
الفصل الثالث

عوامل نجاح وتحديات استخدام تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية

الوحدة األولى

المعلومات واالتصاالت والتنميةتكنولوجيا العالقة بين 



المعلوماتتكنولوجيا عوامل نجاح وتحديات استخدام 

من أجل التنميةواالتصاالت

:إلىفصلاليهدف هذا 

رامجبفشلأونجاحتحددالتيالرئيسيةالقضايامناقشة•
.نميةالتأجلمنواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياومشاريع

كنولوجياتبينالعالقةفي(الماكروية)الكليةالقضايامناقشة•
.والتنميةواالتصاالتالمعلومات

ىاألخروالوحداتالوحدةهذهبينالرئيسيةالروابطإنشاء•
أجلمنواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياأكاديميةفي

.العربيةالدولفيالحكوميالقطاعلقادةالتنمية



صاالت الحاجة إلى سياسات لتكنولوجيا المعلومات واالت

التنميةمن أجل 

لتنميةاأجلمنواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياسياسةتتطلب•

بالمشاركةيزتتم،هاوتنفيذإدارتهاوللمشاريعتخطيطللجديدة  نظما  

.والمجتمعاالقتصادقطاعاتلمختلفالفعالة

فهما  االتواالتصالمعلوماتتكنولوجيامناالستفادةتعظيميتطلب•

.توظيفهاومحدداتإلمكانيات



اتتكنولوجيبينتقاربالالتكنولوجي«التالقي»يتعدى•
قيتالأيضايعنيإذ،البعضبعضهاواالتصاالتالمعلومات

والعلومالهندسيةالعلومسيماوال،التخصصاتمنالعديد
.جديدةاختصاصاتلتشكيلوالسلوكيةاالجتماعية

،تعددينالمالمصلحةأصحاببينالشراكةكذلك«التالقي»يعني•
وبناءمويلوالتوالتنظيممؤاتية،سياسةتنفيذللحكومةيمكنحيث

تيةالتحالبنيةإنشاءالخاصللقطاعيمكنحينفيالقدرات؛
معالعملالمدنيللمجتمعويمكنالخدمات،فيواالستثمار
قيادةوامتالكفيفاعلدورللعباوتعبئتهالمحليةالمجتمعات
.المبادرات

صاالت الحاجة إلى سياسات لتكنولوجيا المعلومات واالت

التنميةمن أجل 



يمكن القيام به نشاط 

المعلوماتتكنولوجياسياساتبوضعالمكلفةاإلدارةحدد.1

عةمجموأواستشاريذراعاإلدارةلهذهيوجدهل.بلدكفيواالتصاالت

؟المعنيةالحكوميةالمؤسساتأوالوزاراتبينمشتركةاستشارية

كانإذافيماوقررالمجموعةهذهتكوينراجعبنعم،اإلجابةكانتإذا

.المجموعةهذهضمنمشمولينالفعليينالمعنيينجميع

المجموعةأواالستشاريالذراعهذامثلهناكيكنلمإن.2

ماعة،المجموهذهلتشكيلمقترحوضععنالمسؤولوكنتاالستشارية،

الجهاتحدد)الكيانهذاوتشكيلإنشاءلتبريرستستخدمهاالتيالحجة

؟(المجموعةهذهفيتمثيلهاالواجب



تخطيط مشاريع تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت من أجل التنمية

أجلنمواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيالمبادراتيكونأنيجب،أوالا 

.متوقعةونتائجواضحةإنمائيةأهدافالتنمية

منتواالتصاالالمعلوماتتكنولوجيامشروعاتتكونأنينبغي،ثانيا
demandبالطلبمدفوعةالتنميةأجل drivenبالعرضوليسsupply

driven،نفسهالمجتمعمنالطلبيأتيأنوينبغي.

علىادرةقواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياحلولتكونأنينبغي،ثالثا

تحتية،الالبنيةمحدداتذلكفيبما،المحليةوالمحدداتالظروفتلمُّس

.لتدوممصممةالحلولهذهتكونأنيجبكما،واللغةوالنفاذ،



ا  جبوي.الحكومةقبلمنقوي"سياسيالتزام"وجودمنبدال،رابعا

واءسكافيةالموازنةفيبمخصصاتمدعوما  االلتزامهذايكونأن

.التوزيعطبيعةفيأوميةالكفي

ا  المعلوماتتكنولوجيامشاريعتوجيهالضروريمن،خامسا

بتحديدهااالكتفاءوعدم"لعملياتاسيرورة"علىللتركيزواالتصاالت

اتالمعلومتكنولوجيااستخدامألنمعينةغايةاستهدافأوزمنيا  

ستخدامهاايتمأنيتطلبللتنميةكأدواتفعالنحو  علىواالتصاالت

.مستمروبشكلطويلمدىعلى

تخطيط مشاريع تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت من أجل التنمية



