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 :طبيعة عصر المعلومات الرقمي .2-1

بعصر للتعريف نتطرق في هذا المبحث إلى أهم الجوانب التي يراها الباحث أساسية 
التكنولوجيا الرقمية، والمجتمع الذي يقوم على المعلومات وأهم مراحل تطوره، مبرزين في ذلك 
أهم خصائص كل مرحلة والخصائص المميزة لمجتمع المعلومات كبداية للتعرف على تقنيات 

  .هذا المجتمع التي تقوم على التكنولوجيا الرقمية
  

 :مفهوم مجتمع المعلومات الرقمي .2-1-1

لقد كنا نعيش في نهاية القرن العشرين، في ما يسمى بالمجتمع الصناعي، الذي يرى 
ة تطوره الحضاري في شكله الحالي بدال من النظرة التقليدية إليه بعضهم أنه قد وصل إلى نهاي

بنيوية للرأسمالية الكالسيكية، ونحن الزلنا نعيش ضمن توليفة مستمرة حتى اآلن من  ةبأنه تنويع
��אض"، مجتمع "א�������"أشكال محددة من المجتمعات مثل المجتمع ���، مجتمع "א

�א! �م" ننتقل إلى مجتمعات جديدة، نشهد بدايات تشكلها الحضاري  ، إال أننا اآلن"و�	#"
بِسمات خاصة نشأت بمراحلها الجنينية في قلب المجتمع، ونتوقع بأنها ستكون مسيطرة في 

  .القرن الحادي والعشرين بتمايزاتها عن جميع المستويات
  :وهنا سنجد أننا أمام مجموعة جديدة من التسميات مثل

 .  يالمجتمع ما بعد الصناع -

 .المجتمع التكنوقراطي -

 .المجتمع المبرمج -

 .الموجة الثالثة -

 .الحضارة اإللكترونية ما بعد األبجدية -

وهي مجتمعات مستقبلية نشهد بدايتها اآلن، ولديها بعض الخصائص المشتركة بينها، 
لها مع دور متزايد ألهمية  سيطرة العلم والتكنولوجيا الرقمية فيها، وقيادة طبقة التكنوقراط: مثل

  1.المعرفة العلمية وتطبيقاتها في النشاطات اإلنسانية جميعا

                                                           
 .19، صفحة 2005، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان األردن، جمتمع املعلومات والواقع العريبرحبي مصطفى عليان،  1
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وٕاذا كان المجتمع الصناعي الحالي هو نتاج الثورة الصناعية التي ظهرت في القرن 
هو التعبير الفكري والثقافي عن روح هذا المجتمع والقوى " ����א'&א%$"الثامن عشر، فإن 

هذه القوى التي هي وليدة الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي فيها، ووليدة التمدن الفاعلة فيه، 
الحضاري الذي شمل الكرة األرضية كلها في هذه المرحلة، وهي في الوقت نفسه التعبير عن 

  1.أفكار التنوير في محاوالتها لبناء مجتمع يقوم على العلم والمعرفة والعقالنية
بعينيات وظهور ما يسمى بثورة المعلومات والثورة الرقمية، وبروز إال أنه مع نهاية الس

المتزايد للمعلومات واالتصاالت كسمات  االعتبارتأثيرها في األنشطة اإلنسانية جميعا، ومع 
الفكرية سلسة من المفاهيم األبحاث دخلت ميزان  ،القادمةرئيسية حاسمة في حياة المجتمعات 

بر عن رؤى مغايرة وفهم آخر لروح المستقبل وباالرتباط مع ذلك والمصطلحات الجديدة التي تع
مبحثا فكريا شائعا وهاما متفاعال بذاته، بعد أن كان " مجتمع المعلومات"أصبح موضوع 

متضمنا في جوانب دراسات سابقة لمجتمعات مستقبلية أخرى، وسرعان ما شهدنا ظهور مفاهيم 
معه في التعبير عن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي  أخرى مرافقة لمجتمع المعلومات، ومترابطة

يسعى للسيطرة على كم متزايد ونوعية كبيرة من المعلومات وطرق نشرها، وذلك باالرتباط مع 
  .االنفجار المعلوماتي الذي نشهده اآلن في ميادين المعرفة جميعا

: افقة، مثلوهكذا فإلى جانب مجتمع المعلومات، تظهر بشكل واضح صور لمفاهيم مر 
وهي مصطلحات متكاملة معه مجتمع المعرفة، االتصاالت، المجتمع الرقمي أو اإللكتروني 

  2.بصورة وثيقة بل وتنمحي الحدود المتباينة بينها في كثير من القضايا
إال أن االختالف بين هذه المفاهيم يعود بشكل رئيسي إلى تركيز كل منها على جوانب 

اإلنسانية التي ترتبط بظهور إشكاليات تبرز على المستوى العالمي في محددة في النشاطات 
فترة زمنية معينة، وتؤثر على رؤيتنا للمستقبل، وأغلبها إشكاليات علمية تكنولوجية تترك 

 .تأثيراتها الحاسمة على الحياة المعرفية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمعات
 
 

                                                           
 .19، مرجع سبق ذكره، صفحة العريب جمتمع املعلومات والواقعرحبي مصطفى عليان،  1
 .20نفس املرجع، صفحة  2
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 :"عمر بن يونس"يقول 

?��א(�� *+�,-� .�/� &0&1� 2 � �3و &,4/� 2 � �א��56 8ن
0�&�/�2א9/������:���	/�/	;�<0����א-�+�/	���@4,&�א���?"�8<�و=
�وA�"��B	و�$� ،	4D� E��-א� "�Fא�� ���� ��G� �א!�Iق J+ � $+�Fא�
�"K/و� 0&�0
�ن��&�و=���B�:FM/�زق�/	،�Mא���א(�� ��NO�<0א��P	E��

Q��/9א�אNR�:�3�5SD�،"S6�F-א�/�P�-م��,$�א	4$��4>�3/S4'א�B�	E+�

0�$0��د�א��	�TNR�B�5Dא-8�$��F<���$�4א��&א�$0/�2;&0&	�Eא��B?.1 

 :تعريفات مختلفة لمجتمع المعلومات -

يمكن القول أن مصطلح مجتمع المعلومات قد بدأ بالظهور في الدراسات النظرية خالل 
شرين، كمفهوم جديد للداللة على وضع المجتمع في العصر الجديد الثمانينيات من القرن الع

"�	/�+��א- الذي ظهر نتيجة لتأثير التغيرات السريعة والقوية لثورة تكنولوجيا المعلومات "  ,�
 يستندونوتكنولوجيا االتصاالت، وقد بدأ المفهوم غامضا في ذلك الوقت حيث كان الباحثون 

المعلومات، إال أننا اليوم بدأنا نشهد المالمح األساسية لمجتمع إلى الرؤية المستقبلية لعصر 
  .المعلومات بخاصة في الدول المتقدمة في هذا المجال

  :ويمكن لنا أن ندرج بعض التعاريف الذي يتضمنه هذا السياق
��	��+V"يرى  - "0��	/V+��	�� "0��	/V+��	�� "0��	/V+��	�� "0��	/" "M. CASTELLS " المجتمع بأن  ،األصل اسبانيعالم اجتماع

مظهرا لهيكلة اجتماعية من نوع جديد، برزت بوصفها نتيجة حتمية  المعلوماتي الشبكاتي
، وباشر هذا الهيكل االجتماعي الجديد بالنفاذ بصورة تدريجية إلى �لمتطلبات عصر المعلومات

كيان المجتمعات المعاصرة، وبمستويات تعتمد إلى حد كبير على حجم سيادة توظيف أدوات 
أنماطا  -في المجالين الثقافي والتقني- ذت عملية النفوذ االتصال والمعلومات فيها، وقد اتخ

                                                           
 .33، صفحة 2003، موسوعة التشريعات العربية، القاهرة، مصر، اتمع املعلومايت واحلكومة اإللكرتونيةعمر حممد بن يونس،  1

نسق مفاهيمي يسعى بقوة إىل توظيف تقنيات املعلومات واالتصاالت يف  يقصد بعصر املعلومات حقبة تارخيية حتددت بدايتها بارتكاز أنشطة اتمعات البشرية على �

 .إدارة جل األنشطة السائدة يف املؤسسات واتمع
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متعددة تجلت في ارتكازها بكثافة على الشبكات المعلوماتية بوصفها الميزة الجوهرية 
 1.للمورفولوجيا االجتماعية

��	��+V"حيث يضيف  "0��	/V+��	�� "0��	/V+��	�� "0��	/V+��	�� "0��	/" "M. CASTELLS"  في تحليله للنسق الشبكاتي، بأن
لنسق الشبكاتي بوصفه األساس الذي تستند إليه مقومات المجتمع المعلوماتي يرتكز على ا

عملية االتصال السائدة في المجتمع الجديد، إذ تشكل عناصرها المادة التي يتألف منها بناؤه 
الرقمي، وبصورة عامة يرتكز مفهوم الشبكة على نسق يضم مجموعة من الخطوط المتشابكة 

، وتساهم هذه "א��4&�א���
	�S$א��4&�א���
	�S$א��4&�א���
	�S$א��4&�א���
	�S$"طالحا بـ ضمن هيكلة محددة، ويطلق على نقاط التشابك اص
العقد في تغيير اتجاه االتصال داخل حدود الشبكة، كما يقوم البعض اآلخر منها بدور الحدود 
الفاصلة بين نسق شبكاتي وآخر، فيهيمن على نقاط االتصال مع المحيط الخارجي بمختلف 

  .أنماطه
تنظيمية مختلفة استخدمت  لقد وظف اإلنسان النسق الشبكاتي في وصف معماريات

بكثافة إلدارة دفة جملة من األنشطة في قطاعات مختلفة من المجتمع اإلنساني التقليدي، 
فاستخدم النسق الشبكاتي لوصف مجاميع اجتماعية، وتحالفات اقتصادية، ووكاالت أخبار، 

  .وهياكل سياسية، وتنظيمات إدارية
متشابكا من العقد المعلوماتية في نسق  وجاء عصر الشبكات المعلوماتية فأقام نسيجا

فريد يلم شتات الحواسيب واألدوات المعلوماتية المساندة ألنشطتها المختلفة، ثم جاء الفضاء 
المعلوماتي بوصفه فضاء رقميا، طرح نسقا شبكاتًيا عولمًيا، تشكل عناصره فضاء رقميا يحيط 

  .بكافة مفردات عالمنا المعاصر
علوماتي لجل النسيج الكوني، وبجميع تفاصيله التكوينية قد أفرز إن احتواء الفضاء الم

مفهوم الشبكات االجتماعية التي تسري خاللها كافة أنماط االتصال بين أفراد األسر، والكيانات 
  2.االجتماعية الموجودة في المجتمع الرقمي الحديث

 "WWWWVVVV" "M. CASTELLS	��+	��+	��+	��WWWWWWWWWWWWWWWW0�0�0�0�W��"WWWWW��"WWWWW��"WWWWW��"WWWW+	�	�	�	�WWWW////"يمكن لنا من خـالل هذا المفـهوم الـذي عبـر عــنه 
أن نفهم بأن مجتمع الشبكات أو المعلومات يمكن وصفه بأنه تدفق وانسياب للمعلومات، والذي 

