
اد االجتماعية لتكنولوجيا االتصال اد االجتماعية لتكنولوجيا االتصال األبعاألبع  
 

 
139 

 

  تمھید

سنحاول في ھذا الفصل الحدیث على تكنولوجیا االتصال، وذلك تمھیدا لتناول 

أبعادھا االجتماعیة المتعددة وذلك لفھم عالقات التداخل بین تكنولوجیا ومنظومة المجتمع 

  .فیھ بالتالي كأداة فعالة للتغییر المجتمعي الذي أفرز ھذه التكنولوجیا لتؤثر

  :آفاق تطور وسائل االتصال - 1
بعد العرض الموجز لوسائل االتصال وتطورھا، نستطیع أن نؤكد أن ھذا التطور 

المطرد، لم یأت من فراغ، وإنما تأثر بعوامل كثیرة كما أنھ في مقابل ذلك أثر في میادین 

  . متعددة أیضا

التطور السیاسي في مقام ثان بثالثة عوامل ) یتبع(عالم فالتطور المؤسساتي لإل"

النظر المادي للوسائل والتقنیات، وكذلك التطور في البنى، ) حالة أو مدى(أحدھا: خاصة

وثانیھا توسع الوظائف، وثالثھا اختالف التصورات حول الحریة وأھداف اإلعالم 

تیجتین من التطور ویمكن استخالص ن ،"وأسالیب وأنظمة تطبیق ھذه التصورات

أولھما أن ھذه التغیرات تمثل اتجاھا ال رجعة فیھ، : المستمر والمطرد لوسائل االتصال

والثانیة أن العالقة بین مختلف الوسائل اإلعالمیة ھي أساسا عالقة تكافل ولیست عالقة 

دي تنافس، فالدول التي تختار التركیز على أسلوب فني واحد، ینبغي أال تفعل ذلك بما یؤ

،  (1)"إلى القضاء على اآلخر وإھمالھ، وبینما یقال كثیرا أننا ندخل العصر االلكتروني

فلیس ثمة ما یشیر إلى اختفاء وسائل الطباعة، وسوف تستمر مستقبال كمصادر ھامة 

  (2).لإلعالم والمعرفة والترویج

ولذلك إن لالتصال بعدا حاسما في الحیاة االجتماعیة في مجتمعاتنا المعاصرة، 

قریة "نجد أن من أھم التعاریف التي خصت ھذه المجتمعات تلك التي جعلت منھا 

تتمیز بالشمولیة واالنسجام، وتلعب فیھا تكنولوجیات االتصال ) ماكلوھان" (عالمیة
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شامال ولكنھ أقل " مجتمعا تكنوترونیا"و" مدینة عالمیة"الحدیثة نورا أساسیا موجھا؛ أو

تضم "  عمارة ضخمة"تسوده عالقات وظیفیة متبادلة؛ أو ،)مدنیولیس قروي(انسجام

عشرات الشقق السكنیة یعیش سكانھا في غربة عن بعضھم البعض؛ وقبل ذلك مجتمعا 

  .(1)" مجتمعا إعالمیا "أو" ما بعد صناعي"
" االتصال الجماھیري"المالحظ أن كل ھذه المفاھیم تحیل مباشرة إلى مفھوم 

، العزلة، التخصص والتفاعلیة وذلك "االتصال الفردي"حو والذي أصبح یمیل تدریجیا ن

راجع لما شھدتھ وسائل االتصال من نقلة نوعیة ممیزة في السنوات األخیرة تمثلت أساسا 

  .وتخصیصھا" فردنتھا"وتعمیم توزیع الرسائل إلى " جمھرة"في االنتقال التدریجي من 

لوجیا االتصال الحدیثة والتي ولقد رافق ذلك االستخدام المتزاید والمتنوع لتكنو

، لتلبي حاجیات جماعات )كما ونوعا وتوقیتا(تتیح خدمات كثیرة ومختلفة وتحت الطلب

استقبال الرسائل السمعیة البصریة،  - حتى األمیین–صغیرة أو فرد بعینھ فإذا كان بإمكان

