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 إلى مجتمع املعلومات   لمدخ مقياسمعطيات عامة عن  

 محاضرة املادة: طبيعة 

 استكشافية  للمادة:الوحدة التعليمية 

   2 املادة:عدد أرصدة  

 1 املعامل:

 األول  السداس ي في نهايةكتابي  امتحان االختبار:طريقة 

 إلهام بوعمرة  د.  :املقياس  ولقب أستاذاسم  

 bouamra.ilhem@univ-alger3.dz :املنهي  اإللكترونيالبريد 

 مدخل عام 

املجتمع    ادة ال   ه هذتتناول   الادة، مثل:  العالقة   بمسمى  ذات   Societyدراسة الصطلحات والفاهيم 

"مجتمع  لـ  تعريف  تحديد  إلى  للوصول  تمهيدا  وذلك 

ا  Information Society La société de l’information العلومات  لصطلح؟ وما أهم "وكيف ومتى ظهر هذا 

 الراحل التاريخية التي مر بها تطور مجتمع العلومات؟  

كما تتناول هذه الادة أيضا دراسة مختلف مظاهر ثورة تكنولوجيا العلومات واالتصاالت، وفي مقدمتها   شبكة  

القرن العشر  مثل: الوعي  ين،اإلنترنت واملجتمع الرقمي، وكذلك انعكاساتها على املجتمع العاصر، منذ منتصف 

التكنولوجية  والتبعية  العرفية  أو  الرقمية  الفجوة  مواجهتها،  وسبل  العلوماتية  باألمية  وعالقته  العلوماتي 

 مؤسسات صناعة وتجهيز وتسويق وتبادل العلومات ودورها في التنمية الستدامة للمجتمع.  والعلوماتية،

  أهداف املادة  

 تزويد الطلبة بخلفية معرفية عن نشأة وتطور مجتمع العلومات.    .1

 وتأثيراتها في املجتمع.  تمكين الطلبة من اإلحاطة بأهمية ثورة العلومات .2

 . استخالص سمات ومقومات وأبعاد مجتمع العلومات .3

 تمكين الطلبة من االطالع على أهم مؤشرات قياس مدى النفاذ إلى مجتمع العلومات  .4

 بالفجوة العرفية بين األمم. اقع العلوماتي العالي وعالقتهفهم الو  .5

  

البيانات   ،

   Knowledge  العرفة  ،Information  العلومات  ،Data
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 هارات املتوقع اكتسابها بعد االنتهاء من دراسة املادة امل

  :على أن  اقادر  الب أو طالبة طكل يتوقع في نهاية الزمن املخصص لدراسة هذا الادة أن يكون 

 تطوره.ومراحل ونشأته  يتعرف على مفهوم مجتمع العلومات .1

 .ومقوماته وأبعاده يعدد خصائص مجتمع العلومات .2

 في العصر الرقمي وتأثيراتها في املجتمع. مظاهر ثورة العلومات  يحدد .3

 يذكر مؤشرات قياس مجتمع العلومات.  .4

 وفجوة العلومات / الفجوة العرفية.  يكون رأيا نحو العالقة بين مجتمع العلومات  .5

 مقدمة 

في   التقدم  باألعمال  إن  ونقوم  نعمل  كيف  بها:  نعيش  التي  الطريقة  يغير  واالتصاالت  العلومات  تكنولوجيات 

 التجارية، وكيف نعلم أطفالنا، ندرس ونقوم بالبحث، ندرب أنفسنا، وكيف نستمتع. 

التنظيمية   الهياكل  تكون  أن  أيًضا  يتطلب  ولكنه  الناس فحسب،  تفاعل  على طريقة  العلومات  يؤثر مجتمع  ال 

 .لتقليدية أكثر مرونة وتشاركية أكثر ال مركزيةا

مجتمع العلومات: مجتمع يتميز بدرجة عالية من كثافة العلومات في الحياة اليومية لعظم الواطنين، في معظم 

النظمات وأماكن العمل؛ عن طريق استخدام تقنية شائعة أو متوافقة ملجموعة واسعة من األنشطة الشخصية 

التعليمية والتجارية، والقدرة على نقل البيانات الرقمية وتلقيها وتبادلها بسرعة بين األماكن بغض واالجتماعية و 

 النظر عن السافة مفهوم يستجيب لتوسع العلومات في كل مكان. 

كان الصطلح قيد االستخدام منذ السبعينيات، ولكنه اكتسب شعبية وأصبح يستخدم اآلن على نطاق واسع في  

 الجتماعية والسياسية.  السياسة ا

أدى النمو الطرد والتسارع لإلعالم، وتوفير التعليم والشاركة، وكذلك تقنيات االتصاالت الحاسوبية إلى افتراض  

أن انفجار العلومات الصاحبة يميز حقبة جديدة تمثلت في مجتمع العلومات هو مجتمع تكون فيه العلومات هي  

 .تمع الصناعي حيث كانت القوة البخارية والوقود عناصر مميزةالسمة الميزة، على عكس املج

 مجتمع املعلومات او مجتمع ما بعد الصناعة... 

مجتمع العلومات هو مجتمع توسعت فيه مساهمة شركات العلومات ومهنها )مثل النشر والترفيه واالستشارات( 

في إجمالي الناتج القومي بشكل عام، يعتمد هؤالء  بمرور الوقت لتتجاوز اآلن التصنيع والزراعة من حيث الساهمة  
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رى من ان  املحللون مصطلح اقتصاد العلومات لوصف الوقف الذي تتصدر فيه صناعات العلومات النسبة الكب

 في مرحلة ما بعد الصناعة.  Daniel belle 1ا بنظرية يرتبط هذا النهج ارتباطا وثيق

ا تكون فيه معظم  مجتمع العلومات باعتباره مجتمع  2(1973"مجتمع ما بعد الصناعة" )  في كتابه  يحدد كتاب بيل 

 الوظائف إعالمية.  

كثيفة   والعلمين  والستشارين  واملحامين  الباحثين  مثل  الهن  فإن  العلومات    العلومات،وبالتالي  إنتاج  وتتضمن 

والنتيجة هي حالة متغيرة وليست كائًنا. هذا على عكس وظائف املجتمع الصناعي مثل تشغيل  وتواصلها، وتحليلها 

اآلالت والتعدين حيث النتج هو سلعة مادية والعمل اليدوي إلى حد كبير مكاني. هنا يتم التركيز على الشبكات التي  

 .تتدفق العلومات عبرها

مما يتيح التواصل    األخرى،وكذلك على العالقات    والكان،لزمان  لشبكات العلومات تأثيرات عميقة على تنظيم ا 

 .في الوقت الفعلي على نطاق كوكبي

 التعددة،واألعراق    الحياة،وعدد كبير من أنماط    واإلعالنات،  االنتشار،مجتمع العلومات يوجد فيه تلفزيون واسع  

الوسيقية   التعبيرات  من  اإلنترنت    املختلطة،والعديد  وثيق وشبكة  ارتباطا  يرتبط  وهكذا  بالدراسات  العالية،  ا 

 .3الحداثةالثقافية واالهتمام بعد 

  

 
في نيويورك بعد    1919ماي    10عضو األكاديمية األمريكية للفنون والعلوم. من مواليد    أمريكي،عالم اجتماع ودعاية    (،2011-1919دانيال( )   )بيل،  دانيال  بيل، 1

اكتسب شهرة كواحد   1960الفكر  كتاًبا نهايةلبيل  كان أول منشور رئيس ي   ثم في جامعة هارفارد  (،1969-1959درس علم االجتماع في جامعة كولومبيا )  التخرج،

"مدرسة اإلجماع" حركة ليبرالية وسطية ترأس بيل  جونيور،م االجتماعية والسياسية جنبا إلى جنب مع آرثر شليزنجر من أبرز النظرين األمريكيين في العلو 

األي استنفاد  البيان حول  الدرسة  لهذه  الرئيسية  األطروحة  كانت  الاض ي.  القرن  الخمسينيات من  في  األمريكية  الفكرية  الحياة  السياسية هيمنت على  ديولوجيات 

لحرة والحريات الدنية  قارن بيل بين الشيوعية والفاشية واأليديولوجيات "البرنامجية" األخرى مع االلتزام الليبرالي باإلصالح االجتماعي العتدل واألسواق ا،  التقليدية

( ، لم يسعى بيل إلى البالغة في درجة التجانس نغ كريستول إيرفي( أو املحافظين الجدد )مثل  دانيال بورشتاينعلى عكس النظرين القوميين الليبراليين )مثل    ،الفردية

، والذي أطلق عليه   (1973مجتمع ما بعد الصناعة مجيء املجتمع ما بعد الصناعي القادم في هذا الكتاب، الثقافي في املجتمع األمريكي أو انتشار قيم الطبقة الوسطى

ملجتمع األمريكي بعد الحرب يمر بمرحلة انتقالية من "الحضارة الشتركة" )اقتصاد صناعي قائم على رأسمالية بيل نفسه "محاولة للتنبؤ االجتماعي" ، كان يعتقد أن ا

التزايدة للمجتمعات العلمية ،  الشركات( إلى مجتمع ما بعد صناعي قائم على العرفة )مجتمع العرفة ( ، التي تتميز بالتطور السريع لتكنولوجيا الكمبيوتر ، والسلطة 

 عن مركزية صنع ف
ً
وتحل الجامعات ومعاهد البحث محل الشركات كمراكز للسلطة  النظرية،اآلالت باعتبارها أهم أشكال رأس الال تحل محلها العرفة و القرار ضال

عميق في الشهد السياس ي: االجتماعية ؛ الشرط الرئيس ي للتقدم االجتماعي ليس ملكية المتلكات ، ولكن العرفة والتكنولوجيا. كل هذه التغييرات تنطوي على تحول 

 .التكنوقراط والخبراء السياسيينيتم استبدال التأثير التقليدي للنخب االقتصادية بتأثير 
2 Daniel belle, Vers la société postindustrielle, robert lafont, paris ,1976, pp37-70. 
3 Ibid, p53. 
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 املحتويات 

 001 مدخل عام 

 002 مقدمة

 006   ظاهرة انفجار املعلوماتاملحور االول: 

 006 تعريف ظاهرة انفجار املعلومات  .1

 006 مميزات ظاهرة انفجار املعلومات  .2

 008 اسباب ظاهرة انفجار)تفجر( املعلومات  .3

 013 طرق التحكم في ظاهرة االنفجار املعلوماتي  .4

 017 مدخل مفاهيمي  املعلومات مجتمع املحور الثاني:

 017 مفهوم مجتمع املعلومات   .1

 030 خصائص مجتمع املعلومات .2

 032 املعلومات مؤشرات قياس مجتمع  .3

 035 تداعيات التحول الى مجتمع املعلومات  .4

 037 املحور الثالث: من االقتصاد الصناعي)املادي( إلى االقتصاد املعرفي )الالمادي( 

 037 مراحل التطور االقتصادي  .1

 038 مفهوم اقتصاد املعرفة  .2

 040 الفرق بين االقتصاد التقليدي واالقتصاد املعرفي  .3

 042 وخصائص اقتصاد املعرفة مميزات .4

 043 عوامل االندماج في اقتصاد املعرفة .5

 049 املحور الرابع: مظاهر اقتصاد املعرفة

 049 التجارة االلكترونية  .1

 055 الحكومة االلكترونية  .2

 060 الخدمات البنكية االلكترونية .3

 067 املحور الخامس: الفجوة املعرفية

 067 مفهوم الفجوة املعرفية  .1

 068 أسباب الفجوة املعرفية  .2
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 071 املعرفية  مؤشرات الفجوة  .3

 073 الفجوة املعرفية في الوطن العربي  .4

 075 استراتيجيات الحد من الفجوة املعرفية .5

 076 املحور السادس: ثورات االتصال الخمسة 

 076 الكالم والخطابة )اللغة(الثورة األولى:  .1

 078 الكتابة  الثورة الثانية:  .2

 082 الثورة الثالثة: الطباعة .3

 083 وسائل االتصال الجماهيرية )صحافة مكتوبة، راديو، تلفزيون، سينما( الثورة الرابعة:  .4

 089 تكنولوجيا االتصال وتكنولوجيا االتصال الحديثة  الثورة الخامسة:  .5

 093 املحور السابع: الحاسبات، الشبكات وشبكات االتصال عن بعد 

 093 الحاسبات اآللية   .1

 098   الشبكة العاملية للمعلومات )انترنت( .2

 100 شبكات )انترانت، اكسترانت( .3

 107 املحور الثامن: عوملة االنترنت 

 107 املجتمع االفتراض ي   .1

 112 الفضاء االلكتروني والحياة في العالم الثاني  .2

 114 الصحافة االلكترونية  .3

 118 عن بعد املحور التاسع: حتمية التعليم 

 118 )املفاهيم املشابهة(  عن بعدالتعليم   .1

 119 أسباب التعليم عن بعد  .2

 120 عن بعد خصائص التعليم  .3

 121 التعليم عن بعدأنماط ووسائل   .4

 124 أساليب وطرق تعميم التعليم عن بعد .5

 126 خاتمة
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 املعلومات : ظاهرة انفجار ول املحور اال 

 تعريف ظاهرة انفجار املعلومات  .1

ترتبط ظاهرة انفجار العلومات ارتباطا وثيقا بتكنولوجيا العلومات التطورة من خالل الستخدم الشترك لنظم  

الحسابات االلكترونية ونظم االتصاالت الحديثة، وترجع جذور ثورة العلومات إلى منتصف القرن الاض ي عندما  

هذه تكونت   على  نشاطاتهم  وركزوا  النشاط  بهذا  الهتمين  األفراد  من  فئة  وتجمع  الحاسوب  مجتمعات 

 اآللة)الحاسوب(، حيث شكل هذا األمر مجتمع العلومات

العلومة   على  يتسابق  بأسره  استعمالها    وعلىفالعالم  الصحيح    ووضعها كيفية  مكانها  أهمية   ومن في  برزت  ثم 

أه  واألنترنتالكمبيوتر   العلومات  كأحد  تكنولوجيا  آليات  في حفظ    والتيم  لإلنسان  الساعد  بمثابة   وترتيبهي 

الطبقات    وذلكاستغاللها،    وحسنالعلومات    واستدعاء كل  مع  التعامل  سرعة  على  تقنية  قدرة  من  لديها  بما 

 األعمال. وتبسيطاإلنسانية كونها تعمل على تسهيل 

يمكن أن يستخدمه اإلنسان في معالجة العلومات   وماكل ما استخدمه    عن  كما أن هذا النوع من التكنولوجيا يعبر

  والصورة   فتقنيات العلومات قديمة قدم اهتمام اإلنسان بتسجيل أفكاره وخبراته  ومعدات،   وأجهزةمن أدوات  

 : العاصرة لتقنيات العلومات فهي تتكون من ثالث عناصر أساسية

   واالسترجاع.الفائقة في التجهيز   وسرعتهاالحاسبات اإللكترونية لقدرتها الهائلة على االختزان - 

 . تقنيات االتصاالت بعيدة الدى لقدرتها الهائلة على تخطي الحواجز الجغرافية-

لقدرتها الهائلة على توفير الحيز الالزم الختزان الوثائق   وضوئيةبكل أشكالها من فيلمية    (Miniatures)الصغرات  - 

 .واالسترجاع  واالستنساخفضال عن سهولة التداول  

 مميزات ظاهرة انفجار املعلومات .2

 من أهم سمات ظاهرة انفجار العلومات: 

 النمو الهائل في حجم اإلنتاج الفكري أ/

%، وأصبحت كمية العلومات تتضاعف 8-4الفكري كان يتراوح بين    لإلنتاجهناك من يرى أن معدل النمو السنوي  

 كل اثنتي عشرة سنة.

 في حجم  
ً
 كبيرا

ً
 من أشكال النثر كالدوريات فسنجد تطورا

ً
نتاج الفكري، فبعد  اال فلو أخذنا على سبيل الثال شكال

 .1ألف دورية في عقد الثمانينيات  70، أصبح يزيد على  8001أن كان يبلغ حوالي مئة دورية عام 

 
 . 43ص، 2000 ،القاهرة الفتوح، مركز جامعة القاهرة للتعليم  ،واالتصالتكنولوجيا املعلومات ، محمود سليمان علم الدين مكاوي،حسن عماد  1
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 إلى أن  
ً
 بعدد الوثائق النشورة اال وتشير اإلحصائيات أيضا

ً
مليون   14-12 يتراوح ما بيننتاج الفكري السنوي مقدرا

 وثيقة.  

ألف دورية جديدة في   15ويبلغ رصيد الدوريات على الستوى الدولي ما يقارب من مليون دورية يضاف لها ما يقارب  

 كل عام. 

 .1ألف كتاب 600أما الكتب فقد بلغ اإلنتاج الدولي منها حوالي  

وكذلك    ،اذ ال يمكننا التحكم والسيطرة على الكم الهائل من العلومات والتدفق السريع لها في جميع االتجاهات 

ى صناعة أصبح لها سوق ال يختلف كثيرا  تعدد أشكال أوعية العلومات ولغات النشر إذ تحول إنتاج العلومات إل

 .عن باقي األسواق

إن الشكلة الرئيسية الخاصة بالعلومات هي سوء توزيعها سواء على الستوى الدولي أو القومي ويهيمن عدد قليل  

الدول   إمكانيات  بين  الهوة  او  الفجوة  وتزداد  العلومات،  تكنولوجيا  على  التقدمة  الصناعية  الدول  النامية من 

 .والدول الصناعية في مجال إنتاج العلومات ونشرها

كما تفتقد الدول النامية إلى الطاقة البشرية الؤهلة للتعامل مع تكنولوجيا االتصاالت الحديثة ووسائل تخزين  

 ما يضاعف من فجوة العرفة بين املجتمعات التقدمة واملجتمعات النامية.  ،العلومات وسهولة استرجاعها

 تاج الفكري االنتشتت  /ب

في ظهور فروع جديدة مثل  أثره  العرفة  في صنوف  والتداخل  الوضوعات  في مختلف  العلمية  للتخصصات  كان 

 . الهندسة الطبية، والكيمياء الحيوية وموضوعات أخرى ضيقة ودقيقة

 وتضخم حجم  
ً
نتاج الفكري قلت فعالية الدوريات التي تغطي قطاعات عريضة، اال وكلما زاد الباحثون تخصصا

 ن.تاج الفكري واإلحاطة به من قبل الباحثين والدارسياالنومن ثم يكون من الصعب متابعة كل 

 تنوع مصادر املعلومات وتعدد أشكالها /جـ

والدوريات والرسائل الجامعية والتقارير  تتنوع مصادر العلومات النثورة وتتعدد لغاتها أيضا باإلضافة إلى الكتب  

القياسية والواصفات  الوحدة  والعايير  االختراع  وبراءات  والبصرية    العلمية  السمعية  والواد  الصغرات  هناك 

واألوعية الفائقة  (Multi-Media) والوسائط التعددة (CD-ROM) وأوعية العلومات اإللكترونية كاألقراص التراصة

 وسواها.  (Hypermedia) الهيبرميدياأو 

  

 
 .43،محمود سليمان علم الدين مكاوي،حسن عماد  1
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 ظاهرة انفجار)تفجر( املعلومات  اسباب.3

 عالقة ثورة االتصاالت باالنفجار املعلوماتي  1.3

ال يمكن إغفال الدور الذي لعبته تكنولوجيا االتصاالت عبر التاريخ في التأثير على العلومات، إضافة إلى العالقة 

 تكنولوجيا االتصال والعلومات وبين سائر قطاعات املجتمع. التفاعلية التي زادت بين 

"مجتمعات العلومات" فقد شكلت االتصاالت والعلومات سمة   ا وأصبح يطلق على املجتمعات التطورة تكنولوجي 

 .ملجتمعات جديدة متطورة

 ال يتجزأ من األنشطة اليومية لألفراد، فهي تستخدم لنقل ال
ً
علومات والبيانات على وأصبحت االتصاالت جزءا

 اختالف أشكالها. 

قنوات   خالل  من  العلومات  وبث  االتصاالت  مجال  في   
ً
واضحا ظهر  اآلن،  العالم  يشهده  الذي  التقني  والتطور 

واأللياف   ،Copper Wires االتصال املختلفة، الستخدمة في إرسال العلومات واسترجاعها ومنها األسالك النحاسية

القصيرة  ،Coaxial Cables والكابالت املحورية  ، Fiber Optics البصرية بالوجات   Short واستخدام أجهزة االتصال 

Waves،  اليكروويف االتصال   ،Microwaves وموجات  الالسلكية   ،Communication Satellites وأقمار  واألجهزة 

 في تطوير نقل العلومات   Wireless Digital Communication الرقمية
ً
 جوهريا

ً
 .وانسيابهاوقد لعبت هذه األوساط دورا

 قنوات االتصال /أ

وتنوعت، حيث تطورت عبر القرون، بداية من قرع الطبول،  Communication Channels تعددت قنوات االتصال

 
ً
 :وإضرام النيران لتوليد الدخان، وإرسال الرسل على صهوات الخيول، حتى وصلت إلى القنوات العروفة حاليا

 خطوط الهاتف •

الصنوعة من األسالك النحاسية، وقد  Telephone Lines الخطية على استخدام خطوط الهاتف تعتمد االتصاالت  

حيث  الالسلكي،  االتصال  تستخدم  التي  املحمولة  بالهواتف  باستبدالها  وذلك  الهاتف  استخدام خطوط  تطور 

سمى موديم 
ُ
نها من االتصال بقواعد البيانات   ،Modem زودت هذه الهواتف بوحدة خاصة ت

ْ
مك

ُ
 Data اإللكترونية   ت

Base وذلك من خالل االتصال الباشر على شبكة اإلنترنت. 

 الكوابل املحورية •

البحار  في قاع  البيانات، وتمتد عبر مسافات طويلة، وتستخدم  نقل  في  العالية  بكفاءتها  الكوابل املحورية  تتميز 

 العادية. واملحيطات، وتفوق سرعة نقل البيانات بها سرعة خطوط الهاتف 

الترددي    النطاق  ذوات  لالتصاالت  السلكية  القنوات  أساس  املحورية  والكوابل  الفتولة  األسالك  أزواج  َعّد 
ُ
وت

التردد  نطاق  بينما يصل  هرتز،  اليجا  عدة من  مئات  املحورية  للكوابل  الترددي  النطاق  يتجاوز  التوسط، حيث 

 .املحلية راكزا يستخدم الكابل املحوري للربط بين الألسالك الهواتف بضع مئات من الكيلو هرتز، وعادة م 
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 األلياف الضوئية •

تتكون من حزم تضم شعيرات زجاجية ذات قابلية عالية لنقل اإلشارات الضوئية، ولهذه األلياف الضوئية مميزات  

والسرعة   الضوضاء،  من  خالية  البيانات  وتوصيل  الضوئية  الشعيرات  حجم  صغر  أهمها:  لبث  عدة،  العالية 

 العلومات، إلى جانب الكثافة العالية لحمل الزيد من الراسالت. 

خلية من العلومة الرقمية في الثانية الواحدة، وبإمكان األلياف الضوئية    18000وتصل سرعة نقل البيانات بها إلى   

املحوري    50000نقل   الكابل  ينقل  بينما  اتصال،  األ  5400قناة  أن  على  عالوة  سريعة، قناة،  الضوئية  لياف 

 .1واقتصادية وتصنيعها سهل ومن مواد قليلة التكلفة

أو شعاع ليزر  ،Photo Diode واإلشارة الرسلة باأللياف الضوئية تكون في صورة شعاع ضوئي مصدره موحد ضوئي

، والذي 
ً
 للرسالة الراد نقلها، ويتم كشف اإلشارة في جهاز االستقبال بواسطة موحد ضوئي أيضا

ً
تتغير شدته طبقا

 .يقوم بدوره بتحويل اإلشارة الضوئية إلى أخرى كهربائية

 االتصال عن طريق امليكروويف •

االتص لتسهيل  اليكروويف  وصالت  الهاتف  تستخدم شركات  ما  بين  غالبا  وتشمل  البعضببعضها    الراكزال   ،

االستخدامات األخرى ملحطات اليكروويف إعادة تقوية اإلشارة التليفزيونية لتصل إلى الناطق البعيدة النعزلة،  

وكذلك لتدعيم الرور من استوديوهات التليفزيون إلى نقاط التغذية الرئيسة لألقمار الصناعية، أو من وحدات  

 .نقلة من خارج استوديوهات التليفزيون جمع األخبار الت

 األقمار الصناعية  •

طلق أقمار االتصاالت على ارتفاع  
ُ
كم فوق خط االستواء، وقد أدى االستخدام التزايد ألجهزة الحاسبات    36000ت

الصناعية، وتوزع  اإللكترونية وضرورة نقل البيانات عبر السافات الطويلة إلى االستفادة من االتصال عبر األقمار  

العديد من الشركات الوثائق، ونقل البيانات، وعقد الؤتمرات عن بعد باستخدام تكنولوجيا األقمار بمصاحبة 

 .تكنولوجيا الحاسبات

 الشبكات وبروتوكوالت االتصاالت / ب

بي ْنقل من طريقها العلومات والبيانات 
ُ
ت َعّد نظم االتصاالت هي العمود الفقري للشبكات، إذ 

ُ
ن أجزاء الشبكة، ت

"بروتوكول  يسمى  ما  باستخدام  وذلك  بينها  فيما  تتصل  أن  الشبكات  تصميم  في  االتصال،  Protocol "ويراعى 

ويستخدم "بروتوكول" االتصال لتنظيم عمليات الربط واالتصاالت بين مختلف معدات االتصال والحاسبات في 

 الشبكة. 

 
 .137-133ص، 1997بنانية،الصرية الل ، الداراملعلوماتفي عصر  االتصال الحديثةتكنولوجيا ، مكاوي حسن عماد  1
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البرمجيا  من  مجموعة  هو  االتصال  "برتوكول"  وهذه إن  املحلية،  الشبكة  في  االتصاالت  متطلبات  تحدد  ت 

 بين األجزاء املختلفة للشبكة لتنظم كيفية االتصال وتداول العلومات فيما بينها، وتتيح 
ً
البرمجيات تمثل اتفاقا

البروتوكوالت   املختلفة  ب تلك  األجهزة  بين  البيانات  تبادل  بالحاسب  الخاصة  التشغيل  برامج  مع  الكونة  التعاون 

 . للشبكة

 البريد اإللكتروني / ج

مع  اإللكتروني  البريد  تبادل  كثيرون  ويستطيع   
ً
واستخداما  

ً
شيوعا اإلنترنت  خدمات  أكثر  اإللكتروني  البريد  يعد 

بعضا اإللكتروني لستخدمه، وكذا  ،  بعضهم  البريد  يتحدد عنوان  أن  يتعين  إلكتروني  بريد  تلقي  أو  إرسال  وقبل 

 عناوين من سيراسلون 
ً
 .إلكترونيا

وكل ما على الشخص عندئذ، تشغيل برنامج البريد اإللكتروني في جهازه، ومراجعة قائمة الرسائل الجديدة التي 

 في ملف يسمى صندوق البريد
ً
إذ  ،Mail Box وصلته ليلتقط من بينها الرسالة النتظرة، ثم يحفظها الحاسب تلقائيا

 .يمكن للشخص مراجعته في أي وقت

 عالقة ثورة الحاسبات باالنفجار املعلوماتي  2.3

 مجتمع الحاسب  أ/نشأة

 على األبحاث العلمية، ومراكز البحوث، ولكنها استخدمت في كل مناحي الحياة،  
ً
لم يعد استخدام الحاسبات قاصرا

 سواء في الطارات أو التاجر والبنوك والصالح الحكومية، والوحدات العسكرية. 

يوجد   يكاد  منها  وال  يستدعي  في شبكة من شبكاته،  يشترك  أو  الحاسبات  بأجهزة  أعماله  دار 
ُ
ت ال  أو جهاز  مرفق 

 .العلومات، ويخزن فيها البيانات، وتكلف بمهام اإلحصاء، ويودع فيها األسماء واألرقام واألعداد

داولها، حيث يمكن وقد أمكن تطوير الحاسب من أجل أداء أفضل في السيطرة على العلومات وحفظها ونقلها وت

 تخزين حجم كبير من العلومات في ملف واحد من اللفات التي تخزن على وسائط التخزين اإللكتروني.  

مطردة، مليار حرف، وهي زيادة    60وتمتاز هذه الوسائط بسعة تخزين كبيرة، حيث يصل سعة القرص الصلب إلى  

 يصل  ويمكن
ً
في وقت صغير جدا إليه من معلومات    استرجاع العلومة املخزنة  الثانية، وطبع ما نحتاج  مللي من 

 Hard أو أقراص صلبة  ، Floppy Disks بمعدالت سريعة، ونقل البيانات إلى وسائط أخرى على شكل أقراص مرنة

Disk، أو أقراص مضغوطة CD Compact Disk،  رقميةأو أقراص فيديو. Digital Video Disk DVD.  

إلى   الوصول  أمكن  باستخدام  وقد  العالي،  الستوى  أو  املحلي  الستوى  على  سواء  عليها،  والحصول  العلومة 

 .الحاسبات الركزية عن طريق وسائل االتصال املختلفة
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 التقاء الصوت والصور  ب/

ساعد التقدم التكنولوجي على التقاء الشخص مع جهاز الحاسب الشخص ي في موضوع محدد، من دون استخدام 

ل واإلخراج التقليدية، ولكن باستخدام أنظمة لواجهات تعامل أخرى مثل إعطاء األوامر للحاسب أجهزة اإلدخا 

مباشرة، باستخدام صوت الستخدم، وتعمل هذه األنظمة اآلن في مجاالت البحث، وتبشر باتساع استخدامها في  

 تداول العلومات خالل الفترة القادمة. 

أنها تمثل وسيلة سريعة في االتصال بالحاسب والحصول على العلومات، وترجع أهمية واجهات التعامل هذه إلى   

كما تمثل منطقة التقاء اإلنسانية مع التكنولوجيا، ولن تصل ثورة العلومات إمكاناتها الكاملة إال بعد أن يصبح 

 .التفاعل بين البشر واآللة أكثر إيجابية مما هو عليه اآلن

ورت لتشمل   وقد استبدلت األدوات التي تستخدم
ُ
مع الحاسب إلدخال العلومات والتعامل معها، بأجهزة أخرى ط

الرأس،  في  يدور  ما  تراقب  ونظارات وخوذات  لألصابع،  الدقيقة  بالحركات  يشعر  الحاسب  تجعل  التي  القفازات 

يستطيع  حيث  والرأس  العين  حركات  ترقب  مغناطيسية  كهربائية  وأجهزة  وبصرية،  ميكانيكية  بآالت  ومزودة 

 .1لحاسب التعرف على الجهة التي ينظر إليها الستخدما

 واجهات التعامل الحسية  ج/

َعّد 
ُ
إن واجهات التعامل تترجم األماكن والحركات واللون والضوء والصوت ودرجات الحرارة والروائح واألحجام. وت

للبيانات األساسية للمعلومات، وسوف  هذه الواجهات بمثابة عيون وآذان وأفواه وأذرع وأقدام اإلدخال واإلنتاج  

 .يزداد استخدامها لزيادة عالقة الفرد بأجهزة الحاسب

في مجال   إلى احتمال تحقيق نجاح مماثل  للكالم وإدراكه  في مجال فهم الحاسب  النجاح الذي تحقق  وقد يوحي 

ال الطب والتصنيع، الرؤية بواسطة الحاسب، حيث ازدادت أهمية منظومة الرؤية في تطبيقات متخصصة في مج

ومن ثم تتواصل األبحاث والنتائج، حيث أدخلوا إلى برمجة الحاسب كيف يميز بشكل عام بين الناظر التشابهة، 

بحيث يمكن استرجاع صور محددة من األرشيف، بما يسهل إمكانية الحصول على العلومة الصورة من قاعدة  

 .البيانات

الكتابة على   بيانات  إلكتروني وتسجيل  إلكتروني وورق  الحاسب من خالل قلم  مباشرة مع  التعامل  اآلن  ويمكن 

، حيث يوجد في هذا القلم جهاز إرسال واستقبال، ما يوفر الجهد والوقت في التعامل مع الحاسب 
ً
الحاسب السلكيا

 .والعلومة

  

 
 .61، ص 2003الجزائر، ،والتوزيع  والنشردار هومة للطباعة   ،وخصائصهماهيته  ،واملعلوماتمجتمع االعالم  محمد لعقاب، 1
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 قواعد البيانات  /د

الهائل من البيانات وتنوعها وتداخلها، لم تعد الشكلة الكبرى هي معالجة هذه البيانات، حيث إن  في مواجهة الكم 

البيانات بطريقة ميسرة   تنظيم هذه  الشكلة هي  العالية قادرة على ذلك ولكن  الفائقة وقدراته  الحاسب  سرعة 

 تمكن الستخدم من استدعائها بطريقة سريعة عند الحاجة إليها.

حيث تخزن مجموعة من البيانات    ، Data Files إلى تطوير أسلوب تخزين العلومات في ملفات البياناتوأدى ذلك   

األنواع  بين  يربط  نظام  إيجاد  محاولة  مع  بينها،  فيما  مشتركة  طبيعة  ذات  مدلوالت  عن  التعبير  في  الستخدمة 

املختلفة  العلومات  استرجاع  نظم  بواسطة  استرجاعها  إمكانية  ثم  البيانات، ومن  للفات   Information املختلفة 

Retrieving Systems، كن من طريقها عرض وتلخيص العلومات بكفاءة وبسرعة فائقةالتي يم. 

 من دون زيادة غير    بأنها "تجميعوتعرف قاعدة البيانات  
ً
للمعلومات ذات العالقة التبادلة فيما بينها واملخزنة معا

خّزن البيانات بحيث تكون مستقلة عن البرامج الت
ُ
ي تقوم ضرورية أو ضارة الستخدامها في تطبيقات متعددة، وت

باستخدام هذه البيانات، وتستخدم أساليب شائعة إلضافة بيانات جديدة، أو تعديل واسترجاع البيانات املخزنة 

في قاعدة البيانات، وتكون هذه البيانات في شكل يسمح بتطوير التطبيقات في الستقبل. ويمكن للنظام الواحد أن 

 1" يشمل مجموعة من قواعد البيانات

قاعدة   األقراص  ولبناء  دائمة مثل  تخزين  أوساط  البيانات وتخزن على  تجمع  األسطوانات البيانات،    المغنطة، 

على  تشغيلها  يتم  التي  التطبيقات  برامج  من  وبمساعدة مجموعة  أخرى،  ثانوية  تخزين  أوساط  أي  أو  المغنطة 

توا مع  والحذف،  واإلدراج  والتحديث،  االسترجاع،  عمليات  لتنفيذ  املخزنة  الشتركين البيانات  مجموعة  جد 

 .2والستفيدين من قاعدة البيانات على وحدات طرفية خاصة بهم

وهذا يعنى أن قاعدة البيانات تشمل بيانات لجميع الستفيدين بمختلف متطلباتهم، بل يمكن ألكثر من مستفيد  

 عن اآلخر
ً
 .العمل في الوقت نفسه بطريقة متداخلة، حيث يكون كل واحد منهم مستقال

 عالقة حرب املعلومات باالنفجار املعلوماتي  4.3

 من ثورة العل
ً
ومات في تحقيق حاجاته ورغباته، حتى وصل إلى نوع من الرفاهية ال يستطيع  استفاد اإلنسان كثيرا

 اآلن االستغناء عنها، وإال شعر بقصور شديد في برنامج حياته اليومية، وإنهاء مصالحه ومتطلباته. 

في   للمعلومات  الخاصية  هذه  العسكريين،  خاصة  القومي،  الستوى  على  والفكرين  العلماء  بعض  استغل  وقد 

. است
ً
 أو حربا

ً
 حداث نوع جديد من الحروب توجه ضد البنية األساسية العلوماتية لإلنسان سلما

 
 .199ص، 2005، القاهرة،1طاللبنانية، ر الصرية ، الداأسس وتطبيقات عملية املكتبات واملعلومات ألخصائينظم إدارة قواعد البيانات علي كمال شاكر،  1
 . 117، ص1987جامعة االزهر، القاهرة، ،والتكنولوجيااملفاهيم   :نظم املعلومات محمد السعيد خشبة، 2
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منها    الحروب،  من  كثيرة   
ً
أنواعا بحيث شملت  العلومات(،  )حرب  عليها  طلق 

ُ
أ التي  الحرب  هذه  أشكال  وتعددت 

الحروب النفسية، والحروب االقتصادية، وحرب الفضاء، وحرب القراصنة والفيروسات، وهي أهم هذه األنواع 

 ي مواجهة عسكرية باألسلحة التقليدية. من الحروب، والتي يمكن أن تنهي أي صراع في الستقبل قبل أن تبدأ أ

 هي أول الخاسرين في هذه الحرب، إذا لم يديروا األعمال الدفاعية والوقائية   
ً
والغريب أن الدول التقدمة تكنولوجيا

 .للبنية العلوماتية األساسية بنجاح

وفي عصر العلومات يزداد اعتماد التقنيات الحديثة على العلومات بدرجة كبيرة، ما جعل العلومات تتصدر قائمة  

 ات، سواء بالنسبة للمجتمع أو للحكومات. االهتمام 

العسكري   املجال  في  في غاية األهمية وخاصة  َعّد 
ُ
ت الطلوب،  الوقت  في  تتوافر  التي  الدقيقة  وتتجه    ،فالعلومات 

باألسلحة التطورة، حتى  تدريبها وتزويدها  القاتلة مع زيادة  البشرية  القوات  أعداد  إلى خفض  معظم الدول اآلن 

  
ً
 .من الجيوش الذكية الصغيرةتصير نوعا

ولقد حازت الحرب العلوماتية في السنوات األخيرة اهتمام الكثير من العسكريين وخبراء العلومات. وغطى مفهومها  

العسكري   النطاق  خارج  األنشطة  من  أجهزة    العروف، العديد  األفراد  بعض  استخدام  إمكانية  ليشمل  فامتد 

الطاقة، أو تلويث بعض الواد الغذائية بالسموم، أو التسلل إلى شبكات  الحاسب العادية لتعطيل بعض محطات  

 .الحاسب بالصارف والبنوك، ما قد يؤدى إلى انهيار أسواق الال وربما انهيار اقتصاد بعض الدول 

 طرق التحكم في ظاهرة االنفجار املعلوماتي .4

بل نعني بذلك    ،بذلك أن نمنع العلومات من التدفقعندما نتحدث عن السيطرة على االنفجار العرفي ال نقصد  

بالطريق العلمية السليمة حتى   ونضبطهنستطيع أن ننظم هذا الكم الهائل من العلومات  بفضلها  الطريقة التي  

 .بها بأقل وقت وجهد واالنتفاعإليها  والوصول   والعارفتسهل عملية إدارة هذه العلومات  

علم   :العلوم التي تعمل على تنظيم العرفة البشرية مثل  على   علوم تنظيم املعرفة  علوم االرتكاز أو نطلق مصطلح  

إلى علم   وإضافة  واالستخالصاملحتوى التمثل في التكشيف    وتحليلالوضوعية والوصفية    والفهرسةالتصنيف  

كل هذه العلوم تعمل على تنظيم العرفة البشرية منذ األزل لذلك البد من تناول كل علم من   ،والعلوماتالتوثيق  

 .العرفي االنفجارلعرفة الطريقة التي يسيطر بها على   حدي هذه العلوم على 

 عن طريق علم التصنيف وضبطها تنظيم املعرفة  1.4

كل العلوم اإلنسانية تعني بمجالها فقط اما علوم الكتبات لها مجالها كباقي العلوم إال أنها تعني أيضا بتنظيم كل 

اما الثانية فهي كخدمة كل العارف    العلوم،سائر  مثل  تكون لها وظيفتان األولى كعلم    وبذلكالعارف اإلنسانية  

 . عليها والسيطرةبتنظيمها 
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الكتبات و مراكز العلومات هي خدمة الستفيدين   إلنشاءاألساس ي    الهدف  وكتبات عن غيره  علم ال  ما يميزهذا   

لكي تتم هذه الخدمة البد من    ،الحديث و القديم  ما بينسواء كانت هذه الكتبات تقليدية او حديثة او هجين  

م مجموعات ضخمة ال  ضت  الحاضر أصبحت  قتالتنظيم الوضوعي نظرا ألن الكتبات و مراكز العلومات في الو 

التي   االستفادة نستطيع   ، و نجد ان التصنيف احد أهم الطرق  بالطريقة الناسبة الصحيحة  إذا رتبت  منها إال 

الستفيدين و مساعدتهم للوصول ألوعية العلومات    احتياجاتبموجبها ترتب أوعية العلومات في نسق يتماش ى مع  

 . العرفة باستخدام رموز التصنيف كأرقام استرجاعفصل تجميع موضوعات  معحسب موضوعاتها  

 الفهرسةعن طريق علم  وضبطها تنظيم املعرفة  2.4

أقل وقت    وفي بحيث تكون في متناول القارئ بأيسر الطرق    والحديثةهي عملية إعداد اوعية العلومات التقليدية  

 :إلى وتنقسمممكن 

هي التي تصف الكيان الادي لوعاء العلومات بحيث يسهل التعرف عليه وتمييزه عن غيره  الوصفية  الفهرسة  أ/

 .األوعيةمن 

الواد ذات الوضوعات    الفهرسة املوضوعيةب/ تجميع  يمكن  للوعاء بحيث  الكيان الوضوعي  التي تصف  وهي 

قوائم الضبط   أشهرويكون ذلك بواسطة رؤوس الوضوعات او ارقام التصنيف ومن    ،التشابهة بعضها ببعض

فاشهرها اما االنجليزية    لشعبان خليفة ومحمد عوض العايديالعربية قائمة رؤوس الوضوعات العربية الكبرى  

 .1قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونغرس 

 .الفهرسة عدة أهداف أهمها الساعدة في الكشف عن األوعية الوجودة التي تتناول موضوعا معين ولعلم

 تنظيم املعرفة وضبطها عن طريق علم التكشيف 3.4 

التكشيف   أوعية  هو  عملية  من  أو مجموعة  وعاء  عليها  يحتوي  التي  الفاهيم  وتمثيلاستخراج  هذه    العلومات 

الفاهيم بواسطة مصطلحات لغرض استرجاع تلك األوعية عند ورود سؤال يتطابق مع محتوى األوعية الكشفة، 

ستفيدين بواسطة ال   وأسئلةعملية التكشيف هي بناء جسر يصل بين أوعية العلومات    إنلذلك يمكن أن نقول  

  2. نظام رموز أو مصطلحات يسمى لغة التكشيف

الذي  الش يء  العام هو ذلك  العملية هو الكشاف ونعتبره من أهم أدوات ضبط العلومات وبمعناه  والنتج لهذه 

 .يكشف عما هو مطمور أو مغمور أو مجهول في وسط معين

والتي تعني لفت النظر أو اإلشارة   Indicate الالتينيةالشتقة من الكلمة   Index وفي اللغة االنجليزية تستخدم كلمة

دليل "إلى ش يء ما، أو الداللة عليه وفي مجال الكتبات، عرفه قاموس مصطلحات جمعية الكتبات األمريكية بأنه  

 
 . 15-5 ص، 1980القاهرة،  والتوزيع،العربي للنشر  ،املعلوماتالفهرسة املوضوعية للمكتبات ومراكز  الهادي،فتحي عبد  خليفة، محمدشعبان عبد العزيز  1
 .5-1ص  ،2000 القاهرة،والنشر،  للطباعةدار غريب  ،واالستخالصمدخل لدراسة التكشيف  قاسم، حشمت2
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رها من الرموز ترتيب منظم للمصطلحات، أو غييتكون من  منهجي ملحتويات ملف أو وثيقة أو مجموعة من الوثائق  

  1. وأرقام الصفحات التي تتيح الوصول إلى املحتويات"  الشفرةالمثلة للمحتويات، فضال عن اإلحاالت واألرقام 

 :ويتكون الكشاف من عنصرين أساسين

وهو ما يعبر عن محتوى مصدر العلومات التي يبحث تحته الستفيد للوصول إلى ما   Entry املدخل مؤشر  •

 معلومات. يحتاجه من 

وترتب هذه    ،وقد يكون راسا لشخص أو مكانا جغرافيا أو تاريخيا أو مصطلحات دالة على موضوع معين 

ي  ئالداخل وفقا لنظام يتفق مع حاجات الستفيدين وعاداتهم في البحث عن العلومات كالترتيب الهجا

 . والزماني

ة بها، وعادة يكون الؤشر رقم الصفحة التي  ويربط بين الداخل والعلومات التصل Locator مؤشر املكان •

  .عنهاالعلومات البحوث تحتوي على 

 تنظيم املعرفة وضبطها عن طريق علم التوثيق  4.4

منذ أواسط القرن التاسع عشر وهدفت إلى تقديم تحليل مكثف ملحتويات   Documentation ظهرت حركة التوثيق 

أوعية العلومات، وأكثر عمقا مما كانت تقدمه اإلجراءات الكتبية وانتشر استخدام هذا الصطلح )التوثيق( عندما 

هما إلى العهد عند تغيير اسم معهدHenri Lafontaineو Paul Otleletم،  1931استعمله املحاميان البلجيكيان سنة  

بنشاطه بل هنالك تعاريف عديدة ومازال التعريف   وليس لهذا العلم تعريف يتفق عليه الشتغلون 2الدولي للتوثيق 

 :ومنهاالذي يالئم الجميع ويعكس تصورهم ألعمال التوثيق ومضمونه غير متفق عليه 

 .علم اختيار العلومات وتصنيفها وبثها-

وتنظيم    علم- واختزان  متناول تجميع  في  العلومات  أجل جعل هذه  الدونة، وذلك من  اإلعالمية  والوثائق  الواد 

 .التخصصين

فن تسهيل استخدام العلومات التخصصة للدولة وذلك عن طريق تقديمها ونسخها ونشرها وجمعها وتخزينها  -

 .وتحليلها التحليل الوضوعي وتنظيمها واسترجاعها

 .سجالت النشاط الفكري وتصنيفها لتتم اإلفادة منهافن تجميع مختلف أشكال  -

 .تجميع وتنظيم وبث كل أنواع البيانات-

 .فن تجميع مختلف مصادر العلومات الدونة واختزانها وتنظيمها لتحقيق أقص ى فائدة ممكنة منها-

ها وتكشيفها وفق  العلم الذي يشمل البحث عن العلومات من مختلف الصادر واألصول، ثم اختيار الناسب من-

 3.األسس والنظم العلمية والفنية بغرض تهيئتها لالسترجاع عند الطلب سواء أكان هذا االسترجاع يدويا أو آليا

 
 .245-215ص مرجع سبق ذكره،  قاسم، حشمت1

 . 6، ص 1994، بيروت، 1، مؤسسة الرسالة، طقواعد أساسية في البحث العلمي  ،صيني إسماعيلسعيد 2
  ،2011جانفي  ،02 واإلدارية، العدد العلوم القانونية  ، مجلةمقارنة، دراسة فقهية اآلجلة وااللتزاماتالتوثيق العلمي ودوره في حماية الحقوق إبراهيم رحماوي،  3

 .04صبالوادي، الجامعي  زالرك
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العمليات مثل االنتقاء، االقتناء،   التوثيق يتضمن مختلف  بأن علم  التعريفات السابقة يمكن القول  من خالل 

االسترجاع،   الحفظ،  التنظيم،  العلومات   النسخ،  رجمة،التالتحليل،  على  السيطرة  للتوثيق  النهائي  والهدف 

 .الوجودة بداخل الوثائق وذلك للحصول على نتائج بحث تعكس أو تمثل محتوى الوثائق الوجودة

 نظيم املعرفة وضبطها عن طريق علم املعلومات 5.4 

وان  العلومات  لعلم  متعددة  تعريفات  بعدهم  جاء  ومن  االوائل  الرواد  ووضع  النشأة  الحديثة  العلوم  من  يعتبر 

تتفق في معانيها الشاملة وفي أطرها العامة   فإنها  ،الجزئية  تفاصيلها  اللغوية أواختلفت هذه التعريفات في صياغتها  

 . ر متعددةوقد عبرت في مجملها عن قضية واحدة ولكن من وجهات نظ

فهو العلم الذي يدرس خواص العلومات وسلوكها والعوامل التي تحكم تدفقها ووسائل تجهيزها لتسيير االفادة  

العلومات وبثها وتجميعها وتنظيمها واختزانها واسترجاعها    التجهيز، انتاجوتشمل أنشطة    ممكن،منها إلى أقص ى حد  

 . وتفسيرها واستخدامها

ب العلومات  أدواتها    ويستعيرعلوم متعددة  يتصل علم  العلمي    ويستخدمها  وأساليبهامنها  فهو   والعمليفي جانبيه 

جوانبه    نظرية، وفيفي إنجاز دراسة    وغيرها   واللغويات ومن علم النطق    واإلحصائية يستفيد من األساليب الرياضية  

 .وغيرهاعن بعد  واالتصاالتالعلمية فهو يستفيد من انواع التقنيات في مجال الحواسيب 
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 مدخل مفاهيمي مجتمع املعلومات : ثانياملحور ال

 La société de l’information مفهوم مجتمع املعلومات:.1

الذي نعيشه عصر العلومات او كما يطلق عليه البعض عصر   انفجار العلومات، وهذا جاء من يعتبر العصر 

الدور الذي أصبحت تلعبه العلومات في تغيير حياة النظمات واملجتمعات على حد سواء، وفي البداية يجب ان 

 نفرق بين: العلومات والبيانات والعرفة لا لهذه الصطلحات من تداخل بين بعضها البعض من الناحية الفاهيمية.