                                                           
 . 243، صفحة 2007، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت لبنان، الفضاء املعلومايتحسن مظفر الرزو، 1
 .244رجع ، صفحة امل نفس 2
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يتم من خالل شبكات المنظمات والمؤسسات، وهذا التدفق واالنسياب يمثل سلسلة مكررة 
المتصلة والمحتملة من الفعالية ومبرمجة من التبادل والتفاعل بين الفضاءات المادية، غير 

  .االجتماعية في المنظمات الرسمية والمؤسسات االجتماعية
 :فترى أن "/�����ن�	�X	"أما 

?�$M,@� T����� B� &���0� YNא�� �א(�� �R� �	/�+��א- ���
�:�3� Y3� �א��,	ل، �	
�و]� $S�\א� �وא'	��	� �	/�+��א- J+ � $FS#�

� ،$0�
Mא�� 	S;���E
�א�� J+ � &����و[&/	��0 	�+�� ^_�� �א�` a+�
�א��Vא0&�א-������F+���4א��	/+$�א-�+�/	�S$�א�`���4م�@��c	ج�/��&0&;

�	/&dوא�+Fא��TNR�e0�Fو����و��$f	� 1.?و�VS�gو/

  -مجتمع المعلومات –: بأنه "أحمد بدر"كما يرى 

?��	/�+���3	��J+ �$Sא- ���,@�T�����B�&���0�YNא��א(��
� �	
�@	��SE4$�و]� J�F0� 	/� J+ � &���0� :�3� Y3� ،h��	'وא� א��,	ل

�	�و[&/	��;&0&��/�א��Vא0&�א-�B����Fא����4+��^i��`$0،�א��
Mא�

$+/	� 2.?א�

 :مجتمع المعلومات أو المجتمع الرقمي بأنه "المالكيوالوردي "ويعرف 

"��	/�+��א- J+ � �FS#�� "
�@� T����� B� &���0� YNא�� א(��
�و0���M/�jم�א(���א������ ،$M+�k-ل�א	,��وא'�א��lSو]�
	��א
�YNא�� �א(�� ،�	/�+��א- 	S;���E
�و� �	/�+��א- ^+ � Pאm]� �_�� B
�&ل�nو�o&/�J+ ��	/�+����א��	-���G��/�$Sو��p�Eא-	,��
�ن�SG:�א�

                                                           
 .28-27/، صفحة1995، املكتبة األكادميية، القاهرة، مصر، املعلومات اقتصادياتنارميان متويل،  1
 .82، صفحة 1996، دار غريب، القاهرة، مصر، علم املكتبات واملعلوماتأمحد بدر،  2
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�و�� �$�و/�����SF��q;&א،Gدא������	/�+��و�,�*�א- ،زع�@�
"�وא�

Pא�Fא��&D�J+ �$0د	,��� �J+ ?.1א'S	��א�;��	 S$�وא

، يتكون المجتمع الرقمي أو مجتمع 2003وحسب تقرير التنمية اإلنسانية العربية 
المعلومات من بيانات ومعلومات وٕارشادات وأفكار ورموز تملكها المجتمعات في سياق تاريخي 

حدد، توجه السلوك البشري في مجاالت النشاط اإلنساني كافة، بالتالي فإن المجتمع الرقمي م
: يقوم أساسا على نشر المعرفة وٕانتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجاالت النشاط المجتمعي

االقتصادية، السياسية، الثقافية، االجتماعية، وفي الحياة الخاصة والعامة، وفي كافة الجوانب 
 2.لمتعلقة بالمجتمع المدني وصوال لالرتقاء بالحالة اإلنسانية باطراد، أي تحقيق التنمية البشريةا

ومن جملة هذه التعاريف المختلفة لمجتمع المعلومات أو المجتمع الرقمي، وبإدراج 
التحليل النسقي المبدئي لهذا المجتمع الجديد يمكن لنا في خضم هذه المفاهيم أن نستل مفهوما 

  :تطيع أن يلم بكافة الجوانب المختلفة لهذا المفهوم، وذلك على النحو التالييس

?�YNא���א-�+�/	��3و�א(���א��������Rذ��aא(�����
�	S;���E
�وא�� � 	م، "
�@� �	/�+��א- /� :�	F�t/و� Tאد�G3� "/	��0
�B�^��	SD� ��/3�qSF��Bص�	]�"
�א��,	ل�@� 	S;���E
�و� $Sא����

 	��� <+�v�،$0�@wא�� ،$SG	4Kא�� ،$S 	��;��א �א���,	د$0، 	��	
��x�+��$/א&�F-א�$S�E3�2;"�א��/�aوذ��،$S6,א��،$S�	SFא�?� �

 :التطور التاريخي لعصر المعلومات الرقمية .2-1-2

لم ينشأ نتيجة لطفرة حصلت في المجتمع المعاصر،  من المؤكد أن المجتمع المعلوماتي
كما . بل كان نتيجة لسلسلة عمليات إنبات مرت بها البذور التي نشأت عن النسق المفاهيمي

أن رسوخ جذور تقنيات االتصاالت واإللكترونيات في تربة رقمية خصبة أفرزها التقدم الحاصل 

                                                           
 .282، صفحة 2002، الوراق، عمان، األردن، املعلومات واتمعزكي الوردي، جمبل املالكي،  1
 .حنو إقامة جمتمع املعرفة، 2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  2
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اسب إلنبات براعم جديدة قادرة على إحداث في تقنيات المعلومات قد ساهم في توفير مناخ من
  1.ثورة مفاهيمية في كثير من األنساق المعرفية التي استوطنت في تربة العصر الحديث

��"في نهايـة الستينيـات تحدث عالم االجتـماع الفرنسـي  3�ن�� 3�ن�� 3�ن�� 3�نWWWW0��0��0��0��WWWWWWWWWWWW2222" "Alain Touraine "
كنوقراطية نسبة إلى السلطة عن مجتمعات ما بعد الصناعية، وكانت تعني له المجتمعات الت

التي تسيطر عليها، وبنفس الوقت المجتمعات الُمَبرَمَجة بالنظر إلى طبيعة اإلنتاج والتنظيم 
قد أعطى في مجتمعه الجديد األهمية الكبرى  "Touraine"" ���20���20���20���20"االقتصادي فيه، ويبدو أن 

، وهو يرى 1968فرنسا عام  الطالبية في) ماي(لطبقة التكنوقراط وذلك تحت تأثير أحداث أيار 
انحسار الدور الفاعل التاريخي للطبقة العاملة وظهور شروط جديدة في الصراع االجتماعي 

  2.تحت تأثير التطورات التكنولوجية الحديثة وتزايد تأثير وسيطرة طبقة التكنوقراط
  

كما  الحضارات اإلنسانية إلى ثالث مراحل أو" G���2M�3�+G���2M�3�+G���2M�3�+G���2M�3" "A. Touffler+�"حيث يقسم 
يسميها بالموجات، فاألولى هي حضارة الزراعة التي انتقل فيها اإلنسان من حياة الصيد 
والقنص إلى حياة االستقرار في الحقول والمزارع، وهذه الفترة استمرت قرونا طويلة من الزمن 
وكانت ثورة زحفت ببطء في أرجاء المعمورة بنشر القرى والمستوطنات واألرض المحروثة 

  3.جديدا للحياة وأسلوبا
 هز معهأما الموجة الثانية فقد وقعت منذ حوالي ثالثة قرون، حيث حدث إنجاز كبير 

أركان حضارة الموجة األولى أو الحضارة الزراعية في المجتمعات القديمة، ومبشًرا بميالد 
اخن حضارة جديدة زاحفة، وكان هذا االنفجار هو الثورة الصناعية التي كانت أكثر من مجرد مد

ومعامل ومصانع، لقد كانت نظاما اجتماعيا غنيا متعدد الجوانب لمس كل مظاهر الحياة 
هذه الثورة أنتجت الجرار في الحقل، واآللة الطابعة في المكتب، والثالجة في . اإلنسانية

  4.المطبخ، لقد أنتجت الصحيفة ودار السينما والقطار الكهربائي النفقي والمطارات العمالقة

                                                           
 .245-244/، مرجع سبق ذكره، صفحةالفضاء املعلومايتحسن مظفر الرزو، 1
 .34، مرجع سبق ذكره، صفحة جمتمع املعلومات والواقع العريبرحبي مصطفى عليان،  2
 .21، صفحة 1990الشيخ قاسم، الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعالن، طرابلس، ليبيا، ، ترمجة عصام حضارة املوجة الثالثةألفن توفلر،  3
 .137-136/، مرجع سبق ذكره، صفحةحضارة املوجة الثالثةألفن توفلر،  4
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موجة الثالثة فهي الحضارة التي ستبنى على إفرازات ثورة المعلومات واالتصاالت أما ال
البعيدة أو حضارة مجتمع المعلومات، سيكون هناك تحول نحو نظام إنتاجي جديد واحتمال 

أو  البيتتحول نحو نظام اجتماعي جديد أيضا، حيث أن العالم على أعتاب ثورة جديدة في 
عن  وبعيدصغرى، وعن المركزية اإلنتاج في المناطق الحضرية بعيدا عن وحدات العمل ال

تحويل الشخصية الحقيقية للعمل، يستطيع نظام اإلنتاج الجديد تحويل ماليين الوظائف من 
المصنع والمكتب إلى المكان األصلي التي انتقلت منه خالل حقبة المرحلة الثانية أي البيت، 

  1.ت التي نعرفها كاألسرة والمدرسة والشركةإذا ما وقع ذلك سيتغير مفهوم المؤسسا
 :اآلتيولتفصيل أكثر في األبنية االجتماعية لكل مرحلة ندرج التقسيم 

  
 :مرحلة عصر الزراعة .1

تعتبر هذه المرحلة أبسط وأول المراحل التي عرفها اإلنسان خالل سعيه المستمر إلشباع 
التي توفرها له األرض، وجهده حاجاته، حيث اعتمد هنا أساسا على الخيرات الطبيعية 

العضلي، وبالتالي كانت السيطرة فيه لإلقطاع، وكانت قيمة الفرد تقاس بما يملكه من أرض 
زراعية، فمن ال يملك فإنه يعتبر أجيرا ويعامل كملكية خاصة لصاحب األرض الزراعية، زيادة 

الرياح، الماء، : ة مثلعلى ذلك اعتماد هذا المجتمع على الموارد األولية والطاقة الطبيعي
  2.الحيوانات، والجهد البشري

 

  :وعليه يمكن ذكر أهم ما ميز هذه الفترة في اآلتي
 .االعتماد على األرض والخيرات الطبيعية كمورد أساسي -

 .االعتماد على الجهد العضلي لإلنسان -

 .طبيعة األنشطة الممارسة بسيطة المهارات وتتطلب الجهد البشري الكبير -
 
 
 

                                                           
 .211نفس املرجع، صفحة  1
 .19، صفحة 2000الدار العربية للكتاب، القاهرة، مصر، ، مكتبة املعلومات وتكنولوجيا املعلومات على أعتاب قرن جديدحممد فتحي عبد اهلادي،  2
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 :الصناعة مرحلة عصر .2

تعتبر بداية هذه المرحلة نقلة نوعية في الحياة البشرية، والتي بدأت منذ اكتشاف اآللة 
البخارية التي حلت محل الجهد العضلي، وبهذا أصبحت التكنولوجيا هي الموضوع الرئيسي 

  1.بداية من الثورة الصناعية، فكان الهدف هو الوصول إلى كفاءة اآللة
المدخل التكنولوجي هو المسيطر على األعمال والفكر، أي  فخالل هذه الفترة كان

