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  المقدمة

  
  

سريع تمشيا                     دم ال ات نحو التق ادة المجتمع ان النفاذ الى مجتمع المعلومات اخذ يلعب بقوة وفاعلية في قي

اس                          ة محدودة من الن ة لفئ ة رفاهي د خدم م يع الم ول ة التي حدثت في الع ورة المعلوماتي مع متطلبات الث

ا   ثفبدونه اليحدث التقدم المرجو والمفيد حي      ا للمستفيد والتي            المعلومات واإلمكان ة التي يوفره ت الهائل

ات وان               ين المجتمع ات ب تعود باالنتفاع والتقدم وزيادة في التوسع في  المعرفة والتطور وتقليص الفروق

ذلك   ) النفاذ(عملية الدخول الى شبكة االنترنيت   تحتاج ان يكون هناك نشر محكم للبيانات والمؤشرات وآ

صال الح   ائل االت ي لوس تخدام واع ي      اس ة ف ارات خاص ب مه ا يتطل ة مم شراآة العالمي ق ال ة وتحقي ديث

ذه                         ه شملت ه ة وعلي دة المطلوب دماج في مجتمع المعلومات وتحقيق الفائ التدريب والتعليم من اجل االن

لقياس عملية النفاذ الشامل   ) المرآز(الدراسة منتسبي الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات        

ان                       حيث تناول الفصل ا    اني فك ا الفصل الث از المرآزي لالحصاء ام ة عن تأسيس الجه ذة تاريخي الول نب

ذي                 حول البنى االساسية التي تتطلبها عملية النفاذ وفوائده وشمل الفصل الثالث تحليل نتائج االستبيان ال

زي    از المرآ سبي الجه ى منت ز(وزع عل ي    ) المرآ يات الت تنتاجات والتوص ت االس ع فكان صل الراب والف

  .توصلت اليها الدراسة من خالل النتائج 

  .آملين ان تزود هذه الداسة متخذي القرار والمعنين بمعلومات ذات فائدة 
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   نبذة تاريخية عن تطور الجهاز المرآزي لالحصاء1-1
  
صاد والمواصالت ، وفي سنة                      ين     1939في الثالثينات آان اإلحصاء شعبة صغيرة في وزارة االقت ى وزارت سيمها ال م تق  ت

م          صاد باس وزارة االقت شعبة ب ذه ال ت ه صاد وألحق ة وزارة االقت الت والثاني غال والمواص سة  (وزارة االش دائرة الرئي ال

م ). لإلحصاء  انون االحصاء رق سنة ) 42(وصدر ق دائرة1939ل ام ال د مه ه  تحدي م بموجب سيق (  وت داد وتن ع واع بجم

ة المعل   شر آاف م ن صادية     وتلخيص ث ة واالقت صناعية واالجتماعي ة وال الي  التجاري ال االه ة باعم ومات االحصائية المتعلق

ى           ) وآذلك احوالهم العمومية     ائمين عل ونظم هذا القانون اسس التعامل بين المكلفين باإلدالء بالبيانات االحصائيه وبين الق

  .ادارة العمل االحصائي في مفاصل الدولة المختلفة 

دأت ا   م ب ام باحصاءات   ث ت القي ات وحاول ي المحافظ روع ف ا ف صاصاتها فاسست له ال اخت يع مج دائرة بتوس ة     ل زراعي

ا صادية وغيره ي سنة .وصناعية واقت ي 1956ف سام االحصائية الموجودة ف دوائر واالق ة      ادمجت ال ر الدول بعض دوائ

   )دائرة االحصاء المرآزية(الرئيسة ومنشأتها وعلى اثر ذلك سميت بـ 

نة     ي س صاء       1959وف رة االح ا دائ ت به يط والحق ه وزارة التخط تحدثت بموجب ذي اس ة ال سلطة التنفيذي انون ال در ق  ص

   .1959\7\1المرآزية ورفعت درجتها الى مديرية عامة بتاريخ 

از المرآزي لالحصاء ونصت ا            ) 72( صدر نظام وزارة التخطيط رقم       1968وفي سنة      ه الجه ادة  والذي استحدث بموجب لم

ل   1972لسنة  ) 21(الثانية من قانون االحصاء رقم        المعدل على ان الجهاز المرآزي لالحصاء هو المرجع المختص في آ