 البيانات -أ

بشكلها   ةخام أولية ليست ذات قيمـ  وحقائقيعرف البيان على انه الادة الخام التي لم تترجم بعد فالبيانات هي مواد  

 واألفكاركما تعرف البيانات على أنها: هي عبارة عن الحقائق    ومفيدة،األولي هذا ما لم تتحول إلى معلومات مفهومة  

 .1خام  لفـي شـك  وتخـزن التي تجمع  والفاهيم

فإنها   وبالتاليمجموعة من الحقائق الوضـوعية غيـر الترابطـة عـن األحداث " على أنها:  Prusakو Davenport ويعرفها

 2. "عليـه فإنها ال تخبر عما يجب فعله وبنـاءتقدم أحكاما أو تفسيرات أو قواعد للعمـل  والتصف جزء ما حدث  

غير مصقولة تظهر في أشكال مختلفة قد تكون أرقاما أو  وحقائقمالحظات غير مفهومة "على أنها:   Wig كما يعرفها

 .3" أي سياق أو تنظيم لها ودون حروفا أو كلمات أو إشارات متناظرة أو صور 

من هذه التعاريف نستنتج أن البيانات هي الادة الخام لصناعة العلومات، فالبيانات يتم جمعها من مصـادرها 

الكائنات أو اإلنسان في أي مجال من املجـاالت ثـم يـتم دراسـتها وتصنيفها املختلفة سواء كانت تخص الطبيعة أو  

 .بطرق مختلفة ومن ثم نحصل منها على العلومات الفيدة

( التي ال عالقة بين بعضها البعض ولم bruteاألرقام والكلمات والرموز واالحصائيات الخام )  باختصار البيانات هي

ليس   أي  تستخدم  او  بعد  )الجداول تقرأ  مثل  العلومات  وتوليد  نشأة  أساس  ألنها  مهمة  وهي  بعد،  معنى  لها 

 الحسابات(.  األرقام، اإلحصائية،

  

 
  .37ص  ،2008  ، عمان  ،التوزیع وللنشر   صفاء  دار ، إدارة املعرفة ،علیان  مصطفى  ربحي 1
   . 137  ص   ،2009  األردن، ،1ط العالي،  للكتاب  جدار دار و الحدیث  الكتاب  عالم  ، إدارة املعرفة الظاھر،  إبراھیم  نعیم 2

3 Gille balmise, Gestion de connaissances : outils et application du knowledge management, Vuibert, paris,2002, p 12. 
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 املعلومات -ب

التحليل   مثل  بذلك  لعمليات خاصة  البيانات من خالل إخضاعها  ناتج معالجة  هي  اجل   والتركيـبالعلومة  مـن 

 . وغيرها  ومقارنات وعالقاتاستخالص ما تتضمنه البيانات من مؤشرات 

 1".خر إعطاء معنى لبيان بخلق قيمة مضافة من اجل بناء معلومةآبيان مترجم بمعنى " :وتعرف على أنها

ذلـك قائال:   ويوضح  " منظمة تصف موقفا معينا أو مشكلة معينة  وبيانات حقائق  "العلومات بأنها   Wig كما يعرف

تنظيم لها  ومـع  انه من اجل أن تصبح البيانات معلومات يجب أن تقدم هذه البيانات في سياق مع وجود هـدف  

 2وإدراكه. يمكن تمييزه 

بطريقة    أيضا:  وهي  النسقة  النظمة  البيانات  من  خاص    توليفةمجموعة  معنى  تعطي  بحيث   وتركيبة مناسبة 

 3 .العرفة واكتشافهاتمكن اإلنسان من االستفادة منها في الوصول إلى  والفاهيممتجانسة من األفكار 

تشخص    محددا أومنظمة تشخص موقفا محددا أو ظرفا    وبيانات" حقائق    بأنها:  وآخرون Christel كما يعرفها

 4" . لذلك فإن العلومات هي نتيجة البيانات وتبعاتهديدا ما أو فرصة محددة 

هي التغير التابع إذ تتنوع العلومات    والعلوماتالبيانات الركيزة األساسية للمعلومات فهي التغير الستقل    وتعد

املحسوسة من صورة   والعرفة  واآلراءيمكن تعريف العلومات على أنها: ما يمثل الحقائق    وعليه  ،بتنوع البيانات

 .مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو حسية أو ذوقية

هي البيانات التي تمت معالجتها وتحليلها وقراءتها واعطاءها معنى حقيقي من اجل تغيير حالة باختصار العلومات 

 معرفية معينة. 

البيانات التي عولجت لتصبح ذات معنى ومغزى ُمعين الستعمال ُمحدد، ألغراض اتخاذ القرارات، وبذلك   كما انها 

صورة رسمية أو غير رسمية وفي أي شكل، ألنها تكون حقائق ينتهي   فييمكن تداولها، وتسجيلها، ونشرها، وتوزيعها،  

وا  واالستقصاء،  التنقيب،  من  مراحل  عدة  بعد  العلمي  البحث  النهج إليها  على  ُبنيت  التي  والتجارب  الستقراء، 

 . العلمي

  

 
 54.ص   ،2005  عمان،  التوزيع،  و   للنشر   األھلية   ،-مدخل نظري -املعرفة  إدارة  ، حجازي علي هيثم  1
 113.  ص  ،2006  عمان،  ، الطباعة  و  التوزيع  و  للنشر  السيرة   دار ، املعرفة  إدارة  إلى  املدخل ،آخرون  و  العلي الستار  عبد 2

 .54صذكره،  مرجع سبق   حجازي،علي هيثم  3
 .51-48ص  مرجع سبق ذكره، ،  إدارة املعرفة ،ربحي مصطفى عليان 4
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 خصائص املعلومات *

 : هناك العديد من الخصائص الهامة للمعلومات نوجزها فيما يلي 

 التوقيت 

التوقيت الناسب يعني أن تكون العلومات مناسبة زمنيا الستخدامات السـتفيدين خـالل دورة معالجتها والحصول  

  عليها.

لدورة   الالزم  الوقت  تخفيض  الضروري  من  فانـه  للمعلومات  الناسب  التوقيت  خاصية  إلى  الوصول  اجل  ومن 

الحتياجات الستفيدين   ومالئمةصول على معلومات دقيقة  يتحقـق ذلـك إال باسـتخدام الحاسـوب للح  والالعالجة  

 مناسب.في توقيت 

 الدقة 

البيانات أي درجة غياب    ومعالجةتعني أن تكون العلومات في صورة صحيحة خالية من أخطاء التجميع والتسجيل  

الناتجة   العلومات  من  ب  ويمكناألخطاء  العلومات  أالقول  نسـبة  هي  الدقة  العلومات ن  مجموع  إلى  الصحيحة 

 .الناتجة في خالل فترة زمنية معينة

   الصالحية

صالحية العلومات هي الصلة الوثيقة لقياس كيفية مالءمة نظام العلومـات الحتياجـات الستفيدين بصورة جيدة. 

 . االستفساروهذه الخاصية يمكن قياسها بشمول العلومات أو بدرجة الوضـوح التـي يعمل بها نظام 

 املرونة 

يمكن   هي  التي  فالعلومات  السـتفيدين  لجميـع  املختلفـة  االحتياجـات  لتلبيـة  وتسهيلها  العلومات  تكييف  قابلية 

يمكن  التي  العلومات  من  مرونة  أكثـر  تكـون  متعـددة  تطبيقات  في  الستفيدين  من  العديد  بواسطة  استخدامها 

 . استخدامها في تطبيق واحد

 الوضوح 

  .أي أن تكون العلومات واضحة وخالية من الغموض ومنسقة فيما بينها دون تعارض أو تناقض 

   املوضوعية

الستفيدين في  يؤثر  ما  تعديل  أو  تغيير  من  القصد  غياب  تعني  الخاصية  محتوى   ،هذه  تغيير  فان  آخـر  بمعنى 

 .العلومات يصبح مؤثرا على الستفيدين أو تغيير العلومات التـي تتوافـق مـع أهداف أو رغبات الستفيدين
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 الوصول  إمكانية

لالستخدام  التاحة  للخدمات  النظـام  استجابة  زمن  إلى  تشير  التي  العلومات  على  الحصول  وسرعة  سهولة  هي 

باإلضافة إلى سهولة االستخدام يكون من   ،ضخما مـن العلومـات  ومقداراوالنظام الذي يعطي استجابة متوسطة  

إن كمية العلومات ليست مقياسا    وصول اقل الطبيعي أكثر قيمة وأعلى تكلفة من النظـام الـذي يعطـي إمكانية  

 .مطلقا ولكن يمكن اعتبارها عالقـة تناسـب بـين قيمـة وتكلفـة العلومات

 قابلية القياس 

هذه الخاصية تعني إمكانية القياس الكمي للمعلومـات الرسـمية الناتجـة عـن نظـام العلومات الرسمي وتستعيد   

 . من هذه الخاصية العلومات غير الرسمية

 الشمول 

وهو الدرجة التي يغطي بها نظام العلومات احتياجات الستفيدين بحيـث تكـون بصـورة كاملة دون تفصيل زائد   

حيث أن العلومات الكاملة أكثر قيمة   ةالشمول أيضا إلى متغيـرات اقتصـادي   ويتحول   ، جاز يفقدها معناهاإي  ودون 

 .وفائدة من العلومات غير الكاملة

 املعرفة-ج

تعرف العرفة على أنها نتائج معالجة البيانات إذ تصبح معرفة بعد استيعابها وفهمها وتكرار التطبيق في المارسات  

اللغوي للمعرفة هو اإلدراك الجزئي أو البسيط، في حين أن العلم    والعنى1إلى الخبرة التي تقود إلى الحكمة تؤدي  

يمتلكها الشخص في عقله عن   وحقائقيقال لإلدراك الكلي أو الركب، كذلك فقد تم تعريف العرفة بأنها معلومات  

 .ش يء ما

 Signals العرفة احد العناصر األساسـية ضـمن سلسـلة متكاملـة تبـدأ باإلشاراتأن   Henderson و harris ويرى كل من 

 االبتكار. هي أساس  2ة ثم إلى العلومات ثم العرفة ثم إلى الحكمة و هذه األخير  Data و تتدرج إلى البيانات

ومختلف  واألفكار  العلومات  مجموعة  أنها:"  على  العرفة  اعتبار  يمكن  سبق  ما  خالل  الفكريـة   من  النتجات 

للتداول   قابلة  ظاهرة  علنية  كانت  نماذج سواء  أو  أو عالقات  حقائق  تعبر عن  التي  كانـت   والتقليدوالذهنية  أو 

ميدانية   وتجـاربحيث تكون نتيجة لتفكير ذهني أو ممارسات    ،األفراد  وسلوكياتضمنية تظهر في شكل تصرفات  

أو تكنولوجيـة وتتمثـل عناصـرها فـ إذ تكون قابلة لالستخدام ألغراض علمية  بينهما  العلومات والعلم   يأو مزيج 

 . 3" البشرية  والخبرةوالتقنية والهندسة  

 
 .87مرجع سبق ذكره، ص، إدارة املعرفةربحي مصطفى عليان،  1
 .55حجازي، مرجع سبق ذكره، صهيثم علي  2
 مساهمتها   الرقمي و  االقتصاد  ظل المعرفة في الدولي   الملتقى  ضمن  مقدمة  مداخلة ، المعرفة  اقتصاد  و االتصال  و  المعلومات  تكنولوجيا  ، قلش اهللا  عبد 3

 . 44، ص 2007الشلف،  جامعة  نوفمبر،  28، 27  العربية،   للبلدان التنافسية  المزايا  في تكوين
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متميـزة فـي مضـمونها منافية لقوانين )المادية(  في املجال االقتصادي تعرف العرفة على أنها: "سلعة غير منظورة

لقانون تناقص    تخضـع  والفهي ال تخضع لقانون الندرة كونها تعتمد على العقـل البشـري    )الادية(السلع النظورة

 . 1" الغلة بل بالعكس فهي تحقق عوائد متزايدة 

 *خصائص املعرفة

 :واستعمالهابين ثالث خصائص للمعرفة باعتبارها سلعة اقتصادية من حيث إنتاجها   Arrow ميز وقد

من طرف   واالستعمال فهي قابلة للتقاسم    ومراقبتها من الصعب السيطرة عليها    وبالتاليالعرفة ناتجة عن معلومة  -

 . أشخاص ربما لم يقوموا بإنتاجها

باالستعمال كما أن سعرها ال يمكن أن يكون ثابت كما في السلع  ال تفنى    وهيالعرفة هي منتج غير قابل للمنافسة   -

 .األخرى 

ال نستطيع    وبالتالي  العرفة هي عملية تراكمية، أي أن إنتاج معارف جديدة هو نتيجة للمعارف الوجودة مسبقا-

 .مراقبة الزيادة السريعة النتشار العرفة

 :فرضيات أساسية هيفإن مفهوم العرفة يقوم على ثالث  Polanyi وحسب 

االكتشاف الحقيقي للمعرفة ال يمكن الوصول إليه أو حتى تحديده من خالل سلسلة القواعد الوضوعة أو  _1 

 . الخوارزميات

 .إن العرفة عامة وشخصية في آن واحد_2

إن العرفة التي تحدد أو تصنف بأنها معرفة مكتوبة صريحة هي بالتأكيد ضرورية ومهمـة للغايـة لكن جذور هذه _3

تكـون   الصـريحة  العرفة  بمعنى آخر،  الضمنية،  بالعرفة  دائما  العرفة   إما ضمنيةالعرفة توجد  تنبع من  أن  أو 

 .الضمنية

وصف له عالقـة بالعرفة الضمنية    أقرب ولعل    خزونة في عقول األفراد والعرفة الضمنية هي العرفة غير الكتوبة امل

 تعبيرا عن أهمية العرفة الضمنية   1966في سنة  Polanyi هو ما قاله مرة

 we Know more than we can tell  فهذه العبارة تسلط الضوء على حقيقة أن الكثيـر مـن العـارف والهارات اإلنسانية

 .مسجلة إلى أن يبادر صاحب العرفة الضمنية بكتابها وتسجيلهاتبقى غير 

هي مجموع العلومات والسلمات البديهية التي تتوفر عند الفرد وتمكنه من إيجاد حلول لشاكل، ووضع باختصار 

 خطط واستراتيجيات استنادا طبعا للخبرات ومجموع القدرات التراكمية. 

 
 . 37ص،  2007 ،عمان ، التوزيع و للنشر المناهج دار ،التقنيات و  النظم المفاهيم:المعرفة إدارة ، ياسين   غالب سعد 1
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العلومات ينظر إليهـا علـى أنها مجموعة    األولية، بينمافالبيانات هي الحقائق    الفاهيم،هناك فروق واضحة في هذه  

أما العرفة فيتم إدراكها على أنها العلومات ذات الداللـة أو الفهـم والوعي الكتسب من خالل   البيانات،منظمة من  

 .تي تكتسبها عبر الزمنأو الخبرة ال والالحظةالدراسة والتفسير 

بهذين   التعلقة  االقتصادية  الشاكل  بين  التفرقة  إلى  يقودنا  العلومة  عن  العرفة  تمييز  عملية   الفهـومين،إن 

تقليدها أو  إنتاجها  بعملية  متعلقة  األساسية  فالشكلة  للمعرفة  مشـكلة    والتي بالنسبة  أن    تعلم،تعتبـر  في حين 

الشكلة التعلقة    معدومـة،عملية إعادة إنتاج العلومة ال تطرح أي مشكلة حقيقية حيث أن تكلفة إنتاجها تعد  

 1وحمايتها. اكتشافها   تكمن فيبالعلومة 

وينها  إعادة تك  ويجـب  وتناظريـةإن ما يميز العرفة عن العلومات هو أن العرفة ديناميكية تعتمد على األفراد ضمنية  

 . معانيها من األفراد  وتستلهم

سهلة  2رقميـة( تقليديـة أو    )بصورة  ومكتوبةأما العلومات فهي بصفة عامة ساكنة مستقلة عن األفراد، صريحة  

 .محدديوجد لها معنى  وال والعرضاالستنساخ 

 والعرفة 3الرسائل الواردة   وتفسيرالفهومان لهما حدود مشتركة حيث أن العلومات هي عملية اختيار، معالجة    نإذ

 . لتأدية عمل ما ومستخدمةتقوم على معلومة مفهومة مترجمة 

بذاتها  إن بناء مجتمع العلومات هو الهدف اإلستراتيجي لبلدان كثيرة، لكن بناء هذا املجتمع ال يمثل عملية قائمة  

وإنما يرتبط بالسياسات االجتماعية األخرى والتغير االجتماعي خاصة عندما يكون سريعا بشكل تحديات جديدة 

 دائمة لتخذي القرار.  

عنه   األساسية  والعارف  الراهن  الوضع  معرفة  إلى  حاجة  عن   وكذلكوهناك  بها  موثوق  صلة  ذات  حقائق  إلى 

هما   التغيرة  املجتمع  أفراد  احتياجات  ومواكبة  الستمر  التجديد  على  والقدرة  املجتمع،  في  اإلنمائية  االتجاهات 

الشرطان األساسيان للحفاظ على القدرة التنافسية في األعمال التجارية ويقتض ي من أفراد املجتمع أيضا قدرات  

 عد كافيا النظر إلى التغير من منظور وطني، الن أثار العولة تمتد إلى جميع املجاالت. وتصرفات جديدة ولم ي

اإلحصاءات   خالل  من  تقدم  من  اآلخرين  حققه  بما  تنميتها  مستوى  مقارنة  أمام  نفسها  البلدان  جميع  لتجد 

 .لتي تقوم بدور هام في هذه المارسةاالرسمية 

  

 
 .37صذكره،  مرجع سبق   سعد غالب ياسين، 1
 . 25ص، نفس الرجع 2

 .84ص  سبق ذكره، ، مرجعاملعرفةإدارة  ربحي مصطفى عليان، 3
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 بوادر نشأة مصطلح مجتمع املعلومات 1.1

والعيشة وقد استجدت  شهد العالم عبر تاريخه الطويل تطورات متالحقة وتحوالت كبيرة في طرق وأساليب الحياة  

تلبية  اجل  من  الصناعة  إلى  تحول  الزمن،  من  لدة  الزراعة  على  يعتمد  كان  أن  فبعد  عديدة  احتياجات  لديه 

اآلالت   عن  بالتخلي  تميز  الذي  عشر،  الثامن  القرن  في  األولى  الكبرى  الصناعية  الثورة  شهدت  حيث  احتياجاته 

 التعدين. اليدوية بعد اختراع اآلالت البخارية وأساليب 

وبدأت الوجة الثانية للثورة الصناعية بعد مرور عصر واحد على ذلك عندما تم استحداث الكهرباء واملحركات   

ذات االحتراق الداخلي والواد الكيميائية الستحدثة بواسطة األبحاث العلمية وعمليات صب الصلب الفعالة، 

والبريد وقد أفضت الوجة األولى إلى الثورة الزراعية والوجة وتكنولوجيا االتصال األولى كنظم التلغراف والهاتف  

 الثانية إلى الثورة الصناعية التي سمحت بإتباع سبل االستدالل والنهجيات العلمية النسقية والنظمة. 

املجتمع   فسمات  والعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  بظهور  ويتميز  للمعايير  يخضع  فهو  الحالي  العصر  أما 

العلومات   مجتمع  نشأة  إلى  وضوح  وبكل  التحديد  وجه  على  تؤدي  التغير،  نظامه  وكذلك  التغيرة،  وخصائصه 

 . والعرفة

القرن العشرين حوالي  مجتمع العلومات   الثاني من  في النصف  الباحث    1969مصطلح جديد ظهر  عندما أدرج 

peter Drucker1   م بها العصر الحالي وهي انفجار العلومات وكثرة  مفهوم اقتصاد العرفة، نتيجة للصفة التي يتس

تداولها بواسطة وسائل اإلعالم وتكنولوجيا االتصال الحديثة )هاتف نقال، حاسوب، شبكات االتصال عن بعد(، 

التطورات   بفضل  العلومات  مجتمع  نشأة  في  هاما  منعطف  عشر  التاسع  القرن  في  الصناعية  الثورة  وتمثل 

ة، حيث تطورت صناعة السفن والسكك الحديدية والطاقة الكهربائية واكتشاف الصلب  االقتصادية واالجتماعي

 .والبترول...إلخ

مما أدى    1455حيث أفرزت مرحلة الثورة الصناعية مالمح مجتمع العلومات، من خالل اختراع الطبعة حولي سنة  

قطاع   نهوض  و  والكتابة  القراءة  نسبة  وارتفاع  والصحف  الكتب  انتشار  العارف  إلى  انتقال  التربية،  و  التعليم 

التكنولوجية من أوروبا إلى أمريكا و ظهور العولة في مجال االقتصاد و التكنولوجيا، كذلك سلسلة االكتشافات  

 
1 Né en 1909, mort en 2005, Peter Drucker a traversé le XXe siècle. Considéré comme l'inventeur du management moderne, celui que l'on 

surnommait le « pape du management » fut journaliste, banquier, professeur et consultant. Paru en 1946, son premier véritable livre de 

management, « Concept of the Corporation », lui conféra une notoriété immédiate et lui valut de travailler pour les plus grands groupes 

américains, mais aussi pour nombre d'organisations non gouvernementales. Au fil de ses publications, il développa un certain nombre d'idées et 

de concepts qui devaient révolutionner le monde de l'entreprise. Convaincu que les entreprises les plus efficaces étaient celles qui adoptaient une 

organisation décentralisée, il fut ainsi l'un des premiers à prévoir la disparition des « cols bleus » et l'avènement de nouvelles formes de travail 

fondées sur le savoir et la connaissance. 
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التي غيرت العالم مثل: الطاقة الذرية و اكتشاف أول جهاز كمبيوتر و اكتشاف وسائل االتصال السموعة و الرئية 

، األقمار الصناعية و أخيرا ظهور الشبكة العالية للمعلومات التي ساعدت على انتشار مصطلح كالتلفاز، الهاتف

 .مجتمع العلومات خارج الواليات التحدة األمريكية

النزال نعيش مرحلة املجتمع الصناعي أو على األقل   2005اال اننا حسب تقرير لنظمة األمم التحدة اليونسكو عام  

ع الصناعي بما أننا نصنع العلومة، كون العلومات تكون بذاتها معرفة والعرفة تحتاج بصورة استمرارية للمجتم 

ليفرز  املختلفة  اآلراء  بين  الزائف منها والصحيح ويفاضل  بين  العلومات ويميز  بين  يفاضل  نقدي  إلى عقل  عامة 

 .الذاتي من الوضوعي

 العلومات في النقطتين الرئيسيتين:ومنه نوجز أسباب التحول الى مجتمع 

التحول من االقتصاد الزراعي إلى الصناعي من االعتماد على الواد األولية الطبيعية )الرياح، الاء، الجهد  •

البشري، إلى االعتماد على الطاقة الولدة مثل الكهرباء والغاز والطاقة النووية(، أدى إلى ظهور املجتمع ما  

 .العلوماتي الذي يعتمد على العلومات والشبكاتبعد الصناعي أو 

وتوليد   • معالجة  يعتمد على  معلوماتي  ظهور مجتمع  إلى  أدى  االتصاالت  تكنولوجيا  التكنولوجي،  التطور 

العلومات من خالل تقنيات الحاسوب اآللي وبنوك أو قواعد البيانات وسرعة تدفق العلومات، ونظام  

 .حتي الذي ال غنى عنه إلرساء هذا املجتمعالشبكات الذي يمثل البناء الت

 مراحل تشكل مجتمع املعلومات  2.1

يمثل مجتمع العلومات الرحلة الرابعة من مراحل تطور البشرية، حيث تشكلت مع انتشار تكنولوجيات اإلعالم 

واإللكترونيات في الحياة إن رسوخ تقنيات االتصال  ،  والعلومات، وتسمى هذه الرحلة بمرحلة املجتمع العلوماتي

في كثير من األنساق العرفية التي استوطنت العصر الحديث ويمكن    يماالجتماعية قد ساهم في إحداث ثورة مفاه

 :ثالث مراحل جوهريةفي الراحل التي أسست ملجتمع العلومات  تلخيص

فيها    1960/1979االولىالرحلة  - تأسست  التي  الحاضنة  األولى  الرحلة  مستحدث، كانت  ملجتمع  األولى  البذرة 

 ساهمت فيما بعد في بزوغ مجتمع العلوماتية. 

وبرزت الرحلة الثانية نتيجة للتزايد الضطرد في حجم العلومات، والتطور الهائل في   1989/ 1980الرحلة الثانية-

إليه هذه الرحلة بعد أن زالت   العولة الحجر األساس الذي استندت  تقنياتها، وآليات توظيفها التعددة، وتعد 

جمي  في  وتداولها  العلومات،  نقل  أمام  مفتوحا  الطريق  وأصبح  الجغرافية،  تضاءلت الحدود  التي  األرض  بقاع  ع 

 حدودها فتحولت إلى قرية إلكترونية صغيرة. 

وبعد أن انطوى عقد التسعينات، وبدأت األلفية الجديدة برزت الرحلة الثالثة حيث    2010/ 1990الرحلة الثالثة-

طة االجتماعية أصبحت عملية إنتاج العلومات ووسائطها التعددة، ونقلها، واستخداماتها التعددة، رائدة األنش 
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واالقتصادية والصناعية في املجتمع، وبات التعامل معها بوصفها منتجا قائما بذاته، أو خدمة تساهم في عملية 

 .1إنتاجية أو استهالكية للمواد التي ينتجها املجتمع 

واالتصال في مختلف بأنه مفرط في استعمال تقنيات العلومات لقد تم تعريف الجيل األول من مجتمع العلومات 

 األنشطة البشرية ويعتمد على نسبة عالية من التشابك ضمن بنية تحتية متطورة. 

أما الجيل الثاني فهو يتعد الستوى التقني إلى تشييد مجتمع مبدع من خالل التفاعل الشبكي، ويهدف هذا الجيل 

 ى الستوى الفردي أو الجماعي.  إلى الزج بين العوامل التقنية والعوامل البشرية والفكرية، سواء عل

وهكذا أصبح مجتمع العلومات هدفا استراتيجيا لعدد من البلدان في نطاق العولة الجديدة، معتبرة أن التحكم  

وحده في التقنيات الجديدة للمعلومات واالتصال كفيل بتحقيق النمو االقتصادي والرفاه االجتماعي واإلشعاع  

 .2الثقافي

 مجتمع املعلوماتمالمح  3.1

يأتي مجتمع العلومات بعد مراحل متعددة مر بها التاريخ اإلنساني، وتميزت كل مرحلة بخصائص ومميزات، حيث  

التي رسمت   الزراعة، وبعدها تكنولوجيا العلومات،  شهدت اإلنسانية من قبل تكنولوجيا الصيد ثم تكنولوجيا 

تميز "بالتركيز على العمليات التي تعالج فيها العلومات، والادة الخام الالمح األولى ملجتمع العلومات هذا األخير  

األساسية به هي العلومة، التي يتم استثمارها بحيث تولد العرفة، معرفة جديدة. وهذا عكس الواد األساسية في 

علومات، مما يجعل املجتمعات األخرى، حيث تنضب بسبب االستهالك، أما في مجتمع العلومات فالعلومات تولد م

 .3" مصادر املجتمع العلوماتي متجددة وال تنضب

العلومات، ومكانتها كأهم مادة أولية على اإلطالق وهوما يجعل املجتمع الجديد يعتمد في    األمر الذي يفسر أهمية

تية لم تطوره بصورة أساسية على هذا الورد وشبكات االتصال والحواسب، ويتميز بوجود سلع وخدمات معلوما

على   أساسية  اعتماده بصفة  جانب  إلى  قبل،  من  الفكرية"تكن موجودة  الفكر  4"  التكنولوجيا  تعظيم شأن  أي 

 .والعقل اإلنساني بالحواسب، واالتصال والذكاء االصطناعي ونظم الخبرة

تجاوز عدد العاملين   ، عندما1956أن مالمح هذا املجتمع قد بدأت تظهر عام    ألفن توفلروأوضح الفكر األمريكي 

 في قطاع اإلعالم كل عدد العاملين في كل القطاعات اإلنتاجية األخرى في الواليات التحدة األمريكية وحدها.  

 
 . 424ص، 2008 لبنان، ،1، مركز دراسات الوحدة العربية، طالفضاء املعلوماتي الرزو، حسن مظفر1

 . 246، صنفس الرجع 2

 . نفس الرجع 3

 .27، ص2013، الجزائر، 2هومة، ط، دار املواطن الرقميمحمد لعقاب،  4
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علومة. يعد هذا املجتمع  يشكل هذا التحول العناصر الادية التي يتألف منها بنيان املجتمع الرقمي العتمد على ال 

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال،   لتطلبات  نتيجة حتمية  نوع جديد، برزت بوصفها  لهيكلة اجتماعية من  مظهرا 

وباشر هذا الكيان االجتماعي الجديد بالنفاذ بصورة تدريجية إلى كيان املجتمعات العاصرة، وبمستويات تعتمد  

 التصال والعلومات فيها.  إلى حد كبير، على حجم توظيف أدوات ا

إن احتواء الفضاء العلوماتي كل املجتمعات التقليدية، وبجميع تفاصيلها قد أفرز مفهوم الشبكات االجتماعية 

ونحن اليوم بعد االنتشار الواسع لخدمات اإلنترنت في كل أرجاء العالم،   التي تسري خاللها كافة أنماط االتصال

 . املجتمع الرقمي الجديدأعضاء فاعلين في 

لقد باتت عبارة مجتمع العلومات مألوفة على ألسنة الكثيرين، وأصبح للمعلومات التي نتداولها بيننا رنين ووقع  

عباراتنا تحمل في جوفها الكثير من العاني الشائكة، وأمس ى مجتمع العلومات هدفا تسعى   وأضحت على مسامعنا،  

 اق العولة الجديدة. إلى دخوله مختلف الدول في نط

 تعريف مجتمع املعلومات 4.1

لم يتبلور تعريف واضح لصطلح مجتمع العلومات إلى غاية انعقاد القمة العالية ملجتمع العلومات، في جينيف 

دولة وكانت من مهام القمة وضع تعريف يقود إلى صياغة رؤية عالية مشتركة    77وشاركت فيه    2003ديسمبر عام  

 ملجتمع العلومات.  

تمع يستطيع كل فرد فيه استحداث املعلومات أو املعارف والنفاذ مج"حددت القمة مجتمع العلومات بأنه:  

في  إمكاناتهم  كامل  تسخير  من  والشعوب  واملجتمعات،  األفراد  يمكن  بحيث  وتقاسمها،  واستخدامها  إليها، 

 1. "النهوض بتنميتهم املستدامة، وفي تحسين مستوى معيشتهم

تصاد يعني الحفاظ على نفس البنية االجتماعية التقليدية  إن ربط مقوم هذا املجتمع بالتنمية الستدامة واالق 

 مع تغيير نمط وسائل اإلنتاج ومخرجاته فقط. 

وعليه يمكن القول بأن هذا مجتمع يقوم على تكنولوجيا العلومات واالتصال كوسائل إنتاج وتداول، وعلى تدفق  

رة األساسية التي ُيبنى عليها هذا املجتمع هي إنتاج العلومات والعارف، وتبادلها باعتبارها موارد أولية، ولعل الفك

 العلومة وتخزينها واستردادها في الوقت الناسب. 

الثروات   قيمة  التقليدي  في مجتمعنا  تساوي  التي  الجديد، وهي  املجتمع  في هذا  األساس ي  التحكم  هي  فالعلومة 

 .الطبيعية الادية

مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وإنتاج العلومات شكلت العوامل الباشرة  إن التطورات السريعة التي يعرفها   

 لوالدة هذا املجتمع. 

 
اقع الحالي لتوظيف تكنولوجيا املعلومات في العالم العربيمحمد حمدي،  1  . 74، ص 2005، 03، مجلة اتحاد إذاعات الدول العربية، العدد الو
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إن امتداد شبكة االتصاالت إلى كل أقطار العالم عبر انتشار وسائل االتصال الحديثة، سمح بإتاحة العلومات   

 ة، يمكن تسميتها بمجتمع العلومات. لكافة الشعوب، وبالتالي تحول العالم إلى قرية إلكترونية كونية صغير 

قدم    الوس1cluhanMarchall Mلقد  كتابه  الرسالةيفي  هو  مصطلحات   The Medium Is The Messageط  أهم   ،

يتعلق بالطفرة العلوماتية، وحدد أبعاد مرحلة ما بعد الحداثة في آفاق   فيماومفاهيم العصر اإللكتروني الجديد  

 شبكة الحواسيب، التي ستنتشر في مختلف بقاع العمورة.

  هذه القفزة الحديثة نقلت اإلنسان من العيش في عصر إلكتروني تقليدي، إلى العيش في عصر إلكتروني حديث

سة األخيرة، غير أن ما أتت به اإلنترنت من إمكانية التفاعل الهائل دخل اإلنسان عصر العلومات منذ العقود الخم

 .2بين البشر هو الذي سمح لنا بالحديث عن مجتمع معلومات فريد من نوعه 

املجتمع " بمرحلة  االنسان  مر  ان  فبعد  وامليادين،  األنشطة  في جميع  املعلومة  على  القائم  املجتمع  ذلك  هو 

به الزراع القائم على املصانع واملعامل الزراعي والذي كانت  للثروة جاء املجتمع الصناعي  ة املصدر األساس ي 

البترول واملعادن مادتها األساسية ثم ظهر مؤخرا عصر تعاظمت  التي تستمد من الطاقات: الكهرباء والغاز،

والصناعة وحتى قطاع فيه أهمية املعلومات حيث أصبحت تدر أرباحا وتحقق تقدم أكبر من قطاعي الزراعة  

 .3" الخدمات

بانه    وتقنيات " ويعرف كذلك  االتصال والحواسيب  املعلومات وشبكات  تطوره على  في  يعتمد  الذي  املجتمع 

 . 4" املعلومات والتكنولوجيا

العلومات   بمجتمع  يقصد  األهداف "كما  لخدمة  املوجه  والتأليف  اإلبداعية  والجهود  البحث  انشطة  جميع 

 .5" التعليمية والتثقيفية

  

 
 .217ص 2005، لبنان، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، طاإلنترنت واملنظومة التكنولوجيةمحمد علي رحومة، 1
 . 217، صنفس الرجع 2

اقع العربيمصطفى عليان،   3  .67 ، ص2006،، اإلمارات1، دار جرير للنشر والتوزيع، طمجتمع املعلومات والو
اقع وآمال املستقبلمحمد مكاوي،  4   .69، ص 2005، يناير 09، العلوماتية، العدد البيئة الرقمية بين سلبيات الو
والتوزيع،    للنشرالشروق  دار  ،نحو استراتيجية عربية لستقبل مجتمع العلومات :التقنية الحديثة في املعلومات واملكتبات ،الهوش بكرمحمود أبو 5

 . 13ص، 2002،ة القاهر 
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للمعلومات    أفضــل  اجتماعي  كوسط  العلومات  مجتمع  الباحثين  من  العديد  اعتبر  مجتمع   "كما  مجرد  وهو 

أي أن العلومات التي كانت أساسا متاحة باملجان من   1رأسمالي، تعتبر املعلومات فيه سلعة أكثر منها موردا عاما" 

الح والوثائق  العامة،  النظم الكتبات  في  اختزالها  بعد  عليها خصوصا  الحصول  عند  تكلفة  أكثر  أصبحت  كومية 

 العتمدة على الحواسيب.

تم  الربح كما  التعامل معها على أساس تجاري من أجل  الخاص، ويتم  للقطاع  في معظمها  النظم مملوكة  وهذه 

وروابط ومصادر متنوعة تتشكل ما بين كدائرة متحدة تهتم باألوضاع العامة من حشود  تعريف مجتمع العلومات 

الؤسسات واألفراد لرعاية اهتمامات املجتمع حول توفير وتبادل العلومات، والعرفة الهادفة إلى سرعة الحصول  

 .على العلومات، وزيادة العرفة

نهم اتفقوا على اعتباره ورغم أن مفهوم مجتمع العلومات لم يتبلور تماما في الفكر العالي للعديد من الباحثين إال أ 

املخاض العسير، الذي مرت به البشرية مند الستينيات بمناسبة خطاب النهايات، نهاية الكان، مصانع بال عمال،  

نهاية السافة، تعليم بال معلميـن نهاية الدينة، مجتمع بال نقد، نهاية الكتاب، كتابة بال أرقام، نهاية الورق مكتبات  

 العلومات.في مجتمع  بال رفوف

ن العلومات التي كانت أساسا متاحة باملجان من الكتبات العامة، والوثائق الحكومية أصبحت أكثر تكلفة عند  ا

وهذه النظم مملوكة في معظمها للقطاع   الحصول عليها خصوصا بعد اختزالها في النظم العتمدة على الحواسب

 .الربح الخاص، ويتم التعامل معها على أساس تجاري من أجل

كدائرة متحدة تهتم باألوضاع العامة من حشود وروابط ومصادر متنوعة تتشكل كما تم تعريف مجتمع العلومات  

إلى سرعة  الهادفة  بين الؤسسات واألفراد لرعاية اهتمامات املجتمع حول توفير وتبادل العلومات، والعرفة  ما 

 .العلومات وزيادة العرفة ىالحصول عل

مجتمع   يشكلوفي  ففي   العلومات  البنائي  والتحول  والعمل  القومي  للدخل  األساس ي  الصدر  العلومات  قطاع 

، وتظهر اقتصاديات  العملوفرص  قطاع العلومات حوالي نصف الدخل القومي  كية ينتج  االمريالواليات التحدة  

حوالي   أن  أوربا  في  التقدمة  دخلها    40الدول  من  منتصف بالائة  في  العلومات  أنشطة  من  انبثق  قد  القومي 

 السبعينات. 

 
 .52، ص2002، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،التكامل املعرفي لعلم املعلومات واملكتباتاحمد بدر،   1
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مجتمع العلومات يتركز أساسا على   إن  القول وعموما ورغم تعدد الفاهيم حول مجتمع العلومات إال أنه يمكن   

في واستغاللها  عليها  والحصول  العلومة  وإدارة   إنتاج  آليات  وضع  خالل  من  والتطوير،  التنمية  أهداف  خدمة 

 يابها بواسطة بنية تحتية للمعلومات وشبكات االتصال.انس 

القول   إلى   ايضا  ويمكن  للوصول  عادلة  وإتاحة  العرفة  قيمة  على  مبني  معلومات  مجتمع  قيام  عناصر  أهم  أن 

 . اإلدراك البشري ومهارة استخدام تكنولوجيا العلومات ةالعلومات هي تنمي 

التي العالية  القمم  تناول  الى  يقودنا  العالم  هذا  قادة  فيها  اقتصاديا    حاول  التقدمة  الدول   ( ومعلوماتيا)خاصة 

  من هذا الفهوم   أكثرهذه الؤتمرات للتقرب  دول العالم الثالث في    واشراكتقديم مفهوم مبسط ملجتمع العلومات  

حجم تدفق  األصوات والفوارق في  في عالم متعدد  ال فرار منها    حتمية حيث انه اضحى    بالعنى التطبيقي والتقني

عاني التي تبين الشمال التقدم ودول الجنوب التخلف    مما خلق فجوة رقمية ال تتوقف عن االتساعالعلومات  

 .غياب الساواة والعدالة في كل مجاالت الحياة

 مؤتمر برعاية األمم املتحدة( املعلومات )القمة العاملية حول مجتمع  ▪

بالواليات التحدة األمريكية من طرف زعماء 1998نوفمبر    6اكتوبر الى  12نظمت القمة في مدينة "مينيا بوليس" من  

العالم، حكومات ومنظمات دولية اللتزمين بتسخير إمكانيات الثورة الرقمية في تكنولوجيا العلومات واالتصاالت  

به الرقمية  الهوة  والقضاء على  البشرية جمعاء  للتكنولوجيات  لخدمة  الجماعي واالستغالل األمثل  دف االمتالك 

من  أفرادها  يعاني  التي  املجتمعات  حياة  نوعية  لتحسين  وتقاسمها  إليها  والنفاذ  والعلومات  لالتصال  الحديثة 

 الالعدالة وعدم الساواة في طريقة استغالل وامتالك تكنولوجيا االتصال الحديثة  

التي تعاني م النظري أو تلك املجتمعات  التي من شأنها ارساء الفهوم  التحتية  للبنى والنشئات  انعدام حقيقي  ن 

والتي استخدمت    2003والتطبيقي ملجتمع العلومات، ضف إلى ذلك القمة العالية النعقدة بجنيف في ديسمبر  

ا عنوان خاص مصطلح مجتمع العلومات كتسمية نهائية، تم عقد قمم إلرساء مجتمع العلومات كل قمة كان له 

 :وتعالج محاور جديدة

 ( 2003القمة العاملية األولى )جنيف سويسرا  ▪

يناهز   القمة بحضور قادة حوالي خمسين دولة وما  مشارك يمثلون الحكومات والقطاع   16000تم افتتاح هذه 

في األلفية    الخاص ومنظمات املجتمع الدني ووفود رفيعة الستوى بعنوان، "بناء مجتمع العلومات تحدي عالي 

 :الجديدة" وتهدف هذه القمة إلى

 .النهوض باستعمال النتجات العلوماتية والشبكات والخدمات والتطبيقات القائمة على تكنولوجيا العلومات -

مساعدة البلدان على تجاوز الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات جامع هدفه ترقية اإلنسان ويتجه نحو   -

 .التنمية
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حياة األفراد وتسهيلها باستحداث أساليب التوزيع العادل والتساوي للمعلومات وكذا التدفق  تحسين نوعية   -

 السريع لها.  

الكتروني، صحافة   - الكترونية، نشر  الكتروني، صحة  تعليم  الكترونية،  في: حكومة  العلومات  تجسيد مجتمع 

 .الكترونية

 ( 2005القمة العاملية الثانية )تونس  ▪

القمة كتتمة ألعمال قمة جنيف شارك فيها العديد من الدول خاصة الدول العربية التي تنبهت بضرورة انعقدت هذه  

توحيد وتكثيف الجهود للنهوض بالدول العربية في مجال مجتمع العلومات حيث سعت هذه القمة إلى تفعيل خطة 

ات التمويل والتابعة، وقد شارك أكثر عمل جنيف وإيجاد الحلول للوصول إلى اتفاق في مجال حوكمة االنترنت وآلي 

 .دولة بالقمة )تونس، مصر، اإلمارات العربية التحدة، السعودية، ... إلخ( 175من 

وآخرها كان بجنيف سويسرا تحت    2018كذلك تم عقد منتدى حول القمة العالية ملجتمع العلومات في مارس  

 .2019نمية الستدامة قفزة لردم الفجوة الرقمية" أفريل موضوع "تكنولوجيا العلومات واالتصاالت لتحقيق الت

 خصائص مجتمع املعلومات .2

شِكل العلومات عصب الحياة فيه، بدأت معالم أساسية للبنية التحتية 
ُ
بعد تبلور مجتمع جديد غير الذي ألفناه، ت

عن   تميزه  التي  الخصائص  من  مجموعة  جعل  ما  تتحدد،  الجديد  املجتمع  بشكل  لهذا  تبرز  التقليدي  مجتمعنا 

 : الخصائص الوظيفية ملجتمع العلومات تتمثل في واضح، ويمكن تصنيف هذه الخصائص إلى فئتين؛ الفئة األولى

استخدام العلومات كمورد اقتصادي، حيث تعمل الؤسسات على استخدام العلومات في زيادة كفاءتها، وفي  / 1

 .افسيةاالبتكار، وفي زيادة فعاليتها التن

االستخدام التنامي للمعلومات بين الجمهور العام، فالناس يستخدمون العلومات في أنشطتهم كمستهلكين،  / 2

وكمواطنين لمارسة حقوقهم ومسؤولياتهم، فضال عن إنشاء نظم معلومات، توسع في منح التعليم لكافة أفراد  

 .املجتمع

ع العلومات، حيث أصبح إنتاج العلومات وتجهيزها وتوزيعها ظهور قطاع مهم من قطاعات االقتصاد، وهو قطا / 3

 1نشاطا اقتصاديا رئيسيا في العديد من الدول 

 :الخصائص البنيوية ملجتمع العلومات هيأما الفئة الثانية ف

 أي له القدرة على ضم أي مستخدم أو حاسوب شخص ي موجود في العالم.  :السعة االستيعابية الفتوحة / 1

ويميل مجتمع العلومات إلى جعل فضائه الرقمي إطارا شامال يستوعب كافة أنشطة االتصاالت الدائرة في بيئته،  

 .بحيث ال يفتقر أي مستخدم فيه إلى أية أداة اتصال تقع خارج نطاق سلطته التقنية

 
 .85، ص63العدد  ،معلومات دولية ،مجتمع املعلومات العربي: املفاهيم واملرتكزات والتوجهات ،بشار عباس 1
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بأنه مفتوح أمام ورود أي مجهز للخدما :السمة الفتوحة / 2 الرقمية دون وجود أي  يمتاز الفضاء العلوماتي  ت 

محددات، وبتكلفة منخفضة عند مقارنتها مع الكلفة الطلوبة لتنفيذ النشاط نفسه على أرض املجتمع التقليدي، 

كبيرة  فرص  توافر  مع  متنوعة،  بيئة  في  االختصاصات  تعدد  خاصية  الرقمي  املجتمع  على  السمة  هذه  وتضفي 

 .لالستثمار تقع خارج قدرة الؤسسة الصغيرة

أو التنظيمية من داخل   يميل مجتمع العلومات إلى إزالة جميع أشكال االمتيازات الفردية التقنية :غياب الركزية / 3

كيانه، كي يكون قادرا على التكيف مع متطلبات السمة الفتوحة السائدة في كيانه، ويضمن إغالق جميع األبواب  

 فردية، تقف عائقا أمام سريان األنشطة الالمركزية. أمام نقاط االختناق التي تنتج بسبب وجود سلطة 

مع خاصية االبتكار في   تتالءمإن تغييب السلطة الركزية سيجعل التقنية الرقمية قادرة على تبني أنماط جديدة   

 .مجتمع يمر بحاالت تغيير سريعة وحاسمة

ات العلوماتية باالنتقال بين الستخدمين،  يوفر الفضاء العلوماتي بيئة تسمح للبيانات والكائن :السريان الدائم / 4

وبين اآلالت واألدوات الرقمية املختلفة، بصورة دائمة، وتعد سمة السريان الدائم صفة مالزمة لكل من السمة 

الفتوحة وغياب الركزية حيث تتدفق البيانات والعلومات بصورة مستمرة في الشبكات الوجودة ضمن مجتمع  

 .ن تبادل الخدمات مع مستخدمين آخرين في الشبكة ذاتها أو في شبكات أخرى العلومات، كما يمك

إن تمييع الحدود الكانية، وسيادة الفضاء الفتوح مع غياب مركزية تمسك بزمام أركان السلطة  :انعدام االمن/ 5

ذلك أن وجود ثغرات  داخل كيان الفضاء العلوماتي، جعل املجتمع أكثر عرضة للتهديدات العلوماتية. يضاف إلى  

أمنية نتيجة لتنامي خبرات الستخدمين، وتقدم التقنيات الرقمية بسرعة كبيرة تساهم بتعميق املخاطر املحتملة 

 .1النهيار هذا املجتمع 

بعدد  1998/ 97 ويتميز مجتمع العلومات حسب التقرير الدولي عن العلومات الذي أصدرته اليونسكو عام  كما  

 هي:زها التقرير في ثالث خواص أساسية من الخصائص يوج

استخدام العلومات كمورد اقتصادي مهم: وذلك على اعتبار إمكان االستفادة منها في االرتفاع بمستوى كفاءة  -1

النظمات والهيئات والؤسسات املختلفة وتشجيع االبتكار وزيادة القدرة على التنافس من خالل تحسين نوعية 

 اإلنتاج.

