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 مجتسع السعمػماتمصبػعة 
 لمدشة األكلي جحع مذتخؾ)عمـػ إندانية(

 قدع اإلعالـ كاالتراؿ
 

 مقجمة     

صات ىامة ك فارقة في حياتو اليػمية التي تخبصو بالسجتسع ذلظ أّف حمّخ اإلنداف عبخ العرػر بعجة م

، مجتسعي في حياتو البحخية، كمجتسعي في حياتو الدراعية، كمجتسعي في بصبيعتواإلنداف مجتسعي 

أشمق عمى حياتو التجارية، كمجتسعي في حياتو الرشاعية، ك اليػـ ىػ كحلظ في حياتو التكشػلػجية. 

الثػرة الرشاعية في الجكؿ الغخبية، لكغ في سبعيشيات القخف الساضي  جالسجتسع السعمػماتي مجتسع ما بع

أصبح مرصمح "السجتسع السعمػماتي" شائعا لجػ الجكؿ الرشاعية، بعج ما سبقتيع الياباف في صياغة 

السعمػمات،  ع، التي سػؼ تعصى محاكر مكياس مجتس(. في ىحه السصبػعة1914السرصمح بعقػد)

ك التي تشقدع إلى خسذ محاكر، ككل محػر بجكره يتفخع إلي عشاصخ فخعية،  اكلى  جحع مذتخؾ. ةلمدش

يأخحنا الي أىع الشطخيات التي  يكأكؿ محػر يتصخؽ إلى السفيػـ ك الشذأة ك التصػر، اما السحػر الثان

يبخز سسات ك خرائز مجتسع  ثناقذت مػضػع مجتسع السعمػمات، كفيسا يخز السحػر الثال

في اشار مجتسع السعمػماتي،  االعالـ كاالتراؿ الخابع يحجد لشا مكانة كضعيةر السعمػمات، السحػ 

ة متػجيات مجتسع السعمػمات كأىع التحجيات كالخىانات لجؼ الجكؿ الستقج ىالسحػر االخيخ فيخكد عم

 ، في إشار التصػر التكشػلػجي الحاصل. كالجكؿ الستخمفة
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                                                                           السحهر االول:
 : تظهر السجتسع السعلهماتي عبخ التاريخ وفق بعض السشّغخينو  نذأة-2
 

التصػر  ) السجتسع السعمػماتي( عغ الرشاعيةالثػرة  جما بعمسا كتبػا كأشخك لمسجتسع  الكثيخلقج مّيد 

 Mcluhan   Marshallإليو ماكمػىاف  بذى , ككفقا ماىحا السجتسعمخ بيا  التيالسخاحل ك  التاريخي

 و إلى أربع مخا حل:سالشقاط السػجدة التالية التي  قدخ التاريخ  كفق  بالحؼ  تتبع السجتسع السعمػماتي ع

 Totally Oral, Preliterateالسخحمة الذفػية ) مخحمة ما قبل التاريخ أؼ القبمية (  -1

,Tribalism   ؽ ـ  3200أؼ قبل 

ك التي ضيخت في اليػناف القجيسة ك صسجت   cadification by scriptمخحمة كتابة الشدخ -2

 ألفي عاـ 

  1900إلى سشة  1500مخحمة الصباعة مغ سشة  -3

 (NB, 2016) إلى يػمشا ىحا. 1900عرخ كسائل اإلعالـ اإللكتخكنية مغ سشة  -4

حيث شبيعة الػسائل السدتخجمة في كل مخحمة تداعج عمى تذكيل السجتسع أكثخ مسا تداعج مزسػف 

األساسي في التصػر الحزارؼ مشح أف تعمع اإلنداف أف  التغييخك يزيف ماكمػىاف أف  الػسائل.تمظ 

الذفػؼ مخة أخخػ. ىحه الشقاط  االتراؿالشطخؼ ثع إلى  االتراؿالذفػؼ إلى  االتراؿيترل كاف مغ 

األخيخة سػؼ نقػـ بذخحيا الحقا. كلكغ قبل ذلظ البج مغ التصخؽ لبعس ركاد السجتسع السعمػماتي الحيغ 

بخزكا بعج الحخب العالسية الثانية في الجكؿ الستقجمة التي كانت رائجة ك الزالت في ىحا السجاؿ اإلعالمي 

 . 
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االجتساعي ك الفيمدػؼ  Alfred Marchell االقترادؼل الفكخؼ" مغ قبل لقج تع صياغة مرصمح "العس

ك الحؼ أخح مكاف "العسل اليجكؼ" ك بالتالي فتح السجاؿ  1890خالؿ عاـ   Peter Kropthinالثػرؼ 

 (Marchell, 1987) لسفيـػ "مجتسع السعمػمات" .

, تبجك ك كأنيا 1860ك ركسيا عاـ  1848التي شاعت ك انتذخت في ألسانيا بعج عاـ  غالسثقفي»كمسة إّف 

أصبحت تأخح مكانا ممحػضا ك ميسا خاصة أنيع بجأكا يدتخجمػف الشذاط الفكخؼ كالسعخفة لكدب 

معيذتيع, ك مع ذلظ ك بدبب زيادة التجخل اإليجيػلػجي السختبط بسفيػـ " أصحاب البجؿ البيزاء" ك 

( ك أصبحت مرصمح رسسي يدتخجـ s1950بذكل كاضح في خسديشيات القخف الساضي ) انتذخ ك

 لمجاللة عمى عالع الذغل . 

ك  Upton Sinclairمغ قبل السفكخ1919البجؿ البيزاء "استخجـ ألكؿ مخة عاـ  بأصحا»فسرصمح 

العساؿ الحيغ كانػا يعسمػف في السرانع ثع  ىكاف يصمق ىحا السرصمح عمى اإلدارييغ الخسسييغ ك عم

الججيخ  عالية.ك بعج ذلظ امتج ىحا السرصمح ليذسل العساؿ الحيغ لجييع مؤىالت  الفكخؼ,تحػلػا لمعسل 

الثػرة الرشاعية "السجتسع  السعمػماتي", أف  جما بعبالحكخ بأف السختريغ كالباحثيغ  في ميجاف  مجتسع 

, أؼ قبل أف يطيخ الساضيالدتيشيات مغ القخف  بجايةء" بجا كضيخ في مرصمح "أصحاب البجؿ البيزا

ذ عاـ  ؼالح»العامل مرصمح " معخفية    Peter Druker . (Sinclair, 2008)مغ قبل  1967ُأسِّ

ستيشات إلى  بجاية الثسانيشات مغ القخف الساضي بجػ جميا أّف مرصمح مجتسع ما بعج الثػرة  نيايةفسشح 

الحؼ أخح مكانو إباف ىحه الفتخة, لكغ السرصمح  االجتساعيالرشاعية أصبح عشػانا لسرصمح التحػؿ 

ل اليجكؼ ك غامزا ك متشاقزا, فسغ جية الرشاعة التحػيمية التقميجية التي تعتسج عمى العس أصبح يبجك

ك الحؼ كاف كاحجا مغ   Fritz Machlup(Moore, 1996) ىحا ما ذىب إليو صشاعيةالتي لع تكغ 

في السعخفة ك ذلظ في بجاية ستيشيات القخف الساضي  االقترادركاد مجتسع السعمػمات الحيغ أدخمػا لغة 
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ادؼ ك يسكغ اعتباره مغ السرصمحات السدتخجمة في تحميل حيث ذكخ "أّف انتاج السعخفة ىػ نذاط اقتر

قصاع  30القصاع الرشاعي , كسا قاؿ أّف  تػحيج صشاعة السعخفة يتصمب تشطيع ليكمي مكّػف مغ 

سعخفة ك مغ ثع قاـ بػصف أحج قصاعاتو ) قصاع انتاج ال يالسفاليسصشاعي. حيث قاـ بسخاجعة السجاؿ 

التزاعف  بالتعميع. كبدبىػ  الرشاعة كاف ليحهأكبخ كأىع قصاع  أفّ  ى( بالتفريل. أشار أيزًا إل

تباعا  ةغيخ مشاسب ػ خ خالستدايج في انساط السعمػمات ك عسميات السعخفة ك السعاىج أصبحت شخكط أ

)القصاع  الخباعيبدبب محاكلتيسا إدماج القصاع  اإلنتاجألنيا حاكلت أف تػازف بيغ التعقيج الستدايج في 

"الثػرة الرشاعية" لو  جما بع, مفيػـ ػ خخ أ جيةالقصاع الخساسي ) القصاع السبجع(. مغ السعخفي(  ك 

 ىعم خيلع تتغ ىاألكل الخأسساليةذلظ أف أسذ  ةمذكم لما يسث" كىحا الخأسسالية جما بع" بػثاف يعخؼ  ىمعش

 .االجتساعية الخعايةك  الدمصة, بالسمكيةأساسا  الستعمقة األساسية خميةالجالخغع مغ العجيج مغ التحػالت ا

التي حجثت في  االجتساعيةلػصف أىع التغيخات   استخجـكفي األخيخ فإف مرصمح "مجتسع السعمػماتي" 

 ىكإل الدياسيةميجاف العمػـ  ىخ أف ىحا السرصمح سخعاف ما مخ إلالشرف الثاني مغ القخف العذخيغ. غي

 يات. تحج ةالـ, مغ ذلظ الحيغ أصبح يػاجو عجعلغة كسائل اإل

 رواد السجتسع السعلهماتي بعج الحخب العالسية الثانية 

ك ذلظ بعج   رياضية, ك ىشجسيةعمسية يسكغ تتبع السجتسع اإلعالمي مغ خالؿ أبحاث ك بخامج      

 Cybernetics :Or Controlكتاب )(ك تجّدج ىحا حيشسا نذخ 1945نياية الحخب العالسية الثانية )

and Communication in the Animal and Machine ) لػػNorbert  Weiner   1948عاـ  . 

في معيج   Claude Channun  قاما كل مغ أستاذ اليشجسة الكيخبائية ك الخياضيات  1949في عاـ  

مجيخ معيج   Warren Weaverماشيدػشت التكشػلػجي ك الحؼ يعتبخ ) أبػ نطخية السعمػمات ( ك

 (Seising, 2009) لالتراالتالشطخية الخياضية  فبشذخ كتاب تحت عشػا جركؾ فيمالعمػـ الصبيعية بػ 
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ك اىتسا أيزا بتصػيخ مبادغ ججيجة في اآللية ك الحػسبة ك ذلظ مغ أجل تقجيع أسمػب ججيج في كيفية 

ىػ كيفية إيجاد فمدفة    Weinerػك عميو كاف التخكيد بالشدبة ل ,تحكع في السجاؿ العدكخؼ ك السجنيال

حيث الحع أّنو )السجتسع ال ُيفَيع إال عغ شخيق دراسة الخسائل ك كسائل  ،تصبيكية لحلظ الشطاـ

الستاحة ( ك بالخغع مغ ذلظ فإّف اىتسامو بالسجتسع في ذلظ الػقت بالخغع مغ كجػد قمة في  تراالتاال

 العامميغ في إشخاؾ الخؤػ القادمة مغ العمػـ ك اليشجسة. االجتساعبيغ عمساء  اكف التخررات ك التع

  (84,1980,1962)Frizt Machlup  ك  االقترادؼMarc Porat   كMichael Roben    أيقشػا

 باالقترادأّف العسل التجخيبي في قياس كثافة األنذصة اإلعالمية ك التصػر في السعمػمات ذات الرمة 

ي أّدػ إلى قياـ بحػث مقارنة تيجؼ إلى رسع ك قياس مجتسع السعمػمات ك قج ُرّكدت تمظ األمخيك

 الجراسات في الجكؿ السرشعة . 

الحؼ شػر رؤيا في مجتسع  Yoneji Masuda قاـ بيالقخف الساضي دراسة يابانية في سبعيشيات ا   

السعمػمات ك كاف اليجؼ مغ خصتو التي كضعيا لمحكػمة اليابانية  ىي )مغ أجل تحقيق مجتسع الحؼ 

 (.استيالكييؤدؼ إلى نذػء دكلة متصػرة ك مددىخة في مجاؿ اإلبجاع الفكخؼ بجال مغ مجتسع 

(Karvalics ،2007)  صّسسو  اإلعالمي كساالسجتسعMasuda يجكر ك يعسل حػؿ  ىػ مجتسع

 مثالية.ال مغ قيع مادية أك حتى معمػمات ذات قيع أخالقية بج

 تراالتاالالسعمػمات ك  مغ خخآالحؼ أدخل عجد  1991 عاـ ouichi Itoميا مقاربة أخخػ قجّ     

السجتسع بعج العرخ »كتابو في  1973عاـ    Daniel Bell  الياتفية. تراالتاالالستشػعة كالكتب ك 

في الػاليات  االجتساع" حيث جمب عرخ السعمػمات اىتساـ عمساء االجتساعمذخكع في التشبؤ  الرشاعي:

الستحجة األمخيكية ك أكركبا لمعسل في العجيج مغ التخررات تتجاكز تمظ التي تختكد دائسا عمى كسائل 

 ىػ مخكديةالسبجأ السحػرؼ لمسجتسع ما بعج الرشاعي...  Bell. حيث يخػ االتراؿاإلعالـ أك نطع 

      . قاؿ أيزا أّف الستغيخات كانت االجتساعيالسعخفة الشطخية ك دكرىا الججيج عشجما دّكنت كأساس لمتغييخ 
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أصبحت اآلف ضخكرية لمتخكيد عمى مذاكل  كججت كجّج حاسسة في دراسة السعمػمات ك السعخفة حيثسا 

  Peter Drucker 1969في عاـ  .االجتساعيةعغ السخاكؼ  رة. فزالاإلداجارية ك األعساؿ الت

استخجـ مرصمح "مجتسع السعخفة " مؤكجا أّف العامميغ في مجاؿ السعخفة يزصخكف إلى التغييخ ك التكيف 

. ىؤالء السفكخيغ ك غيخىع الػاجب الحؼ كاف بيغ أيجييع ىػ اقامة  ك بشاء التداما قػيا مغ  متصمباتومع 

 .  االجتساعيك  االقترادؼأجل تصػيخ ابتكار تكشػلػجي لجعع التقجـ 

في الػاليات الستحجة األمخيكية عسػما يخكدكف عمى  االتراالتالعامميغ في مجاؿ  االجتساععمساء     

 Haroldالتكشػلػجية , كحلظ بالشدبة لػ    االتراالتلمسعمػمات ك  بالشدبةالتحػيل امكانية خاصية 

Lasswell    كFritz Lazalfeld  ك Robert    Merton    اىتسػا ك ركدكا عمى التخابط السػجػد

                                                                                                                                                                                             ) Wilbur    Schramm  ) 1955كسا فعل  االجتساعيالجساىيخؼ ك العسل  االتراؿبيغ كسائل 

 مجتسع السعلهمات  مفههم-0

ضع ألكؿ مخة في ك ك أشخ     Post Industrial Societyما بعج الثػرة الرشاعية  مفيػـ السجتسعإّف      

عاـ  فيك أ حياىا الحقا  Arthur J.Pentyك    Ananda K.Coomaraswayمغ قبل 1914بخيصانيا عاـ 

عالع  Alan Touraineكفي ستيشيات القخف الساضي قاـ   Dniell Bell  بالػاليات الستحجة األمخيكية  1958

, ليحا تعجدت مفاليع مرصمح مجتسع االجتساعيةالجتساع الفخندي في ادخاؿ ىحا السرصمح في العمـػ ا

السعمػمات بيغ مجسػعة كبيخة مغ السفكخيغ ذات الرمة فسشيع مغ يخػ أف مجتسع السعمػمات مختبط 

غ ربصو بالخجمات كالثقافي ك مشيع م االقترادؼمختبط بالػاقع  ك مشيع مغ يخاه أنو االجتساعيةبالخقابة 

, ك التعاريف التالية تبخز لشا ذلظ, ك لكشيا كميا مختبصة ك ىادفة إلى تصػيخ السجتسع  االجتساعية

  .حياهالالسعمػماتي بجسيع مجاالت 
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:Daniell Bell   كيخؼ أيزا أف  السعخفةقائع عمي أساس   الرشاعيةالثػرة  جما بعأشار الي أف "مجتسع

محجكدة مغ قبل الدماف ك السكاف ....  كسػؼ يكػف ليكل ججيج لسجتسع ججيج  تنكا الدابقةالسجتسعات 

 قائع عمي أساس ثػرت السعمػمات ....الحؼ يشّطع نفدو حػؿ السعخفة في مرمحة الخقابة اإلجتساعية".

كسا ىػ مدتعسل اليـػ  (Koivisto, 2010) لكغ إذا ما أردنا أف نعخؼ مغ صاغ "مجتسع السعمػمات" 

, كذلظ في بجاية الدتيشيات مغ القخف الجتساعيةاألكؿ مخة فإنشا نججه قج صيغ في الياباف في ميجاف العمـػ 

ك    Kishno Kurokanaالساضي. كلقج بجأت الرياغة األكلي ليحا السفيـػ  بيغ العالع الياباني السعسارؼ 

أخخيغ :  يغأكاديسي, إضافة إلي ذلظ البج مغ ذكخ 1961عاـ   Tudau Umesao األنثخكبػلػجيالسؤرخ 

Yujiro Hayashi   نو " مغ قاِس إلي مجتسع ليغ" , كحلظ  االحؼ نذخ كتاب حػؿ مجتسع السعمػمات عشػ

Masuda and Konichi Kohyma    المحاف نذخا كتاب تحت عشػاف " مقجمة في السجتسع السعمػماتي" في

األساس ليذ ىشاؾ شظ عمي األشالؽ أف كالدة كبخكز مفيػـ مجتسع . كعمي ىحا  1968بجاية عاـ 

ثع شخح ىحا السفيػـ في القامػس بالياباف  1970عاـ  بجايةالياباف, ذلظ أنو في  ىالسعمػماتي يعػد إل

ال . لكغ ىحا  Yoneji Masudaفي نفذ العاـ كربط بالسفكخ الياباني  اإلنجميديةلمسخة األكلي, ثع بالمغة 

مغ قبل, كاف مػجػد لكغ  اإلنجميديةيزا عغ كجػد مفيػـ مجتسع السعمػمات في أدبيات المغة أ  ييعش

 جما بع:) مجتسع كاالجتساعي االقترادؼبرياغة أخخؼ خاصة بعج التغيخات التي حجثت في الييكل 

 البيزاء(.  تالباذالالثػرة الرشاعية...كثػرت 

السجتسع السعمػماتي بأنو " نػع ججيج مغ السجتسع... حيث حيازة    Yoneji Masudaبيشسا عخؼ الياباني 

الفكخؼ  جعل اإلبجاع... )أؼ( تشسيتيا.السعمػمات )ليذ الثخكة السادية( ىي القػة الجافعة كراء تحػيميا ك 

 البذخؼ يشسػ ك يددىخ".

ذار/نذخ ..ك يبصئو ... انتالعقمي.مجتسع السعمػمات ىػ كاقع اقترادؼ ك ليذ مجخد التجخيج -

  (.John Haisbitt) تجريجيا لمزػء  تأتيك أنذصة ججيجة ك العسميات ك لسشتجات  السعمػمات,
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يدخخ السجتسع / يدتغل ذلظ  اقترادؼ,حيثسا يكػف السجتسع )...( يتع استخجاـ السعمػمات كسحػر -

 ( .  Nickيصػر كل صشاعة التي تشتج السعمػمات الالزمة ) ذلظ,كراء بعج 

السعمػمات ك السعخفة  جاـخك التػزيع ك الػصػؿ ك است اإلبجاع,ىػ ليكل اجتساعي قائع عمى حخية -

  "National Society of Information 1995-( Hungarian)» الحياةتمف مجاالت خ)...( في م

نػع ججيج مغ السجتسع ذلظ أّف اإلندانية لجييا حطػضا في قيادة شخيق ججيج مغ الحياة , لسجتسع لجيو - 

حياة ذات مدتػػ عالي ,كاتساـ عسل أفزل ك أرقى , ك تمعب دكرا أفزل في السجتسع ك ذلظ بفزل 

 ( .  Bella Mur Anyi) االتراالتالعالي لتكشػلػجيا السعمػمات ك  االستخجاـ

خالؿ التعخيفات الدابقة يتزح لشا أّف مفيػـ مجتسع السعمػمات قائع عمى أفكار مدبقة خفية كفق مغ    

 مجاالت حياة السجتسع لمسػارد 

  السجتسع.ك األنذصة أك  الرشاعات,ك  السشتجات,ك  البذخية,الصبيعية ك 

 ات األخخى.السجتسع السعلهمات والفخق بيشه و بين مجتسعدراسة  -3

ثع  "Yuneji Masuda" السفكخ الياباني  أكال  ، سػؼ نأخحفيع ىحا العشرخ مغ السحػر األكؿحتي يديل 

خرائز السجتسع السعمػماتي ك  الحػ صاغو مبيشا فيو ؿك مغ خالؿ الججبعس السفكخيغ األخخييغ كىحا 

 الكيع.مغ حيث االبتكار التكشػلػجي، كالييكل االقترادؼ كاالجتساعي ك خرائز السجتسع الرشاعي 

(Karvalics, 2007)   
 السجتسع السعلهماتي  السجتسع الرشاعي  الخرائص  

 االبتكار
 التكشػلػجي 

 السخاقبة (  الخياضي,الحداب  الحاكخة,الكسبيػتخ )  اآللة البخارية ) القػة (  ( Coreالشػاة )

الػضيفة  
 األساسية

 استبجاؿ  , ك التزخيع مغ العسل الحىشي  العسل البجنياستبجاؿ ك التزخيع مغ 

الصاقة اإلنتاجية السادية )الديادة في زيادة الفخد  الصاقة اإلنتاجية  
 الػاحج(

قػة اإلنتاج اإلعالمي , زيادة اختيار العسل السثالي 
 لمقجرات 

 التكشػلػجيا  السعمػمات, الدمع السفيجة ك الخجمات  اإلنتاج  
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السعمػمات السفيجة )شبكة السعمػمات أك بشػؾ  السرشع الحجيث )اآلالت ك السعجات ( مخكد اإلنتاج   الييكل 
 السعمػمات ( 

 الديادة في حجكد السعخفة ك السعمػمات الفزائية عالع ججيج , مدتعسخات , القػة الذخائية لمسدتيمظ  الدػؽ  

الرشاعات  االقترادؼ
 الخائجة 

الرشاعات التحػيمية ,صشاعة اآلالت ك 
 الرشاعات الكيسيائية 

الرشاعات الفكخية )صشاعة السعمػمات ك صشاعة 
 السعخفة (

الييكل  ك 
 الرشاعي ا

, الثانػؼ,  االبتجائيالييكل الرشاعي السرفػؼ ) أكلية ,ثانػية , ك صشاعات عالسية 
 العالي , رباعي/صشاعة األنطسة 

الييكل  اإلجتساعي
  االقترادؼ

اقتراد الدمع األساسية )تقديع العسل ك الفرل 
 ك اإلنتاج  االستيالؾبيغ 

 االستخجاـالتآزرؼ , اإلنتاج السذتخؾ ,  االقترادؼ
 السذتخؾ 

السبجأ  
اإلجتساعي ك 

  االقترادؼ

 قانػف األىجاؼ)مبجأ تغحية التآزر إلى األماـ( قانػف الدعخ) تػازف العخض ك الصمب( 

مػضػع  
اجتساعي 
 ,اقترادؼ 

السجتسعات الصػعية)السجتسعات السحمية ك  السؤسدة/ عامة أك خاصة /القصاع الثالث 
 اإلعالمية(

الشطاـ  
اإلجتساعي ك 

  االقترادؼ

رأسساؿ الذخكات الخاصة , السشافدة الحخة , 
 مزاعفة الخبح 

مبجأ الشدبية الحتسية لمتآزر , األسبكية لمسشفعة 
 العامة 

السجتسع الصبقي)مخكدية الدمصة ,الصبقات,  مغ السجتسع  
 التحكع (

 كضيفية, االستغالؿمجتسع كضيفي)متعجد السخاكد ,
 الحاتي (

)الشاتج الػششي االجتساعيالخفاه الػششي  اليجؼ الػششي  
 اإلجسالي(

 الخضا اإلجسالي الػششي

 الجيسقخاشية التذاركية  الجيسقخاشية البخلسانية شكل الحكػمة 

قػة التغيخ  
 اإلجتساعي

 تحخكات السػاششيغ ك التقاضي الحخكات العسالية , اإلضخاب 

السذاكل   
 اإلجتساعية 

 السدتقبل القادـ, اإلرىاب , غدك الخرػصية البصالة ,الحخب الفاشية 

 خمق السعخفة الجساىخية  الجساىيخؼ السختفع االستيالؾ السخحمة الستقجمة  

 قيع الػقت )اشباع ك تحقيق اليجؼ الزخكرؼ( (الفيديػلػجية االحتياجاتقيع مادية)اشباع  معاييخ الكيع الكيع 

السعاييخ  
 األخالقية

 الحاتي , السداىسة اإلجتساعية  االنزباط حقػؽ اإلنداف األساسية ك اإلندانية

 العػلسة )التعاير بيغ اإلنداف ك الصبيعة ( الشيزة , تحخيخ اإلنداف  ركح العرخ  
Source: Masuda, 1980 https://citeseerx.ist.psu.edu/ 
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 كسا يخها بعض السفكخين األخخين األخخى دراسة مجتسع السعلهمات والفخق بيشه و بين السجتسعات 

ليذ ىشاؾ قبل البجء في إبخاز أىع الفخكؽ ال بج مغ التصخؽ إلى جحكر مجتسع السعمػمات، حيث أنو     

ِلُػلػج  مرصمح اجساع دقيق في األبحاث التاريخية كال حتّى األبحاث األكاديسية حػؿ تاريخ  محجد 

. ك مغ السثيخ ؟يجب فحريا لفيع ذلظ الػلػج يالتجكؿ كماىي التحػالت في المجتسع السعمػمات 

فإّف القميل مغ الباحثيغ الحيغ أخحكا خصػة كاضحة لتػضيح ذلظ التداؤؿ ك حتّى ك إف حاكلػا  لالىتساـ

 فيع ذلظ فُيع نادرا ما خصػ تمظ الخصػة . 

Alvin Toffler      كJohn Naisbit  أكجكا عمى أّف نقصة التحّػؿ بالشدبة لمػاليات الستحجة األمخيكية كانت

جتساعي كاف في ك آخخكف أكجكا أّف التحػؿ اال ،(1950خسديشيات مغ القخف الساضي )ال في نياية

سشة ( تبعتيا الياباف التي أصبحت الجكلة الخائجة في مجتسع 15إلى  10كبعج)،(1960الدتيشيات )

كب بعس الجكؿ الشامية خرػصا خ السعمػمات كذلظ في الدبعيشيات مغ نفذ القخف كسا التحقت بشفذ ال

 ,Singapore, Taiwan(  ةسشغافػر ما يعخؼ بشسػر آسيا  األربع ) كػريا الجشػبية , ىػنغ كػنغ , تايػاف ك 

Hong- Kong, South Korea)) (Karvalics ،2007)  افخيكيا كأمخيكا  ،ك لكغ الجدء األكبخ مغ دكؿ آسيا

عرخ الجشػبية ال تعتبخ مغ الجكؿ التي انجمجت داخل إشار مجتسع السعمػمات ك مغ أىع خرائز 

ىػ أف مجتسعات ما قبل الرشاعة ك الرشاعية ك مجتسعات السعمػمات تعير جشب إلى  تالسعمػما

غ الجكؿ الستقجمة ك حة بيإّف مجتسع السعمػمات العالسي اليػـ ك عمى الخغع مغ الفػارؽ الػاض .جشب

 فإّف كل السؤشخات تجؿ عمى أّف الجكؿ الستقجمة سػؼ تػازف بيشيا ك بيغ الجكؿ األخخػ  ،الشامية

(Karvalics, 2007) العاصسة  اعتبخت. ففي الػاليات الستحجة األمخيكية مثال ك عمى أساس مؤشخاتيا

كاششصغ ك ضػاحييا أكؿ مشصقة دخمت تحت مرصمح السجتسع السعمػماتي ك في كقت مبكخ مغ مصمع 

ك بػسصغ    (New York)كفي خالؿ بزع سشيغ السحػر بيغ نيػيػرؾ، خسديشيات القخف العذخيغ

(Boston)  أصبح الجدء الذخقي مغ البالد ك  1955في عاـ  كاششصغك كصمتا إلى نفذ ما كصمت إليو 
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ك استشادا إلى بعس  ،تحت مطمة السجتسع السعمػماتي California البحيخات العطسى ك كاليفػرنيا

 السؤشخات فإّف  ستيشيات القخف الساضي أصبحت الػاليات الستحجة األمخيكية مجتسع معمػماتي . 

 ك سمػفيشيا ( (Finlandك فمشجا(Hong-Kong )ىػنغ كػنغ  ك( (Singaporeةكدشغافػر مجف عالسية أخخػ 

Slovenia) ( كاستػنيا)(Estonia  كانػا مغ أكائل الجكؿ التي ساىست في نذخ السجتسع السعمػماتي رغع

أفّ األنتخنيت كانت جج محجكدة ك بصيء ك ىا نحغ اليـػ أصبح السجتسع السعمػماتي كسا أسمفشا الحكخ 

 جمة إلى الجكؿ الشامية .ؿ الستقيستج مغ الجك 

 أنهاع السعلهمات التي يحتاجها مجتسع السعلهمات و خرائرها -4

عمى السجػ القريخ التصػر  متخابصيغ:بيغ تصػريغ  نججىاأسباب ضيػر مجتسع السعمػمات  جحكرإّف     

. كىي التي تبجأ االقترادؼبشية التغيخ تتسثل بأما عمى السجػ البعيج  لتكشػلػجي,ك التحػؿ  االقترادؼ

تجريجيا القصاع الثاني: الرشاعة التحػيمية ك التي  عالتعجيغ, ث, ةاألكؿ: الدراععمى القصاع  االعتسادمع 

  ،الرادرات أصبحت جج ميسة ك ذلظ بسداىستيا في الشاتج السحمي اإلجسالي ك عادة ما تداىع أيزا في

ثع تبعيا صعػد القصاع الثاني عغ شخيق التػسع في قصاع التعميع العالي ك نسػ القصاع التجارؼ ك 

 مداىسة فعالة في الجخل الػششي.  اساىس المحاف الخجماتي

 ك االقترادفي كل مخحمة مغ ىحا التصػر انتاجية العسل زادت ك زاد استثسار راس الساؿ ك تػسع    

يطيخ ىحا جميا في بخنامج  االقترادبجأت تتغيخ في مختمف قصاعات  القتراديةابالتالي فإّف األىسية 

(,ك ىحا يجؿ عمى أّف اقتراديات 1994) تقخيخ التشسية البذخية (Team, 1994) األمع الستحجة اإلنسائي

% مغ 60ك ىػنغ كػنغ ك السجخ يذيخ إلى أّف قصاع الخجمات ساىع أكثخ مغ  ةسشغافػر دكؿ مثل 

%  43كحتى في اقتراديات العالع الثالث فإّف حرة قصاع الخجمات يسثل ،لمبالد االقترادؼالشذاط 

 % . 20% ك الرشاعة 37أعمى مغ الدراعة
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حجث إلى يػمشا ىحا, ك لكغ عمى أخحت عجة أشكاؿ مشح آالؼ الدشيغ ك التداؿ ت االقتراديةىحه التغيخات 

  Daniel Bellك  Marc Uni polatك Fritz Machlupأمثاؿ  االقتراديػف مجػ خسديغ سشة الساضية أضيخ 

خاصة بعج انتذار  أّف قصاع التعميع العالي ك قصاع الخجمات أصبحا أكثخ اىتساما بسعالجة السعمػمات

, االقتراديةقصاعات خاصة مشيا الخجماتية ك  في عجة الحاسػب اإللكتخكني الحػ احجث ثػرة تكشػلػجية 

 فيك مع تصػر قجرتشا  ،ك السعمػمات االتراؿكمع تصػر تكشػلػجيات  ،يخةخك بالتأكيج في الدشػات األ

يخجع التصػر  ك ىشاؾ مغ .في قصاع التعميع العاليإيجابية  النعكاساتمعالجة السعمػمات أدػ ذلظ 

التي كاف ليا األثخ الكبيخ في  ةاآللة البخاري زمغ يعػد إلي في القصاعات االقترادية الحاصل اليػـ

لعبت الكيخباء ك  ظالرشاعية, ككحلفي أكركبا ك الػاليات الستحجة األمخيكية خالؿ الثػرة  االقترادتػسع 

بتقشيات  ليػـ نعيرالقخف العذخيغ, ك ا ئلفي أكا االقترادؼالتػسع  يمتسيدا فالسحخؾ الكيخبائي دكرا 

الرشاعية ك الحاسػب اإللكتخكني تقشيات السخحمة االكلى مغ الثػرة  تمظ بفزل االتراؿالسعمػمات ك 

 . الحؼ أدخمشا السخحمة التكشػلػجية

 تأثيخ تكشػلػجيا السعمػمات تطيخ في خرائريا التالية:  

كفي ضخكؼ مختمفة ك تكسغ في حج يسكغ تصبيقيا في مجاؿ كاسع   تسكيشيوأكال : ىي عبارة عغ تقشية 

 ذاتيا في السداىسة في السديج مغ التغيخ التكشػلػجي . 