 .�a0�&0�G ""Fو���+FE0	�a0�&0�G��+0و���+FE0	�a0�&0�G��+0و���+FE0	�a0�&0�G��+0وFE0+���	0+��"تطبيق العلم والمعرفة في أداء األعمال، وكان الرائد لهذا التوجه 

W. Taylor " كبير عمال في مصنع الصلب آنئذ، أول من طبق المعرفة في دراسة  1881سنة
  2.وتحليل هندسة العمل
  :هذه المرحلة ما يلي وأهم ما ميز

 .االعتماد على الجهد الميكانيكي في تنفيذ األنشطة -

 ).المنهج العلمي(تطبيق المعرفة والعلوم في األعمال  -

 .بداية االهتمام بالمعرفة كعنصر أساسي لإلنتاجية -
 

 :مرحلة عصر المعلومات .3

الثاني  تعتبر هذه المرحلة أحدث ما عاشته البشرية من تطور، وذلك بداية من النصف
من القرن العشرين حتى يومنا هذا، وهي الفترة التي يعتمد فيها المجتمع للتطور على المعلومات 
بشكل أساسي وذلك باالستغالل الرشيد لتكنولوجيا المعلومات وما تتيحه من فرص الكتساب 

  .واستغالل المعلومات لتوليد المعارف أو المعرفة
موجودة طوال تاريخ البشرية، إن الفترة التي نعيشها  فهذه المرحلة لم تنشأ فجأة، بل كانت

اآلن هي فترة بداية مجتمع المعلومات فلم تعد األرض هي قوام المجتمع، ولم يعد رأس المال 
هو قوام المجتمع كما كان عليه الحال في المجتمع الصناعي، وٕانما أصبحت المعلومات هي 

  3.قوام المجتمع المعاصر
                                                           

، ترمجة عبد احلكيم أمحد اخلزامي، إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، إىل عصر املعلومات ...Wattتطور نظرية اإلدارة منذ ما قبل اخرتاع ويليام روك،  1

 .79، صفحة 2001
 .188، صفحة 1995، جويلية 71، ترمجة عصام الشيخ قاسم، جملة الثقافة العاملية، العدد نشوء جمتمع املعرفةبيرت دروكر،  2
 .13، مرجع سبق ذكره، صفحة املعلومات وتكنولوجيا املعلومات على أعتاب قرن جديدحممد فتحي عبد اهلادي،  3
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  :ما تم تفصيله والجدول التالي يلخص
  

  1يوضح تطور عصر المعلومات 01W;&ول���^;&ول���^;&ول���^;&ول���^
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البشرية تميزت بخصائص  نالحظ من خالل هذا الجدول أن كل مرحلة من مراحل تطور

معينة تختلف من فترة إلى أخرى، فطبيعة الموارد في كل من المجتمع الزراعي والصناعي 
كانت تتميز بخاصيتها الملموسة، أما مجتمع المعلومات فهو على العكس من ذلك فجل أعماله 

  .تدور في فلك تداول المعلومات والمعرفة أساسا
فهي تختلف كذلك تبعا الحتياجات ومستلزمات كل  أما فيما يخص األنشطة الممارسة

مرحلة، ففي العصر الزراعي كان النشاط المهيمن هو النشاط الزراعي، ثم حلت بعد ذلك فترة 
مجتمع (الصناعة، وبهذا هيمنت األنشطة الصناعية على هذه الفترة، أما الفترة الحالية 

أساسا في إنتاج المعلومات والمعرفة فإن األنشطة المهيمنة هي التي تتمحور ) المعلوماتية
  ).االتصال(وتناقلها بين األفراد 

ففي . كما يالحظ كذلك من خالل الجدول أن كل فترة استعملت فيها تكنولوجيا معينة
العصر الزراعي استخدمت تكنولوجيا التعدين واآللة البخارية، أما في العصر الصناعي 

                                                           
، مذكرة ماجستري، كلية العلوم - DML، األغواط كة مديرية الصيانة لسوناطرادراسة حل– أثر تكنولوجيا املعلومات على املوارد البشرية يف املؤسسةمراد رايس، 1

 .17، صفحة 2005- 2004االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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، في حين أن التكنولوجيا "لميكانيك واإللكتروميكانيكالبيتروكيمياء، وا"فاستخدمت تكنولوجيا 
  .المستخدمة في عصر المعلومات هي التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا االتصاالت

من المالحظ أن كل من التكنولوجيات المستخدمة في العصر الزراعي والصناعي 
يا المستخدمة في ، في حين أن التكنولوج)ذهنيا(تتطلب جهدا عضليا أكثر منه جهدا فكريا 

  .عصر المعلومات على العكس من ذلك، أي أنها تعتمد على قدرات ذهنية أكثر منها عضلية
يقوم أساسا على إنتاج المعلومة ) الشبكي(إن مجتمع المعلومات أو المجتمع الرقمي 

  1.وتداولها من خالل آلية غير مسبوقة هي تكنولوجيا المعلومات
لوجيا من تحول جذري في المفاهيم واألعمال، أصبح يطلق ونظرا لما أحدثته هذه التكنو 

على عصرنا الحالي العديد من المسميات كالعصر الرقمي، عصر ما بعد الصناعة، عصر 
	
S�	�mSF2.א�� 

وفي هذا السياق يمكن لنا أن نوجز األطوار التي مر بها عصر المعلوماتية، وبداية 
  :بتأسيس أركانه بثالث مراحل جوهرية

 )1979- 1960(مجتمع غني بالمعلومات، الفترة  :المرحلة األولى

 توظيف المعلومات -

 ة المعلوماتتقنيـ -

 إنتـاج المعلومات -

 )1989-1980(مجتمع مرتكز على المعلومات، الفترة  :المرحلة الثانية

 العولمـة -

 التخصص -

 الترابطية -
 

                                                           
، صفحة 2003اإلسكندرية، مصر، ، 31، جملة مستقبل الرتبية العربية، العدد التقنية احلديثة والتنمية البشرية االنتقائيةنادية جرب عبد اهللا، عثمان حسن عثمان،  1

276. 
  14:33الساعة  2007/11/17يوم   http://www.aljazirah.com.sa، صناعة املعلوماتزيد بن حممد رماين،  2

� SCIENCES de la science étudiant les mécanismes de commande et de communication entre l'homme 

et la    machine 
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 )2010- 1990(مجتمع هيمنة المعلومات، الفترة  :المرحلة الثالثة

 ثقافة المعلومات -

 انتشار الوسائط -

 منتجاالمعلومات بوصفها  -

كانت المرحلة األولى الماضية المناسبة التي ترعرعت فيها البذرة األولى لمجتمع 
بضيائه في  نسترشدمستحدث، ساهمت فيما بعد ببزوغ فجر مجتمع المعلوماتية، الذي أصبحنا 

  1.وقتنا الراهن
يرى بأن الجيل البد أن يتفهم حقيقة هامة وجوهرية وهي احتضار  "��G���+G���+G���+G+�"وعليه فإن 

الحضارة الصناعية، وبداية البحث عن دالالت التحول في حضارة الموجة الثالثة، والموجة 
هي ما يسمى اآلن بمجتمع المعلومات، الذي يحدث االنتقال إليه نتيجة  "��G���+G���+G���+G+�"الثالثة عند 

لتي بدأت منذ سنوات قليلة ماضية، بحيث َشبه الكثير من الثورة الرقمية وثورة االتصاالت ا
  .العلماء والمفكرون العالم بأنه أصبح نتيجة هذه الثورة، وكأنه قرية عالمية

 

 :الخصائص المميزة لمجتمع المعلومات الرقمي .2-1-3

ذهب الكثير من العاملين في البيئة الرقمية لمجتمع المعلومات إلى تحديد معالم أساسية 
التحتية التي تشكل جوهر هذا المجتمع الجديد عبر مجموعة من الخصائص التي تميزه للبنية 

عن المجتمع التقليدي، وتساهم هذه الخصائص في ترسيخ السمة المميزة للمجتمع الجديد، كما 
  .أنها تقوم في الوقت نفسه بتوفير المناخ المناسب لسيادة األنشطة التي تسري في كيانه الرقمي

تنجلي أمامنا الصورة الحقيقية لهذا المجتمع، سنحاول مناقشة أهم هذه الخصائص  ولكي
 .بحيث تتحدد معالمه، وتتبين لنا طبيعته الفكرية التي أرسيت فيها ركائزه الجديدة

 
 
 
 
 

                                                           
 .245، مرجع سبق ذكره، صفحة الفضاء املعلومايت،حسن مظفر الرزو 1
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 :السعة االستيعابية المفتوحة  .أ 

ومنظماتية تم إرساء لبنات الفضاء الرقمي على أرضية مفتوحة تتألف من عناصر تقنية 
له القدرة على أن يضم إلى حدوده المترامية األطراف أي مستخدم، أو  �?/	/�%�"تتسع لنظام 

  .أي حاسوب شخصي موجود على رقعة الكرة األرضية
لقد جمعت معمارية البنية التحتية للفضاء الرقمي بحيث تتقبل جميع التوسعات المحتملة، 

 نامل مع أي مستعمل من حجم االستيطااألمر الذي حتم تبني آليات متخصصة للتع
  .، أو أنساق مفاهيميةوثائقالمعلوماتي، سواء نشأ عن مستخدمين، أو حواسيب شخصية أو 

يميل مجتمع المعلومات إلى جعل فضائه الرقمي إطارا شامال يستوعب كافة أنشطة 
ال تقع خارج االتصاالت الدائرة في بيئته، بحيث ال يفتقر أي مستخدم فيه إلى أي أداة اتص

 1.نطاق سلطته التقنية

 :غياب المركزية  .ب 

يميل مجتمع المعلومات إلى إزالة جميع أشكال االمتيازات الفردية التقنية أو التنظيمية 
من داخل كيانه، كي يكون قادرا على التكيف مع متطلبات السمة المفتوحة السائدة في كيانه، 

االختناق التي قد تنتج بسبب وجود سلطة فردية، تقف ويضمن إغالق جميع األبواب أمام نطاق 
  2.عائقا أما سريان أنشطته الالمركزية

إن ضمان نجاح تغييب السلطة المركزية، سيجعل التكنولوجيا الرقمية قادرة على تبني 
أنماط جديدة تتالءم مع متطلبات ازدهارها، كما أنه سيجنبها السقوط في نمطية جامدة ستفقدها 

  .ى االبتكار في مجتمع يمر بحاالت تغيير سريعة وحاسمةالقدرة عل
أما من ناحية الهيكلة التنظيمية فإن النسق الهرمي لم يعد مالئما لمتطلبات المجتمع 
المعلوماتي، وحلت محله الهيكلة المفتوحة، حيث تتم عمليات معالجة دؤوبة تسعى إلى ضغط 

الضرورية، قبل أن تكون جاهزة للسريان المعلومات، وتجريدها، وٕالغاء بعض مفرداتها غير 
  .عن صناعة القرار المسئولةباتجاه الجهات 

                                                           
 .يقصد باملاموثي يف هذا السياق هو شغل موقع هام ومؤثر يف جمال التقنية الرقمية داخل املنظمة �
 .247، مرجع سبق ذكره، صفحة الفضاء املعلومايتحسن مظفر الرزو، 1
 .248نفس املرجع ، صفحة  2
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إن سيادة الهيكلة الشبكاتية، رسخ مبدأ غياب أي نقطة مركزية للتحكم العولمي بعد أن 
أحادي يختلف عن  وبمستوىأضحت عملية السريان المعلوماتي ذات خصائص متشبعة، 