تعقد بعض فالغالبیة العظمى ال تستطیع البث بنفس الكمیة والنوعیة بسبب غالء وسائلھ و

ومن ھنا یأتي الخوف من التكنولوجیات الجدیدة لإلعالم واالتصال التي تعمل في  ،تقنیاتھ

فتخصص للبعض أداءات وانجازات فعالة : ھذا المجال على جعل االستعماالت ثنائیة

  (2). ومفیدة جدا وللبعض االخر االقصاء

الخاصة " ماكلوھان"إن وسائل االتصال الجماھیري قد تصبح تقلیدیة ومعھا رؤیة 

  .Massification((3)(والخبرات المشتركة وتوحید الجماھیر " القریة العالمیة" ـب

، الذي بدأ في دول "الفسیفسائي"أن من أھم مظاھر ھذا التوجھ الجدید لالتصال 

الشمال منذ الثمانینات، ظھور التلفزیون الكابلي التفاعلي، انتشار محطات التلفزیون 

ذات القوة المنخفضة ونطاق االرسال الضیق، اختراع أجھزة سمعیة  FM)( والرادیو

بصریة صغیرة جدا ھي أخص باالستعمال الذاتي، زیادة انتشار ألعاب الفیدیو داخل 
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المنزل لتستخدم فردیا، انتشار وسائل تكنولوجیة حدیثة لنقل المعلومات مثل الفیدیوتكس 

تصل إلى التي  (1)؛وني والھاتف الجوالوقواعد البیانات والبرید االلكتر التلتكستو

  .المنازل مباشرة لكي یستخدمھا األفراد بالكمیة والكیفیة التي تناسبھم

یؤدي ھذا التوجھ الجدید الستعمال وسائل االتصال إلى نقصان االتصال 

الشخصي المباشر بین الناس وإلى قلة التعرض لوسائل االتصال الجماھیري التقلیدیة 

وقد یسبب ذلك عزلة نفسیة واجتماعیة لدى األفراد الذین سیؤدون  ."..صحف، رادیو"

خدام األزرار والمفاتیح من داخل المنازل تالعدید من مھامھم االجتماعیة بمجرد اس

لبعض الجماعات واألفراد الذین قد یحصرون  ...، دینياثنيویؤدي إلى انطواء ثقافي، 

احد منھم سیشاھد برامجھ التلفزیونیة تفاعلھم مع وسائل وبرامج تدعم ھویتھم فكل و

الخاصة وسیستقبل جریدتھ الخاصة لكي یزید جھلھ بعالم االخرون وتطویر سیاجھ 

" التفتیت الجماھیري"مما سیكرس الفردیة، العزلة و"(2).الثقافي

)Demassifiquation("..(3)  

الجدیدة وبالطبع ھناك ثمن سیاسي قد تضطر الدول التي تستخدم ھذه التكنولوجیا 

" ھدم المواطنة"المجزئة إلى دفعھ، وھو زیادة تشتت أفراد األمة بدال من توحیدھم وإلى

ولكنھ سیكون " التراب الوطني" ـفھو ال یعترف ب"فالفضاء العمومي سیبقي بل قد یتوسع 

أكثر فأكثر تفتیتا وتجزئة، وأما سلطة الدولة وسیادھا السیاسیة والثقافیة واإلعالمیة فقد 

ومعلوم أن وجھة النظر ھذه تعبر عن أحد التصورین (4).تصبح في خبر كان بدأت

  .المحتملین في القرن الحادي والعشرین

وأما التصور الثاني للتطور التكنولوجي لوسائل االتصال فھو یفترض حدوث 

نوع من التوافق بین التكنولوجیا القدیمة والحدیثة، حیث تحافظ التكنولوجیا القدیمة على 