سشة أك أكثخ ك ليذ ىشاؾ أؼ مؤشخ  25ثانيا : قجرة التكشػلػجيا تتدايج بسعجؿ كبيخ ك ىحا ما يديج عغ 

 في نسػ التكشػلػجيا .  ئتباشعغ 

لػجيا كبدخعة كبيخة كىي متػجية في نفذ السدار كمفة التكشػ  ئثالثا : ىي نقصة جج ميسة تتسثل في تباش

إلى القػؿ   Chris Freemanمثل  االقترادييغالعػامل الثالث أخحت الكثيخ مغ  هاالنخفاض. ىحك ىػ 

ك  االقترادؼك السعمػمات مغ شأنو أف يؤدؼ إلى ضيػر مػجة ججيجة لمشسػ  االتراؿأف تكشػلػجيا 

    (Karvalics, 2007) تحفيدا أيزا لسجتسع السعمػمات .
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 Curtisو   Schementمنو مسيدات تحجيج مجتسع السعلهمات لتي حجدها كل  الخرائص الدت4-2
(Karvalics ،2002) 
 

 مزسػف السحتػػ  السحتػػ: الفئة ) الخرائز(
 الدػؽ , العسميات التجارية الستعمقة باإلنتاجية  سمع السعمػمات

 صشاعة السعمػمات
Information industry  

الرشاعات القائسة عمى نصاؽ كاسع :الترشيع, اإلنتاج, التػزيع ك استيالؾ 
السعمػمات في الداحة التشافدية العالسية عمى نحػ كاسع حيث أف ترجيخ 

  االقتراديةالسعمػمات ىػ مكياس لمرحة 
 العسل اإلعالمي 

Information work  
مؤشخات التػضيف التقميجية تتحػؿ تجريجيا باتجاه أرباب العسل ك السيغ متعامميغ 

 السصمػب.مع السعمػمات ك ىحا يخجع إلى شبيعة العسل 
 التخابط

Interconnectedness 
ع الحكيقي مغ خالؿ نط االستخجاـك تػزيع العسل مع  االجتساعيزيادة التعقيج 

  متدايج.الجعع التكشػلػجي الحؼ ال غشى عشو ك عمى نحػ 
استخجاـ العجيج مغ كسائل 

 اإلعالـ السػازؼ 
Parallel use of several 

media 

قػة السجتسعات الستساسكة ك زيادة حجسيا ك استقاللية السشاقذات السحيصة 
  الججيجة.بالخمل السػجػد في كسائل اإلعالـ 

التفاعل التكشػلػجي ك التقجـ  
  االجتساعي

Interaction of 
technological and 

social progress 

  الدياسية.ك العمع ك الشخب  االقترادؼتعديد كضع السجتسع الججيج ضج التقميج 

Source: Schement, J. R. - Curtis, T., 1997 

 
 القزايا الحيهية لسجتسع السعلهمات:

إّف مفيػـ قزايا مجتسع السعمػمات العالسي اليـػ تعالج جسيع مكػنات الشطاـ الجكلي لمسشطسات  -

العالسية الستذابكة بسعشى آخخ ىشاؾ عجد كبيخ مغ السذاكل التي أثيخت بذكل مدتقل عغ بعزيا 

سات الجكلية الجكلية ك السشط االتراالتالبعس حػؿ تمظ القزايا السصخكحة فشجج في السقاـ األكؿ ىػية 

قزايا. ك الذبكة العالسية كعسميات اليجخة كالتعجدية الثقافية ك إدارة السعخفة العالسية كما إلى ذلظ مغ 

         , ياالبتكار االجتساع،مجتسع السعمػمات السدتجاـ يثيخ مذاكل شػيمة لمبيئة كالسػارد الصبيعية  ـمفيػ 
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تخصيط العسل , ك تحجيج مدتقبل التشسية في مجتسع السعمػمات مغ خالؿ تقجيع كجيات الشطخ السعيارية 

 . ”, ك في بعس الحاالت ضيػر ما يعخؼ بػ "مجتسع السعمػمات األخزخ باالستجامةفيسا يتعمق 

ث خاصية ك سالمة مرصمح مجتسع السعمػمات يحتػؼ عمى عجة مذاكل بجءا مغ قزية السجتسع حي 

ك السحاِفطة ك الستخاكسة  االحتػائيةأضحت ىذة نتيجة كػنيا تحت رحسة التكشػلػجيا مغ خالؿ األسئمة 

في السرصمح السذيػر "  Ulrich Beckلمسعخفة البذخية, ك التي تتعخض ليا حزارتشا. كىحا ما دعا إليو 

  (Mary Kaldor, 2016) السجتسع السيجد" الحؼ صاغو لسػاجية ىحه السذاكل.

يعتبخ مجتسع السعمػمات السػجو لمفزاء دليل عمى أّف القػػ السحخكة تتجو بذكل ممحػظ خارج حجكد  

األرض , ك أكثخ مغ ذلظ تاريخ مجتسع السعمػمات لجيو اتراالت متعجدة مع أبحاث الفزاء مشح بجاياتيا 

بسجتسع السعمػمات مغ حيث أف  ؼما يعخ إلى تػسيع  ػما أدتتجاخل مع نقل السعمػمات الفزائية , ذلظ 

 اإلنجازات التقشية العالسية اليػـ تتالعب عغ بعج بالسعمػمات .  

 السعلهمات:عههر مرظلح مجتسع  4-0

صاحب  (Beniger, 1986) "لسجتسع السعمػمات يةاالقترادك  ةالتكشػلػجياألصػؿ " :ثهرة التحكم -1

حيث قاـ بسجيػد كبيخ في شخح  االتراؿفي عمع  James Beniger   ىحه الشطخية ىػ البخكفيدػر

كمعالجة السعمػمات ك استخجاميا لمتحكع في العسميات  االتراؿك تقشيات  اتصػر التكشػلػجيعسمية 

الػسائل التكشػلػجية , حيث قاـ في بجاية األمخ بتقجيع تاريخ عاـ عغ ىحه االقتراديةك  االجتساعية

في  تفي أشخكحتو يخػ أف تكشػلػجيا السعمػمات الحجيثة كمعيا مجتسع السعمػمات بجأ .بالشدبة لمتاريخ

مع  1880عاـ  . مبتجئة بانصالؽ الدكة الحجيجية ككانت انصالقتيا الحكيكية بعج1830 ـالتبمػر عا

تتصمب مقػمات ضخسة ك تجفقات كبيخة لمدمع الترشيع الكامل ألف الرشاعة التي تعتسج عمى اآللة  التي 

. ك ال يسكغ تدييخىا دكف مدتػػ عاؿ مغ تكشػلػجيا السعمػمات )كتػحيج اإلنتاج , البيخكقخاشية ك 

                                                                                    تدييخ جيج لتحقيق األىجاؼ السدصخة                                      تتصمب كالتي اإلعالف فزال عغ األجيدة السيكانيكية السعتادة(
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كسا أنيا مختبصة أيزا  لمرشاعة,أف الدكة الحجيجية ىي السحخؾ األساسي  James Benigerيخػ 

فاإلنتاج الرشاعي ىػ سبب رئيدي لتصػر تكشػلػجيا  كبيخ,اإلعالمي الحؼ تصػر بذكل  بالقصاع

ما في الفتخة  االتراؿربصت بيغ الرشاعة ك  العالقة التي Benigerكضح  صحيح.السعمػمات ك العكذ 

في ىحه الفتخة تكشػلػجيا التحكع عخفت تصػر كبيخ لجػ اقتراديات القػػ الكبخػ  .1920ك  1880 غبي

 كلى, كالذيء البارز في ىحه السخحمة كاف مخكديا ك مذتخؾ بيغ الحمفاء.التجارية إباف الحخب العالسية األ

 ىي الدبب الحؼ أّدػ إلى التغيخ. االجتساعية ك االقتراديةإلى ذلظ فيػ يخػ أف األزمات  اضافة

(Beniger, 1986)  ففي 19ك ىحا األخيخ أخح عجة أشكاؿ كالتغيخات التي حجثت في مجتسع القخف ,

ك ىحا ما أدػ  1810عاـ  19بخارية في أكائل القخف الػاليات الستحجة األمخيكية بجأ استخجاـ الصاقة ال

تدارع عسمية الترشيع مسا أدػ إلى صعػبة الديصخة عمييا ك عمى إثخ ذلظ نذأت عجة مذاكل مشيا 

قل كىحا ما استجعى لمتفكيخ في تصػيخ ثػرة السعمػمات ك ىحا ما يعخؼ بثػرة شة التخديغ ك الصعػب

 التحكع. كالججكؿ التالي يبخز لشا مجاالت تصػر ثػرة السعمػمات .

 السعمػمات:ججكؿ األزمات الحؼ كاف كراء ثػرة 
 األزمات  الفتخة 
اصصجاـ الدكظ الحجيجية الحؼ أدػ إلى مقتل اثشيغ ك جخح العذخات أدػ إلى البحث عمى  1841

 شخؽ ججيجة في كيفية التحكع في الدكظ الحجيجية 
 نقل البزائع الحؼ كاف بيغ شيكاغػ ك فيالديمفيا كاف يعيق كثيخا شبكة تػزيع الدمع   1849
 أكؿ خط لمدكة الحجيجية الحؼ ربط بيغ الذخؽ ك الغخب ك الحؼ أربظ كثيخا شبكة السػاصالت  1851-1854

1850s  مع تػسع شبكة تػزيع الحبػب ك السخازف ك ازدياد الصمب عمى ىحه السشتػجات كجج صعػبة
 كبيخة في تتبع ىحه السشتػجات 

1882 Henry Crowell لذػفاف ك الحؼ نتج عشو تزاعف اعتسج تكشػلػجيا ججيجة في معالجة دقيق ا
 الشاتج ليحا السشتػج ك ىحا ما تصمب البحث عغ أسػاؽ ججيجة 

1870s  الدجاج كججت صعػبة في الحفاظ عمى اإلنتاجية  الدنظمشتجي السػارد األساسية كالحجيج ك
 داخل مرانعيا 

1880s ت الكتابة ك أشغاؿ الرشاعة السعجنية مغ مدبػكات ك مداميخ ك آالت الخياشة ك آال
 السحخكات الكيخبائية كججت صعػبة في الحرػؿ عمى السػارد الصبيعية لجػ مشتجي السعادف
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مشتجي الجقيق , الرابػف, الدجائخ , الكبخيتػ األشعسة السعمبة كججكا صعػبة في إيجاد أسػاؽ 
   االستيالؾججيجة ك كيفية الديصخة عمى 

عو عبخ الػاليات األمخيكية كفق متصمباتيا عغ شخيق مرشع اآلالت الحجيجية كاف يذحغ بزائ 1838
 التمغخاؼ لسعخفة حجع الصمبيات 

1860s  ذلظ أنو الحجيجيةأتت نتيجة االزمات الت كانت تػاجو الدكظ  البيخكقخاشية االبتكاراتمعطع :
 الخقابة قبل مغ ةكبيخ  الكبخػ كاجيػا ضغػطالستاجخ  19ستيشيات القخف  في

1870s  الفائجة, تحجيج السحالت, تثبيتك تجييداتيا : تشطيع نطاـ  التشطيسيةمجاؿ التكشػلػجيا  االبتكارؼ 
السحاسبي السػحج, ضبط كقت الترشيع, كل ىحا جاء  اإلجخاءسعخ الذقق, مخاقبة التكاليف, 

 نتيجة حخكة مخاقبة األزمات في قصاع اإلنتاج
 

كشػلػجي جاء نتيجة أزمات بجأت مع بجاية الثػرة كفق الججكؿ السحكػر أعاله فإّف الستتبع لمتصػر الت

كفق نطخيتو فإف   James Benigerك ىحا ما كضحو لشا  19الرشاعية في مخحمتيا األكلى إباف القخف 

السجتسع السعمػماتي بجأ مع بجاية الثػرة الرشاعية فيػ الحؼ يػجييا ك يصػرىا كفق متصمبات العرخ 

James Beniger  مخاحل تصػر مجتسع السعمػمات إلى ثالث مخاحل مػضحا ذلظ في السخصط  سع

  التالي:

القخف  كسبعيشات اتستيشيت سائجة خالؿ نالتي كا الغشيةاالكلي ك التي سساىا مجتسع السعمػمات  السخحمة

عخفت  الثالثة السخحمةك التي سساىا بالسجتسع القائع عمي السعمػمات. أما  الثانية ةأما السخحمالعذخيغ. 

 بالسجتسع تدػده السعمػمات.

 الخأسسالية        السجتسع ا  لرشاعي  الحخب     الباردة  الثقافة    كاإلعالـ
   

 (s1960-s1970السخحمة األكلى)
 مجتسع السعمػمات الغشية

       
اإلنتاج       

 اإلعالمي
تػضيف        تكشػلػجيا    السعمػمات 

 السعمػمات
 (  s1980-s1990السخحمة الثانية   )
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 السجتسع القائع عمى السعمػمات  
 

 العػلسة  التخرز  االتراؿ
 (    s1990-s2000السخحمة   الثالثة  )

 مجتسع تدػده السعمػمات
 

انجماج كسائل   السعمػمات    كإنتاج
 اإلعالـ

السعمػمات       
 كثقافة

 Sourceالسرجر: 
G.R Beniger the Control Revolution: Technological and Economic Organis of the Information Society, Harvard 

University Press, Cambridge.MA, 1986.Also available, at https//www.researchgate.net/publication/23835076 

phases in the rise of the information society by Ahron Kellerman  

 الؿ الججكؿ أعاله يسكغ تحجيج خرائز السخاحل الثالث:خمغ 

 ( s1960-s1970)األكلى:السخحمة 

مغ أىع خرائز السخحمة األكلى ىػ التخكيد عمى انتاج السعمػمات ك استخجاميا مغ خالؿ تصػيخ 

بالعسل الستدايج ك السختبط باألنذصة ذات الرمة بالسعمػمات ك التي  االعتخاؼقج تع  ،السعمػماتتكشػلػجيا 

أّف ندبة كبيخة مغ  Machlup و  Poratليا دكر محػرؼ في كسط السجتسع السعمػماتي.  ك قج بّيغ كل مغ 

ستيشيات القخف الساضي , ك حتى  يف»السعمػمات العساؿ األمخيكيػف قج دخمػا تحت مرصمح "عساؿ 

لسيغ ذات الرمة بسا يعخؼ بػ " قصاع السعخفة " , ك مع ذلظ فإّف ضيػر مجتسع السعمػمات العامميغ في ا

لع يطيخ إال في مخحمة متأخخة مغ ىحه الفتخة حيث أصبح القاسع السذتخؾ في اإلنتاج فزال عغ 

ك ذلظ مغ خالؿ إدخاؿ الحػسبة الذخرية ك قشاة مذتخكة مغ تجفق السعمػمات عبخ  االستيالؾ

 االتراالتادخاؿ تكشػلػجيا السعمػمات عغ شخيق أجيدة الكسبيػتخ ك  (Karvalics, 2007) ت .اإلنتخني

أصبحت القػػ السحخكة  حيث ،تبشيالدمكية ك الالسمكية ك عمى نحػ سخيع ك نصاؽ كاسع مغ نذخ ك 

ك لقج كاف لتأثيخ السعمػمات مدتػييغ عمى مجػ سشػات , فسغ جية كانت قػة تسكيغ  السعمػمات.لسجتسع 

رئيدية لمسجتسع مسا يدسح ليا بالتدجيل ك تخديغ السعمػمات ك معالجتيا الدخيعة ك تدييل نقميا دكف 
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 تكمفة , ك مغ جية أخخػ أصبحت أيزا صشاعة كاسعة في حج ذاتيا ك تكشػلػجيا متصػرة تتسيد بالبحػث

 ك التصػيخ ك زيادة األعساؿ . 

أما الجانب الخئيدي الثالث لسجتسع السعمػمات  الغشي في ستيشيات ك سبعيشيات القخف الساضي تكسغ في 

نسػ  انتاج السعمػمات ك بجا ذلظ كاضحا في تأثيخ ادخاؿ تكشػلػجيا السعمػمات حيث أّف زيادة استخجاميا 

ا راجع أيزا إلى تػسيع البحػث في الجامعات ك السعاىج خالؿ أدػ إلى زيادة كبيخة في السعمػمات ك ىح

 عقػد مسا أسفخ عشو زيادة في عجد الكتب ك السجالت السيتسة بيحا السجاؿ .

 ( s1980-s1990السخحمة الثانية:) 

أدػ الشسػ في حجع السعمػمات ك التكشػلػجيا ك العسل إلى ضيػر السخحمة الثانية مغ مجتسع السعمػمات ك 

ا يعخؼ بالسجتسع القائع عمى السعمػمات في ثسانيشيات ك تدعيشيات القخف الساضي , ك قج أخحت ىػ م

 ىحه السخحمة ثالث اتجاىات كميا مختبصة بالسخحمة األكلى كىي : 

* العػلسة : إف القجرة عمى نقل السعمػمات بذكل فػرؼ أصبح متاح في جسيع أنحاء العالع , ك ىحا راجع 

 االختخاعاتالياتفية ك اإلنتخنت ك القشػات الفزائية , ك لقج حّجت ىحه   تاالتراالإلى تصػر 

التكشػلػجية أك ػع ازاحتيا لرالح الحخكة السعمػماتية , ك ىحا ما ساىع في اضعاؼ السخكدية ك قج بجػ 

محجكدية جتساعية ك الثقافية تقخيبا, ك ليحا يسكغ القػؿ أف كاال االقتراديةىحا كاضحا في مجاالت الحياة 

  (Beniger, 1986) انتاج السعمػمات قج زالت ك أصبحت عالسية ال حجكد ليا.

* التخرز: تسيدت السخحمة الثانية في تػسع مجاؿ مجتسع السعمػمات ك بذكل سخيع ك قج ساىع في 

يدة الفاكذ ك أجيدة الكسبيػتخ أجيدة السعمػمات مثل اليػاتف ك اليػاتف الخميػية ك أج االنتذارذلظ 

محجدة مغ السعمػمات مغ  الستخجاماتالذخرية ك أجيدة التمفديػف, كسا تع تصػيخ أجيدة خاصة 

 بخمجيات ك معجات .
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ك قج ساىست   االتراؿالخاصية الثالثة مغ السجتسع القائع عمى السعمػمات ىػ زيادة كسائل  :االتراؿ* 

تقشيات اإلنتخنت في تدجيل ك نقل جسيع أشكاؿ السعمػمات بسا في ذلظ الشرػص ك البيانات ك 

الخسػمات ك الرػت في شكل رقسي إلكتخكني ك سخعة إيراليا إلى مدتخجمييا. كل ذلظ ساىع في 

لعسالء سػاء في الدمكية ك الالسمكية ك التخابط الستدايج بيغ األفخاد ك ا االتراالتتخفيس تكاليف 

ك عالكة عمى ذلظ تغيخت العالقة بيغ السعمػمات  (Beniger, 1986) القصاع الرشاعي أك الخجماتي.

السصبػعة مع ادخاؿ شبعات الميدر السشخفزة التكمفة ك عالية الجػدة ك ىحا ما يدسح لمسدتخجميغ الغيخ 

في مجتسع البمجاف الستقجمة ساىست في  التصػراتجػدة أيزا كل ىحه محتخفيغ إلنتاج مشتجات عالية ال

 عمى السعمػمات . داإلنتاج باالعتساك مزاعفة  تصػيخ

 (s1990-s2000مجتسع تديصخ عميو السعمػمات : )

في نياية تدعيشات القخف الساضي ك بجاية القخف الػاحج ك العذخيغ ك ىي السخحمة الثالثة في صعػد 

يسكغ أف نصمق عمييا مجتسع ليسشت عميو السعمػمات , فإنتاج السعمػمات ك  يالتمجتسع السعمػمات ك 

السشتج في  رىساباعتباعمى حج سػاء  االجتساعيك  االقترادؼنقميا ك استخجاميا أصبحت رائج الشذاط 

حج ذاتو كالخجمة التي تؤدؼ إلى إنتاج ك استيالؾ السشتجات السادية ك عمى ىحا الشحػ يسكغ أف نطيف 

 ثالث خرائز لسجتسع السعمػمات 

 السعمػمات أصبحت مشتج رئيدي. -

 كسائل اإلعالـ بجأت تشجمج مع بعزيا البعس. -

 أصبحت السعمػمات ثقافة. -

ى نحػ متدايج سمعة في حج ذاتيا. فسع نياية التدعيشات ,العائجات مغ بيع لقج أضحت السعمػمات عم 

السعمػمات أصبحت تدايخ العائجات مغ بيع السشتجات ك الخجمات السادية . أمثمة عمى ذلظ, بيع 
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مجسػعات البيانات الستعمقة بسدتخجمي اإلنتخنت, أك الشسػ اليائل في مبيعات البخمجيات ك البخامج 

  اإللكتخكنية.فالػاليات الستحجة األمخيكية أصبحت الجكلة الخائجة في بيع ك تػزيع السعمػمات  ,التمفديػنية

إّف اتجاىات التحخيخ في تقجيع خجمات السعمػمات لمعائالت , كحلظ التقجـ التكشػلػجي قج جمب عالمات 

بيغ مختمف أنػاع السعمػمات ك تقعيا ك استخجاميا , فعمى سبيل السثاؿ يسكغ استخجاـ  لالنجماجمبكخة 

ربسا يقجـ في جياز كاحج  االنريارالكسبيػتخ  ك الياتف ك الفاكذ ك التمفديػف مغ قبل مدكد كاحج . ىحا 

 البخمجيات .  السعمػمات ك اإلنتاج , ك كحلظ ما يدسى بػ " الذبكات العامة " مغ البيانات ك الستيالؾ

فقج عمق بعس السيتسيغ بيحا  معمػماتية,أصبح مجتسع السعمػمات في ىحه السخحمة مجتسع ذك ثقافة 

بالكيسة الثقافية لمسعمػمات مغ خالؿ تعديد قيستيا في السرمحة الػششية ك  االعتخاؼالسجاؿ بقػليع   " 

  الفخدية".التشسية 

 فاالتراالت الفزاء(,كسغ في أىسية تغيخ الدماف ك السكاف ) البعج الثقافي اآلخخ ك الياـ لمسعمػمات ي

  العسل.الكتابية ك الذفػية اآلنية في الفزاء العالسي تكثف مغ كتيخة العسل ك تغيخ أكقات 

 صفات مجتسع السعمػمات 

* التكشػلػجيا : التقشية الستصػرة لإلنتاج ك تدجيل ك نقل ك استخجاع السعمػمات مغ كل األشكاؿ , تجمب 

 عمى تكشػلػجيا السعمػمات .  االعتسادك العػلسة ك  االتراؿمدتػيات عالية مغ 

 مباشخ اإلنتاج: انتاج مكثف مغ السعمػمات إلى جانب كجػد ندبة عالية مغ القػػ العاممة يعسمػف بذكل 

 أك غيخ مباشخ في األنذصة اإلعالمية . 

 أصبحت سمعة رئيدية تباع ك تذتخػ عمى نصاؽ كاسع .  تاالقتراد: السعمػما 

القشػات الستخررة ك األجيدة اإللكتخكنية لسعالجة أشكاؿ محجدة لمسعمػمات اإللكتخكنية يسكغ  السحمية: 

  اإللكتخكنية.أف تحل محل القشػات الستكاممة لألجيدة 
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ج ذلظ باستخجاـ  االجتساعك  االقترادالثقافة :  إّف معشى   في السعمػمات قج تحػؿ إلى ثقافة , ك قج ُجدِّ

 االفتخاضيةة الحقائق كاسع لػسائل اإلعالـ عغ شخيق تقميز الدماف ك السكاف , ك القيػد مع ضيػر رمدي

 العالسية .

 الرشاعية مجتسع ما بعج الثهرة 3 -4

مغ انتاج  االقترادياتك مع التخكيد عمى التحػؿ في   االجتساعيةعمى غخار التغيخات في البشية    

الدمع إلى القصاع الخجماتي , شّػر دانياؿ باؿ نطخيتو  التي تعخؼ بػ" مجتسع ما بعج الثػرة الرشاعية " 

كدا تخكيدا متدايجا خ ل مالسػجػد في سػؽ العس االختالؿىحا مغ جية, ك مغ جية أخخػ قاـ بإعادة تػزيع 

, ضسغ (Marko Ampuja, 2014)عمى ما يعخؼ بػ الياقات البيزاء ) مغ ميشجسيغ ك ميشييغ ك تقشييغ ( 

التجخيبية الججيجة ضيخ مبجأ ججيج مغ السعخفة عمى عكذ  السجتسع الرشاعي , فالخكيدة  االتجاىاتىحه 

ك تحديغ اإلنتاج , حيث تمعب التجخبة دكرا كبيخا , بيشسا السجتسع ما بعج  األساسية فيو ىي تشديق

الرشاعة ) السجتسع السعمػماتي ( أصبحت السعخفة جج نطخية ك مقششة في رمػز مجخدة , ك بالتالي يسكغ 

في استخجاميا في مجاالت مختمفة مغ الخبخة. فبالشدبة لجانياؿ باؿ السعخفة الشطخية ىي السبجأ السحػرؼ 

ك صشع  االقترادؼالسجتسع السعمػماتي ك ىػ في األساس مجتسع قائع عمى التصػر التكشػلػجي ك الشسػ 

الدياسات, ك عمى  السعخفة في الجساعات ك السؤسدات األكاديسية ك اليياكل السحػرية ليا , كل ىحا 

 (Marko Ampuja, 2014) يحجده نسػذج السعخفة الشطخية.

تأثيخ  التكشػلػجيالقج أشار باؿ إلى نقصتيغ رئيديتيغ ىسا: أىسية  التخصيط ك الديصخة عمى      

المتاف ىسا  ةالشسػذجالفكخية الججيجة ككضع القخار في عالع متغيخ ك متسيد بالسحاكاة ك  التكشػلػجيا

 ضخكرة حتسية لمتػجو السدتقبمي. 

ذلظ أنو تػقع نسػ  Fritz Machlup عمى الخغع مغ أّف دانياؿ باؿ لسح  جدئيا إلى ما ذىب إليو      

صشاعة الخجمات مغ حيث العسل السعخفي ك ىي الشطخية التي تع رفزيا عمسيا , حيث أنو  بشى نطخيتو 
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ىي  السعخفة أكثخ مساعمى سيادة السعخفة الشطخية التي قاـ عمييا السجتسع السعمػماتي القائسة عمى أساس 

قائسة عمى أساس السعمػمات , لكشو يعتخؼ بأّف مخكدية السعمػمات ك السذاكل التي قج تشذأ مغ التػزيع ك 

 سيػلة الػصػؿ إلييا . 

ك الشطاـ السيشي ( ك نطاـ  ااالقتراد, التكشػلػجي)  االجتساعيةبعج التسييد الحؼ قاـ بو باؿ بيغ البشية 

كالثقافة ) كالحخكؼ ك السعاني( ك الشزاؿ مغ أجل أجشجة دكلية لدياسة  الحكع) تػزيع الدمصة(

 ادة تعخيف العالقة في السجتسع .السعمػمات قائسة عمى أساس إع

 السحهر الثاني

 أهم نغخيات مجتسع السعلهمات-0
 (Firtz Machlup and Poratلسجتسع السعلهمات:)  االقتراديالسشغهر -2

 Poratرؤية 
في جامعة فيشا في عذخيشيات القخف العذخكف،  االقتراد، درس 1902ك لج في فيشا عاصسة الشسدا عاـ 

التشطيع : فميستاسافخ إلى الػاليات الستحجة األمخيكية، ك كاف عسمو يختكد عمى نقصتيغ  1933في عاـ 

، اما الجافع الحؼ دفعو االقتراديةل ماكمػب عمى السعخفة عس. ك لقج االقتراديةالرشاعي ك الشقجية 

ب التشطيخ في األدب ىػ لسخكدية السعخفة في السجتسع، بالخغع مغ غيا االقتراديةلجراسة السعخفة 

تقشية ك الشسػ في السعخفة ال في. بالشدبة ؿ ماكمػب الشسػ  2008(Benoit Godin. )االقترادؼ

ك بعس السذاكل  االقترادؼتحميل الشسػ  فيىسا عامالف ميساف تي نتجت مغ األكلى،  اإلنتاجية ك ال

ماكمػب أيزا اف ىشاؾ معخفة أخخؼ بجانب السعخفة العمسية. ك أشمق عمييا  االخخػ. ك جادؿ االقترادية

مفديػف. ز مػارد كافخة: السجاس ك الكتب ك السحياع ك التالحؼ يخر الذيءالسعخفة الغيخ السشتجة، ك ىػ 

(Benoit Godin)2008 .بسعشى  . ايزا السشطسات تعسل ك تخكد أكثخ عمى العسل الحىشي ك بعجة أشكاؿ

أخخ تع كذف السعمػمات مثل القانػف ك التعميع ك الشذخ ك اإلعالـ ك صشاعة الكسبيػتخ ك محاكلتو 

السكػف السعمػماتي  اقترادالفرل بيغ في  ىيالخئيدية  ومداىساتحيث إحجػ . االقتراديةلتقجيخ قيستيا 



 

23 
 

ك تطيخ تحاليل ماتذمػب أف مثل إنتاج الفيمع عغ السكػف السادؼ مثل ترشيع الصاكلة أك الكخسي...

. 1958لمػاليات الستحجة االمخيكية عاـ  اإلجسالي الػششيمغ الشاتج   % 29السعمػمات يسثل  اقتراد

(volha Pashkevich Dark M.Hator. Natalia Pashkevich)2020 . 

Porat  حيث يخػ القصاع األكؿ عخضة لمتكيع لالقترادميد قصاعات السعمػمات األكلية ك الثانػية ،

حيغ القصاع الثانػؼ ك الحػ يرعب  فييسكغ تحجيجه،  لدػؽ ا فيالجاىد نطخا ألف سعخه  االقترادؼ

لكل السؤسدات الحجيثة ، حيث يتزسغ أنذصة إعالمية داخل الذخكات ك  ضخكرؼ تدعيخه ك لكشو 

ك أقداـ البحث ك تصػيخ األعساؿ. حيث الذخكة  فيمؤسدات الجكلة عمى سبيل السثاؿ أجشحة السػضفيغ 

محاسبة  رالسعمػمات ليتشاسب بذكل أفزل مع ليكل إشا القترادقاـ بػرات بتعجيل ترػر ماكمػب 

 بػرات أف يسيد بيغ قصاعي استصاعك بيحه الصخيقة   2006 (Frank Webste. )يالخسس الػششيالجخل 

، ك مغ خالؿ إعادة تجسيع لالقتراد، ثع لجمجيسا، ثع الفرل العشاصخ غيخ السعمػماتية السعمػمات

اإلجسالي لمػاليات الستحجة  مغ نرف ناتج بما يقخ عمى أنو  استشتجالػششية  االقتراديةاإلحراءات 

   2006( Frank Webste)الحػ تسثمو ىحه القصاعات السعمػماتية مجتسعة. 

 (Porat)قظاع السعلهمات األولية لبهرات 

 ) خجمات البحث ك التصػيخ ك السعمػمات الخاصة( االختخاعإنتاج السعخفة ك  -1

 (االتراالت)التعميع ك خجمات السعمػمات العامة ك  االتراالتتػزيع السعمػمات ك  -2

 السخاشخ )التأميغ ك الرشاعات السالية( إدارة -3

 البحث ك التشديق ) صشاعة الدسدخة ك اإلعالف( -4

ة نقل السعمػمات )معالجة السعمػمات القائسة عمى الحاسػب ك البشية التحتية جخجمات معال -5

 (لالتراالت

 أشباه السػصالت ك أجيدة الكسبيػتخ( الحاسبة اآلالتسمع السعمػمات )  -6
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 أنذصة حكػمية مختارة ) التعميع ك الخجمات البخيجية( -7

 ك األثاث السكتبي( السبانيمخافق الج عع ) -8

 2006( Roberto Verzala)سمع ك خجمات السعمػمات   فيتجارة الجسمة ك التجدئة  -9

الجاخمي مغ  لالستيالؾلبػرات يذسل: جسيع الخجمات السعمػمات السشتجة  الثانػؼ  السعمػماتياما قصاع 

 2006( Roberto Verzala)الحكػمية ك غيخ إعالمية. قبل الذخكات 

 Porat   Marcرؤية 

األنذصة العمسية، حيث دقق بػرات كل نذاشات  ىييخػ بػرات أف الػحجات األساسية  -1

السعخفة فيسا إذا كانت مختبصة بالسعمػمات ثع يخجع اك يشدب تكاليف ىحا الشذاط. ىشاؾ 

 مع بعس نذاشات السعمػماتية . ثانػؼ قصاع أكلي يشذط ك ىػ األعالـ ك ىشاؾ قصاع 

ليف إلى فئات السعمػمات عغ شخيق إعادة صياغة التكا اقتراداما اليجؼ ىػ قياس  -2

 السحاسبة الػششية االمخيكية 

 (  Susan Crawford) 1983  ياإلجسال الػششي% مغ الشاتج 25: اإلجسالي -3

 السعلهمات  القترادفي مفههمهسا   Machlup and Poratمقارنة بين 

  Machlupرؤية 2 -0

: التشطيع الرشاعي، مع االقترادمجاليغ رئيديغ مغ مجاالت  في( 1983-1902عسل فيخز ماكمػب )

 مشطخك. ك غالبا ما ستخجـ الجكليالشقج  اقترادالتخكيد بذكل خاص عمى إنتاج السعخفة ك تػزيعيا ، ك 

"إنتاج ك تػزيع السعخفة في الػاليات الستحجة األمخيكية" 1992الرادر عاـ  بما كمػ السعمػمات كتاب 

ك اإلنتاج حجع أنيا سمعة ك محاكالت قياس كبجاية لعرخ السعمػمات. ك يعخؼ ماكمػب السعخفة عمى 

 تزسشتمرجر السعمػمات. ك  ىيحجيث، حيث أدرؾ أف السعخفة  اقترادتػزيع ىحه الدمعة ضسغ 

 Industry  Knowledge -Fritz Machlupالقخشاسية كجدء مغ صشاعة السعخفة.  الكتابةأرقامو تػزيع أالت 

http://www.nwlink.com/~donclark/history_knowledge/machlup.html
http://www.nwlink.com/~donclark/history_knowledge/machlup.html


 

25 
 

(nwlink.com)   السعمػمات إلى ثالث فئات: السعخفة األلية ك السعخفة الفكخية  استخجاـك قدع ماكمػب

 السعخفة إلى خسدة أنػاع: بما كمػ باإلضافة إلى ذلظ ميد ك السعخفة التخفييية. 