تخدام العلومات بين أفراد الجمهور العام: بحيث يمكنهم االعتماد عليها في أداء مختلف أوجه النشاط انتشار اس-2

في تحديد اختباراتهم   بها  هذه العلومات على حقوقهم الدنية وإدراك حدود   والتعرف بفضلاليومي واالستعانة 

 والسياسية. مسئولياتهم االجتماعية 

 
 .90صذكره،  ، مرجع سبق  بشار عباس 1
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د-3 معلوماتي  قطاع  تطوير  والخدمات  إمكان  التسهيالت  تقديم  مهمته  تكون  بحيث  االقتصادي:  النسق  اخل 

خالل   من  عليها  والحصول  العلومات  توفير  في  الستخدمة  الصناعات  وتطوير  والؤسسات  لألفراد  العلوماتية 

 شبكات العلومات العالية. 

 مجتمع املعلومات  مؤشرات قياس.3

تحديد  الباحثين  على  يعقد  مما  مختلفة،  به  املحيطة  األوضاع  وان  نوعه،  من  فريد  معلومات  مجتمع  كل  يعد 

الشأن   بهذا  العلومات، وحدد  ملجتمع  قياسا  تكون  التي تصلح الن  والعايير  النهائية   William Martinالؤشرات 

 العلومات.  حول مجتمعخمسة معايير في كتابه 

 .العلومات و تنامي استخدامها كمورد اقتصادي انفجار  -

 .زيادة أهمية العلومات كمورد أساس ي -

 .ظهور االبتكارات التكنولوجية في معالجة العلومات )خاصة الحاسوب و الشبكات( -

 .نمو املجتمعات العتمدة كليا على العلومات -

 ، CDمضغوطةص أقرا تزايد كمية العلومات في أوعية ال ورقية -

 .نحو االستغناء عن األوعية الورقية الطبوعة PUCES، DISQUETTESشرائح

حسب التقرير الدولي عن العلومات الذي أصدرته اليونسكو إن اإلطار الذي ينطوي عليه مجتمع العلومات هو 

إطار معلوماتي قبل كل ش يء ولكنه رغم ذلك يستند أيضا إلى مجموعة من االعتبارات تمس بالدرجة األولى الحياة  

تقوم على   تحتية لقطاع العلوماتمن خالل إنشاء بنية  العامة ومختلف الزوايا األساسية فيها كالنفعة العلوماتية  

أساس الحواسب اآللية ترتكز على شبكات العلومات املحلية والعالية وقواعد وبنوك العلومات التي تصبح بمثابة 

 للمجتمع. رمز 

عرفة والتي بأنه قطاع صناعات ال Machlup ولقد اختلفت اآلراء حول مفهوم قطاع العلومات حيث عرفه ما كلوب

 تضم األقسام التالية: التعليم البحوث والتنمية االتصاالت آالت العمل خدمات العلومات. 

أن قطاع العلومات يتكون من الؤسسات التي تنتج املحتوى العلوماتي أو أصحاب اللكية  Moor بينما يرى مور  

وال للمستهلكين  العلومات  بتسليم  تقوم  التي  والؤسسات  بتجهيز  الفكرية  والبرامج  األجهزة  تنتج  التي  ؤسسات 

 أن قطاع العلومات يتكون من:  1ومعالجة البيانات، ويرى محمد فتحي عبد الهادي

 Information – Content صناعة املحتوى العلوماتي • 

 
 . 143-140، ص 2004 جويلية، 22العدداالتجاهات الحديثة في الكتبات والعلومات،   ، مجتمع املعلومات، دراسة في املفاهيم والخصائص والقياسات ،سهير عبد الباسط عيد 1
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ية الفكرية وذلك عن طريق الؤسسات الوجودة في كال من القطاع العام والقطاع الخاص والسؤولة عن إنتاج اللك

العلومات   بتجهيزها وتوزيعها وبيعها لستهلكي  الخام وتقوم  الفكرية  اللكية  تأخذ  التي  ثم شركات اإلنتاج  لألفراد 

 ويضاف لهذه الفئة الهتمين بجمع العلومات. 

 Information - Delivery • صناعة تسليم أو بث العلومات

العلومات وذلك عن طريق شركات االتصاالت بعيدة الدى وشبكات التليفزيون  وهم السؤولون هنا عن تسليم  

والكتبات.  الكتب  بائعي  أيضا  لهم  يضاف  والتليفزيون  الراديو  ومحطات  الصناعية   واألقمار 

 Information – Processing • صناعة معالجة العلومات

يتولى منتجو األجهزة تصميم وصناعة وتسويق    تقوم هذه الصناعة على منتجي األجهزة ومنتجي البرمجيات حيث

ونظم  البرمجيات  بإنتاج  العنية  هي  أخرى  فئة  الفئة  هذه  وتكمل  واإللكترونيات  االتصاالت  وأجهزة  الحاسبات 

 . UNIX, Windowsالتشغيل مثل 

م   ولوجولل وهي  التنفيذ  آلية  ووضع  الشامل  التخطيط  وضع  من  البد  والعرفة  العلومات  ملجتمع  سؤولية بثبات 

مشتركة تقع على عاتق النظام الؤسس ي وأصحاب مهن العلومات وصناعة العلومات والستفيدين من العلومات  

عليا رسمية    ووضـع إشراف مؤسسة  تحت  والواجبـات   بالدولة،آلية مشتركة  الهام  في  التنسيق  يعني وجــود   1مع 

يحد من االزدواجية ويوحد الجهود، وتعمـل على تحقيق التكامـل تشريعات قانونـية توضح الهام والسؤوليات بشكل  

 .والتوازن من اجـل رسم معالم طريق العلومات وربطه باالقتصاد واألهداف التنموية 

االستراتيجيات التنموية، بحيث يتحقق معها    وعلى هذا األساس يجب إدماج البنية األساسية للمعلومات كمحور في

الحواسب    والنائية واستخدامصول تكنولوجيا العلومات واالتصاالت لكافة الناطق الريفية النفاذ املجتمعي أي و 

 . في الدارس والجامعات على جميع الستويات

  

 
يناير   13دوالعلومات، العد االتجاهات الحديثة في الكتبات  ،صناعة خدمات املعلومات في مصر: دراسة لكل من القطاعين العام والخاص  ،زين يعبد الهاد 1

 47 ص، 2000
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وانتشـار مراكـز األنترنت العامة ووجـود اتصاالت ذات سمة تنافسـية تنظيمية وتحقيق اإلصالح اإلداري الؤسس ي،  

دارية واإلنتاجية وربط قطاع االتصاالت بالعلومات وتحديد الؤسسات التابعة إليها  من خالل تحديث األنظمة اإل 

 . وتنمية الوارد البشرية

  وتوفيروبالنسبة للدول النامية فالدخول إلى مجتمع العلومات يتطلب، ضرورة نقـل وتوطين التقنيات العلوماتية،  

في تقنيات العلومات    وفوقية(  )تحتية بنى أساسية   اللغة  في قطاع العلومات وتخطـى عوائق  من اجل االستثمار 

ومهامها    واالتصاالت، العالقة  ذات  الؤسسات  وتحديد  أهدافها  وتحديد  للمعلومات  وطنية  سياسة  إعداد  مع 

 . والواجبات واألدوار الؤدية لتحقيق األهداف

بالتنفيذ  لاللتزام  زمنية  جدولة  إطـار  في  حسب   وذلك  والتقويم  والتقييم  والتابعة  والتطبيق  التنفيذ  في  والبدء 

 .العطيات ومتطلبات مجتمع العلومات، وكل ذلك تحت مسؤولية مؤسسة رسمية بالدولة
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 التحول الى مجتمع املعلومات تداعيات .4

 نترنتال أ/ إدمان ا

ألول مرة الطبيب النفس ي   هاإلنترنت، و هذا الصطلح أطلقلقد بدأ يظهر على الناس أعراض ما يسمى اآلن إدمان  

Ivan Goldberg  عبر اإلنترنت للنقاش الدردشة، كمزحة في بريد الكتروني على شبكة . 

عليه إدمان   وأطلق الرتبطة باإلنترنت،    والسلوكياتالكحول    وعلىرأى أن هناك تشابه بين محك االعتماد    وقد 

اعتمادية   من  فيه  لا  طويلة    وجاذبيةاإلنترنت،  لفترات  الستخدامها  الناس  يستطيعون    ويعترفون تدفع  ال  أنهم 

 1. التوقف عنها كما تشير الدراسات النفسية

وبعد الدراسة التي أجراها حيث أشارت التقارير بأن بعض   عمر موفق بشير  أورده األستاذإذ لم يختلف هذا عما  

، مع النتائج  والقامرة،  والكحول دمي الحاسبات بدأوا يدمنون اإلنترنت مثلما يدمن اآلخرون على املخدرات  مستخ

 2.التأتية عن هذا االستخدام والوظيفية،  واالجتماعيةاألكاديمية 

اإلنترنت بدون هدف مقصود،  في استخدام  االندفاعات  في  التحكم  بأنه اضطراب  أيضا  اإلنترنت  إدمان  ويعرف 

 ال يتضمن السكر أو فقدان الوعي.  والذي 

وصف السيطرة    كما  انعدام  بحالة  اإلنترنت  شبكة  التقنية،    واالستخدامإدمان  الوسيلة  لهذه    وتتشابهالدمر 

 .3مقامرة الرضية األعراض الرضية الصاحبة لل

االختالجات    ،وبإجماع عدد من الباحثين على أن مدمن اإلنترنت ال يختلف عن مدمن املخدرات في االضطرابات

النفسية التي تنتابه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فأكيد أن الدمنين ال يعلمون ما يفعلون في حالة السكر لذا 

 نجد انحرافات سلوكية على اإلنترنت.

مجموعة من المارسات التي ولدت في كنف التطور التقني، وهذا بالدرجة األولى في  حيث تتجلى هذه االنحرافات   

 .اإلسالمية والشريعةمنافي لألخالق  

 ونبذإن من أهم العوائق التي تقف أمام استخدام هذه الشبكة هي الدخول إلى بعض الواقع التي تدعو إلى الرذيلة  

هذا   وكل،  ومشايخهم  وعلمائهمعلى والة أمر السلمين    والعصيان، أو أنها تدعو إلى التمرد  واألخالق  والدينالقيم  

 . لى غير ذلك من الشعارات الزائفةالرأي إ وحرية الدين  ونبذ والتطور تحت اسم التحرر 

 
 .218ص، 2015ر ، ديسمب21دواالجتماعية، العد، مجلة العلوم اإلنسانية العصر االنترنت: اضطرابالدمان على ا حمودة،سليمة  1
 . 35، ص2018، ديسمبر 48واالجتماعية، العددمجلة جيل العلوم اإلنسانية ، تحليلية بنيوية املعلومات: دراسةعناصر تأسيس مجتمع  ، محمد طوالبية 2
 نفس المرجع.   3
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إضافة إلى القدرة على تغييب الهوية، فكلما نجحنا في تغييب هويتنا على اآلخر نصبح أكثر قدرة على ممارسة ما  

أمر سيؤدي بنا   ، وهودون أن نقلق إزاء احتمال وجود هوية أخرى تمارس فعل الرقابة على أفعالنا اذهاننايدور في 

 1ما نريد بعيدا عن أي نوع من أنواع القيود التي تفرضها األعراف بمختلف مستوياتها بال شك إلى ممارسة 

 االغتراب ب/ 

في التحليل الاركس ي اغتراب اإلنسان عن ماهيته اإلنسانية بسبب انفصاله عما ينتجه بقوة  االغترابيفيد مفهوم 

تابعا لآلالت التي يخترعها بدل أن يجد فيها تحققه الذاتي، ويتجلى استالبه األساس ي في تبعيته لآلالت    ويصيرعمله،  

 لى رأسها.يأتي اإلنترنت ع والتي، والعلوماتالتي يخترعها ومنها نظم اإلعالم 

 .للداللة على ظاهرة االغتراب التي يعيشها اإلنسان العاصر تجاه اآللة Karl Marx مفهوم ابتكره االغتراب إن  

هذه وهو مفهوم ويدل على الوضعية التي   واالغترابمفهوما آخر للداللة على حالة الغربة   Georges Lukas واكتشف

  وتجارية التي ينتجها قيمتها االستعمالية لتكتس ي قيمة تبادلية  واألشياءفقدت السلع   فيها وقد يجد اإلنسان نفسه 

 2محضة 

فيه على قدر ما تكون الكارثة    وانعزاله يولد اإلنترنت العزلة االجتماعية للفرد فعلى شدة تعلقه بعاله االفتراض ي  

، بالرغم من الزايا التي يتفرد بها على غيره من العالم الفيزيائي التقليدي، إال أنه البد من أخذ الحيطة  وأمرأدهى  

عن الوسط االجتماعي، فال يجد لذة الحياة إال قبالة    واالنعزالالتغريب    وهومن مرض العصر الجديد    والحذر

 .التوقف والاآللة التي بات حبيسا لعطياتها التي ال تعرف االنقطاع 

 املهاجمة السبرانية ج/  

عن    وإزعاجهاالتحرش أو التشهير، أو اإلرهاب النفس ي، عن طريق الهاتف أو اإلنترنت، تتم مضايقة الضحية    وهي

الفيديو العدائية التي تتم التاجرة بها، عبر نشرها على شبكة اإلنترنت أو إرسالها عن طريق    طريق الصور أو مقاطع 

 .MMS أو SMS الهاتف الذكي عبر 

 :د/ العنف السيبيراني

هو هجوم إلكتروني يطال الستخدم على شبكة اإلنترنت، خاصة الراهقين في غرف الدردشة، يؤدي هذا النوع من 

 . اكتئاب نفس ي يشعر الستخدم بأنه منبوذ ويمكن أن يصل إلى درجة االنتحار في بعض األحيانالهجوم إلى 

الهائل   والكم  السريع  التدفق  هذا  خضم  التي وانفجارها للمعلوماتوفي  النفسية  واالضطرابات  واالختالجات   ،

 .اآلخرينيعيشها الفرد فانه يسعى دائما للبحث عن نوع من التميز والسيطرة على 
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 (: من االقتصاد الصناعي)املادي( إلى االقتصاد املعرفي )الالمادي لث املحور الثا

يتجه العالم نحو اقتصاد العرفة الذي تزداد فيه نسبة القيمة الضافة العرفية بشـكل كبيـر، والـذي أصبحت فيه 

  ،
ً
وسنحاول تحديد مفهوم القتصاد العرفة وأهم عوامل السلع العرفية أو سلع العلومات من السلع الهامة جدا

 االندماج فيه. 

 .مراحل التطور االقتصادي1

 :إلى ثالث مراحل لها مقاييسها الخاصة مراحل التطور االقتصادييمكن تقسيم 

 :قيادة البضائع والسلع 1.1

مرحلة الثورة الصناعية، حيث 1918بدأت هذه الرحلة اواخر القرن الثامن عشر ووصلت إلى الذروة خالل سنة  

كان ال يزال هناك إنتاج كبير ملختلف السلع واختراع العديد من الوسائل التي تساعد البشرية: السكك الحديدية،  

صناعة البريد، الصناعات القطنية مما أدى إلى تعاظم الصانع وكثرة السلع التي تباع وتشترى في آن واحد، في هذه  

 .اد األولية( السلع والبضائع هي املحرك األساس ي لالقتصادالفترة كانت )الو 

 1981-1918قيادة الصناعة وامليكانيك 2.1

حيث استفاد اإلنسان من الطاقة واألدوات واآلالت التي أفرزتها الثورة الصناعية من أجل تطوير مجاالت عديدة، 

 كصناعة السيارات وإدخال اليكانيك عليها، وكذلك مجال  

الكهرو منزلية الذي برز آنذاك حيث استطاع الفرد أن يجعله مجال أتوماتيكي وبالتوازي مع هذا كله الصناعات  

في جميع املجاالت خاصة مجال   إلى الحاصلة  يتنامى مع كل هذه االختراعات والتطورات  التكنولوجيا  كان مجال 

 .االتصاالت

 إلى يومنا هذا  1981قيادة التكنولوجيا منذ  3.1

ظهور علم اليكانيك و انتشار اآلالت األوتوماتيكية التي غزت حياة اإلنسان و أصبح من الستحيل االستغناء  بعد  

اإللكترونيك إذ   و  informatique عنها، برزت النشاطات التي تؤديها الوسائل التي تعتمد أساسا على اإلعالم اآللي

الضخم سنة   اآللي  الحاسب  اختراع  ت 1943منذ  انتاج  واالكتشافات  على  تحصلنا  أن  إلى  اآللي،  املجال  في  ستمر 

كمبيوتر صغير الحجم في متناول الجميع سهل االستخدام و تم تعميم هذا األخير في مختلف النظمات و النشآت 

بين كمبيوتر و آخر  في بداية األمر ثم توسعت ،من شبكة تربط  التي كانت بسيطة  إلى جانب إيصاله بالشبكات 

سسة إلى شبكة تربط بين العديد من أجهزة الكمبيوتر التواجدة في مؤسسات مختلفة وعبر دول  داخل نفس الؤ 

النشاط الذي يعتمد على االتصال و االتصال عن بعد تمكن اإلنسان من تعميم  عديدة و حتى قارات، تعاظم 

صال و التواصل، فازدهرت  استخدام الهواتف النقالة و األقمار الصناعية و أدخل الصيغة الذكية على أجهزة االت

 التجارة اإللكترونية و استخدام البطاقات الغناطيسية  
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والبيومترية في مجال االقتصاد وظهر اقتصاد جديد يعتمد على التكنولوجيا في تسويق التكنولوجيا عالية الدقة، 

لنتجات الادية واآلالت  التي نتجت عن األفكار والتطورات العرفية التي أصبحت تسيطر وتقود العالم أكثر من ا 

 والواد الخام. 

 .مفهوم اقتصاد املعرفة2

نتطرق الى أهم التعريفات القدمة القتصاد العرفة والفروقات بينه وبين كل من االقتصـاد الرقمي، االقتصاد البني 

 . على العرفة واالقتصاد التقليدي 

 تعريف اقتصاد املعرفة 1.2 

يرى البعض أن االقتصاد العرفي هو إحداث مجموعة من التغييرات اإلستراتيجية فـي طبيعـة املحـيط االقتصادي   

مع تحديات العولة وتكنولوجيا العلومات واالتصاالت وعالية العرفة    وانسجاما ليصبح أكثر استجابة    وتنظيمه

 التكاملي.والتنمية الستدامة بمفهومها الشمولي 

العرفة الصريحة التي تشـتمل على   )التضمن نعرف اقتصاد العرفة في سياق الفهوم الواسع للمعرفة    يمكن أن

وعالقاتهم   بخبـراتهم  األفـراد  يمثلهـا  التـي  الضمنية  والعرفة  وغيرها،  والبرمجيات  والعلومات  البيانات  قواعد 

 السياقية(.وتفاعالتهم 

عمليات  بأنه:    من خالل  الثروة  ينش ئ  الذي  االقتصاد  التقاسم،   والتحسيس،  )اإلنشاء املعرفة    وخدمات " 

 فـي القطاعـات املختلفـة باالعتماد على األصول البشرية والال   بأشـكالها(للمعرفة    واالستخدامالتطبيق    التعلم،

 . "1ملموسة ووفق خصائص وقواعد جديدة 

تصاد الذي ينتج عن تقدم العلومات بعد العصر الصناعي وهو فرع جديد من كما يمكن تعريفه بأنه ذلك االق

 املجتمع  وتقدمفروع العلوم االقتصادية يقوم على فهم جديد لدور العرفة وراس الال البشري في تطوير االقتصاد  

 . وهو االقتصاد الذي تحقق فيه العرفة الجزء األعظم من القيمة الضافة

افز دراسة وفهم عملية تراكم املعرفة    :"العرفة بأنه  اقتصاد Parken.M يعرفكما    األفراد الكتشاف، تعلم  وحو

 .2" املعرفة والحصول على ما يعرفه اآلخرون 

جهة أخرى    ومـنتخصص فرعي من االقتصاد يهتم أساسا باملعرفة من جهـة  "  بأنه Foray Dominique كما يعرفه

   3"االقتصادية النشـاطات  وتنظـيم يعتبر ظاهرة اقتصادية حديثة تتميز بتغير سير االقتصاديات من حيث النمو  

 
  1.، ص2008، ، عمان، األردن2والتوزيع، ط، الوراق للنشر  -املفاهيم واالستراتيجيات –إدارة املعرفة نجم،نجم عبود  1
اقع   عليان،ربحي مصطفى  2  278ص   سبق ذكره، ، مرجعالعربيمجتمع املعلومات والو
 وفرص ، مداخلة مقدمة ضمن اللتقى الدولي حول التنمية البشرية والتحدياتاالندماج في اقتصاد املعرفة الفرص  بوطيبة،فيصل  بوطالب،قويدر 3

 . 11ص ،2004مارس09-10جامعة ورقلة،  البشرية، والكفاءاتاالندماج في اقتصاد العرفة  
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تية نمط اقتصادي متطور قائم على االستخدام واسع النطاق للمعلوما"كما يعرف اقتصاد العرفة على انه:  

االقتصادي    وشبكات  النشاط  أوجه  مختلف  في  علـى   وخاصةاالنترنت  بقوة  مرتكزا  االلكترونية  التجارة    في 

 .1" التكنولوجي  والتطور  واإلبداعاملعرفة 

، هو اقتصاد وإنتـاج املعارفعرفـة  املبتبـادل    يتميز اقتصاد جديد    :"أنهعلى   Zacklad وGrundstein أيضا عرفه

 2 ".في هذا االقتصاد رأس املال تحول تدريجا إلى رأس مال معرفي الالما ديات

ظهرت في القـرن الاضـي في هذا   والتيفاقتصاد العرفة أو االقتصاد الجديد هو الرحلة االقتصادية الجديدة    اذن

باعتبارها عوامل    والطاقة حلت محل رأس الال    والعرفةالعلومات    التكنولوجيات،   عالية:االقتصاد الذي هو أكثر  

 .الثروة وخلقرئيسية في اإلنتاج 

  اقتصاد املعرفة واالقتصاد املبني على املعرفة 2.2

 يمكن أن نفرق بين الفهومين، االقتصاد البني على العرفة واقتصاد العرفة، فاالقتصاد البني على العرفة هو 

تقنياتها والعمل على تطبيقها في األنشطة اإلنتاجية املختلفة، ذلك النهج الذي يستخلص من إدراك مكانة العرفة و 

االقتصادية  اإلنتاجية  األنشطة  مختلف  فـي  وقواعـده  العرفـي  االقتصاد  أساليب  تطبيق  على  يعتمد  انه  اي 

 .واالجتماعية في مجتمع يمكن إن نطلـق عليـه املجتمـع العلوماتي

" املبنى على  كذلك  قـديم ظلـت  االقتصاد  دور  الثـروة، وهـذا  في خلق  تلعب فيه املعرفة دورا  الذي  املعرفة هو 

حيـث   االقتصـاد  هـذا  فـي  املعرفة  تحتلها  التي  املساحة  حجم  هو  الجديد  لكن  االقتصاد  في  تلعبه  املعرفة 

 مما كانت عليه من قبل 
ً
 .3" أصبحت أكبر وأكثر عمقا

ذلك الفرع من علم االقتصاد الذي يهتم بعوامل تحقيق الرفاهية   هو "أما التعريف القدم القتصاد العرفة   

الـالزم اإلجـراءات  تطبيـق  ثـم  املعرفـة  وإنتاج  تصميم  نظم  دراسة  إعداد  في  مساهمته  خالل  من   ة العامة 

 .4" لتطويرها وتحديثها

عملية إنتاج وصناعة العرفة ويستمر نحو التطوير الرتكز علـى البحث  إذن فاالقتصاد العرفي يبدأ من مدخل  

ومستدامة شاملة  تنمية  اجل  من  لتحقيقها  يسعى  إستراتيجية  أهداف  تحت   
ً
منطويا بعض   .العلمي  ويرى 

حجم اقتصاد    وكبراالقتصاديين أن مفهوم االقتصاد الجديد واقتصاد العرفة يمثالن نفس الش يء، ذلـك لتزامنهما  

  .لعرفة ضمن مظاهر االقتصاد الجديدا

 
 . 44ذكره، صمرجع سبق   قلش،عبد هللاا  1

2Manuel Zacklad , Michel Grundstein , Management des connaissances: modèles d`entreprise etapplications, Hermès sciences 

publications, Paris, 2001, p 15.  
 . 6ص2005اللتقى الدولي حول اقتصاد العرفة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، ، نحو توظيف إنساني ملنتوج املعرفة،رحماني،  موس ى3
 نفس الرجع  4
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 الرقمي   واالقتصاداقتصاد املعرفة  3.2

هي مرحلة الحقة بعد العرفة إذ يجب أن نعرف   والرقمنة،  والفيزيائية إن الرقمنة هي نتاج العرفة العلمية الرياضية  

 .ثم نتحول إلى نظام رقمي

 واشمل إال أن اقتصاد العرفة مفهوم أوسع    والعرفةكال الفهومين في الجوهر واحد ألنهما يقومان على العلومات  

ـاد العرفي على أجهزة حيث يمكن اعتبار االقتصاد الرقمي هـو التطبيـق العملـي لالقتص  ،من االقتصاد الرقمي  وأعم

إلى مقابالت رقمية له أي أن   دذلـك االقتصـا  ومعلوماتاالتصاالت عن طريق تحويل معارف    وشبكاتالحاسوب  

 .االقتصاد الرقمي هو تكنولوجيا االقتصاد العرفي

 الفرق بين االقتصاد التقليدي واالقتصاد املعرفي.3

نظام   إال  هو  ما  العرفة  اقتصاد  والقوة إن  األساسـي  اإلنتاج  والنوعي عنصر  الكيفي  العلم  فيه  يمثل  اقتصادي 

 : 1الدافعة الرئيسية لتكوين الثروة وان اقتصاد العرفة يختلف عن االقتصاد التقليدي بما يلي 

يتسم - بينما  البيروقراطيـة  غالبـا  فيها  تتحكم  منافسة  ظل  في  باالستقرار  التقليدي  االقتصاد  في  األسواق  تتميز 

  .عاليةاقتصاد العرفة بوجود أسواق ديناميكية تعمل في ظروف تنافسية فـي نطـاق شـبكة دولية ذات إمكانيات 

ساهمت االتصـاالت فـي تغيير النظرة لعوامل   وقدينظر إلى العصر الحالي على انه عصر ما بعد عصر الصناعة  -

الذي   والعملوسيلة لتنظـيم إنتاج مرن بديال لرأس الال   واالبتكارالعرفة   وأصبحت اإلنتاج الرئيسية في الصناعة 

هي املحرك التقني    األساليب اليكانيكيةية عوضا عن  ثم أصبحت األساليب الرقم  ومنيعتمد على اإلنتاج الكثيف  

 . األساس ي للصناعة

يهدف االقتصاد التقليدي إلى التوظيف الكامل للقوى العاملة دون تحديـد مهـارات مميـزة ألداء العمل بينما يهدف  -

إلى وضع قيمة حقيقية لألجور   البني على العرفة  الهارات   فـي  والتوسـعاالقتصاد  العاملة ذات  استخدام القوى 

 ين.الستمر  والتدريبالعالية التي تتفاعل مع التعليم 

والعرفة - العلومـات  تقاسم  يمكن  العرفي  االقتصاد  في  انه  إال  باالستخدام  تنضب  التي  الصادر  معظم  بخالف 

 .الوفرةوباإلمكان أن تنمو عند االستعمال فهو اقتصاد 

لتقليدي فقد تالشت أهمية الوقع الجغرافي في اقتصاد العرفـة، فباسـتخدام التكنولوجيا  على عكس االقتصاد ا-

الناسبة والوسائل الناسبة يمكن إنشاء األسواق االفتراضية والنظمات االفتراضية التي توفر السرعة في اإلنجاز 

 .على مدار الساعة وفي أي مكان في العالم

 
 . 42ص ،2004، 17املجلة االقتصادية السعودية، العددالدول العربية حالة للدراسة،  –اقتصاد املعرفة من منظور رياض ي علي نورالدين إسماعيل،  1
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وهكذا فإن العرفـة ذاتها لها قيمة مغايرة   و الخدمات تعتمد بشدة على السياق إن التسعير وقيمة النتجات أ-

 . بالنسبة إلى أناس مختلفين في أوقات مختلفة

عندما تكون العرفة ضمن إطار أنظمة أو عمليات فإنها تمتلك قيمة جوهرية أعلى من العرفة غير النظمة التي -

 .تكون في رؤوس الناس

إن رأس الال البشري هو أهم مكونات القيمة في النظمات البنية على العرفة. وهـذه الخـواص للمعرفة والتي -

تغاير تماما خواص االقتصاد الادي تستدعي أفكار جديدة ومداخل جديدة مـن قبـل صناع السياسات ومن قبل  

 كبار الدراء التنفيذيين وعمال العرفة على حد سواء.  

اج السائدة ومن  االتجاهات  مواجهة  في  املجازفة  قيادة كفؤة وخوض  يستدعي وجود  األمر  فإن  بذلك  القيـام  ـل 

 .البطيئـة النمو وضد ممارسات الؤسسات القائمة

يتصف اقتصاد العرفة بأنه اقتصاد وفرة أكثر من كونه ندرة. وألن الوارد يمكن أن تنضـب مـن جراء االستخدام -

 بالشاركة. تزداد العرفة بالتعلم والمارسة واالستخدام وكذلك فإنهـا تنتشـر واالستهالك بينما 

من الصعوبة تطبيق القوانين والقيود والضرائب على أساس قومي بحت في اقتصاد العرفة على عكس االقتصاد -

العالم وأنها أصبحت تشكل عنصر اإلن أنحاء  في جميع  تاج األساس ي التقليدي، حيث أن العرفة متاحة للجميع 

 .وبالتالي فإن هذا يعني هيمنة االقتصاد العالي على االقتصاد القومي أو الوطني

بين االقتصاد التقليدي الادي أو الصناعي وبين االقتصاد الحديث او الالمادي   التمييز اختصارنحاول 

 في النقاط التالية:  أو االقتصاد العرفي

األفكار بدال من استخدام القدرات الادية  يعتمد االقتصاد العرفي على استخدام  ✓

 .في االقتصاد الصناعي أو التقليدي 

يقوم االقتصاد العرفي على تطبيق التكنولوجيا بواسطة اآلالت الحاسبة الكمبيوتر   ✓

 .الشبكات...إلخ، بدال من تحويل الواد الخام كما في االقتصاد الصناعي

أقصر من دورة اإلنتاج بالنسبة لالقتصاد  دورة اإلنتاج في االقتصاد العرفي  ✓

الصناعي أو الادي )يتميز إنتاج السلعة بقطع مسافة كبيرة تبدأ من البحث عن  

الادة الخام إلى تحويلها داخل الصانع حيث يجب أن نقوم بتصنع الادة الخام وفق  

 .شروط ومتطلبات السوق وإلى أن تصبح جاهزة لالستخدام...(

 .العرفي إلى االبتكارات التواصلة والتجددة ليستمر ويعيشيحتاج االقتصاد  ✓
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يرتبط العمال والوظفون في اقتصاد العرفة بشكل مباشر أو غير مباشر بأنشطة لها   ✓

صلة بالعلومات واالتصاالت ويعتبر العنصر البشري الكون الرئيس ي في دورة اإلنتاج  

 .وقيمة السلعة النتجة

العرفة على زيادة االستثمار في مجال البحوث والتطوير من  تعمل النظمة في اقتصاد   ✓

 . أجل رفع وتيرة االبتكار التكنولوجي وبالتالي بناء قدرات العمال وتنمية مهاراتهم

 اقتصاد املعرفة مميزات وخصائص .4

 مميزات اقتصاد املعرفة 1.4

يتمتع بمرونة - الجامدة وضد النماذج النمطية في االقتصاد ولهذا فهو يمتاز بما يلي  النظمإن اقتصاد العرفة ضد  

 .فائقة على التطويع والتكيف مع التغيرات والستجدات وقدرة

يملك القدرة الفائقة على التجديد والتطوير والتواصل الكامل مع غيره من االقتصاديات التي أصبحت تتوق إلى -

 . االندماج فيه

 وغير معرفية. منتجات فكرية معرفية  وتوليد  وإيجاد يملك اقتصاد العرفة القدرة على االبتكار -

 .مجاالت خلق القيمة الضافة في اقتصاد العرفة متعددة ومتنوعة ومتجددة -

ولذلك ال توجد فواصل زمنية أو عقبات    مفتوح،ال توجد حواجز للدخول إلى اقتصاد العرفة بل هو اقتصاد  -

 . نية أمام من يرغب في التعامل معه وفيهمكا

 .والبادرةارتباطه بالذكاء وبالقدرة االبتكارية وبالخيال وبالوعي اإلدراكي بأهمية االختراع -

 خصائص اقتصاد املعرفة  2.4

  ،األولية ورأس الالهي أحدث عوامل اإلنتاج واألكثر أهمية بين عوامل اإلنتاج التقليدية األخرى وهي العمـال والـواد  

العرفة  "عمال  وان  الـادي  الال  رأس  من  أهمية  أكثر  هو  العرفي  أو  الفكري  الال  رأس  أن  يؤكد  ما  هم   "وهذا 

 .الرأسماليون الجدد الذين يملكون أغنى واثمن عوامـل الثـروة

لكن   اليدوي،ـادة إنتاجيـة العامل  أنه في القرن الاض ي كانت مساهمة اإلدارة تتمثل في زيPeter druckerالباحث    ويرى  

 العرفي.األكثر أهمية زيادة إنتاجية العمل 

 :1الخصائص األساسية التالية القتصاد العرفة  Grant.R أورد وقد

العامل الرئيس ي في اإلنتاج هو العرفة خالف ما كان عليه في الفترات السابقة حيث كانت األرض فـي االقتصاد -

 . الال في االقتصاد الصناعيالزراعي وراس 

 
اقع   علیان،ربحي مصطفى  1  .38ص ،  بق ذكره س ، مرجعالعربيمجتمع املعلومات والو
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انه يركز على الالملموسات بدال من اللموسات )املخرجات =هيمنة الخدمات على السـلع ومـن حيـث الدخالت - 

 . واآلالتفان األصول الرئيسية هي الالملموسات كاألفكار والعالمات التجارية بـدال مـن األرض  

مكانية التشارك ليس ضمن الشركة بل وأيضا بـين الشـركات وكان  حيث أن التشبيك البيني وسع إ اقتصاد شبكي  -

 .الهرمية وهياكلها من نتائج ذلك تدهور دور التنظيمات الرسمية 

 . تأثير كبير على سعة نقل وخزن ومعالجة العلومات احيث أن رقمنة العلومات له  اقتصاد رقمي-

 . االنترنت كان العمل االفتراض ي حقيقة واقعة وشبكةفمع الرقمنة  اقتصاد افتراض ي

 . حيث تضاءلت قيود الزمـان والكان استخدام االنترنت أدى إلى ثورة في كل األعمال تقريبا،-

وخاصة - النتجـات  عـن  العلومـات  تدفق  بسرعة  تمتاز  التي  و  االلكترونية  األسواق  وهي  جديدة  أسواق  ظهور 

 .األسعار

اقتصاد    :قتصاد العرفة بعض من الخصائص األخرى حيث يتسم اقتصـاد العرفـة بأنـهباإلضافة إلى ما سبق ال

الواقع  في  تـزداد العرفة  التي تنضب من جـراء االسـتهالك  وفرة أكثر منه اقتصاد ندرة، فعلى عكس اغلب الوارد 

 . بالمارسة واالستخدام وتنتشر بالشاركة

ما   وهذا،  واالستشارة  والرسكلة   والتكوينمثل التعليم    ت عليه في السابقالتي كانظهور وظائف لم تكن باألهمية  -

 . نجـده خاصة في املجاالت كثيفة العرفة

 .قوة العمل إليها وانجذابطغيان الخدمات على الصناعات -

  عوامل االندماج في اقتصاد املعرفة.5

 :العواملهذه   وأهم العرفة،هناك عدة عوامل تدعم عملية االندماج في اقتصاد 

 البحث والتطوير واالبتكار 1.5

والخواص    الحكومات  لها  وتولي  والتطوير  البحث  مخابر  العرفة  اقتصاديات  في  بـالغ    وقطاعتنتشر  الخدمات 

االهتمام باعتبارها القلب النابض للتقدم التكنولوجي وبصورة تدريجية أصبح البحث والتطـوير خاصـة فـي البلدان 

ذلـك ألنـه يمثـل وسـيلة لتوسـيع العـارف التكنولوجية التي   ،الصناعية يشكل أهم جوانب التطور التكنولوجي فيها

 . تكار كما يؤدي إلى زيادة عائد االستثمارات الادية والبشريةتعتمد عليها عملية اإلبداع واالب

بيوتكنولوجي،  بالبحث يقصد  و   مثل  ميدان حديث  في  رئيسية  تكنولوجية  لنقلة  فـ  متابعة  تعمـق  هـو   يفالبحث 

 . العرفة
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 أ/البحث العلمي

أو توسيع    جديدة،وتكون مخرجاتها معرفة    كمدخالت،يمثل مجموعة من األنشطة التي تعتمد العارف والخبرات  

 .ويعد استقصاء منهجي في سبيل زيادة العرفة قائمة،لعرفة 

وهو    عبارة عن األنشطة الهادفة إلى زيادة ذخيرة العرفة العلمية وتطبيقاتها على الواقع العملي  العلمي: هووالبحث  

 قسمين:ينقسم إلى 

وهو الجهود البذولة بهدف الحصول على العرفة العلميـة املحـددة وغير الوجهة بالضرورة إلى   األساس ي  البحث 

 .هدف محدد أو تطبيقات محددة وال يكون القصد منها الربح التجاري 

عن طريق إيجاد حلـول لسائل فيكون الغرض منه زيادة العرفة لغرض إشباع حاجات ملموسة    البحث التطبيقي 

 .محددة سواء كان استنباط طرق إنتاج جديدة أو ابتكار سلع وخدمات جديدة

   التطويرب/ 

أو الخبرة   البحث  إليهـا عـن طريق  التوصـل  يتم  العلمية الوجودة والتي  وهو أي نشاط منهجي يعتمد على العارف 

والذي يكون الهدف منه هو إنتاج مواد جديدة أو منتجات وآالت تستعمل في عمليات جديدة أو إدخال    ،العلمية

  .الستعملةالتحسينات الطلوبة على النتجات واآلالت واألنظمة 

 اإلبداع ج/ 

اإلبداعات وقياسها، إما  الهدف األخير لنظام البحـث والتطـوير حيـث يـتم تـدفق    "هو انه:  على   Freeman ويعرفه 

املهارة، الكفاءة والفعالية    بالجرد لإلبداعات األساسية التي تتحقق وإما بقيـاس الفوائـد أو األربـاح أو بقيـاس 

 .1" التي يحققها اإلبداع 

 : ، يمكن إيجاز أهمها فيما يليوالتطويرالعديد من املجاالت التي تستهدفها أنشطة البحث  وهناك 

 .اكتشاف و تعزيز العرفة، و توليد األفكار و الفاهيم الجديدة -

 .النتجات الحالية وتحسينتطوير، إبداع منتجات جديدة،  -

 . إيجاد استخدامات جديدة للمنتجات الحالية-

 .ليات اإلنتاجعم وتطويرتحسين -

نسبة اإلنفاق على مشـاريع البحث    ورفع إن الدخول في اقتصاد العرفة يقتض ي توجيه اهتمام مركز للبحث العلمي  

  .إذ تعتبر هذه النسبة كمؤشر ضمن مجموعة مؤشرات اقتصاد العرفة والتطوير

  

 
  ،04العدد مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا،، والعوائق املعرفة، املقوماتاقتصاديات البلدان العربية في اقتصاديات   اندماجعيس ى، خليفي  منصوري،كمال  1

 .56ص ،2006
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   واالتصالتكنولوجيا املعلومات  2.5

العلومات   تكنولوجيا  تطوير  التحتية   واالتصالإن  البنية  تعتبـر  حيـث  العرفـي  االقتصاد  ظهور  في  مهم  عامل 

لبلد ما العامل األهم في تحديد قدرته على االنتقـال إلـى االقتصادي العالي   واالتصاالتلتكنولوجيات العلومات  

  ومدى الحواسيب الشخصية    وانتشـار   -  والنقولـةالثابتة    –البني على العرفة حيث تشكل كثافة الخطوط الهاتفية  

 التحتية.استخدام االنترنت الؤشرات األساسية لهذه البنية 

التكنولوجيـا يمثل:    أو عدة منتج    ولتصنيعالالزمة لتصميم    واملهارات   والخبرات"مجموع املعارف  إن مصطلح 

 ."1مشروع لهذا الغرض وإنشاءمنتجات  

لهـا قيمة مدركة   والتـي التي تم إعدادها لتصبح في شكل أكثر نفعا للفرد الستقبل لها  أما العلومات فهي البيانات  

 . "في االستخدام الحالي أو التوقع في القرارات التي يتم اتخاذها 

إليه   رسل والهو عملية تتضمن نقل أفكار أو وجهة نظر أو معلومات من طرف آخر، تتطلب الرسل  واالتصال  

 . من خالل وسائل االتصال  والرسالة

معينة إلى رسالة شفوية أو مكتوبة   ومعلوماتأو هو:" عملية مستمرة تتضمن قيام احـد األطـراف بتحويل أفكار   

 2خر" اال  ف تنقل من خالل وسيلة اتصال إلـى الطـر 

 وانتشار السـاعدة على نقل    والوسـائلما هي إال مجموعة من التقنيات    واالتصالوبذلك فإن تكنولوجيا العلومات 

 الحوسبة.باالستفادة من تكنولوجيا  وذلكالعلومات بشكل فعال 

التي تعمل   والبرمجيات الادية   والكونات  واإلجراءات  والبيانات مجموعة من األفراد   العلومات:بتكنولوجيا    ويقصد

 .سوية من اجل الوصول إلى أهداف النظمة

التكنولوجية   على   واالتصاالتالعلومات    وتكنولوجياالتغيرات  يعتمد  الذي  الجديد  االقتصاد  صرح  أقامت 

 فـي البنيـة االقتصادية.  وهيكليـةإلى تغيرات جذرية    ويحتاج  والتكنولوجي،التنافس الستند إلى أساس التقدم العلمي  

فـي  إن    باالستثمار  أساسا  يكون  العرفة  اقتصاد  إطار  في  تكنولوجية  تحتية  بنى  العلومات  تكنولوجيا  تشييد 

 . معدات اإلعالم اآللي وصناعةكصناعة البرمجيات  واالتصال

البرمجيات على    وتعرف إعداد    ابتكارية إبداعية    أنها: "صناعة صناعة   واختيار  وتنفيذ  وتصميم  ورسمتقوم على 

للحاسب ليقـوم بمجموعـة أعمال متكاملة    وتعليمات يتضمن مجموعة أوامر    والذيبرنامج تشغيل للحاسب اآللي  

 :هذه الصناعة بكونها  وتتميزبهدف الوصول إلى نتيجة معينة 

 
 .69ص  ،2018،نللنشر، البحري العلمية اليازوري  ، داراملعرفةاقتصاد  سليمان،جمال داود   1
 .11، ص بق ذكره مرجع س قلش،عبد هللاا  2
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 . تعتمد على العقل البشري باألساس-

 .إنتاجها ال يحده زمان أو مكان- 

 .متكاملةخضوعها لنظومة تسويقية -

 لألسواق الخارجية ومنافستهاارتفاع عائداتها بشكل سريع -

 التعليم  3.5

إن أهمية التعليم لم تعد اليوم محل جدل في أي منطقة في العالم فالتجارب الدولية العاصرة أثبتت أن بدايـة   

 هي التعليم. والوحيدةالتقدم الحقيقية بل 

برامجها    وإن  أولوية  في  التعليم  تضع  نفسها  التقدمـة  الدول  إن  بل  التعليم،  بوابة  من  تقدمت  التي  الدول  كل 

 .  وسياساتها

حقيقة التنافس الذي يجري في العالم هو تنافس    وأنأن جوهر الصراع العالي هو سباق فـي تطـوير التعليم    وكما

 . تعليمي

االقتصادية حيث يتعين على الحكومات أن تـوفر   والتنافسيةإن التعليم هو من االحتياجات األساسية لإلنتاجية  

 وتنامي البشري القادر على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل  أو رأس الال    واإلبداعيةاليد العاملة الاهرة  

العلومات   تكنولوجيا  دمج  إلى  التعليمية    واالتصاالت،الحاجة  النـاهج  فـي  اإلبداعيـة  الهارات  عن    وبرامج فضال 

 .التعلم مدى الحياة

إلى    وتعتمد التي يمكن من خاللهـا أن يتحـول  بلد ما على االستفادة من اقتصاد العرفة على مدى السرعة  قدرة 

في    والشاركة  قادرين على إنتاج الثروة بحسب قدرتهم على التعلم  والشركاتيكون األفراد    تعليمي، حيثاقتصاد  

 . اإلبداع

  والتدريب كما يتطلب نوعا جديدا مـن التعلـيم    والتدريبفي مجاالت التعليم    أكبراقتصاد العرفة جهودا    ويتطلب

يزداد   العلومات  مجال  في  العاملين  العلميين    وهذافعدد  تكوين  املجـال    والعاملينيتطلب  هذا  مجاالت  وفي  في 

 للتقـدم.فاألمية التكنولوجية أصبحت من الظواهر العيقة  العلومات،تكنولوجيا 

يتجه االهتمام صوب النشاط كثيف العرفة يخص جانب التعليم بدوره الجوهري  و فـي ظـل اقتصاد العرفة أين  

باعتباره النطاق الذي تبنى فيه الطاقات البشرية التي تحتاجها صناعات اقتصاد العرفة ، و في الواقع هناك عالقة 

الذين يعهد إليهم تطوير    بين التعليم و تكنولوجيا اإلعالم و االتصال حيث إن مهمة الـدول إعـداد عمـال العرفة

هذه التكنولوجيات، من جهتها تقوم هذه األخيرة بتيسير ظروف التعلم و جعله أكثر فعالية من خالل تزويد قطاعي 

 .التعليم النظامي و غير النظامي بما تنتجه صناعة تكنولوجيا العلومات و االتصال مثل االنترنت و غيرها



 

47 
 

البنك الدولي اإلطار التالي لساعدة البلدان في وضع إستراتيجية واضحة لها من اجل التحول نحو اقتصاد   وطور 

 : العرفة

اسـتخدام  - كفاءة  اجل  من  املحفزة  السبل  يوفر  ومؤسساتي  اقتصادي  نظام  الوجـوداإقامة  والجيدة    ةلعرفـة 

 وغيرها ملجتمع األعمال    والحـوافز اإلطار االقتصادي    به دور الحكومات في توفير  ويقصد  ،وازدهارها بالعمل الحر

 .من الشروط التي تعمل على رفع اقتصاد العرفـة باإلضـافة إلـى األداء الفعلي لالقتصاد

واستخدام- خلق  اجل  من  والهرة  التعلمين  السكان  التعليم و   توافر  أن  حيث  جيد  بشكل  العرفة  في  التشارك 

 .على التكنولوجيا من أهم خصائص بيئة اقتصاد العرفة  والعتمدالستمر   والتدريب 

بها البنيـة األساسية   ويقصدتوافر بنية تحتية ديناميكية للمعلومات لتسهيل االتصال الفعال ومعالجة العلومات  -

 ومتاحة.  ومنتشرة أي حد هي متقدمة   وإلىعلومات  ال وتكنولوجيافي مجال االتصاالت  

والجامعات   البحوث  للشركات ومراكز  بكفاءة عالية وذلك  تتمتع  ابتكار  والنظمات   والستشارينتوافر منظومة 

األخرى من اجل الدخول إلى املخزون العالي التنامي للمعرفة واسـتيعاب هـذه االبتكـارات وتكييفها مع الحاجات  

 .خلق تكنولوجيا جديدةاملحلية و 

 :االقتصاد العرفي يهتم بما يلي نإ

 إنتاج املعرفة*

 شديدةإن القدرة على إنتاج العرفة وعلى استخدامها قد أصبحت عامال رئيسيا في عمليـة التنمية، كما أصحبت   

 عملية إنتاج العرفة على ابتكـار  وتشتملاألهمية لتحقيق ميزة تنافسية 

 واكتساب ونشر واستعمال وتخزين العرفة. 