ة اإلحساس بالمشاركة وتحطیم الحواجز بین البشر وتبادل الخبرات، في حین یمكن تنمی
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للتكنولوجیا الجدیدة أن تقوم بسد جوانب النقص والقصور في التكنولوجیا القدیمة مدعمة 

  (1).التوجھات الفردیة وملبیة الرغبات الشخصیة

تي من اندماج المؤسستوجھا ثالثا، من نمط مغایر، یشیر إلى فرض تكریس الھیمنة واال

تقوم بفرض شكل ) ینطلق معظمھا من الدول المتطورة(خالل شركات احتكاریة عمالقة

فاالقتصاد المثالي " المسلعنة"االتصال ومحتواه في اطار معولم تسیره قوانین السوق 

بالنسبة لھذا التوجھ یفترض سیطرة مؤسسة عالمیة واحدة على شركات انتاج األفالم 

أي كل  ...لھاتف واألقمار الصناعیة والكابالت وأجھزة التلفزیون والحواسیبوالبرامج وا

  .ما لھ عالقة بعالم الفرجة واالعالم واالتصال

للصغار یستعمل مصطلح " االبتالعیة" ةیاإلدماجووحشیة ھذه العملیة 

)Synergie":(بدال من مصطلح" التوحد في العمل"أو " التعاون)Monopole :(

" األحادیة"و" الھیمنة"و" المنافسة غیر العادلة"الذي یفترض طبعا ، "االحتكار"

  (2)..".المراقبة"و

والمصیبة أن ھذا االحتكار الذي كان یشمل في الماضي وسیلة واحدة أصبح الیوم 

الوسائل ویعمل على السیطرة على كل مراحل عملیة تصور وانتاج واستھالك المطبوع 

ثال الكتاب كوسیلة مستھدفة، نجد أن المؤسسة األم تعمل والمسموع والمرئي، فإذا أخذنا م

على امتالك لیس فقط دار النشر التي ستصدره والوكالة التي ستبیعھ والصحیفة التي 

ستنشره في أعداد متسلسلة والرادیو الذي سیذیعھ في حلقات، بل تستملك أیضا دار 

لقاعات التي ستعرضھ وشركة السینما التي ستحولھ إلى فیلم وموزع ھذا الفیلم وسلسلة ا

التصدیر التي ستوزعھ في شكل شرائط وأقراص، بل قد یمتد یدھا لیطول شركات 

الكابالت واألقمار الصناعیة التي ستوزعھ والورشات التي تصنع أجھزة التلفزیون التي 

  )1(.سیشاھد علیھا في مختلف أنحاء العالم
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... بین مختلف أصناف السلع وبالطبع فإن ھذه العملیة تلغي الفروق الموجودة