 السعخفة العسمية -1

 أؼ الثقافة العامة كإرضاء الفزػؿ الفكخؼ  الفكخية،السعخفة  -2

تخضي الفزػؿ الغيخ الفكخؼ اك الخغبة فة التخفيو الحفيف ك  التيالسعخفة التخفييية: أؼ السعخفة  -3

 التحفيد العاشفي

 السعخفة الخكحية أك الجيشية -4

 بيا بغيخ ىجؼ. االحتفاظالسعخفة الغيخ السخغػب فييا، السكتدبة عغ شخيق الخصأ ك  -5

يدات السعخفة الكمية إلنتاج السعخفة: التعميع، مختمف الػسائط السصبػعة ك اإللكتخكنية ك اإلبجاع ك مغ مس

الدمكية ك الالسمكية ك الخجمات البخيجية ك تكشػلػجيا السعمػمات. ك تػصل إلى  االتراالتالفشي ك 

 . 1962حقائق محىمة عاـ 

 )ك،ـ،أ( الػششي% مغ الجخل 29إلنتاج السعخفة يسثل  اإلجساليالشاتج  -1

مغ  األخخػ % ضعف متػسط معجؿ نسػ السكػنات 2.5كاف مغ السشتطخ أف يباع معجؿ الشسػ  -2

 % مغ الجخل الػششي 50إجسالي الشاتج الػششي حيث يرل إنتاج السعخفة تقخيبا إلى 

% في  31,6يداكؼ  السعخفيأنذصة اإلنتاج  فيالقػػ العاممة السجنية السشخخشة  إجساليكاف  -3

ة عاممالقػؼ ال إجساليسغ العسل فإف  في. ك إذا تع إضافة الصالب بجكاـ كامل 1969عاـ 

 (Susan Crawford) 1983% مغ الدكاف42,8يكػف س

  بما كمػ كفق  كالتاليلسجتسع السعمػمات  االقترادؼمغ ىشا يسكغ أف نجسل الييكل 

 التعميع -

 ك سائل اإلعالـ -

http://www.nwlink.com/~donclark/history_knowledge/machlup.html
http://www.nwlink.com/~donclark/history_knowledge/machlup.html
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 أالت السعمػمات  -

 خجمات السعمػمات -

  (Webster) 2002) البحث ك التصػر األنذصة الغيخ اليادفة(  األخخػ األنذصة اإلعالمية  -

 (MasudaYonejiالسشغهر التكشهلهجي لسجتسع السعلهمات )-0 

Yonegi Masuada    ( ساعجتو مػىبتو السبكخة حػؿ السعمػمات ك 1995-1905) ياباني اجتساععالع

 األكاديسيك  السيشي)أبػ مجتسع السعمػمات( حيث لعب نذاشو  باسععمى أف يربح معخكفا  االتراالت

 فيالياباني الحؼ ركج الداسة العامة  التكشػلػجيلشسػذج السجتسع  االستخاتيجيدكرا حاسسا في التعخيف 

 Yoneji)الرشاعة"  جما بع"مجتسع  باسعذلظ الػقت ككاف أحج ركاد كضع ترػر لفكخة مجتسع السعمػمات 

Cyborg Anthropology -Masuda ) 

عبارة عغ محاكات مبكخة لألنتخنت ، حيث كاف مغ األكائل الحيغ بحثػا عغ   Masudaكاف مذخكع 

 تجخيبوصة خ غاليابانيي االستذخافيغمجسػعة مغ  اقتخح 1974عاـ  ففيمػضػع مجتسع السعمػمات، 

الرشاعة. فالكتاب  جما بعلسجتسع بسميارات الجكالرات تدسى "بسجتسع السعمػمات"  رقسيلبحث مجتسع 

أجخاىا ما سػدا مع فخيقو البحثي. كاف السذخكع الحػ  التيعبارة عغ تقخيخ عغ السحاكات التكشػلػجية 

سبعيشيات القخف العذخيغ، لقج كاف  فيمكمفا، ك غيخ مقبػؿ نطخيا، لػضعية التكشػلػجيا  اما سػدبجأه 

مالحطاتو ك  اما سػدالسذخكع جسع  انتياءقادر لتحقيق ذلظ بتسػيل ك تقشيات محاكات بديصة، بعج 

كػف  فيمترل بالبيانات ك السعمػمات ، حيث تخيل السدتقبل  مدتقبميلسجتسع  متحسداأصبح جج 

اإلشارات مغ قبل لػحات السفاتيح. ك  استكباؿك شاشات التمفديػف مترمة فيسا بيشيا ك قادرة عمى إرساؿ 

ك الشفايات  االستيالؾعمى  اعتسجالحفاظ عمى نفدو إذا  في االستسخاريعتقج ماسػدا أف السجتسع ال يسكشو 

 عميا.  اقتراديةك  اجتساعيةلكيع 

http://cyborganthropology.com/Yoneji_Masuda
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ربط مجسػعة مغ أجيدة التمفديػف ببعزيا البعس بحيث يسكغ إرساؿ اإلشارة مغ  اماسػدتجخبة  تزسشت

. تع ثما حجشاشة تمفديػف إلى أخخػ، حيغ قاـ بتخكيب أجيدة تمفديػف تفاعمية في مشازؿ مختمفة ك تتبع 

 رباختباتدسح لسدتخجمي الشطاـ  االتجاهثشائية  اتراؿمشازؿ مختمفة ك شسل أنطسة  فيالسذخكع  اختبار

الخسائل  استكباؿالرػر التي سيتع عخضيا عمى شاشات التمفديػف الخاصة بيع ك كحلظ القجرة عمى 

 يتمقػف الصالب الحيغ  اختبارالبخامج التعميسية حيث تع  اما سػد اختبخالشرية غبخ التمفديػف. حيغ ذلظ 

ات الصػارغ يػميا، ك قج تتعامل مع مكالس التيقاعجة البيانات  اختبارالتعميع عبخ الذاشة ك تع أيزا 

 نجحت. 

البحثية لساسػدا ىػ تأثيخ عرخ السعمػمات عمي جػانب الحياة اليػمية  اىتساماتلقج كانت أحج 

لمسجتسعات، ك لقج حمل ىحا التأثيخ في فرل لكتابو بعشػاف: " األثخ السجتسعي لعرخ السعمػمات". ك لقج 

أما السخحمة  تقـػ بعسل سبق  األنداف أف قاـ بو.حجد ماسػدا السخحمة األكلى كسخحمة ك أعتبخىا تقشية 

ك  اجتساعيةالسػجػدة إلى أنطسة  االقتراديةلثانية: تحجث فييا عغ كيفية تحػؿ اليياكل اإلجتساعية ك ا

إقترادية ججيجة. أما السخحمة الخابعة ك األخيخة مغ مجتسع السعمػمات سساىا "الحػسبة الفخدية" حيث 

 اتجاهاليػمية ك تحجيج كل مشدؿ، تدتخجـ لحل السذاكل  فيىحه السخحمة ستكػف محصة أرضية  فيكتب " 

. ك مغ نتائج البحثية لساسػدا ك صفو لفزاء 1981 ( .Masuda, Yoneji)السدتقبل فيحياة السخء 

 مجاؿ مختبط بذبكات السعمػمات ك ميده بثالث مسيدات ىامة:السعمػمات بأنو 

 السعمػمات ليذ ليا حجكد مثل السجاؿ اإلقميسي -1

 السػجة نحػ اليجؼ تتكػف السعمػمات مغ عشاصخ مختبصة بعسل -2

 .مشذئػىاالحيغ يدتخجمػنيا ك  أكلئظالسعمػمات ىخمية مميئة ك مشطسة مغ قبل  -3



 

28 
 

ككصفيا بأنيا تحخر مغ  السعمػماتينتيجة الفزاء  التصػعيفكخة مجتسع السعمػمات  اما سػد اكتذف

 Cyborg  -Yoneji Masuda . التصػعيك اضاؼ إنو نػع ججيج مغ السجتسع اإلرتباط مغ  السجاؿ السحمى، 

Anthropology) 

معا، ك فمدفتيع ك أىجافيع السذتخكة في حياتيع اليػمية، إنيا  السجتسع" إنيا الخابصة الجػىخية لجسع كربط 

 (  .Masuda, Yoneji).1979 الكسبيػتخ التي ستجعل ذلظ مسكغ".  اتراالتالقاعجة لذبكات 

 (  Daniel Bell and Castler Manuel) السشغهر الدهسيهلهجي لسجتسع السعلهمات-3

بسجيشة نيػيػرؾ ك  ةاألمخيكيالػاليات الستحجة  في 1919مغ عاـ  ماؼ 10 في و لج دانيال بال2-2

 2011جانفى مغ عاـ  في تػفي

لمتػفيق فيسا يعتقج أف  االجتساععمع  في، حيث بخز بشطخيتو صحفيكاف عالع سػسيػلػجي ك 

الكامل بالسؤسدة  اىتسامو. لقج كاف  (Amy  Tikkan. ِ)السجتسعات الخأسسالية فيالستأصمة  تالستشاقزا

 في الساركدية االشتخاكيةتذكل بيا الفخد. ز مغ أىع مؤلفاتو  التيك الصخؽ  االقترادية الدياسة ك

( ك لو كتاب أخخ، بعشػاف 1967ك أعيج نذخه عاـ 1952) الكتاب شبع عاـ األمخيكية  ةالستحجالػاليات 

. ك التشاقزات 1973الرشاعية"  ةالثػر  جما بعك لو أيزا " مجتسع  1960"نياية اإليجيػلػجيات" 

تذكمت نطخية دانياؿ باؿ الخئيدية في سياؽ عمع اإلجتساع الميبيخالي  .((Amy Tikkan 1976لمخأسسالية 

عكدت السداج السشترخ لمشخب  التيمغ القخف العذخيغ ك  الدتيشاتالخسديشيات ك  في األمخيكي

ية انذخ دانياؿ باؿ مجسػعة كبيخة مغ السقاالت بعشػاف ني 1960عاـ  فيذلظ الػقت.  فياألمخيكية 

ية ك بيخالية عمى الشسط األمخيكي قج فازت بسعخكة ضج الخأسساليجادؿ فييا بأف الم التيك اإليجيػلػجيات 

 فيمدتػيات السعيذية ك تحقيق السػاششة الدياسية مغ قبل العساؿ ك قج ميجت لثػرة اإلدارة  ارتفاعأف 

، حيث تالشت الرخاعات اإليجيػلػجية حػؿ األىجاؼ الدياسة استقخارالصخيق لسجتسع أكبخ  اقتراد

إف القاعجة األساسية لشطخية بيل لسا بعج الترشيع يعج فرل قريخ مغ  .(Marco Ampuja)األساسية. 

http://cyborganthropology.com/Yoneji_Masuda
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". يخػ االقتراد فيالرشاعة تحت راية " مغ الدمع إلى الخجمات: الذكل الستغيخ  جما بعمجيئ مجتسع 

 فيا عمى أنو مجتسع مشتج لمدمع: إذا كاف الترشيع مخكدي الرشاعيبيل أنو: تع التعخؼ عمى السجتسع 

 .1998(.A.S Duffاألمخيكية لع تعج مجتسع صشاعيا.)ِ  الستحجة تفإف الػالياالعاممة تذكيل شخرية قػتو 

ك في  الكسبيػتخ. فيسياؽ ما بعج الرشاعة ك الستسثمة  فيلثػرات التكشػلػجيا  يخؼ بيل أنو ىشاؾ رمػز

يدسح   محػرؼ "ك ىػ خط  محػرؼ  سبجأ"اليخكد دانياؿ بيل عمى الثػرة الرشاعية ،  جما بعتفديخه لسجتسع 

ككفقا دانياؿ ألؼ نػع مغ السجتسعات.  الدياسيك الثقافي ك  االقترادؼك  االجتساعيبتفديخ السحيط 

التشطيع ك معالجة  فيالرشاعة بالثػرة السدتسخة  جما بعالججيج لسجتسع  االجتساعيبيل يختبط الييكل 

الرشاعة  جما بعجتسع السعمػمات ك السعخفة، حيث يمعب الكسبيػتخ دكرا مخكديا. ىشاؾ ثالث جػانب لس

 :االتراالتميسة بذكل خاص لفيع ثػرة 

  خجماتيإلى مجتسع  صشاعيمغ مجتسع  االنتقاؿ -1

 التكشػلػجي االبتكاراألىسية الحاسسة لمسعخفة الشطخية السقششة لتشفيح  -2

 القخار.  اذاتخلتحميل الشطاـ ك  رئيديةيل التكشػلػجيا الججيجة إلي أداة تحػ  -3

 في الخجماتيالسجتسع مغ القصاع الرشاعي إلي القصاع  انتقاؿة يك لقج بيغ دانياؿ باؿ حجا عغ كيف

% مغ القػػ العاممة يشتسػف إلى القصاع 65كاف  1970عاـ  فيالػاليات الستحجة األمخيكية، ذلظ أنو 

. الدراعي% يشتسػف إلى القصاع 5الدراعي ك % يشتسػف إلي القصاع 30 حػالىك  الخجماتي

2015(Anna A. Kornienko ،)  الرشاعيةالثػرة  جما بعك يجعػ دانياؿ بيل لسبجأ محػرؼ لسجتسع 

، فالسجتسع بالشدبة ؿ بيل االجتساعيالكبيخة لمسعخفة الشطخية ك دكرىا الججيج لمتغيخ  االجتساعيةلألىسية 

عخؼ العمع ) السعخفة  مغ القخف العذخيغ  الثانيالشرف  ففييتصػر دائسا عمى األساس السعخفة. 

  (. Anna A. Kornienko)2015باليشجسة مسا أدؼ إلى التحػؿ الجػىخؼ لمتكشػلػجيا. انجماجالشطخية( 
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 :   Daniel Bellنغخية  مبادئ

في نياية الخبع األخيخ مغ القخف العذخيغ ,حجثت عجة تغيخات في مختمف القصاعات لخريا دانياؿ   

 باؿ في الشقاط التالية : 

مميػف ندسة مغ أصل  18,8تقّجر اليج العاممة بػ   خجماتي:مغ مجتسع صشاعي إلى مجتسع  االنتقاؿ*

 سشة الساضية .  25بل % فقط  عمى عكذ ما كانت عميو ق15مميػف ندسة , بشدبة   126

الشدبي  االرتفاعإّف التغيخ األكثخ كضػحا يتجمى في شبيعة العسل , حيث نالحع  السيشية:* التغيخات 

 .لمعسالة السيشية ك التقشية  عمى حداب العسالة 

عغ شخيق الػراثة  السجتسع كانتفي  االمتيازإف الصخيقة التقميجية لكدب العسل ك  التعمع:السمكية ك      

خرػصا  االجتساعي,...( أما اليـػ فقج أصبح التعميع أساس الحخاؾ األسخة.) مدارع ك شخكات ك مكانة 

ك حتى السذاريع فيي تتصمب تقشييغ ك فشييغ ليع  الفشية,التقشية ك  الػضائفك  االختراصاتمع تػسع 

 خمفيات تعميسية عالية . 

تختكد عمى  االقتراديةفي الثالثيغ سشة الساضية كانت الشطخية  ذخؼ:البرأس الساؿ العاـ ك رأس الساؿ  

مفيػـ ججيج ك ىػ  األخيخة ضيخ.. أما في اآلكنة األرض.رأس الساؿ العاـ الستسثل في الساؿ الشقجؼ أك 

  السجتسع.أصبح ُيشطخ إليو كخكيدة أساسية لفيع قػة  االجتساعي الحؼرأس الساؿ 

الفكخية : إّف التكشػلػجيا الفكخية ىي قائسة عمى الخياضيات ك المغات التي  التكشػلػجيا ك التكشػلػجيا

القخار( , البخمجة , الشساذج ك السحاكاة ك ذلظ في تذغيل ججيج  اتخاذ) قػاعج  عالمػغاريتتدتخجـ 

 لمتكشػلػجيا العالسية 

سع البشية التحتية لمسجتالبشية التحتية : كانت البشية التحتية لمسجتسع الرشاعي ىي الشقل ... أما 
 ...  االتراالتالسعمػماتي ىي 

 : 1979عاـ أبعاد مجتسع السعمػمات كفقا لجانياؿ باؿ 
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 مجتسع ما بعج الرشاعة 
 معالجة ك اعادة التجكيخ

 السجتسع الرشاعي
 الترشيع 

 مجتسع ما قبل الرشاعة 
 مقتصفات

 نسط اإلنتاج

 الخجمات -
 التعميع العالي -
 الشقل التجارؼ -
 السخافق السالية -
 تأميغ-
 الرحة ك التعميع-
 البحػث , الحكػمة -
 استجساـ -

 ثانػؼ -
 الدمع السشتجة -
 الترشيع -
 السشتجات السعسخة -
 السشتجات الغيخ معسخة  -
 صشاعة البشاء ك التذييج -
 

 أكلي -
 الدراعة  -
 تعجيغ  -
 صيج الدسظ -
 خذب -
 الشفط ك الغاز  -

 القصاع االقترادؼ 

السعمػمات , الكسبيػتخ -
 ك نقل السعمػمات 

 أنطسة السعمػمات -

مكػنات الصاقة ) كيخباء , 
الشفط ك الغاز , الفحع ك 

 الصاقة الشػكية ( 

الصاقة الصبيعية ) الخياح , 
السياه , حيػانات الجخ, 

 عزالت ( 

 السػارد السحػلة 

 السػرد االستخاتيجي  مػاد الخاـ  رأس الساؿ  السعخفة 
 التكشػلػجيا  الخاحة  اآللة التكشػلػجية  التكشػلػجية الفكخية 

العمساء ,السيغ الفشية ك 
 السيشية 

السيشجس , عساؿ شبو 
 ميخة 

الحخفييغ , عامل يجكؼ , 
 مدارع 

 قاعجة السيارات 

نطخيات مجخبة , نساذج , 
نطخية القخار, تحميل 

 الشطاـ 

بة ك الحذ الدميع , التجخ  التجخيب , التجخبة 
 الخصأ , الخبخة 

 السشيجية 

التػجو السدتقبمي , التشبؤ, 
 التخصيط

 مشطػر الػقت  التػجو إلى الساضي  التكيف ك التجخيب

لعبة ضج القيػد اآلجمة , 
 السدتقبل 

 الترسيع  لعبة ضج الصبيعة  لعبة ضج مدتقبل مفبخؾ 

 السبجأ السحػرؼ   التقميجية  الشسػ اإلقترادؼ  تجكيغ السعخفة الشطخية 
  ZKL_final (psu.edu) Source: Bell, 1979_02السرجر:

  2-2Manuel  Castler 

مشصقة كاستيا بإسبانيا حيث قزى معطع شفػلتو  يفف 1942عاـ  فيأكليفاف  كأستيل مانػيلك لج 

بباريذ. ك يعتبخ مغ أبخز  ف الدػربػ تخخج مغ جامعة  1964ببخشمػنة ك بجأ دراستو الجامعية ىشاؾ. في 

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.575.6057&rep=rep1&type=pdf
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ك قج عخفو" عمى أنو مجتسع يتكػف ليكمو  الذبكيك مشطخؼ الحيغ كتبػا في مجاؿ مجتسع  غاألكاديسيي

ك القائسة عمى اإللكتخكنات الجقية".  االتراالتات السعمػمات ك مغ شبكات مجعػمة بتقشي االجتساعي

 الحؼ الخئيديعبخ التاريخ: العامل  اجتساعيةكتابو: كشت ىشاؾ دائسا شبكات  فيكسا يػضح كاستيمخ 

 كاستخجمولتكشػلػجيا السعمػمات ك اإلتراالت ساعج عمى إنذاء  استخجاموجتسع الذبكة ىػ م يسيد 

. ككفقا لكاستيمذ ىشاؾ ثالث االجتساعيةيتع فييا إنذاء أنػاع ججيجة مغ العالقات  التيالذبكات البعيجة 

 (https://www.soas.as.uk/cedep-demos)2021. :االجتساعيعػمل أدت إلى ضيػر ىحا الييكل 

 الدػؽ السفتػح بالستيعاإعادة الييكمة اإلقترادية الرشاعية  -1

خكة الحقػؽ السجنية ك ذلظ ح في فى أكاخخ الدتيشيات بساالحخكات الثقافية السػجية نحػ الحخية  -2

 الحخكة الشدػية كالحخكة البيئية

 االتراالتمجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات ك  فيالثػرة  -3

، خاصة ةالتشسيلشساذج  اتاريخيك لقج كاف تحميل العسميات الثالث ذات أىسية كبخػ في تػفيخ سياقا     

تصػيخ الدػؽ السفتػحة ك إضعاؼ الجكلة القػمية  فينيا لعبت دكرا كبيخ لكػ  االقتراديةإعادة الييكمة  في

بيغ الجكؿ. ك أكج كاستيل أف الحخكات الثقافية ميسة  االقترادؼك  االجتساعيك تعديد عسمية اإلدماج 

يخكد عمى القجرات البذخية ك عمى حقػؽ اإلنداف.  إنسائيأكججت الطخكؼ السالئسة لطيػر نسػذج  ألنيا

ك الحخية الفخدية ىحا يتبشاىا ىحا التغيخ الثقافي بشية الذبكة  االستقالؿقيع  كدتلنطخ  فيك شكمت 

تحفيد تقشيات  في، كسا لخز كاستيل ىحا التحػالت بقػلو:" كانت ثقافة الحخية حاسسة لالتراؿالسفتػحة 

إعادة ليكمتيا مغ حيث  ك لتذغيلة التحتية األساسية لألعساؿ البشي الذبكة التي كانت تجيخىا

 ( https://www.soas.as.uk/cedep-demos)2021.العػلسة

ك أصبحت فكخة كاستيل لمذبكة أثخ دقة الحقا مغ حياتو السيشية األكاديسية، حيث ركد في تحميالتو عمى 

فكخيغ أف األنتخنت ك التصػرات السختبصة بيا حيث كاف مغ أكائل الساإلتراالت ك الدمصة ك الذبكة. 
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( حيث قجـ كاستيل 2000-1997-1996أكسع في كتابو" عرخ السعمػمات" ) اجتساعيةنطخية  ضسغ

مفيػمو لسجتسع الذبكة عمى أنو: مجتسع ناشئ ججيج مترل بػاسصة التكشػلػجيا السعمػمات ك 

أف ىشاؾ نػع ججيج مغ الخأسسالية سساىا" رأسسالية  كأستيلكل مكاف، حيث الحع  في االتراالت

ك ". ك يتسيد ىحا الشطاـ الججيج بسعالجة السعخفة ةبالسعمػماتيالسعمػمات العالسية " أك ما يعخؼ " 

ك  االجتساعيالتختيب  ىحا فيالسعمػمات مغ خالؿ التقشيات. ك إف تذكيل الذبكات تسثل عشرخا محػريا 

 (Marc Pirogan) 2017 مشطع لمسجتسع. تشطيسيجـ مشصق يث يقحالججيج  االقترادؼ

يعتقج كاستيل بػضػح تاـ أف السجتسع بأسخه يأخح صػرة األنتخنت :" يتع تفعيل جسيع العسميات مغ خالؿ 

أشكاؿ تشطيسية مبشية عمى الذبكات أك أكثخ تحجيجا عمى شبكات السعمػمات، بعبارة أخخؼ يتع تحجيج ك 

ط تجفقات السعمػمات، ؿ أنسا...مغ خال البذخيةك السالية ك  االقتراديةنسحجة جسيع التجفقات السعا صخة 

الججيجة ك عميو فإف الخسائل الججيجة الستجفقة تأخح شكل ك  االتراالتفي قشػات تكشػلػجيا السعمػمات ك 

خرائز الػسائط: الذبكة ك الػقت السدتسخ ك مداحة التجفق. كعميو فإف جػىخ نطخية كاستيل لسجتسع 

 (Kestas Kirtiklis)2018 .:تراالتاالالسعمػمات تػجج نطخية تكشػلػجيا السعمػمات ك 

تتبع نطخية ك سائل اإلعالـ السدار التشطيخؼ لسارشاؿ ماكسػىاف حيث أنو لع يشطخ إلي كسائل  -1

تقشيات تغيخ نصاؽ أك كتيخة أك نسط شؤكف ، بل يشطخ إلييا اتراؿاإلعالـ عمى أنيا أدكات 

 اإلندانية.

تصخحيا الكيخباء  التيالالمخكدية ك  فييأخح كاستيل مفيػـ الذبكة فكخة مغ ماكمػىاف الستسثمة  -2

الدابقة الالمخكدية  التحجؼ ىيالرحيحة  ةاإليجابيعمي الحزارة الغخبية، بحدب ماكمػىاف فإف 

ة الذبكية السعاصخ  االتراالت، كيقتخح كاستيل أف تكشػلػجيا السعمػمات ك االجتساعيلمعالع 

 تتصمب ربط السجتسع بيحه الذبكات. 
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ىسا: الػقت السدتسخ أك الجائع ك  إلى جانب مشصق الذبكة ىشاؾ سستاف ميستاف لمػسائط الججيجة -3

الجاخمي لمدماف ك السكاف بدبب التغيخ  لالنييارنطخية ماكمػىاف  التيمداحة التجفقات. ك 

 Kestas)2018الجاخمي الحػ حل محل الكتابة كػسيط مييسغ بػاسصة الػسائط اإللكتخكنية. 

Kirtiklis) 

بأنشا نشتقل مغ العرخ الرشاعي إلى العرخ السعمػماتي , ىحا التغيخ التاريخي كاف نتاج  Castellsيخػ 

لسجتسع بقي صشاعي لكغ مفيػـ ىحه التكشػلػجيا قج تغيخ مغ الصاقة التكشػلػجيا الججيجة لمسعمػمات , فا

, كسا سسحت تكشػلػجيا  االقتراديةإلى السعمػمات , ىحه األخيخة ذات أىسية كبيخة في تحجيج اإلنتاجية 

العالقة الدخيع ك الغيخ متدامغ أيزا غّيخ  االتراؿفإمكانية  بغدك الفزاء ك انتذار العػلسة . االتراؿ

 في عرخنا ىحا.  

أّف الذبكات ليدت شكال ججيجا مغ أشكاؿ التشطيع اإلجتساعي , بل أصبحت  Castellتػضح نطخية 

اليػـ سسة أساسية مغ سسات التذكل اإلجتساعي , فقج سسحت تكشػلػجيا اإلتراؿ كاإلنتخنت  ك الياتف 

ية الذبكات السقدسة إلى اليياكل الشقاؿ بالالمخكدية العسميات ,  ك التخكيد عمى التحكع ك زيادة فاعم

 اليخمية . 

التحػؿ الخئيدي الحؼ يسكغ كصفو ىػ التحػؿ األفقي البيخكقخاشي إلى  أفّ  Castellك لقج أضاؼ  

لسفيـػ  Castellك كانت اإلشارة األكلى لػ   األفقي.لتي كانت تعتسج الشطاـ التحػؿ العسػدؼ لمذخكات ا

لسجتسع الذبكي " ك التي كانت السخحمة األكلى مغ ثالثيتو الستعمقة السجتسع الذبكي في كتابو " قياـ ا

بعرخ السعمػمات , حيث قاؿ في كتابو " إّف التعخيف مغ ناحية السجتسع الذبكي ىػ مجتسع حيث يتع 

تشطيع اليياكل ك األنذصة اإلجتساعية الخئيدية حػؿ شبكة السعمػمات السجيدة إلكتخكنيا " ىحا التعخيف ال 

فقط عمى الذبكات أك الذبكات اإلجتساعية ألّف ىحه األخيخة ماىي إال شكل مغ أشكاؿ التشطيع يشصبق 

اإلجتساعي القجيع , ك لكغ ىي في الػاقع شبكة اجتساعية تقػـ بترشيع ك ادارة السعمػمات باستخجاـ 
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ػلػجيا السعمػمات ك التقشيات اإللكتخكنية الجقيقة . فالبشية التحتية لمسجتسع الذبكي قائسة عمى أساس تكش

التي يتع انذاؤىا  االتراالتىي نسط مغ أنساط  االتراؿإّف شبكات اإللكتخكنية الجقيقة . االتراالت

 عبخ الدماف ك السكاف .  االتراالتبػاسصة تجفق الخسائل بيغ 

"السجيشة  1989لمسجتسع الذبكي البج مغ العػدة إلى بحػثو التي قاـ بيا عاـ  Castellلفيع نطخية  

 Castell, ك عسمية اإلقميع الحزخؼ " فػ  االقتراديةاإلعالمية : تكشػلػجيا السعمػمات , اعادة الييكمة 

كسا ىػ معخكؼ جغخافي في السشاشق الحزارية , ك ليحا الدبب دراستو لمفزاء السداحي أمخ أساسي 

لبحػثو حيث كصف التجفقات بأنيا " التجخيج الثقافي عمى مدتػػ عاؿ مغ السكاف ك الدماف مع 

التفاعالت الجيشاميكية لمسجتسع الخقسي  " كسا كاف يخيج كضع ترػر ججيج لألشكاؿ مغ التختيبات السكانية 

 Castellؤية في اشار الشسػذج التكشػلػجي الججيج لحلظ مداحة التجفقات تمعب دكرا محػريا في ر 

تحجد مغ قبل محاكر حيشسا تتقاشع ىحه الذبكات .  االتراالتلمسجتسع الذبكي ,بل ىػ شبكة مغ 

 فالسجتسعات ليدت مختبصة بسكاف محجد بل ىي مختبصة بفزاء التجفقات . 

بقػلو " إّف التكشػلػجيا قج قمرت كل شيء " كسا  Castellعغ أفكار   Barry Wellman كسا تحجث  

غ كيفية تحػؿ السجتسعات مغ مجتسعات محمية إلى مجتسعات دكلية ك ىي مػصمة بالتكشػلػجيا تكمع ع

في السجتسع  السجتسعاتك مالحطاتو ليا أثخ كبيخ عمى    Castellبجؿ الجغخافيا . كسا قاؿ أّف 

ؼ اعتبخه مؤشخ التغيخ مفيػـ الػقت ك الح Castellمغ خالؿ ىحه التعخيفات  شػر    السعاصخ

فالفزاء ك الػقت أصبحا مغ الزخكريات األساسية في الحياة اإلجتساعية , فسدتخجمي   تساعي،االج

مج مغ يسكشيع التحجث مع بعزيع البعس في أؼ ب skypeكسائل التػاصل اإلجتساعي مثل الدكايب 

ة , أصبحت الذبكات كحجة أساسية في السجتسعات الستصػر  Castellفالشدبة لػ العالع في نفذ الػقت .  

ك الجانب الدياسي تتفاعل كميا  االقترادفالتكشػلػجيا ليدت كحجىا كراء السجتسع الستصػر بل الثقافة ك 
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مع بعزيا البعس ك تكّػف ما يعخؼ بالسجتسع الذبكي , كسا أّف ىشاؾ مؤثخات أخخػ كالجيغ ك التشذئة 

 الثقافية ك السشطسات الدياسية ك الػضع اإلجتساعي كميع ساىسػا في تذكيل السجتسع الذبكي . 

 االقتراديةسية ,جج ميتع بالجانب الكمي لألشياء أك حتى في األنطسة , الحياة الديا  Castellلقج كاف 

ك اإلجتساعية ك كاف يخفس الجدئيات في تحميالتو ك يقخ بقبػؿ الفاعميغ في الذبكة سػاء كانػا أفخاد أك 

لمسجتسع الذبكي جج ميسة في فيع التفاعل  Castelنطخية خكات سػاء كانت حكػمية أك خاصة .ش

ي مختمف السطاىخ اإلجتساعية ك اإلجتساعي , فيي تدتصيع الجخػؿ إلى لسعطع السجتسعات في العالع ف

الثقافية ك السؤسداتية , حيث يعتبخ السجتسع الرشاعي الييكل الخئيدي لمخأسسالية ك يتسيد بالذسػلية 

خالؿ القخف العذخيغ كسا قاـ بتحميل التحػؿ التكشػلػجي ك الثقافي ك السؤسداتي لمسجتسعات حػؿ العالع 

 الع اتراالتي متغيخ باستسخار . إلى مجتسع شبكي يػفخ معمػمات مفيجة في ع

في أؼ شبكة , كسا تشز الشطخية عمى                   االجتساعيأّف ىشاؾ فخصة ضئيمة لمتغيخ Castell تقػؿ فخضية

لفتخة شػيمة , فالقػة الحكيكية ىي قػة الخمػز الثقافية     الدمصة* أف السؤسدات الدياسية في مػقع 

 الخاسخة في الذبكات . 