  .السلطة المتدرجة من قمته باتجاه القاعدةالهيكل الهرمي التقليدي لمراكز 
بيد أن هذه الخاصية الفردية ال تلغي إمكانية سيادة الفوضى التنظيمية، إذ سيكون لكل 
كيان أو هوية الحق في الدخول إلى البيئة الرقمية لمجتمع المعلومات المفتوح دون وجود 

 تحميلهشطته، أو ضوابط أو محددات، بغرض ضمان عدم حصول تناقضات في سريان أن
  .أعباء تؤدي إلى تغييب الكثير من الكيانات الحيوية القائمة فيه

إضافة إلى ذلك فإن المجتمع الجديد سيعاني من غياب أي نوع من المبادئ الحاكمة، أو 
السلطة القاهرة التي يفتقر إليها الكائن البشري على الدوام لكي تكون له عونا على بلوغ األفضل 

  .تحت مطرقة اآلراء المتناقضة، والميوالت الفرديةعندما يكون 
وسيكون من المستحيل، في ظل مجتمع المعلومات الكشف عن هوية المسئول عما 

 1.حصل، أو ما سيحصل، ستبقى أصابع االتهام موجهة على الدوام إلى كيانات رقمية غائبة
 

 :)التخيلية( االفتراضية  .ج 

أدوار اجتماعية مختلفة لألفراد  في هذا الصدد يمكن الحديث أيضا عن ظهور
االفتراضيين، إذ سيتعامل األفراد والجماعات من خالل قواعد وطقوس معينة عند تعاملهم مع 

الذي يظهر أكثر حرية من الحياة االجتماعية الواقعية ألولئك األفراد، وكذلك  المكان السايبري
، ما يفتح الباب على أشكال والمقيدوالمقنن يتجاوز اإلبحار عبر الشبكات الرقمية المحدود 

-Chat(متجددة من القواعد والطقوس الرقمية االفتراضية، مثل ما بات شائعا عن غرفة الدردشة 

room( ساحة ظاهرة وخفية في الوقت نفسه، كما تقدم فرصة " الشات"، إذ يمكن أن تعتبر غرفة
عالم الواقعي، أو الذين لديهم موانع ووسيلة جديدة للذين ال يستطيعون االندماج االجتماعي في ال

من تكوين عالقات اجتماعية جديدة مثل الذين يعملون ليال ويحتاجون إلى إنفاق النهار في 
النوم مثال، أو ذوي العاهات المانعة من أداء أدوار اجتماعية جيدة، أو أصحاب االضطرابات 

يرغم أو (االنعزال االجتماعي العقلية، أو غير ذلك، ويؤول الحال إلى وضع يتيح لمن يحبذ 
                                                           

 .249، مرجع سبق ذكره، صفحة الفضاء املعلومايتحسن مظفر الرزو، 1
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عبر الشبكة فرصة إلنشاء عالقات اجتماعية،  " Chatالشات"أن يجد في غرفة ) عليه
  .واإلحساس باالنتماء في المجتمع الرقمي، واالنصهار في عالقاته

وفي هذا السياق يمكن أن تكون االفتراضية مخبرا لبعض النظريات والتحليالت االجتماعية، 
لى عالقة التشابه بين ما يصنعه الناس في الفضاء االفتراضي وما يعيشونه فعليا ويرتكز ذلك إ

 SX8" " Émile"�دو��	SX8^0"�دو��	SX8^0"�دو��	SX8^0"�دو��	0^"في مجتمعاتهم، مثال يمكن اختبار نظريات عالمي االجتماع الفرنسي 

Durkheim" ن"، واألمريكي الكندي	�G�{� |EG�08ن	�G�{� |EG�08ن	�G�{� |EG�08ن	�G�{� |EG�08 ""Erving Goffman" المتعلقة بتشكيل ،
  .التفاعل االجتماعي، من خالل رصد نماذج من المجتمعات االفتراضيةالمجتمعات وطبيعة 

فقد كان يعتقد أن النظم االجتماعية مثل العائلة، التعليم واالقتصاد والنظم  "دو��	0^دو��	0^دو��	0^دو��	0^"أما 
السياسية، والدينية هي التي تحدد السلوك اإلنساني، وعليه يرى بعض علماء االجتماع أن 

فضاء االفتراضي الرقمي، وبذلك يمكن استخدام منظور معظم تلك النظم موجودة في ال
وعلى غرار ذلك، . لتفحص كثير من المشكالت االجتماعية على الفضاء المعلوماتي "دو��	0^دو��	0^دو��	0^دو��	0^"

حول الدرامية كإطار عام لفهم التفاعل االجتماعي " �G�{ Goffman	ن}��G	ن}��G	ن}��G	ن"يمكن استخدام نظرية 
التنشئة االجتماعية تتبع أنماطا معينة وتعاليم يرى أن " }��G	ن}��G	ن}��G	ن}��G	ن"في غرف الشات، والمعلوم أن 

محددة، كما يعتقد أن هذه التعاليم ينجم عنها أداء معين لألشخاص غالبا ما تتشكل في شكل 
 1.مواقف اجتماعية

 :تزايد االهتمام بمسألة األمن  .د 

إن تمييع الحدود المكانية وسيادة الفضاء المفتوح، مع غياب المركزية، وعدم وجود 
مركزية تمسك بزمام أركان السلطة داخل كيان الفضاء المعلوماتي، جعل المجتمع أكثر عرضة 

  .للتهديدات المعلوماتية التي قد تعصف بكثير من مرتكزاته الحيوية
إلى ذلك وجود ثغرات أمن معلوماتي نتيجة لتنامي الخبرات لدى المستخدمين  يضاف

وتقادم التكنولوجيات الرقمية بسرعة كبيرة تساهم بتعميق المخاطر المحتملة للتهديدات، أو 
  .الهجمات المعلوماتية

                                                           
 .23:12، الساعة http://www.alhayat.com/science-tech،23/05/2008، علم االجتماع اآليلماجد الشيخ،  1
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لذا أضحت عملية الدخول إلى المنظمات الرقمية، أو مجاميع العمل بحاجة إلى تحويل 
  1.سليمواستخدام كلمات عبور، وٕانشاء جدران نارية محكمة للحفاظ على مقومات أمن رقمي، 

وعلى هذا األساس يمكن القول أن سمات المجتمع الرقمي تستمد أساسا من سمات 
  :التكنولوجيا الرقمية ذاتها، التي يمكن إجمالها في اآلتي

نها تراكمية وأكثر إن المعلومات غير قابلة لالستهالك أو التحول، أو التفتت أل .1
الوسائل فاعلية لتجميعها وتوزيعها، تقوم على أساس المشاركة في عملية التجميع 

 .واالستخدام العام المشترك لها بواسطة الفئات البشرية

، وتنمية قدرة اإلنسان على اختيار أكثر التأثرإن قيمة المعلومات هي استبعاد عدم  .2
 .القرارات فاعلية

ماعي العميق لتكنولوجيا المعلومات، قيامها على أساس التركيز إن سر الواقع االجت .3
عن (وتعميق العمل الذهني ) أو ما يطلق عليه أتمتة الذكاء(على العمل الذهني 

طريق إبداع المعرفة، وحل المشكالت، وتنمية الفرص المتعددة أمام اإلنسان، 
  2).والتجديد وصياغة النسق، وُتعَنى بتطوير النسق

 

 :تكنولوجيا الرقميةماهية ال .2-2

مهمة لتقديم المجتمع الرقمي والذي يتسم  رأيناهاتطرقنا فيما سبق إلى أهم النقاط التي 
بتطبيقاته غير الملموسة، المبنية على أساس المعلومات والمعرفة، أما في هذا المبحث سوف 
نتطرق إلى التكنولوجيا الرقمية، التي تعد جوهر هذا المجتمع وأساس نشوئه، فماذا نقصد بها؟ 

 وما هي أهميتها؟ وما هي مراحل تطورها؟
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .250، مرجع سبق ذكره، صفحة الفضاء املعلومايتحسن مظفر الرزو، 1
 .10، صفحة 2000، 173عدد ال ،)15 جملد(، املنتدى، جمتمع املعلومات العاملي والنموذج احلضاري اجلديدالسيد ياسني،  2
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 :لتكنولوجيا الرقميةمفهوم ا .2-2-1

بتعريف موحد، بل  -كغيرها من المصطلحات الجديدة–لم تحض التكنولوجيا الرقمية 
تعددت هذه التعاريف، وتنوعت تبعا لرؤية كل واحد لها، لذا سندرج عدة تعاريف حتى نبرز 

  :أوجه االختالف واالتفاق بينها

��{�א��
S;���E	�א������B�$S"�א��V�;9א!�
wو�S$� �	دא�"�
�>8�	RqM�3و���	RVS/���&�@��	S���	f$�א-nא�`���4م��،�	S��@و

�$SESE%8א���	8]F0،،،،1ElSא��D��V�;9א�TNRن��
 K "1،�و}	��	�/	��

 :كما تعرف التكنولوجيا الرقمية على أنها

��+$�!��	ج،�/�	20V��،$f،�א�w;	ع�و��8	ل��א���	#""     �F-א

��/���"
[�B�Pא���،$/�+� 3F���?E."2و���	@��F���?�Eא-

 : وتعرف أيضا

"�،$f	���Rא����	ل�א��
S;���E	�א'&S4+��$K0	م�@	��4	ط�و/

��	S��/� "
[� B� �	/�+��א- �و08,	ل �وא�w;	ع، 20Vو�

���?�،��?�،���،$S���K"3  

  : فها كذلكويمكن أن نعر 
"�	S;���E
��2
S;���E	�א'	��	��א\�S$،�و�/�"��.@�"/	
����R	ج�/E	�D��+��l^�وא��

  K"4א��,	ل

  

                                                           
 .14:31، الساعة http://olom.info/ib3/ikonbord.html ،24/12/2007، دور التقنيات احلديثة يف تنمية الدول الصاعدةنور محريري،  1

2 Michel PAQUIN, gestion des technologies de l’information, les éditions Agence d’Arc, sans place, 

Canada, 1990, page 17. 
3 Roger CARTER, information technology, made Simple Books, without place, London, Great Britain, 

1991, page08.  
املعلومات وتكنولوجيا احلاسبات، املكتبة األكادميية، ، أحباث املؤمتر العاملي الثاين لنظم حنو توظيف تكنولوجيا املعلومات لتطوير التعليم يف مصرحممد حممد اهلادي،  4

 .153، صفحة 1994ديسمرب  15-13القاهرة، مصر 
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  : كما يقصد بالتكنولوجيا الرقمية
?�	RqSFو�� 	�E0Vو�� 	��f	��و/ �	/�+��א- "4�� �4G� �S�

�א��Mز�א-��א?"�@.�/��0�2&� �و�8	 ،�	F�t-אد�وא�G9د�/�2א& �9و�
��	/�+�
	�Fא-�@�،�و@.�/E�2א-�	�א�Fو�a+Xא��J+ ���&4א����O	��Eא

�O�a+��F/��R?K1	��n	�א��A&ود� �

خالل التعاريف السابقة للتكنولوجيا الرقمية نستشف العديد من المسائل التي يقوم  من
ث أن على أساسها مجتمع المعلومات الذي يعتمد على أسس وخيارات التكنولوجيا الحديثة، حي