إنتاج العرفة بما يضمن قيام نسق لالبتكار يقوم على اإلدارة اقتصاد العرفة تعزيز فعالية القـدرة علـى    ويتطلب 

إنتاجها الؤدي إلى توليد تكنولوجيات جديدة بما يحقق   وتنشيط املجتمعي، واسـتيعابهاالكفؤة لنقل التكنولوجيـا  

 الشاملة. والتنميةغايات الكفاءة اإلنتاجيـة 
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العاملين   وإعداد عليها    واإلنفاقالعلمية،    والنشوراتاالختراع،    وبراءات،  والتنميةتعد الؤشرات التعلقة باألبحاث 

قدر كبير من األهمية بالنسبة ألهـم عنصر في اقتصاد العرفة  على    والتطويرفي البحث    والعاملينفي إنتاج العرفة  

 . ونجاحهألنها تعد الركيزة الهمة في تطوره 

 صناعة املعرفة*

إن التربية والتدريب واالستشارات والؤتمرات والطبوعات والكتابة والبحث والتطـوير هي أمثلة عن األنشطة التي  

 تركز عليها الصناعات العرفية

العامل األولي للنمو االقتصادي هو ابتكار واكتساب ونشر العرفة الحالية وإنتاج ونشـر العـارف الجديدة  حيث أن

%مـن النمو االقتصادي   34"إن  الحائز على جائزة نوبل في قوله:   Solow Robert يه االقتصادي وهذا ما يؤكد عل

نـاتج عـن االستثمار في رأس املال   16يعزى إلى نمو معارف جديدة إضافة إلى أن   %من النمو االقتصادي هـو 

 .1"املعرفةب ق%من النمـو االقتصـادي متعلـ 50اإلنساني من خالل التعليم وبناء عليه فإن 

  

 
1Robert Solow, Economic Growth Theory: An Exposition, Oxford University Press, Cited in Swanstrom2002, p45. 
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 : مظاهر اقتصاد املعرفةالرابعاملحور 

اقتصرنا    ولكننـانجم عن تطور اقتصاد العرفة ظهور العديد من الفاهيم املختلفة تتعدد بتعدد مجاالت االقتصاد  

 .االلكترونية باعتبارهما مرتبطان بشكل أو بـآخر بالخدمات البنكية االلكترونية  والحكومةالتجارة االلكترونية  على  

 .التجارة االلكترونية 1

 شأة التجارة االلكترونيةن 1.1

في بداية عام    التجارة االلكترونية  النقـدي لألموال   1970ظهر أول تطبيق لفهوم  التحويـل   حيث تمت عمليـات 

EFT.Transfers Funds Electronic  و لكن هذه الطريقة كانت محصورة ضمن ى،  بطريقة الكترونية من منظمة ألخر

الوثائق   وإرسال  نقل  عمليات  ليشمل  الفهـوم  هـذا  توسع  أن  إلى  الكبيرة  الالية  والشركات  الؤسسات 

معالجة EDI.change-Inter Data Electronic.الكترونيا مـن  امتـد  معالجة    والذي  إلى  الالية  الجارية  العامالت 

 . معامالت جارية أخرى 

الالية   الؤسسات  إلى  باإلضافة  الخدمات  وشركات  الصناعية  بالشـركات  النظام  مستخدمي  عدد   والتطور وزاد 

االلكترونية التجارة  وبرمجيات  الحاسـوبية  الشـبكات  فـي  للتجارة   ،السـريع  األخرى  التطبيقات  تظهر  بدأت 

 .ترونية مثل التطور في نظام حجز تذاكر السفر والسوق الاليينااللك

الكترونية    1995عام    ومنذ  مواقـع  لهـا  والتوسـطة  الكبيرة  الشركات  معظم  جديدة   وظهرتأصبحت  تطبيقات 

 للتجارة االلكترونية. 

منظمات األعمال لنظمات    لتشملللمستهلكين  امتدت التجـارة االلكترونيـة مـن منظمات األعمال    1999ففي عام   

  .امتدت لتشمل النظمات لوظفيها 2001وفـي عـام  األعمـال

 تعريف التجارة االلكترونية 2.1

التجارية    لالستخدامات  األول  الشكل  هي  االلكترونية  التجارة  االسـتخدام    لألنترنتإن  مـن  تحولـه    ألغراضبعـد 

 . نتصف التسعيناتإلى االستخدام التجاري في م وأكاديميةعسكرية 

يدل مصطلح التجارة االلكترونية عامة على جميع أشكال التعامالت ذات الصلة بالنشـاطات التجاريـة التـي تجمع  

األصـوات الصور ويدل    النصوص،االلكتروني للمحيطات خاصة    والنقلاألفراد والنظمات معتمدة على العالجة  

ل االلكتروني  التبادل  أن يحدثها  يمكن  التي  اآلثار  التي  كذلك على  الؤسسـات واإلجراءات  فـي  التجارية  لمعلومات 

كتسيير   التجارية  بالنشاطات  وتحيط  والفاوضاتتسهل  القانونية   النظمات،  األطر  والعقود  التجارية 

   1فيما يخص التسديدات والجبايـة كأمثلـة بسـيطة  والتنظيمات، التسويات

 : منها عدة تعريفات للتجارة االلكترونية  وهناك 

 
 .40ص،  2008،، الجزائر2طديوان الطبوعات الجامعية،  التجارة االلكترونية، ختي،ب إبراهيم 1
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تلـك  االلكترونية تشمل جميع البادالت االلكترونية ذات العالقة بالنشاطات التجارية فهي تعني  ةالتجار "

 1."بين الؤسسات، العالقات بين الؤسسات واإلدارات، والبادالت بين الؤسسات والستهلكين العالقات

املحسوبة   لعملية البيع والشراء للسلع والخـدمات الكترونيـة وإتمـام صـفقات األعمـا"كما تعرف على أنها:  

 . 2" باستخدام االنترنت والشيكات والتكنولوجيا الرقمية األخرى 

 :للتجارة االلكترونية من وجهات نظر مختلفة ويمكن تعريف

 املنظور االتصالي أ/

التجارة االلكترونية هي القدرة على تسليم النتجات أو الخدمات أو العلومات أو إتمام عملية الدفع عبر الشبكات  

 .الويب أو حتـى عبـر الهاتف الخلوي  وشبكةمثل شبكة االنترنت 

 املباشـر املنظور ب/ 

والشـراء   البيـع  عمليـة  وتسـهل  تمكن  بيئة  إال  هي  ما  االلكترونية  االنترنت،   والخدمات للمنتجات  التجارة  عبر 

ومن المكن أن تكون غير ملموسة   وغيرهافالنتجات من المكن أن تكون ملموسة مثل الكتب واألقـراص الدمجة  

 . أو خدمات مثل شراء معلومات معينة أو كتاب الكتروني أو يمكن الحصول على خدمة استثمارات أو أخبار معينة

   املنظور الهيكليج/

تتضمن التجارة االلكترونية الكثير من الوسـائل السـتخدمة مثـل البيانـات لنصوص، صفحات االنترنت، طريقة  

 .وغيرها باألنترنت االتصال 

 املنظور الخدماتي د/

تعرف التجارة االلكترونية بأنها أداة من اجل تلبية رغبات الشركات والستهلكين والديرين في خفض كلفة الخدمة  

 . والرفع من كفاءتها والعمل على تسريع إيصال الخدمة

 الجتماعي املنظور اه/

وفرت التجارة االلكترونية الكان الناسب لعناصر املجتمع لالستفادة مـن فرص التعلم واالحتكاك والتعاون مع  

 . العالم اآلخر وعدم التقوقع في النطاق املحلي

 و/منظور إدارة االعمال

العلومات لتطوير األعمال  االنترنت وتوفير    قاعدة األعمال عبـر  وتوسع استطاعت التجارة االلكترونية أن توفر   

 .دون الحاجة للوجود الفيزيائي للشريك

  

 
 . 39ص مرجع سبق ذكره، ،ختيب إبراهيم 1

  1.ص، 2007القاهرة، ،ودراساتبحوث  اإلدارية،النظمة العربية للتنمية  االلكترونية،اإلدارة   ،وآخرون عادل حرحوش الفرجي  2
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 فوائد التجارة االلكترونية 3.1

 : للتجارة االلكترونية فوائد عديدة منها

 تكلفة أقلأ/

عملية  إن إجراء األعمال التجارية عبر االنترنت يتم بتكلفة اقل بكثير مـن إجرائهـا بالطريقـة التقليدية حيث أن هناك  

 . إزالة للوسطاء والشركات التجارية بين الزبـون والشـركة الصـنعة للمنتجات

 اقتصادية/ب

استثمارات   ،تامين  تعتبر التجارة االلكترونية اقتصادية عكس التجارة التقليدية فهي ال تتطلب استثمار محالت أو 

التحتية البنية  للبدء   ،في  وموقع ذو تصميم جذاب  مميـزة  أو خدمة  هو فكرة معينة ومنتج  ما هو مطلوب  وكل 

 .التجاري بالعمل 

   أكبرعائدات ج/

تزيد االلكترونية  الحركات    التجارة  إدارة  في  والجهد  والتكلفـة  الوقـت  تـوفر  ألنها  للشركات  الالية  العائدات  من 

والعمليات اليومية والتي تحتاج إلى موظفين أكثر وإدارة وكل هذه تتم فـي التجارة االلكترونية بشكل تلقائي عبر  

 .االنترنت

   خدمة أفضل للزبون د/

الزبون   خدمة  في  كثيرا  حسنت  وغيره التجارة  االلكتروني  والبريد  بالوقع  تتمثـل  عديـدة  وسائل  على   ا.والعتمدة 

 سرعة التسوق ومقارنة األسعار ه/

إن التجارة االلكترونية تسهل على كل من الزبون والبـائع عمليـة البحث عن النتجات ومقارنة األسعار والبحث عن 

العاليـة الجودة  ذوي  الخدمات  أو  النتجات  في   ،أفضل  شاقة  عملية  إلى  تحتاج  والتي  التقليدية  التجارة  بعكس 

 . البـائعين وغيرها ومنافسـةاألسـواق عن البحث 

 العمل الجماعي و/

 ،سهلت التجارة االلكترونية تنشيط العمل الجماعي وابسط مثـال علـى ذلـك هـو مشاركة البيانات عبر االنترنت 

 . لتبادل العلومـات واتخاذ القرارات بشكل فعال البريد االلكتروني والذي سهل في وضع حلول 

في   االلكترونية  التجارة  تفيد  العلومات  كما  والراقبة    وتحسين  والالءمة مشاركة  اذ والتحكمالضبط  تعمل   ، 

 األسواق االلكترونية على مبدأ البيانات والعلومات بين مختلف األطراف وسهلت عملية التعليم فـي الوقت املحدد. 

حيث يستطيع الزبون أن يقوم بعملية الشـراء أو البيع في أي وقت    ، وهي أكثر مالءمة للزبون والبائع على حد سواء

 ساعة في اليوم.   24على مدار 



 

52 
 

الزبون أو البائع تحسين عمليـة الـتحكم بقراراته الالية عبر االنترنت بشكل سهل حيث يستطيع  وأيضا يستطيع  

 .االنترنت الزبون الحصول على الكثير مـن الخـدمات مثـل الخدمات الصرفية من خالل 

افز تبنى التجارة االلكترونية  4.1  حو

واألفراد   عملية النجاح التي تشجع الكثيـر مـن الؤسسـاتإن تبني التجارة االلكترونية أمر سهل ولكن الصعب هو  

 .على تبني واستخدام التجارة االلكترونية في تسيير أعمالها التجارية

افق الرقميأ/     التو

حيث أدت الثورة الرقمية إلى إمكانية اتصال كل أجهزة االتصاالت مع بعضها مما أدى إلى تسهيل إتمام العمليات  

 . املختلفة والتي تتطلبها األعمال التجارية وبمختلف الوسائل والتقنياتوالحركات 

  anyone – anywhere - Anytime شخص  وأي مكان  وأيأي وقت  ب/ 

  ومعأي مكان في العالم  السـنة فـييوم في  365وأيام في األسبوع  7وساعة في اليوم  24حيث أنها متوفرة في أي وقت 

 . أي شخص تريد

  التغيير داخل املؤسسات ج/

عملياتها  كل  في  الحديثة  والتقنيات  الكمبيـوتر  على  تعتمد  الرقمية  الشركات  تسمى  جديدة  ظهرت شركات  فقد 

أصبحت متخلفة ال    وإالاإلدارية والتجارية، لذا يجب على الشـركات أن تواكـب التقـدم العلمي والطرق الجديدة  

 التطورات الستمرة. تستطيع أن تواكب 

 الضغوطات الكبيرة لتقليل التكلفة وهامش الربحد/

 .األطرافحيث أدت التجارة االلكترونية إلى تقليـل التكلفـة بشكل كبير مما أدى إلى إرضاء مختلف  

 زيادة الطلب على املنتجات التفصيلية والخدمات ه/

حيث أن الزبائن في هذا العصر يطلبون منتجـات بمواصفات معينة وحسب الطلب وقد سهلت التجارة االلكترونية 

 . النتجـات والخدمات حسب طلب الزبون  وتصميم عملية التفضيل 

   واملزودين زيادة الضغط على الزبائن و/

راء عمليات البيع والشراء عبر االنترنت  ازداد الضغط على الشركات كثيرا في هذا العصر وخاصة من الزودين إلج 

 . لا لها من فوائد كبيـرة فـي تخفـيض التكلفة وسرعة انجاز العمليات
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 معوقات التجارة االلكترونية 5.1

 : يليمن العوقات التي تحد من نجاح التجارة االلكترونية وتؤدي إلى فشلها ما  

 معوقات قانونية  /أ

االلكترونية    التجـارة  لمارسـة  مالءمتهـا  وعـدم  الدولة  في  للتجارة  النظمة  واللوائح  القوانين  وجود  او  مرونة  عدم 

 .لتبني حلول التجارة االلكترونيةفتعديل القوانين يرتبط أساسا بإرادة الدولة في عزمها 

  معوقات تقنية ب/

شبكات االتصاالت  ةغير محددة بصورة واضح  والوثوقيةما زالت الواصفات العيارية لفهوم الجودة والسرية   

الهواتف   في مجاالت شبكات  غير كفؤة خاصة  في مراحل   تواألدوا  املحمولةمازالت  زالت  ما  البرمجيات  لتطوير 

ما زالت هناك صعوبات في برمجيات التجارة االلكترونية وتكاملها مع شبكة االنترنت حيث توجد حاجة   ،التطوير

 تكلفةال مستمرة لتطوير مقدمي خدمات االنترنت باإلضافة لتطوير شبكات الحاسوب مما يؤدي أحيانـا لزيـادة  

 . رنت في بعض الدول ما زال مكلف وغير كفؤفي شبكة االنت فاالشتراك

 معوقات اقتصادية ج/ 

 :وتتمثل في 

 . عدم اكتمال العلومات التعلقة بالتجارة الخارجية لدى الؤسسة- 

 .الخارجية والنافسة نقص خبرة الؤسسة في اإللام بشروط ومتطلبات التسويق الخارجي -

 . ارتفاع تكلفة منتجات الؤسسة عن غيرها-

 .العاليةعدم مطابقة جودة منتجاتها للمواصفات -

 . الخارجي والتسويقعدم وجود خطة في الؤسسة ترسم طريقها في مجاالت اإلنتاج -

التقني  - التطور  التأخر الذي يمكن أن يلحق بالؤسسة عند تخلفها عن مسايرة  في   السائدعدم استيعاب مدى 

 . التجارة

 . عدم مراعاة متطلبات األمان للعمليات التجارية للمؤسسة عبر االنترنت-

أن تصادفها في مجال التجارة االلكترونيـة مثل:   ويمكنعدم التنبه للمشاكل الخارجية التي ال تعود للمؤسسة   -

وسطاء غير أمناء،   وتـدخل  األزمـات،مخالفة البضاعة للمواصفات ورفع األسعار عن التفق عليه خاصة فـي أوقـات  

  .بعض التزاماتهالطرف الخارجي لثغرات في االتفاق أو تهربه من  واستغالل
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  معوقات ثقافية د/

االستهالك االفتراض ي أو التسوق االلكتروني غير منغرس في عادات املجتمع فالسـتهلك مـن طبعـه يرغب في معاينة   

عن قرب وخروجه إلى التسوق يعد بمثابة نزهة له، ضف إلـى ذلـك تخوفهم من استالم منتجات    والخدماتالبضائع  

 .مجتمعنا فيستهالك عن بعد لم تنضج لدى الستهلك فثقافة اال  الكلي،غير مطابقة لطلباتهم أو عدم االستالم 

 تصنيفات التجارة االلكترونية 6.1

  :هناك عدة أنواع أو تصنيفات للتجارة االلكترونية من أهمها

  شركة إلى شركة /أ

تجارية  ف نوع شركات  التجارة هم من  في  الشاركين  يكون كل  االلكترونية  التجارة  النوع من  أو مؤسسات   1ي هذا 

 .% من حجم التجارة االلكترونية 85هذا النوع من التجارة االلكترونية أكثر من   ويمثلخاصة 

للتجارة االلكترونية أن تقدم مـن  بين نشاطين تجاريين هي املجال الذي يمكن  تتم  التي  التجارية  العمليات  وتعد 

التقديم الميز   2عمليـة الشـراء وفـي  ومكننةوذلك عن طريق توحيد إجراءات التوريد    واضح،خالل مزايا كبيرة بشكل  

 .واألفضل للخدمات الساندة للعملية التجارية

  شركة إلى مستهلك /ب 

الذين يمثلون   3واألفـراد    -البائعين  –ي عمليات لبيع وشراء النتجات والخدمات التي تتم بين النظمات أو الشركات  ه

وقد توسع هذا الشكل كثيرا فتوفرت   .الشترين ومثالها متاجر التجزئة االلكترونية وشركة أمازون وبيعها للكتب

الدفع بطرق مختلفة منها بطاقات    والخدمات، ويتماالنترنت لتقديم كل أنـواع السـلع    على MALLS الراكز التجارية 

 .االئتمان والشيكات االلكترونية أو نقدا عند التسليم أو بطرق أخرى 

  مستهلك إلى شركة ج/

الحصـول علـى الخدمات التي  هي نوع من أنواع التجارة االلكترونية التي تسمح لألفراد عبر االنترنت ببيع السلع أو  

لهم عن موارد    يحتاجونها من مؤسسات األعمال والنظمات بصورة مباشرة أو استخدام هذه النظمات لتبحث

 .لطلباتهم

 من مستهلك إلى مستهلك د/ 

 مباشرة. فمثالفي هذا النوع من التجارة يتم بيع النتجات من فرد أو مستهلك إلى فرد آخـر أو مسـتهلك آخـر بصـورة   

  .يقوم الفرد بوضع إعالنات في موقعه على االنترنت مـن اجـل بيـع األغـراض الشخصـية أو الخبرات

  

 
 . 44، ص2008عمان ، والتوزيع،دار الحامد للنشر   االلكترونية، واألعمالالتجارة االلكترونية  الطيطي،خضر مصباح  1

 . 20عادل حرحوش الفرجي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 2

 نفس المرجع.  3
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  املوظفين–من شركة إلى العاملين   ه/

في هذا الصنف تسعى النظمات إلى استخدام التجارة االلكترونية لتحسين عملياتها وتقـديم التسـهيالت للعاملين 

  ة.الداخلي  باألعمالأيضا  وعليه تكون النظمات هي البائع والعاملون هم الشترون ويسمى هذا النوع    وتحفيزهمفيها  

 املحمول التجارة عبر الهاتف  و/ 

أنشطة   (النقالةالتجارة    تنفيذ  الهاتف    وتطبيقاتيمكن  مثل  الالسلكية  األجهزة  بواسطة  االلكترونية  التجارة 

 . يمكن للمستخدم إجراء عملياته البنكية عبر هذا الجهاز املحمول حيـث

  والحكومة –الشركات   –التجارة بين املشروعات   ز/

ينال هذا النوع من التجارة تركيزا واهتماما متزايدا من قبل مختلف الحكومات حيث يحرص الكثير منها على إجراء  

وتحديث في أداء دوائر األعمال املختلفة التابعة لها. وذلـك بازديـاد االعتمـاد علـى الوسائل االلكترونية في   وتطوير

ت أو  تنتجها  التي  والخدمات  السلع  على  بالحكومة الحصول  يعرف  ما  إطار  فـي  األعمـال  قطاعات  دوائر  قدمها 

 . االلكترونية

  التجارة بين الحكومة واملستهلكين  ح/

بعـض  تلبية  أو  والبيانات  العلومات  على  الحصول  حيث  من  سواء  قليلة  بتكلفة  للجماهير  خدمات  تقديم  يتم 

 .الطالب كخدمات الطارات واستخراج رخص السيارات وغيرها

   الحكومة االلكترونية .2

 تعريف الحكومة االلكترونية 1.2

االلكترونية    بالحكومةااللكترونية أدى إلى ظهور ما يسمى    والتجارة   واالتصالإن التطور في تكنولوجيات العلومات   

 .1الحكومة يقصد به تدبير الشؤون العامة وليس فقط مجموع الؤسسات الكلفة بذلك ومصطلح

التقنية   لألبعاد  الحكومة االلكترونية نظرا  تعريف جامع لصطلح  التي   واالجتماعية  والتجارية  واإلداريةال يوجد 

أتمتة وتحويل العمليات واألنشطة الحكومية إلى شكل الكتروني  "  فقد عرفت بأنها:   تؤثر عليها الحكومة االلكترونية

االتصال الحديثة كاإلنترنت    وشبكاتاألعمال عن بعد باستخدام وسائل    وقطاعيمكن من تقديم الخدمة للمواطن  

 ."2آدائها وسرعةوالهواتف وغيرهـا مما يكفل فعالية الخدمة 

 والهيئاتأتمتة التعامل لتنظيم العالقة بين مؤسسات الدولة بعضها ببعض أو بينها وبين القطاع الخاص  "  :  وهي

 وتكلفتها   العامالت إنجـاز  الرسمية وغير الرسمية، أو بينها وبين الواطنين محققة بذلك انخفاضا كبيرا فـي أوقـات  

  3" .في تسليم مبسط للخدمات إلى الواطنين باستخدام الوسائل االلكترونية

 
 .64 ، ص2008الجامعية، اإلسكندرية،الدار  االلكترونية،امن الحكومة  ابراهيم،خالد ممدوح  1
 . 34ص، 2008الرياض، الوطنية،مكتبة اللك فهد  الحكومية،الخدمات االلكترونية في االجهزة  الهزاني،نورة بنت ناصر  2

 . 22عادل حرحوش الفرجي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 3
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عام   التحدة  األمم  عرفتها  االنترنـت  "    بأنها:  2002كما  معلومات   والشـبكةاستخدام  إلرسـال  العريضـة  العاليـة 

 ."الحكومة للمواطنين وخدمات 

" اسـتخدام تكنولوجيـا العلومات  :بأنها  2003عام   OCDE في املجال االقتصادي  والتنميةعرفتها منظمة التعاون  

 " 1للموظفينالجديـدة  والهـاراتفي اإلدارات العامة الرتبطة بتغييرات على مسـتوى التنظـيم   واالتصال

تعالماتهم وتتحقق فيها  أيضا تعرف الحكومة االلكترونية على أنها:" البيئة التي تتحقق فيهـا خـدمات الـواطن واسـ

باستخدا املختلفة  الدوائر  بين  فيما  أو  بذاتها  الحكومة  دوائر  من  العنية  للدائرة  الحكومية  شبكات   ماألنشطة 

 ". 2العلومات واالتصال عن بعد

تعرف    فـي  بأنها: كما  واالتصاالت  العلومات  تقنيات  تطبيق  إلى  التقليدي  اإلداري  العمل  من  االنتقال    ء البنـا" 

التنظيمي واستخدام التقنية الحديثة بأشكالها املختلفة ومنها شبكات الحاسب اآللي لربط الوحدات التنظيمية 

القرارات   والعلومـات التخـاذ  البيانـات  علـى  الحصـول  لتسهيل  مع فروعه  الركزي  والجهاز  النظمة  في  بعضها  مـع 

وبأقل تكلفة  الخدمات للمستفيدين بكفـاءة وفعاليـة  وتقديملها  هذه األجهزة وإنجاز أعما  وخارجالناسبة داخل  

 ". 3وبأسرع وقت ممكن 

  ن:بالنسبة لالتحاد األوربي فإن أداء الحكومة االلكترونية يعتمد أساسا على معياري

 .على التعامل مع عمليـة رقميـة مـن البداية إلى النهاية  والقدرةدرجة تطور الخدمة، روح البادرة    نوعية العرض:أ/

من   ايعتبر أيضزمن االستجابة، عدم توفر عروض البادلة عبر االنترنت، طول عقود الصادقة    الرد السريع:ب/

 . العوائق التي تحول دون جودة الخدمة العامة

استعمال في  واألمن  الثقة  تعزيز  واالتصالتكنولوجيات  TIC ويعتبر  العلومـات   االعالم  أمـن  يشـمل   وأمـن والذي 

شرطا مسبقا إلنشاء مشروعات الحكومة االلكترونية   ،وصـون الخصوصية والسرية وحماية الستخدم  الشبكات

 االفراد. لتنميـة مجتمـع العلومات لبناء الثقة بين 

 : كما تقوم فكرة الحكومة على ركائز أربعة 

تجميع كافة األنشطة والخدمات العلوماتية والتفاعلية والتبادلية في موضـع واحـد هـو موقـع الحكومة الرسمي -

 .ت في نشاطه أشبه مـا يكـون بفكـرة مجمعـات الـدوائر الحكوميةعلى شبكة االنترن 

يوم في السنة مع القدرة على تامين   365أيام في األسبوع    7ساعة في اليوم    24تحقيق حالة اتصال دائم بالجمهور  -

  .للمواطناالحتياجات االستعالمية والخدمية 

 
 .64صذكره،  خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سبق   1
 .31ص، 2009،عمان والتوزيع، مكتبة املجتمع العربي للنشر  االلكترونية،الى التجارة  مدخل القاض ي،عبد الكريم  وزيادمحمد خليل أبو زلطة 2
 .254، ص05، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد مشروع الحكومة االلكترونية في الكويت، وآخرونفاطمة الدويسان  3
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 ى.حد تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق واألداء واإلنجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل منها علـى -

املحتوى - ذات  الحكوميـة  األنشـطة  من  أفضل  عوائد  تحقيق  فيها  بما  العناصر  كافة  في  اإلنفاق  في  وفرة  تحقيق 

  .التجاري 

 وأهدافها مزايا تطبيق الحكومة االلكترونية  2.2

 الحكومة االلكترونية  مزايا تطبيق/أ 

إن الحكومة االلكترونية يجب أن تكون أداة بناء اقتصاد قوي تساهم في حل الشكالت االقتصادية كمـا قـد تكون 

قـل، وهـي أيضا وسيلة  أ  وتكلفةتفاعل بأداء أعلى    ووسيلةوسيلة خدمة اجتماعية تساعد على بناء مجتمع قوي،  

 .في الجهاز الحكومي والبطءأداء الجتياز كل مظاهر التأخير 

 : يلي بعض مزايا الحكومة االلكترونية وفيما 

الخدمة من خالل شبكة االنترنت أو غيرها من وسائل    وطالبوجود درجة عالية من التفاعل بين الوظف الحكومي  -

 .االتصال التقنية دون أن يتطلب ذلك اتصاال مباشرا بينهما

نفسها وفي توقيت واحد لعدد من طالبي الخدمة مـا يحقـق الساواة في  وبالتكلفةتقديم خدمات ذات جودة عالية  -

 . العاملة

مكان  - أي  من  االنترنت  شبكات  خالل  من  الخدمة  طالب  وصول  األخرى    وفيسهولة  الوسائل  بخالف  وقت  أي 

 . التي تتطلب وجود مقدم الخدمة وغيرهاكالهاتف 

 .إسهامها في تقديم خدمات جيدة لذوي االحتياجات الخاصة بشكل مباشر-

 .واالتصاالت لدى أفراد املجتمع من خـالل التعامـل مع هذه التقنيةتعمل على رفع مستوى الوعي بتقنية العلومات  -

العامالت نتيجة االعتماد على الوثيقـة االلكترونية    وتنفيذانخفاض عدد األوراق التي يتم استخدامها في إجراء  -

 . عـدد الستندات وقلـةبذلك تتميز بسرعة اإلجراءات  وهي والحكومةالتاحة بين طالب الخدمة  

 . الشفافية وزيادة بين األجهزة الحكومية  والتنسيقبسيط اإلجراءات الطلوبة  ت-

 . تقليل الوقت الذي يستهلكه الواطن للحصول على العلومات من األجهزة الحكومية-

 . لجذب االستثمار األجنبي الباشر واالستثمارتحسين مناخ األعمال -

 . ادة للفساداإلجراءات الض  وتدعيمزيادة الشفافية الحكومية -

ساعة يوميا على مدار العام فال مجال    24على الخدمات الحكومية طوال    والتعرفتمكن العمالء من التسوق  -

 . والعطل لإلجازات

وأفضل - بأنسـب  الالزمة  التوريدات  على  للحصول  املختلفة  بالواقع  االتصال  من  الحكومية  الؤسسات  تمكن 

 .العروض
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 :االلكترونيةأهداف الحكومة  ب/ 

تقديم الخدمات بالشكل واألسـلوب الناسـبين وبالسـرعة و الكفـاءة الطلوبة مع    :الخدمات  تحسين مستوى أداء  - 

 .تطوير أفضل الطرق لشاركتهم في العملية التنفيذية

حتى وإن كان إنشاء البنية التحتية يحتاج إلى تكلفة عالية إليجاد بيئة الكترونية فـإن العائد من    التكاليف:خفض  -

 . وفرة كثيرة تتمثل في توفير وقت وجهـد الجمهـور الطـالبين للخدمةاالستثمار سرعان ما يحقق  

التعقيدات اإلدارية: حيث أن تكنولوجيا العلومات  - كفيلة بتوفر العلومة بسرعة فائقة   واالتصال التقليل من 

 . انجاز العامالت في ظرف زمني قصير واختصار وسهولة

الحكومية بشكل    والواردحصول الواطنين على خدمات الرافق    ر وتوفيتحويل الطريقة التقليدية لعمل الحكومات  

 .أفضل

العلومات  - تـوفير  علـى  الحكومة  قدرة  زيادة  في  واالتصاالت  العلومات  لتكنولوجيا  الهائلة  اإلمكانات  استخدام 

 . ويسربسهولة   والخدمات

 .النظام القانوني وقوةاألجهزة الحكومية  وفاعلية زيادة إنتاجية -

 معوقات تطبيق الحكومة االلكترونية  3.2 

العديد    الرغم من وجود  بعـض  معلى  تواجه  الدول  أن معظم  إال  االلكترونية  الحكومة  برنامج  لتطبيق  الزايا  ن 

  :منها والعوقاتالتحديات  

ذلـك الخـط الفاصل بين هؤالء القادرين   هـي و   الناميةالفجوة الرقمية أو االنقسام الرقمي خاصة بالنسبة للدول - 

 ذلك. على   القادرينوغيـر الرتبطـة بهـا  والخدماتعلى الدخول على االنترنت 

 . ارتفاع التكلفة مع نقص الوارد الالية-

 .غياب التشريعات الناسبة-

 .محدودية انتشار الحواسيب اآللية بين األفراد-

 . حرص الوظفين على التشبث بالسلطة واالنفراد باتخاذ القرار -

 .التدريبالتدني في مستوى -

 .العلومات وأماناحتمالية االختراق وعدم ضمان سرية - 

 .صعوبة مواكبة التغير السريع في تقنية العلومات-
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  تصنيفات الحكومة االلكترونية 4.2 

 يمكن تصنيفها الى: 

 مواطنين إلى حكومة أ/

الحكومة     بين  اتصال  يعني  لواطن،  حكومة  من  األفراد،  مع  االلكتروني  للتعامل  الشكل  لتقـديم    والواطنهذا 

 .1 العلوماتأو خدمة عن طريق تكنولوجيا  معلومة

بين الحكومة    وتشمل التعامالت  الكترونيا عبر شبكة االنترنت أو الشبكات    والتـي  ومواطنيهاكل  يمكن أن تحدث 

كل   ومن حيث تمكن الواطنين من التفاعـل مـع الخدمات والعلومات التي تقدمها الحكومة من بيوتهم    الالسلكية 

 مكان. 

والنظر إلى الشكالت التي   واحتياجاتهمكما تعتبـر التطبيقـات ضـمن هـذا الصنف وسيلة لتعقب مشاكل الواطنين   

 .يواجهونهـا بشـكل أكثـر فعالية

  مؤسسات إلى حكومةب/

مع الشركات التجارية حيث تسمى هـذه الفئة  والتداخالتتقوم الؤسسات الحكومية بالعمل على أتمتة العامالت  

وتساهم الخدمات ضمن هذا الصنف في تقليل العبء على األعمال عـن طريق تبني   تجارية،حكومة إلى مؤسسات  

  وتقدمها الضرورية إذ يمكن للحكومـة أن تصدر قراراتها    وغيرالعمليات التي تقلل بشكل كبير من البيانات الفائضة  

من   إلى النظمات عن طريق نشرها عبر صفحات اإلنترنت وتستطيع الؤسسات الـرد عليها أيضا من خالل الشبكة

 . 2كترونيا الهذا نجد أن على الؤسسات إنشاء مواقع على شبكة االنترنت وهـذا للـت مكن مـن إجـراء العـامالت 

 حكومة إلى حكومة ج/

أو بـين دائـرة حكومية   ةة الدولة أي اتصال بين موظف ودائرته الحكوميـهو شكل التعامل اإللكتروني داخل أجهز 

وتتكون فئة   ،وأخرى حكومية للحصول على معلومة أو لتقديم معلومة أو خدمة عن طريق تكنولوجيا العلومات

والتي تتضمن    الحكوميةالؤسسـات  بـين كافـة    تتمحكومة إلى حكومة من كل النشاطات االلكترونية التجارية والتي  

 .3التعامالت داخل كل أقسام هذه الؤسسات وبين الؤسسات كافة

 موظفين إلى حكومة ج/

يعملون بمواقع جغرافية متنوعة وبعيدة عن   والذينإن الؤسسات الحكومية تضم أعدادا كبيرة من الوظفين   

البعض الخـدمات    ،بعضها  بتقديم مختلف  الفعالية  زيادة  املختلفة  الحكومية  الؤسسات  فإن من مصلحة  لذا 

 
 .47صذكره، ، مرجع سبق نورة بنت ناصر الهزاني 1

 نفس الرجع.  2
 .69مرجع سبق ذكره، ص ممدوح إبراهيم،خالد  3
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جراء العديد من االتصاالت الفعالة طريقة الكترونية حيث يتم استخدام تطبيقات خاصة من اجل إبوالعلومات 

 . مع الوظفين

   الخدمات البنكية االلكترونية.3

  :ظهرت عدة مفاهيم جديدة طورت من العمل الصرفي منها

 االبتكار املصرفي  1.3

الوقت    في  التي تشهدها األعمال الصرفية  الحديثة  التطورات  في مجال  تعد ظاهرة االبتكار قوة دافعة أساسية 

الراهن كما انه من التوقع في الستقبل استمرار االبتكار كقوة رئيسية في هذا املجـال نظـرا للتطـورات التكنولوجية  

 التالحقة.

 االبتكار املصرفي  تعريف 1.1.3

في   وتجسـيدهامبكر لفكرة ما بواسطة بنـك    واستخدامتوظيف    يمكن النظر إلى االبتكار بمعناه الواسع على انه" 

 .1شكل خدمة تتميز عن بقية الخدمات الصرفية " 

وهناك وجهة نظر أخرى ترى أن االبتكـارات تشـمل النتجات الصرفية التي تزود عمالء البنك بخبرة جديدة وغير   

النظم واألساليب واألدوات التي تجعل تلك النتجات في    واستثنائية،مألوفة أو فريدة   وتشـمل وجهـة النظر هذه 

يرض ي هؤالء العمالء هذا وقد تأخذ عملية االبتكار شكلين   الناسبين وبسعر   والزمـان متناول العمـالء فـي الوقـت  

 . األول هو ابتكار منتجات جديدة، والثاني ابتكار أسـاليب جديـدة

االبتكار بأنه "القدرة على إنتاج  S’SHANNON وقد عرف  هـذين الشكلين قد يكونان مكمالن لبعضهما البعض 

 "2.الجديد والوصول إلى نتائج ذات فائدة ومصلحة

يتحقق التفوق   قد ويشير االبتكار الصرفي في مفهومه إلى أنه ترجمة األفكار الجديدة إلى تطبيقات عملية في البنوك  

 . االبتكاري لصرف ما دون اآلخر وفق نمط اإلدارة الصرفية التي تشجع االبتكار أو تتجنبه

 : أهم خصائص إدارة البنك الداعمة لالبتكار ومن

 . تستطيع تحمل املخاطرةو تتمتع بثقة في قدراتها  -

 . ترغب في اقتناص الفرصة السوقية التاحة للبنك -

 . السيطرة بقوة على األفراد العاملين بالبنكيمكنها  - 

 .قادرة على تحمل النتائج الغير متوقعة - 

 لي: يالعكس فان اإلدارة الصرفية التي ال تشجع عملية االبتكار تتصف بما  وعلى

 
 .47ص، مرجع سبق ذكره، نورة بنت ناصر الهزاني 1

 .18ص، 2007 اإلسكندرية، الجامعي،دار الفكر  ،واالنترنتإدارة البنوك في بيئة العوملة طارق طه،  2
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 .تستطيع العمل في ظروف عدم التأكد  والتخش ى التغيير  -

 .ال تثق تماما بقدراتها أو قدرات مرؤوسيها -تفضل االنتظار اآلخرين للقيام باالبتكارات  -

 عناصر االبتكار املصرفي  2.1.3

 :  أهم العناصر التي يعتمد عليها االبتكار في الصارف هي 

 السلوك االبتكاري املصرفيأ/

كافة    الصرف  موظفي  عن  تصدر  التي  التصرفات  الجديدة    والقادرةهو  األفكار  إنتاج  مجال    والفيدةعلى  في 

جديدة من هذه الخدمات يمكن أن   وأشكال   ونماذجالخدمات الصرفية حيث يتم ترجمة هذه األفكار إلى أنـواع  

 .بها  ويتعاملون يفهمها الزبائن 

 املصرفيةالقدرة االبتكارية  ب/

  والقدرات مجموعة من الواهب    وهي  ،الجديـدة للخـدمات الصرفية  األفكارأي الطاقات واإلمكانيات التوفرة إلنتاج  

  والصالتمجموعة من العالقات    وإقامةالتي تمكن موظفي الصرف من وضع مجموعات جديدة من الخدمات  

 .مع زبائن الصرف والصداقات 

القدرة    أولهمان  بهذه جانبان أساسيا  ويرتبط القـدرات فهي ليست   االبتكاريةأن  الصرفية مجموعة معقدة مـن 

للقياس الشامل.   واآلثـارمتعددة األبعاد    ولكنها طاقة أو مجموعة واحدة ذات بعد محدد   وهـي ال تميـل بسهولة 

بين الفاهيم القدرة على ربط    أن القدرة االبتكارية الصرفية تتطلب التعامل مع الجديد والعالقـات الغربية  وثانيهما

 . األشياء والخدمات أو األفكار غير الترابطة والتداخلة بشـكل واضح

يعني أن   وهذااألفكار"    وخلق"طريقة جماعية تشجع التفكير الجماعي إليجاد    املصارفالتفكير اإلبداعي في   ج/  

 . الهدف األساس ي للتفكير اإلبداعي الصرفي تشجيع عملية توليد األفكار الصرفية

 الصرفية. فائدة هذا النوع من التفكير في حل الشكالت  وتظهر

في هذه الشكالت    ذإ  للنظر  النوع من   ويعد  ،بشكل جيد  ودراستها  ومناولتهايمكن أن يولد أكثـر مـن طريقـة  هذا 

مـع   التعامـل  على  هائلة  قدرة  ذو  ألنه  الصرفية  الخدمة  جودة  العولة  برامج  في  األولى  الخطـوة  بمثابة  التفكير 

 .في األسواق الالية العالية وبسيطالشـكالت بأسلوب سهل 

للخدمـة الصرفية   ميـزاتوالوابتكار الخدمة الصرفية قد يكون بمثابة إجراء عملية تغيير أو تبديل في الخصـائص  

للسوق  طبيعة ،  القدمة  فـي  تغييـر  عمليـة  إجراء  تتناول  الجديدة  األساليب  ابتكار  فان  أخرى  ناحية  ومن 

ر علـى السـتوى االستراتيجي للبنك،   االبتكارواستخدامات الدخالت في إطار إنتاج خدمات فريدة في السوق، كمـا أن  

واالبتكـار فـي األسـاليب واالبتكار اإلداري والتنظيمي، هذه    الصـرفية،فانه يهتم بكل من االبتكار في مجال الخـدمات  

 . الستويات اإلستراتيجية الثالث ذات عالقات تكاملية
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 خطوات العملية االبتكارية 3.1.3 

 : خطوات رئيسية هي ثالثتنطوي العملية االبتكارية بالبنوك على  

 الصياغة املفاهيمية أ/

تتمثل هذه الخطوة في صياغة الفاهيم الرتبطة باألفكار الصـرفية الجديـدة الطلوب تحويلها إلى تطبيقات عملية   

 .أي تحديد وتعريف الفكرة التولـدة لتحويلهـا إلـى خـدمات مصرفية مستحدثة في السوق 

 االبتكار التشغيلي  ب/

الفكـرة   التي تعقـب صـياغة  التالية  تغييـر األسـاليب الستخدمة إلنتاج أو تقديم مخرجات   وتتضـمن هي الخطوة 

 . البنك من الخدمات

 االبتكار اإلنتاجي ج/

 ، العمالءتمثل الخطوة األخيرة للعملية االبتكارية بالبنوك وتشير لعمليـة التغييـر الفعلـي لخدمات البنك القدمة إلى  

ويطلق على الوقت الذي ينقض ي بين تحويل الفكرة الجديدة إلى منتج مبتكر يشبع االحتياجات التي من اجلها تم 

 . العملية االبتكارية  قصور تزايـد  ذلك انه كلما زادت تلك الفتـرة    ويعنيالقيام بالعملية االبتكارية بالقصور االبتكاري،  

 البنك التعلمي   2.3

معـالم  تجسيد  إدارية مصرفية حديثة ساعدت على  ظهرت مفاهيم  املجاالت  في جميع  الحاصلة  للتطورات  تبعا 

تتطلب بيئة األعمال الصرفية عدم انعزال البنك   البنك التعليمي اذ منها   ونذكراقتصاد العرفة في القطاع البنكي 

نفسه التغيير   ،على  فـي  بالشـاركة  نظامـه  يسـمح  أن  يجـب  البيئة  بل  تلك  في  تحدث  التي  التقنيات    واستيعاب ات 

 .الحديثة

وينبغي أن يتصف النظام الصرفي بالرونة الكافية للتعامل مع مستحدثات البيئة بدال مـن االكتفـاء بـدور التلقي 

يمكنهـا    والتـيالداخل الحديثة التي برزت في اآلونة األخيرة    أحد يعد مدخل النظمة التعلمة أو التعلمية   ،للمتغيرات

 .العرفةالتعامل مع مستجدات عصر 

 تعريف البنك التعليمي 2.1.3

على كـل ما يدور   لالطالع" النظمة التي يتيح نظامها للعاملين بها الفرصة    بأنها:قد عرف البعض النظمة التعلمية  

 1".والبتكرةاألفكـار الجديدة    وتوليـد الشاكل بأسلوب فعـال    وحلالجديد    وتعلم البناء    والتفكير حولهم من متغيرات  

 
 .139صذكره،  مرجع سبق   ،طارق طه 1
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عن  والبحثبأنها: "النظمة التي تسمح لكل فرد فيها بالشاركة والتدخل في تشخيص ومناقشة مشاكلها    عرفتكما  

وخبراتهم من اجل    ومعارفهميجربوا ما لديهم من قدرات ألحداث التغيير والتحسين لتنمية مهاراتهم    وأنحلولها  

 1". تحقيق أهدافهم

تبادل العلومات بين العاملين ومن ثم تخلق قوة  وتروجن أعضائها التعلم بي وتشجع : " هي النظمة التي تعلم كذلك

  ليتبادلونهاو معها    ليتكيفواالجديـدة  عمل مرنة للغاية حيث يبحث العاملون عـن األفكـار    وأجواءعمل أكثر معرفة  

 2". من خالل رؤية مشتركة 

 :التاليووفقا لا تقدم يمكن تعريف البنك التعلمي على النحو 

التي   لالفرصة لهم للمشاركة في تحديـد الشـاك   وإتاحة البنك التعلمي هو الذي يتبنى توفير العلومات للعاملين  "