والتحدياتالقضايا المتعلقة بالتكنولوجيا 

ارالختيمالئمةالماديةالظروفوهلبسهولة؟متاحةالتكنولوجياهل•

؟(الكهرباءالمثالسبيلعلى)التكنولوجيا

أينا؟التكنولوجيإلىالوصوللضماناتخاذهايتمالتيالخطواتهيما•

الماديةالناحيةمنمناسبالموقعهلالتكنولوجيا؟مركزيقع

للتمكن،اءلنسلبالنسبةسيماوالالمستهدفة،للفئاتوآمنواالجتماعية

اإلخاللودونالجهدمنالكثيربذلدونواإليابالذهابمن

العديدة؟بمسؤولياتهن

؟يهاإلبالوصوليتحكموالمعلوماتتكنولوجيايملكمن•

فيها؟التفاعليةبناءيتمكيف؟تفاعليةالتكنولوجياهل•



أيوفيوقتأيفياستخدامهايمكنهل؟محمولةالتكنولوجياهل•

يلسبعلىالتلفزيونمثلوالمكان،الزمانفيثابتةهيأممكان،

المثال؟

استخدامها؟يتمالتيالتكنولوجياتعقيدأوسهولةمدىما•

وتحديثوتعديلوتصحيحوصيانةتركيب،سهولةمدىما•

المهامبهذهالقياممسؤوليةتقعمنعاتقوعلىالتكنولوجيا؟

الجهدوالمالحيثمنيفهاظتويتمالتيالتكنولوجياتكلفةهيما•

؟لةالبديالفرصةتكلفةهيماووللمستخدم؟للمؤسسةبالنسبة

والتحدياتالقضايا المتعلقة بالتكنولوجيا 



والتحدياتقضايا المحتوى 

احتياجاتهمذلكفيبمااحتياجاتهم،هيوماالمستخدمونهممن•

؟حتوىالميناسبولمنحياتهم؟أنماطومستوياتهمهيوماالتعليمية،

وآثارغويةواللوالدينيةواالقتصاديةوالثقافيةاالجتماعيةثاراآلهيما•

؟المحتوىيعالجهاالتياالجتماعي،النوع

صلةىللمحتوهل،المثالسبيلفعلى؟بالمجتمعصلةللمحتوىهل•

المجتمعدورهومامحليا ؟تطويرهتموهلالنسائية؟بالتجارب

«المحتوىتوطين»؟المحتوىتطويرفيالمحلي

؟المحتوىتنظيميتمكيف•

؟باستمرارومحدثدقيقالمحتوىهل•



والتحدياتقضايا المحتوى 

قبلمنالمحتوىوفهموسماعاستخدامتسهللالتكنولوجياتعدلكيف•

؟المستخدمين

؟والجماعاتاألفرادتعلموتشجيعاستيعابيتمهل•

بارباالعتاألخذوالمستخدمينمعالتفاعلعلىالمحتوى،يشجعهل•

؟آراءهم

ملتشالتيالتعليمية،الموادالمثالسبيلعلى،الدعمأنظمةهيما•

؟متاحةوأصبحت

؟المحتوىوتعديللتصحيحالمتوفرةآللياتاهيما•



التحديات المتعلقة ببناء القدرات
لقبمنالمطلوبةالتنميةأجلمنواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيامهاراتتتفاوت

:ةالتاليالفئاتالقدراتلبناءتحتاجالتيالمجموعةوتضم.المختلفةالمجموعات

متعونيتوالذينالسلطةفيالمتواجديناألشخاص–القراروصناعالسياساتواضعي•

.المستوياتأعلىمنوااللتزامالدعمحشدعلىبالقدرة

ينالذالمتوسط،المستوىفيوالموظفينالمسؤولين–المشروعومصمميمخططي•

فيمتخصصينوالاألكاديمينالفئةهذهوتشمل.المبادراتوتنفيذوتسعيربتصميميقومون

.وآخرينالمحتوى،ومطوريوخبراءالتكنولوجيا،ومصمميالمعلومات،تكنولوجيا

ويتطوعونالعملية،يقودونالذينالرئيسييناألفراد–Championsالنصراء•

قدراتاءبنعلىقادرةالفئةهذهتكونماوغالبا  .ألقرانهماألفكارويسوقونللتجربة،

.اآلخرين

فيملينوالعاالموظفينتدريبعنالمسؤولينالرئيسييناألفراد–المدربينمدربي•

وهم.شدةببالقضيةيلتزمواوأننصراءأنفسهميكونواأنالمدربينهؤالءوعلى.الميدان

.الوطنيوىالمستعلىالقدراتبناءنشاطضمنتدريبهميتمالذينالرئيسيوناألشخاص



التحديات المتعلقة ببناء القدرات

:إلىالناسمنالمجموعاتهذهقدراتبناءيحتاج

المجفياألساسيةالكفاءاتلبناءمتواصلمؤسسينهج  •

التنميةأجلمنواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا

ومواد،المؤسسيةوالشراكات،االحتياجاتتقييممنمزيج•

ختيارهاايتمبشريةمواردقبلمنتطويرهايتمالتيالتدريب

بعناية

خارجوالموقعفيالتدريببرامجفيالموادواستخداماختبار•

.النقديوالتقييم،الموقع



التحديات المتعلقة ببناء الشراكات

لدىواقعيةغيرتوقعاتوجودبوتتمثل:المهارةعوامل•

بخصوصوالمعارفالمحليةبالمهاراتتتعلقالشركاء

تكنولوجياذلكفيبماالمواضيعمنمتنوعةمجموعة

.واإلدارةالمعلومات

نشأتالتيالصعوباتبوتتمثل:والمخرجاتالمدخالتعوامل•

ئةمتكافغيرمكاسبأومتكافئةغيرالستثماراتنتيجة

حهمبمصالصريحةدرايةعلىدائماليسوافالشركاء.للشركاء

.شاريعالمفيوالمخاطرالمحتملةالمشتركةوالمكاسبالمتبادلة

.



التحديات المتعلقة ببناء الشراكات

روحيفباالختالفاتوتتمثل:الثقافيةاالجتماعيةالعوامل•

.الشركاءمختلفبينالعملوأساليبالعمل

ةاألنشطوالشركاءمختلفبدمجوتتمثل:األنظمةعوامل•

.للمشروعمشتركةورسالةرؤيةفي

وعودقديموت،الشركاءبينالثقةبغيابوتتمثل:الثقةعوامل•

.تسليمهيمكنماتفوق

.



تحديات أخرى لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت من أجل التنمية

والفئاتالمدراءقبلمنالمشروعأهداففهمفياالختالف•
.والنتائجالتطلعاتبينالتطابقعدموبالتاليالمستهدفة

.ختلفةموظروفسياقاتعنالناجمةوالواقعالتصميمبينالفجوات•

صافواالنالمركزيوالتوظيفالتخطيطبقضاياوعالقته،الحجم•
.والمحتوىوالنفاذوالتفاعل

.حدودةمتجريبيةمشاريعالتمويلفيالمانحةالجهاتعلىاالعتماد•

سيعتوأوالناجحةالمشاريعتكرارعند،االعتباربعيناألخذعدم•
إبطالإلىيؤديمما،المختلفةوالظروفالسياقات،نطاقها

.لنجاحهاأدتالتيالخصائص



االت تقييم مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتص

من أجل التنمية

قةدقيمعلوماتعنالبحثهو«التنميةوتقييممراقبة»

دورةفيكمدخلالمعلوماتهذهواستخدام،بهاوموثوق

أثرقييموت(ذوالتنفيوالتصميمالتخطيطفيأي)المشروع

.تنمويإطارفيمشروعأومعينبرنامج



االت تقييم مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتص

من أجل التنمية
:ضروريا  التقييميعد

أجلمنواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياحلنجحإذامالمعرفة•

.فشلأوأهدافهتحقيقفيالتنمية

وجياتكنولحليلبيأنالمرجحمنكانإذامالتحديد،للتخطيطكأداة•

أصحابجميعاحتياجاتالتنميةأجلمنواالتصاالتالمعلومات

والجهاتالتمويل،ووكاالتالمانحةالجهاتذلكفيبماالمصلحة،

.والمستفيدينالمنفذة،

مستدامالتنميةأجلمنواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياحلأنثباتإل•

.الطويلالمدىعلىاجتماعيا  وماليا  

االتواالتصالمعلوماتتكنولوجياحلفيالستثماراكانإذاماإلقرار•

.مبررا  التنميةأجلمن



االت تقييم مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتص

من أجل التنمية

عمشاريجميعفيجدامهم  وجزء  مستمرةعملية"التقييم"إن•

ماتالمعلوتكنولوجياتشكلالتيتلكذلكفيبماالتنمية،
.منهاجزءا  واالتصاالت

:حلمراثالثإلىهاتقسيميمكن،للتقييممختلفةمراحلهناك•

Formative)التكوينيالتقييم• Evaluation)

Process)السيرورةتقييم• Evaluation)