ليس لكونها أشكاال حديثة لصالح البشر، –التحوالت التقنية المتسارعة التي هي موضوع البحث 
تفرزه هذه التقنيات من تحوالت سيكولوجية، وثقافية سفحسب  وٕانما لما  –وزيادة رفاهيتهم 

واجتماعية وسلوكية، حيث تنطلق من األشكال التقنية الحديثة أنماطا بشرية في السلوك والفكر، 
على المجتمع لتفرض ثقافتها وقيمها وأخالقياتها بضاللها لذلك فإن هذه اإلفرازات ال بد أن ُتلقي 

  .الجديدة عليه
وعليه فإن من خالل هذه التعاريف السابقة البد من دراسة ظاهرة التكنولوجيا الرقمية 
وآثارها على المجتمع بصفة عامة، وعلى المؤسسات بصفة خاصة ومعرفة مالمحها وأشكالها 

  .ستطيع تحليل أبعادها وآثارها على المستقبلنوتموجاتها لكي 
باالنتشار الفعال للمعلومات داخل  تمحوعلى هذا األساس فإن التكنولوجيا الرقمية س

  2:المؤسسة، وذلك عن طريق
التأثير التلقائي لتقنية المعلومات من خالل تصنيع أجهزة ومعدات وبرامج حديثة  -

  وبشكل مستمر ومتطور
فعالية التكنولوجيا الرقمية في خدمة الوظائف واألنشطة اإلدارية استجابة مع تزايد  -

هائل وضخم، إضافة إلى تزايد العاملين المعتمدين  المعلومات التي تتدفق بشكل

                                                           
1
 2002.ب. ، دراسة يف نظم املعلومات حتديث اتمع، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، دالعصر الرقين وثورة املعلوماتحممد صالح سامل،   

  .14صفحة 
2
، أطروحة دكتوراه منشورة، الرياض اململكة العربية السعودية، ودورها يف حتسني أداء إدارات املوارد البشرية يف األجهزة األمنية األمتتة ،العتييبيف بن رازان ناصر بن من  

  14، 13ص / ، ص2007
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على المعلومات عن العاملين الذين ال يعتمدون على المعلومات، مما أدى إلى زيادة 
 .فعالية التقنية الرقمية

ن التقنية الرقمية حيز من التغيرات المصاحبة لظهور الحاسب اآللي واستخداماته إ -
 .الواسعة في المجاالت كافة

ولوجيا الرقمية تؤدي إلى رفع فعالية التعاون بين فرق العمل المختلفة مما أن التكن -
 .يدعم العملية اإلنتاجية ويسهم في رفع كفاءتها

إذن فإن ثورة المعلومات فتحت آفاقا واسعة للعثور على رؤى جديدة عجز عنها السابقون 
  .لتلك التقنيات مالفتقاده

لك التداخل الثقافي الذي أفرزته وفرة وسائل إن أحد مالمح التكنولوجيا الرقمية هو ذ
لوجيا الحديثة و االتصال، وسرعتها، حيث استطاعت الدول القوية التي تملك مقومات التكن

بأدواتها وخبراتها ومنسوجها الثقافي أن تغزو الشعوب الضعيفة التي تفتقر لقوة الثقافة وأصالة 
ناصر الثقافات القوية وتعيش مفتخرة على التفكير، وروح الثقة بعناصر حضارتها لتذوب في ع

  .هوامش المجتمعات المَعوِلمة
أن الكمبيوتر سيقود العالم إلى تهديم برج بابل    Edward Hauf" 8دوא�د��R{"حيث يرى 

اللغوي الذي ال يزال عائقا أمام البشرية، حيث سيتمكن من خلق أجواء التفاهم بين اإلنسان 
  1.ف يذهل منها اإلنسانواآللة، وتوليد اآللة لمعار 

 

 :مراحل تطور التكنولوجيا الرقمية .2-2-2

لقد مر تطور التكنولوجيا الرقمية بثورات عديدة ومترابطة، والتي يمكن إيجازها في خمس 
  2:مراحل أساسية

تميزت هذه المرحلة بظهور التجمعات البشرية نتيجة لبداية عملية  :الثورة األولى -
التفاهم اإلنساني باستخدام اإلشارات، وقد تبع ذلك تطور على جانب كبير من 

                                                           
1
  .16، مرجع سبق ذكره، صفحة العصر الرقين وثورة املعلوماتحممد صالح سامل،   

2
  43، 42ص / ، ص2005، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، تكنولوجيا االتصال احلديثةحسن عماد مكاوي،   
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األهمية في ارتقاء هذا التفاهم حينما بدأ اإلنسان في استخدام اللغة، إذ أصبح من 
  .واكتشافاتها الممكن ألول مرة أن تجمع البشرية حصيلة ابتكاراتها

والتي تميزت باختراع أقدم طريقة للكتابة في العالم وهي الطريقة : الثورة الثانية -
الكتابة على الطين اللين، وقد َحَفَظت هذه ) السومريون(السومرية، حيث استطاعوا 

األلواح الطينية الفكر السياسي واالجتماعي والفلسفي في مراحله األولى، لكن الكتابة 
تكن كافية لحل مشكالت االتصال، فقد كانت الكتب البدائية باهظة الثمن، وحدها لم 

 .وكانت حكرا على رجال الدين وأبناء الطبقة الغنية

اقترنت بظهور الطباعة في منتصف القرن الخامس عشر، ويتفق : الثورة الثالثة -
�;��mEج"معظم المؤرخين على أن  	ED�0 " هو أول من فكر في اختراع الطباعة

 .لحروف المعدنية المنفصلة وأتم طباعة الكتاب المقدس باللغة الالتينيةبا

خالل القرن التاسع عشر بدأت معالم ثورة االتصال الرابعة التي : الثورة الرابعة -
اكتمل نموها في النصف األول من القرن العشرين، فقد شهد القرن التاسع عشر 

بعض المشكالت الناجمة عن  ظهور عدد كبير من وسائل االتصال استجابة لعالج
الثورة الصناعية، وبالتالي أصبحت األساليب التقليدية لالتصال ال تلبي التطورات 
الضخمة التي شهدها المجتمع الصناعي، وقد ُبذلت محاوالت عديدة الستغالل 
ظاهرة الكهرباء بعد اكتشافها وظهرت العديد من المخترعات الجديدة نتيجة استغالل 

اخترع الهاتف  1876، وفي عام 1837ربية، حيث اخترع التلغراف عام الطاقة الكه
 الخ... لنقل األصوات إلى مسافات بعيدة

شهد النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الحادي : الثورة الخامسة -
والعشرين من أشكال التكنولوجيا ما يتضاءل أمامه كل ما تحقق في عدة قرون 
سابقة، ولعل من أبرز مظاهر التكنولوجيا ذلك االندماج الذي حدث بين ظاهرتي 

علومات في ويتمثل المظهر البارز لتفجر الم. تفجر المعلومات وثورة االتصال
استخدام الحاسب الرقمي في تخزين واسترجاع خالصة ما أنتجه الفكر البشري في 
حيز متاح وبأسرع وقت ممكن، وقد تمثلت الثورة الخامسة في استخدام األقمار 

 .الصناعية لنقل المعلومات والبيانات والصور عبر الدول والقارات بطريقة فورية
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ومن العوامل التي ساعدت على إحداث هذه الثورات التطور الحاصل في ميدان إنتاج 
  1:واستخدام التكنولوجيا الرقمية نذكر

الرغبة في الحصول على أكبر قدر من المعلومات بشكل فوري نتيجة عوامل  -
  .المنافسة في السوق الرأسمالي

ابعة لمركز العمل في الحاجة إلى توفير قنوات لالتصال الفوري مع الوحدات الت -
 .أماكن جغرافية بعيدة

الرغبة في الحصول على خدمات سريعة مثل شراء السلع والتعامل مع البنوك  -
 .والمؤسسات

الرغبة في نقل الرسائل بسرعة تواكب سرعة حركة المجتمع باستخدام وسائل جديدة  -
 .مثل البريد اإللكتروني وتخزين الصورة والفاكس السريع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                           
1
  46، 45ص / ، مرجع سبق ذكره ص تكنولوجيا االتصال احلديثةحسن عماد مكاوي،   
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الخمس المتعاقبة التكنولوجيا الرقميةثورات : 

                                         
. 
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.خمطط من إجناز الباحث 1
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 :خصائص التكنولوجيا الرقمية .2-2-3

يرى خبراء اإلدارة والتنظيم أن الممارسات الفضلى في عصر العولمة ال تتحقق إال من 
  .خالل إدارة متطورة ذات معايير مفتوحة وفي بيئة رقمية افتراضية راقية

  1:التكنولوجيا الرقمية بجملة من الخصائص، نوجزها فيما يلي ولذلك تميزت
تسهم التكنولوجيا الرقمية في تعجيل الخطى باتجاه تحقيق استمرار الممارسات الفضلى  -

وضمانها، مادامت التكنولوجيا الرقمية األسلوب األكثر فاعلية وكفاءة لتسيير العمل 
 ).التخطيط، التنفيذ والرقابة(االفتراضي من حيث 

التكنولوجيا الرقمية لها القدرة على تحقيق أعلى درجات سرعة الخاطر ورشاقة الحركة  -
والمرونة العالية، التي تتجسد بتوفير أي شيء وكل شيء، وفي أي وقت ومكان وبأية 

 .طريقة

تتمتع التكنولوجيا الرقمية بخاصية القدرة على تحسين الفاعلية التشغيلية، من خالل  -
ل ألرقى التقنيات المتاحة بالنسبة للمؤسسة والعقول الرقمية المدربة االستثمار األمث

الفاعلية  بتحسينفقط تؤمن والخبيرة إال أن التكنولوجيا الرقمية بحكم طبيعتها المتجددة ال 
جاهدة لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة، من خالل تحقيق أعلى  تسعىالتشغيلية، وٕانما 

لية وضمانها مقارنة بالمنافسين، وهذا ال يتحقق بسهولة في مستويات الفاعلية التشغي
 .خصوصا عندما ال تكون المنافسة شديدة -غير الرقمي–النظام السابق 

 .تقليص المكان، فالتكنولوجيا الرقمية تجعل كل األماكن متجاورة  -

تقليص الوقت، تتيح وسائل التخزين التي تستوعب حجما هائال من المعلومات المخزنة  -
 .التي يمكن الوصول إليها بيسر وسهولةو 

 2.اقتسام المهام الفكرية مع اآللة، نتيجة حدوث التفاعل والحوار بين الباحث والنظام -

أهم ما يميز التكنولوجيا الرقمية هو تطوير المعرفة وتقوية فرص : الذكاء االصطناعي -
 .تكوين الموارد البشرية من أجل الشمولية والتحكم في عملية اإلنتاج

                                                           
 .21- 20/ ، صفحة2005رات العربية املتحدة، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، اإلما، اإلدارة الرقمية ااالت والتطبيقاتبشري عباس العالق،  1
 .155، مرجع سبق ذكره، صفحة حنو توظيف تكنولوجيا املعلومات لتطوير التعليم يف مصرحممد حممد اهلادي،  2
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مجموعة التجهيزات المستندة على التكنولوجيا الرقمية من  تتوحد: تكوين شبكات االتصال -
أجل تشكيل شبكات االتصال، وهذا ما يزيد من تدفق المعلومات بين المستعملين 
والصناعيين وكذا منتجي اآلالت والخدمات، ويسمح بتبادل المعلومات مع بقية 