ى مستوى المحافظات                . مايتعلق بعمليات االحصاء في العراق       ه االحصائي من خالل فروعه عل از عمل حيث مارس الجه

داث الت      سبب االح سعينات وب ة الت ضية لغاي ض االق تان     وبع يم آردس ات اقل صلت محافظ العراق انف رت ب ي م

  .محافظة) 15(واصبحت بمعزل عن الجهاز في الوقت الذي ترآزالعمل على ) دهوك،اربيل،السليمانية(

وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ( اعيد النظر في الهيكل التنظيمي والفني للوزارة التي اصبحت تسميتها            2004وفي سنة     

ا      (بيعة االمهام واالنشطة التي تمارسها الوزارة واصبح اسم الجهاز          لتنسجم مع ط  )  الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجي

  بعد ان استحدثت مديرية عامة باسم تكنولوجيا المعلومات) المعلومات

  
  . مهام الجهاز المرآزي لالحصاء2. 1

والمسوح بالعينة وجميع العمليات االحصائية الزراعية يختص الجهاز بالعمليات االحصائية المتعلقة بالتعداد العام للسكان 

والصناعية واالقتصادية واالجتماعية والمالية والنقدية  والثقافية وغيرها مما له عالقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية 

والتنمية القومية والموسسات العامة والخاصة والشرآات عموما واالفراد وحالة المواطنين وفعالياتهم بما يخدم التخطيط 

والبحث العلمي وتجهيز البيانات والموشرات الجهزة الدولة ومتخذي القرار والباحثين والمخططين ومجتمع االعمال 

االساسية والجمهور فيما يخص آافة االنشطة االقتصادية والديموغرافية واالجتماعية باالعتماد على المباديء 

لالحصاءات الرسمية والصادرة عن االمم المتحدة يحكمه قانون االحصاء الذي يحدد الواجبات والمسووليات والحقوق 

  .لكل من االفراد والمؤسسات من المستجيبين والمستفيدين

ت االحصاء  يعتبر الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات المرجع الفني المختص في آل ما يتعلق بعمليا

  :االحصاء ويتولى المهام االتيةالمختلفة على الصعيد الوطني ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس اعماله بموجب قانون 
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 تنفيذ التعدادات العامة للسكان والمساآن ، بموجب القوانين التشريعية التي تصدرها السلطات العليا ، واالحكام -أ

يومن توفير البيانات االحصائية المطلوبة ، وعلى اساس ما يتوفر للجهاز من صالحيات المرتبطة بتلك القرارات بما 

  .وامكانات مادية وبشرية وما يمكن الحصول عله من مساعدات او دعم خارجي 

  

  القيام بالعمليات االحصائية المتعلقة بالمجاالت المختلفة والمسوح بالعينة وجميع العمليات واالجراءات االحصائية-ب

الزراعية والصناعية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والمالية والنقدية والثقافية والتشيد والبناء والنقل واالتصاالت 

والتجارة وغيرها مما له عالقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والموسسات العامة والخاصة والمختلطة وللشرآات 

  .يط والتنمية القومية والبحث العلمي عموما واالسر او االفراد بما يخدم التخط

  

 جمع وتوحيد وتدقيق واعداد وتحليل وتلخيص نتائج العمليات االحصائية الكلية او الجزئية واعداد التقارير الشهرية -د

  .والفصلية والسنوية

  

فصل او باالشتراك  اصدار النشرات االحصائية والتقارير واقامة الدورات والندوات والمؤتمرات االحصائية بشكل من–ه 

  .مع مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية

  

 االشراف فنيا على العمليات االحصائية التي تقوم بها الوحدات االحصائية في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وتدقيق -ز

  .نتائج اعمالها االحصائية وتقديم االستشارات الفنية آلما دعت الحاجة الى ذلك 

  

  .حوث والدراسات بما يخدم على تطوير العمل االحصائي في االنشطة آافة  اعداد الب-ط 

 المساهمة في تدريب وتعزيز القدرات االحصائية في الجهاز المرآزي لالحصائية ومؤسسات ودوائر الدولة الرسمية -ي

  .وشبه رالرسمية 

ن مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في  العام لنشر المعلومات االحصائية بالتعاوالنظام يشرف الجهاز على ادارة -ل

  .القضايا االحصائية التي تربط بهذا النظام

   