  التكشػلػجيا.أف تعتسج حياتشا عمى  مجػ يسكغإلى أؼ  نتداءؿفكخة السجتسع الذبكي جعمتشا  * إفّ 

  مسكشة.* عشج تػسع السجتسع الذبكي يسكغ تبادؿ السعمػمات ك التػاصل مع اآلخخيغ في أبعج نقصة 

كىي كاحجة مغ األسباب التي جعمتيا تجحب  جحابة,لمسجتسع الذبكي أنيا متججدة ك  Castellإّف نطخية 

في الػقت الحؼ كاف مجتسعشا يسخ بتحػالت مكثفة ك قػية متجاكزة السجتسع الرشاعي  االىتساـالكثيخ مغ 

 .كميا
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 ( Alvin Tofflerالسشغهر التاريخي  لسجتسع السعلهمات: ألفين تهفليخ )  -4

مغ عسخه كسحخر  العذخيشات فيعسل مجيشة نيػيػرؾ،  في 1928أكتػبخ مغ عاـ  3 فيكلج ألفيغ تػفمخ 

إلي الكتابة حيث  اتجوالسرانع. لكغ فيسا بعج  فيسا بعج يكاششصغ ك ف في  (Fortune)مذارؾ في مجمة 

ككاف األكثخ مبيعا. ك كتب أكثخ  1971السشذػر عاـ  (Future Shock) شيخة بشذخه كتاب الذييخ  ازداد

 The Thirdك أشتيخ مغ خالؿ ثالثيتو الذييخة: .(Heidi)مغ عذخ كتب، العجيج مشيا كانت مع زكجتو 

Wave 1981 1971و Future Shock   وPower-shift 1991  ك مغ أخخ أعسالوRevolutionary Shift  .

يخبط تػفمخ إشار عسل  بحػثو حػؿ شبيعة مجتسع السػجة الثالثة، أك مجتسع السعمػمات. فيك ركد أكثخ 

أحجثت ىحه التغيخات.  التيألساسية تحميالتو لسخاحل التصػر البذخػ مغ خالؿ دراسة التغيخات ك القػؼ ا

جداء مغ عسمية الػاقع أ في ىيكتابو األكثخ مبيعا )السػجة الثالثة( يجادؿ تػفمخ بأف تمظ التغيخات  في

إنذاء حزارة ججيجة...تتحجػ جسيع  فيأسساىا مجازا "بسػجات" مترادمة مغ التغيخ  التيثػرية ك 

 2012 (wan fariza alyati wan zakaria.)القجيسة افتخاضاتشا

 (Toffler) ػػل الثالثججكؿ يػضح الخرائز األساسية التحػالت مػجات الحزارات 

 التكشهلهجيا الرشاعة  الدراعة  مهجات تهفلخ 

 التكشػلػجيا الحجيثة  الحفخ اإلنداف ك الحيػاف  الدمع األساسية

 رقسي /كراثي الكيخكميكانيكي الحاجيات  التكشػلػجيا 

 افتخاضي الكتمة/الرخؼ الحاتي لالستخجاـمرشػع  اإلنتاج 

 غيخ كسيط كتمة محجد التػزيع 

 متسحهر بالعسالء   تسحهرالس  السشتج  السقايزة لتدهيقا

 تفاعمي بػساشة جساعية  شخرية  السعمػمات 

 متبادؿ تعاقجؼ ةركحي (االقترادية)العالقات
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 Week1 Intro (alaska.edu)المصدر: 

 محاور السهجة الثالثة أللفين تهفليخأهم 

 الصخيق ك السشدؿ ... فيكل مكاف: في السكتب  فيالعسل في نطخه البج أف يكػف  -1

 لمشجاح أساسيالسدتسخ ىػ شخط  معالتع -2

 ةالبيخكقخاشية العسالق، الذخكات الرغيخة الحكية يسكشيا التشافذ مع الذخكات  عال ييجع حال -3

 ييع السداحة ك السػقع ك الكتمة ال -4

 الػقت جج ميع، كقت الدمغ الججيج ىػ كقت اإلنتخنت -5

 األمخ. فيلع نحدع بعج متى يجب فخض الزخائب ، لكشيع يفكخكف مميا  -6

السػجة الثالثة حيث يتعالسغ أفزل مع  فييخؼ البعس اف الشداء قج يكغ األكثخ نجاحا  -2

 Week1 Intro (alaska.edu)  أكثخ مع الخجاؿ.  االندياؽالغسػض ك التعاكف، ك 

يخكد فييا تػفمخ في نطخيتو يسكغ رؤيتيا في العجيج مغ الفئات: الرػرة  التيك مغ الخرائز السعيارية 

 ية الججيجة ك الذسػلية.الججيجة لمصبيعة، الفكخة الججيجة لمتقجـ ك الدماف ك السكاف، ك الدبب

التعاير ك الػئاـ ك  ضخكرةنطخ تػفمخ تجعػ السػجة الثالثة لرػرة ججيجة لمصبيعة، بحيث تجعػ إلى  في

أك التكشػلػجيا،  باآلالتالصاقة الستججدة ك فكخة ك جػب حساية الصبيعة. ك مغ حيث التقجـ لع يعج يقاس 

 تكتل/ مخرز السؤسدة ك البيخكقخاشية  األفخاد ك الذخاكة  األعساؿ 

 متبادلة تعاقجية ركحية  العالقات )اإلجتساعية(

 مػسعة  نػكية  مستجة  العائمة 

 متخرز مجػ الحياة  مػحجة (الكتمة ) في الشخبة  التخبية 

 شبو مباشخ/مباشخ مشتخب  متأصل  مجال القهة 

 االكتذاؼالسعخفة الحاتية/ مشقدع  مػرث   الشفديالسحيط 

http://www.cbpp.uaa.alaska.edu/afef/week1-intro-BA635.htm
http://www.cbpp.uaa.alaska.edu/afef/week1-intro-BA635.htm
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نفذ الػقت. أما مغ حيث القاعجة الدببية يكػف  فيك محمى  عالسيك مغ حيث الػقت فيػ ندبى ك 

 ك القػػ الستفاعمة الستبادلة.  لكل ردكد الفعل اإليجابية ك الدمبية متداكؼ  اإلتساـ

كبيخة لسفيػـ الذسػلية فسثال: نيج الشطع ىػ شخيقة أكثخ تكامال لمشطخ لمسذاكل ك تػفمخ يعصى أىسية 

ك يج التحميل يغ ن، بحيث يتع الجسع ب لمتخرراتالستعجد الثػرة ضج التخرز السفخط، ك تقجيخ الشيج 

 1999(wan fariza alyati wan zakaria)التجكيخ. 

ك كيف سيكػف ىحا التحػؿ عمى السجتسع فجأة إلى  السدتقبميأما جػىخ نطخيتو ىػ تكمسو عغ السجتسع 

ججيج غيخ متػقع. ك ىػ يؤكج كحلظ عمى أنو ىشاؾ ثالث عشاصخ جج ميسة: السعخفة،  شيء

مقابل نػعية القػة، مقابل أكلئظ الحيغ يخػ عمى أنيا الكسية  التيالعشف)القػة(، الثخكة)الساؿ(، ك العقل. ك 

ة نػعية ألنيا أعمى قػ  ىي. لحلظ يعتقج تػفمخ أف السعخفة االستخاتيجيةيفيسػف الجػدة سيكتدبػف ميدة 

عمى الكفاءة ك تدتخجـ لسعاقبة ك مكافئة ك اإلقشاع ك التحػيل. ك تعج السعخفة أيزا أىع مكػف  تشصػؼ 

 .1999  (wan fariza alyati wan zakaria)لمقػة ك الثخكة. 

 مشغهر متعجد األبعاد في مجتسع السعلهمات-5

ليع السختمفة، ك اإلى اإلشارة إلى العجيج مغ السف استخجاموإف مفيػـ مجتسع السعمػمات جج عسيق تع 

التقشية ك غشي ماديا حيث تكػف  عالي متشامييذيخ السعشى العاـ الحػ يدتخجـ فيو إلى السجتسع خجمة 

فيو السعمػمات ميسة ك أساسية بجال مغ السػاد الخاـ السعخكفة في عرخ الرشاعة أك الصاقة أك 

فيو نجج العجيج مغ الشطخيات تتكمع ك تحمل  الشظك مسا .  2012( Peter Saxsan)التكشػلػجيا السيشية. 

السعمػمات ك مجتسع ما بعج الرشاعة ك مجتسع ما  اقترادمجتسع السعمػمات: نطخية السعخفة ك نطخية 

 ةاجتساعيذلظ. نعع إنيا قزية  ىما إلأسسالية الذبكات ك ر بعج الحجاثة ك مجتسع كرأسسالية السعمػمات ك 

كإذا أردنا أت نبحث عغ مشطخ متعجد األبعاد نجج ميسة لفيع الجكر الحػ تمعبو التكشػلػجيا السعمػمات. 

حيث يذيخ  أف نسط السعمػمات أصبح  (Mark Poster)التاريخيالباحث كالسفكخ قاربة ساألقخب ليحه ال
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 االتراالتالسعاصخة ك يحكخ أف العالقات ك التفاعالت الخارجية تتغيخ مغ خالؿ إدخاؿ ميدة لمثقافة 

حتى يتدشى فيع مجتسع السعمػمات يجب عمي الباحثيغ فيع لغة الشاس ك  السعمػماتاإللكتخكنية ك تقشيات 

كتابو الستكػف مغ ثالث مجمجات ك السػسػـ ب: عرخ السعمػمات ك  فيخصابتيع، ذكخ كل ىحا 

  ىحا السجمج يجسع معطع أراء السشطخيغ في مجتسع السعمػمات فيك السجتسع ك الثقافة.  قتراداال

 السحهر الثالث

 سسات و خرائص مجتسع السعلهمات  

يسكغ لشا أف نبخز لمسجتسع السعمػماتي ثالث سسات أساسية , فالدسة األكلى تطيخ في استخجاـ  

الكبخػ استعانت كثيخا  االقترادية, فالسشطسات االقترادؼالسعمػمات كسػرد أساسي في الجانب 

ك زيادة الفاعمية ك مكانتيا التشافدية ك ذلظ عغ شخيق  االبتكاربالسعمػمات مغ أجل زيادة كفاءتيا لتحفيد 

 تصػيخ نػعية الدمع ك القصاعات السشتجة . 

أما الدسة الثانية فسغ السسكغ استخجاـ أكبخ لمسعمػمات مغ قبل الجسيػر بذكل مكثف خاصة في  

األنذصة كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لمسدتيمكيغ ك ذلظ مغ أجل تػصيل اختياراتيع بيغ مختمف السشتػجات  

الفخد الخاصة  مدتحقاتيع عمى الخجمات العامة ك اتخاذ السديج مغ الديصخة تجاه حياة الستكذاؼككحلظ 

. كسا أّف السعمػمات تمعب دكرا ىاما في حياة السجتسع كسػاششيغ لسسارسة حقػقيع السجنية ك مدؤكلياتيع 

باإلضافة إلى نطع السعمػمات اليػـ يتع تصػيخىا إلى مجاالت أخخػ كالتعميع ك التقجيع  األحدغ في 

 الجانب الثقافي .

ك  االقترادمػمات دكرا ىاما في تصػيخ قصاع السعمػمات داخل الدسة الثالثة تكسغ في أّف لسجتسع السع 

كضيفة قصاع السعمػمات ىي تمبية الصمب العاـ لمسخافق ك الخجمات اإلجتساعية , ك إّف الجدء الكبيخ مغ 

الدمكية ك الالسمكية ك  االتراالتالقصاع السعمػماتي ىػ اىتسامو بالبشية التحتية لمتكشػلػجيا كذبكة 

. ك عمى نحػ متدايج ك كسا ىػ معمػـ فإف تصػيخ صشاعة تػليج السعمػمات التي تتجفق حػؿ الكسبيػتخ 



 

41 
 

الذبكات : مدكدؼ محتػػ السعمػمات , ك ليحا فإف  في كل السجتسعات تقخيبا قصاع السعمػمات يشسػ 

 الكمي .  االقترادأسخع بكثيخ مغ 

ػؿ نحػ السجتسع السعمػماتي , فسعطع ىحه الجكؿ كال الجكؿ الشامية ك الستقجمة ىسا اليػـ في شخيقيسا لمتح

ميتسة بتصػيخ القجرة التشافدية أك عمى األقل لتعديد مػقعيع في السشافدة العالسية لمدػؽ . ك كجدء مغ 

ىحه دكؿ مغ مختمف أنحاء العالع فيع نذصػف في تصػيخ مجتسع السعمػماتي محميا مغ أجل السداىسة 

ستشامي ك يحىب أبعج مغ التجارة الجكلية فإّف تصػيخ مجتسع السعمػمات في الدػؽ الجكلي لمسعمػمات ال

. دكؿ مختمفة كػ  االجتساعيك التقجـ  االقتراديسثل مجسػعة مغ السحاكالت مغ أجل الػصػؿ ك تصػيخ 

يبشػف اقتراديات     South Africaك جشػب افخيكيا   Swedenك الدػيج  Singapore ةسشغافػر 

 عالمية مكثفة ك ىع يذيجكف نطاـ معمػمات الحؼ يخفع بسدتػػ التعميع , ك تعديد التي تذجع شخكات ا 

ء مقمق حػؿ التحػؿ يالقخار , لكغ ىشاؾ ش ركابط السجتسع ك تحفيد السذاركة الذعبية في عسمية صشع

إلى السجتسع السعمػماتي الحؼ سػؼ يعسل عمى إيجاد فجػة بيغ الجكؿ الستقجمة ك الشامية لسػاجية ذلظ 

أّف  خرائز   Daniel Bellأشمق البشظ الجكلي مبادرة ُتعخؼ بػ مبادرة تشسية السعمػمات . فيسا رأػ 

لمجكؿ الخائجة ليحا لخريا لشا   االجتساعيةك  االقتراديةالججيج ُيشطخ إليو مغ خالؿ اليياكل  االقتراد

Daniel Bell   : في الشقاط التالية 

 . االقترادالتغيخ في اإلنتاج مغ اإلنتاج الجيج إلى خجمة  االقترادؼ* في القصاع 

 التقشية.*   التػزيع السيشي يتسثل في التفػؽ السيشي كالفئة 

 في صياغة سياسة السجتسع  . لالبتكار* السبجأ السحػرؼ يتجدج في مخكدية السعخفة الشطخية كسرجر 

 التكشػلػجي.* التػجو السدتقبمي يتسثل في الديصخة عمى التكشػلػجيا ك التقييع 

 * اتخاذ القخار ك انذاء التكشػلػجيا الفكخية الججيجة
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 :تالسعلهماالخرائص التقشية لسجتسع  3-2

الكسبيػتخ ك البخمجيات ك  أجيدهإف البشية التحتية لسجتسع السعمػمات تتقجميا الخرائز التقشية مثل 

ك مغ ك الذبكات ك السعايخ التي ليا تأثيخ عمى السعمػمات.  الزػئيةك األلياؼ  االصصشاعيالحكاء 

 أكلى ىحه الخرائز تحكخ:

 informaticsالسعمػماتية:  3-1-1

ك  االصصشاعيعالسشا اليػـ: كأجيدة الكسبيػتخ ك البخمجيات ك الحكاء  فية إف التقشيات الستصػر 

 .تقشيات السعمػمات مىػئية ك الذبكات ليا تأثيخ كبيخ عاأللياؼ الز

 Speedالدخعة:  3-1-2

 السمياراتستكػف سخعة نقل البيانات أسخع بذكل كبيخ، عمى سبيل السثاؿ األالؼ ك السالييغ ك 

الثانية، ك ىحا ىػ الدبب في أف األلياؼ الزػئية تحل سخعة األسالؾ  فيمغ كحجات البث 

 Unit 9البيانات حسل  فيبدبب قجرتيا العالية  االتراالتقصاعات معيشة مغ  في الشحاسية

(egyankosh.ac.in) 

  Digitizationالخقسشة:  3-1-3

التقشيات الحجيثة ك تكػف بأكثخ مػثػقية ك  في الخقسيتػضيف تقشيات الحاسػب  أؼالخقسشة 

بدخعة ك دقة عالية، ك يسكغ أيزا تخديغ السعمػمات ك معالجتيا بعجة شخؽ. كسا يسكغ التعخؼ 

ترسيع  عمييا ك تفديخىا داخل نطاـ اإلرساؿ ك يسكششا أيزا أف نجعميا أكثخ أمانا، حيث تع

السجج  -خرائز السجتسع السعمػماتي جسيع خػارزميات نطاـ أماف لمسعمػمات الخقسية فقط. )

 ( (almajd.ps)األمشي

  Virtuality: االفتخاضية 3-1-4

بالجرجة األكلي يختبط مشا كصفو )جيتذ( بأنو شخيق فائق  تخيميمجتسع السعمػمات مجتسع 

ك  االجتساعيةالدخعة، ك يحكخ أيزا )جيتذ( تأخح فيو التفاعالت السعخفية ك السعمػماتية ك 

http://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/25545/1/Unit-9.pdf
http://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/25545/1/Unit-9.pdf
http://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/25545/1/Unit-9.pdf
https://almajd.ps/news5132/
https://almajd.ps/news5132/
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الدابق، ك لقج بجأ ىحا العرخ فعميا ك  فيالدمػكية أنساط مختمفة تساما مسا كشا نعتسج عميو 

 . األنتخنت في مجاالت حياتشا استخجاـ

  Communication االتراالت 3-1-5

التخاشب  فيعغ الػرؽ  االبتعادإلى  االتراالتاألنتخنت عمى نصاؽ كاسع في  استخجاـلقج أدؼ 

، ك مؤتسخات اإللكتخكنيك التخكيد عمى السعمػمة السخسمة إلكتخكنيا ك ىحا مغ خالؿ البخيج 

الفيجيػ، ك الجردشات الرػتية ك السرػرة ك غيخىا مغ الدمػكيات التي لع تكغ معخكفة ك 

 السجج األمشي -خرائز السجتسع السعمػماتي . السجتسعات فيالبعس مشيا غيخ مقبػؿ 

(almajd.ps) 

 لسجتسع السعلهمات االجتساعيةالخرائص 3-0

 فينطخيات السعخفة، أك  فيتتحجث عغ مجتسع السعمػمات  التيإف العجد الكبيخ مغ الشطخيات  

الحجاثة أك مجتسع الذبكات أك حتى  جما بعالسعمػمات أك مجتسع ما بعج الرشاعة أك مجتسع  اقتراديات

الحػ غمب التقشيات  االجتساعيؿ التحػ  فيالسعمػمات ك ما إلى ذلظ مغ التحػالت، كميا ترب  رأسسالية

، كل ىحا مغ أجل إنجاز االجتساعيةكل متصمبات  فيأصبحت سسة أساسية  التيك  عميو التكشػلػجية

 االحتياجاتإلى  الرشاعي االستخجاـتتخاكح ىحه األغخاض مغ ميسة محجدة أك تحقيق غخض ما، كقج 

اإلجتساعية أك تحديغ ضخكؼ العسل أك رفع مدتػػ السعيذة بالشدبة لمسجتسعات ، ك تخػ الحتسية 

يحجد شخيقة عسميا ك تصػرىا بصخيقة حاسسة  كالتيلمسجتسع،  الخئيديةالقػة الخافعة  ىياإلجتساعية بأنيا 

 ك دقيقة. 

ىي مثل  االتراالتا السعمػمات ك إدراؾ التقشيات تكشػلػجي فيك تتسثل نقصة البجاية نحػ فيع الججيج 

بصبيعتيا ألنيا مختبصة بذكل ال يشفرع بالعجد اليائل مغ الخيارات ك  اجتساعيةجسيع التقشيات، 

https://almajd.ps/news5132/
https://almajd.ps/news5132/
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يتع تفعيميا مغ خالؿ شبكة متجاخمة مغ األشخاص ك السؤسدات ك الثقافات ك  التيالتفاعالت 

  تحجد شخيقة تفكيخ السجتسع، ك األخخػ مشخخشة تحت ذلظ التعخيف، لكشيا ال ىيالتكشػلػجيات 

 غيخىا.أك الثقافية أك اإلجتساعية مغ  االقتراديةىحا ما يجعل بعس السدارات أكثخ عقالنية مغ الشاحية 

(H.Dutton, 2004) 

 إلى مجتسع السعلهمات: االجتساعيالججول التالي يهضح التحهل 

الثػرة الرشاعية ك كيفية  جما بععمى السجتسعات  االتراؿالججكؿ ادناه يبيغ كيفية تأثيخ تكشػلػجيا  في
 ك أساليب :  تغيخىا إلى مجتسعات معمػماتية ك ىحا بعجة شخؽ 

 
هجف تكشهلهجيا السعلهمات و ت

 للهصهل إلى... االتراالت
نهع أنذظة تكشهلهجيا السعلهمات 

 .. االتراالتو 
 أمثلة

إعادة ليكمة ك تكػيغ مجتسع مع 
 اتراليةبعزو البعس بصخيقة 

التعارؼ ك  فيالتػاصل،  فيججيجة: 
 أيغ ك متى يكػف التفاعل...

اإلبجاع يكػف بيغ األفخاد ك بيغ 
يكػف بيغ  ؿالسجسػعات. االترا

الذخز ك األخخ. ك يكػف بيغ 
شخاص. ك قج شخز ك عجة أ

ى عميكػف بيغ عجة أشخاص 
شخز أخخ، ك قج يكػف متعجد 

 ؼاألشخا
 

كالسشتجيات ذات  -اإللكتخكنيالبخيج 
ك ىشاؾ  -الخاصة االىتسامات

 القائسةتفاعالت شخرية األخخػ 
أك إرساؿ عمي اإلنتخنت. التحجث 

الخسائل الشرية عبخ اليػاتف 
فخؽ شبكية  فيالسحسػلة ، التعاكف 

، التعمع مغ خالؿ افتخاضية
 نتخنت...السحاضخات عبخ اإل

 الخجمات:
ىشاؾ تأثيخات حيشسا نعسل عمى 
األنتخنت: متى يسكغ أف تقػـ بو، ك 
مقجار التكمفة ك تحجيج الدماف ك 
السكاف شخاء السشتجات ك خجمات 
أخخؼ ، ك مغ يجفع ك كيف يتع 

 الجفع. 

إجخاء السعامالت اإللكتخكنية ك 
الحرػؿ عمى الخجمات 

مغ مرادر بعيجة أك اإللكتخكنية 
 قخيبة. 

ك الػيب  اإللكتخكنيالتدميع 
 اإلقخارلسجفػعات الخفالية ك 

 األخخػ عامة الزخيبية ك الخجمات ال
ك التدػيق عبخ اإلنتخنت ك 
الخجمات السرخفية ك غيخىا مغ 
السعامالت التجارية اإللكتخكنية عمى 
اإلنتخنت، تشديل السػسيقى ك الفيجيػ 

ا ك حتي مجاؿ ك الفشػف بكل أنػاعي
 الصب. 
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ك نػعية كيفية  فيتؤثخ السعمػمات 

 القخاءة ماذا نقخأ ك ندسع ك نعخؼ.
 

 
ك تحميل ك نقل الحقائق  استخجاع

ك الرػر ك مقاشع الفيجيػ ك 
األصػات ك اإلحرائيات ك ما 

 إلى ذلظ.
 

 
البحث فى الػيب ك ترفح الرحف 
ك البخامج اإلذاعية ك التميفديػنية 
عبخ األنتخنت ك الػصػؿ إلى قاعجة 
بيانات مع تبادؿ كسيات كبيخة مغ 

الستعجدة أك البيانات  الػسائط
 اإلحرائية . 

تحجيج كيفية ك زمغ الجخػؿ إلى 
اإلنتخنت: تكشػلػجيا السعمػمات ك 

 األخخػ  االتراالت

السعخفة ك  استخجاـإنتاج ك 
السعجات ك التقشيات الخاصة 
بتكشػلػجيا السعمػمات ك 

لتذكيل الػصػؿ إلى  االتراالت
 األنتخنت ك غيخىا 

 االتراالت استخجاـتػفيخ ك 
الدمكية ك الالسمكية ك البشية التحتية 
لألنتخنت ك أمغ الذبكة ك بخامج 

 مكافحة األنتخنت .

al. (2003)Source: Adapted from Dutton et  

 

ّف ىحه التقشيات ستحجث معيا بعس التغيخات السعمػمات فإ مجتسعالشطخ عغ مفيػـ ك مع ذلظ ك بغس 

ازداد معجؿ  مع بعزيع البعس ك رؤيتيع لمعالع، حيث الكبيخة التي ستؤثخ عمى شخيقة تػاصل السجتسع 

بجكف أىسية ، يعشي ىحا التقميل نسػ نذخ السعمػمات ك تبادليا بذكل سخيع مسا جعل السدافة الجغخافية 

، سيتع سساع رد الفعل مغ الجانب اآلخخ مغ العالع الشقل إلى الحج األدنى ، عالكة عمى ذلظ ك مغ كقت 

يكػف ليحه الشتيجة آثار عسيقة عمى العسميات اإلجتساعية ك الدياسية كاإلقترادية . ك  كلقجعمى الفػر.

ع األرض بغس الشطخ عمى الحجكد الجغخافية ك ستكػف ميدة يسكغ تبادؿ السعمػمات في كل نقصة مغ بقا

السذتخكيغ ك السشتذخيغ  عمى نصاؽ كاسع، ك سيداعج عمى  خاصة بالشدبة لمسجسػعات ذات األعزاء

  ,Zurawski)2016(. الالمخكدؼ شكمو بدبب  عالسيتشطيع ك تشديق 

قج  االتجاهثشائية  اتراؿك عمى العكذ الخاديػ ك التميفديػف، تشتج اإلنتخنت شخيقة  األخخػ ك مغ السيدات 

 كأ...مسا أدػ ببعس الحكػمات إلي ضبط اجتساعيأك سياسي أك ثقافي أك  صشاعينذاط  أؼتعصى 

مثل األنتخنت. ك مغ السيدات األخخػ، أنو  ااستخجاماتيعمى بعس التقشيات الججيجة ك  حتى الديصخة
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 تاستخجاماإلييا السجتسع لمعالع، ك ذلظ لكػف يشطخ  التيستكػف لتكشػلػجيا الججيجة تأثيخ عمى الصخيقة 

بأف لجييع القجرة عمى حل جسيع السذكالت  انصباعتكشػلػجيا غيخ محجكد،  حيث يسكغ لمسجتسع تكػيغ 

غ السػضػعات ك اليػيات ك يتع تكػي التيحيث تتع تغيخ الصخيقة ك الثقافية...  االجتساعيةالدياسية ك 

سيخزع معشاىا أيزا إلى التحػؿ. ك تفتح إمكانات نقل البيانات الخقسية ك تحخيخىا بأشكاؿ غيخ  بالتالي

صعػبة تحجيج مؤلف السشذػر حيث ال تتػفخ  ازديادمعخكفة مغ معالجة البيانات. ك السسيدات األخخػ 

  Zurawski, Ethnicity and the).الخاديػؼ ك  مفديػنيالتتػفخه الرحف ك البث  التياألنتخنت نفذ األماف 

Internet in a Global Society , 2016)  

السػضػعات ك راء السعمػمات، فدػؼ تختفى السدؤكليات أيزا. أؼ أنيا ستخمق حالة مغ  احتفتإذا 

   عجـ األماف خاصة فيسا يتعمق بتكػيغ ك بشاء السػضػعات ك اليػية. 

 الخرائص الثقافية لسجتسع السعلهمات3-3

: مغ نقل ك ىشجسة ك  تعتبخ التكشػلػجيا اليػـ إحجػ العالمات في الحياة الججيجة ك التي نحياىا اليـػ

ك الخياضة ك فغ ك شب كما إلى ذلظ...كل مجاؿ مغ مجاالت الحياة البذخية تتأثخ  االتراؿالحخكب ك 

ب معيذتشا. حيث لع يذيج سكىى دائسة التصػر، في نفذ الػقت تغيخ شخيقة حياتشا تشابالتقشيات الججيجة 

نحغ نعير ك نددىخ أؼ عرخ أؼ تحػؿ كالعرخ الحؼ نعيذو اليػـ ك ىحا مغ حيث الدخعة ك العسق. 

     )p. 2008)Deneen , ليذ عغ شخيق الغخيدة لكغ بالدمػؾ الحؼ يتع تعمسو ك حفطو ك نقمو.

بذكل متخادؼ  استخجامومعطع األحياف يتع  فيعجة سياقات، ك  فيلقج تع شخح مفيػـ تكشػلػجيا الثقافة 

 في( 1964مع ك سائل اإلعالـ، السؤىل ك مػاءمتو مع اإلشار الشطخؼ لمسفكخ "مارشاؿ ماكمػىاف" )

كتابو"  في( 1974اإلنداف" ك كحلظ السفكخ ريسػنج ك يميامد) امتجاداتكتابو " فيع ك سائل اإلعالـ: 

إلى التمفديػف عمى أنو يسثل " تكشػلػجيا الثقافية". ك  التكشمػجيا". حيث تذيخ الثقافيالتكشػلػجيا ك الذكل 

، ألنيا ك احجة مغ األدكات ةحج ذاتيا تكشػلػجيات ثقافي في ىيعمى ىحا األساس جسيع ك سائل اإلعالـ 
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، ففخيجريظ ك تتبعيا.  ياتكػيشتع مغ خالليا ي التي لكغ ىشاؾ مفكخيغ أخخيغ ىع أكثخ ميال لتشطيخ السفيـػ

تدسح  التيأكلى التقشيات الثقافية  ىيكيتمخ مؤسذ مخكد "تكشػلػجيا الثقافة" بألسانيا، يخػ أف الػسائط 

تخديشيا ك إنتاجيا، ك يخؼ أيزا أف الحاتية ليا تأثيخ عمى ك سائل  ك اإلشاراتك البيانات،  باختيارلمفخد 

  ,Bolin)اإلعالـ كتقشيات ثقافية، مسا يعشى أنو ال يػجج مجاؿ كبيخ لمعسل الفخدؼ ك الخبخة السختبصة بيا.

 في( ك ىحا Jody Berland) هما أكجبجكف أشخاص، ك ىحا  إعالميةخ كتمخ دراسات تبحيث يع (2016

في العقجييغ الساضييغ عمى ( حيث تمخز أعساليا North of Empire)2010مجسػع مقاالتيا األخيخة 

أف تكشػلػجيا الثقافة عمى أنيا عالقات متكاممة بيغ التكشػلػجيا ك الفزاء ك القػة: ىع مغ ناحية " كسصاء 

ك التكشػلػجيا ك اليػية ك السعشى". ىحا الترػر  " تجسعات الفزاءالقػة السكانية" ك مغ ناحية أخخؼ 

لمثقافة ك لمتكشػلػجيا ك كحلظ التجسعات ) الشتائج  الييكمي الجانبالسفاليسى ك الحؼ يذسل كل مغ 

  ,Bolion)(2012كية ك جاذبية لتشطيخ التقشيات الثقافية. اميالسشطسة ليحه العسميات(كىى شخيقة أكثخ ديش

غيخ أنو مشطع   ك عميو فإف الييكل الحػ يحب أف تتكيف معو في حياتشا اليػمية ك الذخرية ليذ ثابت

ىشا يسكغ  غمتغيخة. كمك  ديشاميكيةبأف الثقافة  االعتخاؼاجة إلى حقبل قػؼ ثقافية مختمفة، ك نحغ ب مغ

 لمسخء أف يحجد مفيػـ تكشمػجيا الثقافية إلى أربعة أبعاد: 

ك الكتابة ك كالخصاب  االتراؿ: يذيخ إلى أف تقشيات الثقافةالبعج التعبيخؼ لتكشػلػجيا  -1

 التيالتقشيات الثقافية ك  ىينتػاصل بيا ك نجدج العالع حػلشا، ىحه  التيالسداعجات التقشية 

 الفغ ك الثقافة الذعبية. فيتداعج عمى إنتاج أشكاؿ التغيخ الثقافي 

نتبشاىا  التيلمتقشيات الثقافية: يذيخ إلى تمظ السسارسات ك شخؽ تشطيع حياتشا  االجتساعيالبعج  -2

 اجتساعيةكيف نقػـ بتخبية أشفالشا، كاصبحػا كائشات ثقافية ك  سياقات خاصة أك ميشية: في

 تشطع حياتشا السيشية.  التي، ك ىي أيزا تمظ القػاعج ك السسارسات كفؤة
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يسكغ أف تذسل ىحه السبادغ التشطيسية التشطيع السادؼ لمحياة   لتكشػلػجيا الثقافية: السادؼبعج ال -3

 اإلعالمية ككيفك التخصيط العاـ لمسباني كسائل اإلعالـ  مباني فيالسيشية، عمى سبيل السثاؿ 

 يتع تذيج ىحه السباني ك التخصيط العاـ لمسباني اإلعالمية، ك كيف يتع تذيج ىحه السباني مغ أجل

 السحجدة.تعديد أخالقيات العسل 

ىي ليدت نتيجة ك  التابعةالتكشػلػجيا  ىيىشا تكػف الثقافة البعج اإلدارؼ لتكشػلػجيا الثقافية:  -4

 Bolin, Culture Technologies, The)لكغ الػسائل السدتخجمة مغ أجل غايات أخخػ. 