 1.النشاطات األخرى

أن مستعمل التكنولوجيا الرقمية يمكن أن يكون مستقبال أو مرسال في آن أي : التفاعلية -
واحد، فالمشاركين في عملية االتصال يستطيعون تبادل األدوار، وهو ما يسمح بخلق 

 .نوع من التفاعل بين األنشطة

وتعني إمكانية استعمال الرسالة في أي وقت يناسب المستخدم، فالمشاركين : الالتزامنية -
 .لبين باستخدام النظام في نفس الوقتغير مطا

وهي خاصية تسمح باستقاللية التكنولوجيا الرقمية، فاإلنترنت مثال تتمتع : الالمركزية -
باستمرارية عملها في كل األحوال، فال يمكن ألي جهة أن تعطل اإلنترنت على مستوى 

 .العالم بأكمله

تصالية المتنوعة الصنع، أي بغض وتعني إمكانية الربط بين األجهزة اال: قابلية التوصيل -
 .النظر عن الشركة أو البلد الذي تم فيه الصنع

أي أنه يمكن للمستخدم أن يستفيد من خدمات اإلنترنت أثناء : قبلية التحرك والحركية -
تنقالته، أي من أي مكان عن طريق وسائل اتصال كثيرة، مثل الحاسب اآللي النقال، 

 الخ... الهاتف المحمول

وهي إمكانية نقل المعلومات من وسط آلخر، كتحويل الرسالة المسموعة : التحويل قابلية -
 .إلى رسالة مطبوعة أو مقروءة

وتعني إمكانية توجيه الرسالة االتصالية إلى فرد واحد أو جماعة معينة : الالجماهيرية -
 بدل توجيهها بالضرورة إلى جماهير ضخمة، وهذا يعني إمكانية التحكم فيها حيث تصل

مباشرة من المنتج إلى المستهلك، كما أنها تسمح بالجمع بين األنواع المختلفة 

                                                           
  .29 مرجع سبق ذكره، صفحة ، -DML، األغواط كدراسة حلة مديرية الصيانة لسوناطرا– أثر تكنولوجيا املعلومات على املوارد البشرية يف املؤسسةمراد رايس،  1
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لالتصاالت سواء من شخص واحد إلى شخص واحد، أو جهة واحدة إلى مجموعات، أو 
 .من الكل إلى الكل أي من مجموعة إلى مجموعة

غير  وهو قابلية هذه الشبكة للتوسع لتشمل أكثر فأكثر مساحات: الشيوع واالنتشار -
 .محدودة من العالم، بحيث تكتسب قوتها من هذا االنتشار المنهجي لنمطها المرن

وهو المحيط الذي تنشط فيه هذه التكنولوجيا حيث تأخذ المعلومات : العالمية والكونية -
مسارات مختلفة ومعقدة، تنتشر عبر مختلف مناطق العالم، وهي تسمح لرأس المال بأن 

لنظر إلى سهولة المعامالت التجارية التي يحركها رأس المال يتدفق إلكترونيا خاصة با
  1.الرقمي، فيسمح لها بتخطي عائق المكان واالنتقال عبر الحدود الدولية

 

 :مجاالت استعمال التكنولوجيا الرقمية .2-2-4

المالحظ أن أي تكنولوجيا لها طبيعة اقتحامية، بمعنى أنها تقتحم المجتمعات سواء  من
كانت مطلوبة أو غير مطلوبة، مرغوبة أو غير مرغوب فيها، وذلك لما تقدمه من سلع جديدة 

  2.أو بما تولده من حاجة إلى السلع الجديدة أو الخدمات
فراد المجتمع في ممارسة أعمالهم هذا االقتحام يعود عادة ألن التكنولوجيا تساعد أ

اليومية البسيطة منها والمعقدة، والتكنولوجيا الرقمية وخاصة في اآلونة األخيرة لم تترك أي 
مجتمع إال واقتحمت جميع أنشطته، سواء االجتماعية أو االقتصادية والسياسية، والمدنية، 

مجال التكنولوجيا الرقمية في المجتمع  الخ، وهذا ما يبين اتساع...والعسكرية، التجارية والتعليمية
حدد المجلس األوربي مجال التكنولوجيا الرقمية بإيجاد شبكات  1995المعلوماتي، فمنذ عام 

توفر المعلومات لهذا المجتمع وأفراده في كل زمان ومكان، ألن مركز ثقل  راقيةمعلوماتية 
ن تشجيعه لدخول هذا المجتمع بوعي التكنولوجيا الرقمية هو المورد البشري، وبالتالي البد م

وٕادراك، علما بأن مجموعات كبيرة من الناس في أوربا مازالت تعيش على هامشه، غير قادرة 
على إيجاد مكان لها داخله بسبب تكاليفه التي تفوق طاقتها المادية من جهة وجهلها باستخدام 

  .تقنياته من جهة ثانية، لذلك تبقى بعيدة عنه أو رافضة له

                                                           
 .206-205/، مرجع سبق ذكره، صفحةأثر التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يف املؤسسة االقتصاديةبومايلة سعاد، فارس بوباكور،  1
 .140، صفحة 1996األهرام للرتمجة والنشر، القاهرة، مصر، ، مركز "اآلمال والتحديات" 21مصر يف القرن أسامة الباز،  2
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  1:قد حدد هذا المجلس ثالثة سبل لحل هذه اإلشكاليات، وهذه السبل هيو 
التزام الدول بإقامة قواعد خدمات أساسية قاعدية ووضعها تحت تصرف جميع  .1

المواطنين مهما كانت إمكانياتهم المادية، ومستوياتهم االجتماعية أو االقتصادية أو 
التدريب والتكوين المستمر،  المعلومات المفتوحة، معلومات حول: الثقافية، مثل

 .الصحة، إلى غير ذلك وبأسعار منخفضة

إقامة نقاط محلية أو منافذ داخل المدارس والمكتبات واألماكن العامة المناسبة، وذلك  .2
 .لفائدة الناس الذين ال يتوافر على مثلها في منازلهم

اإلعالم القوي حول أهمية جعل هذه الخدمات الرقمية إلزامية، وهي الخدمات  .3
 .اإلعالمية، المعلوماتية، اإللكترونية، حتى تتأكد وتزداد رسوخا داخل المجتمع

ثم إنه ال يمكن تعميم المنافذ العامة هذه في كل مكان، بل يجب أيضا تعميم المعلومات 
ينها ووضعها تحت التصرف واعتمادها داخل القوانين على الخط، وهي مسؤولية الدولة لتأم

  .واألنظمة المعتمدة رسميا، حتى يكون حقا راسخا من حقوق المواطنين يضمنه القانون
إننا نعيش نهضة جديدة شبيهة بتلك النهضة التي عرفت في عصر الثورة الصناعية، 

ع واالبتكار واالكتشاف العلمي ألن التكنولوجيا الرقمية توحي بوالدة نهضة جديدة يعمها اإلبدا
، ومعروف أن عصر النهضة األول أنهى العصور الوسطى المتخلفة وقاد المجتمعات الهائل

إلى العصر الحديث، واآلن يعمل عصر النهضة الثاني على إنهاء العصور الحديثة المتخلفة 
قق بقوى السوق أيضا إلقامة حقبة أخرى تتصف بالثقافة اإللكترونية، وهذا ال يمكن أن يتح

وحدها بل أن على مسودة المعلومات الشاملة أن تكون أرضية للتنظيم السياسي واالجتماعي 
  .للسوق للتكنولوجيا الرقمية

إن التكنولوجيا الرقمية ومنتجاتها يجب أن تتجه نحو حاجات المستخدمين وتوقعاتهم، 
مات المطلوبة، وال يجوز الخد ألحسنوتمكينهم من استخدام منافذ رخيصة بتكاليف معقولة 

حصر الخدمات الشاملة بقضية تخفيض التكاليف أو الخدمات الهاتفية فقط، بل يجب توسيعها 
  .العتبارات رقمية بكيفية أخرى هامة

                                                           
 .36، صفحة 2001، )02عدد ال(، الة العربية للمعلومات، املكتبات اجلامعية والبحث اجلامعي يف جمتمع املعلوماتعبد اللطيف الصويف،  1
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أكثر مريحة إن التفكير في تحسين الخدمات الهاتفية الصوتية وتخفيض تكاليفها وجعلها 
المجتمع المرقمن فهو أمر آخر تماما، إذ فيه أما ية أصبح ُيحسب على التكنولوجيا ما قبل الرقم

إنه مجتمع العلم وهو الينبوع األقوى للشكل  -اإللكترونية–تدخل جميع الحاجات اإلعالمية 
�Bא(���: "عن ذلك بقوله "William Martin"" وS+0	م�/	��2وS+0	م�/	��2وS+0	م�/	��2وS+0	م�/	��2"الجديد للمجتمع، ويعبر المفكر 

�E0����3ن�����2I[&/	��אO	�>�א ��א�����،Sو�� ،$/	��א� �	/$� �m[&/	��א-�+�/	��א��	/+$�

�
�، ثم إن المشتغلين في الخدمات الشاملة ليسوا فقط عارضي االتصال، بل أيضا منتجو "א�
) منتجو بنوك المعلومات، عارضو بنوك المعلومات(محتوى المعلومات واقتصاد المعلومات 

المكتبات، اإلدارات العامة، السينما، التلفاز، كذا الناشرون وهم معنيون أيضا باإلمداد والتزويد 
 وفهارسهامن خالل اإلعالم عن منشوراتهم الجديدة وبخاصة منها الدوريات، األساسي 

  1.ومستخلصاتها، وهي معلومات يقدمونها اليوم عبر شبكة اإلنترنت
وهذا ما يبين أن مجاالت التكنولوجيا الرقمية ليست محدودة، بل شملت حتى الميادين  

ة حيث بزغ في بيئة التكنولوجيا التي عجز اإلنسان عن اقتحامها، وفتحت بذلك آفاق جديد
  : الرقمية خدمات االتصاالت البعيدة والجديدة مثل

  .عن بعد الصيرفة
  .البحـث عن بعد

  .المؤتمرات عن بعد
  .التدريب عن بعد
  .التسويق عن بعد

  :ويمكن أن نخلص ألهم المجاالت التي تحتويها التكنولوجيا الرقمية
 :المجال االجتماعي .1

لقد تفاعلت التكنولوجيا الرقمية مع الحياة االجتماعية وأحدثت تغييرات في السلوكيات 
، ومن أمثلة ذلك التجارة اإللكترونية، المخازن اجتماعيةللناس، وأحدثت تغييرات  االجتماعية

اإللكترونية، التعليم والتدريب اإللكتروني، الروايات اإللكترونية، وحتى الجامعات اإللكترونية 

                                                           
 .37مرجع سبق ذكره، صفحة عبد اللطيف الصويف، املكتبات اجلامعية والبحث اجلامعي يف جمتمع املعلومات،  1



ïãbrÛa@Ý—ÐÛa 

 �����و���������א���
	��א�����

 

 

 62 

االفتراضية، وقد نتج عن ذلك تغيرات اجتماعية مصاحبة للتكنولوجيا الرقمية في مختلف مناحي 
الحياة االجتماعية سواء داخل المنزل أو خارجه، كما ظهرت الشبكات االجتماعية التقنية، حيث 
يلعب الناس أدوارا وعالقات متنوعة مع بعضهم البعض ومع نظم وشبكات المعلومات 