ذالجهازالمرآزي لالحصاءخالل سنة   ة ) 186 (2008نف ديريات الفني ة الم ر احصائي لكاف صلي ، نصف (تقري شهري ،ف

ارير        باالضافة عن اصداره المجموعة االحصائية السنوية والتي تعتبر خ        ) سنوي ، سنوي     سية لتق الصة المؤشرات  الرئي

  .صفحة ) 6142(   أي مايقـــــــدر 2014-2010الجهاز وتقرير الستراتيجة الوطنية  

  

  .  نبذة تاريخية عن تطور الحاسبة االلكترونية 301
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ى االت تبويب ضمن اج               ه عل وب بيانات از يب زة التثقيب   في بداية تشكيل دائرة الحاسبة في مرآز الجهاز آانت تستخدم جه ه

داتها ،              1972 – 1970وخالل عامي   . والتبويب    نصبت اول حاسبة الكترونية في الجهاز وتم توسيعها وتحديث بعض وح

دائرة   128من النوع المتوسط الحجم وذاآرتها      ) (NCR استخدمت حاسبة    1977وفي عام     الف رمز او حرف وتمكنت ال

اك بنصب                  1982، وفي سنة        من مكننة معظم اعمال الجهاز المرآزي لالحصاء           د مع  شرآة يونيف ى عق ع عل م التوقي  ت

ر  1983وتشغيل حاسبة الكترونية في اذار  سعة    UNIVAC من النوع الكبي ا ب ا     ) 4( ذاآرته ون حرف او رمز وفيه ملي

دة واستمر العمل ف          ) 30( ذه  محطة طرفية عربي وانكليزي مع وحدة طبع ، وتم نقل جميع البرامج الى الحاسبة الجدي ي ه

الى دائرة الحاسبة في اوائل التسعينات وتم التوسع في استخدامها النجاز            ) (PCالحاسبة الى ان دخلت حاسبات شخصية       

ة بالحاسبات الشخصية              ا            . عمل الجهاز حيث جهزت المديريات الفنية واالداري شيًا مع التطور الحاصل في تكنولوجي وتم

ديم  ي تق رة الحاسبة ف ات توسعت دائ ز  المعلوم ي مرآ ة ف ة واالداري دوائر الفي ل ال ات لك ة للمعلوم شبكة الدولي دمات ال خ

  .الجهاز

  

  

  

  

  

  



العددالفئة العمريةت
129 - 20 64

239 - 30 69

349 - 40 53

459 - 50 39

5606

261

العددالجنس
68ذآر

193انثى

261المجموع

%20.3

يتضح لنا من الجدول السابق ان مايقارب %74 من الموظفين
هم من االناث

%26.1

ومن هذا الجدول نستنتج ان الفئة العمرية ( 30 - 39 ) تشكل 
اآبر عدد من الموظفين وان %62.4 منهم هم دون سن االربعين

100%

%14.9

المجموع

%2.3

جدول 2  : عدد الموظفين حسب العمر 
النسبة

73.9

100%

جدول 3:عددالموظفين حسب الجنس 

 النسبة%

%24.5

%37.9

       تحليل نتائج االستبيان من حيث مواصفات الكادر

سنة

سنة

سنة

سنة

فأآثر

ذآر

انثى

0 10 20 30 40 50 60 70

29-20

39-30

49-40

59-50

فأآثر60

شكل رقم ( 2 ) 
عدد الموظفين حسب  العمر

شكل رقم ( 3 ) 
عددالموظفين حسب توزبع الجنس

1.3

10



العددالشهادةت

79اعدادية فما دون1

34معهد2

124بكالوريوس3

24مافوق بكالوريوس4

261

العدداالختصاصت

59احصاء1

10اقتصاد2

19حاسبات3

62علوم اخرى4

100معهد + اعدادية5

261

جدول   4 : عدد الموظفين حسب الشهادة 

النسبة

%30.3

%13.0

%47.5

%9.2

%100المجموع

%23.8

%42.52

يتضح لنا ان %56.7 من الموظفين هم من حملة الشهادة
الجامعية وما فوقها ( دبلوم عالي ، ماجستير ، دآتورا )

جدول  5  : عدد الموظفين حسب االختصاص

النسبة

%22.6

%3.8

%7.3

المجموع
100%

من هذا الجدول تبين لنا ان 33.7% من الموظفين يمثلون 
االختصاصــات (احصاء،اقتصاد،حاسبات)