Society , 2012)Shaping of Culture In Media and  
 

 الخرائص الدياسية و األمشية لسجتسع السعلهمات3-4

كجػد  ،فمتخادفا، فاألمغ ك السجتسع الجساعييجيغ السجتسع لػجػده إلى الحاجة األساسية لألمغ 

 ديشاميكيك جػد األخخ. فالعالقة بيغ األمغ ك السجتسع نست بذكل متدايج ك  يمتـدكاحج مشيسا 

ىػ تػفيخ السعخفة الزخكرية لمعسميات األخخػ،  األمشي عالتقييخالؿ الفتخة األخيخة. فالغخض مغ 

األمشية  تالتقييساتحفد  التيلمسعخفة  االحتياجاتتحجيج  بالتاليمثل إدارة أمغ السعمػمات ك 

  ,Kristtor Hundholm).االحتياجاتالفعمية، ك بعج ذلظ يحب تصػيخ عسمية تكيع أمشى تمي ىحه 

2011) 
كيتعمق أمغ السعمػمات بأصػؿ السعمػمات ك القجرة عمى دعع الخرائز الستعمقة باألمغ، مثل 

أية  فيفالسجتسع السعاصخ اليـػ يسكشو الػصػؿ إلى السعمػمات الدخية ك الدالمة ك التػافخ. 

، ك ىحا ما الحطو كل مغ االستعساؿتقشية مزبػشة ك سيمة  باستخجاـبقعة مغ األرض 

(، حيث أصبحشا نعير في عرخ تجفق 2002(ك فمػريجؼ )2006) يبتدخ(ك 2009كاستميخ)

ذلظ التجفق خارج نصاؽ الديصخة التقميجية لمجكؿ ك  فيتتحصع  التيالسعمػمات ك الذخكات 

جػىخيا  تالفااخمجتسع الحؼ يختمف  فيك بعبارة أخخػ نحغ نعير اليػـ التشطيسات الػششية. 
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نحكخ  غاألكاديسييمغ مجسػعة مغ  االختالؼعغ الثػرة الرشاعية حيث تع رصج جػىخ ىحا 

 Cooper  (2002)ك Hickك Bruceمشيع: 

السجتسع السعاصخ، حيث يعتبخكنيا  فيحػؿ دكر السعمػمات  االفتتاحيةتعميساتيع  فيك ىحا 

حج  فيمغ الساؿ ألنيا ىي في حج ذاتيا ماال، بل يعتبخكنيا قػة  في العالع، ك أكثخأغمى سمعة 

 كاستجاباتتتصمب حساية مجتسع السعمػمات أيزا أدكات  والدمع. كعميذاتيا ك أكثخ قيسة مغ 

 سياسية ك مػارد تتػافق مع السعمػمات كدمعة ك أصل. 

ك كيفية حسايتيا، ال بج مغ ذكخ  ك إذا ما أردنا أف نتتبع تصػر صياغة السعمػمات ك أىسيتيا

 Tzu’s in his Art of War,Sun  عغ كيفية أكاخخ القخف الدادس قبل السيالد فيك الحػ كتب ،

الحجيثة ضيخت  االتراالت، رغع أف ميالد تكشػلػجيا الحاليدراسة ك تصبيق القانػف في عرخنا 

ك الذخكات ك األفخاد مغ العذخيغ، حيث تسكغ السشطسات ك الحكػمات  في خسديشيات القخف 

كمع تصػر القػة الحدابية معاممة أك تفاعل. ك عمى ىحا األساس  أؼمغ  كالتقاشياإنذاء البيانات 

زاد القمق بذأف تأثيخ التكشػلػجيا عمى السجتسع خاصة لمحيغ يستمكػف حق الػصػؿ إلي البيانات 

جيج الخيارات ك تع إنذاؤىا لتح التي البايتاتك شبكات الكسبيػتخ ك كيف سيدتخجـ صانعػ قخار 

أف "مجتسع السعمػمات" مػجػد  (2006) كيبتدخ افتخضىحا األساس  ىالشتائج. كعم استخالص

األفخاد الحيغ  ءإليحا استخجاموكسغ ع لدػء السعاممة ك التيجيجات ك يكل مكاف فإنو يخز فياألف 

ك قج تحققت مخاكفو بعج أقل يدمسػف معمػماتيع الذخرية إلي الذخكات ك الكيانات الحكػمية 

مميار دكالر  600مغ  مغ الدماف حيث تقجر تكمفة الجخائع اإللكتخكنية لمزحايا أكثخمغ عقجيغ 

تمظ األرقاـ األخيخة ال تذسل  (Neal ،2019) .2017مغ عاـ  اعتبارعمى مدتػؼ العالع 

ك غيخىا مغ الخخكقات التخ تع  Facebookالستعمقة ب  االنتياكاتالسعمػمات الستعمقة عغ 

الكذف عشيا مؤخخا، في حيغ أف إجسالي التكاليف التي تكبجىا السجتسع مغ خالؿ ىحه 
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ك التي لع يتع الفحز عشيا بالكامل بعج، فسغ السخجح أف  االنتياكاتالتجاكزات ك التيجيجات ك 

اإللكتخكنية، فتكمفة سخقة اليػية لذخز ما قج تفػؽ  عالجخائليف تتزاعف التكا

ك أثخىا في الجخيسة اإللكتخكنية تأثيخ . عالكة عمى ذلظ يسكغ تتبع أمخيكيدكالر 1،600.00

، مسا يحج القجرة عمى الحرػؿ عمي قخكض عقارية ك القجرة عمى ةاالئتسانيترشيفات  فاضانخ

جخيسة الديبيخيانية جج محدػس عمى مدتػؼ تأميغ كضيفة، عالكة عمى ذلظ اليداؿ تأثيخ ال

، Neal) تشفح ىحه اليجسات. التيالتيجيج ك  فيالعالع، كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لمجيات الفاعمة 

Protecting the Information Society: Exploring Corporate Decision Makers’ ،2012) 
 ىجخائع جشائية ضج األفخاد ك الذخكات كالحكػمات إل ارتكابالبيانات إلى  استخجاـكلقج أدؼ  

تحجؼ قجرات أمغ السعمػمات ك الحاسػب ك القجرة عمى حساية مجتسع السعمػمات الشاشئ، عمى 

قمقػف سبيل السثاؿ بجأ اصحاب السرمحة مثل أصحاب الذخكات ك الحكػمات ك السػاششػف 

عغ تأميغ ىحه البيانات. ك لقج  السدؤكؿك مغ  استخجامياكيفية  بذأف مغ يقػـ بجسع البيانات ك

األنتخنت عغ جخائسيع اإللكتخكنية، ك  مجخميأيزا أصحاب السرالح عغ كيفية محاسبة  تداءؿ

 .احتخاقوالحكػمات لخدع مثل ىحه اليجسات، كشخيقة تأميشيا بذكل يرعب  استجابةمسا مجػ 

(Neal ،2019). 

مغ الذخكات الستشامية ك السكػنة  الديبخيانىاكؼ شػرت صشاعة األمغ خلسثل ىحه الس استجابة

مثل   كاالستخاتيجيةالتكتيكية  االستجاباتك الحكػمات ك الباحثيغ في عمـػ الكسبيػتخ عجد مغ 

ك عمي الخغع مغ ك ىحا لحساية أصػؿ السعمػمات.  بخماجيوججراف الحساية كالتذفيخ ك أدكات 

مغ قبل السجتسع ك  متدايجالزاؿ اإلحباط قائع ك  ،االستخاتيجيةالتكتيكية ك  االستجاباتنجاح ىحه 

،)قانػنيا رقيبسخقة السعمػمات، دكف حديب أك  فيىحا بخرػص السجخميغ الحيغ ىع دائسػف 

اـ بذغ ىجسات (. ىحا اإلحباط أدؼ ببعس الزحايا) الذخكات أك أفخاد( إلى الكياجتساعياأك 

. ك تمجخمػ األنتخنيدتخجميا  التي األساليبفذ ن ف ما يدتخجمػ كغالبا  لالنتقاـعبخ اإلنتخنت 
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، لكشيع يتستعػف اجتساعياكأكالد مخاىقيغ غيخ أكفاء  ىػليػدلقج تع تقجيع مجخمػ اإلنتخنت مغ قبل 

 كميارات تقشية رائعة، ككصفتيع ىػليػد بأنيع ليذ عشيفيغ.   عاليبحكاء 

 لسجتسع السعلهمات االقتراديةالخرائص 

الجكؿ  فييذيخ بعس الباحثيغ ك الحيغ ىع ميتسػف بسجتسع السعمػمات أف نسػ قصاع الخجمات  

 في، ك أف الدسة الغالبة لسجتسع السعمػمات تتسثل عسالة الترشيع فيالرشاعية يقابمو تخاجع 

إنتاج  ألؼـ األكؿ تتسثل االسق فيالرشاعات السعشية رأؼ ماتذمػب،  في، ك ىحا االقترادشبيعة 

ك تػزيعيا )الرشاعات السعخفية( ثع فحريا بذكل مفرل، ك ليذ كجدء مغ قصاع  السعخفة

 )Atik(1999 ,الخجمات. 

كيخؼ ماتذمػب إلى أف الرشاعات السعخفية ستتفػؽ قخيبا عمى القصاع الرشاعي مساأدؼ إلى 

 ضيػر "مجتسع السعخفة" 

ىػ شكل ججيج مغ  االقتراديةلسجتسع السعمػماتي قائع عمى السعخفة  االقترادؼأما األساس 

 ك يعتسج بذكل اساسي عل: االقترادؼأشكاؿ الشذاط 

 كعامل تشسية اإلنتاجاألساسية  االقتراديةمغ السػارد  ارىاباعتبالديصخة عمى السعخفة  -1

 لييكل السعمػمات اإلجساليأعمى مذاركة في ليكل إنتاج الشاتج القػمي  -2

 إنتاج مفخشة ةإسكاني -3

 عاـ لسجسػعات السعمػمات ك السعخفة كاستخجاـتػليج كإرساؿ ك تجسيع  -4

 السختبصة بالسعخفة االبتكارات -5

 السعمػماتالتشافدية القائسة عمى  -6

 الججيجة االتراالتتكشػلػجيا السعمػمات ك  استخجاـ -7

  (Nath, 2009)الذبكي. االقترادك  االقتراديةعمى السعخفة  ةالديصخ  -8
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IV  في إطار مجتسع السعلهمات االترالوسائل اإلعالم و 

 World Wideً) 1989عاـ  فيضيخت شبكة الػيب العالسية، األنتخنت و مجتسع السعلهمات: 2 -4

Web ك يعتبخ )Tim Berners Lee التقشيات  كتب  1990مػؿ عاـ مؤسذ شبكة الػيب، كبح

  Lee, 2012)-(Bernersتعسل بو الذبكة ك ىي: التي األساسية الثالث ك التي ىي األساس 

1- HTML  :Transfer ProtocolHypertext  ك ىي لغة تخميد الشز التذعبي، لغة التخميد ،

 لمػيب (التشديق)

2- URI :Universal Resource Identifier  "ُمعخؼ السػارد العالسي ك ىػ نػع مغ" العشاكيغ،

 Uniformيكػف فخيجا كُيدتخجـ لتعخيف كل مػرد عمى الػيب ك يدسي أيزا بذكل شائع 

 URL Resource Locator  حجد مػقع السعمػمات، م 

3- HTTP  :Hypertext Transfer Protocol  نقل الشز التذعبي، يدسح بإستخداد ، بخكتػكػؿ

 السػاد السختبصة عبخ الػيب. 

أؼ تقشية تدسح لألشخاص بتػصيل أجيدة الكسبيػتخ ببعزيع البعس، ك ىي  ىيك شبكة األنتخنت 

يػمي، عبارة عغ شبكة كػمبيػتخ عالسية حيث يتع تػصيل أجيدة كػمبيػتخ ججيجة بيا عمي أساس 

تقـػ عمى اساسيا التجارة اإللكتخكنية. مغ بيغ  التي" ىي البشية التقشية األساسية اإلنتخنتىحه الذبكة" 

الحيغ يدتعسمػف األنتخنت فئة قميمة يفيسػف كيفية عسميا. فاألنتخنت نطاـ كبيخ مغ الذبكات السالييغ 

 جسيع أنخاء العالع. فيالكسبيػتخ الستخابصة ك السشتذخة 

  .األنتخنتجحور 

 ARPA )Research( األمخيكيةالبحثية  السذخكعاتككالة  يالباحثػف ف استخجـ 1969عاـ  يف

Advanced Agency Projects  الذبكة الحػ شػره ابحثػىا لتػصيل أربعة أجيدة  نسػذج
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 Los Angles, SRI في الػاليات الستحجة األمخيكية اث حبكسبيػتخ بشي أربع مخاكد أ

international, .Santa Barbara at California, and University of Utah 

 االستخجامات الججيجة لألنتخنت

 يسكشو بخنامجا  Ray Tomlinsonتع اختخاع البخيج اإللكتخكني، حيث كتب الباحث  1972عاـ  في

 السبخمجيغ مغمجسػعة مغ الصالب ك قاـ  1979 في عاـة. ك الخسائل عخب الذبك استقاؿإرساؿ ك 

مترل  صاألشخشبكة تدسح  بخبط North  Carolinaك جامعة  Duke University جامعة

 .بالذبكة قخاءة مقاالت متشػعة مغ السػضػعات ك نذخىا

 لألنترنتالتجاري  االستخدام

  NSF Foundation Sciences Nationalسسحت مؤسدة العمػـ الػششية  1989في عاـ 

( إلنذاء اتراالت محجكدة MCI  Compu-serveبالكياـ بخجمتي تجاريتشي بالبخيج اإللكتخكني، )

 األنتخنت. مع مدتخجمي  اإللكتخكنيتبادؿ عسميات إرساؿ الخبيج  لغخض كحيج يتسثل في باألنتخنت

تذغيل اتراالت   NSFاكتسمت خرخرة األنتخنت بذكل كبخؼ عشجما سجمت 1995في عاـ 

اإلنتخنت الخئيدية لسجسػعة  مغ الذخكات السسمػكة لمقصاع الخاص. استشج الييكل الججيج لألنتخنت 

مقخىا ساف فخنديدكػ، ك  Point Access Work Net NAP لمػصػؿ لمذبكةالى أربع نقاط 

 .شيكاغػ كاششصغ، ك نيػيػرؾ، تجيخ كل مشيا شخكة اتراالت مشفرمة

ىػ بخنامج يتع تذغيمو عمى أجيدة ، world wide webأما بخرػص ضيػر شبكة الػيب العالسية 

الشاتجة عغ بخامج الػيب حاليا أكخب فئة الكسبيػتخ الستعمقة باإلنتخنت ، تعج حخكة مخكر الذبكة 

يج اإللكتخكني ك عسميات نقل السمفات ك خ بمشفخدة بحخكة السخكر عمى اإلنتخنت ، ك تتفػؽ عمى ال

 حخكة نقل البيانات األخخػ.
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 المجتمع المعلوماتيو اإلنترنت-1

(مكشت  1991 مشح أف أصبحت اإلنتخنت متاحة عمى نصاؽ كاسع في التدعيشات مغ القخف الساضي)

اإلنتخنت مغ تكيع مشتجات ك خجمات ججيجة ، ك حدشت الكفاءة االقترادية ك حػلت الػصػؿ إلي 

السعمػمات ، ك سيمت تعاكنا أكثخ بشي الحكػمات ك الذخكات ك السػاششيغ كاف تأثيخه الستدايج محػريا 

ستقجمة ك الشامية عمى حج ال في  مجتسع السعمػمات الشاشئ ك االقتراد الخقسي مسا أثخ عمى البمجاف

(يدتخجمػف اآلف اإلنتخنت ك ىي تتدايج في  15%مغ سكاف العامل 40ما يرل إلى  ك ىحا سػاء

عاـ  فيكل عاـ. حيث كانت التشسية السدتجامة تخكد عمى الدياسة العامة الجكلية مشح قسة األرض 

، ك لقج حجدت بثالثة أىجاؼ أساسية لمتشسية البذخية : الشسػ االقترادؼ ك االنجماج  1992

كمغ خالؿ متابعة ىحه األمػر معا يسكغ لمعامل أف يحقق تشسية تمي   االجتساعي ك االستجامة البيئية

 .احتياجات الحاضخ دكف السداس بقجرة األجياؿ القادمة عمى تمبية احتياجاتيع الخاصة

ك  االقتراديةكبخؼ عمى التشسية  تأثيخات ك لقج كاف لتكشػلػجيا السعمػمات ك االتراالت ك اإلنتخنت

 االتراالت انفجار، ك مع  السعمػماتلعرخ  الحاسسةىي التكشػلػجيا  اإلنتخنت . االجتساعية

تقخيبا ك إف كاف  بالكاملالبذخؼ اليػـ مترل  الجشذالقػؿ أف  يسكششا،  21أكائل القخف  الالسمكية في

ك  األفخادك الكفاءة ك الدعخ ، حيث يذعخ  التخددؼالشصاؽ  السداكاة فيكبخية مغ عجـ  بسدتػيات

 . خ التكشػلػجييىحا التغ السؤسداتالذخكات ك 

عمى سبيل السثاؿ تذيخ كسائل اإلعالـ في  كثخ مغ األحياف أف االستخجاـ السكثف لإلنتخنت يديج 

ة ك االنصػاء ، لكغ األدلة الستاحة تطيخ أف اإلنتخنت ال يعدؿ الشاس ك ال مغ خصخ العدلة ك الغخب

يقمل مغ قجرتيع عمى التػاصل االجتساعي ، حيث أنو في الػاقع يديج مغ التػاصل االجتساعي ك 
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(الخخيصة 1.شكل الخخيصة ) السذاركة السجنية ك قػة العالقات األسخية ك الرجاقة في جسيع الثقافات

 تبيغ تػزع اإلنتخنت عبخ العالع ك الشدبة السئػية لكل القارات.  

 
     /https://datareportal.comالمرجع: 

 

 

 

  /https://www.statista.comالمصدر: 

https://datareportal.com/
https://www.statista.com/
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    Sarah Feldman(Feldman, 2019) لـ2012-2002 نالثانية لحالة اإلنترنث، عبر العالم، ما بي الخريطة

 

إف السجتسع الذبكي "الحالي" ىػ نتاج لمثػرة الخقسية ك بعس التغيخات االجتساعية ك الثقافية 

  ”me –centered society”الستسخكد حػؿ األناالسجتسع  "أحج ىحه العػامل ىػ ضيػر  .الخئيدية

ك العسل ك  السداحةمغ حيث  سجتسع لامتدايج عمى الشحػ الفخدؼ ك تجىػر  بتخكيدك الحؼ يتسيد 

إعادة  لسجتسع ، فبجال مغ ذلظ تعا العدلة أك نياية  يشيع األسخة ك الشدب بذكل عاـ .لكغ التفخد ال

. ك تع  تذكيل السجتسع الفخدية السذاريعك الكيع ك  لسرالحاعمى أساس  االجتساعية العالقاتبشاء 

مغ  خالؿ أسئمة األفخاد عغ األشخاص ذكؼ التفكخؼ الستساثل في عسمية تجسع بشي التفاعل عبخ 

عمى الرعيج  . اإلنتخنت ك التفاعل في كضع عجـ االتراؿ ك الفزاء اإللكتخكني ك الفزاء السحمي 

يو  الفخد عمى مػاقع التػاصل االجتساعي عمي الػقت الحؼ يقزيو العالسي تجاكز الػقت الحؼ يقز

تجاكز عجد مدتخجمي الذبكات االجتساعية عجد  2007في نػفسبخ   .عمى الخبيج اإللكتخكني

 . 2009مدتخجمي البخيج اإللكتخكني في جػاف 

ع تأثخيات أحجثت الحػسبة  في جسيع قصاعات السجتسع في الجكؿ الخأسسالية الغخبية بذكل خاص م

اإلعالمية إلى يع الذخكات سحػلت جتعسميا ،  الستجسع عمى الصخيقة التي يعسل لبا االقتراد مع 

 Office Paperless "كرقيلالمكتب ا " اإللكتخكنية االتراالتشخكات الكسبيػتخ ، ك حخكة  أنطسة

ك باإلضافة إلى حكيقة جياز  اإلعالـك تقارب كسائل  اإلدارةدكائخ  ىي في الػاقع مػاضيع نقاش في

ك  األكركبيةأسخ الجكؿ  ى عجد متدايج  لجػلسبيػتخ الذخري قج كججكا شخيقيع إمذغل الفيجيػ ك الك

 جسيع ة لتكشػلػجيا  فيخ يكب تأثخييوقات ال ، ك ىحا كمو لو ع األمخيكية الستحجدة الػالياتك  أستخاليا

 األيجيػلػجيةمؤثخ عمى الرحافة بذكل عاـ ك  باعتبارىا اإلنتخنتسششاقر ىشا  . الحياةنػاحي 

ك  األخبارغخؼ  ىلتسكشيا مغ الػصػؿ إة ي: كيفاألكلى :بصخيقتيغلمرحافة بذكل خاص ك  السيشية
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الكسبيػتخ بتقجمي  خالؿمغ  اإلعالـيع أنػاع كسائل جس يف العامميغ لمرحفييغ السكتبسصح 

 .اإلنتخنت. ك الثانية: عغ كيفية خمق نػع مغ الرحافة عخب السداعجةالتقاريخ 

بالتصػرات فيسا يتعمق  الخاصة قزاياىا ليا  عمى الخغع مغ أنو جيب القػؿ أف لكل دكلة أك مشصقة

العاـ  الخأؼ تجمب القزايا البارزة التياف يعصى أىع  يفتخضالحػ  فالرحفي. اإلعالمية الججيجة 

ي فمشاشق مذالبة الي حج ما  ي يسكغ استقخاءىا لمتصػرات فيمية ك التكثخ عسػ أبحميا ك دكليا م

سخيعة جج  اإلنتخنتكانت بجاية  . اليابافالغخبية ك  أكركباك  أستخاليامثل أمخيكا الذسالية ك  علالعا

 السػاردكل مكاف مغ العامل عمى الخغع مغ عجـ كجػد العجيج مغ  تقخيبا أتخح مشحى تراعجاؼ في

أكؿ كسائط اخبارية عمى شبكة  بجأتحيث  . اإلنتخنتة انصالقبجاية  اإللكتخكنية الستاحة لمجسيػر في

 .1994عاـ ك تػسعت ،  األمخيكية الستحجة الػاليات يسيسا ف  1992ي عاـ فالعالسية الػيب 

كاف لجػ جسيع الرحف ك السجالت ك السحيعيغ  في البمجاف السحكػرة مػاقع  2001عاـ  يف

 البياناتحفػضات أك قػاعج لسك تػافخ ا باستخجاـع ك ىي قيج التذغيل فيسا يتعمق يخاصة ب يةنك يكتخ إل

 أكركبا الرحفييغ ، فإف التصػرات فيمغ قبل  اإلنتخنتالقابمة لمبحث عمى  األخبارأك مرادر 

 الرحافة فيث استعسمت حي . األمخيكية الستحجة بالػالياتميجىا مقارنة  يتداؿ ف الغخبية ال

مج بخا يبذكل كبخ ف أكركبا يختمف كميات الرحافة فمك  يفضاك مؤسدات التجريب اإل الجامعات

التقاريخ ، ك لقج  اإلنتخنت كأداة لإلعجاد باستخجاـداعجة الكسبيػتخ ، ك ىحا بسعجاد تقاريخ إل التجريب

 فة تدسى الرحافة عبخخابع مغ الرحاك ىػ الشػع ال األخبارنػعا خاصا مغ  اإلنتخنتابتكخ ت 

الرحافة  األنػاع التقميجية لمرحافة ، حيث يسكغ تسيد خرائريا عغ  تختمف في يك الت اإلنتخنت

لػجي كفاعل حاسع مغ حيث مكػنو التكشػ  باستخجاـمغ الرحافة  األخخػ  األنػاععغ  اإلنتخنتخ بع

ىي التفاعل ك  اإلنتخنتى عم األساسية األدبيات الى الخرائز خ يحيث تذ ) التذغيمي التعخيف )

 . " تعجد الػسائط " ك التقارب يك الشز التذعب في السحتػػ  التخرز
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 عرخ مجتسع السعلهمات  في والتلفديهن اإلذاعة الرحافة و -0

إف القخاء في مذاؿ الكخة )األرضية ( عمى األقل  يبتعجكف عغ الرحف ك التي تكمف امػاؿ ك 

السعمػمات عخب اإلنتخنت ك اليت ليدت كحلظ، سػاء كانت مػاقع يتجيػف إلى مرادر األخبار ك 

السرجر الخئيدي  Facebook السسػؿ مغ اإلعاالت، أك كسائل التػاصل االجتساعي، فسثاؿ أصبح

ك نتيجة لحلظ انخفزت مبيعات ) Souter ,2018لألخبار بالشدبة لمكثخيغ ك خاصة الذباب.)

يخادات التي تعتسج عمييا الرحف في دفع تكاليف الرحف بذكل كبخؼ مسا أدػ إلى انخفاض إ

الكتابة ك الصباعة ك التػزيع، فسثاؿ انخفزت السبيعات اليػمية الخبع صحف بخيصانية شعبية، مغ 

.ك ىشاؾ عشاكيغ أكثخ ججية انخفزت 2018إلى غاية 2010مميػف مشح عاـ  9.3مميػف إلى 1.7

 الرخف ك ال الكتب..معطع الشاس اؿ يقخأكف اؿ 2.1مميػف إلى 1.2مغ 

، حيث يييسغ اإلعاالتعائجات  انيارت، بالرحف الخاصة األعساؿلشساذج  بالشدبةمغ ذلظ  األسػأ

عمى اسػاؽ اإلعاالت ك يدتيجفاف السدتيمظ كىى أكثخ فعالية مغ   google،كFacebook عمييا

الرحف ك التميفديػف، أمازكف التحقت بالخكب ) كسا تع نذخ اؿ إعالنات  الرغيخ ة (الذخرية) 

كنتيجة  لحلظ  ال تدتصيع الرحف  .التي كانت تدتخجـ لتسػيل الرحف السحمية  عمى اإلنتخنت

كخاصة  الرحفييغي اعتادكا امتالكيا، قمرت الرحف الػششية عجد االحتفاظ بقػائع السخاسميغ الت

الستخرريغ مثل السخاسميغ األجانب. حمت التغخيج ات محل تحميل الخبخاء في العجيج مغ القرز. 

الرحفية بجاؿ مغ  كالبياناتخ ؾ تأما الرحف السحمية مازالت تشذط فيي تحتػؼ عمى السحتػؼ السذ

 نذاشاتيع. يغ يتعمسػف أثشاء مسارسة الذباب الحػ الح السخاسميغ

ك نجج أيزا الصمب عمى الخبار يتغيخ أيزا، غالبا ما تصبع الجخائج عجة شبعات خالؿ الميل، أك 

الشيار حيث أصبح ىحا األمخ أكثخ صعػبة ألنو  مع انخفاض التػزيعات عمى أؼ حاؿ ال يسكغ  

كل ىحا يعيغ أف ىشاؾ تشػعا  .خب اإلنتخنتلمصباعة مػاكبة األخبار السحجثة باستسخار ك الستاحة ع
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أقل عمى كرؽ الرحف، كسا كاف عميو مغ قبل، الرحف الخاسخة تخخج مغ العسل مالع يتع التقاشيا 

 .كأدكات دعاية مغ قبل أكلئظ الحيغ يخيجكف استخجاـ الشفػذ الدياسي الحػ ال يداؿ بإمكانيع تحكيقو 

ختمفة، ك مغ الػاضح أف قخاء الرحف كمكانة الرحف في لكغ الجكؿ مختمفة لجييا بيئات إعالمية م

سياؽ كسائل اإلعالـ الػششية، )بالسقارنة مع البث عمى سبيل السثاؿ( تتأثخ بسدتػيات معخفة القخاءة 

 بخالػقت الحاضخ، مجػ تػفخ بجائل ع فيك الكتابة ،عمى سبيل السثاؿ القجرة عمى تحل التكاليف 

محبى  كالتعميع. إف  الجشذالعسخ ك  قزاياذلظ  يا فسبالتخكيبة الدكانية، بكىحا بجكره يتأثخ  اإلنتخنت

يتأسفػف عمى تخاجع الرحف التقميجية، لكغ الدؤاؿ الحػ يصخح ىل ىع عمى حق؟ مغ جية  اإلعالـ

 السكاسب خالؿ، ك ىحا مغ الـعاألكلى إل السخحمةتعػيس  باإلمكافيخكف انو  اإلنتخنتأخخػ عذاؽ 

 :ميستيغ نقصتيغ تحجر اإلشارة الى الػرقية، ىشا  بالرحفمقارنة  العالسيةخ الذبكة بحققت عت يالت

عاـ، كانت البجاية جج  400لع تكغ الرحف معشا دائسا، بالخغع مغ تخيخيا الحؼ يخجع إلى  أوال:

محجدة لجػ شبقة معيشة مغ السجتسع، كلع تربح كسيمة إعالمية جساىخية إال في القخف العذخيغ، قج 

جكا أنيع  كانػا جدءا مغ السذيج اإلعالمي، لكشيع مل يفعمػا ذلظ، عاشت اإلندانية مخة بػدنيع ك يب

 يسكغ أف تفعل مخة أخخؼ. 

قػية  التداماتتجعسيا، لجػ البعس  يتاالتجاىات ال باختالؼالرحف  اتجاىاتتختمف  ثانيا:

عمى  اآلخخ،كيخكد البعس (يانكسا يخك الحكيقة،)ك الجقة ك الكذف عغ  االستقرائيةلمرحافة 

لمقزايا عبارة عغ كسائل دعائية لمحكػمات أك  ىي. ىشاؾ العجيج مغ الرحف التخفيوك  السذاىيخ

 . اييجعسػن الدياسية التي
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  : في عرخ السجتسع السعلهماتي اإلذاعة مدايا -3

ججيجة مازاؿ رغع ضعف استخجاـ الخاديػ مغ قبل السجتسعات السعاصخة مع ضيػر كسائط اتراؿ 

لمخاديػ مدايا عجيجة يسكغ لشا أف نحجد دكرىا في  السجتسع السعمػماتي أك عرخ كسائط االتراؿ 

 الججيجة في الشقاط التالية

ي الجكؿ التي تكػف فييا اإلنتخنت ك الكيخباء جج محجكدة، يعج الخاديػ أقػؼ كسيمة لخبط ف -1

 السجتسعات السعدكلة

لعالسية السييسشة في إفخيكيا، حيث ترل الى مغ لع ترل إليو تداؿ اإلذاعة ىي الػسيمة ا  -2

 أك التمفديػف الرحف 

ك  الحكػمية الييئاتالخاديػ كسشرة لمتػاصل ك التبادؿ بشي صانعي الدياسات ك  استخجاـكغ يس -4

 الباحثيغك  السجتسعات

يعسمػف فييا، مع  التيى جشب ك تشػع البمجاف الفاعمػف جشبا إل اإلذاعيػف  السحيعػف ب أف يعسل جي -5

  السختمفة السفاليعك  السحمية المغة  احتزاف

 حسػلة لسا اليػاتفك  اإلنتخنتأخخػ مغ الػسائط مثل  بأشكاؿحتسمة لخبط الخاديػ مناؾ فػائج  -6

 السدتيجؼ الجسيػر يغب االجتساعيخؼ يفيد التغتحالػعى ك  زايجهلمخاديػ القجرة عمى  -7

 :التلفزيون و الهاتف النقال02القرن  تسعيناتنهاية  االتصال فيوسائل مجتمع المعلومات و -4

ببشية إعالمية سيصخ عمييا التمفديػف كالخاديػ ك الرحف كالسجالت  1994اتدست فتخة ما قبل      

كسرادر لمسعمػمات. ك فيسا يخز معجات تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت كانت ىي األخخػ تأخح 

جكؿ الغخبية، فسثال: معطع السشازؿ في السسمكة الستحجة متػفخة بذكل متدايج شكل غيخ متجانذ بيغ ال

% مدجالت فيجيػ متػفخة في السشازؿ بيشسا األقميات  تستمظ بذكل مصخد 70)تقخيبا في كل بيت (: 
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% لجيو ألعاب كسبيػتخ أك ألعاب فيجيػ، ك 11% كاحج مغ كل 26%( ك أجيدة الكسبيػتخ 30التمفديػف )

 استكباؿ القشػات الفزائية ك التميفديػف الكابمي نادرا )لع يكغ األنتخنت قج ضيخ(اليداؿ 

%مغ 69بالشدبة لألخبار العالع يعػد لمتمفديػف ) 1990كاف مرجر السعمػمات الُسييسغ في عاـ     

%االذاعة 11%،  18مذاىجؼ التمفديػف في السسمكة الستحجة يتمقػف األخبار مغ التمفديػف( ، الرحف 

مغ السرجر % 51% لمسجالت. ك فيسا يتعمق بالسعمػمات اإلخبارية السحمية تعػد لمرحف، فميا 1ك 

%. في السسمكة الستحجة ايزا كفي العقج الحػ سبق بجاية 10% ك اإلذاعة 21الخئيدي، يمييا التمفديػف 

عرخ األنتخنت، كاف التمفديػف ك الخاديػ ىع أىع مرادر األخبار. عسػما، يعتبخ التمفديػف األكثخ 

 قبل الذباب.  استخجما مغ قبل األجياؿ األكبخ سشا، ككاف الذباب أكثخ استخجاما مغ

شيجت كسائل اإلعالـ كاالتراالت تغيخات كبيخة، حيث ادت كصػؿ التكشػلػجيا الخقسية  1994في عاـ 

كضيػر أنطسة االتراالت التي تحسل البيانات عبخ األنتخنت لمجسيع إلى تحػيل مذيج السعمػمات 

ت ك شبكة الػيب العالسية، كاالتراالت. فتحت األنتخنت عجدا كبيخا مغ الفخص الججيجة لشقل السعمػما

 تعسالف عمى قجـ السداكات لتخديغ السعمػمات.