وترسم عملیة االدماج العمودي للوسائل كتقنیة جدیدة للھیمنة ولفرض شمولیة تجاریة 

االعالمیة بدأ في الثمانینات ولقد  لإلمبراطوریاتومعلوم أن التیار الجارف  ،وثقافیة

لحدود وأن تكنولوجیاتھ عابرة ل ،ساعد على ذلك كون مجال الفرجة واالعالم معولما جدا

  )2(.عیفةضالوطنیة وال تسمح كثیرا بالمراقبة المحلیة للدول ال

ولذلك سیكون من الصعب جدا على ھذه األخیرة أن تدافع عن حقوقھا المادیة والمجالیة 

، وفي وعن ھویتھا الثقافیة والحضاریة ضد ثنائیة امبراطوریة المال واحتكاریة الثقافة

  :مخاطرالصدد یشیر بعض المالحظین إلى  ھذا

تعمیق الفروق في مجال التبادل المعلوماتي والثقافي بین الدول الصناعیة المنتجة  -

للبرامج والدول المستھلكة لھا، ونفس الشيء یمكن أن یقال في المجال التقني والوسیلي 

الذي یستعمل في تدعیم التفاوت السابق بل في مراقبة وقمع المبادرات والمنتجات 

وذلك على نحو ما فعلت  ،والصادرة خصوصا من الدول الضعیفةاإلعالمیة المنافسة 

 )3(.أثناء االعتداء األمریكي على أفغانستان" الجزیرة"مع قناة ) CNN(أمریكا وقناة 

التي تفرض ) وخاصة الوالیات المتحدة األمریكیة( للدول المنتجة ثقافیةھیمنة  -

 .على باقي الدول قیمھا الثقافیة والمعیشیة

 .موحد النمط ومعولم، یجتر افتراضات الفكر المھیمن" سوقي"م تطویر إعال -

وفي مقابل ذلك ھناك من یبرز امكانیات المقاومة التي یتمتع بھا بعض األفراد  -

والثقافات لمواجھة رسائل ھذا االعالم الخارجي، بتكییفھا محلیا أو إعادة انتاجھا بعیون 

 .فاحصة ورؤى نقدیة

ى أن األھم واألخطر في األمر مھما كان التصور ویبقي في األخیر أن نشیر إل

لبیئة االتصال بید ) وفي المستقبل القریب(المستقبلي الذي سیتحقق أن المحددات الحالیة

مباشرة أو عن طریق الشركات االحتكاریة أو (دول الشمال عموما وأمریكا خصوصا
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مع الواقع والتأثیر فیھ وإذا لم تتحرك دول الجنوب باتجاه التفاعل  ،)المنظمات العالمیة

  .فلن یكون لھا أدنى دور في تحدید مسار المستقبل

  :االتصالیة األنساق الجدیدة للتقانیات - 2

ال ریب أن الكون اإلتصالي بأكملھ قد تأثر، بشكل محسوس، في السنوات القلیلة   

التي ثورت الخصائص  االتصالیة أجیال جدیدة من التقانیات وانتشارالماضیة، بظھور 

  .            سواء فیما یتعلق بالقیم والجوانب الثقافیةو سواء فیما یرتبط بطرائق العمل التطبیقي،

األساسي واألھم الذي نجمت عنھ نتائج ملفتة، سواء في مجال  االختراعلعل 

والتوزیع سواء في مجال بناء اإلشارات والرموز التي دخلت في لغات عدیدة  االنتشار

وفي رسائل شتى، ھو تحویل شكل اإلشارة من النموذج التشابھي التقلیدي 

(Analogique ) إلى النموذج الرقمي( Digital )،  عن التغیرات  االستغناءحیث تم

ي الرقمي، ما أتاح من جھة إلى حمل القیاس الكم اعتمادالمتشابھة لألحجام المتفاوتة، و

إشارات أكثر بكثیر من السابق  بصورة آنیة، وعلى ذات القناة، وإمكانیة نقل إشارات 

غیر متجانسة فیما بینھا  أیضا على ذات القناة ، وھي إشارات أصبحت متشابھة وقابلة 

  (1).للتعایش فیما بینھا بفضل تحویلھا إلى كیانات رقمیة

األلیاف البصریة واألقمار  اختراعھذه التحوالت الجذریة، وقد أضیف إلى   

اإلشارات حیث تم تعلیب العالم ضمن  النتشارالصناعیة التي رفعت اإلمكانیة الكمیة 

التي تزداد كثافة، وفي الوقت نفسھ تزداد  االتصالیةشبكة من القنوات ومن المسارات 

  )1(.غنى في الرسائل وفي الوحدات المعلوماتیة

، بدءا بالنص األبجدي التلفزي االكتشافاتعلى أثر ذلك جملة من  انتشرت وقد  

(Télétexte) والصور المتلفزة( Vidéotex ) مرورا بالتیلیفاكس( Téléfax )  والفیدیو
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 انتھاء( vidéophone )والفیدیو الھاتفي ( Pay – tv )والتلفزة مدفوعة الثمن البطيء