 3ك".تعترض األداء بغرض التحسين الستمر في قدرات البن 

 : هيمجاالت    ستويعتمد مدخل البنك التعلمي على تطوير  

 . القيادة-

 . االستراتيجيات التشاركية-

 . الهيكل التنظيمي القائم على فرق العمل الوظيفية-

 .الثقافة القوية للبنك القادرة على التكيف مع متغيرات البيئة املحيطة به -

 . الوظفين الفوضين في اتخاذ القرارات - 

 .العلومات الفتوحة لكافة الستويات التنظيمية داخل البنك -

شير إلى إعادة التفكير  يبدأ مفهوم إعادة هندسة العمليات حديثا حيث    حيث  ،إعادة هندسة النشاط الصرفي- 

التكلفـة  ، السرعة  تضمن  بحيث  لتحسينها  للعمليات  الجذري  التصميم  و  الوقت    ،األساس ي  تقليل   ، الخدمات 

الرونة و االبتكار ، كما تركز على العمليات بحيث تبدأ من مرحلة إنتـاج الفهـوم إلى آخر مراحل تصميم النتج اذ و 

يـتم التـي  النشـاطات  عـدد  لتقليل  الفرصة  العمليات  الهندسة  إعادة  مع   تعطي  العمليات  انجاز  في  لها  االحتياج 

 .تطور مساعدة نظام تكنولوجي م 

قدمه الذي  للتصور  جميع  champy & Hammer وطبقا  تصـميم  إعـادة  تتضـمن  العمليات  هندسة  إعادة  فان 

 .العمليـات التشغيلية ونمـط  والجـودةأنشطة النظمة من جديد بغرض إحداث تحسين غير عادي في األداء  

 
 .113، ص2005، اإلسكندرية الحديث،الكتب الجامعي  املنظمات، وتطوير إدارة املعرفة عامر الكبيس ي،  1

 . 114الرجع، صنفس  2
 .139صذكره،  مرجع سبق   طارق طه، 3
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 والسرعةإعادة تصميم جذري لعمليات النظمة لتحقيق تحسين غير عادي فـي الجـودة    بأنها:كما عرفها آخرون  

 . واألداء

يتضح أنها تختلف في الصياغة دون الضـمون فبينمـا تتعـدد إعادة الهندسة  ومن خالل التعاريف السابقة لفهوم  

  :الصياغات يتمحور الضمون حول أربعة عناصر رئيسية هي

تبدأ إعادة الهندسة من الصفر، بحيث تحدد عملية إعادة الهندسة في البداية ما الذي يجب    حيث  أساس ي:-1

القيام به، ثم كيفية القيام به، بحيث تتجاهل ما هو كائن وتركز على ما ينبغي أن يكون حتى ال تعتمد على مفـاهيم 

 . أو قواعد راسخة

العمل  : يعنيجذري -2 التغير يكون من الجذور ألساليب  وليس تغيرات سـطحية أو تجمـيالت ظاهريـة للوضع    أن 

هي التخلي عن جميع الهياكل واإلجراءات السابقة وابتكار أساليب جديدة ومستحدثة ألداء العمل   القائم. وإنما 

 . واالبتكار وليس مجرد تحسين وتعديل أو تطوير أسـاليب العمـل القائمة تعني: التجديدومن هذا الفهوم فهي 

إلى تحقيق تغييرات هائلة كلية جذرية فـي   إعادة   جوهري:-3 بالتحسينات الشكلية بل تهدف  الهندسة ال ترتبط 

 . األساليب ومستويات األداء واستبدال القديمة بالجديد البتكر

العملية-4 على   العمليات:  عادة  العمل  فريق  يركز  اإلداريين. حيث  السؤولين  أمام  الفاهيم صعوبة  أكثر  تمثل 

 العمليات. التنظيمية بدال من  والهياكلالوظائف  

واحد  تستوعب  التي  األنشطة  من  مجموعة  تعني  قيمة   افالعملية  ذي  منتج  لتقديم  الدخالت  من  أكثر  أو 

على بيئة -للمستفيدين، وقد سيطرت فكرة التركيز على الهام أي تقسيم العمل إلى مهام وإسنادها لالختصاصيين 

ولكن أصبح التحـول الجديـد التمثل في التركيز على العمليات هو محور االهتمام   -العمل خالل مائتي عام السابقة  

 . قبلفي الست

" هي ذلك الدخل اإلداري الحديث الـذي ينطوي    يلي:وبالتالي يمكن تعريف إعادة هندسة األنشطة الصرفية كما   

الفاهيم   فيجذري  جميع أنشطة أعماله مصحوبا بتغيير    وبناء تصميم    وإعادة على هدم األوضاع القائمة بالبنك  

 1". بيرةالسائدة في البنك بهدف تحقيق طفرات انجازية ك  والقيم

 
 ، رسالة ماجستير، جامعة انعكاسات إعادة الهندسة اإلدارية على جوانب النجاح املؤسس ي في بلدية الخليل حازم عبد العزيز داود النتشة،  1

 . 14، ص2009الخليل، فلسطين ،
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الواحد  البنك  داخل  الصرفية  العامالت  شبكة  لدعم  الشخصية  االلكترونية  الحواسيب  استخدام  أدى  وقد 

إلـى ضـرورة إعـادة هندسة العمليات    والتعاملينالال    وأسواق البنوك جميعها وبقية الؤسسات الالية    وبينوفروعه  

 .في الكاتب الخلفية وكذلك شبابيك الخدمة  وفيالصرفية الباشرة 

ويعد مفهوم إعادة هندسة نظم العمل الصرفية من الفاهيم الصرفية الحديثة التي جاءت لتتعامل مع العمليات  

البنوك املختلفة داخل  الع .واألنشطة  إعادة هندسة  للعمليات  ويشير مفهوم  التصميم  إعادة  إلى ضرورة  مليات 

ما  وهو  الصرفية،  العمليات  أداء  وطريقة  شكل  وتطوير  تحسين  بغرض  وذلك  ومساراتها  تؤدى  التي  الصرفية 

  .ينعكس في النهاية على شكل وطريقة تقديم الخدمة للعميل وتكلفة أدائها

الصرفية ضرورة    ويتضمن العمليات  هندسة  إعادة  مفهوم  بأداء تطبيق  الرتبطة  السؤوليات  في  تغيير  إحداث 

العمليات الصرفية املختلفة داخل البنك وكذلك ضرورة إجراء تغيير في األدوات واألساليب الستخدمة في إجراء 

 . تلك العمليات

ل وهنا يجب اإلشارة إلى أن معظم حاالت الفشل التي عرفتها البنوك عند تطبيقها لفهوم إعادة هندسة نظم العم

 .عادة ما كانت ترجع إلى عدم اإللام الكافي بذلك الفهوم أو بكيفية تطبيقه

إن مفهوم إعادة هندسة العمليات ال يهتم بشكل اإلدارات أو األقسام داخل البنك ولكن يتركز على األنشطة ذاتها  

عادة هندسة إدارة االئتمان  التي يؤديها العاملون داخل تلك اإلدارات أو األقسام، فتطبيق ذلك الفهوم ال يعنى إ 

داخل   يتمالذي  ولكن يعنى إعادة هندسة نظام العمل    البنك،داخل البنك أو إعادة هندسة إدارة االستثمار داخل  

 . الستثمارإدارة االئتمان أو إعادة هندسة نظام العمل الذي يتم داخل إدارة ا
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بناء على ما تقدم فإن اقتصاد العرفة في األساس يقصد به أن تكون العرفة هي املحرك الرئيس ي للنمو االقتصادي.  

 الرقمنة. و واقتصاديات العرفة تعتمد على توافر تكنولوجيات العلومات واالتصـال واسـتخدام االبتكـار 

عرفة دورا أقل، وحيث يكون النمـو مـدفوعا بعوامل وعلى العكس من االقتصاد البني على اإلنتاج، حيث تلعب ال

اإلنتاج التقليدية، فإن الوارد البشرية الؤهلة وذات الهارات العالية، أو رأس الال البشـري، هـي أكثر األصول قيمة 

أو تمكينها، في االقتصاد الجديد، البني على العرفة حيث ترتفع الساهمة النسبية للصناعات البنيـة على العرفة  

وتتمثل في الغالب في الصـناعات ذات التكنولوجيـا التوسـطة والرفيعـة، مثـل الخدمات الالية والصرفية وخدمات  

 األعمال. 

 :ويتطلب هذا 

 . توافر مجتمع معرفي قادر على استيعاب التطورات الجديدة الصاحبة له -

 . تسمح بكل التعامالت االلكترونيةحكومة الكترونية ذات بنية تكنولوجية متطورة -

 . هندسة النظم الوجودة حاليا  وإعادةتشجيع االبتكارات الصرفية -
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 املحور الخامس: الفجوة املعرفية

 مفهوم الفجوة املعرفية.1

 تعريف الفجوة املعرفية 1.1

الفجوة مفهوم  العلومات    العرفية  يعبر  تكنولوجيا  حيازة  في  الفارق  عن  الرقمية  الهوة  بشكلها    واالتصاالتأو 

التعامل    وحيازةالحديث   يتطلبها  التي  بينالهارات  التكنولوجيا    معها،  لهذه  النتجة  التقدمة   ولبرامجها الدول 

 1.صياغة محتوياتها وفيتساهم في إنتاج هذه التكنولوجيات  الالدول النامية التي  وبين وملحتوياتها 

مدى النفاذ إلى  وكذاالنامية  والدول بين الدول التقدمة  األفرادأيضا الفارق في توزيع هذه التكنولوجيات على  وهي

أساسا دون    ةاآلليبالوسائل    والعرفةللحصول على موارد العلومات    الالزمةالعرفة من حيث توفر البنى التحتية  

 2ي. التواصل البشر  خاللمن   اآلليةإغفال الوسائل الغير 

الشبكات   توافر  مدى  بين  الفاصل  الحد  على  يركز  التعريف  هذا  بشبكة   وعناصر   ووسائل  االتصالية إن  ربطها 

 .إليها والنفاذ األنترنيت

من    األوسعالتعريف  أما   العرفة  إلى مصادر  الوصول  إلى جانب   وبالتالي  والتعليم  والتوعيةالتعبئة    خالليضم 

حصرا لوصف واقع   تستخدممن يرى أن الفجوة الرقمية هي عبارة    ومنهم  ،وثقافيا  واجتماعيااستثمارها اقتصاديا  

 ،منذ بداية ثمانينات القرن الاض ي  األقلعلى    واالتصال  اإلعالمنشأ جراء الثورة التكنولوجية التي طالت ميدان  

  والدول الجديدة بين الدول الغنية التقدمة    واالتصال   اإلعالملتكنولوجيا    ي تحديدا واقع البلوغ الغير التساو   وتعني

 . رةالسائرة في طريق النمو الفقي

الرقمية"    استخدامشاع    ولقد  "الفجوة  بين من   للداللة  االخيرةالسنوات    خاللمصطلح  التي تفصل  الهوة  على 

 . يقدرون على فعل ذلك المن   وبينمن الثورة العلوماتية الرقمية   االستفادةعلى  والقدرةيمتلكون العرفة 

حجم الشبكات، وكذلك    العرفة، وازديادفي    والساهمة  العلومة،الالمساواة أمام إمكانيات بلوغ    أن:يمكن القول  

األجزاء البارزة للفجوة   العناصر هيهذه    ، واالتصالاالستفادة من التنمية الهائلة التي توفرها تكنولوجيا اإلعالم  

 الرقمية 

  

 
 .43-29ص، 2012،ةالجامعية، اإلسكندري، دار العرفة علم املعلومات وتطبيقاته في البيئة الرقمية نهال فؤاد، 1
 نفس الرجع.  2
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 أسباب الفجوة املعرفية .2

االتصاالت   تكنولوجيا  في  الثورة  عن  بتضييق    والعلومات نتج  التعلق  التحدي  بينها  ومن  التحديات  من  العديد 

وهي الفجوة التي تتمثل في انخفاض متوسط عدد خطوط   التقدمة،  والدول الفجوة الرقمية بين الدول النامية  

عدد السكان وضعف البنية األساسية    وعدد مستخدمي اإلنترنت كنسبة من  الحاسب،أجهزة    وعددالتليفونات  

 .وغيرهالبشرية في هذا املجال  والتنمية  والعلوماتلالتصاالت  

إلى جانب هذا وذاك هناك التحدي الرتبط بالتحول إلى اعتبار العلومات كسلعة بعد أن كانت تنتج في إطار النفعة  

 .العام

 :التاليةرقمية يمكن إجمال هذه األسباب في النقاط وهناك العديد من األسباب التي أدت إلى ظهور الفجوة ال

  عرفيةاألسباب التكنولوجية للفجوة امل 1.2

  سرعة التطور التكنولوجي-

تنامي عدد مواقع   وكذلك وبرمجياتعتاد واتصاالت  متسارعة:بمعدالت  واالتصاالت تتطور تكنولوجيا العلومات  

 .الناميةالويب مما يزيد من الصعوبة اللحاق بها من قبل الدول 

 :التكنولوجيتنامي االحتكار    -

فنجد أن   تالبرمجياقابلية عالية لالحتكار سواء على مستوى العتاد أو    واالتصاالتأظهرت تكنولوجيا العلومات  

 .الهنداآلونة األخيرة  وظهر في ،وأوروبا  واليابانأمريكا  وهيتوزيع سوق تكنولوجيا العلومات قاصر على عدة دول 

  استخدام التكنولوجيا كشكل تجميلي-

كمظهر حضاري   العلومات  تكنولوجيا  مع  تتعامل  النامية  الدول  من  بقليل  ليس  الدافع    وأصبح  فحسب،عدد 

 . من العلومات للوصول إلى العرفة االستفادة أكثر منالقتنائها هو الباهاة اإلعالمية أو االجتماعية 

الكيفي الجانب  وتهمل  الكمي  للتوسع  تسعى  الدول  على  ،فبعض  جاهدة  تعمل  التقنيات   إذ  من  العديد  اقتناء 

  
ً
 ترفيهيا

ً
 الالعلوماتية دون وجود خطط لتوظيفها توظيفا أمثل حيث توظف التكنولوجيا توظيفا

ً
توظيفا    استهالكيا

،
ً
 فيجب استخدام التكنولوجيا العاصرة  تنمويا

ً
 فعاال

ً
 عن الشكلية كوسيط رئيس ي لخلق العرفة  استخداما

ً
بعيدا

 .الرقميةللحد من اتساع الفجوة 

   ضعف االستثمار في تكنولوجيا املعلومات -

دون الدخول الفعلي إلى مجال   األجهزة،  واقتناءالعديد من الدول النامية للتكنولوجيا على الشراء    استثمار  اقتصار 

العربي للحد من   مصر والعالمفي    واالتصاالتتكنولوجيا العلومات    االستثمار فيالبد من زيادة    ولذلك  التصنيع،

 .الرقميةاتساع الفجوة 
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 املعرفية للفجوة   والسياسيةاألسباب االقتصادية  2.2

  ارتفاع كلفة توطين تكنولوجيا املعلومات-

فيعلى الرغم من االنخفاض   النهائي إال أن    واالتصاالت العلومات    أسعار تكنولوجيا  الكبير  الخاصة بالستخدم 

ارتفاع   في   
ً
محليا توطينها  أسباب    مستمر،تكلفة  لعدة  لهذه    منها:وذلك  التحتية  البنية  إنشاء  كلفة  ارتفاع 

 .تطويرهاوارتفاع كلفة  التكنولوجيا،

 التحتية التوزيع الغير متكافئ للبنية -

إلى حد كبير عل بنية تحتية قوية  إن تكنولوجيا العلومات واالتصال معتمدة  البنية   داخلية،ى وجود  ولكن توزع 

 غير متكافئ بين الدينة  
ً
حيث نجد وفرة وسائل    ،العرفيةيؤدي إلى اتساع الفجوة    والريفالتحتية لالتصاالت توزيعا

الثابتة   الهاتفية  الخطوط  توفر  مثل  الحضرية  الناطق  في  وأجهزة    اإلنترنت،ومقاهي    والتنقلة،االتصاالت 

 .داخلية...  بالقارنة بالناطق الريفية أدى إلى إحداث فجوة رقمية  العمومي،والهاتف  الحاسوب،

 الصغارعلى   والضغطتكتل الكبار  -

 صناعة
ً
كثير من    الصغار فيمما يضيق الخناق على    الكبار، العلومات حركة نشطة للتكتل من قبل    تشهد حاليا

 .النافسةاملجاالت إلى حد االستبعاد الكامل من حلبة 

 لالدخ-

 .والتقدمةمن األسباب الؤدية للفجوة الرقمية بسبب الفرق بين الدخل في الدول النامية  يعتبر الدخل

  عدم تنفيذ سياسات واضحة وحازمة بشأن مجتمع العلومات-

عدم تالؤم اإلطار التشريعي مع متطلبات مجتمع العلومات في كثير من البلدان العربية يؤدي إلى اتساع الفجوة  

في سبيل بينما نج  الرقمية، بتنفيذ سياسات واضحة وحازمة  في الدول التقدمة بدأت  العديد من املجتمعات  د 

 .الناتجة عن الصراع العلوماتي واالخطاءمعالجة اإلهمال  
 

 عرفية للفجوة امل والثقافيةاألسباب االجتماعية   3.2

  تدني مستوى التعليم-

ومعلمين   مناهج  من  التعليمية  النظومة  أجزاء  جميع  في  الخلل  سببه  والذي  البالد  في  التعليم  تدني مستوى  إن 

 .الرقميةوإدارات مدرسية يعد أحد األسباب الؤدية للفجوة 

 األلفبائيةاألمية  -

فكلما ارتفعت نسبة األمية أدى ذلك إلى اتساع الفجوة   الرقمية،من األسباب الرئيسية الؤدية للفجوة    تعتبر األمية

 .الرقمية

  



 

70 
 

  األمية التكنولوجية-

ما زالت الدول النامية بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة تعاني من نسبة عالية من األمية التكنولوجية 

واستخدامها، وعدم معرفتهم بالتعامل معها    الحديثة،مع استخدام التكنولوجيا  حيث يجهل الكثير من أفراد املجت

العلوماتية    ويدخل األمية  التكنولوجية  األمية  مظلة  القراءة    والحاسوبية،تحت  عدم  فقط  هي  األمية  فليست 

 .والكتابة

توضح عدم قدرة بعض   والتيفي ظل هذه الطفرة العلوماتية نشأت أنواع أخرى من األمية وهي األمية الحاسوبية    

 .الحاسبمع   على التعاملالتعلمين 

 
ً
عدم قدرة التعلمين أو حتى مستخدمي الحاسب اآللي   أو بآخر إلى  تشير بشكلاألمية العلوماتية والتي    هناك أيضا

إلى معلومات الرقميةالوصول  العلومات  التعامل مع مصادر  حتى  أو  أمام عمليات    ،هم   
ً
عائقا تقف  فهذه مشكلة 

ظهرت    والتقدم،التنمية   خطيرة  الشكلة  لثورة    حديثا وهذه  ظهور    العلومات،نتيجة  من  رافقها  مستمر  وما 

 .العلومات لتكنولوجيا

 الحواجز اللغوية-

التكنولوجيا وهي      تطبيقات  استخدام  نحو   
ً
عائقا اللغة  االنجليزية    اإلنترنت،تعتبر  اللغة  تحتل  % من 68حيث 

 .1اإللكترونية% من مواقع التجارة 85محتوى الواقع وحوالي 

ن فمازال املحتوى العربي أقل م  العالي،% من املحتوى  1بينما يمثل املحتوى العربي في مواقع اإلنترنت أقل من  

 .العربيةالوزن الذي تمثله اللغة 

 .العاليحجمها  % من 1.1ويبلغ حجم التجارة اإللكترونية في العالم العربي 

وارتفاع نسبة   الغربي،في العالم العربي مقارنة بالعالم  انتشار اإلنترنت منها: التأخر فيوأسباب هذا التدني متعددة  

وجود   وعدم  اإللكتاألمية  للنشر  فكرية  اإللكترونية    روني،حماية  التطبيقات  الحكومة   العربية،وقلة  مثل 

 . اإللكترونية والتعليم اإللكتروني والتجارة اإللكترونية العربية

 مع    ينمو هذاوقد  
ً
حدث في   اإللكترونية مثلما التطبيقات اإللكترونية وخاصة الحكومة    التوسع فياملحتوى تدريجيا

% من العدد الكلي لصفحات الويب العربية في   15حيث بلغت نسبة صفحات الويب    التحدة،اإلمارات العربية  

 .%432ولكن بعد تطبيق الحكومة اإللكترونية وصلت هذه النسبة إلى  ،1998عام 
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 املعرفيةالفجوة   مؤشرات.3

التي تستعين بها الوزارات العنية والنظمات والهيئات الهتمة   األداة  :او الرقمية  العرفيةيقصد بمؤشرات الفجوة  

 .الرقميةلكي تستطيع من خاللها قياس الفجوة  والعلومات، بقطاع تكنولوجيا االتصاالت

 :ما يلييمكن من خاللها قياس الفجوة الرقمية   لؤشرات التيمن هذه ا 

  مؤشر الكثافة االتصاليةأ/

مائة   لكل  الثابتة والنقالة  الهواتف  بعدد  البيانات    فرد،يقاس  وسعة شبكات االتصاالت من حيث معدل تدفق 

 .عبرها

  مؤشر التقدم التكنولوجي /ب

 .ذلكشابه   اإللكترونية وما وحيازة األجهزةيقاس بعدد الحاسبات وعدد مستخدمي اإلنترنت  

 مؤشر اإلنجاز التكنولوجي /ج

براءات   بعدد  استخدام    االختراع،يقاس  تراخيص  التكنولوجيا    التكنولوجيا،وعدد  منتجات  صادرات  وحجم 

 إلى إجمالي 
ً
 .الصادراتالعالية والتوسطة منسوبا

  الذكاء املعلوماتي مؤشر مقياس /د

حداثة   إلى   
ً
نظرا  

ً
قياسا الؤشرات  أصعب  عبر    الفهوم،من  النقاش  حلقات  بعدد  تقريبية  بصورة  قياسه  ويمكن 

 . اتتناولهمؤلف وعدد اللقاءات العلمية ونطاق الوضوعات التي    أكثر مناإلنترنت واألوراق العلمية التي يشترك فيها  

 مؤشرات قطاع املال واألعمال  /ه

 :ما يلييقاس من خالل  

 .العلوماتاألمن على  توافر وسائلمدى     -

 .لإلنترنتنسبة استعمال الوظفين     -

 .املحلية انتشار الشبكاتنسبة    -

 .إلكترونية تدار بطريقةنسبة اإلدارات التي     -

 .اإللكترونيةالتعامالت البنكية والتجارية     -

 مؤشرات ثقافية وعلمية /و

 :خاللتقاس من 

 .الرقمية انتشار الكتبات نسبة     -

 .العلميالبيانات واالعتماد عليها في البحث  انتشار قواعدمدى     -
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 :خاللويمكن توضيح األبعاد املختلفة للفجوة الرقمية من 

تطبيق   العرفة،استخالص    العلومات،تنظيم    العلومات،النفاذ إلى    تشمل:الدورة الكاملة الكتساب العرفة والتي   

العناص  الجديدة،العرفة   إلى  والتي  باإلضافة  العلومات  صناعة  إلقامة  األساسية   العلومات،محتوى    تشمل:ر 

 .وتوزيعها ومعالجتها،

العرفة وثيقة الصلة بتقنيات العلومات    هو: أنومن أهم األسباب وراء إعاقة سريان التيار العرفي في الدول العربية  

 مما يجعل عمليتي توليد العرفة 
ً
 .التكنولوجيبمستوى التقدم  وتوظيفها رهنا

 الشخصية، خالل اإلحصاءات التي أجريت لعدد من الؤشرات مثل عدد الهواتف الثابتة وعدد الحواسيب    ومن

إال أنها تأتي في مؤخرة القائمة فيما يخص عدد    به،بأس  موضع ال    العربية فيإلى إجمالي عدد السكان تأتي الدول  

 .مواقع اإلنترنت وعدد مستخدمي هذه الشبكة

حيث يعبران عن  والعرفية،الؤشرين األخيرين أكثر داللة على مستوى التنمية العلوماتية  إنمن هنا يمكن القول 

مدى استيعاب العرفة من خالل تزويد األفراد مدى تجاوب املجتمع العربي مع تقنيات العلومات واالتصال وعلى  

 .استخدامهابالقدرة على 

 :كالتاليالفجوة الرقمية تحمل في طياتها العديد من الفجوات وهي  إنويمكن القول 

 .الناميةبين التقدم التكنولوجي للدول التقدمة والدول  فجوة تكنولوجية -

 .الناميةفي تحصيل العلومة وانتقالها بين الدول التقدمة والدول  فجوة العرفة -

 .االتصاالت بين أسلوب وطرق االتصاالت مع تعددها وكثرتها في الدول التقدمة عن الدول النامية فجوة في-

  .التعليم وأساليب وطرق وأنشطة البحث العلمي بين الدول التقدمة والدول النامية فجوة في -

في- وعالم    فجوة  بالتكنولوجيا  يهتم  الذي  التقدم  املجتمع  ثقافة  نجد  حيث  واإلنترنت الثقافة    الكمبيوتر 

 . واالتصاالت

 .وتسليةرفاهية ولعب    تعتبره أداةوعمل وبين الدول النامية التي  علم وتعلمويعتبره أداة  

في- العلم والعمل    فجوة  في  يفكر  الذي  الغربي  اإلنسان  بين عقلية  في    والتطوير والبحثالعقل  الدائمة  والرغبة 

 .العلميالتغيير   والتقدم وبين اإلنسان في الدول النامية وعدم االهتمام بتحصيل العلم والبحث 

فيفج- في    وة  نقص  فهناك  والتشريعات  فيالتنظيمات  مجتمع    بالدنا  تخدم  التي  وبنيةالتشريعات    العلومات 

 .العلوماتالعلومات وتجعلنا مؤهلين لبناء مجتمع 
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 املعرفية في الوطن العربي  . الفجوة 4

إن الدول في الوطن العربي معنيون كغيرهم من البلدان النامية بتقليص الفجوة الرقمية التي نشأت خالل الثالثين 

 .الاضيةعاما 

العربية   الدول  ثورة    تحاول محوما زالت  األلفبائية حتى اآلن فداهمتها  تواجه    العلومات،األمية  ووجدت نفسها 

 .ةالتكنولوجياألمية الثانية وهي األمية 

 من وإن كانت األمية األولى األلفبائية منعت شرائح كبرى من املجتمعات العربية    ،ازداد العبء وتضاعفت الصاعب

الجدي وإفشال مشاريع التنمية مهما كانت    بتأخير تطورها فإن األمية الثانية كفيلة    التنمية، الساهمة في عملية  

 .غزيرةكبيرة وموادها األولية   مصادر دخلها 

 فيلم تستخدم التقنية العلوماتية حتى اآلن  
ً
 كافيا

ً
العلومات في عملية   تقدير دور ولم يتم    العربي،الوطن    شكال

 .الصحيح التنمية قدرها

ال   الرقمية  الفجوة  بأن  هنا  التنويه  بينيجب  الدول   تقتصر  بين  توجد  قد  بل  النامية  والدول  الصناعية   الدول 

 عدة عوامل متعددة  زالت هناكحيث ما  ذاتها،العربية في حد 
ً
   في الفجوة الرقمية أهمها   تؤثر تأثيرا

ً
 :ما يليمباشرا

الدول   - بين  االقتصادية  تقنيات    العربية،الفجوة  أحدث  اقتناء  تستطيع  غنية  دولة  العلومات،  فهناك 

 .ذلكقبل توفير الغذاء والسكن وغير  وبةغير مطلفقيرة تنظر إلى هذه التقنيات كرفاهية علمية  وأخرى 

 .متخلفةفهناك دول متطورة في املجال وأخرى   والعرفة، مستويات العلوم والتقنية  الكبير فياالختالف  -

 .والثقافيةاالختالف الواضح في البنية االقتصادية واالجتماعية  -

 .العلوماتالخطط الشاملة قصيرة وطويلة الدى في مجال التأهيل والتكوين في مجال تقنية  االفتقاد إلى -

من غياب الشفافية في تبادل العلومات    املجتمع العربيغياب الشفافية وروح العمل حيث يعاني أفراد  - -

 .الغربييمتلكها الفرد  واالبتكار التيالعمل  والتطوير وحبوفي التعامالت وغياب روح العمل الجماعي 
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ويمكننا أن ندرك مدى الفرق بين كل من الدول التقدمة وبين دول العالم العربية التي ال تزال فيها األمية الرقمية   

،تشكل 
ً
 أمام جهود    هاجسا

ً
 كلماتلك الفجوة الرقمية التي    التقدم،بل وعائقا

ً
زاد التقدم في تلك الدول    تزيد اتساعا

 .وبينهم حيث يزيد البعد بيننا 

 ذو حدين يجب  
ً
في الوقت الذي تمهد فيه ثورة العلومات الطريق    لخطورته،  االنتباهتمثل الثورة الرقمية سالحا

 قد تكون السبب في    أرقى،لى مستويات  للدول النامية للعبور إ
ً
إذا هي لم تسع لواكبة   الدول،  تقهقر تلكفإنها أيضا

 .العاليةالحركة 

على أن الحل لتجنب اتساع هذه   ر، ونؤكداملخاط البد من مضاعفة الجهد وتسريع معدالت العمل لتفادي تلك   

وإنما ايجاد الحل في انتهاج   فقط،الهوة ووصولها لهذا الحد املخيف يجب أال يترك للحكومات والؤسسات العاملة 

 نحو التطور والرغبة في عبور  
ً
 جديدا

ً
نقف في النهاية على قدم الساواة مع بقية أفراد العالم   الجسر كياألفراد نهجا

 .الدول في باقي 

 :ما يليتتعدد آثار الفجوة الرقمية ومنها 

 .الناميةالدول  الفكر فيانخفاض الستوى العلمي وانعزال -

 .العالمانخفاض الوعي التكنولوجي والتواصل مع -

وفقر عقلي    فقر معرفياقتصادي فقط بل هناك    الفقر هوتزايد حدة الفقر العلوماتي وقد يتصور البعض أن  -

 .وفقر علمي

 .املجتمعشفافية العلوماتية في غياب ال -

 .زيادة الفكر التطرف من خالل عدم التفاعل مع الفكر العالي وتوالد األحقاد ضد الدول -

 .الناميةصناع القرار   في الدول  لتبادل العلومات بينغياب القنوات العصرية -

مما  - املختلفة  الحضارات  بين  اإلنساني  االتصال   غياب صور 
ً
اتساع هذه    يؤثر سلبا لفجوة في    الفجوة وتحويلها 

 .حضارية
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 استراتيجيات الحد من الفجوة املعرفية.5

 :يليتتضافر العديد من العوامل التي تساعد على تخطي الفجوة الرقمية وتتمثل فيما 

 .التقنيعلى الجانب  تركز الناهجتطوير الناهج الدراسية بحيث -

 .الثلىاالهتمام بتعليم التعلمين كيفية استخدام تقنيات العلومات واالستفادة منها االستفادة -

على درجة عالية من الكفاءة فبالتالي   كانوا همالهتمام بالتدريب التقني للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس فإن  ا-

 .التعلمينهذا على   يظهر أثرسوف 

 .والقرى توفير البنية التحتية لتكنولوجيا العلومات واالتصاالت لن يحتاج إليها لغير القادرين عليها كالريف -

رة إلى أن تكنولوجيا العلومات واالتصاالت وحدها ال تكفي فنجاحها مرتبط بخطة متكاملة ولكن البد من اإلشا

 .حدوثهالتي تمكن من    توفير البيئةتعمل فقط على    التغيير بلفتكنولوجيا العلومات ال تولد    االجتماعية،للتنمية  

التغلب على الفجوة الرقمية يجب أن   ولكي يتم  االتصاالت(شبكات    الكهربائية،)الشبكة    التحتية:تنمية البنية  -

 .قويةتكون البنية التحتية 

 .شعوبنانشر ثقافة التكنولوجيا والعلومات ملحاربة الفقر العلوماتي الدامغ لدى -

 .العربيةتصميم برامج عربية ومحركات بحث باللغة -

 .العربيةتعريب البرمجيات الحرة ذات الصدر الفتوح وتطويعها بما يخدم البيئة  -

 لضمان عدم هجرة هذه -
ً
 ومعنويا

ً
إعطاء جزء من ميزانية الدول العربية لتشجيع الباحثين والعلماء العرب ماديا

 .الخارجالعقول إلى 

 .القطاعاتالشفافية   في نشر العلومات في جميع  -

تحقيق تنمية   تتوهم بإمكانيةل النامية مع بعضها من أجل التغلب على الفجوة فبعض الدول النامية  تعاون الدو  -

فهل يمكن ألحد أن   النظر االستراتيجي،به هذا التوجه هو السذاجة وضعف    فما يوصمعلوماتية بمفردها وأقل  

 ؟العلوماتيةلى الخريطة بغية تحصين مواقعهم ع وتحالفهم  والصغارالكبار  يتجاهل ما يجري من تكتالت 

 من القطاع العام والخاص في تنمية قطاع االتصاالت وتنمية الهارات البشرية  -
ً
 إشراك كال

 .الرقميوتنظيمات قانونية تشجع االستثمار وتدعم االقتصاد  وضع تشريعات  -

 .العلوماتإنشاء هيئة متخصصة لتتولى التخطيط لبناء مجتمع -

التقدمة   الدول  وبين  بينها  الرقمية  الفجوة  في تضييق  العربية  الدول  إن نجاح  القول  يمكن  تقدم  ما  ومن خالل 

ضرورة  إلى    يما يوحوهذا    اآلخر،يعتمد بشكل أساس ي على تضييق الفجوة بين الدول العربية بعضها مع البعض  

 نذهب    الستقبل، فالستقبل   معرفي في تكتل عربي على أساس    مة إقا
ً
 نصنعهبل    إليه،ليس مكانا

ً
بأنفسنا    خيارا

 على كيفية 
ً
 وعلى قدرتنا على االستفادة منها ومن تجارب اآلخرين  استثمارنا لطاقتنااعتمادا
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 املحور السادس: ثورات االتصال الخمسة

 والخطابة )اللغة( الكالم الثورة األولى:  .1

 اللغة   مفهوم 1.1

 في معجم لسان العرب أ/ 

 من لغوُت أي تكلمُت، وفي التهذيب: لغا  
ٌ
ْعلة

ُ
وجاءت معنى اللْسُن وهي أصواٌت يعّبر بها كل قوم عن أغراضهم وهي ف

تكلموا   فالن عن الصواب وعن الطريق إذا مال عنه؛ قاله ابن األعرابي، قال: واللغة أخذت من هذا، ألن هؤالء 

 1  .نطق. يقال: هذه لغتهم التي يلغون بها، أي: ينطقون بهابكالم مالوا فيه عن لغة هؤالء اآلخرين، واللغو: ال

 في املعجم الوسيط ب/

غًى، ولغات، 
ُ
ووردت في العجم الوسيط في نفس العنى على أنها: أصواٌت يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، جمعها ل

وورد للغة أيًضا تعريفات في معاجم أخرى كمعجم العاني، إذ ورد معنى   كالمهم، ويقال: سمعت لغاتهم: اختالف  

قوم كل  بها  يعبر  أصوات  واللغة:  ولغات،  ى 
ً
لغ وجمعها  أي سمعت   اللغة  لغاتهم:  ويقال: سمعت  أغراضهم،  عن 

 2اختالف كالمهم. 

 اصطالحا ج/

نسق من اإلشارات والرموز تشكل آداه من أدوات العرفة واالتصال وهي من أهم وسائل التفاهم واالحتكاك    اللغة

 بين أفراد املجتمع في جميع ميادين الحياة وبدون اللغة يتعذر نشاط الناس العرفي. 

 لغات واللهجات. لغة ويجب هنا التمييز بين ال 7000إلى  5000يتفاوت تقدير عدد اللغات في العالم ما بين 

 أخرى للغةريف اتعد/

عديدا من التعاريف لهذه    ووضعوا Langageتحديد القصود بكلمة لغة  والباحثينحاول العديد من العلماء    كما

 :3الكلمة يذكر بعضها الدكتور بركات عبد العزيز على النحو التالي

 _اللغة نسق من الرموز الصوتية التي شاعت وانتشرت بوسائل شتى ليتعامل بها االفراد. 

 الكالم._اللغة مجموعة اإلجراءات الفيزيولوجية والسيكولوجية التي في حوزة االنسان لتمكنه من 

 _اللغة هي وظيفة التعبير اللفظي سواء اكان داخليا ام خارجيا. 

_اللغة هي استعمال وظيفة التعبير اللفظي عن الفكر في حالة معينة، فيقال: فالن يستعمل لغة غامضة، وفالن 

  يتكلم بلغة العقل.

 
  .0،4051405ص  ،2010،تصادر، بيرو دار  ،لسان العرب معجم ،االنصاري  ابن منظور  1
 .830ص ، 2004، 4طمكتبة الشروق الدولية،  ،الوسيط املعجمالعربية، مجمع اللغة 2
 .11ص  ،1998لبنان، منشورات جامعة الفاتح،  ،االدب العربي الحديثلوظيفة اإلعالمية لفن املقالة في ا محمد علي األصفر، 3
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 _اللغة كل نظام من العالقات الدالة يمكن ان يستخدم كوسيلة اتصال. 

 1. ي القدرة على اختراع العالمات الدالة او استعمالها قصدا او عمدا_اللغة ه

 _كما ان اللغة هي مجموعة عالمات ذات داللة جمعية مشتركة ممكنة النطق من كل افراد املجتمع التكلم بها،  

  او ذات ثبات نسبي في كل موقف تظهر فيه، ويكون لها نظام محدد تتآلف بموجبه حسب أصول معينة، وذلك 

 لتركيب عالقات أكثر تعقيدا.

 اللغة هي نظام رسمي من االشارات محكم بمجموعة من القواعد النحوية لتواصل العنى. -

 أما تعريف اللغة من الناحية االتصالية ه/

هي نظام التواصل يمكن أن يتبادل البشر الكالم اللفظي أو الرمزي، وهذا التعريف يؤكد الوظائف االجتماعية  

اللغة   أن  كما  البشر  بين  والعرفية  التواصلية  الوظائف  النظام  هذا  يحقق  األحاسيس    آداهللغة  عن  للتعبير 

 والشاعر واإلرادة والخطاب ووسيلة يكتسب بها اإلنسان العرفة. 

قبل  اللغة ظهرت  أن  اللغات، حيث  تبادل  أتت عملية  األشخاص  بين  العالمات واإلشارات  تبادل  بعد عملية  إذ 

 أربعين ألف سنة. 

بفضل رموز غير لفظية وتعتبر إشارات، إيماءات، حركات، ثم طور هذه األخيرة إذن استطاع اإلنسان أن يتواصل   

 النطوقة والتي أصبحت فيما بعد مشتركة بين األفراد داخل املجتمعات. إلى رموز لفظية وتتمثل في اللغة 

 اللغة   صخصائ  2.1

اللغة اإلنسانية عن غيرها لخصها الدكتور جمعة  تميز  التي  الى وضع عدد من الخصائص  الباحثين  عمد بعض 

 2:يوسف على النحو التالي

 ومعارفه. _تتسع لغة االنسان للتعبير عن تجاربه وخبراته 

 _اللغة اإلنسانية رموز عرفية اصطالحية غير مباشرة. 

 _يستخدم االنسان اللغة للتعبير عن أشياء عينية ملموسة )كتاب، طاولة، باب(، وأمور مجردة 

 )الحرية، الكرامة، ديمقراطية(.

 _لغة االنسان مركبة، تتألف من وحدات وقواعد لتأليف الوحدات )حروف، كلمات، جمل(. 

تستخدمها   التي  الجماعات  بتنوع  األخيرة  تتنوع هذه  كما  فيه،  يعيش  الذي  املجتمع  لغته من  االنسان  _يكتسب 

 وبفعل عاملي الزمان والكان. 

  

 
 .51ص، 1991،تالجيل، بيرو دار   اللغة اإلعالمية، ،عبد العزيز شرف  1
 . 29ص، 1990الكويت، سلسلة عالم العرفة، ،العقلي واملرضسيكولوجية اللغة   جمعة يوسف، 2
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 1إضافية: ويرى تشومسكي ان اللغة اإلنسانية تتميز بخصائص 

االنسان لغة  اذ تحتوي  ي  _االزدواجية  تركيبي  البنية: مستوى  تضمن عناصر ذات معنى  على مستويين من حيث 

 تتوافق فيما بينها لتؤلف الجمل في السياق الكالمي والستوى الصوتي. 

األزمنة   عبر  واالحداث  األشياء  عن  اللغة  بواسطة  يتكلم  ان  على  االنسان  مقدرة  به  والقصود  اللغوي  _التحول 

 والسافات. 

 ى جيل._االنتقال اللغوي تكتسب اللغة اإلنسانية وتعلم وتنتقل من جيل ال

 _االبداعية في اللغة حيث يتم استعمال كلمات من الواضح انها ترتبط بتنظيم قواعد لغوية.

 الكتابة الثورة الثانية: .2

تعود جذور الكتابة إلى مرحلة سابقة عندما بدأ اإلنسان في تدوين الرموز و اإلشارات أو ما يعرف بمرحلة الكتابة  

الصورة أو الرمزية و هذا ما أشرنا إليه قبل ذلك، و قد ظهرت عملية الكتابة قبل ظهور و اكتشاف الورق، حيث  

النقش على الحجر و تعتبر أولى مراحل التدوين أو الكتابة  بدأ اإلنسان التصوير على جدران الكهوف و العابد أو  

التي عرفها الجنس البشري منذ آالف السنين، ثم ما لبث أن تطورت الوسائل و الواد التي استخدمها اإلنسان في 

الكتابة  في  النيل  ضفاف  على  ينمو  كان  الذي  "البردي"  نبات  القدامى  الصريون  استخدم  حيث  الكتابة  عملية 

دوين، كما استخدم اإلنسان في الحضارة السومارية في بالد الرافدين الكتابة السمارية و كذلك الكتابة على التو 

 جلود الحيوانات و قوالب الشمع و الطين و الفخار و األخشاب. 