أصبحت أجيدة الكسبيػتخ السكتبية أجيدة اتراالت مترمة بالذبكة، كبػابات كصػؿ إلى كسيات  -   

 غيخ محجكدة مغ محتػػ السعمػمات، ثع أدخمت التحديشات عمى تقشيات التمفديػف ك االتراؿ الياتفي. 

كانت البيئة اإلعالمية لألسخة العادية في السسمكة الستحجة األكثخ ثخاء مسا كانت عميو  1997بحمػؿ عاـ 

في نياية العقج الساضي، ك أصبحت الغالبية العطسى مغ األسخ األف لجييا جياز تدجيل الفيجيػ 

ر %(. تزاعف أيزا انتذا69%( كتستمظ الغالبية العطسى أيزا أجيدة تمفديػف بشرػص متمفدة)88)

%. أما 11% ك التمفديػف الكابمي 20%( ،بيشسا زاد انتذار الفزائيات 46أجيدة الكسبيػتخ السشدلية)

مػجػدة في نرف السشازؿ تقخيبا  1989بالشدبة لسذغالت األقخاص السزغػشة التي لع ُيدسع بيا عاـ 

 %.43% ك أجيدة الكسبيػتخ السشدلية  50%، ألعاب الفيجيػ 46
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كانت االسخ التي لجييا استقاؿ تمفديػني عبخ األقسار الرشاعية متعجدة القشػات  1997في عاـ  -    

اكثخ احتسالية مغ االسخ التي لجييا استكباؿ تمفديػني ارضي . كاف التمفديػف ك ال يداؿ السرجر االكؿ 

% ك السجالت 2% كالشز التميفديػني 9% ك االذاعة  20يميو الرحف  1997ألخبار العالع في عاـ 

% ك التمفديػف 40%، كفيسا يتعمق بالسعمػمات اإلخبارية السحمية فقج تقمرت الفجػة بيغ الرحف 1 <

37. % 

كمع ذلظ لع تؤثخ ىحه التصػرات عمى الجسيع بشفذ الصخيقة اك بجرجة اقل، كبحمػؿ نياية القخف العذخيغ 

كسائل اإلعالـ ،كلقج أكضحت  كانت ىشاؾ اختالفات كبيخة بيغ السشاشق الخئيدية في العالع مغ حيث ثخاء

ىحا في تحميالتيا لشدب سكاف في السشاشق السختمفة التي استخجمت ما اسستو ك سائل  2001نػرس 

إعالـ "الججيجة" ك "القجيسة" في ىحه الحالة تتكػف الػسائط الججيجة مغ االنتخنت أك أجيدة الكسبيػتخ. 

 يػف ك الرحف ك اليػاتف الخئيدية ك السحسػلة.  تتألف كسائل اإلعالـ القجيسة مغ الخاديػ ك التمفد 

  

 و العاب الفيجيه الهاتف الشقال :مجتسع السعلهمات-5

 الهاتف الشقال.5-2

مع مصمع القخف الػاحج كالعذخيغ شيج العالع انفجارا في نسػ تقشيات السعمػمات كاالتراالت، خاصة 

تحػؿ في االتراالت الدمكية كالالسمكية، في نقصة  2002االتراالت الستشقمة، حيث كاف العالع عاـ 

كاف عجد السذتخكيغ في السحسػؿ يداكؼ عجد السذتخكيغ في الياتف الثابت، عمى السدتػػ العالسي، 

كأصبح الياتف السحسػؿ ىػ التكشػلػجيا السييسشة، لالتراالت الرػتية، في الػاقع تجاكز الياتف الشقاؿ 

اجتساعيا، رئيديا مػجػد في كل جانب مغ جػانب حياتشا  كػنو مجخد كائغ تكشػلػجي ليربح كائشا

 (Union, 2004) اليػمية.
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إف الجسع بيغ بيغ الياتف السحسػؿ ك األنتخنت كالتقشيات القائسة عمى البخكتػكػالت األنتخنت، كتكامل 

بيقات اخخػ كانساط تفاعل ججيجة. تدتحزخ التقشيات الثابتة ك الستشقمة، يعصى السديج مغ االبتكارات لتص

التصبيقات الججيجة الالسمكية لمتقشيات السشتذخة في كل مكاف صػرا لمسشازؿ الحكية كالسخاقبة السدتسخة 

لمسجتسع، بالفعل يسكغ لمتقشيات القائسة عمى السػاقع أف تداعج الذخشة ك اآلباء مغ حساية األشفاؿ مغ 

السشتذخة، إلى جانب اإلعالنات السحررة ك يسكغ أف تكػف تقشيات  االختصاؼ، ك الحج مغ الجخائع

 السػقع قفدة لمتجار التجدئة الحيغ ُيخكجػف لدمعيع لمسذتخيغ السحتسميغ، عبخ خجمات كسائط متعجدة مثل: 

Multimedia Messaging Services (mms)  

تجفق الفيجيػ عبخ الياتف السحسػؿ يديج مغ الخجمات بذكل كبيخ، كإثارة اكبخ مغ شخز إلى أخخ. -

عمى الخغع مغ اف التشبؤ بالسدتقبل ىػ عسل محفػؼ بالسخاشخ في صياغة االتراالت، إال أف فيع 

فيع بعس التقشيات الخئيدية لمجػاؿ "في كل مكاف في أؼ كقت" التي يتع تصػيخىا يسكغ أف يتيح لشا 

 السذاكل في اتجاه السجتسع السعمػماتي السدتقبمي. 

باألثار 2006ك الحػ نذخ في نػفسبخ  Castellsلػػػ   Mobile Communication and Societyيقخ كتاب 

، أؼ اليػاتف السحسػلة.  أما عبارة "مجتسع التحخرية لتكشػلػجيا السعمػمات ك االتراالت السييسشة اليـػ

أك نحػ ذلظ مزممة إلى حج ما. تذيخ االتراالت الستشقمة إلى  1999شقل" السدتخجمة عاـالسعمػمات الست

عمى أنيا معمػمة في  ةاعتبار السعخف غالسدتقبل ك الحػ يقجـ ثخكة مغ السعخفة كليذ فقط السعمػمات. يسك

تسيدة ذلظ أف السعمػمات السصمػبة مغ خالؿ اليػاتف السحسػلة ىي مالدياؽ، كىي مالحطة قياسية 

بل السعخفة في أف االتراالت الستشقمة ال تػلج فقط السعمػمات،  ظبخاصية السػقع ك محجدة السػقف. كحل

إنو رقع ميػؿ في تمظ  مميار مدتخجـ لمياتف السحسػؿ. 2كاف ىشاؾ أكثخ مغ  2006حج ذاتيا. في عاـ 

الفتخة حيث يدتصيع الفخد الجسع بيغ خيار السكالسات الرػتية ك الخسائل الشرية كرسائل الػسائط الستعجة 

ك البخيج اإللكتخكني حيث اصبحت الػاجية الصبيعية التي يسكغ مغ خالليا إجخاء التدػيق ك الخجمات 
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ك اف الياتف الشقاؿ اليـػ  ليذ فقط تػاصل ليغ السرخفية كحجد الخحالت الجػية ك تدجيل الػصػؿ كيبج

 الشاس ك إنسا ىػ أيزا تػاصل بيغ األفخاد ك السؤسدات، كأيزا بيغ الشاس كعالع األشياء غيخ الحية.

(Nyíri, 2008)  الياتف الشقاؿ اليػـ الػسيط السييسغ بسعشى أف الفخد الغخيب عالكة عمى ذلظ، يطيخ

 كػسائل إعالـ ككسائل إعالـ ججيجة. ربسا تكػف الفئة العسخية األكثخ تأثخا بطيػر-في الجسع، "الػسائط"

الياتف السحسػؿ ىع  ربسا تكػف الفئة العسخية األكثخ تأثيخا بطيػر الياتف السحسػؿ ىي فئة االشفاؿ.

ػاضح أف الياتف السحسػؿ األشفاؿ، حيث يعانػف بذكل خاص إذا ما حخمػا مغ إمكانية االتراؿ. مغ ال

عمى اإلشالؽ، حيث يشتذخ  اختخاعيايخمق بيئة تعمع عزػية. الياتف السحسػؿ ليذ فقط أنجح ألة تع 

البذخية البجائية ك العسيقة. تذكل ضاىخة  بدخعة غيخ مدبػقة؛ إنيا أيزا ألة تتػافق مع دكافع التػاصل

   الياؼ السحسػؿ تحجيا كاضحا لمفمدفة ك لمعمـػ اإلندانية.

 العاب الفيجيه 5-0

 noughts and crosses، السعخكؼ أيزا باسع OXO، قاـ األستاذ البخيصاني بإنذاء 1952في عاـ 

 William، ابتكخ 1958ك في عاـ  ، كجدء مغ أشخكحة دكتػراه في جامعة كامبخيج.tic-tac-toeأك  

Higinbotham  لعبة التشذ لذخريغ عمى جياز الكسبيػتخ تشاضخؼ كبيخ كشاشة راسع ذبحبات مترمة

 (Editors, 2019) الػششي في أبتػنغ نيػيػرؾ. Brookhaveenؼ مختبخ tليػـ الدائخ الدشػؼ 

(، ك ىي لعبة فيجيػ قتالية Spacewarمغ معيج ماساتذػستذ )، اختخع ستيف راسل 1962في عاـ 

، معالج PDP-1(Programmed data Processer)فزائية تعتسج عمى الكسبيػتخ مغ أجل 

البيانات السبخمج. ثع شػرت لعبة فيجيػ عمى جياز كسبيػتخ متصػر مػجػد بالغالب في الجامعات، حيث 

 عجة أجيدة كسبيػتخ. كانت أكؿ لعبة فيجيػ يسكغ تذغمييا عمى 

، بكيادة رالف بايخف نسػذجا أكليا .Sanders Associates Incفي شخكة  اختخاعتع  1967في عاـ 

لشطاـ ألعاب الفيجيػ متعجد االعبيغ ك متعجد البخامج يسكغ تذغيمو عمى التمفديػف، ك الحػ يعخؼ 
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، قاـ بايخ، ك الحؼ يذار إليو باسع كالج ألعاب الفيجيػ، بتخخيز جيازه لذخكة "بالرشجكؽ البشي"

Magnavoxع، التي باعت الشطاـ لمسدتيمكيغ باس  Odyssey أكؿ كحجة تحكع مشدلية أللعاب الفيجيػ ،

البجائية تجاريا  Odyssey. ك عمى مجار الدشػات القميمة التالية، كانت ك حجة التحكع 1972في عاـ 

، أكؿ Atari’s Pongمرجر إلياـ لػ 28الػ Odisseyألعاب  إحجػشى ك تسػت. ك مع ذلظ، كانت تتال

، 1975. في عاـ 1972أصجرتيا الذخكة عاـ  التي، ك Arcade video gameلعبة فيجيػ ِ 

 في ألعاب األكخيج.كانت ناجحة مثل نطيختيا  التي، ك Pongندخة مشدلية مغ لعبة  Atariأصجرت ِ 

(Editors ،2019) قامت .Magnavox ك ،Sanders Associates بسقاضاة ،Atari،النتياؾ 

مميػف دكالر في دعاكؼ حقػؽ الشذخ الستعمقة  100بأكثخ مغ Magnavoxحقػؽ الشذخ. ك فازت 

بأف يشتج االلعاب عمى   Atari كُسسح لػ كبخاءات اختخاع الفيجيػ الخاصة بيا. لكغ  رخزOdysseyبػ

)السعخكؼ أيزا باسع نطاـ  Atari 2600، أصجرت أتارؼ 1977في عاـ مجار العذخييغ الدشة القادمة. 

كسبيػتخ الفيجيػ(، كىي كحجة تحكع مشدلية تزع أذرع تحكع ك خخاشير ألعاب قابمة لمتبجيل لعبت ألعابا 

الفيجيػ. بجأت صشاعة ألعاب حجات تحكع ألعاب  متعجدة االلػاف، مسا أدؼ إلي إشالؽ الجيل الثاني مغ ك

، Nintendo Entertainment Systemعشجما جاء نطاـ  1985الفيجيػ السشدلية في التعافي في عاـ 

حديغ الخسػمات ك األلػاف ك ، بت NESفي الياباف، إلى الػاليات الستحجة. قامت  Famicom ىالسدس

، 1889ة بجأت كذخكة مرشعة ألكراؽ المعب في عاـ ، ك ىي شخكة يابانيNintendoالرػت. أصجرت 

، مثل   & Super Mario Brosعجدا مغ امتيازات ألعاب الفيجيػ السيسة التي ال تداؿ مػجػدة حتى اليـػ

The Legend of Zelda & Metroid أصجرت 1989.  أيزا في عاـ ،Sega  كحجت تحكع

Genesis بت في أمخيكا الذسالية خمقا لشطاـSega Master  ك الحؼ فذل في التشافذ 1986لعاـ ،

في مشترف التدعيشيات قفدت ألعاب الفيجيػ إلى الذاشة الكبيخة مع إصجار  .NESبذكل مشاسب ضج

 Mortal Kombat & Street، تاله 1993، في عاـ Super Mario Brosفميع الحخكة الحية 
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Fighter ألفالـ القائسة عمى ألعاب الفيجيػ مشح ذلظ مجار العاميغ التاليغ، تع إصجار العجيج مغ ا عمى

 (Libraries, 2016) الحيغ.

ىشا يججر بشا  مغ القخف الساضي أعاله ك باخترار عغ ثػرة ألعاب الفيجيػ حتى التدعيشيات هفي ما ذكخنا

القخف الساضي، كاف عجد متدايج مغ في الثسانيشات مغ . السعمػماتي عمى السجتسعثقافة الفيجيػ اف نحكخ  

األشفاؿ يقزػف ك قتا عمى أجيدة األلعاب، ك األىع مغ ذلظ التعخؼ بذكل متدايج عمى الذخريات ك 

 Superمغ ألعاب  تيػـ الدبصباح الخسـػ الستحخكة  تع كضع شتجات السختبط بتمظ األلعاب، حيث الس

Mario Bros & Pac-Man،  ك تع بيع مجسػعة مغ البزائع غيخ السعخكفة بذعارات كشخريات

العاـ ببعس الذخريات إلى تحػيميا إلى أيقػنات ثقافية. أضيخ استصالع  االعتخاؼألعاب الفيجيػ. أدؼ 

أف الكثيخ مغ الكشجييغ الحيغ شسميع االستصالع أنيع في كشجا  2007لمخأؼ العاـ تع إجخاءه في عاـ 

رة ماريػ، مغ سػبخ ماريػ بخكس، مغ رئيذ الدكراء الكشجؼ الحالي. ك عشجما بجأ يسكشيع تحجيج صػ 

ألكؿ مخة في التفػؽ عمى ألعاب الفيجيػ، بجأت شخكات  Super Mario Brosاألشفاؿ الحيغ لعبػا لعبة 

Saga ك ال حقا ،Sony & Microsoft في صشع األلعاب لجحب الفئات الدكانية األكبخ سشا. أدؼ ،

مجسػعة  Nintendo Wiiسشة. ك لقج ك ججت  35زيادة متػسط عسخ العبي األلعاب إلى  ليىحا إ

شكال شاسعا مغ كسائل التخفيو  Wii Bowlingسكانية ججيجة في مجتسعات الستقاعجيغ، حيث أصبح 

 (Libraries, 2016) لمدكاف.

دراسة ك افقت عمى استخجاـ ألعاب الفيجيػ في التعميع.  غ، أكسل اتحاد العمساء األمخيكيي2006في عاـ 

أشارت الجراسة إلى حكيقة أف أنطسة ألعاب الفيجيػ كانت مػجػدة في معطع األسخ، ك أف األشفاؿ 

ك يسكغ استخجاـ األلعاب لتدييل السيارات التحميمية. ك ججت يفزمػف التعمع مغ خالؿ ألعاب الفيجيػ، 

، أف العبي ألعاب الفيجيػ العادييغ 2002في عاـ  Natureسجمة العمسية دراسة أخخؼ، ُنذخت في ال

ألعاب الفيجيػ. ُشمب مغ السذاركيغ  اشػركا ميارات معالجة برخية أفزل مغ األشخاص الحيغ لع يمعبػ 



 

67 
 

ساعة كاحجة يػميا لسجة عذخة أياـ،  ةفي االختبار لعب لعبة إشالؽ الشار مغ مشطػر الذخز األكؿ لسج

تبار ميارات االنتباه البرخؼ الخاصة بيا. أدؼ المعب إلي تحديغ ىحه السيارات لجػ جسيع ثع تع اخ

السذاركيغ ، لكغ ال عبي ألعاب الفيجيػ العادييغ يتستعػف بسدتػؼ ميارات أعمى مغ الالعبيغ الحيغ لع 

قادرة عمى تغيخ إلى حج ما، إال أنيا يسارسػف ألعابا. كفقا لمجراسة ألعاب الفيجيػ قج تبجك بال معشي 

 (Libraries ،2016) معالجة.

فخيق الكذافة األمخيكية "حمقة  أبجأت السؤسدات التعميسية األخخػ في تبشي ألعاب الفيجيػ أيزا. أنذ-

شارة الججارة، لمسياـ بسا في ذلظ تعمع  ُلعب معتسجة مغ الػالجيغ كُكضع ججكؿ  ء، ك ىػ  شيالحداـ"

زمشي لتحقيق التػازف بيغ كقت ألعاب الفيجيػ ك الػجبات السشدلية. ك رأت الحكػمة الفيجرالية أيزا 

ػ مغ شأنيا أف االمكانيات التعميسية أللعاب الفيجيػ. كاقتخحت لجشة مػازنة السيدانية الفيجرالية لمعبة الفيجي

ك يسكغ القػؿ أف التأثيخ الشيائي تثقف األمخيكييغ حػؿ التكاليف الزخكرية لسػازنة السيدانية الفيجرالية. 

الستخجاـ ألعاب الفيجيػ في التعميع سػاء في التعميع أك في الداحة العامة، اف ألعاب الفيجيػ قج تع 

يداؿ العجيج مغ األفخاد يقاكمػف فكخة أف ألعاب الفيجيػ التحقيق مشيا مغ قبل الدمصات الثقافة القائسة. ال 

يسكغ أف تكػف مفيجة أكليا تأثيخ ثقافي إيجابي، لكغ احتزانيا مغ قبل السؤسدات التعميسية أعصى 

 التعميسيةالسؤسدات  أفيسكغ القػؿ  ،في األخيخ (Libraries ،2016) التأكيج مغ صحة ألعاب الفيجيػ.

قيسة لمتجريذ، ك تتزسغ ىحه األدكات عػالع محاكاة يسكغ مغ  تبشت استخجاـ ألعاب الفيجيػ كأدكات

خالليا تعمع ميارات حياتية ميسة ك تحديشيا كفق التصػر التكشػلػجي الحادث اليػـ ك ىػ ما يشعكذ 

 بجكف أدنى شظ عمى السجتسعات السعمػماتية. 
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 وسائل اإلعالم في عل مجتسع السعلهمات.  ووعائف خرائص

في السجتسع  الخقسي ك الحاسػب االتراالتشظ فيو أف تصبيق ك نذخ تقشيات السعمػمات ك  المسا 

 تقشيات ك تصبيقات تكشػلػجيا  ك الدمبيات لحلظ فإنو تشفيح اإليجابياتالسعاصخ قج جمب الكثيخ مغ 

 :اتجاىيغ ت  اخح أنيا  نجج في حياة السجتسع كاالتراالتالسعمػمات 

 على السجتسع السعلهماتي االتراالتمديا تكشهلهجيا أهم 

كالخجمات  اإللكتخكنيةتع تذكيل لياكل ججيجة بصخ ؽ متساسكة لتػفيخ شبكة لمسعمػمات: الحكػمة - 1 :

مسا يدسح لتحديغ نذاط  اإللكتخكني، ك البخيج اإللكتخكنيةالعامة، كالتمفديػف الخقسي ك التفاعمي، كالػثائق 

 ىحه اليياكل

، االقترادك الدياسة ك  االجتساعيلمسعمػمات تأثيخ إيجابي عمى عسميات التحجيث في مجاؿ - 2 .

 االقتراديةحيث يربح أحج السػارد الخئيدية لمتشسية 

 بتحديغ انذصتيا كزيادة إنتاجياتيا  األخخػ  السجاالتسسحت حػسبة الرشاعات ك - 3 

يل ميغ ججيجة: محممػف، مبخمجػف، مرسسػ مػاقع، يذاركػف في جسع السعمػمات يتع تذك- 4

 كمعالجتيا كنقميا

بيغ الذخكاء مسا يػفخ كقتيع  اتراالتأتاح انتذار تكشػلػجيا السعمػمات ك الحاسػب إمكانية إنذاء - 5 

 كمػاردىع

 (التجارية الخاصة )األعساؿ التقميجية األنذصةلقج غيخت تقشيات السعمػمات - 6 

 عاملتربح السعخفة ك السعمػمات  األساسية لمسجتسع الحجيث كتربح السعمػمات إحجػ الكيع  - 7 )

  مسجتسعللمسجتسع، كبالتالي عامل استقخار كتشسية مدتجامة  االقتراديةرئيديا في الخفالية 
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  على مجتسع السعلهمات االترالاهم السغاهخ الدلبية لتكشلهجيا  2 

في عػلسة السجتسع، كخمق مداحة معمػمات عالسية كاحجة باقتراد  عاملتربح تقشيات السعمػمات -1

 عالسي كاحج 

التمفديػف كشبكات الكسبيػتخ السحسػلة التي تػفخ السعمػمات لدكاف الكػكب، كتػحيج المغة كالتفكيخ - 2

 مسا يؤدػ إلى انخفاض السدتػؼ الفكخؼ 

 إلى تػحيج الػعى الجساعي  )الستصابقة(يؤدػ انتذار السعمػمات السػحجة -3

 (محاكاة) يربح عجـ قجرة جيل الذباب عمى ترفية السعمػمات ىػ الدبب كراء تكػيغ الكيع التخيمية-4

السعمػمات الدمبية في مجاؿ السعمػمات، يداىع في تصػيخ السػاقف الدمبية، التي تحيج  انتذار 5-

 كتعيخ العقمية  ألخالقيةاالسبادغ 

 االجتساعي كاإلقراءالحػ يؤدػ إلى انتياؾ العالقات الذخرية  اإلنتخنتالسطيخ الدمبي ىػ إدماف  -6

 كالسذاكل الرحية

 صبحت السعمػمات سمعة، يتع شخاؤىا كبيعيا7.-

 تدايج عجد الجخائع في مجاؿ تكشمػجيا السعمػمات-8

 ألعاب الكسبيػتخ التي تطيخ مذاىج العشف كالتي بجكرىا تؤدػ لمقدػة كالعجكاف -9

 الجمػس أماـ الكسبيػتخ لسجة شػيمة لو تأثيخ سمبى عمى نسط الحياة -10

 الجيشية  كاألصػليةتحػلت السعمػـ إلى سالح "دمار شامل" تدتخجـ لشذخ القػمية الخاديكالية كالتصخؼ - 11

لمبمج ك  اإللكتخكنيةالسرخح بو إلى الخػادـ باختخاؽ كتعصيل أنطسة التحكع  يدسح الػصػؿ غيخ- 12

 التي تيجؼ إلى تجميخ الجكؿ

في  ةالق يذجع عجـ كجػد إشار تذخيعي في مجاؿ تقشية السعمػمات عمى انتذار مادة غيخ13- 

 .كخمق مػاقع خصخة عمى الحياة االجتساعيةالذبكات 
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 السحهر الخامذ

 السعلهمات؛  تحجيات ورهاناتتهجهات مجتسع 

 الهاليات الستحجة األمخيكية و مجتسع السعلهمات 2 -5

يقػد التصػر السجتسعي في العجيج مغ البمجاف الستصػرة الى مجتسع السعمػمات، حيث تتسثل القػؼ الجافعة 

لألجيدة التكشػلػجية الخئيدية في تصػيخ تكشػلػجيا السعمػمات ك االتراالت، ك االستخجاـ الدخيع كالستدايج 

العذخيغ الخبع األخيخ مغ القخف  في البمجاف األكثخ تقجما ك عمى رأسيا الػاليات الستحجة. حيث أشمق عمى

عجة مفاليع؛ مجتسع السعمػمات، مجتسع االتراالت أك التجاخل، مجتسع الخجمة، السػجة الثالثة ك مجتسع 

تعتبخ الدبعيشيات مغ القخف الساضي ىي نقصة  CASTLLSكفقا  Mannermaa, 2)(005التعمع.

التحػؿ التكشػلػجي الشاتجة عغ الخقائق الجقيقة. ك تعتبخ القػة الجافعة في مجتسع السعمػمات ىي 

الذبكة ك  اتراالتكاكب كل ذلظ تحدشت  التكشػلػجيا ألجيدة الكسبيػتخ، كتشاقز حجع ىػاتف السحسػلة

تصػيخ السحتػػ.  الػاليات الستحجة األمخيكية تعتبخ رائجة الجكؿ الستقجمة في ذلظ التصػر الشػعي الحاصل 

مخيكي. تعتبخ أنطسة االتراالت ك اإلنتخنت في تكشػلػجيا االتراؿ كالحػ انعكذ عمى السجتسع األ

ار الرشاعية عالسا تفاعميا، حيث كتكامل أنطسة االتراالت العامة مثل الياتف ك الكابالت، ك األقس

يختبط كل مشدؿ ك مكتب ببعزيا البعػض ىحا ما كانت تدعى إليو دائسا الػاليات الستحجة األمخيكية. 

بخكز تكشػلػجيا الكسبيػتخ أضيخ نػع ججيج مغ الخابحيغ ك الخاسخيغ في القػؼ العاممة الحجيثة: أصبح 

مذغمي الياتف، الصابعيغ...( أسيل استبجاال باآلالت؛  استبجاؿ بعس الػضائف ) الرخافيغ في البشػؾ،

أصبح أخخكف )السبخمجػف، كالسيشجسػف، كمحممػ البيانات كما إلي ذلظ ( أكثخ قيسة مع كصػليع. ك لكغ 

تغيخت ثخكات مجف بأكسميا أيزا، كفقا -لع تكغ ثخكات الشاس فقط ىي التي تغيخت مع مخكر الدمغ

  (Jaffe, 2015)الذخري. خخؼ في عرخ الكسبيػتلجارسة ججيجة حػؿ العسل الحز
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يبجك أف مفتاح الشجاح يعػد إلى ما إذا كاف سكاف مشصقة متخك معيشة يستمكػف ميارات "مجخدة" قادرة عمى 

مشاشق استكساؿ تكشػلػجيا الكسبيػتخ، مثل حل السذكالت ك التفكيخ التحميمي ك التػاصل السعقج. ازدىخت 

 Thor Berger and Carlالستخك ذات القاعجة السعخفية السجخدة كفقا لباحثيغ مغ جامعة أكدفػرد

Benidikt Frey .في العمـػ اإلقميسية ك االقتراد الحزخؼ (Jaffe ،2015)  

بشاءا عمى أنػاع أنيل لجييا تأثيخات مختمفة ججا  مكاف إالك عمى الخغع مغ كصػؿ ثػرة الكسبيػتخ إلى كل 

تتسيد بػفخة السيارات  التيالسجف العسل الستخررة" كسا يقػؿ بيخغخ عبخ البخيج اإللكتخكني "في السجف 

السجخدة أدػ الكسبيػتخ إلى إنذاء مجسػعة متشػعة مغ األعساؿ الججيجة، بيشسا أدؼ في السجف 

 (Jaffe ،2015)إلى إزاحة العساؿ ذكؼ السيارات الستػسصة."   ةكتيشيالستخررة في أعساؿ الترشيع الخ 

  

 
 /https://www.bloomberg.com Berger &Frey Regional Science and Urban Economicsالسرجر:

 

عمى أعمى حرة مغ الػضائف الججيجة تطيخ حانات الججاكؿ الثالث أعاله السيغ العذخ التي تحرمت 

(لحلظ نجج الخانة األكلى مغ الججكؿ 2000-1990-1980األخيخة ) الثثالذات الرمة خالؿ العقػد 

في عاـ لع تكغ مػجػدة   1980في السائة مشت كضائف اليشجسة الدراعية في عاـ  75عمى سبيل السثاؿ 

https://www.bloomberg.com/
https://www.bloomberg.com/
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، الخانة الثانية نجج أف جسيع الػضائف مختبصة بالكسبيػتخ. كىحا ما جدجتو 2000ك بحمػؿ عاـ  1970

في حيغ أنو .تكشػلػجيا االتراؿ في السجتسع األمخيكي ك الحػ أصبح حقا مجتسعا رائجا في السعمػمات 

لػقت، ضيخت عالقة قػية بذكل ىشاؾ عالقة بيغ السيارات السجخدة ك الػضائف الججيجة قبل ىحا الع تكغ 

الججكؿ أعاله السيغ ذات أعمى حرة مغ  ح، كسا أفاد الباحثػف. يػض1980الفت لمشطخ بعج عاـ 

ك ىي فتخة قياـ ك ازدىار السجتسع السعمػماتي في  2000-1970السدسيات الػضيفية الججيجة خالؿ فتخة 

تع كضع الكثيخ مغ الرشاعات القائسة عمى الػاليات الستحجة االمخيكية. في سشػات قبل الكسبيػتخ، ي

كمع إدخاؿ  ،، بسا في ذلظ الخعاية االجتساعية ك عساؿ البشاءةالسيارات القائسة عمى السيارات الخكتيشي

كاختخاؽ الكسبيػتخ لمػضائف الثقيمة في السجتسع األمخيكي التي تتصمب السديج مغ السيارات السيشية في 

الثسانيشيات. في التدعيشيات  مغ القخف الساضي كاف لكل ميشة في السجتسع االمخيكي، قائسة ك مترمة 

 (2014-1990ييغ )(يبيغ تصػر الكسبيػتخ لجؼ األمخيك1ك الذكل )بجياز الكسبيػتخ. 

 
 https://www.pewresearch.org /     02/10/2021المصدر:

https://www.pewresearch.org/
https://www.pewresearch.org/
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تتصمب جياز كسبيػتخ؛  التيفي بعس الحاالت تكػف العالقة مباشخة )كػنظ مدؤكؿ عمى قاعجة بيانات 

 (Jaffe ،2015) حاالت أخخػ يكػف األمخ أكثخ عخضية(في 

ك ىشاؾ ارتباط ك تحػؿ كبيخاف في زيادة اليج العاممة الفشية ك السجربة في السجتسع السعمػماتي األمخيكي 

كاف ىشاؾ  1980في ىحا الرجد يقػؿ بيخغخ:" ىشاؾ تحػؿ حاد في خمق فخص العسل الججيجة ففي عاـ 

الكسبيػتخ". فالكسبيػتخ الخقسي ىػ القمب الشابس لمسجتسع تحػؿ كبيخ يختبط ارتباشا كثيقا بطيػر 

 السعمػماتي، كزادت أىسيتو الكبيخة بإدخاؿ اإلنتخنت أصبحت بسثابة الخكح التي تبعث في األشياء.

، استغخؽ مغ 2004في عاـ  Pew Charitable Trustك كسا ال حع صشجكؽ مغ ناحية أخخؼ، 

لػاليات الستحجة بالكيخباء. بيشسا لع يدتغخؽ اإلنتخنت سػؼ بالسائة مغ ا30عاما لتػصيل  46الػقت 

 68،كاف 2005سشػات لمػصػؿ إلى نفذ السدتػؼ مغ االتراؿ بالسشازؿ األمخيكييغ ك بحمػؿ عاـ 7

بالسائة مغ السخاىقيغ األمخيكييغ يدتخجمػف االنتخنت. كانت أكربا ك  90ك غبالسائة مغ البالغيغ األمخيكيي

مغ نرف مػاششي  بختبصيغ بذكل جيج مثل الػاليات الستحجة االمخيكية. ما يقار أسيا عمى األقل م

  ,Dennis)، ك تػجج معجالت أعمى في الجكؿ اإلسكشجنافية.االتحاد االكربي مترمػف باألنتخنت

 (يبيغ 2الذكل)(2021

 تصػر اإلنتخنت لجػ السجتسع األمخيكي.
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 https://www.pewresearch.org /02 /10/2021المصدر:

القخف العذخييغ" ك الحػ شيج فيو تغيخ الشطاـ  تىشا تججر اإلشارة إلى ذلظ العقج مغ الدمغ "تدعيشيا

ة مغ التدعيشيات (، مغ فمػريجا" كانت الفتخ Marco Rubioالغخبي، ك كسا يقػؿ الديشاتػر ماركػ ركبيػ )

كاحجة مغ التحػؿ الغيخ العادؼ عمى السدتػػ االجتساعي  2001سبتسبخ  11إلي  غمغ سقػط ججار بخلي

 اليػـ جاءت مغ تمظ الفتخة." نػاجياك االقترادؼ كفى سياستشا، الكثيخ مغ الجحكر االشياء التي 

(Darke, 2019) الستشامية لألنتخنت ك تفحز الرحافة األكثخ قػة مغ أؼ كقت مزى ، تزافخت القػة

. اجتسعت 1998كضيػر ثقافة التخفيو في الدياسة تقجـ التكشػلػجي في جسع الحسس الشػكؼ في عاـ 

الحؼ كاف في ذلظ  Drugeالرحافة ك الثقافة الذعبية. ضيخت قزية لػيشدكي ألكؿ مخة في تقخيخ

 . (Darke ،2019) الػقت.