Summative)التلخيصيقييمال• Evaluation)



االت تقييم مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتص

من أجل التنمية
جمعاعديسحيثالمشروع،أوالبرنامجبدايةفيأوقبليتم:التكوينيالتقييم•

ة،والخاصالعامةواالستراتيجياتاألهدافصياغةعلىالمرحلةهذهفيالبيانات

وإدخال،بالمشروعالقيامكيفيةتحددالتيواألطرالضوابطمجموعةووضع

.يهعلالتحسينات

أوالمراقبةيتعنماوعادة.المتزامنالتقييمأوالمراقبةكذلكويسمى:السيرورةتقييم•

.لهالمخططملللعوالمتكررالحاليالتقييمأيالمستمر،التقييمأوالمتزامن،التقييم

للتأكددثتحكما.المشروعأداءلتقييمالتنمية،ومشاريعبرامجفيالمراقبةوتحدث

.فعليا  تحدثالمقصودةالتغييراتوأنالصحيح،الطريقفييسيرالمشروعأنمن

عمالاألسياقوفيالمشروع،أوالبرنامجإتمامبعديحدث:التلخيصيالتقييم•

زمنيةاطنقفيالمؤسسةأوالمشاريعأوللبرامجشاملفحص»بأنهيعرفالتنموية

جتمعبالمالصلةوثاقةعلىوكذلكالناسعلىاألثرعلىعادةالتركيزمعمحددة،

«لتكرارلقابليتهاوتهاواستدامتهاوكفاءتهاوفعاليتخدمهالذي



يمكن القيام به نشاط 

أجلمنواالتصاالتالمعلوماتلتكنولوجيابرنامجأيحدد
خطيطوالتالسياساتحيثمنبتحليلهوقمبلدك،فيالتنمية
.والتنفيذ

المعلوماتاتكنولوجيسياساتبتحديدقم،السياساتصعيدعلى-
.جالبرناميدعمهاأويكملهاالتيالتنميةأجلمنواالتصاالت

الممارساتبدليلباالستعانةقم،والتنفيذالتخطيطصعيدعلى-
أجلمنواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيالمشاريعالجيدة
لتقييمالتدريبيةالمادةفيالمشمول(2)اإلطارفيالتنمية

.البرنامج

سينلتحطرقباقتراحقمستقررها،التيالمحدداتعلىبناء-
.البرنامج



تصاالتواالالمعلوماتتكنولوجيامنبدال  الناسحولتتمحورمنهجياتاتباعإن•

أجلمنالمعلوماتتكنولوجياومشاريعبرامجإلنجاحاألهميةغايةفييعد

.التنمية

نولوجياتكمشاريعفيوالفشلالنجاحبينالفرقتوضحالتيالعواملتشمل•

،ةالمستهدفوالفئاتاألهدافوضوحالتنميةأجلمنواالتصاالتالمعلومات

اراتوخي،القدراتبناءوجهود،المؤسسيةوالترتيباتوالسياسات،والوسطاء

.التمويلونماذجالتكنولوجيا

سياقفيالتكرارمجردمنأكثرضيقنطاقعلىناجحةمبادرةأيتتطلب•

االتصاالتوالمعلوماتتكنولوجيامشاريعحجمتوسيعإن.النجاحلتحقيقمختلف

.يرالتغيإلدارةمنهجيةوشامال  مؤسسيا  إصالحا  يتطلب،التنميةأجلمن

ذلكفيبما،تنمويمشروعأيمنجدامهم  وجزء  مستمرةعملية"التقييم"إن•

.منهااأساسيجزءا  واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتشكلالتيالمشاريع

الخالصة
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تقومسواالتصاالت،المعلوماتبتكنولوجيامدعوما  ،معينا  برنامجا  حدد•

.المحددةوغاياتهالعامةالبرنامجأهدافصف.بتطويره

يقلتحقبإعدادهاستقومالتياآللياتهيما.للبرنامجاألداءمؤشراتحدد•

بإعدادها؟ستقومالتياألنظمةأواإلطارهوماوغاياته؟البرنامجأهداف

ستعمل؟وكيف

بتقييمستقوممراحلأيةوفياألداء؟تقييمفيستساعدكالتيالطرقهيما•

بتغذيةومستقكيفبك؟الخاصةباألثرالمتعلقةالمؤشراتستكونماذااألداء؟

التالي؟برنامجكفيالمعلوماتهذه

األهداف والغايات العامة 

للبرنامج

موشرات األداء 

للبرنامج

ما هي األنظمة 

واإلجراءات التي 

ستقوم بإعدادها

كيف ستقيم التقدم 

والمخرجات واألثر



استراحة