تطورت األوعية التي يمكن التدوين عليها إلى أن وصلت إلى ما هي عليه في يومنا الحالي الورق العادي بمختلف أشكاله  

 على اآلالت الكاتبة واستخدام الكمبيوتر في الكتابة بإضافة ضوء ومؤشرات صوتية كذلك.  الرقمنة و 

 تعريف الكتابة  1.2

 التعريف اللغوي أ/

    معروف،" كتب " الكتاب  العرب:جاء في لسان 
ً
تب وكتب الش يء يكتبه كتبا

ُ
،والجمع ك

ً
 . وكتبه وكتابة

تَبة وِكِتَبة فهو    ِكْتبا،بقوله " الكتابة في اللغة مصدر كتب يكتُب    وعرفها القلقشندي 
ْ
 ومك

ً
ومعناها    كاتب.وِكتابة

إذا    الجمع، القوُم  تكتب  الخيل    اجتمعوا،يقال  لجماعة  قيل  ِتَبة،وفيه 
َ
تَ   ك

َ
بين شفريها  وك إذا جمعت  البغلة  ْبَت 

 لضم   بعض، ومن ثم سمي الخط كتابة لجمع الحروف بعضها إلى    ونحوه،بحلقة أو َسْير  
ً
كما سمي خرز القرية كتابة

  2" بعض. إلىبعض الخرز 

 
 .21ص،  1983بيروت، ،والتوزيع  والنشرالؤسسة الجامعية للدراسات  ،واالعالمااللسنية املبادئ  ميشال بركات، 1
 .51ص ،2004دار الفكر، دمشق، ،اإلنشاء صناعةصبح االعش ى في  تحقيق: يوسف علي الطويل،   احمد بن علي القلقشندي،2
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بأن الخط والكتابة من عداد الصنائع اإلنسانية، وهو رسوم وأشكال حرفية على  في مقدمته  وذكر ابن خلدون 

 لمات السموعة الدالة على ما في النفس.  الك

اللغة تتضمن معان عدة  كما   في  الكتابة  الهجائية    منها:أن  بالحروف  اللفظ  َضاء    )الخط(تصوير 
َ
 والتعلُيم، والق

 . والجمع والقدر، والحكُم، والفرٌض،واالستنساُخ  

ومن خالل قراءة بعض التعريفات السابقة يرى الباحث أن الكتابة تمثل صنعة للتعبير عما في النفس وهي تحتاج  

 .الورقإلى ُدربة حتى يتم إتقانها على الوجه الطلوب من خالل خطها على 

  التعريف االصطالحيب/

وفق    ببعضها،من خالل أشكال ترتبط    الورق،"إعادة ترميز اللغة النطوقة في شكل خطي على    بأنها:ُعرفت الكتابة  

بحيث يعد شكل من هذه األشكال مقابال لصوت لغوي يدل    ما،نظام معروف اصطلح عليه أصحاب اللغة في وقت  

  1. لعملية االتصال " بوصفهم الطرف األخر اآلخرين،وذلك بغرض نقل أفكار الكاتب وآرائه ومشاعره إلى  عليه،

ويقصد   الخالص،سواء ما كان منها من نتائج العقل  – وعلى غير الورق  -تبرز على الورق كلمة" بأنها:وُعرفت أيضا 

أو هي الحروف الكتوبة التي  اإلنشائية،به الكتابة العلمية البحتة أم كان أدبا خالصا ويقصد به الكتابة اإلبداعية  

 . 2تصور األلفاظ الدالة على العاني التي تراد من النص الكتوب"  

ووسيلة أداء لا بين   العقل،مل في  وترجمة لألفكار التي تعت الصدر،" أداة من أدوات التعبير عما يجيش به   أنها:  كما

  3"   الحاجات.وطريقة من طرق قضاء  واملجتمعات،اإلفراد والجماعات واألمم  

ثم تصور عقلي للفكرة   وإمالء(  )خط  ثابت للشكلقدرة حركية يدعمها إدراك بصري دقيق وتصور ذهني    :وهي كذلك

 . يدعمه وعاء لغوي سليم وبتآزر هذه الكونات يتعلم الفرد الكتابة

  

 
  .137ص  ،2007، دار القلم للنشر والتوزيع، دبي، مهارات االتصال باللغة العربيةمصطفى رسالن شلبي، محمد محمود موس ى،  1
 نفس الرجع.  2
 . 289ص نفس الرجع،  3
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 الكتابة   خصائص 2.2

 : التاليتتعدد خصائص الكتابة على النحو 

 الكتابة فن اتصاليأ/

أو إعطاء تعليمات، أو نقل تحية أو طلب، وهي عملية تتطلب وجود عدة مكونات    معلومات،فاالتصال يعني نقل  

   رسالة.منها: الرسل )الكاتب( ومستقبل )القارئ( وبينهما 

الزمان  بينهما  َبُعَد  الكتابة عندما احتاج لنقل العاني، وقضاء الحاجات من شخص آلخر  إلى  ولقد لجأ اإلنسان 

 بحياة والكان، فطلبات التوظف وتباد
ً
 وثيقا

ً
ل الرسائل بين األصدقاء، وما شابه ذلك من كتابات تتصل اتصاال

 . 1وحاجته لالتصال مع الغير  اإلنسان،

 على استخدامها في مواقف اجتماعية،
ً
 من حيث أنها تعد    والكتابة كفن اتصالي تقوم أساسا

ً
مظاهر هذا    مظهرا

 :ية مثال ذلكاالتصال، حيث يستخدم الطالب الكتابة في مواقف حيات

 .البرقياتكتابة -

 .االستماراتملء - 

 .بهكتابة الخطابات أو الرسائل، وكل مجال من هذه املجاالت له بعض الهارات النوعية الرتبطة  -

الكتابة،  من  الكاتب غرضه  يحدد  بحيث  الكلم،  بمواضع  وبصيرة  خبرة  إلى  تحتاج  فإنها   
ً
فنا الكتابة  تعد  وحينما 

والعبارات،  والتراكيب،  والجمل،  والفردات،  لألفكار،  )تحديد  من  الكتابة  في  سيستخدمها  التي  مواده  ويحدد 

  اتصاليبهذا تعد الكتابة فن والفقرات(، كما أنه يحدد كيف يكتب؟ ولم يكتب؟ وماذا سيكتب؟ و 
ً
 .2 معقدا

 الكتابة عملية معقدة  ب/

، فالكاتب لكي يكتب البد له أن    –اآلن    –ينظر للكتابة          
ً
 نهائيا

ً
على أنها عملية عقلية، عالوة على كونها منتجا

 :يسير في إطار ثالث عمليات أساسية هي

 .علمية التخطيط للكتابة-

 .اإلنشاءعملية التحرير أو -

 .عملية الراجعة-

وكل عملية من هذه العمليات الثالث تتضمن مجموعة من الخطوات اإلجرائية الجزئية الخاصة بها، بحيث تتكامل 

هذه العمليات إلنتاج العمل الكتابي، وال يعني تحديد هذه العمليات بهذا الشكل على أنها عمليات منفصلة، بل هي 

 
 .176، ص2001،  العربي، القاهرة دار الفكر  ،وتجاربدريس العربية في التعليم العام نظريات ت  رشدي أحمد طعيمة، محمد السيد مناع، 1
،  2008،ة والنشرعباطالكتب العربي الحديث لل ،والثانويةالحديثة لتدريس اللغة العربية في املرحلتين اإلعدادية  االتجاهاتعصر، عبد الباري حسني  2

 .129ص
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التخطيط إلى الراجعة، ولكنها تأخذ الشكل الدائري   عمليات متداخلة، كما أنها ال تسير في اتجاه خطي هكذا من

 . بحيث يعود الكاتب من مرحلة التنقيح إلى مرحلة التخطيط؛ لتعديل مساره وتجويد عمله الكتابي

 الكتابة عملية ترميز للرسالة اللغويةج/

بحيث يكون لكل تهدف الكتابة إلى ترميز اللغة في شكل خطي، ويتم ذلك من خالل ترابط مجموعة من الحروف،  

حرف صوت لغوي يدل عليه، بهدف تقديم رسالة من مرسل وهو الكاتب )بعد أن يقوم بتركيب هذه الرسالة في 

بغية تحقيق تواصل جيد بينهما، ومن مهارات    القارئ؛صورة أفكار، وجمل، وألفاظ، وتراكيب( إلى مستقبل وهو  

 :يليعملية الترميز هذه ما 

 .الكتابةتحديد الهدف من -

 .الكتوبتحديد األفكار الرئيسة للموضوع -

 .الوضوعتحديد األفكار الفرعية لهذا -

 .الكتابةتحديد طريقة تنظيم موضوع -

  1تركيب هذه األفكار في قالب لغوي يتناسب مع الوضوع وهدفه -

 الكتابة فن محكوم بقواعد د/

العمل  بتنظيم  يرتبط  ما  القواعد  بها، ومن هذه  يلتزم  أن  الكاتب  ينبغي على  التي  القواعد  للكتابة مجموعة من 

)كتابة   والضمون الكتابي  بآليات   الفكري،  القدمة،  يتصل  ما  ومنها  الفقرة،  بكتابة  يرتبط  ما  ومنها  والخاتمة(، 

ستخدام أدوات الربط بين الجمل والفقرات، كما أن هذه ترقيم(، ومنها ما يتصل بقواعد ا   – نحو    –الكتابة )إمالء  

والخطابات،  والبرقية،  القال،  كتابة  مثل:  به  الخاصة  قواعده  نوع  فلكل  الكتابة،  نوعي  على  تنطبق  القواعد 

، ولكنه فن منظم محكوم بقواعد وأصول 
ً
 عفويا

ً
   .والقصة، وعلى هذا يمكن القول: إن الكتابة ليست فنا

 تفكير الكتابة عمليةه/

مراحل  من  مرحلة  كل  في  يفكر  فالكاتب  بقلمه،  يفكر  قيل  كما  فاإلنسان  تفكير،  عملية  أساسها  في  الكتابة  إن 

 فأخطر معانيه ببالك ولكي يكتب الكاتب البد أن يفكر في موضوعه 
ً
الكتابة، ولذلك قيل إذا أردت أن تضع كالما

ويفكر كذلك في العالقات التي   الكتابي،ه لهذا العمل الذي سيكتب فيه، ويفكر في معانيه وألفاظه، وطريقة عرض

ومن ثم تصبح الكتابة    الكتوبة،  رموز الكلمات وبالتالي فإن التفكير يكشف عن نفسه بوضوح في    األفكار، تربط بين  

 . أسلوبا للتفكير

  

 
 . 129، مرجع سبق ذكره، صعبد الباري حسني عصر 1
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 الطباعة: لثة.الثورة الثا3

استطاع الصينيون اكتشاف الطباعة بحلول القرن الثاني اليالدي، حيث كانوا يمتلكون العناصر الثالثة الالزمة  

بها نصوص منحوتة ودليل على ذلك وجود بعض   للطباعة وهي: الورق وكيفية صناعته والحبر وأسطح خشبية 

ا ينحتون  الصينيون  كان  الرخام، حيث  النحوتة على  الكالسيكية  القطعة الكتب  يغطون  ثم  الرخام  أو  لخشب 

الخشبية النحوتة بالحبر ويضغطون بها على الورق )كانت تسمى هذه الطريقة بطباعة الكتلة( وأول كتاب طبع  

 تانغ.  tangueم في عهد أسرة 868سنة  the diamond sutraبهذه الطريقة هو كتاب الاسة سوترا  

في الطباعة الخشبية بعد اختراع فالح صيني أول طابعة متحركة    بعد ذلك حدث في القرن الحادي عشر تطور كبير

 .1تتضمن مئات الحروف النفصلة

 غوتمبرغ   نىاختراع يوح

من اإلسراع في وتيرة الطباعة حيث أن هدفه   1455في القرن الخامس عشر حوالي    غوتمبرغ  نىيوحتمكن األلاني  

ومبدأ عمل الطابعة كان مماثال لن سبقوه فقام باستبدال القطع الخشبية والحروف الكبيرة، والصغيرة وعالمات  

 الترقيم وغيرها وتحويلها إلى معادن. 

و اختار غوتمبرغ في البداية معدن الرصاص ألنه متوفر و رخيص كما أنه ينصهر في درجة حرارة منخفضة نسبيا  

لكنه اكتشف أن هذا العدن قابل للصدأ أو األكسدة فأضاف إليه معدن القصدير، الذي ال يصدأ صنع غوتمبرغ 

إلنجيل" خاصة أنه اخترع الحبر الذي يمتاز حروف الطباعة باللغة الالتينية و تمكن من طبع الكتاب القدس "ا

باللزوجة حيث يستقر على الحروف البارزة و ال يسيل منها و انتشرت صناعة الطباعة بالحروف العدنية في باقي  

الدن األلانية ثم انتشرت في سويسرا و فرنسا و إيطاليا و هولندا و باقي دول أوروبا بل و عبرت املحيط األطلنطي  

 ريكا. لتدخل أم

 الطباعة اليوم 

ظلت الطباعة رغم اختراع غوتمبرغ بطيئة حيث كان الكتاب يجمعون الحروف باليد ويمكن للمهندسين الهرة جمع 

لكن اليوم يستطيع الكمبيوتر ترتيب العدد نفسه من االحرف في حوالي ثانيتين مع    الفي حرف في الساعة الواحدة،

ا آلة  ظهور  بعد  الطباعة  تقنيات  في ادخال  الليزر  وطابعة  النقطية  والطابعة  االوفست  وطباعة  الدوارة  لطباعة 

 والطابعة الرقمية والطباعة ثالثية االبعاد.   JET D’ENCREوالطابعة نافثة الحبر 1969

  

 
 .59ص  قواسم بن عيس ى، مرجع سبق ذكره، 1
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 وسائل االتصال الجماهيرية )صحافة مكتوبة، راديو، تلفزيون، سينما( الثورة الرابعة: .4

 الجماهيري االتصال واالتصال   1.4

 communication االتصالأ/

وتعني مشترك بمعنى االتصال هو   commun مشتقة من communication االتصال لغة يعني الوصل بين شيئين

اشتراك الرسل والستقبل في رسالة واحدة وهي العملية التي يتم من خاللها إرسال رموز لغوية، إشارات، صور،  

باالتصال أو الرسل إلى الستقبل أو الرسل إليه أو التلقي الذي ينتظر منه أن يقوم بردة فعل إلخ من طرف القائم  

 .1معينة

على أنه" العملية التي يتفاعل بمقتضاها مرسل ومتلقي    جيهان احمد رشتيوقد عرف االتصال من قبل األستاذة  

الرسالة سواء كان الرسل شخصا واحدا أو مجموعة من األشخاص وفيها يتم نقل األفكار والعلومات بين األفراد 

 "2.عن قضية أو واقعة معينة 

الستقبل أو التلقي، الرسالة، وتتمثل عناصر العملية االتصالية في: القائم باالتصال أو الرسل، الرسل إليه أو  

 الوسيلة، ردة الفعل أو التغذية العكسية، رجع الصدى وهناك من يضيف عنصر التشويش.

 االتصال الجماهيري ب/

الناحية  بينهم من  الناس يختلفون فيما  أعداد كبيرة من  أو خيالية قصص روايات على  واقعية  هو بث لرسائل 

واالجتماعية   األخبار  االقتصادية  مجموع  وهي  متفرقة  جغرافية  مناطق  في  وينتشرون  والثقافية  والسياسية 

 .والعلومات التي تدور حول األحداث فتنشرها وتذيعها اإلذاعة مثال

أو  الستمع  أو  للقارئ  يتيح  ال  مما  تقريبا  واحد  جانب  من  يتم  فهو  مختلفة  له خصائص  الجماهيري  فاالتصال 

األسئلة أو التعقيب على الرسائل، وإن كان االتصال الشخص ي يمتاز بتعديل الرسائل التبادلة في الشاهد بتوجيه  

ويختلف  الكبرى  اليزة  هذه  تفقد  الجماهيري  االتصال  وسائل  فإن  الرسل  إلى  الستقبل  من  الصدى  رجع  ضوء 

دان صفة التخاطب مع فرد االتصال الجماهيري أيضا عن االتصال الشخص ي من حيث انعدام طابع الواجهة وفق

 .معين

بوجه عام إلى كل الوسائط )األدوات أو الوسائل( غير   Mass Media ويشير مصطلح وسائل االتصال الجماهيري 

الشخصية لالتصال، التي عن طريقها تنقل كل العلومات السمعية البصرية بشكل مباشر إلى الجماهير، وتشمل 

 
 .19. ص 2000، القاهرة، 2الكتب، ط، عالم نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير، محمد عبد الحميد 1
، جامعة واالتصالفي علوم االعالم  ، رسالة ماجستير االتصال في أوساط الشباب في ظل التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصالمليكة هارون،  2

 . 33ص، 2004الجزائر،
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والصحف واملجالت والكتب، ومن الجدير بالذكر أن الصطلح هو اختصار  وسائل االتصال الراديو والتليفزيون  

متصل   األول  جانبين  يتضمن  التعريف  هذا  فإن  ولهذا،  الجماهير"  مع  االتصال  في  الستخدمة  "األدوات  لعبارة: 

ل بأن بالوسائل الفنية للنقل واالتصال، والثاني متصل بالجمهور، وفي هذا الصدد يذهب بعض الباحثين إلى القو 

 األعضاء الذين يكونون الجمهور ليسوا كثيرين وغير متجانسين فقط،

 بل انهم يستجيبون أيضا لكل وسيلة من وسائل االتصال كأفراد منفصلين.

 وسائل االتصال الجماهيري ج/

 اسية:هناك العديد من وسائل االتصال الجماهيري، اال ان أهمها وأكثرها تأثيرا واقناعا يتمثل في ثالث وسائل أس 

 الوسائل الكتوبة او القروءة )الصحافة والطبوعات بشكل عام(.  ✓

 الوسائل السموعة )الراديو واإلذاعة(.  ✓

 الوسائل السمعية البصرية )التلفزيون والسينما(.  ✓

 سوف نفصل فيما بعد في كل وسيلة من هذه الوسائل.

 خصائص االتصال الجماهيري د/

 :الجماهيري ما يليومن أهم خصائص االتصال 

 صحف وجرائد، إذاعة، تلفزيون، سينما،... يعتمد االتصال الجماهيري على التكنولوجيا و وسائل نقل العلومات  -

 .يعمل االتصال الجماهيري على تقديم معاني مشتركة لاليين الناس الذين ال يعرفون بعضهم البعض -

 .تنوع حتى تكون مفهومة و تلبي كل الرغباتتتسم رسائل االتصال الجماهيري بالعمومية و ال  -

 .يتم التحكم في االتصال الجماهيري من خالل العديد من حراس البوابات اإلعالمية -

 يحدث رجع الصدى متأخر في االتصال الجماهيري إذا ما تمت مقارنته باألنواع األخرى لالتصال. -

 وسائل االتصال املكتوبة والسمعية البصرية  2.4

 )الصحافة واملطبوعات بشكل عام(   املكتوبةوسائل االتصال أ/

د وسائل اإلعالم الكتوبة، والقروءة، ونذكُر فيما يلي أهّم هذه الوسائل:   تتعدَّ

ُحف أو الجرائد -  الصُّ

ُحف اليومّية، واألسبوعّية بشعبّية    من وسائل اإلعالم الطبوعة، حيث تحظى الصُّ
ً
كبيرة  هي الشكل األكثر شيوعا

في عام   للتواُصل  ُحف كوسيلة  الناس، والجماهير، وقد بدأ استخدام الصُّ ر عن 1814بين عاّمة  عِبّ
ُ
ت إذ كانت  م، 

تيُح للُمعِلن َوْضع ما ُيريد إعالنه 
ُ
رت مع مرور الوقت، وأصبحت ت  بأّنها تطوَّ

ً
النشرات الحكومّية، والسياسّية، علما

ُد ِوفق ميزانّية الشخص الذي ُيريد وضع  من معلومات، وصور، وبيانات، كما أّن ح جم اإلعالن في الصحيفة يتحدَّ

حف، سواء السياسّية، أو الرياضّية،   اإلعالن، وُيمكن للجمهور اختيار الفئة التي ُيريدونها من هذه الصُّ

  غيرها. أو االقتصادّية، أو  
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ت-
ا

  املجال

تيُح للُمعِلن إيصال  
ُ
عتَبر أحد أشكال وسائل اإلعالم الكتوبة التي ت

ُ
د، حيث ت

َّ
هي صفحات ورقّية موضوعة ِضمن ُمجل

ة التي تتناسب مع  
ّ
دة من الجمهور، بحيث ُيمكن للزبون اختيار املجل إعالنه بتقنيات، وأفكار جديدة، ولفئة ُمحدَّ

 اهتمامه.  

 النشرات اإلعالنية-

 ج
ً
ستخَدم؛ تشمل حدودا

ُ
مات، وهي ت

َّ
نظ

ُ
غرافّية أوسع، وفئات أكثر، ويتمُّ توزيعها من ِقَبل األفراد، والشركات، وال

لإلعالن عن سلعة، أو خدمة ما، أو لإلعالنات في االنتخابات وغيرها من اإلعالنات التي تستهدف فئة واسعة من  

 الجمهور. 

لة- فصَّ
ُ
بات أو النشرات امل تي ا

ُ
 الك

  
ً
لة عن أكثر تفصيال من النشرات اإلخبارّية، حيث تكون على شكل ورقة بعّدة طّيات، وتشتمل على معلومات ُمفصَّ

نَتج.  
ُ
 ال

لَصقات -
ُ
 امل

ات  
ّ
وَمحط االستراحات،  وأماكن  الُجدران،  ْصقها على 

َ
ول َوْضعها،  يتّم  الخارجّية، حيث  اإلعالنات  أشكال  وهي من 

تشتمل على معلومات ُمختَصرة، بحيث تجذُب الارَّ في الطريق؛ لقراءتها االنتظار، وغيرها من األماكن العاّمة، وهي 

 بسهولة.  

 اإلذاعة، السنيما، التلفزيون( ) البصريةوسائل االتصال السمعية ب/

 االذاعة -

  1901ديسمبر  14، وفي 1890تعود التجارب األولى التي أجريت من أجل نقل الصوت عبر األثير إلى حوالي عام 

 .  1920في إتمام أول إرسال السلكي ولكن اإلذاعة لم تصبح حقيقة واقعة إال في عام  ماركونينجح 

جريت فيها أول تجارب فى هذا التيوتعد الواليات التحدة الدولة األولى 
ُ
الحقل وتبعتها من قريب بريطانيا وفرنسا   أ

 .وألانيا، ونشطت استراليا وكندا في هذا الضمار في تاريخ يعتبر مبكًرا نسبًيا

في بنسلفانيا بتشغيل محطة   Westinghouse "الهندس في شركة "  فرانك كونرادبدأ الدكتور   1920ففي عام 

يقى املحلية السجلة ونتائج الباريات الرياضية، وقد أثار ذلك  راديو تليفون الهواة، واعتاد كونراد إذاعة الوس



 

86 
 

اهتماًما شديًدا من جانب الصحافة التي كتبت تقارير صحفية عن ذلك االختراع، وتم صناعة أجهزة استقبال  

 1ثمن الجهاز عشرة دوالرات.

، ووافق افتتاحها إجراء انتخابات الرئاسة، وخالل  1920نوفمبر   2وقد بدأت هذه املحطة تذيع برامج منتظمة في  

 . األشهر األولى لتشغيل املحطة أذاعت وصًفا صوتًيا لباريات في الالكمة والبيسبول 

 . 1924في عام  B. B. C وتم إنشاء هيئة اإلذاعة البريطانية

حتى كانت هناك محطة   1924، وما إن انتهت سنة 1923، وفي ألانيا 1921ي فرنسا عام وبدأ البث اإلذاعي ف 

  1200بلغ عدد محطات اإلذاعة في العالم حوالي  1935إذاعة واحدة على األقل في كل بلد متقدم، وفي عام 

 محطة.  7500إلى أكثر من  1960محطة، ووصل العدد في عام 

 خصائص االذاعة-

وسائل االتصال التي يمكنها الوصول إلى جميع السكان بيسر متخطية كل الحواجز، فهو يصل إلى الراديو من  -

جماعات خاصة كاألطفال وكبار السن، والتعلمين واألقل تعليًما وغير ذلك من الجماعات التي يصعب الوصول  

 .إليها من جانب وسائل اإلعالم األخرى 

الرسالة  - بها  تنقل  التي  الفائقة  إلى جهاز االستقبال، فاالتصال عن طريق السرعة  االتصالية من جهاز اإلرسال 

 .اإلذاعة ال يحتاج إلى وسيط، فهي تصل مباشرة من القائم باالتصال اإلذاعي إلى الستمع

ال يحتاج الراديو إلى أي مجهود من جانب الستمعين، وحيث أن غالبية الناس أصبحوا مشغولين وليس لديهم  -

 .الشاهدة أصبح الراديو هو الوسيلة السهلة التي تبقيهم على علم بما يحدث وقت للقراءة أو

 السينما -

في  األساسية  الدعائم  إحدى  الصورة  كانت  لالتصال  والرسوم كرموز  النقوش  استخدام  اإلنسان  أن عرف  منذ 

والكهوف وجدران العابد عملية االتصال وظلت هذه الصورة حبيسة منذ أن نقشها اإلنسان القديم في الصخور  

حتى رسمها الفنانون في العصور الوسطى على حوائط الكنائس، وقبابها... ثم اخترعت آلة التصوير، فأخرجت من 

 الصورة الواحدة عدة نسخ، ثم ظهرت السينما فزادت قوة الصورة ورهبتها من خالل الحركة والكالم واللون. 

الثابتة، فكان مولد هذه الوسيلة التي أخذت مكانها في عالم االتصال، بدأت السينما عندما أمكن تحريك الصورة   

أي القهى الكبير    "الجران كافيه"، وكان ذلك في فناء  1895ديسمبر    28وقد شاهد الجمهور أول عرض سينمائي في  

 
السموعة. وتسمى اإلذاعة أيضا  الصوتية ؛ وتعد اإلذاعة أهم الوسائل1906 مسموعة، كان أول إذاعة تبث برامجها في عام إعالم  هي وسيلة البث اإلذاعي أو اإلذاعة 1

الالتينية )راديوس( وتعني نصف  الكلمة  إلى  التي يرجع أصلها  الكهرومغناطيسية مع   قطر  )الراديو(  تبث الوجات  تنطبق على اإلرسال االذاعي حيث  وهذِه التسمية 

 .على هيئة دوائر وي الغالف الج تضمين الوجات الصوتية عبر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1906
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
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"  في هو  للسينما  الحقيقي  واملخترع  لوميير"باريس،  الصور   لويس  لعرض  جهاز  أول  يضع  أن  استطاع   الذي 

 .1السينمائية والتقاطها 

ولم يمض على العرض األول ثمانية أشهر إال   أصبحت السينما واقًعا ملموًسا 1895فبراير   13وابتداًء من تاريخ  

إلى اليابان والهند وأستراليا، ولم تمض سنة على  لومييردخل هذا االختراع جميع عواصم أوروبا، وانتقلت سينما  

 .أول حفلة عرض في باريس حتى كانت العروض السينمائية تغزو العالم كله

وسائل السموعة الرئية كالفيلم السينمائي والتليفزيون،  وقد اتضح من التجارب والدراسات التي أجريت على ال

أن لهاتين الوسيلتين تأثيًرا قوًيا بحكم واقعية الصورة، وحيويتها، واقترانها بالصوت العبر. فهذه الوسائل تعتمد  

 % من معارفه. 98على حاستي السمع والبصر اللتين يحصل اإلنسان بواسطتهما على 

الو   هاتين  أن  لوحظ  األخرى،  وقد  الوسائل  من  أكثر  الجماهير  جانب  من  كامل  اهتمام  على  تستحوذان  سيلتين 

خاصة األطفال، فقد كشفت بعض الدراسات أن أغلب األطفال وكثيًرا من الكبار يميلون إلى أن يقبلوا دون تساؤل  

 .أغلب العلومات التي تظهر في األفالم وتبدو واقعية، ويتذكرون تلك العلومات بشكل أفضل

 التلفزيون -

جاء التليفزيون إلى حيز الوجود فتفوق على السينما بأن أكسب الصورة مزيًدا من الحيوية والواقعية، ونظًرا ألن 

في  جماهيري  اتصال  وسيلة  أهم  وجيزة  فترة  في  أصبح  فقد  والكلمة،  الصورة  بين  فريد  بشكل  يجمع  التليفزيون 

 .عصرنا

الذي تمكن من اختراع فكرة التليفزيون  J. Bird "جون بيرد"يرجع الفضل في إخراج التليفزيون إلى العالم البريطاني  

تطبيًقا لعدة نظريات علمية، حيث أجرى العديد من التجارب حتى وصل لفكرة اإلرسال   1924إلى حيز الوجود عام  

 واالستقبال التليفزيوني.

من هيئة اإلذاعة البريطانية باستخدام استوديوهات    1929ديسمبر    5ونية بريطانية في  وانطلقت أول إذاعة تليفزي 

هو بداية أول إرسال تليفزيوني منظم في بريطانيا،   1936نوفمبر    2، غير أن البرامج لم تكن منظمة، ويعد يوم  بيرد""

( أجريت تجارب مماثلة أدت  1930  -  1923ولم تتجاوز مدة اإلرسال ثالث ساعات وفي نفس الفترة تقريًبا )من عام  

 .الختراع التليفزيون في الواليات التحدة األمريكية

 
لوميير 1 لوميير: هما  : Les Frères Lumièreبالفرنسية األخوان  لومييرو  : Auguste Lumièreبالفرنسية أوغست   : Louis Lumièreبالفرنسية لويس 

تاريخ فرنسيان صناعيانو  مهندسان وهما في  رئيسيا  دورا  الفوتوغرافيو  السينما لعبا  أالتصوير  من  ويعدان  صناع،  العام    .األفالم وائل  السينمائي  عرضهم  يعتبر 

من أشهر أوائل العروض السينمائية، كما تطغى شهرتهم على شهرة مواطنهم لوي لو برينس   بباريس لعشر أفالم مدة كل منهم حوالي ستة وأربعون ثانية1895  سنة

 الذي يجمع معظم الؤرخون على أنه أول من صنع فيلم سينمائي متحرك 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1895
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
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االنتشار   في  األخرى  الوسائل  كل  فاق  قد  أنه  إال  الجماهيري،  االتصال  وسائل  أحدث  هو  التليفزيون  أن  ورغم 

في كل ركن من أركان الع البيوت، وأخذت أجهزته تنتشر  في كل  الم وهو يجمع النظور والتأثير، فقد أخذ مكانه 

بالسموع، ويستغل الصوت والصورة، فهو أفضل من الراديو في هذه الناحية، ويشبه السينما من حيث التقنية،  

 إال أنه يختلف عنها في أن ما يعرضه للناس ينتقل إليهم، وال يكلفهم مشقة االنتقال إليه.

محدد، وعادة الذهاب إلى السينما أو السرح ال تتحقق إال  إن الذهاب إلى السينما أو السرح، إنما يكون في وقت 

في وقت الفراغ أو الراحة، وال تتم بصورة يومية، أما التليفزيون فإنه يصل إلى الناس في أماكن تواجدهم، ويعرض 

عليهم العالم واألحداث وشتى مظاهر الحياة، وهذه الطبيعة تيهئ له فرصة مخالطة كافة الفئات االجتماعية،  

 .ويلمس عن قرب مختلف اهتماماتهم، ويفوق في ذلك الراديو بكثير

 خصائص التلفزيون -

التلفزيون أقرب وسيلة لالتصال الواجهي، فهو يجمع بين الرؤية والصوت والحركة واللون، وقد يتفوق  -

 .ةثابتاألشياء ال التليفزيون على االتصال الواجهي في أنه يستطيع أن يكبر األشياء الصغيرة، ويحرك 

يقدم التليفزيون مادة إعالمية في نفس زمن حدوثها، أي قد ال تمر فترة زمنية بين وقوع الحدث وتقديمه، ومع  -

 التطورات الحالية فإنه قد ينقل األحداث مباشرة. 

أساليب  يلعب التليفزيون دوًرا أكبر وأكثر تأثيًرا من الصحافة والراديو في عملية اإلعالن، ويسمح بتطوير -

 .وتقنيات متقدمة في تقديم اإلعالن، وإثارة الشاهدين وجذبهم نحو النتج

ونخلص مما سبق إلى أن وسائل اإلعالم الجماهيري املختلفة تتكامل فيما بينها في تقديم الرسالة اإلعالمية، فلكل  

 ل وسيلة على العيوب  وسيلة سماتها التي تميزها عن األخرى، ولكل وسيلة جمهورها الخاص، وتغطي مزايا ك 

أو أوجه القصور التي تعاني منها هذه الوسيلة، كما أن هذه العيوب قد تكون حافًزا للمتلقي لتنويع الوسائل التي 

 .يستخدمها، ليستفيد من مزاياهم جميًعا، ويتجنب أوجه القصور في هذه الوسائل
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 تكنولوجيا االتصال وتكنولوجيا االتصال الحديثة الثورة الخامسة: .5

 مفهوم تكنولوجيا االتصال 1.5

 وتنقسم الى قسمين:   TECHNOLOGYاليونانية  اللغةاشتقت كلمة تكنولوجيا من  

TECHNO    تعني تقنية او فن او مهارة وLOGY    اوLOGES   .تعني علم و دراسة وعند جمع الكلمتين نجد علم التقنية

أّن الصطلح يؤكد باألساس على دور االتصاالت   إلى  لتوضيح مفهوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تجدر اإلشارة 

العلومات  إلى  الوصول  من  الستخدمين  ن 
ّ
مِك

ُ
ت التي  الضرورية  الؤسسات  برامج  عن   

ً
فضال الحاسوب  وأجهزة 

 .1ا ونقلها ومعالجتها وتخزينه

العمل التي تستقر    وأساليبالتطبيقية    والقواعدبأنها: مجموعة من النظم    اصطالحاالتكنولوجيا    تعريف  ويمكن

االنتاج   مجاالت  في  مبتكرة  دراسات  أو  لبحوث  الستحدثة  العطيات  النظم   والخدمات لتطبيق  التطبيق  كونها 

 وبالتالي الفنية التي يستخدمها اإلنسان في مختلف نواحي حياته العملية    واألساليبالكتسبة    والخبراتللمعرفة  

 اإلنسانية.  والعرفةفهي مركب قوامه العدات 

 الكتسبة التي تحقق انتاج سلعة   والخبراتأسامة ابن الخولي بأنها "مجموعة من العارف  الباحث عرفها وقد

 2.معين" اقتصادي و إطار نظام اجتماعي   وفيأو تقديم خدمة 

  واملحتوى مجموع التقنيات أو الوسائل أو النظم املختلفة التي توظف لعالجة الضمون  هي  االتصال    تكنولوجيااما  

التنظيمي   أو  الشخص ي  أو  الجماهيري  االتصال  عملية  توصيله من خالل  يراد  جمع   والتيالذي  يتم  من خاللها 

من خالل الحسابات االلكترونية ثم تخزين   والرقمية  والرئيةأو الصورة    والكتوبةالسموعة    والبياناتالعلومات  

 .في الوقت الناسب  واسترجاعها والعلوماتهذه البيانات 

  

 
 ، دراسة تطبيقية ميدانية، الكتب استخدام تكنولوجيا االتصال في اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيونيعبد الباسط محمد عبد الوهاب،  1

 . 82ص ،2005الجامعي الحديث، 

 نفس الرجع.  2
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 تكنولوجيا االتصال الحديثة 2.5

  واإللكترونيات  والالسلكيةالسلكية    والتكنولوجياهي كل ما ترتب عن االندماج بين تكنولوجيا الحاسب االلكتروني  

)  والوسائطالدقيقة   انتاج  multimediasالتعددة  على  فائقة  قدرات  ذات  لتكنولوجيا  جديدة   وجمع (أشكال 

  وغيرها  واللون   والحركة  والصورة  والصوتالعلومات بأسلوب يعتمد على النص    واسترجاع  ونشر  ومعالجة  وتخزين

 1والشخص ي من مؤثرات االتصال التفاعلي الجماهيري  

 خصائص تكنولوجيا االتصال الحديثة  3.5.

الاض ي ثورة كبيرة في مجال وسائل االتصال جعلت من العالم قرية كونية ، فمع تطور الحاسبات ، شهد العقد   

الوسائط  تكنولوجيا  وظهور   ، الفضائي  البث  تكنولوجيا  واستخدام   ، العلومات  وشبكات   ، الهاتف  وشبكات 

اإلطار هذا  وفي   ، املختلفة  بتطبيقاتها  التفاعلي  االتصال  وتكنولوجيا   ، حديثة   التعددة  اتصالية  وسائل  ظهرت 

الوسائل   تفتقدها  تكنولوجية  وخصائص  وقدرات  إمكانات  من  الوسائل  هذه  تمتلكه  لا  وذلك  ومتميزة  وعالية 

بها هذه الوسائل االتصالية الحديثة   التي تتميز  التقليدية، ولعل أهم هذه الخصائص  وفي مقدمتها    -االتصالية 

تفاعل بين الرسل والستقبل، وقدرتها علي النقل الحي السريع للمعلومات، هي امتالكها ألدوات    -شبكة االنترنت

العملية  أطراف  بين  الرسائل  وتبادل  والتحركة،  الثابتة  والصورة  كالصوت  التعددة  للوسائط  واستخدامها 

   .االتصالية والجمع بين خصائص وسائل االتصال الشخص ي ووسائل االتصال الجماهيري 

 التفاعلية  أ/

تطلق هذه السمة على الدرجة التي يكون فيها للمشاركين تأثيرا على أدوار االخرين واستطاعتهم تبادلها ويطلق على 

ممارستهم المارسة التبادلة او التفاعلية وهي بمعنى وجود سلسلة من األفعال االتصالية التي يستطيع الشخص  

أفعاله االتصالية الرسل يستقبل ويرسل في آن واحد وكذلك يطلق  ويقوم ب  ( ب)ن يأخذ فيها موقع الشخص  أ  (أ)

على القائمين باالتصال حسب هذه الخاصية الشاركين بدل الصادرـ، مثال على ذلك التفاعلية في بعض أنظمة 

 النصوص التلفزة. 

ي اختيار العلومات  نتج عن هذا التفاعل انحسار تحكم الدولة في مصادر العلومات واالخبار وأصبح الفرد حر ف

 2والبرامج وفق اتجاهاته وإمكانياته وقدراته االدراكية.  

  

 
 . 67ص، 2003،روالتوزيع، الجزائ، دار ھومة للنشر وخصائصهاماھیتھا ، مجتمع اإلعالم واملعلوماتمحمد لعقاب، 1
 . 107ص ، نفس الرجع 2
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 الالتزامنية ب/

. وتعني كذلك 
ً
 أو مرسال

ً
هي إمكانية التفاعل مع العملية االتصالية في الوقت الناسب للفرد، سواء كان مستقبال

الستخدم وال تتطلب من كل الشاركين أن يستخدموا امكانية إرسال الوسائل واستقبالها في وقت مناسب للفرد  

 في نظام البريد االليكتروني ترسل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى مستقبلها  
ً
النظام في الوقت نفسه، فمثال

 في أي وقت دونما حاجة لتواجد الستقبل للرسالة. 

 الالجماهيريةج/

جه إلى فرد أو إلى جماعة معينة، وليس إلى جماهير ضخمة كما كان  تعني أن الرسالة االتصالية من المكن أن تتو  

 درجة التحكم في نظام االتصال بحيث تصل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى مستهلكه. 
ً
 في الاض ي، وتعني أيضا

 قابلية التحريك أو الحركية د/

صال في أي مكان إلى آخر أثناء حركته مثل  هناك وسائل اتصالية كثيرة يمكن لستخدمها االستفادة منها في االت

عدة  وزنها  الستندات  تصوير  آلة  وهناك  اليد،  ساعة  في  الدمج  التليفون  السيارة،  تليفون  املحمول،  التليفون 

 أوقيات، وجهاز فيديو صغير، وجهاز فاكسميل، وحاسب آلي نقال مزود بطابعة. 

 قابلية التحويل  ه/

العلومات عن وسيط إلى آخر كالتقنيات والبرامج الخاصة بالحاسب االلكتروني   وهو قدرة وسائل االتصال على نقل

نظم  وهناك  الصوتي،  التعرف  نظم  مثل  وبالعكس،  مطبوعة  رسالة  إلى  السموعة  الرسالة  تحويل  يمكنها  التي 

 الترجمة اآللية ظهرت مقدماتها في نظام مينتيل الفرنس ي.

 قابلية التوصيل  و/

تعني امكانية توصيل األجهزة االتصالية، مثل: الحاسبات االلكترونية والطابعات وأجهزة الهاتف، بمجموعة كبرى 

 متنوعة من أجهزة أخرى، بعض النظر عن البلد الذي تم فيه الصنع. 
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 الشيوع واالنتشار  ز/

النهجي لنظام االتصال حول العالم وفي داخل كل طبقة من طبقات املجتمع وال يكون حكرا على االثرياء   االنتشار  اي 

 .املجتمعفقط وإنما يشمل كل فئات وطبقات 

 الكونية ح/

الجديدة لوسائل االتصال هي بيئة عالية دولية حتى تستطيع العلومة أن تتبـع السـارات العقدة،    األساسيةالبيئة  

 د السالك التي يتدفق عليها رأس الال إلكترونيا عند الحدود الدولية في أي مكان في العـالمكتعق

من خالل السمات السابقة للتكنولوجيا الحديثة يتضح أن تكامل واندماج وسائل اإلعالم وتكنولوجيا االتصال  

ين إمكانيات غير محدودة لالختيار  والعلومات أحدث تحوالت عظيمة في طبيعة العمليات االتصالية، وأتاح للمتلق

والتفاعل الحر مع القائمين باالتصال، كما أصبح لكثير من وسائل اإلعالم ذات التكنولوجيات العالية القدرة على  

إلى رسالة مكتوبة   السموعة  الرسالة  أخرى، كتحويل  إلى  وتحويلها من وسيلة  من وسيط آلخر،  العلومات  نقل 

قدرت من  زاد  وما  منظومة  والعكس،  لتشكل  البعض  بعضها  مع  االتصالية  األجهزة  توصيل  إمكانية  ذلك  على  ها 

 اتصالية متكاملة. 

ويرى الباحثون ان تكنولوجيا االتصال قد سارت بالتوازي مع تكنولوجيا االتصال الحديثة التي كانت نتيجة لتفجر  

 العلومات وبالتالي هي امتداد لها في عالم التكنولوجيا. 

والشبكات   والبصرية  السمعية  الشبكات  تقارب  إلى  لإلشارة  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيا  مصطلح  ويستخدم 

الهاتفية مع شبكات الحاسوب من خالل نظام واحد للكابالت أو الوصالت، حيث توجد حوافز اقتصادية كبيرة  

 الت.لدمج شبكة الهاتف مع نظام شبكة الحاسوب باستخدام نظام موّحد واحد للكاب 

  



 

93 
 

 املحور السابع: الحاسبات، الشبكات وشبكات االتصال عن بعد 

 الحاسبات اآللية.1

 مفهوم الحاسب اآللي 1.1

ويقابلها   (computer) باإلنجليزيةهو علم األعداد، وتعني كلمة حاسب  مصدر الفعل حسب، وعلم الحاسب   :لغة

استخدمت عدة مصطلحات للداللة على كلمة الكمبيوتر أي ناظمة آلية، وقد   (ordinateur) في اللغة الفرنسية

 .مثل الحاسوب والحاسب اآللي

 :توجد العديد من التعريفات لصطلح النظام نذكر منها ما يلي :اصطالحا

 األول التعريف 

 مجموعة من البيانات الداخلة (process) مجموعة من األجهزة التكاملة تعمل مع بعضها البعض بهدف تشغيل 

(input data) وفقا لبرنامج(program)  1موضوع مسبقا للحصول على نتائج معينة. 

 تعريف الوسوعة الشاملة لصطلحات الحاسب  :الثانيالتعريف 

  (data input) بياناتجهاز الكتروني يستطيع ترجمة أوامر مكتوبة بتسلسل منطقي لتنفيذ عمليات إدخال 

وإجراء عمليات حسابية أو منطقية، والبيانات يتم إدخالها بواسطة  (information output) أو إخراج معلومات

من خالل وحدة العالجة الركزية التي مشغل الحاسب عن طريق وحدات اإلدخال مثل لوحة الفاتيح واسترجاعها 

، وبعد معالجة البيانات يتم كتابتها  (logic operation) النطقيةتقوم بإجراء العمليات الحسابية وكذلك العمليات  

 .2على أجهزة اإلخراج من طابعات أو شاشات أو وسائط تخزين املختلفة 

 :التعريف الثالث

تقوم بمجموعة مترابطة و متتالية من العمليات على    Electronic devicesااللكترونيةالحاسوب هو من اآلالت  

واألوامر   Instructions تتناولها بالعالجة وفقا ملجموعة من التعليمات  Input Data مجموعة من البيانات الداخلة

موضوعة   الصادرة  خطة  حسب  منطقيا  تنسيقا  النسقة  لح  Algorithm إليه,  معرفة مسبقا  معينة  مسألة  ل 

بالجمل واألوامر  التعليمات  وتسمى  معينة,  أغراض  تحقيق  في  تفيد  ومعلومات  نتائج  على  الحصول   بغرض 

Statements, هذه الجمل      ومجموعة 
ً
برنامجا مبرمج  Program تسمى  يسمي  البرنامج  يصمم  الذي   والشخص 

3Programmer. 

 

 
  جامعة ،واالتصالفي علوم االعالم  رسالة ماجستير  ،الجزائرية ةاملؤسسة االقتصادي استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في  حورية بولعويدات، 1

 . 90ص، 2007/2008قسنطينة،
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 :التعريف الرابع

األجهزة   من  مجموعة  العدات هو  تسمي  من   يتم Hardware االلكترونية  مجموعة  بواسطة  أدائها  في  التحكم 

  1Software.البرمجيات

 :يرى الباحث أن مفهوم الحاسوب يتمحور حول العناصر التالية

 . مجموعة من األجهزة التكاملة مع بعضها-

 .والنسقة منطقيا في شكل برامجتسيرها مجموعة من األوامر املجمعة -

 .(معلومات…)مخرجات  تقوم بمعالجة الدخالت )بيانات( بهدف الحصول على -

 .تتم عملية اإلدخال بواسطة وحدات اإلدخال: لوحة الفاتيح، الناسخ، األقراص بأنواعها-

 .تتم عملية العالجة عن طريق وحدة العالجة-

 . الطابعاتتتم عملية عرض املخرجات بمختلف وسائل العرض: الشاشات، -

هي جهاز الكتروني يوجه لقبول البيانات والعلومات ومعالجتها وتخزينها وعرضها، وإن   اذن   الحاسبات االلكترونية

لحاسوب  وجود الحاسوب اليوم أصبح ضرورة ال بديل عنها، فمن الصعب أن نجد نشاطا أو عمال معينا ال مكان ل

 فيه.

 سب اآللي مكونات الحا  2.1

كونات البرمجيةأ/
ُ
 امل

هي تلك البرامج التي تقوم بإرشاد الكونات الادية بكيفية القيام بعملها، وتعمل هذه البرامج في ظل أنظمة تشغيل  

خاصة بها، فقد يتوافق برنامج للعمل ضمن نظام تشغيل ُمعين بينما ال يعمل ضمن نظام تشغيل آخر، وتستطيع  

ة اليكانيكية، وتقسم الكونات البرمجية لجهاز الكمبيوتر  البرامج القيام بأكثر من وظيفة، وباستخدام نفس االجهز 

 إلى ُجزئين رئيسيين وهما برامج النظام وبرامج التطبيقات.

 برامج النظام -

البرامج    من  النوع  هذا  ويعمل  من خاللها،  الكمبيوتر  جهاز  ليعمل  خصصة 
ُ
امل الكمبيوتر  برامج  أنواع  أحد  وهو 

ستخِدم بالتفاُعل معها بشكل ُمباشر، 
ُ
كونة للحاسوب وبين التطبيقات التي يقوم ال

ُ
كوسيط بين األجزاء الادية ال

 
ُ
سيطر على البرامج األ

ُ
خرى، فهو الذي يقوم بإدارتها ومن األمثلة على هذا النوع من  فبرنامج النظام هو البرنامج ال

 الذي عمل على بدء تشغيل النظام الذي يعمل به الكمبيوتر.  BIOSالبرامج هو برنامج الـ

  

 
تاريخ  / https://khitasabdelkarim.wordpress.com/2015/09/19،(wordpress.com)–تعــريف الحاسوب/ الحاسب / الكمبيــوتر  عبد الكريم خيطاس، 1

 . 23/05/2022االسترجاع

https://khitasabdelkarim.wordpress.com/2015/09/19/%D8%AA%D8%B9%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AA%D8%B1/#_ftn4
https://khitasabdelkarim.wordpress.com/2015/09/19/%D8%AA%D8%B9%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AA%D8%B1/#_ftn4
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 برامج التطبيقات -

 برامج   
ً
ستخِدمين لجهاز الحاسوب، وُيطلق عليها أيضا

ُ
هي تلك البرامج التي يتم استخدامها من ِقبل األشخاص ال

ستندات 
ُ
تيح للُمستخِدم القيام بالهام عبر الحاسوب، كإنشاء جداول البيانات أو ال

ُ
اإلنتاجية، فهي البرامج التي ت

وجدير بالذكر أن هذه البرامج منها ما هو سهل وبسيط كتطبيق  أو حتى التصُفح عبر اإلنترنت، ولعب األلعاب،  

 كبرامج ُمعالجة النصوص. 
ً
 اآللة الحاسبة، ومنها ما يكون ُمعقدا

   1املكونات املاديةب/

عرف بالعدات وهي األجزاء اللموسة والادية من مكونات جهاز الحاسوب، والتي تنقسم إلى
ُ
 :ت

   كونات داخليةم-

سمى  
ُ
وتضم العديد من األجزاء الهمة    System Unitباإلنجليزي  الكونات الداخلية لجهاز الحاسوب بوحدة النظام ت

 في جهاز الحاسوب: 

 اللوحة األم *

عرف اللوحة األم 
ُ
باللوحة الرئيسية أو لوحة النظام في جهاز الحاسوب، إذ تحتوي   Motherboard :باإلنجليزية  ت

 لنوع اللوحة األم، بحيث تجمع بين الكونات الادية ،  الدوائر الكهربائيةعلى العديد من  
ً
التي تختلف في عددها ِتبعا

جهاز   في  األم  اللوحة  عتبر 
ُ
وت البعض،  بعضها  مع  والتواصل  باالتصال  لها  يسمح  مما  الحاسوب  لجهاز  خرى 

ُ
األ

 يتم تصميمها بحيث تتناسب للعمل مع أنواع 
ً
 ُمميزا

ً
عالج. الحاسوب ُمكونا

ُ
 ُمعينة من الذاكرة أو ال

  وحدة املعالجة املركزية *

عتبر وحدة العالجة الركزية
ُ
عالج Central processing unit :باإلنجليزية ت

ُ
 Processor :باإلنجليزية أو ما ُيعرف بال

معالجة وتنفيذ كل هي السؤولة عن    CPUبمثابة دماغ لجهاز الحاسوب، فهذه الوحدة التي ُيشار لها باالختصار

، وتتناسب سرعة وحدة العالجة الركزية 
ً
ُمعقدا أو   

ً
إلى الحاسوب، سواء كان هذا األمر بسيطا أمر يتم إيصاله 

 مع سرعة جهاز الحاسوب، فكلما كانت الواصفات الفنية للُمعالج متطورة أدى ذلك إلى سرعة تنفيذ  
ً
 طرديا

ً
تناسبا

 األوامر وُمعالجتها.

التي ُيوكل لها مهمة إجراء العمليات    (ALU)عالجة الركزية من عّدة أجزاء، كوحدة الحساب والنطقتتكون وحدة ال

م
ُ
التحك عالج، ووحدة 

ُ
ال التي يحتاجها  للجهاز، هذا   (CU)الحسابية والنطقية  خرى 

ُ
األ الكونات  بإدارة  تقوم  التي 

التخزين الؤقت إلى ذاكرة  يتم  ory : Cache memباإلنجليزية باإلضافة  والتي يتم نسخ األوامر ووضعها فيها حتى 

عتبر من أنواع الذاكرة عالية السرعة. 
ُ
 استدعائها عند الحاجة إليها، إذ ت
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 ذاكرة الوصول العشوائي *

العشوائي  الوصول  ذاكرة  عّرف 
ُ
بـRandom access memory :باإلنجليزية ت  

ً
اختصارا لها  ُيشار  بأنها   RAMوالتي 

ذاكرة   الترانزستوراتوحدات  من  هائل  عدد  من  كثفات  Transistorsباإلنجليزية  ُمكونة 
ُ
 :باإلنجليزية وال

Capacitors  جهاز الحاسوب، وتعد ذاكرة الوصول العشوائي ذاكرة ُمتطايرة أي أن  اللوحة األم في  ، وُمثبتة على

م من خالله تزويد وحدة العالجة محتوياتها تزول عند إيقاف تشغيل الجهاز، فهي عبارة عن موقع تخزين مؤقت، يت

الثانية، وتنقسم هذه  في  الليون  إلى بضعة أجزاء من   يصل 
ً
في زمن سريع جدا التي تحتاجها  بالعلومات  الركزية 

الديناميكية  العشوائي  الوصول  ذاكرة  هما  نوعين  إلى  الساكنة  (DRAM)الذاكرة  العشوائي  الوصول  وذاكرة   ، 

(SRAM) . 