ساعة، ىي  24رية عمى مجار كانت الثػرة التكشػلػجية، التي تجعسيا القشػات الفزائية ك التقاريخ اإلخبا

 جتغييخ مفيأف تأخح دفعة كبيخة مغ اإلنتخنت، كاف ذلظ إلحجاث فػضى، لكشو أيزا إلحجاث  ػاببعمى أ

ا الباب لمعالع بأسخه حيث يسكغ الػصػؿ لمجسيع باخترار تفتح    etscape & MosaicNحكيقي.

،ك صل عجد التقجيخؼ لسدتخجمي اإلنتخنت في جسيع أنحاء 1999ك بحمػؿ عاـ الػقت ك كدخ السدافة. 

يدداد بذكل  تالػيات الستحجة األمخيكية، كاف انتذار اإلنتخن فيمميػف، أكثخ مغ نرفيع  150العالع إلى 

https://www.pewresearch.org/09
https://www.pewresearch.org/09
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. في تالسدتثسخكف ك السدتيمكػف عمى حج سػاء ميػسػف اتجاه أؼ شيء متعمق باإلنتخنكبيخ، ك كاف 

بذكل أكبخ إلى  االنتباهالقت الحػ زاد تذبع اإلنتخنت بذكل كبيخ ،بجأت كسائل اإلعالـ التقميجية  في 

عاـ . ذكخ تقخر صجر إمكانات الػيب، ك في ىحه السخحمة اليداؿ اإلنتخنت ال يذكل تيجيجا لإلعالـ

أف الُسعمشيغ سػؼ يشتقمػف بذكل متدايج إلى مػاقع األعساؿ   Forrester Researchعغ   1998

 التجارية، عبخ اإلنتخنت، ك أف الشاشخيغ التجارييغ يتخمفػف عغ الذخكات الشاشئة عمى الػيب.

(Rathore, 2017) 

مثل ركبخت مخدكخ، يخصػ خصػة نحػ السجيػؿ الخقسي، حيث شيجت أكاخخ التدعيشيات أباشخة االعالـ 

شخكة استثسار بخأس ماؿ  Murdochالتابعة لذخكة  News Corpشكمت شخكة  1999في أفخيل 

مميػف دكالر لالستثسار في اإلنتخنت ك التمفديػف التفاعمي كاالتراالت الالسمكية في 300استثسارؼ يبمغ 

ىػ استخجاـ مػاقع الػيب كأداة تجارية لتػسيع العالمات التجارية  ىجه السخحمة، كاف مػقف نيػز كػرب

لػسائل اإلعالـ الحالية. ك بحمػؿ ذلظ الػقت، ك سعت معطع السشافح اإلخبارية الخائجة خجمتيا عبخ 

إلى األخبار عبخ اإلنتخنت عمى أنيا امتجاد كاف ُيشطخ  تمع ذلظ حتى في ذركة ازدىار اإلنتخناإلنتخنت، ك 

ػسائل اإلعالـ السصبػعة العادية، ك ليذ مشافدا مباشخا. ك مع ذلظ فإف التقجـ في التكشػلػجيا مخبح ل

اإلنتخنت مغ شأنو أف يفتح الباب أماـ تجخبة كسائط متعجدة أكثخ ثخاء مسا يػفخ عمى شاشات السدتخجـ 

خنت أكثخ جاذبية باإلضافة، غمى تحديغ الذعػر بالسجتسع ك التفاعل مسا يجعل مغ االخبار عبخ اإلنت

 عمييا لدشػات عجيجة. القارغ األخبار العادؼ مغ الرخف اليػمية الػرقية التي اعتسجك 

 اإلتحاد األوربي و مجتسع السعلهمات  0 -5

بذأف الشسػ ك القجرة التشافدية ك التػضيف  Delors White Paperعشجما نذخ كتاب  1993في عاـ 

لمدياسة في االتحاد االكربي بالشدبة لمسفػضية كغالبا ما يشطخ أصبح مجتسع السعمػمات مجاال رئيديا 

أصبحت  بي.ك إلى ىحا عمى أنو نقصة األساس لمعجيج مغ الجراسات مجتسع السعمػمات في االتحاد االكر 
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(، ك تعتبخ مخكدية EISيذار إلييا الحقا ) الدياسات الستعمقة بتصػيخ مجتسع السعمػمات االكركبي،

بالشدبة لالتحاد االكركبي في نفذ الػقت الحػ بجأت فيو الشتائج معاىجتي ماستخيخت ك أمدتخداـ كبجاية 

عسمية إصالح السفػضية ك االتحاد االكركبي في الطيػر أصبحت اإلنتخنت شائعة في الػقت نفدو مع 

تع  (Finger, 2010)مجتسع السعمػمات.  انفجار شبكة الػيب العالسية كىى التكشػلػجيا الجافعة كراء

استخجاـ الصبيعة العالسية لسجتسع السعمػمات كسبخر لمعسل االكركبي لسػاجية العجيج مغ القزايا الدياسية 

 عغ القزايا االقترادية ك الدياسية ك االجتساعية األخخػ في أكركبا. EISالسمحة؛ ال يسكغ الفرل 

، عشجما أعمغ مجمذ 1979ذا أف نتتبع نذأة مجتسع السعمػمات في أكركبا يسكغ أف نخجعو إلى عاـ ك إ

ستخاسبػرغ األكركبي أف التكشػلػجيا السعمػمات ليا أثار اقترادية كاجتساعية كسياسية كاسعة عمى 

ك السعمػمات،  السجسع الجيشاميكي لرشاعةالسجتسع. خالؿ ىحا السجمذ األكركبي تع كتابة إعالف يحجد" 

جيجة، كيػفخ مرجرا رئيديا لمشسػ االقترادؼ ك التشسية لجاستشادا إلى التقشيات اإللكتخكنية اىحا 

، حجدت المجشة 1979في بالغ تع إعجاده لسجمذ دبمغ االكركبي عاـ . (Finger ،2010) االجتساعية.

 تفيو" الشذاط العمسي ك الفكخؼ بجسيع أنػاعو ك السعامال مجتسع السعمػمات عمى أنو مجتسع يتزح

االقترادية ك الشسط الكامل لمحياة اليػمية عمى شبكة خفية مغ السعمػمات". تع الشطخ في التقشيات 

ا الشػع مغ التفاعل؛ خفس تكاليف نقا البيانات ك فظ تذفيخىا، ك جعل الذبكات أكثخ 1الججيجة لتعديد ق

العسل عمى زيادة أىسية مجتسع السعمػمات في التعامل مع القزايا السختبصة باألعساؿ كفاءة، ك بالتالي 

، تع تكميف مغ السجيخية 1999في أكاخخ عاـ .(Finger ،2010) التجارية ك الحكػمية ك السجتسعية.

العامة الثالثة عذخ بسيسة إنذاء "شبكة مؤسدية" ألنذصة مجتسع السعمػمات في الييئة". إف تعقيج إدارة 

داخل المجشة ك أصبحت مبيسة ك مخبكة لمصخؼ الخارجي.  عجـ كضػح السدؤكلياتبمجاؿ األكلػيات أدؼ 

، استجابة لمجكر التشديقي 2000ل مع قزايا مجتسع السعمػمات في عاـ كاف إنذاء السجيخية العامة لمتعام

الحػ تبشتو الييئة في مجاالت الدياسة العامة، كلكغ سياسة نطع السعمػمات البيئية تشبثق مغ العجيج مغ 
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. كنتيجة لحلظ، تتحسل السجيخية (Finger ،2010) يخيات العامة كال يسكغ أف تكػف مخكدية بشجاح.السج

العامة لسجتسع السعمػمات، في تقجيع مجتسع السعمػمات في سياسات االتحاد األكركبي. ك تمعب مجيخية 

دكرا رائجا في كضع ك تشفيج أجشجة مجتسع السعمػمات، مسا يعشي أف خجمات العامة لسجتسع السعمػمات 

كبالتالي مغ عامة" ك التعامل مع القزايا السصخكحة. السفػضية األخخػ يجب أف تعسل مع "السجيخية ال

السيع أف يذجع االتحاد االكركبي اإلجخاءات الزخكرية لتصػيخ تقشيات السعمػمات كإدخاليا في الدػؽ. 

كمغ الزخكرؼ إشخاؾ الدمصات ك السشاشق السحمية في اختيار السذاريع ذات األكلية، بحيث يسكغ تحقيق 

ك لقج فحرت مشطسة التعاكف االقترادؼ ك التشسية أثار  جسيع أنحاء اكركبا. حػسبة كاممة ك فعالة في

 (.  OECDالتغيخات التي ستحجثيا التصػرات في اإلنتخنت عمى األليات التشطيسية)

نفحت سياسات مجتسع السعمػمات السشفحة عغ اتجاه نحػ حمػؿ عالسية ك يعسل االتحاد الجكلي 

العجيج مغ السجسػعات الجكلية األخخػ معا لتحجيج السبادغ التػجييية ك  7/8لالتراالت ك السجسػعة 

التي يجب أف تكػف عمييا السبادغ األساسية لتػجيات السجتسع األكربي كفق تقشيات تكشػلػجيا االتراؿ 

ثيخ لالىتساـ سساع أحج مدؤكلي االتحاد األكركبي التي ميجت الصخيق لمسجتسع السعمػماتي. ك مغ ال

مقتشعػف بأف الجيػد الجكلية فقط ىي التي ستػفخ اإلجابات ك الحمػؿ الرحيحة لتحجيات  غنح»يقػؿ: 

، استزافت السفػضية األكربية مؤتسخا دكليا في بخككدل 1995مجتسع السعمػمات العالسي. في عاـ 

طع حػؿ مدتقبل السعمػمات العالسي،  ك تع االتفاؽ بيغ دكؿ مجسػعة الدبع عمى السبادغ األساسية لش

لسة السعمػمات الجغخافية مع االعتخاؼ بحكيقة أف التعاكف الج كلي ىػ مصمب ضخكرؼ، حتي في بيئة ُمعػْ 

. ك لقج قاؿ يػرغغ ركتجخز)كزيخ األبحاث ك التكشػلػجيا في بػف(:... شبكة عالسية كانت كمتحخرة

ػضيغ لالتحاد الجكلي ضخكرية لػضع معاييخ العالع الستفق عمييا دكليا. ك في مؤتسخ السشجكبيغ السف

صخح مدؤكؿ فخندي:" لقج اىتست جسيع الحكػمات ...بزخكرة استسخار ازدىار  1998لالتراالت لعاـ 
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 االتحاداإلنتخنت كنعتقج أف اإلنتخنت اصبح األف ضاىخة دكلية." ككافق االجتساع نفدو عمى قخار يجعػ 

 .(Finger ،2010) .لالتراالت لتشطيع القسة العالسية لسجتسع السعمػماتالجكلي 

لحلظ يسكغ القػؿ اف سياسة مجتسع السعمػمات في االتحاد االكركبي في التدعيشيات مخث بسخحمتيغ: 

الخسر سشػات االكلي مع التخكيد عمى تحخيخ االتراالت كتصػيخ تكشػلػجيا السعمػمات، أما كاحجة في 

الخسذ سشػات الباقية ركدت عمى الجػانب االجتساعية لتصػرات مجتسع السعمػمات. ىحا الفيع لو اساس 

سل ،كحصة ع Bangenmannجيج، خاصة إذا كاف يشطخ إلى السػجة االكلى عمى أنيا مسثمة في تقخيخ 

. كمغ ثع فإف التصػر في سياسة مجتسع السعمػمات في االتحاد االكركبي  اتدع بالتحبحب بيغ 1994لعاـ 

   (Servaes, 2003)االجتساعية االكسع مع السديج مغ التخكيد عمى التكشػلػجيا كالدػؽ. االىتسامات

 High level(HLEGمجسػعة خبخاء رفقة السدتػػ)، عمى سبيا السثاؿ، تع إنذاء 1995في عاـ 

Expert Group  كسا .كمشتجؼ مجتسع السعمػمات لتحميل الجػانب االجتساعية لسجتسع السعمػمات

في تقخيخىا الشيائي عغ سياسة بشاء "بشاء مجتسع السعمػمات األكركبي لشا جسيعا".  HLEGشخحتو 

تيسغ  ئت، كاف نقاش حػؿ مجتسع السعمػمات الشاش:"حتى ذلظ الػقHLEGالتخكيد كتبت اككتبخيخ ليح

 عميو القزايا الستعمقة التحجيات التكشػلػجية ك البشية التحتية ك البيئية االقترادية التشطيسية."

(Servaes ،2003) 

، بسا يتساشى "لمشسػذج االكركبي" االجتساعيةلحلظ، كانت ىشاؾ حاجة ممحة إلعادة التخكيد عمى األبعاد 

 Growth, competitiveness andك التقخيخ االبيس "الشسػ ك القجرة التشافدية ك التػضيف")

Employment كسا كرد في التقخيخ )HLEG. 

ادناه ك الحؼ يحجد االشخاص الحيغ يدتخجمػف الكسبيػتخ أك اإلنتخنت بذكل يػمي السخصط البياني في 

  (explained, 2020).2019-2009،كىحا بيغ الدشػات 27EUتحاد األكركبي كىحا في دكؿ اال
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 explained/index.php-https://ec.europa.eu/eurostat/statistics 02 /10/2021 المصدر: 

 

 

 

الخصػات التالية"،  -السجتسع أكال"-البعج االجتساعي كسػؽ العسل في مجتسع السعمػمات»أخخػ في كثيقة 

تقتخح المجشة أف سياسات مجتسع السعمػمات يجب أف يكػف ليا أىجاؼ اساسية تتسثل في "تحديغ 

عمع مجػ الػصػؿ إلى السعمػمات تعديد الجيسقخاشية االجتساعية كالعجالة ك تعديد قابمية التػضيف ك الت

الحياة، ك تقػية قجرة اقتراد االتحاد االكركبي عمى تحقيق الشسػ ك تػضيف مختفع كمدتجاـ، ك تحقيق ك 

كأكلئظ اإلدماج ك دعع األشخاص ذكؼ االحتياجات الخاصة التكافؤ بيغ الخجاؿ ك الشداء، ك تعديد تعديد 

 الحيغ 

يفتقخكف لمفخص لتحديغ كضعيتيع، ك تحديغ الجػدة ك كفاءة اإلدارة العامة." بسعشى أخخ سػؼ يحسل 

غالبا ما تكػف التػصيات أقل شسػحا ك  (Servaes ،2003)مجتسع السعمػمات جسيع مذاكل البذخية. 

مثل  أيزا قزايا ؾكلكغ ىشا االجتساعية ك سػؽ العسل.شسػلية. عجد كبيخ مشيع يعصي االكلية لألبعاد 

التكامل الدياسي ك السػاششة في االتحاد االكركبي ك التشػع الثقافي تبخز بذكل بارز في سياقات أخخؼ، 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php09%20/10/2021
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php09%20/10/2021
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عمى كجو الخرػص، أصبحت الدياسات التعميسية ك التعمع مجػ الحياة ك الجسع بيغ الدياسات الستعمقة 

مع مجالت الدياسة احج أىع االسباب تغيخ االكلية لرالح االىتسامات االجتساعية بتكشػلػجيا السعمػمات 

يتسثل في تحخيخ االتراالت الدمكية ك الالسمكية بصخيقة مخضية مغ كجية نطخ المجشة. كمع ذلظ فإف 

 ي.االىجاؼ االساسية السحكػرة ال تداؿ تعبيخا عغ تصػر في سياسة مجتسع السعمػمات في االتحاد االكركب

(Servaes ،2003) . 

، تغيخات كبيخة ك زادت مغ عجد السػاششيغ ك الذخكات Europe-e  2002لقج أحجثت خصة عسل

ىػ تػفيخ بيئة مػاتية لالستثسار الخاص ك خمق فخص  ةجيججمغ الخصة ال ؼالسترمة باإلنتخنت. اليج

عسل ججيجة، كتعديد اإلنتاجية، ك تحجيث الخجمة العامة، ك إعصاء الجسيع فخصة لمسذاركة في مجتسع 

  (Nikolova, 2003)السعمػمات العالسي.

 أسيا ومجتسع السعلهمات5-3

مػششا لبعس مغ أسخع االقتراديات نسػا في العالع، ك بعس الذخكات جشػب شخؽ أسيا تعج مشصقة 

 الخائجة في مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات ك االتراؿ؛ دكؿ متشػعة في أساليبيا كنديجيا االجتساعي االثشي

السعخكؼ، كزاد مغ انتذار تكشػلػجيا السعمػمات ك االتراالت. تعخؼ السشصقة تشػعا كاسعا في بيئة 

ك البث، بجءا مغ الكس ك كسبػديا الفقيخة بالكثافة الياتفية، إلى مجتسعات معمػمات متقجمة االتراالت 

  مثل سشغافػرة، حيث لع يعج تػفيخ الػصػؿ العالسي االساسي لالتراالت يسثل مذكمة. 

السشصقة الستشػعة، يجب أف يحجث التخكيد عمى رؤية مجتسع السعمػمات بالتػازؼ مع  بالشدبة لبجاف

جاؼ االجتساعية ك االقترادية األخخػ، كدعسيا، غيخ أف الفجػة الخقسية ىي في جدء مشيا انعكاس االى

لالنقدامات االجتساعية كالدياسية ك االقترادية بذكل عاـ. كلحلظ يجب أف يكػف التغمب عمى الفجػة 

الفقخ كالتعميع  لفية فيسا يتعمق بالجػع ك مدتػياتمرحػبا بأىجاؼ أخخؼ، مثل األىجاؼ اإلنسائية لأل

  (Rao, 2008)كعجـ السداكاة بيغ الجشديغ ككفيات االشفاؿ ك الخجمات الرحية ك السػارد البيئية.
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كإذا أردنا أف نأخح الشسػذج الستقجـ ك الستصػر كالخائج بيغ الجكؿ األسيػية، نأخح عمى سبيل السثاؿ، 

كتكشػلػجيا في مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات ك  أقػػ الجكؿ االقترادية،، كالتي تعتبخ مغ اسشغافػر 

االتراالت باإلضافة إلى جػانب أخخػ مغ التشسية. لقج أعصت أكلػية عالية لتصػيخ تكشػلػجيا السعمػمات 

كاالتراالت ز ىحا مشح الثسانيشات، كسا ركدت عمى تصػيخ الذخكات بيغ الحكػمة كالرشاعة 

الحكػمة بذجة ركدت  في كقت مبكخ،االكساط األكاديسية. ك ك السحمية عمى حج سػاء( الخاصة)األجشبية 

في البشية التحتية الستقجمة لالتراالت عغ بعج كفى تعميع تكشػلػجيا السعمػمات ك  عمى االستثسار

التي تقػد  12االتراالت كالتجريب ك البحث كبشاء القجرات السؤسدية. ُيطيخ فحز جسيع الخكائد اؿ

ا التحػؿ الخقسي ك االقتراد السعخفي عمى نصاؽ أكسع، كىي ُتػاصل ريادتيا في االستجابة لمتكشػلػجي

ك االبتكارات ك تصػرات الدػؽ. كبخزت سشغافػرة كسخكد عالسي في مجاؿ تكشػلػجيا ك الججيجة 

االتراالت، ك التشسية، كالخجمات المػجدتية، كالتسػيل، كاالستذارات اإلدارية، كالتعميع، كالبحث، كخجمات 

mittee on the Comتذسل السبادرات الحكػمة األخيخة لجشة اقتراد السدتقبل، السعخفة األخخػ.

Future Economy  كمدتقبل السيارات كاالمة الحكية كمبادرات أخخؼ ذات رؤية مدتقبمية تتعمق

 كاالقترادؼ. االجتساعيبستصمبات االبتكار ك السيارات ك البشية التحتية مغ أجل استسخار التحػؿ 

(Mitra, 2018) :ك تيج ؼ رؤية لجشة اقتراد السدتقبل سبع استخاتيجيات متجاعع . 

 تعسيق كتشػيع االتراالت الجكلية -1

 اكتداب  ك استخجاـ السيارات العسيقة  -2

 تعديد قجرات السؤسدة لالبتكار ك التػسع  -3

 بشاء قجرات رقسية قػية -4

 تصػيخ مجيشة نابزة بالحياة كمترمة بالفخص -5

 خخائط الرشاعيةتصػيخ كتشطيف  -6
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 (Mitra ،2018) الذخاكة مع بعزيا البعس لتسكيغ االبتكار كالشسػ. -7

عالكة عمى ذلظ، أشمقت الحكػمة خارشة شخيق لتكشػلػجيا الخجمات ك االقتراد الخقسي في نػفسبخ 

كاف مغ  .ك تعتبخ ىحه السبادرة جدءا ميسا في "إشار عسل االقتراد الخقسي" في سشغافػرة.2018

السترػر أف تكػف ىحه السبادرة جدءا ميسا مغ" إشار عسل االقتراد" في سشغافػرة. يقجـ مدحا لسذيج 

التكشػلػجيا الخقسية في الدشػات الثالث إلى الخسذ القادمة، مع تحجيج تأثيخ التحػالت الخئيدية ك 

تراد الخقسي لدشغافػرة حيث " كسحخؾ رئيدي لشسػ االق4.0اتجاىات التكشػلػجيا. تع تحجيج "الخجمات 

إلى  TRM-SDEكييجؼ   بالسائة مغ الشاتج السحمي اإلجسالي لمبالد. 72تسثل صشاعة الخجمات 

تسكيغ األعساؿ عبخ القصاعات لتدخيخ التكشػلػجيا ك االبتكار، ك تدكيج عساليع بسيارات ججيجة ك اغتشاـ 

  (Mitra ،2018) الء.الفخص في الدػؽ الخقسية لتقجيع تحارب تتسحػر حػؿ العس

ىي استجابة سشغافػرة لخخيصة شخيق تكشػلػجيا الخجمات ك االقتراد (2أنطخ)الذكل 4.0 الخجمات 

سشغافػرة تقجـ ( ك التي ترػر 26 Megabit) Service and Digital Economy(SDE) الخقسي

خجمات الجيل التالي مغ البجاية الى الشياية، ك بجكف احتكاؾ، كمتعاشفة، كمتػقعة الحتياجات العسالء. 

( إلى عرخ الخجمات الفعالة 1.0ك مع تصػر اقتراد الخجمة مغ عرخ الخجمات اليجكية)الخجمات

تسكيشيا بػاسصة تقشيات الياتف (،ثع إلى الخجمات الحاتية التي تع 2.0القائسة عمى اإلنتخنت)الخجمات

 التي(، التالي ستكػف السخحمة كاحجة مغ الخجمات الدمدة 3.0السحسػؿ ك الالسمكي ك الدحابة) الخجمات

غيخ مدبػقة باستخجاـ   بصخيقةكمتعاشفة ،كيسكشيا تػقع احتياجات العسالء  شاممة، كبجكف احتكاؾ،تكػف 

  (Website, 2019).(4.0التقشيات الشاشئة )الخجمات 
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   Infocomm Media Development Authority (imda.gov.sg) -Services 4.0الصدر:

 .ؼ عمى السجتسع الدشغافػر  ا( ك انعكاساتي4.0( يسثل مخاحل تصػر خجمات )2الذكل)

تيجؼ سشغافػرة دائسا إلى تكػيغ أمة ذكية مغ خالؿ إعادة السيارات ك تعديد تعمع التخميد ك ميارات 

التفكيخ الحدابي لزساف استفادة جسيع شخائح الدكاف بغس الشطخ عغ العسخ أك محػ األمية الخقسية. 

 االقترادالرغيخة في سعييا لمبحث عغ فخص في كسا سيتع تػفيخ السػارد لسداعجة الذخكات الكبيخة ك 

 الخقسي.

أما كػريا الجشػبية اتبعت نيجا استباقي قػيا لمتخكيج لمسجتسع السعمػماتي ك ىحا لجسيع أفخاده ك شخكاتو  

كصشاعاتو، ك أف اليجؼ الذامل لمحكػمة ىػ استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات ك االتراالت لتحديغ نػعية 

الالسمكية ك شبكة  تك فقا لمعجيج مغ التقاريخ، شػرت كػريا نصاقا كاسع لمتخدداية فييا. الحياة االجتساع

عاـ  ياإلنتخنت أصبحت كاحجة مغ الجكؿ الخائجة في تصػيخ تكشػلػجيا السعمػمات ك االتراالت. فف

ػلػجيا السدتقبل لكػريا، ك التي تشدق تػجييات سياسة تكش ةباستخاتيجي ىأعمشت الحكػمة ما يدس 2013

 (Pereira, 2014) السعمػمات ك االتراالت لػزارة السعخفة ك االقتراد ك لجشة االتراالت الكػرية.

بجأ تخكيد كػريا في تعديد تكشػلػجيا السعمػمات ك االتراالت في مشترف التدعيشيات القخف الساضي، 

، ك اإلعالف عغ استخاتيجيتيا الذاممة لمشصاؽ العخيس، سػؽ 1994مع إنذاء كزارة السعمػمات عاـ 

ز ك التدعيخ. الشصاؽ العخيس في كػريا حاليا ىػ سػؽ مفتػح خاؿ مغ التشطيع ك الزػابط عمى التخخي

https://www.imda.gov.sg/infocomm-media-landscape/services-40
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. كاف أحج اىجاؼ مبادرة 2002تست خرخرة مدكد االتراالت الحالي، كػريا تميكػـ اعتبارا مغ ماؼ 

البشية التحتية لالتراالت لكػريا يتسثل في تحفيد استثسار القصاع الخاص ك السشافدة في سػؽ الشصاؽ 

انب الثاني مغ السبادرة في قياـ الج لالعخيس، مغ خالؿ تقميل الحػاجد التشطيسية أماـ الجخػؿ. يتسث

الحكػمة بتػفيخ شبكة عالية الدخعة مغ شأنيا أف تكػف بسثابة العسػد الفقخؼ العاـ، حيث تػفخ خجمات 

 10000مؤسدة حكػمية غيخ مخبحة، فزال عغ معاىجة البحػث كحػالي  30.000الشصاؽ العخيس لػػػ

 خ اإلنتخنت عالي الدخعة لكل أسخة في كػريا.مجرسة. حققت الحكػمة ىجفيا الصسػح الستسثل في تػفي

(Pereira ،2014). 

أعمشت كػريا الجشػبية، التي تعج كاحجة مغ أكثخ الجكؿ الدمكية عمى كجو األرض، عغ خصة بكيسة  

الالسمكي بدخعة كافية لتشديل االفالـ في  5مميار دكالر( إلشالؽ خجمة الجيل 1.7تخيميػف ككف)1،6

زل حكػمة الخئيدية، السرسسة جدئيا لبشاء "أف U-Koreaالحكػمة خصة  ت، أشمق2007ثػاف. في عاـ 

رقسية في العالع داخل السجتسع، تتكػف الخؤية مغ خسذ استخاتيجيات ك أربع مياـ محجدة ستحقق أربعة 

  (Pereira ،2014) أىجاؼ:

 خسة السػاششيغ السخررة التي تختكد عمى العسالء -1

 االبتكار الحكػمي القائع عمى الشطاـ -2

 نطاـ كقائي لسجتسع أكثخ أمانا  -3

 الشيػض السدتجاـ لألنطسة اإللكتخكنية -4

أما في ىػنكػنغ، ك التي تعتبخ مغ أكبخ الذبكات االتراالت تصػرا  في العالع، ك ىػ أمخ بالغ األىسية 

لمحفاظ عمى مكانتيا كسخكد تجارؼ ك مالي ك صشاعي رائج. كتعتد ىػنغ كػنغ بسا يعتبخ عمى نصاؽ 

قتراد األكثخ حخية في العالع، عغ القػؼ العاممة ذات السيارات العالية التي تتحجث اإلنجميدية كاسع اال

بصالقة، ك ىي المغة السذتخكة في مجاالت األعساؿ ك القانػف ك التكشػلػجيا. كانت حكػمة ىػنغ كػنغ 
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ارد، ك بخنامج كاحجة مغ السدتثسخيغ الخائجيغ في قصاع تكشػلػجيا السعمػمات مغ خالؿ تخريز السػ 

الحكػمة اإللكتخكنية، ك تشفيح أنطسة السعمػمات ك تختيبات الذخاء، ك كحلظ مغ خالؿ التبشي اإلدارؼ، ك 

مميار دكالر سشػيا. كألغت السجيشة احتكار خجمات 4.6بمغ متػسط استثسار الحكػمة في ىحه الرشاعة 

ك بحمػؿ عاـ  (Pereira ،2014) عمى التػالي. 1998ك1995الياتف السحمية ك البعيجة في عامي 

، تع تحخيخ جسيع خجمات االتراالت ك البشي التحتية، مسا أدػ إلى خيارات أكسع يتشافذ مذغمػ 2001

الياتف السحسػؿ الخئيديػف لخجمة سػؽ ىػنغ كػنغ، ك ال أحج يديصخ عمى الدػؽ. ك في الػاقع، نجج 

ػنغ تتستع بأعمى مغ ندسة، ك يسكغ القػؿ بأف ىػنغ ك 100ىاتفا محسػال نجج  123عمى مدتػؼ 

 (Pereira ،2014) مشافدة االتراالت اإلضافة إلى اعتساد تكشػلػجيا  الياتف السحسػؿ في العالع.

ل عمى الخغع مغ ىحا السدتػػ مغ التقجـ التكشػلػجي، ال تداؿ الحكػمة تقخ بزخكرة السزي قجما مغ أج

مغ أجل ضساف استفادة السجتسع بأكسمو مغ تصػيخ تكشػلػجيا السعمػمات،  هسج الفجػة الخقسية داخل حجكد

بجأت الحكػمة في التعاكف مع كل مغ الرشاعة ك السشطسات غيخ الحكػمية مغ أجل سج تقجيع مجسػعة 

"  لتعديد IT Honk Kongكاسعة مغ التجابيخ لتعديد جػدة حياة الدكاف. نتيجة لحلظ، تع ترسيع حسمة"

مػجيا السعمػمات في السجتسع "األكبخ" ك يتكػف مغ دكرات مجانية تقجـ التجريب لتكشػلػجيا اعتساد تكش

السعمػمات، كمحادثات مجانية في السكتبات، ك أنذصة تخكيجية في السشصقة، كبخامج تخفييية لمسػاششيغ. 

ت في مػاقع مشاسبة، تذسل السبادرات األخخػ تدكيج أجيدة الكسبيػتخ العامة بإمكانية الػصػؿ إلى اإلنتخن

ك إعادة تجكيخ أجيدة الكسبيػتخ لمسحتاجيغ، ك السداعجة السالية لألشخاص ذكؼ اإلعاقة لذخاء مخافق 

الكسبيػتخ لتسكيغ العسل مغ السشدؿ، ك تخكيب األجيدة في أجيدة الكسبيػتخ العامة بحيث يسكغ أف يكػنػا 

 لبرخ.  كحلظ. يسكغ الػصػؿ إلييا مغ قبل السكفػفيغ ك ضعاؼ ا
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 عل مجتسع السعلهمات.  يالعالم العخبي ف-5-4

 سقيا»الُسعشػف  (ITU)االتراالت الجكلية قبل التكمع عغ الجكؿ العخبية ال بج مغ التصخؽ إلى تقخيخ

، أف ىشاؾ أداتيغ أساسيتيغ لكياس مجتسع السعمػمات: مؤشخ تشسية 2011مجتسع السعمػمات" عاـ 

مدتػػ IDI (. يخصجIPB(كسمة أسعار تكشػلػجيا السعمػمات ك االتراالت)IDIتكشػلػجيا كاالتراالت)

دكلة ك يقارف التقجـ السحخز خالؿ العذخ الدشػات  152في  االتراالتتصػرات تكشػلػجيا السعمػمات ك 

بيغ تعخيفات الياتف الثابت ك الخمػؼ الستشقل  IPB. مغ ناحية أخخؼ، يجسع (2012-2000)الساضية

دكلة في مكياس كاحج ك يقخنيا عبخ البمجاف بسخكر  165ت الشصاؽ العخيس الثابت لػك اإلنتخنت ذا

 (Abdoulaye Kaba, 2012) الػقت.