 1.اإللكترونية

 :المجال االقتصادي والمالي .2

أتمتة أعمال البنوك، الهدف منها تحسين الخدمات، سرعة الضبط للحاسبات، مساندة  -
 .الرقابة المالية على البنوك

تحويل األموال إلكترونيا، الهدف منه سرعة الخدمة، تقليل العمل الورقي للعمليات بين  -
 .البنوك

 .النظم االقتصادية وتقسيم االستراتيجياتإقامة النماذج االقتصادية لتحليل أداء  -

التصميم بمساعدة الحاسوب، سرعة تعديل وتعدد تجارب التصميم وتوفير جهد ما بعد  -
 2.التصميم من خالل قيام النظام اآللي بتحديد قوائم المكونات والمواد الداخلة فيه

 

  :مجال التعليم والتدريب .3

ء والطيارين على سبيل المثال على قيادة التدريب من خالل المحاكاة لرواد الفضا ظمنُ  -
 .المركبات، وهذا ما يقلل التكاليف والخطر

برمجيات مساندة التعليم والتعلم، الهدف منها زيادة إنتاجية المعلم والطالب على حد  -
 .السواء في مواجهة تضخم المادة التعليمية وتعقدها

السياسات التربوية والتخطيط نظم المعلومات التربوية، والتي تساعد على صياغة ووضع  -
 .في مجال التعليم والتنظيرالتربوي وجهود البحوث 

 

                                                           
 .15، صفحة 2002، دار الشرق، عمان، األردن، األمن وحرب املعلوماتذياب البدانية،  1
 .61، صفحة2002، عامل الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة، مصر، تكنولوجيا التعليم يف عصر املعلومات واالتصالكمال عبد احلميد زيتون،  2
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تأهيل وتطوير قدرات القوى العاملة في المؤسسة، وذلك بتخطيط برامج تدريبية عالمية  -
تمس كل احتياجات المورد البشري في المؤسسة للتحكم في األداء ورفع الكفاءة 

 1.والجودة

التي مستها التكنولوجيا الرقمية والتي تقود تدريجيا نحو تطبيق  هذا وغيرها من المجاالت
إدارة رقمية، حيث أن اإلدارة الرقمية تنمو وتترعرع في بيئة االبتكار والخلق واإلبداع، وتستمد 
قوتها من المعين الذي ال ينضب من الفكر الرقمي واإلبداع المعرفي الذي هو سمة من سمات 

�0�"ه عصر اليوم، وهذا ما يؤكد	;�"S@��0	;�"S@��0	;�"S@��0	;�"S@" "Bill Gates"  مايكروسوفت"رئيس مجلس إدارة شركة 

Microsoft :"  

"	E�8א��P	iMא��$Sא������	i/א���/�"/	�א�wGא=S$�!دא������
�.@� �+�� �/+��س 
	ن/� 	E/� qK
�� 0
�ن� �3ن �دون 	E���[� ]tون

	S;���E
��	@� 	E/אVא��� J+ � &����� $Sא����� 	Eدא��cG� �;&�א�:، K�$G��א-
�eS41�2/�	EE
X�YNא��$G��
�س����,	د�א-/�	E0&���.+/	�وو��Pא�

	�@��]	M���`زא��א�	א!��m�3".2  

 :الرقمية الشبكات المعلوماتية .2-3

إن ازدياد حجم البيانات التي تتعامل معها المؤسسة أدى إلى زيادة اهتمامها باستخدام 
شبكات المعلومات الرقمية في تجميعها ومعالجتها، تخزينها واسترجاعها، وذلك بهدف تطوير 

  .نظام معلوماتها والزيادة من فاعليته
 

 :مفهوم الشبكات المعلوماتية الرقمية وأنواعها .2-3-1

لربط أجهزة الحاسوب ببعضها ) مثل نظام الهاتف(تعتبر الشبكات نظام اتصاالت 
صوت، (بغرض تحقيق المشاركة في المعلومات واألجهزة الطرفية واإلرسال واستقبال المعلومات 

  .والبيانات) صورة

                                                           
 .39، صفحة 1999نشر، . ب.د، 02، دار الرضا للنشر، جزء وجيا املعلومات عل أعتاب القرن احلادي والعشرينتكنولمعن النقري،  1
 .09، مرجع سبق ذكره، صفحة اإلدارة الرقمية ااالت والتطبيقاتبشري عباس العالق،  2
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  1:حيث يمكن تقسيم الشبكات المعلوماتية إلى نوعين هما
  LAN: الشبكة المحلية -1

ة تؤكد أنها الشريك الذي ال غنى عنه للحاسب الشخصي في المكتب أو الشبكة المحلي
الشركة، ونستطيع القول أن التزاحم حول استخدام األجهزة المساعدة مثل الطابعات، وكذلك تزايد 
الحاجة إلى القرص الصلب وسعة مساحة التخزين، كانا وراء ظهور الشبكات المحلية، ثم كان 

وليد لها، ومن خالل هذه الوظيفة الهامة أسهمت تلك الشبكات إسهاما  البريد اإللكتروني هو أهم
، وأصبح على المهندسين المعماريين اآلن "مكاتب بال أوراق"كبيرا في تحقيق ما نسميه اليوم 

عند تجهيز مباني المكاتب والشركات أن يقوموا بتمديد أسالك وخطوط الشبكات المحلية داخل 
 2.لهاتف والكهرباءالجدران إلى جانب أسالك ا

 WAN: الشبكة الواسعة -2

لربط الشبكات المحلية المتباعدة جغرافيا بعدا كبيرا، فالشبكات الواسعة تستخدم  تستخدم
األجهزة الموجهة أو المسيرة والخطوط المتخصصة لنقل البيانات رقميا بحيث يمكن لها اختيار 

  3.المسار المناسب لنقل البيانات، وتعتبر شبكة اإلنترنت مثاال لها
  

 :ةأهمية الشبكة المعلوماتية الرقمي .2-3-2

إن اهتمام العالم المتقدم باستخدام تقنيات المعلومات الرقمية لم يأت من فراغ، بل 
لتحقيق أهداف وفوائد كبيرة نتيجة الستخدام هذه التقنيات، ولذلك بدأت المؤسسات واإلدارات 

  :تتسابق في تطبيق نظام االتصال الشبكي الرقمي للوصول إلى األهداف التالية
  4.المعلومات وتسهيل العالقة مع العمالء داخل المؤسسة وخارجهاتطوير تدفق  -
 .تجميع البيانات من مصادرها األصلية بصورة موحدة -

                                                           
1
، دراسة مسحية على العاملني بإدارات املوارد البشرية يف لبشرية يف األجهزة األمنيةاألمتتة ودورها يف حتسني أداء إدارات املوارد اناصر بن منيف بن رازن العتييب،   

  44صفحة  2007، جامعة نايف للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية، )غري منشورة(األجهزة األمنية املركزية مبدينة الرياض، أطروحة دكتوراه 
2
  .133، مرجع سبق ذكره، صفحة االتصال احلديثة تكنولوجياحسن عماد مكاوي،   

3
  .134نفس املرجع، صفحة  

4
  .45، املرجع السابق، صفحة ناصر بن منيف بن رازن العتييب  
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تقليل معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير قاعدة للبيانات وربطها بمراكز اتخاذ  -
 .القرار

كافة  ترسيخ ثقافة تكنولوجيا المعلومات لدعم وبناء ثقافة مؤسسية إيجابية لدى -
 .العاملين

 .التعلم المستمر وبناء المعرفة -

 1.اختصار وقت تنفيذ المعامالت المتعلقة بالعمالء -

التواصل عن بعد، فالشبكة تتيح إمكانية التواصل بين المستخدمين في مواقع مختلفة  -
يستخدمون نظم تشغيل مختلفة وبرامج مختلفة، حيث أن هذه الطريقة تَمكن 

 .األطراف من عقد لقاءات واجتماعات تنسيقية بأقل التكاليفالمؤسسات المترامية 

 2.مع سوق العمل) المعاهد، مراكز التدريب(ربط مصادر الموارد البشرية المؤهلة  -

  
 :شبكة االنترنت كنظام معلوماتي رقمي عالمي .2-4

لقد أصبحت شبكة اإلنترنت في وقتنا الحالي تمثل قمة التطور التكنولوجي وهي أعظم 
إنجاز حضاري عرفته البشرية، حيث يمكن اعتبارها كنظام يجمع بين كل أنواع وأهم 

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في تكنولوجيا رقمية واحدة، فهي تشمل على كمية كبيرة جدا من 
الوثائق والمعلومات المتوافرة في حواسيب الشبكات المحلية واإلقليمية والتي تكون مبوبة 

وصول إليها واالستفادة منها، ففي مجال التنظيم مثال تم االعتماد على ومصنفة بشكل يسهل ال
التخطيط، التنظيم، (استخدام شبكة اإلنترنت وشبكات األعمال في إنجاز الوظائف األربعة 

بطريقة رقمية إلكترونية، األمر الذي أدى إلى ظهور إدارة جديدة تسمى باإلدارة ) القيادة، الرقابة
 .اإلدارة التقليديةالرقمية إلى جانب 

 
 

  
                                                           

1
  .46، مرجع سبق ذكره، صفحة ناصر بن منيف بن رازن العتييب 

2
طروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ، أ"دراسة حالة اجلزائر"اإلنرتنت وتطبيقاا يف جمال التسويق إبراهيم خبيت،   

  .86، صفحة 2003-2002اجلزائر 
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 :مفهوم شبكة االنترنت وتطورها التاريخي .2-4-1

إن شبكة اإلنترنت ليست عبارة عن شبكة واحدة، بل هي مجموعة من شبكات الحاسوب 
، تالمنظمة والممتدة عبر الكرة األرضية بكافة دولها من خالل خطوط الهاتف وأجهزة والستاالي

  .ونظم االتصال األخرى
تحظ اإلنترنت بمفهوم واحد بين المختصين، هذا االختالف في  وفي هذا السياق لم 

الطريق السريع الرقمي، شبكة : التعاريف صاَحبه كذلك اختالف في المسميات، فنجد مثال
المعلومات الرقمية، في حين يطلق البعض اآلخر عليها مسميات المجتمع العالمي، كود النقل 

  1.لة، شبكة الشبكاتالالمتزامن، شبكة الخدمات الرقمية المفض
  :حيث يمكن تعريف شبكة اإلنترنت على أنها

���3א �	�" �א[��{ J+ � lSא'�א�� �	
�[� 2/� $ ���
�2/� &0&��א� ���4&م 	�ES@� 	�SG� ������ ��	,���א �	
�و]� 	�/	xD3و
���&� +��J_^���א�"��� ،�	 	�fאد�وא�G9א�.@� ،�	/�+�אd&/	��وא-

� W@� �G� � $S-	 (TCP/IP)� ،��&Dوא� lI	�� $��� "S
���� �	S��@و
�J+ � & 	F�� ،��w�!	@� �א-�,+$ lSوא'�א�� �	
�א��� S�� 	���M�

�	/�+�  2."�4"�و��	دل�א-

  : وتعرف كذلك

"�"���� �א�` $S �Mא�� �	
�א��� 2/� q��� � &د 2/� p0V/� �R
�eGو�lS�2א'�א�/�$+#	R�$ ����.@ل�	,��	@�J�F0�،���M/م�	_E@