   الطاقةُمزود * 

هو الجزء السؤول عن تحويل التيار التردد إلى تيار ثابت ُمنخفض الجهد   Power Supplyباإلنجليزية  ُمزود الطاقة

بما يتناسب مع املحتويات الوجودة في جهاز الحاسوب، كما يقوم ُمزود الطاقة بتوليد كميات جهد متفاوتة، وهي 

ل له م  12، و3.3، و5، و+5-
َّ
همة تزويد مكونات جهاز الحاسوب بالطاقة الكهربائية بما فيها اللوحة  فولت،كما ُيوك

 ما يتواجد ُمزود الطاقة في الجزء الخلفي العلوي أو السفلي من جهاز الحاسوب، وتجدر اإلشارة إلى أنه 
ً
األم، وغالبا

ربائية قوية قد يجب تجُنب فتح هذا الجزء حتى في حال كون الجهاز ُمطفأ وذلك لا قد يحتويه من شحنات كه 

 تكون ُمخزنة في الكثفات. 

 القرص الصلب  *

بأنه أحد مكونات الحاسوب التي تسمح بتخزين كميات كبيرة من   Hard Diskباإلنجليزية ُيعرف القرص الصلب  

الغيغابايت  من  مئات  إلى  تصل  قد  عليها  الحاسوب    Gigabytesباإلنجليزية البيانات  من  الجزء  هذا  إلى  وُيشار 

 بـ
ً
عتبر ذاكرة القرص الصلب ذاكرة ثابتة أي ال تزول محتوياتها بانقطاع التيار الكهربائي عنها، HDDاختصارا

ُ
، كما ت

فهذا القرص الغناطيس ي يقوم بتخزين البيانات من خالل أقراص دوارة مغناطيسية، وهناك العديد من األنواع  

راص الصلبة التي تتراوح في حجمها وفي سرعتها، فتعتمد سرعة القرص الصلب على عدد الدورات  املختلفة من األق

 .التي يقوم بها خالل الدقيقة الواحدة

 بـ Solid State Drive :باإلنجليزية وُيعد قرص التخزين ذو الحالة الصلبة 
ً
أسرع أنواع   SSDوالذي ُيعرف اختصارا

 األقراص الصلبة. 

   بطاقة الشاشة*

عّرف بطاقة الشاشة أو بطاقة الفيديو
ُ
بأنها الكّون الذي يقوم بإرسال بيانات الرسومات    Video Cardباإلنجليزية ت

إلى أحد أجهزة اإلخراج الرئي كالشاشة أو جهاز العرض أو حتى التلفاز، ويتم تثبيت بطاقة الفيديو على اللوحة  
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، وتجدر اإلشارة إلى أن كل لوحة أم في  DVIأو  VGAأو  HDMIاألم بحيث تكون لها منافذ خارجية ُمتعددة كمنفذ

 الحاسوب تتناسب مع أنواع ُمعينة من بطاقات الشاشة التي ُيمكن تركيبها عليها. 

   مكونات خارجية-

والفأرة  كالشاشة  خاللها،  من  الحاسوب  من  البيانات  واستخراج  بإدخال  يقوم  بحيث  للُمستخِدم  ظاهرة  تكون 

جهاز ولوحة   داخل  تتواجد  التي  الداخلية  الكونات  فهو  العدات  هذه  من  اآلخر  النوع  أما  وغيرها،  الفاتيح 

 الحاسوب، كاللوحة األم، ووحدة العالجة الركزية، وغيرها. 

اإلدخال  وحدات  عّرف 
ُ
للُمستخِدم   Input devices :باإلنجليزية  ت تسمح  التي  األجهزة  بأنها  الحاسوب  جهاز  في 

مع الجهاز والتعامل معه وإضافة أي معلومات جديدة عليه من خالل إرسال البيانات والعلومات إليه،    بالتفاُعل

حيث يتم إرسال هذه البيانات إما من خالل وصلة سلكية أو عبر إشارات ال سلكية، وفيما يأتي بعض من وحدات 

 اإلدخال في جهاز الحاسوب: 

  لوحة املفاتيح *

، يتم من خالل لوحة الفاتيح إدخال النصوص باستخدام األرقام واألحرف الهجائية أو  Keyboardsباإلنجليزية

 حتى الرموز الخاصة.  

 الفأرة *

، ويتم استخدامها للتأشير على جزء معين على شاشة جهاز الحاسوب، أو الختيار أي من أوامر   Mouseباإلنجليزية 

 ذ. القوائم املختلفة، وتكبير وتصغير النواف

 املاسح الضوئي * 

جهاز  Scannerباإلنجليزية إلى  ورقي  ُمستند  من  مباشرة  البيانات  بإدخال  للُمستخِدم  الضوئي  الاسح  يسمح   ،

 الحاسوب، وذلك من خالل أخذ صورة عن هذا الستند وتحويلها إلى شكل رقمي.

   شاشة اللمس* 

ستخِدم من خالل حاسة اللمس، ، وهي عبارة عن شاشة يتم   Touch Screenباإلنجليزية
ُ
التفاعل معها من ِقبل ال

 كتلك الشاشات الوجودة على الصرافات البنكية.

 الكاميرا الرقمية * 

، ُيمكن التقاط عدد كبير من الصور باستخدام الكاميرا الرقمية، ثم نقلها وإدخالها  Digital cameraباإلنجليزية

 را بالجهاز.  إلى جهاز الحاسوب من خالل توصيل الكامي
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 الشاشة *

من   Monitorباإلنجليزية رئيسيان  نوعان  وهناك  الحاسوب،  جهاز  في  الرئيس ي  اإلخراج  جهاز  عن  عبارة  وهي   ،

سطحة وشاشة أنبوب 
ُ
 الكاثود.الشاشات، هما الشاشة ال

 السماعات  * 

 ، وهي جهاز اإلخراج الخاص بالصوت عبر جهاز الحاسوب. Speakersباإلنجليزية 

 الطابعات الحبرية* 

، تقوم هذه الطابعات بطباعة الصفحات املختلفة باستخدام عبوة من الحبر الخاص.  inkjet printerباإلنجليزية

وهي الطابعات التي تقوم بإخراج البيانات من جهاز الحاسوب على شكل   باإلنجليزية الطابعات ثالثية األبعاد

 .ُمجسمات فيزيائية ثالثية األبعاد

 للمعلومات )انترنت( الشبكة العاملية  .2

حتى يتمكن كمبيوتر من االتصال بآخر البد من توفر قنوات اتصالية لنقل البيانات، الشبكة أساسا هي الرابط  

بين البيانات الطرفية للحاسبات بهدف نقل وتبادل العلومات بين الحاسب اآللي والنهايات الطرفية التصلة به، في  

  .onlineإطار النقل على الخط الباشر

كل  إمكانات  بعضها حسب  او  كلها  تتواجد  وقد  الؤسسات،  في  رئيسية مستخدمة  ثالث شبكات  توجد  وعموما 

 مؤسسة، وهذه الشبكات هي: انترنت، انترانت، اكسترانت.

 1شبكة انترنت  1.2

انجليزية مختزلة لعبارة الى كلمتين:       Interconnection of net workانترنت كلمة  تعني   interconnectionتتجزأ 

العالم   net workالربط بين عنصرين و وتعني الشبكة، وهي عبارة عن مئات الاليين من الحاسبات اآللية حول 

 ارسال الرسائل االلكترونية واللفات في ملح البصر.  أمكنمرتبطة ببعضها البعض، ومع هذا الترابط 

م اربانت كتجربة تهدف الى دعم األبحاث العسكرية تحت اس  1969بدأت انترنت في الواليات التحدة االمريكية سنة

Arpanetنت ميل  شبكتين:  الى  انقسمت  ثم   ، Milnet  الشبكة اما  العسكرية  بالواقع  الربط  بتوصيل  اختصت 

عام وفي  عسكرية  الغير  الواقع  بربط  اختصت  اربانت  االسم  بنفس  احتفظت  والتي  توصيل   1972الثانية  تم 

لواقع الرئيسية الرتبطة بأنترنت الى اكثر  جامعة ومركز ابحاث خاص بوزارة الدفاع االمريكية ثم ارتفع عدد ا72

وقد نجحت عملية ربط شبكة انترنت وشركات خاصة بحمل رسائل الكترونية ألهداف    ،1985موقع سنة2000من

    .1989تجارية سنة
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ونت     wwwعرض مشروع اربانت للبيع وظهرت أنظمة اإلبحار والنسيج العالي للربط بين الشبكات1990وفي سنة

 عامل أساس ي لتطور شبكة انترنت. 1995سنة  Microsoftوكان دخول شركة مكروسفت  Net Skapeسكايب 

 خدمات شبكة انترنت 2.2

   خدمات البحث أ/

هي عبارة عن محركات بحثية تستخدم في البحث املختلف والتي تسهل على اإلنسان البحث ومعرفة معلومات عن 

 1املختلفة محرك بحث جوجل ومحرك البحث ياهو. أي ش يء يريد معرفته ومن هذه الواقع 

  خدمات البريد اإللكتروني ب/ 

تعد خدمة البريد اإللكتروني وسيلة إلرسال واستالم العديد من الوسائط والعلومات والبيانات واللوائح والتعاليم.  

والؤسسات التدريسية فهي كوسيط بين كما أن هذه الخدمة وسيلة لالتصال بين األعضاء في الشؤون اإلدارية  

تعد خدمات البريد اإللكتروني من اقل الوسائل الكلفة في   ،العلم والتعلمين ووسيلة لتسليم الواجبات الدرسية

االتصال رغم استخدامه في العديد من أنواع االتصاالت والكثير من الخدمات االتصالية في مختلف املجاالت ومن  

 اإلرسال واالستالم. أسرع الوسائل في 

  خدمات القوائم البريديةج/

هذه الخدمات تتم عن طريق إنشاء قوائم بريدية خاصة وهذه القوائم عبارة عن قوائم تضم أسماء الطالب في 

  ويتم فيها إرسال الطلوب من التعلمين واستقبال الطلوب منهم مثل الواجبات   ،الفصل الواحد أو في املجال الواحد

وائم البريدية ال تستخدم في الدارس فقط بل أيضا تستخدم في الكليات والجامعات الصغيرة والكبرى في وهذه الق

العالم أنحاء  سواء على مستوى محلي أو عالي حيث يشترك فيها الطلبة والعلمين مكونين قوائم علمية   ،جميع 

 وعالية حسب تخصصاتهم املختلفة.

 خدمات التخاطب واملحادثة  د/ 

يستخدمها العلمين في عرض املحاضرات من جميع أنحاء العالم ويستطيع التعلمين رؤيتها من أي مكان وحتى لو 

كان النزل وهو العروف باسم التعليم عن بعد وبالتالي فإن هذه الخدمة حلت العديد من الشاكل مثل مشكلة 

 نقص العلمين وغيرها.  

 ادثة أيضا في عقد االجتماعات املختلفة سواء دولية أو عالية. ويستخدم اإلنسان خدمات التخاطب واملح

 خدمة املؤتمرات على اإلنترنت  ه/

يكون   الؤتمرات  هذه  وفي  بعد.  عن  بالؤتمرات  يعرف  ما  أو  اإلنترنت  على  الؤتمرات  في خدمة  اإلنترنت  يستخدم 

 ب اآللي أو الؤتمرات الصوتية. الؤتمر قائم على شاشات العرض مثل مؤتمرات الفيديو أو مؤتمرات الحاس 

 
 .49ص  ،2001، مطبعة االنتصار، القاهرة، ميزان الفكر دراسة تحليليةالعوملة في عاطف السيد،  1
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اقع التواصل االجتماعيو/خدمات     مو

وهي عبارة عن   ،لقد أصبحت من الصطلحات التداولة لدى الجميع اآلن مصطلح مواقع التواصل االجتماعي

مواقع سهلت على اإلنسان التواصل مع غيره في أي مكان وساعدت الكثيرين في التواصل مع أصدقائهم القدامى  

 .والتعرف على أصدقاء جدد

 شبكات )انترانت، اكسترانت( .3

  1شبكة انترانت 1.3

العوائق واالنحرافات واالنتهاكات التي  أدت التطورات التكنولوجية الى ظهور أنظمة اتصالية للحد من مختلف 

شبكة داخلية ال يستطيع شخص    Intranetتعترض العملية االتصالية داخل الؤسسة وتعتبر شبكة انترانت

خارج الؤسسة ان يدخل لها ومحتوياتها تحددها الؤسسة وهي وسيلة اتصال بين موظفي الؤسسة وإلنجاز  

هذه األخيرة شبكة داخلية تقتصر على مؤسسة واحدة بفروعها غير ان انترنت االعمال الفرق بينها وبين انترنت ان 

 .شبكة دولية وواسعة االستعمال واالنتشار

 أ/تعريف شبكة انترانت 

هيIntranet) اإلنترانت تقوم   شبكة (  الشبكة   بإنشائهاداخلية  هذه  أحجامها،  اختالف  على  الؤسسات 

 .البريد اإللكتروني وتستخدم خدمات إنترنت مثل FTPو HTTP مثل إنترنت  بروتوكوالت تستعمل

الشركة،   وللمؤسسةأ داخلية  وتطلق تسمية اإلنترانت على التطبيق العملي الستخدام تقانات اإلنترنت في الشبكة ال 

الحوسبة  تقنيات  من  واالستفادة  والعلومات  الوارد  تشارك  آليات  وتحسين  اإلداري  العمل  كفاءة  رفع  بغرض 

 الشتركة.  

 )يطلق عليه اسم جدار النار  
ً
 منيعا

ً
( حول محتوياتها مع املحافظة على حق وصول  firewallتؤمن اإلنترانت سورا

من   إليها  من العاملين   
ً
ُمطورا  

ً
نموذجا اإلنترانت  شبكة  بعضهم  ويعد  اإلنترنت.  على  الخارجية  العلومات  مصادر 

م/ الزبون ) عتمد في الحوسبة. client/serverمنظومة املخِدّ
ُ
 ( ال

وال يستطيع أي شخص من خارج الؤسسة أن يدخل لها، ومحتويات هذه الشبكة تحددها الشركة، وعادة تحوي  

تروني، تنظيم الشاريع، ساحات للنقاش، قاعدة بيانات، للمعلومات والخبرات وهي باختصار  خدمات البريد اإللك

األعمال وال   والعلومات ووسيلة إلنجاز  بالخبرات  للمشاركة  ووسيلة  الشركة  وأقسام  بين موظفي  اتصال  وسيلة 

لتصفح محتوياتها واستخدام خدماتها وهذا يجعل التعامل معها عملية بسيطة   متصفح تحتاج هذه الشبكة سوى 

 على الوظفين. 

  

 
 .98،97صذكره،  سبق   ع، مرجبولعويداتحورية  1
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 شبكة انترانت ب/ نشأة 

 عنها إال في طبيعة االستخدام، لذلك ال يمكن فصل 
ً
 لشبكة اإلنترنت وال تختلف كثيرا

ً
تعد شبكة اإلنترانت تطورا

عن   باسمتاريخها  العالم  عليه  اتفق  الذي  الحاسوبي  االتصال  بروتوكول  اعتماد  فبعد  اإلنترنت.  تطور   تاريخ 

TCP/IP بروتوكول التحكم بالنقل/ برتوكول االنترِنت Transmission Control Protocol/ Internet Protocol كان ،

 Web خدمة الويب حين شهد العالم ميالد  1989التحول الكبير في أسلوب استخدام الشبكات الحاسوبية عام  

كان يعمل في  Tim Berners-Lee ز ليتيم بيرنير باحث فيزيائي بريطاني اختصاص ي في حقل االتصاالت يدعى  على يد

اهيم األساسية التي قامت عليها شبكة الويب  ، حيث أوجد الفبسويسرا جنيف املختبر األوروبي للمواد، ومقره في

على نطاق مخبري   1990وقد استخدمت شبكة الويب العالية للمرة األولى عام   .www (world wide web) العالية

ن أحد البرمجين 1992استخدامها لعامة الناس عام   CERN ثمَّ أتاح مختبر
َّ
مك

َ
ر في املخابر حتى ت طوَّ

ُ
، إال أنها بقيت ت

من   NCSA بالتعاون مع شركة1993عام   Marc Andreessen أندريسن ، ويدعى مارك Illinois جامعة إيلُنوي من  

طلق عليه اسم  browser ُمستعِرض  تطوير أول 
ُ
سّهل االستخدام يعرض محتويات الويب بشكل رسومي، وقد أ

موزايك  شركة   Mosaic browser ،1مستعرض  رحت 
َ
ط ذلك  من  عام    Netscapeنيتسكيب وبعد 

Communications Corporation نافيغيتر نيتسكيب  اسم  حمل  تجاري  ُمستعِرض  أول  أندريسن  أسسها   التي 

Netscape Navigator وتغيرت منذ ذلك الوقت نوعية محتويات ال 
ً
ويب نحو األفضل، ولم يعد استخدامها قاصرا

 في عالم اإلنترنت
ً
 .على الباحثين وخبراء الكمبيوتر بل أصبحت الخدمة األكثر شعبية واألوسع انتشارا

ومع وجود تقنية الويب وما توفره من خصائص، بدأت بعض الشركات التفكير في استخدامها لألعمال الخاصة 

 internal هذه التقنية في الشبكات الداخلية أسماء مختلفة منها الويب الداخلي  بها، وبدأت تطلق على استخدام

web والويب التعاوني corporate web  أو الخاص private web  1995، إلى أن أطلقت إحدى وسائل اإلعالم في عام  

ات بهذا االسم بعد هذه الشبك   وعرفتعلى الشبكة الداخلية التي تستخدم تقنية الويب   intranet مصطلح إنترانت

 .ذلك

 2ج/استخدامات شبكة انترانت

تستخدم اإلنترانت في أتمتة أعمال الشركات والؤسسات على اختالف أحجامها وأعمالها بما تقدمه من رفع مردود  

قدمت شبكات   وقد  الشتركة.  الحوسبة  تقنيات  من  واالستفادة  والعلومات  الوارد  في  والتشارك  اإلداري  العمل 

 من التعامل الداخلي ضمن الشركة، وبرز استخدامها في
ً
 جديدا

ً
 :اإلنترانت نمطا

 
 .98،97صذكره،  سبق   ع، مرجبولعويداتحورية  1

2
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https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%B2_%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
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استخدام - عن   
ً
عوضا الكلفة  وتخفيض  والسرعة  بالدقة  تتمتع  التي  اإللكترونية  الستندية  الدورة  اعتماد 

 .النظومات الورقية

وكذلك خدمة مؤتمرات الفيديو في   في الزمن الحقيقي، chat استخدام البريد اإللكتروني الداخلي وخدمة الحوار-

 .التواصل والتعاون بين موظفي الؤسسة وعمالئها لرفع كفاءة العمل واستغالل الزمن

البيعات - وتقارير  النتجات  نشرات  فيها  بما  الفيدة  والعلومات  اإلنترانت  موقع  على  التدريبية  البرامج  وضع 

 .والعلومات اإلحصائية املختلفة عن أعمال الشركة

إلى  بالدخول  لهم  السماح  لزبائنها عبر  إلكترونية  توفير خدمات  إمكانية  الخدمية  للشركات  اإلنترانت  أتاحت  كما 

الكهرباء   في مؤسسات  اإلنترانت  تستخدم شبكات  الثال  فعلى سبيل  الخاص ضمن صالحيات محددة،  موقعها 

ذج لطلبات الخدمة وكذلك دفع قيمة الفواتير الزبائن على الخدمات الجديدة، وتقديم نما  الطالعوالياه والهاتف  

 .عبر الشبكة

ويعد القطاع الصحي من القطاعات التي برز فيها استخدام اإلنترانت وحققت سرعة وسهولة في التعامل بين كوادر  

 .الراكز الصحية فيما بينهم من جهة، والتعامل بين الرض ى واألطباء من جهة أخرى 

 عما ُعرف في األساليب التقليدية، وكذلك قطاع التعليم حيث ترت
ً
قي اإلنترانت بخدماته إلى مستوى مختلف تماما

حسب للتعليم اإللكتروني الستند إلى اإلنترانت كبنية تحتية
ُ
 :ويمكن ذكر النقاط األساسية التي ت

 .تمكين اآلباء والدرسين من التعاون والتكامل في إنجاز العملية التربوية-

 .الطالب من متابعة التحصيل وإنجاز التمارين من النزل تمكين -

 .إضفاء صفة النزاهة على العملية التعليمية واإلدارية-

على هذه القطاعات بل طال جميع القطاعات والؤسسات    -اإلنترانت-لم يقتصر استخدام الشبكات الداخلية  

 للفوائد الجمة التي تقدمها
ً
 .الخاصة والعامة نظرا

 د/مزايا استخدام شبكة انترانت 

من  واالستفادة  والعلومات  الوارد  تشارك  آليات  وتحسين  اإلداري  العمل  كفاءة  رفع  إلى  اإلنترانت  شبكة  تهدف 

 :تقنيات الحوسبة الشتركة في الشركات والؤسسات على اختالفها ويمكن تلخيص فوائد اإلنترانت بما يأتي

 تخفيض التكاليف *

، وتسمح بالتعامل databases تقلل شبكات اإلنترانت الحاجة إلى وجود نسخ متعددة من البرامج وقواعد العطيات 

للصالحية    
ً
تبعا كل  الستخدمين  من  الشتركة  البيانات  إلى  والوصول  ويسر،  بسهولة  والتطبيقات  اللفات  مع 

ن الشر 
ّ
 إلكترونية تمِك

ً
كة من االستغناء عن الكثير من الطبوعات والنماذج المنوحة له. وتقدم اإلنترانت حلوال

م هو الذي   الورقية الكلفة. إلى جانب ذلك يمكن اعتماد أجهزة متواضعة اإلمكانيات للموظفين ألن الحاسوب املخِدّ
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الداخلي الوقع  طريق  عن  العمليات  وإدارة  التخزين  مهام  بجميع  برنامج  internal web site سيقوم  ويعد   ،

 .اإلنترانت البرنامج الرئيس، وقد يكون الوحيد، الذي يحتاجه الوظف لتأدية وظيفتهاستعراض 

 توفير الوقت  *

ُيخفض استخدام اإلنترانت الكثير من الوقت الضائع في االتصال بين عناصر الشركة، كما ُيؤمن وسيلة ضمان  

دمات اإلدارية على اإلنترانت عن طريق لدقة سير االتصاالت وعدم تكرارها، إذ يتم تنظيم تبادل العلومات والخ

 في  
ً
نماذج معيارية متفق عليها وال يتم إرسالها قبل استيفاء العلومات الطلوبة بكاملها، ومن ثّم يتم حفظها آليا

على  الحصول  توفر  الويب  تقنية  أن  كما   ،
ً
جدا وقت قصير  في  الثاني  الطرف  إلى  وتأمين وصولها  الخادم  الجهاز 

 .لوبة بسرعة فائقةالعلومات الط

 االستقاللية واملرونة*

الشخص ي للحاسوب  مختلفة  عائالت  من  حواسيب  أجهزة  بين  اإلنترانت  كل (PC) تربط  حال  ذلك  في  حالها   ،

الشبكات الحديثة، أما الجديد الذي تنفرد به اإلنترانت فهو إمكانية النفاذ إلى موارد العلومات عن طريق تطبيق 

مكن هذه الصفة الستخدمين من الولوج إلى محتويات الجهاز واحد هو  
ُ
الستعرض ومن منصات عمل مختلفة. ت

إلى أن نشر العلومات عن طريق الوقع  التي يعملون عليها، إضافة  النظر عن الحاسوب الطرفية  م بغض  املخِدّ

 .سبقةوال يحتاج إلى أي عمليات إعداد ُم  real-time الداخلي يتم في الزمن الحقيقي

 توفير األمان والحماية للمعلومات*

تتمتع شبكات اإلنترانت بالحماية من االختراق وذلك من خالل تحديد صالحيات معينة للمستثمرين، وكذلك وجود  

 .»جدران نار« عازلة تمنع الدخول غير املخول إلى الشبكة 

 توفير خدمات اإلنترنت *

 :وتقنيات الويب لستخدميها، ومنهاتقدم شبكة اإلنترانت جميع خدمات اإلنترنت  

 .e-mail البريد اإللكتروني -

 .real time chatting service خدمة الحوار في الزمن الحقيقي -

 .portable electronic document تقنية اللفات اإللكترونية املحمولة -

 .network news خدمة نقل األخبار -

 .video conferencing خدمة مؤتمرات الفيديو -
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 ه/بروتوكوالت شبكة انترانت

 :تعتمد شبكات اإلنترانت على العديد من البروتوكوالت أهمها

  TCP/IP بروتوكول التحكم بالنقل / بروتوكول انترنت*

ويعرف البروتوكول في مصطلحات   .Transmission Control / Internet Protocol العبارة TCP/IP يمثل االختصار

من بروتوكوالت عديدة  TCP/IP الشبكات بأنه طريقة قياسية متفق عليها تتيح لحاسوبين تبادل البيانات، ويتألف

 ما يشار إليها بعبارة مجموعة
ً
بروتوكولين األساسين ال IPو TCP ، حيث يشكلTCP/IP تربو على الئة، ولذلك كثيرا

 .في املجموعة

  HTTP برتوكول  *

المنهل النص  نقل  بروتوكول  الترابطة Hyper Text Transfer Protocol هو  الوثائق  لنقل   -hyper وُيستخَدم 

linked وُيشكل وسيلة االتصال بين مخدم الويب ، web server وبرنامج مستفيد الويب web client program 

ستعِرض(. 
ُ
له ال

ّ
 )الذي ُيمِث

البروتوكول على مفهوم النص المنهل  إلى وثائق  links الذي هو نص يحوي روابط hypertext ويقوم هذا  تؤدي 

 .hyperlinks أخرى، يمكن أن تحتوي تلك الوثائق على روابط تؤدي إلى وثائق أخرى، وهذا ما ُيدعى الروابط الفائقة

بل يمكن أن تقود إلى عناصر أخرى  text-based files نوع آخر من الروابط التي ال تقود إلى ملفات نصية  وهناك

وُيطلق على هذا النوع من الروابط اسم  multimedia تطبيقات الوسائط التعددة مثل الصوت والصورة والفيديو

  hypermedia .الفائقةالوسائط 

دَعى لغة تأشير النص المنهلومن الجدير بالذكر أن صفحات  
ُ
 hypertext الويب تعتمد في تصميمها على لغة ت

markup language العّممة العيارية  وهي إحدى التطبيقات التي اشتقت من لغة التأشير (SGML) Standard 

Generalized Markup Language  التي قدمتها منظومة إيزو (ISO)  ق الستقلة  لَتكون مرجعا ألدوات بناء الوثائ

تفق  
ُ
َعدُّ حتى اآلن واحدة من اللغات العيارية ال

ُ
قوم هذه األداة على مفهوم النص المنهل وت

َ
عن منصة التشغيل وت

 .عليها بين ُمستعِرضات الويب

 انترانت الى ثالث شبكات: شبكة تنقسم 

 كم.10جغرافي صغير اليتعدى  إطارتسمح بربط االتصال في    LANالشبكة املحلية-

 كم. 10جغرافي واسع يتعدى  إطارتسمح بربط االتصال في  MANالشبكة االقليمية-

 جغرافي واسع جدا يقاس بآالف الكيلومترات.  إطارتسمح بربط االتصال في  WANالشبكة الواسعة-
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 للمزايا التي توفرها شبكات اإلنترانت فقد اعتمدت معظم الؤسسات والشركات
ً
هذه التقانة في أتمتة أعمالها   نظرا

وتعاملها اإللكتروني، إال أن بعضهم قد عاب »استقاللية« منظومة اإلنترانت وبعده عن األطراف الخارجية، ويرى  

آخرون أن نجاح مشروع ما لن يتأتى إال بعالقة متواصلة واتصال دائم بموزعيه وعمالئه والذي يؤدى في النهاية إلى  

 عالقة متشابكة. 

 خارجية قد تكون لصيقة بالؤسسة وتهتم   
ً
 لذلك فإن اإلنترانت البد أن تتسع لتشمل أطرافا

ً
على   باالطالعوتبعا

البيانات اإلكسترانت  ،هذه  عالم  تشكل  التي  مثيالتها  مع  تواصلها  هو  اإلنترانت  تقنيات    ،فمستقبل  أن  كما 

االتصاالت كالهاتف والبريد والفاكس، تعد عصب األعمال في العصر الحديث، فإن اإلكسترانت )مستقبل شبكات  

 لهذه التقنيات. 
ً
 جديدا

ً
 اإلنترانت( ستكون امتدادا

 extranet كسترانتإشبكة  2.3

 1أ/تعريف شبكة اكسترانت 

إنترانت ترتبط فيما بينها عن طريق اإلنترنت، وتحافظ على خصوصية  تتألف هذه الشبكة من مجموعة شبكات  

كل شبكة إنترانت مع منح أحقية الشراكة على بعض الخدمات واللفات فيما بينها. أي إن شبكة اإلكسترانت هي 

تجمع الذين  األبحاث  ومراكز  والزودين  والشركاء  بالتعاملين  الخاصة  اإلنترانت  شبكات  تربط  التي  هم الشبكة 

شراكة العمل في مشروع واحد، أو تجمعهم مركزية التخطيط أو الشراكة وتؤمن لهم تبادل العلومات والتشارك 

 . فيها من دون الساس بخصوصية اإلنترانت املحلية لكل شركة

الوزعين  والعمالء  والزبائن  املجهزين  من  الؤسسة  خارج  في  الستفيدين  حاجات  لتلبية  الشبكة  هذه  صممت 

تثمرين وتستخدم هذه الشبكة أيضا أنظمة الحماية وتحتاج الى استخدام كلمة مرور من اجل الولوج اليها والس 

 . وتضع الشخص في اتصال مع مؤسسة أخرى داخل بيئة االعمال

 ب/استخدامات شبكة اكسترانت 

  (EDI)البيانات من ضخمة  أحجام لشاركة  اإللكترونية البيانات تبادل استخدام-

 فقط التجاريين الشركاء مع البضائع كتالوجات  مشاركة  -

 األخرى  الشركات مع الشتركة النمو جهود في التعاون -

 األخرى  النظمات  مع  التعليمية الخدمات واستخدام تطوير-

  تطبيق  مثل  واحدة،  شركة   تقدمها  التي  بالخدمات  األخرى   الشركات  من  مجموعة  إلى  الوصول   أو  توفير-

 الرتبطة  البنوك عن نيابة واحدة شركة   تديره اإلنترنت عبر مصرفي

  على   الحصول   للشركة  الفيد  من  يكون   فقد  القدمة،  بالعلومات  سعداء  العمالء  ألن  نظًرا  ة:الجود  تحسين-

 .الكفاءة وزيادة العمالء، من الزيد

 
 .107صذكره،  سبق   ع، مرجبولعويداتحورية  1
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 :وهي أهداف  عدت  وله مفيدة   أداة الخارجية الشبكة تكون  أن يمكن التالية، العمل لعايير  بالنسبة

  مع  املخزون   ومراقبة  اإللكترونية  الطلبات   ومراقبة   اإلنترنت  عبر  للتسوق   الخارجي  أو  الداخلي  االستخدام-

 .مختارين شركاء

  بمشاركة   والسماح  الناشئة   التكنولوجيا  وإدخال  الكبرى،  الشركات  احتياجات  لتلبية  بمرونة  التصرف-

 .ومعامالتها  الشركة تفاصيل

  لهم  والسماح   ومنتجة   رخيصة   بطريقة   والوردين   التجاريين  شركائها   مع   التواصل  من   الشركات   تمكين-

 .اليوم في ساعة  24 مدار على يحتاجونها  التي العلومات إلى بالوصول 

  أنشطة   بأتمتة  قم  بهم،  الخاصة  التوريد  سلسلة  في  بحزم  أعمالك  ودمج  التبادلة  العالقات  تحسين  أجل  من-

 .التجاريين شركائك  وبين ينكب التداول 

  خدمة   أو  البيعات   موظفي  مثل  ُبعد،  عن  العاملين  الوظفين  قبل  من  اإلكسترانت   استخدام  أيًضا  يمكن-

 .النزل  موظفي أو العمالء

 1اكسترانت  شبكة ج/أنواع

 الى: شبكة اكسترانت  تنقسم

  (Supplier Extranets) شبكات إكسترانت التزويد -

تربط هذه الشبكات مستودعات البضائع الرئيسة مع الستودعات الفرعية بغرض تسيير العمل فيها آليا،  

وبالتالي   (request point rule) للمحافظة على كمية ثابتة من البضائع في الستودعات، قاعدة نقطة الطلب

ع، إضافة للعديد من الخدمات األخرى التعلقة بالتحكم  تقليل احتمال رفض الطلبات بسبب عجز في الستود

 .(Inventory point) باملخزون

  (Distributor Extranets) شبكات إكسترانت التوزيع -

قدم لهم خدمة الطلب اإللكتروني  
ُ
تمنح هذه الشبكات صالحيات للمتعاملين ُمستندة إلى حجم تعامالتهم، وت

الدائم بقوائم النتجات الجديدة والواصفات التقنية وما إلى ذلك من   وتسوية الحسابات آليا، مع التزويد

خدمات أخرى. وتحاشيا للبث الذي قد يحصل بين هذا النوعين السابقين من اإلكسترانت نتيجة لتداخل  

 .الوظائف التي تؤديها كل منهما

  (Peer Extranets) شبكات إكسترانت التنافسية-

منح الشركات الكبيرة والصغيرة فرصة  
َ
عزز هذه الشبكات النّدية والتنافس في القطاعات الصناعية، إذ ت

ُ
ت

طريق ربط الشركات الصغيرة والكبيرة كي تنقل فيما بينها األسعار    )عنمتكافئة في مجال البيع والشراء 

ع، ويعزز جودة النتجات ويقض ي على  والواصفات التقنية الدقيقة( مما يرفع من مستوى الخدمة في ذلك القطا

 .االحتكار

 
 . 15/05/2022االستردادتاريخ ، (elbatt.com)منصة البط ،  (extra net)تريد معرفته عن الشبكة الخارجية  كل ما 1

https://elbatt.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-extra-net/
https://elbatt.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-extra-net/
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 املحور الثامن: عوملة االنترنت  

 .املجتمع االفتراض ي1

أمسكت التكنولوجيا الحديثة بزمام األمور في الحياة العصرية، وتغيرت بنية العلومات بشدة على مدى السنوات 

تكنولوجيات   شهدتها  التي  التطورات  أهم  من  اإلنترنت  انتشار  أن  على  الباحثون  أجمع  حيث  األخيرة،  العشرين 

عال لثورة العلومات، فال أحد يجادل في أنها قضت االتصال في القرن الاض ي، وتعد اإلنترنت النموذج الؤثر والف

 على نجومية التلفزيون، فهي العنكبوت الذي نسج خيوطه ببراعة فائقة حول الكرة األرضية.  

لقد أصبحت اإلنترنت نافذة اإلنسان التي يرى من خاللها واقعه، ويمارس فيها عن بعد معظم أنشطته العملية 

 . العلومات إمكانية مثيرة للقاء الثقافاتوالذهنية وقد وفرت تكنولوجيا 

إن الفكرة وراء النجاح الذهل الذي حققته اإلنترنت تكمن في أن التكنولوجيا ال تحقق أهدافها إال إذا تفاعلت مع  

املجتمع، وأصبحت متاحة لجميع الفئات على اختالف قدراتهم وهو ما حققته اإلنترنت بشكل رائع ومذهل هذه  

إن   ادت شبكات العلومات ال لش يء سوى أنها تكفلت بمهمة الربط بين الشبكات الندرجة في إطارهاالشبكة التي س 

 .االنترنت بهذه القدرات هي السؤولة عن وجود العالم االفتراض ي

 املفهوم السوسيولوجي لإلنترنت 1.1

تكنولوجيات االتصال والعلومات. وضع  يرى علماء االجتماع أن املجتمع يتغير بصف أساسية بسبب استخدام  

رت نشأة نظام اجتماعي  1974 املجتمع ما بعد الصناعي في كتابه دانيال بيل عالم االجتماع األمريكي  نظرية فسَّ

متغيرات  ثالث  النظرية على  واعتمدت  والتكنولوجيا،  االقتصاد  في  الحديثة  للتحوالت  استجابة  مختلف وجديد 

/ انتشار الحاسبات  3  بالخصوص؛/ انسياب العلومات العلمية  2ة في مجال العلومات؛  / القوى العامل1أساسية؛  

 .1 والتقنيات الحديثة

القول   االجتماعي.    إن يمكن  االنتماء  اختالف  الثقافة رغم  هي وحدة  الجديد  االجتماعي  النظام  أهم سمات هذا 

ويمكننا أن نفترض هنا بأن أعضاء املجتمع الواحد يشتركون في ثقافة واحدة، وبالتالي فاملجتمعات املختلفة تملك  

تت بوجود مجتمعات مختلفة  احتمال ضعيف  بقيام  اإلقرار  نتيجة  ثقافات مختلفة، مع  الثقافة  نفس  في  شارك 

تشابه الدين أو اللغة أو البيئة مثال، لكن يمكن مجادلة هذا االحتمال كما يمكن إبطاله، وعليه فإن السألة تكمن 

فيما إذا وصفنا مستعملي شبكة اإلنترنت بأنهم يمتلكون ثقافة واحدة، رغم انتمائهم إلى مجتمعات تقليدية مختلفة 

تكون لهم مثل هذه الثقافة فهم في حاجة إلى أن يكونوا مجتمعا واحدا له مقومات املجتمع  اختالفا شديدا. فلكي  

 . التقليدي، وهذا غير ممكن في ظل االمتداد الواسع لإلنترنت عبر العالم

 
 .51،50ص 2007 ، مصر،1اللبنانية، ط، الدار الصرية والتطبيقمجتمع املعلومات بين النظرية محمد فتحي عبد الهادي،   1
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حل هذه القضية إذا نظرنا إلى اإلنترنت كبنية عليا فوق املجتمع 
ُ
، ولكن مشكلة هذا  superstructure يمكن أن ت

عتِبر القانون   إنح تكمن في أنه معقد ويعتمد على الكثير من القومات، ومع هذا نقول الصطل
َ
نظرية ماركس التي ت

والسياسة مؤسسات اجتماعية مبنية فوق االقتصاد في إطار البناء االجتماعي يمكن أن تبرر لنا هذا الصطلح. 

فإنه يمكن االتفاق حول إمكانية وجود ثقافة  superstructure وإذا اتفقنا على أن اإلنترنت بنية فوق مجتمعية 

واحدة ملجتمع افتراض ي هو نفسه موجود فوق املجتمعات التقليدية. ويمكن تبرير هذا االتفاق بأنه يمكننا الحديث  

 .اليوم عن تطوير كيانات اجتماعية على اإلنترنت، أو بمعنى أكثر دقة، إنشاء مجتمعات على الخط

 .وجيا اإلنترنتيينسيكول 2.1

لقد لعبت شبكة اإلنترنت دورا كبيرا في العصر الحديث، حيث استطاعت أن تنقل املجتمع من مادي تقليدي إلى 

االجتماعيين  الباحثين  دراسات  جعلها محور  ما  هذا  والكانية.  الزمنية  الحدود  كل  فيه  انصهرت  افتراض ي  عالم 

 .هذا الفضاء اآللي الجديدواألخصائيين النفسانيين في سيكولوجية سكان  

هذا الصدد يرى الباحثون أن الشعور الذاتي هو   وفي،  وإثباتهاهذا العالم الذي سعى فيه الشباب لتحقيق ذواتهم  

يحصل عليها الفرد جراء تعرضه لوسيلة اتصال جماهيرية ما، يحاول املحافظة   والراحةحالة وجدانية من التعة  

دهاعليها ألطول وقت ممكن حتى بعد 
ّ
 .1 انتهاء الوقف الذي ول

الدائمة باإلقامة في عواله السحرية، بعيدا عن صالبة أرض الواقع التي تنهش    ورغبتهإن حاجة اإلنسان إلى الحلم،  

باتجاه   وتمزق أجسادنا،   حاسما  عامال  ستكون  الصلبة،  أرضها  على  أمامنا  نجدها  التي  للعقبات  نتيجة  أرواحنا 

إلى الفضاء التخيل، حيث يمكن تحقيق كل ما نصبو إليه من دون   واللجوءانحسار تواجد ذواتنا على أرض الواقع  

 .أن تقف أمامنا عوائق أو عقبات

م جل  في  الرقمي  الفضاء  امتداد  زيادة حجم  وجود إن  دائرة  تشكيل  في  تساهم  العاصرة، سوف  حياتنا  فردات 

شامل  افتراض ي  وجود  مفردات  من  مفردة  إلى  اليومية  الحياة  لتتحول  التقليدي،  الوجود  دائرة  تلف  افتراض ي 

 .2يستوعب جل مفردات حياتنا في الستقبل القريب 

بصم  القديم  اإلنسان  ترك  السنين  آالف  وقبل  الغابرة  العصور  مر  ومع  على  الكون،  هذا  في  وجوده  على  تدل  ة 

الرغم من االختالفات    وعلىاالنتقالية من املجتمع التقليدي إلى عالم افتراض ي جديد،    والقفزةاستحداث العصر  

بينهما إال أن هذا لم يكن حاجزا يعرقل طريقه في الصول إلى النهاية، الوصول إلى إثبات الذات الوجودية التي تمازج 

 .، في هيكلة عنكبوتية نسجت خيوطها على العالم فأتقنت النسج الخيالو بين الحقيقة 
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من سؤال جوهري في تحديد معالم الوجود لإلنسان في الفضاء العلوماتي،  حسن مظفر الرزو لقد انطلق الباحث

الحضور الجسدي للمستخدم يدور حول كيفية تحديد  إن السؤال الهم الذي يطرح نفسه علينا حول طبيعة 

ة الكينونة التي يوجد فيها اإلنسان عند ولوجه في بيئة الفضاء العلوماتي االفتراضية، بعد أن تعودنا في البيئة ماهي

التقليدية التي نعيش فيها على عد جسمنا البشري موطنا لإلدراك الفيزيائي الذي نتحسس بواسطته األحاسيس  

 .الدركات وندرك

باستخدام لغة مرئية    ونبدأأما بالنسبة للفضاء العلوماتي فإننا نعيش حالة جديدة من إعادة التوحد مع الذات  

الحاجة إلى املجسمات الحسية التقليدية التي ألفنا توظيفها بالعالم   وبدون جديدة تخاطب حواسنا بصورة مباشرة  

لفضاء العلوماتي بوصفه نسقا مفاهيميا، أو على هذا األساس يمكن أن نتصور الجسد في ظل ا  وعلىالخارجي،  

يشابه إلى حد كبير الصورة التي تصنع بها عقولنا تخوم  Representationصورة متخيلة عقلية، أو وصفا صوريا 

 .1التي نتداولها في الحياة اليومية  والعرفةالثقافة  

فضاء الفيزيائي الذي نعيش فيه. عملت تقنية  وألن بيئة الفضاء الرقمي االفتراض ي مختلفة في جوانب عديدة عن ال

البيئة  سمات  تشكيل  إعادة  في  ساهمت  كما  االفتراضين،  الستخدمين  بيئة  في  الرقمنة  إدراج  في  العلومات 

 .االجتماعية التي تضمهم

 سمات املجتمع االفتراض ي 3.1

 األحاسيس املختزلةأ/

إن طبيعة التفاعالت الحية التي توفرها بيئة الفضاء العلوماتي تحمل معها تغييرات حاسمة على أنماط االتصال 

 القائمة بين األفراد.  