0
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140

مافوقبكالوريوسمعهداعدادية فما دون
بكالوريوس

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

معهد +علوم اخرىحاسباتاقتصاداحصاء
اعدادية

شكل رقم ( 4 )
توزيع الموظفين حسب الشهادة

شكل رقم ( 5 )
توزيع الموظفين حسب االختصاص
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النسبة %العددملكية الهاتفت

25196.1يمتلك1

103.9اليمتلك2

261100

عدد الخطوطت

1-

21

32

43

54

65

النسبةالعدداالستخدامت

92.0%240يستخدم حاسبة1

8.0%21اليستخدم حاسبة2

261100%

جدول  6 : عدد الموظفين اللذين يمتلكون هاتف محمول

جدول  7  : عدد خطوط الهاتف

261

7

2

1

عدد االشخاص

10

نجد من الجدول اعاله : %96.1 من الموظفين لديهم هاتف محمول

المجموع

2.3وآان التحليل من حيث استخدام تكنولوجيا المعلومات والنفاذ الى شبكة االنترنيت بالنسبة للكادر آما يلي

190

51

الموظفين الذين يستخدمون الحاسبة في عملهم %92.0

المجموع

المجموع

نالحظ من الجدول ان هناك موظفين يمتلكون اآثر من خط يشكلون 
نسبة 23.4%

جدول  8  : عدد الموظفين الذين يستخدمون الحاسبة

يمتلك

اليمتلك

شكل رقم ( 6 )
امتالك الهاتف المحمول لدى الموظفين

يستخدم 
حاسبة

اليستخدم 
حاسبة

شكل رقم ( 7 ) 
الموظفين الذين يستخدمون الحاسبة
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النسبةالعددالموظفينت

57.5%150لديه عنوان1

42.5%111ليس لديه عنوان2

261100%

النسبةالعددالموظفينت

59.4%155داخل الى الشبكة1

40.6%106لم يدخل الى الشبكة2

261100%

المجموعالعدد ( ال )النسبةالعدد ( نعم )اسم الدورةت

تعلم استعمال 1
62.199261%162الحاسبة

تعلم النفاذ الى 2
21.1205261%56االنترنت

المجموع

جدول  11 : مؤشرات النفاذ بعض الدول لسنة 2006

من هذا الجدول يتضح لنا : عدد المشارآين في دورات النفاذ الى االنترنت قليل %21.1 
والذي انعكس على نسبة االستخدام بشكل واضح

    ولو اخذنا عدد الدورات التي دخلها الموظفين للتعلم على استخدام الحاسبة وآذلك النفاذ الى شبكة االنترنيت في الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا 
المعلومات آانت النتائج آما في الجدول االتي

جدول 10  : عدد الموظفين الداخلين الى 
الشبكة  ( النفاذ )

جدول 9  : عدد الموظفين الذين لديهم عنوان 
E- mail بريد الكتروني

المجموع

لديه عنوان

ليس لديه 
عنوان

شكل رقم ( 8 ) 
الموظفين الذين لديهم عنوان بريد الكتروني

داخل الى الشبكة

لم يدخل الى 
الشبكة

شكل رقم (  9  )
عدد الموظفين الداخلين الى الشبكة  ( النفاذ )
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النسبةالعددنوع التصفحت

البحث عن معلومات 2
25.1%39وبيانات

14.8%23مراسلة2

6.5%10ترفيهي ومحادثة3

53.6%83جميع انواع التصفح4

100100%

النسبةالعددالعددت

%1711مرة واحدة1

48.6%575-15مرة2

40.6%1663-30مرة3

100100%

النسبةالعددالسببت

54.3%57لم اتعلم الدخول1

24.8%26اليوجد وقت2

21.7%23الاحتاجه3

106100%

وعند االستفسار عن اسباب عدم النفاذ الى الشبكة من غير النافذين آانت النتائج آاالتي :
جدول  14 : سبب عدم الدخول الى شبكة االنترنت

مجموع غير الداخلين الى الشبكة

من هذا الجدول يظهر لنا ان 54.3%من الذين لم ينفذوا الى مجتمع المعلومات آان بسبب عدم معرفتهم في آيفية الدخول الى شبكة االنترنيت

