على( صيغة   إلىل تعريبه   فعد ( 

 اسات ومنهـا  ، وذلك بدليل عناوين العديد من البحوث والدر       )**(أيضاًبحسب الحالة   
  )٢٠٠٢االعرجي وعالونة،(

 ما زالت تعتمد    إليها التعريبات الثالثة المشار     أنهنا   إليه اإلشارةومما تجدر   
مما يعكس مدى انسجام من يعتمدها مع وجهـة         ،  متداخلة مع بعضها في االستخدام    

  .ية من عدمهنظر مجمع اللغة العرب
  
  المعالجات

التـي يثـار    نواحي   ال أهم اجتهاده   الباحث بحسب  صشخّأن  د  بع ..... نآلا
 تنحصر  أنهاوالتي تبين   ،   في الفلسفة الفكرية لتقانات المعلومات     الجدل بخصوصها 

نتيجـة  ،  واإلجرائـي  االصطالحي   هامفهومي تحديد تأريخ نشأتها و     في األغلبعلى  
الموقـف مـن المـوارد      و،  من جهة  لعدم االتفاق على مكونات تقانات المعلومات     

 هـذه   بوصفها مـن مكونـات   عدها البعض على نحو مخالف لقيمتها     البشرية التي   
 ةأفكار حركمنذ شيوع  بدءاً )نظرية المنظمة( في األصولال يتفق مع  مما،  التقانات

 ال يتفق مع القيمة     وقبل ذلك ،  الربع األول من القرن الماضي     في   اإلنسانيةالعالقات  
 كما سبقت اإلشـارة   سورة اإلسراء   في اآلية السبعين من      التي حددها اهللا تعالى لها    

  .من جهة ثانية

                                                 
لم يصر إلى ذكر الصفحات في المصادر المعززة لما ذهب إليه الباحث ،  لكفايـة عنـاوين                   )*(

 .البحوث والدراسات كما سبقت اإلشارة إلى ذلك لتوفير الدالالت المناسبة 
نه في أثناء تحضيره ألطروحة الدكتوراه وكانت تعتمد آنذاك يذكر الباحث أ) ١٩٩٨(في عام   ) **(

بلغ بـضرورة   في عنوانها، أنه استدعي من قبل عمادة كليته وأ        ) تقنية المعلومات    ( الترجمة
 .، وذلك استجابة ألعمام وزاري بخصوص هذا المفهوم ) تقانة(إلى ) تقنية(تعديل مفردة 
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 األضـواء بمجرد تـسليط   سهولةب  ذلك كل معالجة  إمكانية تاتضح وبعد أن 
السيما في االتصاالت    ، من التركيز عليها بحد ذاتها      بدالً على مهارات هذه الموارد   

  في هذا التحول في المفهوم االصطالحي من         كما يبدو  التي كانت السبب )IT ( ـ  ىإل
)ICT(،     التقانات التي كانت منضوية فـي       أنواعبين كل   من   نتيجة لكونها الوحيدة 

 من مكونات نظامها    اًتدخل الموارد البشرية بوصفها جزء     التي   األول  المفهوم إطار
 تحسم نواحي  كمعالجات اقتراح ما يعتقده مناسباًناآلبمقدوره بات ، جهة ثالثةمن 

  التقانـات  الذي يعكس مكونات هذه    اإلجرائيمفهوم   من ال   بدءاً إليهاالجدل المشار   
 يقـال بخـصوص     أن بمـا يمكـن      نتهـاء وا،  نشأتهاويساعد على تحديد تاريخ     

 تعريـب   وما يخص ،  هوم االصطالحي لتقانات المعلومات   االتصاالت وعالقتها بالمف  
  :تياآلعلى النحو  أيضاًهذا المفهوم 

 يقترح الباحث تبني المفهـوم       لتقانات المعلومات  اإلجرائيفيما يخص المفهوم     .١
 اإلنـسانية  جانب المهـارات     إلىضم  يإنها مدى واسع من التقانات      : الذي مفاده 
ـ  كافـة الطر   األخرى التقانات   أنواع في اكتشاف مختلف     األساسبوصفها   ق ائ
 مهام تحـصيل البيانـات ومعالجتهـا        إطار والمعدات المستخدمة في     واألجهزة

 وتحديثها ونشرها بغض النظـر عـن        ترجاعها التقارير وتخزينها واس   وإعداد
ـ                  أو  اًطبيعة النظام المعني بإنجاز هذه المهام يدوياً كـان أم شـبه آلـي أو آلي

يهدف إلى تسهيل إنجاز هذه المهام بما يلبي احتياجـات المـستفيدين    ،  اًالكتروني
  . ومنظماتأفراداً

 بوصفها مـن    انيةاإلنس على المهارات    شتملا على المفهوم السابق الذي      اعتماداً .٢
 تقانـات   نشأةمكونات تقانات المعلومات يقترح الباحث العدول عن ربط تأريخ          

 بعض الكتـاب الـذين      ى ذلك المعلومات بتأريخ ظهور الحواسيب كما درج عل      
وذلك على نحو يأخذ بالحسبان ربط نشأة هـذه التقانـات           ،  إليهم اإلشارةسبقت  
ه كتقانات رئيسة البتـداع مختلـف        اعتمد على مهارات   مذ،  نفسه اإلنسانبنشأة  

 الحواسـيب  ومنهـا    األخـرى بقية المـصنوعات    هي  تقانات المعلومات كما    
  .ومكوناتها

يقترح الباحث بخصوص المفهوم االصطالحي الرجوع عن المفهـوم الجديـد            .٣
)ICT (    وظيفة من وظائف    أوعملية    بوصفها لكونه يعمل على عزل االتصاالت 

 ونشر مخرجاتـه لمختلـف      إليه المدخالت إيصالبالتي تعنى   نظام المعلومات   
السيما بعد  ،  عن بقية عمليات المعالجة األخرى في هذا النظام       الجهات المستفيدة   

مـن   )IT( من تحت مظلة المفهوم      بإخراجهامعالجة نواحي الخلل التي تسببت      
المرسـل  (خالل المنظور الذي يأخذ بالحسبان التأكيد على مهارات كـل مـن             

كتقانات إلى جانب بقية التقانات المعتمدة في هذا النظام          في نظامها    )والمستقبل
 الكتاب الذين سبقت    بعض  كما درج على ذلك    ،من التأكيد على شخصيتيهما    بدالً
  .أيضاًاإلشارة  مإليه



  ]٣٨٤[ الدكتور العدواين
 

 

عقد جلسة عمـل    الباحث أخيراً   فيما يخص تعريب المفهوم االصطالحي يقترح        .٤
لكي يصار إلى   ،  أيضاً  من اللغويين  اًت عدد  جانب المهتمين بهذه التقانا    إلى متض
ليكون ذلك إيذاناً وشروعاً      لهذا المفهوم  تفاق على المصطلح العربي المناسب    اال
  . لعمل بموجبهبا
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