من   ويتجلى ممارسة سلسلة  اإلنترنت من خالل  على  اآلخر  معالم شخصية  تشكيل  إعادة  في  بوضوح  األمر  هذا 

فتمارس عملية التغيير فعلها بتغييب االنفعاالت    ،لشخصية اإلنسانيةعمليات االختزال على الظاهر التقليدية ل

مفردات لغة الجسد التي تمنحنا فرصة أكبر لعرفة ما يختلج في دخيلة نفس   وجميععلى وجوه الغير،    انالحظهالتي  

التي   عالقاتوالالتحدث معنا، ثم تعمد غلى معالجة نبرة الصوت، فتنتج لنا أنماطا جديدة من السمات السلوكية  

 .معنا عبر الوسط البيئي لإلنترنت  ويتفاعلتجمعنا مع اآلخر الذي يجلس قبالتنا  
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 التواصل النص ي  ب/

بدأ النص يؤدي دورا جديدا في التعبير عن األحاسيس التي تغزو أجسادنا عندما نتعامل مع اآلخر بال من اللغة  

أعضاء الجسد التي تسعفنا عندما ال يسعفنا الكالم بعبارة تعبر عما يجيش في نفوسنا. وأصبحت   ولغةالنطوقة، 

اال البريد  مثل:  اإلنترنت  في  السائدة  العلوماتية  سائدا   والتخاطب،  والدردشةلكتروني،  األدوات  نمطا  الفوري 

 .لالتصال بالغير عبر الفضاء العلوماتي

 مرونة الهوية  ج/  

إن ظاهرة االتصال وجها لوجه مع اآلخر ستحمل معها آثارا جانبية غير مسبوقة على مظاهر السلوك التي تعود 

 .هويته في ظل الفضاء العلوماتي وترسيخ اإلنسان استخدامها للتعبير عن ذاته، 

ن عندما نحاول  كما إن االقتصار على االتصال الرقمي مع الغير عبر النص الطبوع، سيجعلنا أسرى النص الدوّ 

 1. يجول في خواطرنا وماالتعبير عن ذواتنا، 

أن نستوعب خطابنا االتصالي معه بعد أن افترضنا قدرة نصوصنا    ونأملبالقابل فإننا نحاول االتصال مع اآلخر   

 .خطابنا اللغوي الذي لم يعد له وجود في حقبة األمية اللغوية التي تسود جل بلدان األرض وبالغةعلى التعبير، 

 اإلدراك املعدل د/

بهدوء مع ما يدور في بنيتها الرسومية الفعمة باألحداث يعد نمطا   والتعاملإن الجلوس قبالة شاشة الحاسوب  

خطا  فقراءة  اإلنسان  لدى  الوعي  حالة  تعديل  أنماط  من  االلكتروني،    عبرب  جديدا  الدردشة    وممارسةالبريد 

مألوف من األحاسيس التي تتداخل  وغيرااللكترونية مع مستخدم يقبع في بلد بعيد، يورثنا اإلحساس بمزيج غريب  

 .معه  والحواراآلخر الذي نديم االتصال   وبذاتفيها عتبة شعورنا بالذات، 

مجموعة من األفعال    ومباشرة لم نألفها سابقان    وبأشكال إن ممارسة لعبة محوسبة، مفعمة بالكائنات البتدعة، 

اليومية،   الحياة  منطق  مع  تتطابق  ال  بيئة   وزيادةالتي  في  التحركة  الرسومية  للكيانات  الرسومي  الوصف  عمق 

التعددة،   هنا    وزئير الوسائط  من  النطلقة  سيوهناكاألصوات  بالوعي، ،  االلتفات  مستويات  من  مزيدا  ورثنا 

منا مباشرة أكثر من مرحلة من مراحل التحديث في مدركاتنا لكي ننجح بالتكيف مع البيئة العلوماتية    وسيتطلب

 .غير التوقعة  والحركات ،  واألصواتالثقلة بأشكالها الفعمة باأللوان، 

 الحالة املتساوية ه/

هذا   وعلىلمارسة ما يرد من أنشطة معلوماتية مع اآلخر،    وعادلة صة سانحة  يمتلك كل مستخدم لإلنترنت فر 

النظر عن الحالة التي يتمتع بها الرء سواء أكانت ذات صلة بالعرق، أو الجنس، أو الغنى، أو   وبصرف األساس  

 
 .527سبق ذكره، ص حسن مظفر الرزو، مرجع   1 1



 

111 
 

كانت هويته الشخصية، فإن الفضاء العلوماتي يوفر له فرصة خصبة لمارسة الفعل الذي    ومهماضيق العيش،  

 . قع الصلبةاالو  يريده على تربته بعيدا عن املحددات االجتماعية التي قد تشخص أمامنا على أرض

 املكان املتعالي  و/

اللذين يحكمان قبضتهما   والكانيمتلك الفضاء العلوماتي سمة مكانية متعالية تختلف كثيرا عن عنصري الزمان  

 .على الواقع التقليدي الذي نقطن فيه

س أرض صلبة قدرتنا على تلم  وعدم فغياب التضاريس الجغرافية عن الشهد الذي نتعامل من خالله مع اآلخر،  

صلتنا باألرض التي طالا    وغياب، ستنش ئ أحاسيس جديدة بسمة الالتعين الكاني،  وأبدانناتطمئن إليها نفوسنا،  

 .شاركتنا خبراتنا اليومية منذ عقود

 املرونة الزمانية  ز/

االتصال عبر الذي يعتمد مبدأ تحقيق   Synchronous Communication توفر اإلنترنت فرصة االتصال التزامن

هذا النوع من االتصال الشاركة في   ويشمل  ،اإلنترنت بين أكثر من مستخدم في آن واحد أي في الزمان الحقيقي

 .الواقع واستعراضالدردشة، 

بين  اآلني  االتصاالت  تتطلب حصول عملية  متزامنة ال  غير  اتصاالت  اإلنترنت  بيئة  أخرى تسري ضمن  من جهة 

كلتا الحالتين توفر لنا البيئة االفتراضية فرصة    وفياألخبار،    ومجتمعريد االلكتروني،  مستخدمي الشبكة مثل الب

لفترة زمنية أطول مما تتطلبه مخاطبة اآلخر وجها لوجه من سرعة استجابة   السألة الطروحةتأخير اإلجابة على  

 .في الواقع اليداني

 القدرات التسجيلية  ح/

ا الهائلة  االستيعابية  السعات  البيانات  إن  خزن  وسائط  بها  تتمتع  األدوات    وتوافقها،  واسترجاعهالتي  مع  التام 

العلوماتية الستخدمة على الشبكات العلوماتية قد وفرت مناخا خصبا يشجع الستخدم على االحتفاظ بجميع 

 .بجميع تفاصيل حركته ضمن الفضاء العلوماتي الفسيح

عكس الحال في العالم الواقعي الذي يبتلع األحداث التي نمر بها في حياتنا اليومية فيودعها في مستودعات    وعلى

 . النسيان

أنه مختلف تمام  لنا جليا  تبين  بها سكان الفضاء االفتراض ي، حيث  التي يمتاز  أبرز السمات  بعدما قمنا بعرض 

ألفناه، وذلك من   الذي  التقليدي  الفضاء  الحواجز  االختالف عن  الهويات فيه، ملغيا كل  تقارب مليارات  خالل 

 .كل أنحاء العالم  وغزى سواء أكانت جغرافية أم غير جغرافية فقد تعد كل الحدود 

العرقية، مزج بين الثقافات ملختلف شعوب العمورة، ففيه حطمت    واألصول فضاء اضمحلت فيه معاني الهوية،  

ذاته ضاربا بذلك عرض الحائط كل ما هو خارج عاله اآللي الجديد، فقد   وحقق القيم فيه ضالته    ووجدكل القيود  
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وفر له كل متطلباته التي عجز عنها الفضاء الفيزيائي. لكن يا ترى ما هي الجوانب النفسية التي يولدها هذا الفضاء  

 .فيه والتغلغلنتيجة لكثرة اإلبحار 

 الثاني الفضاء االلكتروني والحياة في العالم  .2

 تعريف الفضاء اإللكتروني 1.2

اإللكتروني  العلومات،   Cyberspace الفضاء  تكنولوجيا  لثورة  نتيجة  األخيرة  العقود  في  ظهر  حديث  مصطلح 

الفتوحة  والشبكات  والبرامج  واألنظمة  بداخلها  التي  والعلومات  الحواسيب  جميع  اإللكتروني  الفضاء  ويشمل 

الجمهور   التي صممت الستعمال فئة محددة من الستعملين ومنفصلة عن الستعمال  الشبكات  تلك  أو  العام، 

 1.شبكة اإلنترنت العامة

من أجل أن تتضح الصورة أكثر، ال بد أن نميز بين اإلنترنت والفضاء اإللكتروني فاإلنترنت هي وسيط للتواصل. 

حتى   بسيط  معظمها  مختلفة،  بأشياء  خاللها  من  الناس  وقيامهم يقوم  لفواتيرهم،  األفراد  كدفع  مهما.  كان  لو 

هذه  تعتبر  الصحف…،  في  األخبار  على  ويطلعون  معينة،  منتجات  وشراء  النقل،  ووسائل  الفنادق  في  بالحجز 

حياة  طريقة  تغير  ال  لكنها  سهولة،  أكثر  اإلنترنت  يستخدمون  من  حياة  وتجعل  اقتصاديا،  مهمة  االستخدامات 

قتصر األمر في الفضاء اإللكتروني على جعل الحياة أكثر سهولة، فالسألة تتعلق بجعل الحياة الناس. في القابل ال ي

لق حياة مختلفة أو ما يسمونها بحياة ثانية تستحضر فيها أساليب  
َ
مختلفة عن الحياة الحقيقية، فاألمر يتعلق بخ

 .للتفاعل لم تكن ممكنة قبال 

فمجتمعاتنا يصدر عنها دوما ش يء يقترب في طبيعته ما يصدر عن وبطبيعة الحال عملية التفاعل ليست جديدة،  

الفضاء اإللكتروني، في القابل تخلق مجتمعات الفضاء اإللكتروني اختالفات في درجة التطور ما يؤدي إلى اختالف  

 . ثمة ش يء فريد في الطريقة التي تنتظم بها هذه املجتمعات في طبيعة هذه املجتمعات

التفاعل   والويب، يعمل مبدأ  كالتراسل اإللكتروني  التنوعة  الحر على شبكة اإلنترنت من خالل خدماتها  الرقمي 

 والدردشة، على توسيع حدود الفضاء السيبراني. 

جمع   وباستطاعته  يسيرة،  مدة  في  العالم  أنحاء  بكل  الطلق  االتصال  على  قادرا  اإلنسان  البدأ  هذا  جعل  لقد 

 أصبحت العلومات الرقمية تحيط بنا من كل جانب.العلومات بكل بساطة وسرعة، لقد 

مذهل،   بشكل  تتضاعف  العلومات  أن  مظاهرها  من  معرفية،  ثورة  جوهرها  رقمية  ثورة  إلى  الوضع  هذا  أدى 

اليوم، فقد  للعالم مثلما يحدث  والتطورية  الحركية  البنية  في  تغير كبير  فلم يحدث  األمنية كذلك،  والتهديدات 

 بل إلى أالف السينين لضاعفة معارفه، بينما تتضاعف بشكل هائل في هذا العصر. احتاج اإلنسان من ق
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نعرف  على هذا األساس   فإذا علمتنا التطورات التكنولوجية شيئا فهو؛ أن الفضاء االلكتروني هو نقيض الفراغ 

وقن خطوط  مختلف  عبر  المتد  الرقمي،  املجال  ذلك  بأنه  السايبر  فضاء  أو  اإللكتروني  االتصال  الفضاء  وات 

 العدنية والضوئية والهوائية في شبكة اإلنترنت، وهو بهذا العنى، طريق العلومات فائق السرعة. 

فهو يتسع للمساحات الواسعة والمتدة في آليات التفاعل بين العقول اإلنسانية والحاسوبية بأنواعها، ويحدث  

التفاعل البشري اآللي من خالل هذا الفضاء، عقليا، ونفسيا، واجتماعيا، بمختلف الحواس اإلنسانية. ففي هذا 

 .  اإلنترنتــ الحاسوب ــ  معا اإلنسانالفضاء يتواصل اإلنسان واآللة 

إذن تتكون من خالل هذا الفضاء صورة عملية افتراضية بالعنى الرقمي لنظام السايبر، وهي تتشكل من مجموعة 

بينها، بحيث أن كال منها له    فيما الكونات الرئيسية ملجاالت الخدمات العلوماتية والعالقات التفاعلة التداخلة  

 .عالقة باآلخر

 العالم االفتراض ي  2.2

بالكتاب    لقد الورقي  الكتاب  عن  االستعاضة  فيمكن  عقب،  على  رأسا  االتصال  وأنظمة  العرفة  أنظمة  تغيرت 

بواسطة  لإلنسان  والحميمي  الادي  العالم  رقمنة  يمكن  بل  االفتراضية،  بالكتبة  العامة  الكتبة  وعن  الرقمي، 

اإلنسان،   تاريخ  في  لها  مثيل  ال  ثورة  أمام  إننا  واليوتيوب،  فائقة، الفيسبوك  بسرعة  العلومات  بانتقال  سمحت 

 .وبإحداث شبكات لالتصال تتحدى وسائل االتصال الرسمية

هو أحد أشكال التفاعل بين اإلنسان والحاسوب في   Virtual Reality VR والعالم االفتراض ي أو الواقع االفتراض ي

تضمن صور ثالثية األبعاد يتم عرضها  بيئة ثالثية األبعاد تحاكي الواقع بالصورة والصوت، أو هي عروض مرئية ت 

على شاشتين صغيرتين في جهاز يثبت على الرأس، مضاف إليه تقنية تعمل على محاكاة الصوت واللمس في نظام 

متكامل مما يعطي الشخص التلقي إحساسا بأنه يعيش داخل عالم تخيلي أو افتراض ي يتاح له التحكم في بعض 

 . مكوناته

مجموعها تؤكد الناحية االتصالية االفتراضية بواسطة اإلنترنت، طريق العلومات الفائق السرعة، ونؤكد وهذه في   

 .أن هذا كان نتيجة مجتمع العلومات وهو املجتمع الذي يعتمد على العلومة كمورد اقتصادي 

ع األمر التكنولوجيا التي إن طريق العلومات السريع سيوفر إمكانات تبدو سحرية عند وصفها لكنها تمثل في واق

فال يكاد يمر أسبوع حتى تعلن  بيل جيتس، ستجعل حياتنا أسهل وأفضل. إنه السباق من أجل الذهب كما وصفه

   .شركة ما، أنها كسبت السباق لبناء طريق العلومات السريع
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لقد أفضت الرقمنة إلى إنهاء األشكال القديمة لترميز العرفة فهي تسمح بعبارة أخرى، بتحويل معطيات إلى لغة، 

تأثيرات هذا الترميز تصورا جديدا للمعرفة، لم يعد ممكنا عد   وتتضمنباعتبارها أداة تواصل جماعية في جوهرها  

 إنتاجها كلحظة متميزة عن النشاطات اإلنسانية األخرى. 

نحن  ،إذ يمنح الطابع التفاعلي للشبكات الرقمية لستعملي التكنولوجيات مكانا لم يكن متوفرا لهم فيما مض ى 

الؤسسات   تلك  للمصرف  اإللكترونية  املجسمات  تربط  االفتراضية، حيث  الؤسسات  في عصر    والشركاتنحيا 

 الراسلة حول العالم.  ومصارفهابعمالئها الشتركين 

مع مورديها    والسياراتعمل االفتراض ي عبر الؤسسات االفتراضية، وتتشارك اآلن مصانع الطائرات  مقر ال  ويمتد 

ما يعمل الهندسون في كثير من الشركات مع بعضهم البعض على   وغالباالتجميع    ووحداتلتصميم قطع الغيارات  

 كومبيوتر أو لعب األطفال.  موقع العمل االفتراض ي لتطوير منتجات جديدة، سواء كانت هذه النتجات برامج

إنهم يتقاسمون العلومات والتصميمات، والخواطر واألفكار دون حاجة إلى تقارب مكاني فيما بينهم، لقد أصبح   

الرئيسية  األجهزة  تلك  بين  االتصال  يتيح  الذي  السرعة  فائق  العلومات  طريق  بفضل  االفتراض ي  العمل  موقع 

 . الركزية التي توجهها

 الصحافة االلكترونية .3

 حافة االلكترونيةالص  فعريت1.3 

الصحافة اإللكترونّية هي تلك الضامين التي يتم إصداُرها ونشرها عبر شبكة اإلنترنت العالية أو غيرها من شبكات  

ا لصحيفة مطبوعة ورقيه سواء كانت صحيفة عاّمة أو متخصصة    العلومات سواء كانت نسخة أو إصداًرا إلكترونيًّ

 دقيًقا للنسخة الورقية أو كانت ملخصات للمنشور بها طالا أنها تصدر بشكٍل منتظم أْي يتم تحديث  
ً

أو تسجيال

مضمونها من يوم آلخر ومن ساعة لألخرى أو من حين آلخر حسب إمكانيات جهة الصدور وتعرف ايًضا بأنها صحف 

مطبوعة على شاشات الحاسبات االلكترونية    يتم إصدارها ونشرها على شبكة االنترنت وتكون على شكل جرائد

 تغطي صفحات الجريدة وتشمل التن والصور والرسوم والصوت والفيديو. 

 نشأة الصحافة اإللكترونية  3.2

لكن األرضية األساسية المهدة لها كانت   ،1اليالدية ظهرت الصحافة اإللكترونية ألول مرة في منتصف التسعينات 

قد بدأْت منذ السّتينات، حيث أصبحت الصحف تستخدم نظام الجمع اإللكتروني، ثم دخلت أجهزة الحاسوب  

ف في التسعينات إلى غرف األخبار في الصحف  
ّ
والكندية الستخدامها للكتابة والتحرير، إلى أن   ةاألمريكيبشكل مكث

االتصاالت بين املجتمع الواحد وبين العديد   أداءو   يلة األساسية لجمع العلومات واألخبارأصبح اإلنترنت هو الوس

 .من املجتمعات

 
 .5 ، ص2014، 1دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ط ،العربية في ظل الثورة التكنولوجية اإللكترونيةالصحافة ، كنعان علي عبد الفتاح1



 

115 
 

وكان ذلك هو النقلة النوعية التي أسفرْت عن تحول كبير في األداء الصحفي، وممارسات الصحفي الذي أصبح   

 .1من أهم مؤهالته قدرته على التعامل مع التكنولوجيا واالستفادة منها في ميدان الصحافة 

، حيث ظهرْت في البداية 1976ُيمكن القول إن بداية الصحافة اإللكترونية ونشأتها على وجه التحديد كان في عام   

كمالمح ناتجة عن شبكة اإلنترنت العالية، إذ إّن شبكة اإلنترنت كانت وليدة االمتزاج الحاصل بين ثورة تكنولوجيا 

 لا    االتصاالت وثورة تكنولوجيا الحاسبات من خالل ما 
ً
الصة

ُ
ُيعرف بالتقنية الرقمية، فكانت البداية الفعلية خ

فعلْته ثورة االتصال والعلومات، فما تبعها من تغييرات جذرية في التطور والتقنية كان له األثر البالغ في الصحافة 

 2الطبوعة بما أنها جزء من وسائل اإلعالم العروفة. 

 مراحل تطور الصحافة اإللكترونية 3 .3

مّرت الصحافة اإللكترونية بالعديد من التطّورات خالل مسيرتها التي عبرت بها حدود الزمان والكان، وطرأت عليها 

تغّيرات في شكلها النهي والفني حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم، ويمكن تلخيص تلك الراحل بالتقسيمات اآلتية:  

 مرحلة النشر من خالل األقراص املدمجةأ/

لك التجارب األولى في ميدانها إلنتاج النصوص العربية الكاملة، وقد بدأْت عّدة صحف منها: صحيفة األهرام كانت ت 

والنهار   والسفير  مرحلة اللبنانّيتينالصرية،  أنها  بما  العالم  واضحة  غير  الدمجة  األقراص  مرحلة  كانت  وربما   ،

ة اإللكترونية فيما بعد وأنتجْت صحيفتها بالشكل مؤقتة، فما لبثت تلك الصحف أن تبلورت فكرتها عن الصحاف

 التكامل. 

  مرحلة إصدار النسخ اإللكترونيةب/

تأخرت الصحافة العربية في تطوير الخدمات الصحفية على شبكة اإلنترنت رغم تأثر األوساط املحيطة بدخول 

ديد انطالقة تشمل الصحافة وتعينها  ففي أواخر التسعينات كان ال بد من تح  الثقافية،العنصر الرقمي على الحياة  

على تطوير أدواتها التقليدية للخروج عن النمط السائد في طريقة اإلخبار اليومي، والذي أصبح باإلمكان أن يكون 

نْتها من تخطي الوانع السياسية واالقتصادية التي كانت  
ّ
متوفًرا بشكل أفضل وأسرع مما هو عليه، وال سيما أنها مك

 العديد من تفّرعاتها.  تقف في طريق 

 مرحلة إصدار الصحيفة اإللكترونية ج/

م، إذ أعلنت صحيفة الشرق األوسط عن إمكانية قراءة ماّدتها العلمية واألدبية اليومية من 1995كان ذلك في عام   

رت األمر ذاته بشكل يومي 
ّ
خالل شبكة اإلنترنت على شكل صور يمكن االطالع عليها، ثم تلتها صحيفة النهار التي وف
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في العام ذاته، ولكن يمكن القول إّن أول صحيفة عربية يمكن أيًضا، ثم تلْتها بعد ذلك صحيفتا الحياة والسفير  

 إطالق هذا الصطلح عليها هي صحيفة إيالف اللبنانية. 

 1أنواع الصحف االلكترونية 4.3

 هناك نوعان من الصحف على شبكة االنترنت منها 

  On-Line Newspaper الصحف االلكترونية الكاملةأ/

 كانت تحمل اسم الصحيفة الورقية ويمتاز هذا النوع من الصحف االلكترونية ب: وهي صحف قائمة بذاتها وإن 

وصور  وأحداث  وتقارير  أخبار  من  الورقية  الصحيفة  تقدمها  التي  والصحفية  اإلعالمية  الخدمات  نفس  تقديم 

 .وغيرها

وتتيحها   تقديمها،  الورقية  الصحيفة  تستطيع  ال  إضافية  وإعالمية  صحفية  خدمات  الخاصة تقديم  الطبيعة 

مثل خدمات البحث داخل الصحيفة أو في شبكة الويب   Hypertext بشبكة اإلنترنت وتكنولوجيا النص الفائق

 خدمات الوسائط التعددة  م تقدي  ،واألرشيفباإلضافة إلى خدمات الربط بالواقع األخرى وخدمات الرد الفوري  

Multimedia النصية والصوتية. 

 النسخ االلكترونية من الصحف الورقية  ب/

ونعني بها مواقع الصحف الورقية على الشبكة والتي تقصر خدماتها على تقديم كل أو بعض مضمون الصحيفة 

الورقية مع بعض الخدمات التصلة بالصحيفة الورقية مثل خدمة االشتراك في الصحيفة الورقية وخدمة تقديم  

 خرى. االعالنات والربط بالواقع األ 
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 خصائص الصحف االلكترونية5.3 

النقل الفوري لألخبار ومتابعة التطورات التي تطرأ عليها مع قابلية تعديل النصوص في أي وقت، مما جعلها تنافس -

في   الوسيلتين  هاتين  تنافس  باتت”  االلكترونية  الصحف  أن  بل  والتلفزيون  كاإلذاعة  األخرى  اإلعالمية  الوسائل 

الفورية الذي احتكرته، وبدأت تسبق حتى القنوات الفضائية التي تبث االخبار في مواعيد ثابتة، فيما يجري  عنصر  

 ثانية من وقوع الحدث.  30نشر بعض االخبار في الصحف االلكترونية بعد أقل من  

بل وبشكل فوري  قدرة الصحف االلكترونية على اختراق الحدود والقارات والدول دون رقابة أو موانع أو رسوم،  -

ف وبذلك  االنترنت،  عبر  وذلك  التكاليف،  نسختها اورخيص  تنافس من خالل  أن  بمقدورها  بات  ورقية   
ً
ن صحفا

إذا تمكنت من تقديم أشكال تقنية متقدمة ومهارات إرسال، ونوعية جيدة من   دولية كبيرة 
ً
اإللكترونية صحفا

 الضامين وخدمات متميزة 

كتروني للصحف عبر شبكة االنترنت أقل بكثير مما هو مطلوب إلصدار صحيفة ورقية، التكاليف الالية للبث االل-

والتسويق،  التوزيع  متطلبات  ناهيك عن  الطباعة،  ومستلزمات  والورق  والطابع  الباني  توفير  إلى  تحتاج  ال  فهي 

 والعدد الكبير من الوظفين واملحررين والعمال. 

الحصول على احصاءات دقيقة عن زوار مواقع الصحيفة االلكترونية،  نيةتوفر تقنية الصحافة االلكترونية امكا-

  .وتوفر للصحيفة مؤشرات عن اعداد قراءها وبعض العلومات عنهم كما تمكنها من التواصل معهم بشكل مستمر
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 عن بعد املحور التاسع: حتمية التعليم 

 )املفاهيم املشابهة( عن بعدالتعليم .1

التعليم عن بعد وتداخلت فيما بينها، ولم تستقر على تعريف محدد وان كانت جميعها تركز على تعددت مفاهيم  

 . بعد السافة بين العلم والتعلم وتعدد الوسائل الستخدمة في عملية التعليم

أيضا   مفهومه  مكان  ويعتمد  في  التعلم  وجود  حتى على  او  العلم  او  كتاب  يكون  قد  الذي  الصدر  عن  يختلف 

مجموعة من الدارسين وهو نقل برنامج تعليمي من موضعه في حرم مؤسسة تعليمية ما الى أماكن متفرقة جغرافيا  

 ويهدف الى جذب الطالب الذين ال يستطيعون تحت الظروف العادية االستمرار في برنامج تعليمي تقليدي.

اليونسكو في االهتمام بتبني صيغ جديدة اشتهر هذا الصطلح في أواخر الستينات من القرن العشرين عندما بدأت  

 . في ميدان تعليم الكبار والتربية الستمرة

 تعريف التعليم عن بعد 2.1

للتعلم عن بعد بانه " أي عملية تعليمية ال يكون فيها اتصال مباشر بين الطالب    اليونسكو تعريفقدمت  ولقد   

   "1والعلم، بحيث يكونوا متباعدين زمنيا ومكانيا ويتم االتصال بينهم عن طريق الوسائط التعليمية

التعريفات وابسطها في    أشهرمن    1977لفهوم التعليم عن بعد الذي قدمه سنة  Holmbergيعتبر تعريف الباحث

أي   يشير  بعد حيث  التعلم عن  كافة   انه:دوريات  في  الدراسة  يغطي مختلف صور  الذي  التعليم  النوع من  ذلك 

الشرفين في الستويات التعليمية التي ال تخضع فيها العملية التعليمية إلشراف مستمر ومباشر من الدرسين او  

فالعملية  التقنية  الوسائط  في  مكانة  التنظيم  ذلك  ويحدد  مؤسس ي  لتنظيم  تخضع  ولكنها  الدراسة،  قاعات 

 .2التعليمية ودورها في تحقيق االتصال بين العلم والتعلم دون االلتقاء وجها لوجه 

ليم الذاتي، أدى الى تعزيز بان التعليم عن بعد هو أسلوب من أساليب التع  بشير كلوب ومن جهته يرى الباحث  

نظام التعليم عن بعد والستمر، وقد جاء كغيره من االتجاهات الحديثة في التربية والتعليم التي اهتمت بمواجهة 

 3. الحياةالزيادة الهائلة في حجم العارف اإلنسانية والتطور العلمي ودخول التكنولوجيا مجاالت 

التعاريف، بان التعليم عن بعد ارتبط بعدة مفاهيم أخرى الى درجة التداخل والخلط مثل  نستنتج من خالل هذه 

التعليم الفتوح والتعليم االلكتروني والتعلم التفاعلي، لكنه يشير بصفة عامة الى نمط تعليمي يعتمد على مبدا 

كل البعد الجغرافي الذي يفصل  الفصل بين العلم والتعلم كما انه يعتمد على مجموعة من الوسائط للحد من مش 

 بين أطراف العملية التعليمية.

  

 
 ص ، 2018اكتوبر،07 العدد،مجلة دراسات في االقتصاد والتجارة والالية، التعليم عن بعد:جامعة التكوين املتواصل كنموذجالتجربة الجزائرية في مجال كريمة بوعيشور، 1
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 عن بعد التعليم اسباب.2

افية 1.2  األسباب الجغر

 بعد السافة بين التعلمين والؤسسات التعليمية. -

 وجود مناطق معزولة جغرافيا كالصحاري والجبال والجزر.-

 انعدام الطرق والواصالت. -

 السكانية وعدم استقرار السكان في مكان معين.قلة الكثافة -

 األسباب االجتماعية والثقافية  2.2

 استيعاب التغيرات االجتماعية والثقافية والتكنولوجية واالسهام في تنميتها ومواكبة التطورات.-

مراكز اجتماعية  التوجه نحو تعليم الرأة السيما في الدول النامية، ألجل انخراطها في العمل وتبوؤها -

 مختلفة. 

 االسهام في برامج محو االمية وتعليم الكبار ومحو االمية الحضارية والعلوماتية. -

 تعليم بعض الرض ى والعاقين.-

 األسباب االقتصادية 3.2

 توفير التعليم للشرائح املحرومة وتأهيلها مهنيا لتحسين وضعها االقتصادي-

 النظامي ذلك بتعليم اعداد كبيرة بتكاليف اقل. ارتفاع كلفة التعليم -

 مساعدة االفراد على الجمع بين التعليم والعمل واإلنتاج.-

 تقديم برامج تعليمية مبنية على الحاجة الحقيقية للمجتمع.-

 األسباب النفسية 4.2

 يقدم التعلم عن بعد برامج تراعي الفروق الفردية بين التعلمين. -

النفس ي بين التعلم ورغبته في االلتحاق بالتعليم وإعادة الثقة للمتعلمين الكبار في السن  إزالة الحاجز -

 الذين تركوا التعليم لدة طويلة.

 تنمية شعور الفرد بقدرته على اإلنجاز واالسهام في نموه الذاتي واملجتمعي كتعليم الساجين مثال.-

 األسباب السياسية 5.2

 جود اضطرابات وصراعات سياسية. عدم االستقرار السياس ي وو -

 الحروب االهلية واملحلية في بعض الدول. -

 الهجرات السكانية واللجوء السياس ي هروبا من أوضاع غير مستقرة. -

 االغالق الستمر للمدارس والجامعات لعوامل سياسية وعسكرية.-
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 خصائص التعليم عن بعد .3

 الفصل بين املعلم واملتعلم 1.3

التعلم عن بعد على أساس الفصل بين العلم والتعلم في مكان و زمان التعلم ومن ثم، فان دور العلم وطبيعة يقوم  

وإجراءات التفاعل بينه وبين التعلم تختلف اختالفا جوهريا من صور التعليم التقليدين ويطلق على هذه الخاصية  

وعلى الرغم    1صل بين أداء العلم وأداء التعلم مكانيا الفصل بين سلوكيات التعليم وسلوكيات التعلم، بمعنى الف

من وجود بعض األنشطة الشتركة في كل من التعليم عن بعد والتعليم الباشر وجها لوجه، فان هناك فرق أساس ي 

اما   التعلم،  فكر  وايقاظ  العارف  لنقل  الحضور  صفة  يعتمد  الباشر  فالتعليم  وتصميمها  التدريس  مناهج  في 

التعليم عن بعد يستند الى الدراسة الستقلة والذاتية لواد تعليمية معدة خصيصا لهذه الغاية فالتعلم يبذل جهد 

 مضاعف في هذه الحالة وليس العكس كما يخيل للبعض.

 استخدام الوسائط التقنية  2.3

واد التعليمية، وفي غياب هذه يعتمد التعليم عن بعد أساسا على وسائل تكنولوجيا االتصال الحديثة في تقديم ال

األخيرة يقف العلم والتعلم عاجزين على حد سواء في إطار االتصال الزدوج أي في اتجاهين من العلم الى التعلم، 

بتقديم املحتويات التعليمية في اوعية الكترونية مختلفة عبر منصات التعليم عن بعد التي تنشئها الؤسسة التربوية  

الطلبة الى هذه األخيرة عبر تقنيات االتصال الحديثة والذكية لالطالع على هذه املحتويات في إطار    وإمكانية ولوج

 التحصيل العلمي. 

 التفاعلية في التواصل بين املعلم واملتعلم 3.3

واألستاذ ال يقتصر برنامج التعليم عن بعد على تقديم مواد التعليم الذاتي فاالتصال الثنائي االتجاه بين الطالب  

يمثل عنصر جوهري، كما أشرنا اليه عندما تطرقنا الى خصائص تكنولوجيا االتصال والعلومات الحديثة يعتبر 

عنصر التفاعلية في التواصل مع الطلبة عن بعد اهم اساسيات العملية التعليمية واالتصالية فبموجبها يتسنى 

 لتعليمية، وتتجسد هذه األخيرة في ردود أفعال مختلفة: لألستاذ معرفة مدى استيعاب الطالب وفهمه للمحتويات ا

طرح أسئلة في الزمن الحقيقي، الناقشة بين الطالب واألستاذ على الباشر امام الحضور االفتراض ي، تقديم تمارين 

 وامثلة وحلها، تبسيط فهم الواضيع بأكثر تفاصيل، الخ  
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 وسائل التعليم عن بعد .أنماط و 4 

 التعليم باملراسلة)املطبوعة(  1.4

اليونسكو لسنة بالراسلة الذي    2002حسب منظمة  بالتعليم عن بعد  تعتبر الطبوعة الجيل األول فيما يسمى 

يعتمد على استخدام الراسالت البريدية في توصيل النصوص الى الطلبة، ويعود تطور هذا النمط من التعليم عن  

 وتوجيهاتحيث بدأت او محاولة فردية في ارسال تعليمات    1840ي بريطانيا سنةبعد الى انشاء الكاتب البريدية ف

 دراسية الى الطالب مكتوبة بطريقة مختصرة وبواسطة البريد.

 التعليم باإلذاعة والتلفزيون  2.4

للمناهج تعتبر اإلذاعة كبداية لظهور التعليم اإلذاعي القائم على الصوت، عبر بث مواد تعليمية من طرف فريق  

التلفزيون  وبظهور  الكاست كذلك،  االثير واشرطة  للطلبة من خالل  في جداول  بالوقت  تكون محددة  الدراسية 

التعليمية   البرامج  في  والفيديو  والبصرية  السمعية  واالشرطة  والصورة  الصوت  على  االعتماد  الى  الوضع  تطور 

البرامج هذه  تعرض  ان  يمكن  حيث  التوضيحية  والدروس  علوم   والخرائط  من  ومختلفة  متنوعة  تعليمية  مواد 

 ورياضة ومواد اجتماعية وثقافية سياسة وصحة.

وللتلفزيون إمكانيات متعددة في محو االمية وتعلم الكبار والثقافة الجماهيرية وتغيير األفكار والعتقدات وتكوين 

عية ويعد من أكثر الوسائل الستخدمة الراي العام، يلي هذا بروز البث التلفزيوني الفضائي وبرامج األقمار الصنا

في التعليم عن بعد ويشمل كذلك الؤتمرات الرئية واالتصاالت السموعة لا للهاتف بأنواعه من أهمية كبرى في  

 تلقي وارسال العلومات. 

 التعلم بواسطة انترنت والتدفق السريع للمعلومات 3.4

بينهم مور   الباحثين من  بين ثالث خصائص أشار عدد من  للتعليم عن بعد يجمع  الى نشوء جيل جديد  وتايلور 

عبر  للتواصل  التفاعلية  والقدرة  العلومات  من  الكبيرة  الكميات  استخراج  انترنت،  للمعلومات  العالية  للشبكة 

نص( او  الحاسوب وقوة العالجة ألعمال منتشرة محليا عن طريق البرمجة باستخدام الحاسوب )صوت، صورة،

التعليمية   العملية  سهلت  وبرامج  وتطبيقات  تكنولوجية  أساليب  عدة  ظهرت  وهنا  باللتيميديا  يسمى  التي ما 

غير  أو  التزامن  التعليم  الرئيسيتين:  الفئتين  إحدى  وتقع جميعها ضمن  متعددة  وأنماطا  أشكاال  أصبحت تضم 

  .1التزامن 

  Synchronous التعليم املتزامن ▪

نفس الوقت" وهو يشير إلى أساليب التعليم عن بعد التي يتم فيها إيصال الادة التعليمية للطالب  التزامن يعني "في  

الؤتمرات   مثل  تقنيات  وتستخدم  والدرسين،  الطالب  بين  الباشر  االتصال  إلى  تحتاج  حيث  نفسه.  الوقت  في 

عد مرونة، ففي جميع األحوال يجب على الباشرة لتحقيق هذا األمر، يعد التعليم التزامن أقل أشكال التعليم عن ب

الطالب االجتماع مع مدّرسهم وبقية زمالئهم في أوقات محددة متفٍق عليها مسبًقا، وعليه فهذا األسلوب يحد من 

 قدرتهم على التعلم بالسرعة التي يريدونها، وقد ُيشِعر ذلك بعض الطالب باإلحباط نظًرا ألنه يحد من حريتهم. 
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  Asynchronous املتزامنالتعليم غير   ▪

في حالة التعليم عن بعد غير التزامن يتلقى الطلبة مجموعة من الواد الدراسية املحّددة بمواعيد نهائية أسبوعية، 

مما يتيح لهم حرية الدراسة والتعلم بالسرعة التي تناسبهم، ليس هذا وحسب فهذه الفئة من التعليم عن بعد تتيح  

للتفاعل مع الادة الدراسية، ومع زمالئهم نظرا ألنهم يستطيعون الوصول إلى الادة الدراسية للطالب فرصا أكبر  

بشكل دائم والتفاعل معها من خالل الدردشات عبر اإلنترنت، أو االمتحانات القصيرة أو التعليقات أو غير ذلك.  

لذي يتيح لهم إعداد املحتوى التعليمي وهكذا يستفيد كل من الطالب والدرسين من مرونة التعليم غير التزامن ا

  واستهالكه بما يتناسب مع أوقات فراغهم وجداولهم الزمنية.

 كما يمكن ان يكون التعليم عن بعد مزيج من التعليم التزامن وغير التزامن وتشمل االتي:

 عبر اإلنترنت املحّددة. مؤتمرات الفيديو، التعليم عن بعد الهجين، الدورات عبر اإلنترنت الفتوحة، الدورات  

  Video Conferencing ؤتمرات الفيديوم 4.4 

غالبا ما تكون مؤتمرات الفيديو عبارة عن لقاء يجتمع فيه شخص أو أكثر، ويستخدمون خاصية الفيديو للتواصل 

أدوات مثل التزامن، ويتم فيه استخدام  التعليم  النمط ضمن فئة  يقع هذا   Zoom ، Blackboardعبر اإلنترنت، 

Collaborate،Google meet، Teams ، Adobe Connect  للطالب تتيح  التي  التزامن  التواصل  برامج  من  غيرها  أو 

والدرسين التفاعل معا بغض النظر عن أماكن تواجدهم، تعزز مؤتمرات الفيديو العالقة بين الطالب والدرس 

يجعلها عنصرا أساسيا ال غنى عنه في عملية التعليم وتقدم هيكال واضحا لعملية تخطيط وإعداد الدروس مما  

 .عن بعد

  Hybrid Distance Education التعليم عن بعد الهجين 5.4 

يجمع التعليم الهجين بين األساليب التزامنة وغير التزامنة، حيث يتلقى الطالب مواعيد نهائية إلتمام واجباتهم 

ثّم   امتحاناتهم،  وتقديم  الهام الدراسية  بتسليم  ذلك  بعد  يقومون  الخاصة  لسرعتهم  وفقا  م 
ّ
بالتعل يباشرون 

الدراسية من خالل النتديات والنصات عبر اإلنترنت، وكلما تقدم الطالب أكثر في دراسته، تمكن من الوصول إلى 

اللية واالعتماد وحدات ومواد دراسية جديدة، يعتبر هذا النمط فعاال وناجحا للغاية للطالب الذين يحبون االستق

 على النفس في الدراسة. 
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 منصات التعليم عن بعد  6.4

االلكترونية   النصات  هذه  وتتيح  التعلم  إدارة  أنظمة  أنواع  من  نوع  وهي  االلكتروني  التعليم  بمنصات  تعرف 

للمستخدمين إمكانية الوصول الى الحصص التعليمية االفتراضية كما توفر للطالب تجربة تعليمية جديدة وفريدة 

 تتميز ب:  pdfوض التقديمية وملفات من نوعها من خالل ملفات الفيديو والصوت والصورة والنصوص والعر 

 .الرونة حيث تتخطى حدود الزمان والكان-

 .توفر إمكانية تعلم مجاالت متعددة والتعلم بأساليب مختلفة في توصيل العلومة-

 .تحتوي النصات اإللكترونية على عدة لغات ويوجد منها باللغة العربية وباللغة اإلنجليزية وغيرها-

 .إنشاء منصة تعليمية إلكترونية يتم تقديم محتويات نافعة ومفيدة من خاللهاسهولة -

 .توفير الوقت والجهد-

 .إتاحة املحتوى اإللكتروني ونشره ومشاركته-

 .زيادة فرص الناقشة والتفاعل بين الطالب والعلمين وبين الطالب وبعضهم البعض-

 .تشجيع اإلبداع من خالل مشاركة اآلراء واألفكار-

 كما نجد أنواع عديدة:  

ا على فيديوهات اليوتيوب-  .منصات إلكترونية تعليمية تعتمد اعتماًدا كليًّ

 .منصات إلكترونية تعتمد على الواقع والدونات-

 .اليوتيوب والواقع مًعا منصات إلكترونية تجمع بين-

  Open Online Courses الدورات عبر اإلنترنت املفتوحة*

من   واحدة  الدرس هي  يزودهم  حيث  الحرية،  من  الكثير  للطالب  تتيح  التي  التزامن  غير  التعليم  أشكال  أشهر 

قة بالادة قبل أن يترك املجال  
ّ
بتعليمات الدراسة باإلضافة إلى الكتب الدراسية عبر اإلنترنت، وأهم اإلعالنات التعل

ن الطالب 
ّ
م الذاتي من إحراز   أمامهم مفتوحا للدراسة بوتيرتهم وسرعتهم الخاصة، يتمك

ّ
الذين يقدرون أهمية التعل

 نتائج مميزة في هذا النوع من التعليم، لكنه في الواقع يحتاج إلى الكثير من االلتزام والتحفز الذاتي. 

أما بالنسبة للطالب الذين يفتقرون لهذه الهارة، فقد يشكل هذا النوع من التعليم تحديا كبيرا لهم، وقد يشعرون  

من أسلوب عرض الادة الدراسية كما أنهم قد يفقدون الحافز للعمل والدراسة بشكل فعال، مما يؤثر    باالرتباك 

 1  .على نتائجهم النهائية

دة*   time Online Courses -Fixedالدورات عبر اإلنترنت املحدا

هذا النوع من أكثر أنواع التعلم عن بعد شيوعا، حيث يقوم الطالب بالدخول إلى الوقع اإللكتروني الخاص في  

أوقات محددة ويتعين عليهم إنهاء مجموعة من األنشطة الصفية قبل موعد نهائي محدد مسبقا أيًضا، تتضمن  

التما  إلى  باإلضافة  معّينة  نقاشات  أو  محادثات  األنشطة عادة  األخرى، تشجع دورات هذه  الدراسية  والهام  رين 

اإلنترنت املحددة الطالب للتفاعل فيما بينهم هذا ما يعرف بالذكاء االصطناعي لكنها مع ذلك تحد من قدرتهم على 

  الدراسة وفقا لسرعتهم ووتيرتهم الخاصة. 

 
  https://www.for9a.com/learn،:2021افريل,  28تاريخ االسترداد ،2020،سبتمبر من دليلك الشامل حول التعليم عن بعد  فرصة 1



 

124 
 

 أساليب وطرق تعميم التعليم عن بعد.5

 االلكتروني بشكل عام والتعليم عن بعد بشكل خاص في العناصر اآلتية: تتمثل أبرز متطلبات التعليم 

   العنصر البشري  1.5

حيث يتمثل العنصر البشري في مجموعة من الكوادر البشرية ذوي الخبرات الؤهلة إلدارة التعليم عبر االنترنت  

 مثل: العلم اإللكتروني الخبير التكنولوجي مصمم تعليمي فني شبكات متعلم. 

  املكونات املادية والبرمجية 2.5

الكونات الادية تعتبر هي األساس في اي نمط من أنماط التعليم بينما تختلف نوعا ما في التعليم االلكتروني حيث 

والبرامج  الفني  والدعم  االنترنت  وشبكات  أساس ي  مادي  كمكون  الكمبيوتر  أجهزة  اآلتي:  في  الكونات  تلك  تتمثل 

التعليمية كمكونات برمجية داعمة للعملية التعليمية. شروط نجاح التعليم عن بعد التخطيط الجيد  والتطبيقات  

والسبق حيث أن عملية التعليم عبر الشبكات ليست عملية ارتجالية، بل البد من التخطيط واإلعداد السبق لها  

 من خالل تصميم الواد التعليمية بشكل الكتروني.

جميع عناصر العملية التعليمية كإعداد التعلمين الستقبال التعلم بطريقة إلكترونية    كما ان التخطيط يشمل 

عند بعد وتدريبهم على استخدام الشبكة في استقبال التعلم، إعداد البرامج والتطبيقات الناسبة لنقل التعلم عن  

كثير  بعد  عن  للمتعلمين  التعليمي  املحتوى  لنقل  الستخدمة  البرامج  ان  حيث  حاجات بعد  حسب  وتختلف  ة 

 التعلمين وقدرة العلم على استخدامها وتوظيفها ويمكن عرضها على سبيل العرض ال الحصر في االتي:

 برامج معالجة النصوص كبرنامج برامج معالجة الصور برامج معالجة الصوت. -

 برامج إدارة نظم التعلم نظم إدارة املحتوى التعليمي.   -

الكثير من الوسائط التعددة في عرض املحتوى التعليمي، حيث ال يعتمد العلم االعتماد على الدمج بين     -

من   الكثير  استخدام  عليه  ولكن  االلكتروني  كالكتاب  تظهر  أنها  حيث  فقط  النصوص  على  عرضه  في 

الوسائط التفاعلية من نص متحرك وصور ثابته ومتحركة وفيديو تفاعلي وغيرها من الوسائط التي تنقل 

لمتعلمين بسهولة الالتزامنية ومراعاة الفروق الفردية بين التعلمين، حيث ان الالتزامنية تعد  الخبرات ل

من أهم عوامل نجاح التعليم عن بعد حيث تسمح للمتعلمين بمتابعة املحتوى في الوقت الناسب لهم  

 وفي الكان الناسب أيضا. 
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 وهناك العديد من األدوات التي تدعم التعلم الالتزامني مثل: 

البريد االلكتروني حيث يستخدم كوسيلة للتواصل بين العلم والتعلمين في ارسال الواجبات والرد عليها   -

 وتصحيح الفاهيم.

لوحات النقاش حيث يعرض العلم من خاللها الدرس او املحتوى ويتم دخول التعلمين لدراسة املحتوى    -

في اي وقت يالئم ظروفهم النتديات وغرف الحوار ويتم من خالل هذه الغرف عرض قضية او مشكلة  

ناسبة لكل من  تعليمية واستقبال ردود الطالب واتجاهاتهم حولها وتقييم ذلك من خالل أدوات تقييم م

 العلم والتعلم.  

 شبكات إنترنت قوية لتدريب الكوادر البشرية والعلمين على استخدام التقنية.  -

ترتبط العلومات باألنظمة التعليمية ارتباطا عضويا، فال يمكن أن يقوم تعليم بدون معلومات، لقد أدى توظيف  

ظه إلى  التعليم  مجال  في  والعلومات  االتصال  والتعليم  تكنولوجيات  بعد،  عن  التعليم  االفتراض ي،  التعليم  ور 

اإللكتروني، وأدى استخدام الحاسوب في التعليم إلى التواصل عن بعد مع مناهج دراسية كاملة، واألهم من هذا 

زه عن التعليم التقليدي الرس مي  إلى استقالل ذاتي في اكتساب العارف، وإلى مرونة أكبر في إدارة التعليم. وهذا ما ميَّ

القائم على عنصري الكان والزمان. ومن خصائصه أن اإلنترنت تعتبر وسيطا مثاليا للتعلم الذاتي، وهذا ما سمح  

للتكنولوجيا الجديدة بتغيير طريقة تواصلنا مع اآلخرين، فلم يعد الحضور الشخص ي للمعلم والتعلم في نفس  

   .الوضعية ضروريا لقيام األنشطة التعليمية والبحثية

نقل وتبادل    يتم  األبحاث، حيث  للجامعات والدارس ومراكز  في األهمية  تقدم خدمات غاية  العلومات  فشبكة 

مراكز   من  العلومات  على  الحصول  الباحث  يستطيع  كما  فائقة،  بسهولة  العلمية  األبحاث  ونشر  العلومات 

 . العلومات بسرعة هائلة
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 تمة خا

التزايد لتكنولوجيا الع التطور  في جميع قطاعات الحياة االقتصادية  يشكل  والثقافية حركة   والسياسيةلومات 

قوية ال رجعة فيها تساهم في ظهور ما يسمى بمجتمع العلومات لدرجة أن األمم التحدة تكرس دورًيا قمة عالية  

 .2005منذ أول قمة ُعقدت في تونس عام  حول هذا الوضوع

خالل السنوات  ف  في اإلنتاج والخدمات الصناعية  والالماديةيتميز مجتمع العلومات بالتعميم التدريجي للرقمية  

بالفعل تحوالت اقتصادية    الاضية، الدول    جذرية،ظهرت  في مجتمعات  التجارة   التقدمة،خاصة  تدويل  نتيجة 

والبحث الدائم عن   كوكبي،ميزان الدول على نطاق  والتغيرات في    اإلنتاجية،وزيادة    وتسارعها،)عولة االقتصاد(  

 خفض تكاليف اإلدارة الداخلية للمنظمات واالختفاء التدريجي لدور الدولة. 

  الحظنا أن   الواقع لقد  ، فيمستمرتقنيات العلومات واالتصاالت في تطور  اإلنساني  النطاق    أخرى وعلىمن جهة  

 .أبعد من ذلك للسيطرة علينا إلىوتصل أكبر وأكثر في مجتمعنا بل  مساحةاألخيرة تشغل  هذه 

ج مجتمع العلومات  لولو  لكن ال يمكننا الشك في أن تكنولوجيا العلومات واالتصاالت تشكل تحدًيا كبيًرا ملجتمعنا

 تساءل عما إذا كان هذا التقدم سيتوقف يوًما ما؟ ن لنايجع تطورها يحدث كل يومف:  والعرفة

تطوير    :حياتنايشمل جميع ميادين  تأثير تكنولوجيا العلومات واالتصاالت    انالعمل  كما يتضح من خالل هذا  

 . عبدااإل و  والتقادم، التخطيطالنتج  

والثور  البتكرة  النتجات  كل هذه  اإلنسان على  اعتماد  ذلك  إلى  أننا    يةيضاف  الشركات واألسواق  بحيث تضمن 

 الى االبد.  التقنياتالى هذه نستهلك دائًما وأننا ننجذب 
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