 

السعمػمات  االججكؿ أعاله يبيغ تصػيخ تكشػلػجيا السعمػمات ك االتراالت في الترشيف الجكلي لتكشػلػجي
   2010-2008ك االتراالت لمجكؿ العخبية 

 https://www.researchgate.net 10/15/2021: السرجر
 the ICTك يبيغ الججكؿ أف الجكؿ العخبية أف مؤشخ تشسية تكشػلػجيا السعمػمات ك االتراالت، )

development index IDI .حيث يسكغ اف ُتعدػ الفخكؽ الى السدتػيات الجخل لكل بمج عمى حجة ،)

؛ ك التى مغ خالليا الحطشا 6.19ك1.8في الجكؿ العخبية بذكل كبيخ بيغ  IDIكتتخاكح قيع الخقع الكياسي 

https://www.researchgate.net10/15/2021
https://www.researchgate.net10/15/2021
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، كؿ أعاله(جيػضحو الج األخخػ. )كىحاـاف الجكؿ ذات الجخل السختفع ىي عمى رأس الجكؿ العخبية 

إلى 2008في عاـ  3.04قج ارتفع مغ  IDIلسؤشخ التشسية كيػضح ىحا الججكؿ أف الستػسط العاـ 

كىحا حدب تختيب 2010مخاكد عاـ  5، كلػحع أف كل مغ مػريتانيا ك جيبػتي خدخ 2010عاـ 3.57

دية ، مغ ناحية أخخؼ سجمت السغخب ك عساف ك السسمكة العخبية الدعػ 2008السؤشخ مقارنة بأرقاـ عاـ 

 (Abdoulaye Kaba ،2012) مخاكد. 10إلى  8أعمى تقجـ في التختيب بيغ 

لتحقيق مجتسع السعمػمات، تذيخ بعس اليداؿ الصخيق شػيال أماـ الجكؿ العخبية  كعمى ىحا األساس     

لإلنجازات الكبخػ مغ أجل بشاء  مجتسع التقاريخ أنو ىشاؾ قجرا كبيخا مغ التحدغ بسخكر الػقت، ك ىحا 

معمػماتي. ُشػىجت نقاط مزيئة في صياغة ك تحجيث الدياسات ك االستخاتيجيات الػششية في بعس 

السعمػمات ك االتراالت كتصػيخ بشية حجيثة لتكشػلػجيا السعمػمات ك  االجكؿ العخبية لتكشػلػجي

غ الجكؿ العخبية، بجاية تحخيخ خجمات االتراالت ك في كثيخ ماالتراالت. الججيخ بالسالحطة، انو يػجج 

استيعاب خجمات تكشػلػجيا السعمػمات، مسا يعكذ زيادة في معجالت انتذار خجمات الياتف الشقاؿ ك 

، 2015في السائة عاـ  108.2العخبية  ةاإلنتخنت. بمغ متػسط انتذار اليػاتف السحسػلة في السشصق

 37إلى ذلظ، بمغ عجد مدتخجمي اإلنتخنت  ةفي السائة. باإلضاف96.8متجاكزا الستػسط العالسي البالغ 

 ,nation) في السائة. 43.3قميال مغ الستػسط العالسي البالغ ػ أقل ى، 2015في السائة في عاـ 

2015) 

ىػ أقل بكثيخ مغ  في السائة، ك 40.6في السقابل، بمغ متػسط معجؿ أنتذار الشصاؽ العخيس الستشقل 

، nation) في السائة يخجع ذلظ أساسا إلى ارتفاع التكاليف السختبصة بو. 47.2الستػسط العالسي البالغ 

2015)  

كشيجت السشصقة العخبية أيزا إشالؽ العجيج مغ السبادرات ك األنذصة التي تيجؼ إلى تعديد السحتػػ 

متاحة اآلف بديػلة أكبخ في مى البيانات. أصبحت أجيدة الكسبيػتخ فالخقسي ك الػصػؿ السفتػح 
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ريب السجارس، كخاصة في دكؿ مجمذ التعاكف الخميجي، حيث يتع استخجاميا في التعميع ك التج

 Public Privateالسعمسيغ. في معطع الجكؿ العخبية يتع تصػيخ الذخاكات بيغ القصاعيغ العاـ ك الخاص

Partnership (PPP لتقجيع الجعع لبخامج بشاء القجرات الػششية، ك خاصة في التجريب السيشي عمى ،)

تمظ التي تشتسى إلى مجمذ لقيت العجيج مغ الجكؿ العخبية، ك خاصة تكشػلػجيا السعمػمات ك االتراالت. 

التعاكف الخميجي، نجاحا في إدخاؿ ك استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات ك االتراالت في اإلدارة العامة، 

كتقجيع الخجمات الحكػمية عبخ اإلنتخنت. ك شيجت السشصقة أيزا نسػا كبيخا في إنتاج السحتػػ الخقسي 

ػيخ ىحا السحتػػ؛ كبالتالي أصبح السحتػػ العخبي، كذلظ بدبب عجد مغ السبادرات السخررة لتص

 أكلػية في استخاتيجيات الػششية لتكشػلػجيا السعمػمات ك االتراالت في العجيج مغ الجكؿ.الخقسي العخبي 

(nation ،2015) أيزا، أدخمت السشصقة العخبية تحديشات كبيخة عمى إشارىا القانػني ك التشطيسي .

الزخكرؼ لتشسية مجتسع السعمػمات، ك اعتسجت معطع الجكؿ العخبية معاىجات ك بخكتػكػالت دكلية بذاف 

ة ك التجارة السمكية الفخدية أقخت عمى تذخيعات إلكتخكنية بذأف التػقيع اإللكتخكني ك السعامالت اإللكتخكني

الى تحديغ الثقة بذكل كبيخ في خانية يأدػ إصجار التذخيعات الديباإللكتخكنية ز الجخائع االلكتخكنية. 

استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات ك االتراالت ك تصبيقاتيا، ال سيسا مع إنذاء فخؽ االستجابة لمصػارغ 

  Computer Emergency Response Teams(CERTs. )الحاسػبية.

ى السدتػػ اإلقميسي، تست صياغة استخاتيجية عخبية ك خصة عسل إقميسية لتصػيخ مجتسع السعمػمات. عم

العجيج مغ السبادرات مغ اجل تعديد مجتسع السعمػمات العخبي كتشديق  إلى ذلظ، نفحت السشصقة ةباإلضاف

ك كانت الجامعة العخبية الدياسات، ك تقػية التعاكف اإلقميسي ك تبادؿ قرز الشجاح بيغ الجكؿ العخبية. 

كاإلسكػا ك السكتب اإلقميسي العخبي لالتحاد الجكلي لالتراالت ك السشطسة العخبية  لتكشػلػجيا السعمػمات 

عمى الخغع مغ التقجـ السحخز في  اإلقميسيةالقػة الجافعة كراء تمظ السبادرات ( AICTOكاالتراالت )

تصػيخ مجتسع السعمػمات، التداؿ السشصقة العخبية تػاجو تحجيات مدتسخة خاصة في مجاالت االمغ 
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ك االتراالت، ك بشاء قجرات ك تػسيع خجمات الشصاؽ السعمػمات  خيانى، كقصاع التكشػلػجيايالديب

جما كبيخا في بشاء مجتسع السعمػمات حيث شيجت أحخزت السشصقة العخبية تق جمعقػلة. لقالعخيس بأسعار 

العجيج مغ قرز الشجاح في تدخيخ تكشػلػجيا السعمػمات ك االتراالت مغ التشسية، ك مع ذلظ، مع 

تدارع تصػر التكشػلػجي ك أىسيتو الستدايجة في عسمية التشسية تحتاج السشصقة العخبية إلى بحؿ جيػد 

السدتجامة، بسا  االقتراديةخفية ك تحقيق التشسية االجتساعية ك الفجػات الخقسية ك السع جإضافية لد

 ك نتائجيا مغ القسة العالسية لسجتسع السعمػمات. 2030يتساشى مع أجشجة التشسية 

 السجتسع السعلهماتي  و إفخيقيا5-5

شرخا أساسيا لمتغيخ في السجتسع الجكلي. ك تعج ابشية التحتية كعُ أصبح مجتسع السعمػمات قػة عالسية 

لمسعمػمات عامال مغ عػامل التحدغ االجتساعي ك االقترادؼ ك تسثل آلية دعع رئيدية يسكغ أف تداعج 

البمجاف اإلفخيكية في قفدات مخاحل التشسية نحػ تحقيق مدتػؼ معيذي افزل. كفي سياؽ التشافدي 

تعبئتيا مغ أىع الجػانب السخكدية في اإلنتاجية ك القجرة إلى السعمػمات ك الحالي، أصبح الػصػؿ 

إلنذاء البشية التحتية لتكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت. ك سيكػف  التشافدية ك االستثسار السصمػب

 ى.التحخؾ نحػ مجتسع السعمػمات كالفخص التي يػفخىا في نياية األمخ بشقذ أىسية الثػرة الرشاعية األكل

االقتراد الحػ سيكػف اكؿ مغ يشجح في إكساؿ ك  مغ الرعب التشبؤ بالػتيخة التي سيحجث بيا ىحا التغيخ،

 (Kamel, 2009) ىحا التغيخ بذكل كاؼ سيكػف لو مدايا تشافدية كبيخة.

ذككػف في أىسية تكشػلػجيا السعمػمات لمتشسية االقترادية ك االجتساعية في إفخيكيا. في مغ الحيغ يُ قمة 

الػاقع، تع تػضيح ثالثة أىجاؼ إنسائية رئيدية مغ القادة األفارقة الحيغ يسثمػف القػة الجافعة كراء الذخكع 

ديغ نػعية الحياة لكل في تصػيخ تكشػلػجيا السعمػمات ك االتراالت عبخ القارة. اليجؼ األساسي ىػ تح

التجارية مع مشاشق  مغ خالؿ العسل عمى تكامل اقتراد البمجاف السختمفة ك االستفادة مغ الخكابطإفخيقي 

أخخؼ خارج إفخيكيا. ك بالتالي فاف بشاء البشية التحتية لمسعمػمات ضخكرة استخاتيجية شػيمة السجػ لسدتقبل 
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كل العسػد الفقخؼ لخصط التشسية االجتساعية ك االقترادية افخيكيا، ك التي ُيشطخ إلييا عمى أنيا تذ

االستخاتيجية لمبشية التحتية كىحه أىع العشاصخ  .جالذاممة إلفخيكيا في القخف الحادؼ ك العذخيغ ك ما بع

 (Kamel ،2009) لمسعمػمات الػششية لتكشػلػجيا السعمػمات ك االتراؿ في إفخيكيا:

 تػفيخ إمكانية الػصػؿ إلى السعمػمات لجسيع األفارقة مغ خالؿ الحػسبة ك تذغيل اإلنتخنت -1

القتراد كل القخار لجعع القخار في جسيع القصاعات الخئيدية  اتخاذتصػيخ نطع السعمػمات كدعع  -2

 بمج إفخيقي

في  ربط إفخيكيا بالعالع مغ خالؿ شبكات السعمػمات دعػة القصاع الخاص لتػلي الكيادة -3

 االقترادات الشامية القائسة عمى السعمػمات 

 الػصػؿ إلى مرادر السعمػمات اإلفخيكية الخئيدية عمى مدتػػ العالع -4

تسكيغ جسيع قصاعات االقترادات الػششية بالسعمػمات ك السعارؼ السشاسبة ك الكيقة ك ذات  -5

 الرمة البشية التحتية لمسعمػمات الػششية 

ج مغ مبادرات السجتسع السجني مع القصاع الغيخ الخسسي الحػ يمعب دكرا عالكة عمى ذلظ، ىشاؾ العجي

رئيديا مغ خالؿ السشطسات غيخ الحكػمية في السداىسة في تصػيخ تكشػلػجيا السعمػمات ك االتراالت 

السشطسات غيخ الحكػمية نذصة لمغاية في السداىسة في القزاء عمى ال نشدي أف نحكخ دكر  في إفخيكيا.

الفقخ، ك التسكيغ االجتساعي ك التعميسي ك الدياسي لمسحخكميغ خاصة الشداء ك األشفاؿ، ك كحلظ 

االتراالت مغ خالؿ تقشيات مبتكخة كبأسعار الػصػؿ الذامل إلى خجمات تكشػلػجيا السعمػمات ك 

كانت قائسة عمى بعس البمجاف كسرخ ز ركنجا ك مػريتانيا ك السغخب. في  بعس السبادرات معقػلة.

، 2002حتى عاـ  إلى العجيج مغ البمجاف الشامية. غة نسػذج اإلنتخنت السجاني ك تػسيعومرخ تست صيا

إلى فاتػرة الياتف  ةدكالر أمخيكي سشػيا باإلضاف1000ك  250كاف عمى مدتخجمي اإلنتخنت بيغ 

كمع ذلظ ك بشاء عمى الشسػذج ,Telecom Egyptسشتا لمداعة تجفع لذخكة،  20السحدػبة بسعجؿ 
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لإلنتخنت، لع يعج مدتخجمػ اإلنتخنت يجفعػف رسػـ االنتخنت؛ بجال مغ ذلظ، يجفعػف االقترادؼ الججيج 

%، مسا أدػ غمى رفع معجؿ 3سشتا الستبكية البالغة  20% مغ الػ70فقط فػاتيخ ىػاتفيع حيث يتع تػحيو 

، Kamel) إلى نرف مميػف مذتخؾ فقط. 2002-1994تذار اإلنتخنت الحػ زاد خالؿ الفتخة ان

2009) 

في الشرف الثاني مغ القخف الػاحج العذخيغ استسخ قصاع تكشػلػجيا السعمػمات ك االتراالت في  .

أفخيكيا في الشسػ، ك ىػ اتجاه مغ السخجح أف يدتسخ. في اآلكنة االخيخة ُانذأت تقشيات ك خجمات الياتف 

ر مغ الكيسة مميار دكال 144(، كساىست في ةغيخ رسسيمميػف كضيفة مباشخة)رسسية ك 1.7السحسػؿ 

 15.6فى السائة مغ الشاتج السحمي إلفخيكيا جشػب الرحخاء الكبخػ(، ك ساىست بسبمغ 8.5) االقترادية

.لقج حمت الخقسشة أيزا مذاكل  (Signé, 2020) مميار دكالر في القصاع العاـ مغ خالؿ الزخائب.

عجـ تشاسق السعمػمات في الشطاـ السالي ك سػؽ العسل، ك بالتالي زادت الكفاءة ك اليقيغ ك االمغ في 

أقخ السذاركػف  ك خمق فخص العسل. االقترادؼبيئة يكػف فييا تجفق السعمػمات أمخا بالغ األىسية لمشسػ 

إف بشاء مدتقبل رقسي أمخ بالغ األىسية  2020عمػمات عاـ عمى ىامر القسة العالسية لسشتجػ مجتسع الس

إذا اريج لمقارة األفخيكية أف تربح قادرة عمى السشافدة عالسيا ك البقاء عمى قيج الحياة ك االستسخار في 

القخف الػاحج ك العذخييغ. ك حثػا البمجاف األفخيكية عمى تشفيح استخاتيجية التحػؿ الخقسي الذاممة لسفػضية 

ك  Smart Africaإلفخيكيا، االقتراديةتحاد اإلفخيقي ألفخيكيا، ك التي تع تصػيخىا بالتعاكف مع المجشة اال

NEPAD اإلقميسية، ك البشظ اإلفخيقي، ك االقترادية، ك السجسػعاتAfrica Telecommunication ،

تعتسج االستخاتيجية عمى السبادرات  (UNECA, 2020)ك االتحاد الجكلي لالتراالت، ك البشظ الجكلي. 

 Programme for(PIDAك األشخ القائسة مثل بخنامج تصػيخ البشية التحتية في إفخيكيا)

infrastructure Developmment Africa ( لجعع تصػيخ سػؽ رقسية ك احجة ،DSM)Digital 

Single Market .كجدء مغ أكلػيات التكامل لسفػضية االتحاد اإلفخيقي . (UNECA ،2020) ك .
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اليجؼ الخئيدي ىػ العسل كإشار مخجعي مغ أجل تحقيق الخؤية السذتخكة لخمق مجتسع ك اقتراد رقسي 

تشػع ك تصػيخ االقتراد في متكامل ك شامل في إفخيكيا يختقي بحياة السجتسع فييا، ك يعدز ك يسكغ مغ 

القارة ك يزسغ عمى أف تكػف القارة مشتجة ك ليدت مدتيمكة في االقتراد العالسي. ك اتفق أعزاء 

عل أف ُتدخخ التقشيات الخقسية ك االبتكار لتحػيل السجتسعات ك االقتراديات في  ف المجشة ك السذاركػ 

شامل، ك  اقترادؼكلكغ أيزا لتػليج نسػ يكيا إفخ   لإفخيكيا أمخ بالغ األىسية ليذ فقط لتعديد تكام

في االتداع ك القزاء عمى الفقخ لتاميغ فػائج  ةتحفيد خمق فخص عسل، ك محػ الفجػة الخقسية اآلخح

 (UNECA ،2020) الثخكة الخقسية لمتشسية االجتساعية ك االقترادية.

 International( ITUلالتحاد الجكلي لالتراالت)قاؿ أنجرك ركجي، السجيخ اإلقميسي 

Telecommunication Union  السدتسخ " أضيخ التصبيق العمسي  19، في إفخيكيا أف ك باء كػفيج

ك اكغ األكبئة ك األزمات األخخػ أيزا." ك اضاؼ  19لسجتسع السعمػمات في مكافحة ليذ  كػفيج

لخاص ك حتى األفخاد إيجاد شخؽ استخجاـ تكشػلػجيا أيزا" تحاكؿ السشطسات ك الحكػمات ك القصاع ا

، مزيفا أف االتحاد الجكلي ”COVID-19“الكتذاؼ ك إدارة ك تقميل تأثيخ  السعمػمات ك االتراالت

لالتراالت يعسل مع الجكؿ األعزاء في عجد مغ السذاريع ك قاؿ إنو يسكغ أف يداعج إفخيكيا عمى 

 (UNECA ،2020) شػلػجيا االتراالت في مجتسع السعمػمات.مكافحة الػباء إذا استعجمت تصبيق تك

ىي مبادرة أشمقتيا اليػنيدف ك االتحاد الػلي لالتراالت في سبتسبخ Giga( ، تع إشالؽ 2019في عاـ 

ك كل شاب بالسعمػمات ك الفخص ك االختيار، لجع االستجابة الفػرية  تلخبط كل مجرسة باإلنتخن2019

 (Covid19، فزال الشطخ في كيفية تػصيل كإنذاء بشى تحتية أقػؼ لألمل ك الفخص بعجCOVID 19لػ

(Unicef, 2020)  مغ بيغ أىجافيا تػفيخ االتراؿ تكل مجرسة في العالع. ك أضاؼ الديج ركجيجي ،

مميار شفل  1.3مميار شخز في العالع ال يدتصيعػف الػصػؿ الى األنتخنت، مغ بيشيع  3.6انو حػالي 

يخ عغ الجراسة بدبب األزمة السدتسخة. مغ جانبو، قاؿ جاف بػؿ آدـ، مجيخ قدع التكشػلػجيا ك تغ اانقصعػ 
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السشاخ ك إدارة مػارد الصبيعية في المجشة االقترادية إلفخيكيا، إف تكشػلػجيا السعمػمات ك االتراالت ىي 

ك اضاؼ أيزا" يسكغ أف تمعب  (UNECA ،2020) محخؾ ميع لتحقيق اىجاؼ التشسية السدتجامة.

تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت دكرا حاسسا في حياتشا ك يسكغ أف تداىع بذكل كبيخ في تشفيح أىجاؼ 

التشسية السدتجامة. إنيا تػفخ حمػال ججيجة، ك حيثسا تتػفخ البشية التحتية ك السيارات ك الخجمات السشاسبة، 

تحػيل التعميع أك الخعاية الرحية أك الصخيقة التي نؤدؼ بيا يسكغ أف تكػف قػية بذكل ال يرجؽ في 

 األعساؿ.

ة، إف قاؿ مختار يجالي في ىحا الدياؽ، ك ىػ رئيذ قدع مجتسع السعمػمات في الجامعة األمخيكية بالقاىخ 

ة القادة األفارقة يفكخكف في أف الخقسشة ميسة لمغاية في تصػر القارة األفخيكية. ك أضاؼ أيزا" ىحه فخص

عطيسة لمقارة لتغيخ نفديا ك يعتبخ القصاع الخقسي قصاعا ىاما، لحا فشحغ بحاجة إلى تبشى التكشػلػجيا ك 

تحقيق قفدات كبيخة إذا أردنا البقاء عمى قيج الحياة" كسا قاؿ، مزيفا أف استخاتيجية التحػؿ الخقسي إلفخيكيا 

 .(UNECA ،2020) ىي السفتاح لفتح التحػؿ في إفخيكيا."

 تحجيات مجتسع السعلهمات ورهاناته )الفجهة الخقسية و الثقافة السحلية(-5

الرحية العالسية ىي فخصة لسجتسعشا اليػـ لخمق تحجيات ججيجة لمسدتقبل. تكشػلػجيا  إف األزمة

الججيجة التي يجب أف حزػرا في جسيع جػانب حياتشا، ك تختبط التحجيات  السعمػمات ك االتراالت أكثخ

يأخحىا مجتسع السعمػمات في االعتبار بخغبتشا، كسجتسع جساعي، في أف يكػف لجيشا اقتراد مددىخ ك 

يجب أف ُيشطخ إلى مجتسع كانفتاحا كصحيا.  ةتشافدي، ك بيئة مدتجامة، ك مجتسع أكثخ ديسقخاشي

يشسى األعساؿ ك يداعج عمى بشاء  السعمػمات الججيج عمى أنخ عشرخ إيجابي  رئيدي يسكغ السػاششيغ ك

السسكغ أف يكػف السجتسع القائع عمى السعمػمات ىػ اإلجابة  غمجتسع مفتػح ك مبتكخ ك أمغ مدتجاـ. م

الرحيحة لكل تداؤالتشا اليػمية خاصة خالؿ األزمة الرحية التي عخفيا العالع. بالتأكيج ىشاؾ حاجة 

     (QUESADO, 2020) بو أحج السيتسيغ في ىحا السجاؿ:ك ىحا ما كتاستخاتيجية عسمية لتحقيق الشسػ 
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تحػيل مجتسعشا إلى اقترادات ذات ميارات عالية/تػضيف ميارات في بيئة معمػماتية جج  -1

 مصمػبة

 معالجة أثار شيخػخة الدكاف مع تحديغ الخجمات الخئيدية لمجسيػر؛ -2

 الكياـ بحلظ بصخيقة تأخح في االعتبار جسيع الشفقات الستػقعة ك القيػد البيئية  -3

 ىي كالتالي:  Quessadoأما أىع التحجيات الججيجة لسجتسع السعمػمات كسا يخاىا

 اقتراد االبتكار ك الحػ يعتبخ محخؾ الثخكة في السدتقبل؛ -1

 ؛مجتسع السعخفة ك الحػ يعتبخ مذاركة لمجسيع -2

 دعع اقتراد يتدع بالكفاءة البيئية؛-لسعمػمات ك االتراالت الخزخاءتكشػلػجيا ا -3

 ؛االستثسارتػازؼ بيغ السشافدة ك -تحتية ججيجة مغ الجيل الججيج ةبشاء بشي -4

 االستثسار في رأس الساؿ االجتساعي؛-تحتية الميشة ةبشاء بشي -5

 ؛دعع الذخكات الستػسصة ك الرغيخة ك تكشػلػجيا االتراالت في أكربا -6

 معمػمات كاحج يسشح التساسظ ك الشسػ؛ سػؽ  -7

 تحػيل الحكػمة بإعادة التفكيخ في الخجمات العامة؛  -8

 عالع رقسي امغ؛–الثقة عبخ االنتخنت  -9

تتصمب ىحه األجشجة الججيجة لسجتسع السعمػمات نػعا ججيجا مغ االلتداـ بيغ مختمف الفاعميغ الدياسييغ ك 

حكيكية مبشية عمى الثقة خاصة عشجما يتعمق األمخ بتشفيح سياسات االقترادييغ مغ أجل بشاء استخاتيجية 

يسكغ  التي ةمختمفة. يحب عمى الحكػمات أنو تعصي مثاال مغ خالؿ تحجيج الدياسات العامة االستخاتيجي

أف تداعج الذخكات كالجامعات ك مخاكد االختراص عمى التشديق شبكات التعاكف ذكية مع نتائج 

اؼ" ىحا ىػ الػقت السشاسب إلعادة تذغيل مجتسع السعمػمات ك إعادة ربصو، ك مؤثخة. كأضممسػسة 

 لالسدتقبحيث سيكػف السحخؾ ألجشجة 
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 (QUESADO ،2020)بل." 

، أصبحت السعمػمات ك السعخفة ىي السػاد الخاـ الججيجة لتشسية السجتسعات، بعج ما كانت  بالتأكيج، اليـػ

ؿ ك الغاز في عرخ الرشاعة. ك ىحا ىػ التحجؼ الكبيخ الحػ يشتطخ خك الصبيعية السشجع ك البتالثخكات 

 األكؿ".  عالعال»الجكؿ الشامية إف أرادت أف تػاجو السجتسعات األخخػ الستقجمة أك ما يعخؼ اصصالحيا 

يا إمكانية الػصػؿ أما بخرػص الفجػة الخقسية ك التي تذيخ إلي التخكيبة الدكانية ك السشاشق التي لجي

إلى التكشػلػجيا السعمػمات ك االتراالت الحجيثة ك تمظ التي ليذ لجييا إمكانية الػصػؿ. عمى الخغع مغ 

إلى جانب الػصػؿ -أف السرصمح يذسل االف القجرة التقشية ك السالية عمى استخجاـ التكشػلػجيا الستاحة

. عشجما لييا تتحػؿ باستسخار مع تصػر التكشػلػجيافإف الفجػة يذيخ إ -)اك عجـ الػصػؿ( الى اإلنتخنت 

تع استخجاـ السرصمح ألكؿ مخة في أكاخخ القخف العذخيغ، عمى سبيل السثاؿ، فقج كصف الفجػة بيغ 

 ,TAYLOR) أكلئظ الحيغ لجييع إمكانية الػصػؿ الى الياتف السحسػؿ ك اكلئظ الحيغ لع يفعمػا ذلظ.

،ترف الفجػة الخقسية الفجػة بيغ األشخاص الحيغ لجييع إمكانية الػصػؿ إلى خجمة اإلنتخنت  (2021

كأكلئظ الحيغ  السػثػقة ك السيدػرة التكمفة )كالسيارات كاألدكات الالزمة لالستفادة مغ ىحا الػصػؿ(

ف الخيف معدكليغ ىحه مذكمة داخل العجيج مغ البمجاف، حيث مغ السخجح أف يكػف سكا ،يفتقخكف إلييا

ك ىي مػجػدة  ،كسا يػجج انقداـ بيغ البمجاف ك بيغ القارات أكثخ مغ سكاف السجيشة،عغ التقشيات الخقسية 

% مغ سكاف العالع مغ الحكػر يدتخجمػف اإلنتخنت، 55كاف  2019عاـ  يالخجاؿ: فبيغ الشداء ك 

  (TAYLOR ،2021) % مغ الخحاؿ.84مقارنة بػ

إلى جانب الفجػات بيغ البمجاف الستقجمة ك الشامية، كسكاف الخيف ك الحزخ، ك الخجاؿ ك الشداء ىشاؾ 

 ثالثة أنػاع عامة مغ الفجػة الخقسية مػصػفة في األدبيات:

ىحه ىي الفجػة الخقسية األكثخ كضػحا. يذيخ إلي االختالفات االجتساعية ك االقترادية -فجهة الهصهل

بيغ الشاس، كتأثيخىا عمى قجرة الشاس عمى شخاء األجيدة الالزمة لالتراؿ باإلنتخنت. في البمجاف الشامية، 
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مغ الشاس بإمكانية محجكدة لمػصػؿ إلى التكشػلػجيا أك اإلنتخنت ك ليذ لجييع السيارات  يتستع كثيخ

 اميا بفعالية.الالزمة الستخج

فجػة بيغ األجياؿ  ؾاألفخاد. ىشايستمكيا  السيارات التي تذيخ إلى االختالؼ في مدتػؼ -االستخجامقدسة 

نت. يتأثخ أيزا بجػدة التعميع الحؼ يتمقاه الفخد. يارات الالزمة الستخجاـ اإلنتخ عشجما يتعمق األمخ بالس

 يسيل األشخاص األصغخ سشا كالستعمسػف إلى امتالؾ ميارات أكثخ مغ االفخاد األكبخ سشا ك األقل تعميسا.

: ىحا السكياس أكثخ تعقيجا بعس الذيء. يذيخ الي الصخؽ السختمفة التي فجهة جهدة االستخجام

كيقة أف بعس األشخاص أكثخ قجرة عمى الحرػؿ عمى السعمػمات التي يدتخجميا الشاس لإلنتخنت ك ح

 .تعكذ ىحه الفجػات في االتراؿ ك السيارات االختالفاتيحتاجػنيا إلييا مشو. 

االختالفات السػجػدة في الثخكة ك الػصػؿ إلى التعميع،  تعكذ ىحه الفجػات في االتراؿ ك السيارات

فزال عغ التسيد بيغ الجشديغ. تؤدؼ الفجػة الخقسية أيزا إلى تفاقع ىحه االختالفات نفديا مغ خالؿ 

 مشع العجيج مغ األشخاص مغ الحرػؿ عمى السعمػمات الالزمة لمخخكج مغ كضعيع السعيذي الحالي. 

 الفجهة الخقسية العالسية.

ثخاء  كاف ُيشطخ إلي الفجػة الخقسية العالسية عمى أنيا نتيجة لمتشسية االقترادية, مع ازدياد لدشػات عجيجة

البمجاف ك األفخاد، كاف التػقع الذائع أنيع سيذتخكف األجيدة الخقسية كالبشية التحتية ك أف الفجػة الخقسية 

اء العالع خالؿ العقجيغ الساضييغ، ك ضل كمع ذلظ ارتفعت السجاخيل في جسيع أنح ستغمق بذكل شبيعي.

الػصػؿ إلى الخجمات الخقسية مشخفزا في كثيخ مغ الحاالت، يخجع ذلظ إلي نقز االستثسار في البشية 

 في البشية االستثسارفي كثيخ مغ بمجاف العالع الشامي. في كثيخ مغ الحاالت،  يخجع ذلظ إلى نقز 

كال يداؿ معجؿ انتذار اإلنتخنت يختمف بذكل كبيخ بيغ  (TAYLOR ،2021) التحتية لإلنتخنت.

% مغ األمخيكييغ الذساليغ يتستعػف بإمكانية الػصػؿ إلى اإلنتخنت 94.6، كاف 2020القارات: في عاـ 
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% مغ سكاف 85كفقا لالتحاد الجكلي لالتراالت التابع لألمع الستحجة أنو % مغ األفارقة. 39.3مقارنة بػ

 (TAYLOR, 2021) .2020بشياية عاـ 4Gالعالع ُمتػقع أف يتع تغصيتيع بذبكة 

عسػما، كاف ُيشصخ لمػصػؿ لألنتخنت عمى أنو تخؼ، كتفاكت في الػصػؿ الخقسي بشفذ الذخكط. كيػجج 

ىػ شكل مغ أشكاؿ اإلقراء االجتساعي ألنو يأخح السػارد  ييػـ إجساع كبيخ عمى أف التسيد التكشػلػجال

كيبجك أكثخ كضػحا عشجما يشطخ السخء إلى التػازف األساسية لتشسية الثخكة بعيجا عغ بعس السػاششيغ. 

العالسي كخاصة في الشسػ الدخيع في عجد الػضائف التي تتصمب الػصػؿ الخقسي ك السيارات  االقتراد

( (STEM مغ نرف جسيع الػضائف في بيقخ  السثاؿ مافي الػاليات الستحجة األمخيكية، عمى سبيل 

 مجاؿ الحػسبة. ي( فك اليشجسة ك الخياضيات التكشػلػجياالعمـػ ك )

 

 الخاتسة:

، تعتبخ الجكؿ الستقجمة رائجة في مجاؿ تكشػلػجيا االتراؿ بجسيع مجاالتو، الدمكية  مسا ال شظ فيو اليـػ

ك الالسمكية كىحا مشح القخف التاسع عذخ، كازدادت في قػاتيا التكشػلػجية بعج دخػؿ الحاسػب الخقسي 

القخف  تستيشيافي  الثانية الحقل العدكخؼ ثع السجني. ثع غدت الفزاء الخارجيأثشاء الحخب العالسية 

ة لمسجتسعات ي، كل ىحه العػامل مجتسعة بشت بشية تحتية قػ العذخييغ عبخ االقسار الرشاعية لالتراالت

الثػرة الرشاعية أك ما يعخؼ بالسجتسعات السعمػماتية كىحا  جالغخبية، ك أشمقت عمييا بالسجتسعات ما بع

ي القاعجة االساسية لسجتسع السعمػمات، االتراؿ ى افي نياية الدتيشيات القخف الساضي. فتكشػلػجي

الخكح   تعتبخ التي الساضي كالقخف كازدادت قػة، خاصة بعج دخػؿ اإلنتخنت السجاؿ السجني في تدعيشيات 

، كفي أؼ زماف كمكاف، في كل االتجاىات االتراالت ةأصبحت السعمػمة تشتذخ بدخع ث. حياألشياء..

فسجتسع السعمػمات اليػـ قاعجتو االكلى ثػرة تكشػلػجيا بػاسصة اليػاتف السحسػلة ك الحاسػب المػحي. 
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ك الحؼ نذخه كمكشو في السجتسعات اليـػ ىي اإلنتخنت، كأصبحت مجتسعات معخفية قائسة  االتراؿ،

  .   ةعمى أساس التكشػلػجيا السعاصخ 

 ة في السظبهعةأهم السخاجع السعتسج
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