�،�&Dوא�$�w�/�$���^Sא��/��R(TCP/IP)��2/ع����e+��*�F��`א�

                                                           
نوفمرب  04-01، وقائع املؤمتر العريب الثامن للمعلومات، القاهرة، مصر، اإلنرتنت وشيء من قضاياها يف املكتبات ومراكز املعلوماتحامد الشافعي دياب،  1

 .362، صفحة 1999
، وقائع املؤمتر العريب الثامن للمعلومات، القاهرة، مصر، شبكة اإلنرتنت العاملية واستخداماا يف املكتبات ومراكز املعلوماتحسن حممد العفسي، مها أمحد غنيم،  2

 .416، صفحة 1999نوفمرب  01-04
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�$��/� �و@��$40 $S�	 � $ �F@� �	/�+��א- ���	دل e0�I� 2 � " 	Mא��

$0V��/�  1."و

وال يزال استخدام شبكة اإلنترنت يتزايد سنويا على مستوى المنظمات واألفراد نظرا للكمية 
ي مجال اإلدارة حتى صارت الهائلة من المعلومات التي توفرها، والتي يمكن االستفادة منها ف

تعتبر من أحد أهم وسائل االتصال األساسية مثل الهاتف والفاكس، وتتميز شبكة اإلنترنت عن 
  2:باقي الشبكات بمجموعة من الخصائص أهمها

فبإمكان أية شبكة فرعية أو محلية في العالم أن : اإلنترنت مفتوحة ماديا ومعنويا -
منها دون قيود أو شروط سواء من حيث  ترتبط بشبكة اإلنترنت، وتصبح جزءا

 .الموقع الجغرافي أو التوجه السياسي أو االجتماعي

فاإلنترنت حققت ما لم تحققه أية تقنية سابقة في تاريخ : اإلنترنت عمالقة متنامية -
سنة ليصبح  38اإلنسان من حيث السرعة، واالبتكار والنمو، فحيث احتاج المذياع 

 16سنة، في حين احتاج الحاسوب  13مليون مشترك، واحتاج التلفاز إلى  50لديه 

سنوات فقط، هذا باإلضافة إلى أن  )04(سنة، أم اإلنترنت فإنها احتاجت إلى أربع 
 .عدد المستخدمين لها في تزايد مستمر

فال توجد وسيلة حاليا تضاهي شعبية اإلنترنت، ألنها وسيلة  :اإلنترنت شعبية -
يست مقصورة على فئة معينة، فسرعة التواصل عبر شبكة اإلنترنت هي جماهيرية ول

بسرعة الضوء ناقلة معها البيانات والمراسالت والمعارف والمداوالت المالية والعقود 
 .واالستشارات، فقد أصبح العالم كوكبا ال يعرف فيه التواصل نوما

لرقمية متطورة مستمرة فالبحوث في مجال التكنولوجيا ا :اإلنترنت متطورة باستمرار -
في النمو نحو األحسن، فعالم اإلنترنت كل يوم يعدنا بالجديد والمفاجآت 

 .واالختراعات واالبتكارات المذهلة
 

  
                                                           

 .212، مرجع سبق ذكره، صفحة عالم واالتصال يف املؤسسة االقتصاديةأثر التكنولوجيات احلديثة لإلبومايلة سعاد، فارس بوباكور،  1
 .100- 98/، صفحة2001، 02، العدد 3000، جملة العربية املكتبات يف عصر اإلنرتنت حتديات ومواجهةهشام بن عبد اهللا عباس،  2
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 :متطلبات االرتباط بشبكة االنترنت وأهم خدماتها .2-4-2

 إن االرتباط الشائع االستخدام هو االرتباط عن طريق الخط الهاتفي العادي، وهو األكثر
  1:استخداما لدى األفراد يحتاج إلى المتطلبات التالية

  )جهاز كمبيوتر(حاسوب  -
 "Modem مودم"جهاز استقبال وٕارسال  -

 .خط هاتفي، من المستحسن أن يكون رقمي طنيني -

 Internet explorer ،Netscapeبرامج مالحة أو وصول إلى اإلنترنت مثل  -

على اشتراك عند أحد موزعي خدمات اإلنترنت، االشتراك يجسد في فتح  الحصول
 Pass(وكلمة المرور ) User Name(حساب إنترنت استغالله يتطلب اسم المستخدم 

Word ( باإلضافة لذلك يسلم موزع الخدمات لزبائنه التهيئة الالزمة للحاسب وكذلك أرقام
  .المضيف) Server( تصال بحاسب الموزعالخطوط الهاتفية المجمعة التي تمكنه من اال

فلقد أصبحت شبكة اإلنترنت في الوقت الحالي تمثل الوسيلة األكثر تفاعلية، والتي تضم 
اآلالف من المواقع التي تقدم خدمات يستطيع كل شخص االستفادة منها يوميا وبتزايد الطلب 

ذه الشبكة الرقمية على هذه الخدمات أصبح من الضروري تطوير استخدامات وتطبيقات ه
ووضع واجهات تعامل مبسطة حتى يستطيع الجميع االستفادة منها والتفاعل معها بسهولة 

  .مطلقة
وسيتم التعرض فيما يلي لبعض الخدمات التي يمكن االستفادة منها من خالل استعمال 

  2:شبكة اإلنترنت، حيث تتألف الخدمات المتاحة على اإلنترنت من العناصر التالية
  
  :)web-wide-world(الشبكة العنكبوتية العالمية : والأ

تتألف هيكلة الشبكة العنكبوتية من مستويين ينعكس من خاللهما المظهر الذي يقبع 
  .أمامنا عندما نطالع مواقع الويب المنتشرة

                                                           
 .91بق ذكره، صفحة مرجع س ،"دراسة حالة اجلزائر"اإلنرتنت وتطبيقاا يف جمال التسويق إبراهيم خبيت،  1
 .26- 24/، مرجع سبق ذكره، صفحةالفضاء املعلومايتحسن مظفر الرزو، 2
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الويب السطحية، يتألف من مجموعة متنوعة من صفحات الويب  :المستوى األول -
الثابتة، والمتوافرة بصورة علنية لعامة المستخدمين حيث يمكن ألي مستخدم الوصول 

 .إليها، ومن دون استثناء

ثل هذا المستوى جزءا محدودا من المحتوى الشامل لمواقع الويب الذي تتألف منه ويم
 .اإلنترنتصفحات الويب المنتشرة على 

الويب العميقة، يتألف من قواعد متخصصة تستخدمها مواقع الويب، : المستوى الثاني -
ومواقع ويب فعالة التصل إليها أيادي المستخدمين التقليديين للفضاء المعلوماتي، ويزيد 

ضعف على المعلومات  500- 400حجم المعلومات المتوافرة على هذا المستوى بحوالي 
 .يب السطحيةالمتوافرة في الو 

مليار وثيقة رقمية، وتمر بمعدالت نمو تصل إلى  2,5تتألف الويب السطحية من حوالي 
كيلوبايت، فإن  20-10مليون صفحة يوميا، ولما كانت سعة محتوياتها تتراوح بين  7,3حوالي 

تيرابايت من المعلومات، أما إذا وجهنا  50السعة الكلية لطبقة الويب السطحية تقترب من 
مليار وثيقة ويب مترابطة مع  550ظارنا صوب طبقة الويب العميقة فسنجد أنفسنا قبالة أن

  .المواقع المنتشرة في الفضاء الرقمي لإلنترنت

  :البريد اإللكتروني، وقوائم البريد: ثانيا

أصبح البريد اإللكتروني لغة التخاطب اآلني األكثر شيوعا في وقتنا الراهن، وقد أصبح 
رسالة بريد إلكتروني يوميا أثناء ساعات  40المنظمات المعاصرة يتلقون أكثر من العاملون في 

عملهم بينما يقدر عدد الرسائل اإللكترونية التي يتبادلها المستخدمون عبر اإلنترنت، هذه األيام 
  .مليار رسالة سنويا 110بحوالي 

أما بالنسبة لحجم المعلومات التي تسري ضمن البريد اإللكتروني المتنقل في بيئة 
تيرابايت، ما يعني أن حجمها  1829الفضاء الرقمي، فقد بلغ حجم الرسائل اليومية حوالي 

 .بيتابايت 3,35السنوي سيبلغ قرابة 

  :خدمات مجاميع األخبار: ثالثا

لتلبية حاجات وتعميق هوايات شخصية لدى  تنتشر مجاميع األخبار في الفضاء الرقمي
الكثير من المبحرين في عباب هذا الفضاء المفتوح للجميع وعلى الجميع، ال توجد بيانات دقيقة 
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عن حجم المرور المعلوماتي ضمن هذه المنظمة المعلوماتية بيد أن الحجم التقريبي يتراوح بين 
 .تيرابايت يوميا 0,2إلى  0,15

  :توكول تناقل المعلوماتخدمات برو : رابعا

تعد هذه الخدمة موردا خصبا لمن ينشدون الحصول على موارد غير متناهية من 
المعرفة في جميع ميادين المعرفة التي ينشدها اإلنسان المعاصر، ال تتوافر معلومات كافية عن 

د أن حجم البيانات المتوافرة عن هذا القطاع من الخدمات المتاحة على الفضاء الرقمي، بي
 100الحسابات األولية تشير إلى أن ما يتوافر ضمن هذا البروتوكول يصل إلى أكثر من 

  .في المائة سنويا 100تيرابايت مع نسبة زيادة تقترب من 
  :خدمات الدردشة اإللكترونية: خامسا

يتألف هذا النوع من الموارد من مجموعة التدفقات المعلوماتية الذي يتبادل من خاللها 
المشتركون الخطابات اآلنية فيما بينهم بشتى مناحي الحياة واالهتمامات اليومية ويقوم نظام 
التراسل اآلني بتنبيه المستخدم عن أي هوية مدرجة في قائمة عنونة بريده الشخصي، لكي 
يمنحه فرصة للتخاطب والدردشة اإللكترونية مع اآلخر، وتستمر عملية التواصل من خالل 

  .عة التي يمارسها المستخدم على لوحة مفاتيح حاسوبه الشخصيعملية الطبا
  1:كما يمكن لشبكة اإلنترنت أن تقدم خدمات وتطبيقات مهنية تتلخص في اآلتي

 .سهولة وسرعة الوصول إلى الموارد والمعلومات واألساليب التدريبية -

 .توفير تكاليف الكتب والمصادر والمطبوعات واألوراق -

لتحديث الفوري للبرامج التدريبية حسب طبيعة المتدربين وقدراتهم إمكانية التعديل وا -
 .العقلية، وتعميم هذه التعديالت على جميع المتدربين والمدربين على السواء

التغذية العكسية الفورية للمتدربين عن طريق المناقشات المباشرة، من خالل استخدام  -
 .(groupe de discussion)تقنية المحادثة الجماعية 

 .إجراء االختبارات عبر الشبكة وتقييم نتائجها إلكترونيا وبصورة تلقائية وفورية -

                                                           
-20/، صفحة2001، مركز اخلربات املهنية إلدارة مبيك ، القاهرة مصر، تنمية املوارد البشرية باستخدام الكمبيوتر واإلنرتنت"التعليم عن بعد توفيق عبد الرمحن،  1

21. 
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الوصول إلى كم هائل من المعارف والمعلومات والبيانات الحديثة، مما يتيح فرص  -
 .إجراء األبحاث والدراسات اعتمادا على المعلومات الحديثة

 .لعالم بأكملهالتحكم النسبي في اللغات األجنبية بحكم التواصل مع ا -
 