3.3انواع الخدمات التي بحث عنها موظفوا الجهاز المرآزي لالحصاء ومعرفة اسباب عدم النفاذ

                 من هذا الجدول تبين لنا : %53.6 من الموظفين يبحثون في جميع انواع الخدمات المتوفرة في شبكة االنترنت للبحث واالستفادة            وهذا 
يسمى Universal Access ولمعرفة عدد المرات التي ينفذون بها الى شبكة االنترنت خالل الشهر الواحد آانت النتائج

المجموع

3.3وعند االستفسار من الذين نفذوا الى مجتمع المعلومات عن نوع الخدمة التى بحثوا عنها في شبكة االنترنيت آانت النتائج آاالتي

المجموع

جدول  12 : انواع التصفح لمنتسبي الجهاز المرآزي لالحصاء 

جدول  13 : عدد مرات التصفح /شهر
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البحث عن
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وبيانات

جميع انواعترفيهي ومحادثةمراسلة
التصفح

شكل رقم ( 11  )
 انواع التصفح لمنتسبي الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا 

( المرآز ) المعلومات
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عدد مرات التصفح

0

20

40

60

لم اتعلم
الدخول

الاحتاجهاليوجد وقت

شكل رقم (13)
الشبكة الى الدخول عدم اسباب
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نسبة 
المجموعنسبة  لم يدخلواالداخلين

%73.5%26.5100

%54.4%45.6100

%28.2%71.8100

%40.2%58.8100

%79.2%20.8100

%83.3%16.7100

%85.5%14.5100

%69.2%30.8100

%86.4%13.6100

%68.1%31.9100

%73.3%26.7100

%56.3%43.7100

%47.8%52.2100%

ذآر 

انثى
الجنس

وقدحاولنا معرفة هل هناك عالقة بين جنس الموظف وتحصيله العلمي ،اختصاصه ، محل العمل (فني .اداري.حاسبة) والدخول الى 
شبكة االنترنيت وآانت النتائج التالية .

جدول  16 : نسبة دخول المواظفين الى شبكة االنترنت حسب   
(الجنس،الشهادة،التخصص،مكان العمل )

4.3العالقة بين النفاذالى الشبكة وجنس الموظف وشهادته ومكان عمله                                                         

الشهادة

التخصص

احصاء

اعدادية فما دون

معهد

بكالوريوس

فوق البكالوريوس

اقتصاد

حاسبات

علوم اخرى

اداري

حاسبة

مكان العمل

فني
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اسم الدولةت
معدل انتشار الهاتف 
المحمول لكل ( 100 

شخص )

معدل انتشار الحاسوب 
لكل (100 شخص )

معدل الحاسبات 
المظيفة لالنترنت 
لكل ( 10000 

شخص )

معدل االنتشار  
(االستخدام )

عدد الصفحات االلكترونية 

المنشورة عربي+ انكليزي

000 790 46.693%124.524.81757.80االمارات العربية2

33.95606000%113.825.3433.05البحرين3

323 146 11.0520%37.435.53.35االسكوا4

-18.9%35.714.9422المعدل العالمي5

 12.9 2.6 / 22.115.342005معدل الدول العربية6
-لكل10000شخص

جدول 17  : مؤشرات النفاذ بعض الدول لسنة 2006

 من الجدول السابق يتضح  لنا ان نسبة الذآور اآثر من االناث في الدخول الى شبكة االنترنيت وان نسبة الحاصلين على شهادة مافوق 
البكالوريوس هم  االعلى من بقية الشهادات وان نسبة الذين اختصاصهم حاسبات هم االآثر من بقية االختصاصات وان العاملين في الدائرة الفنية 

هم اآثر من بقية الدوائر نافذين الى شبكة المعلومات

وعند مقارنة منتسبي الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات بافتراض انهم ( مجتمع ) مع بعض الدول آما في 
الجدول التالي

االمم المتحدة ( (مدار مرآز الدراسات االقتصادية والرقمي : المصدر
 

% 33.95% ودولت البحرين 46.69نجد من الجدول السابق ان نسبة انتشار االنترنت في دولة االمارات العربية
 الف صفحة 606 مليون صفحة ودولة البحرين  3.8ولكن عدد الصفحات االلكترونية المنشورة لدولة االمارات
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