التعددیة  االتصالوأجھزة  ( Compact – disc )بالقرص المدمج أو اللیزري

Multimédia )(  والھاتف المحمول وجملة من األجھزة والمعدات األخرى التي تزداد

  .تعقیدا والتي تتعایش مع اإلنسان بشكل یومي

تتمتع بمزایا كبیرة من جھة، وتثیر سلسلة  االتصالیة من المؤكد أن ھذه التقانیات  

من اإلشكالیات من جھة أخرى لعل إحدى أھم المشكالت الناجمة عن ھذا التقدم التقاني 

 التبادلي اآللي، التي فرضت تقانیات االتصالالتبادلي اإلنساني و االتصالھي مسألة 

على حیاة  عكاساتانالجدیدة ضرورة التفریق بینھما وما یترتب على ذلك من  االتصال

التبادلي اإلنساني ھو عبارة عن شكل خاص من أشكال الفعل  فاالتصالاإلنسان، 

یقوم بھ أشخاص في عالقاتھم مع أشخاص آخرین، أو في عالقاتھم مع  االجتماعي

  .نصوص أو من آلة

 لالتصالالتبادلي اآللي فإنھ یكمن في تقلید نظام آلي أو إلكتروني  االتصالأما 

  )2(.مع متلق أو أكثر اتصالیةوظیفة  احتواءاإلنساني، بھدف  التبادلي

 االتصالصوریا فحسب ولقد بدأ مصطلح  اتصاالالتبادلیة  االتصالوتقیم وسائل   

بسبب قابلیتھ للتطبیق في  ،التقاني االتصالالتبادلي یصبح منتشرا ومركزیا في مساحات 

جدیدة تتمیز بأنھا  اتصالدة وسائل مزاوجة عدة أجھزة یؤدي تجمیعھا أو تركیبھا إلى وال

  .أكثر سرعة، وتتمیز خاصة بأشكال حواریة مع المتلقي جدیدة تماما

التبادلي الذي  لالتصالوتقدم األدبیات التقنیة حول ھذه الوسائل، تعاریف مختلفة   

  : تتجلى خصائصھ الرئیسیة بما یلي

  .في سیرورة المعلومات االتجاهتعددیة  – 1

                                     
  .459، ص مھنا فلایر، علوم االتصال و المجتمعات الرقمیة، مرجع سابق - )2(
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  .المعلومات المطلوبة اصطفاءنشیط للمتلقي في الدور ال – 2

وھي تعتبر ) 2( ـوالتي تحدد األدبیات التقنیة كمیتھا ب لالتصالالوتیرة الخاصة  – 3

  )1(.كالزمن الواقعي

التبادلي اآللي ھو عبارة عن حوار  االتصالأما من الناحیة السوسیولوجیة فإن   

  )2(.بین إنسان وآلة یجعل ممكنا إنتاج نصوص جدیدة، غیر متوقعة سلفا

بمصطلح اإلعالم الجماھیري ففي تطور  االحتفاظفي ھذا األفق من الصعب   

على سبیل المثال یرى بعض الباحثین بذور  االفتراضيالغرافیك الحاسوبي والواقع 

  .یریة غیر محددة األطر بعدصیرورة مضادة للجماھ

  

الحواسیب أدوات حسابیة ولكنھا أصبحت فیما بعد  اعتبرتخالل عقد السبعینات،   

ما أستوجب مأدوات قادرة على تحویل أي نوع من المعلومات النصیة والغرافیكیةالمكودة

  (1).تغییر المصطلح من حاسوب إلكتروني إلى معد إلكتروني

خریطة " یار تموضع جمیع ھذه األدوات داخلیمكن القول بشكل عام إن مع  

جدیدة من  اتصالیةكل وسیلة  اقترابھو ، ینھالتي أعدھا ماكلو" الصناعة المعلوماتیة

من خالل ھذه  (2)،البعد اإلنتاجي أو الخدمي ومن بروز أھمیة الحامل بالنسبة للمضمون

تتموضع في ( New media )الجدیدة االتصالالوسیلة یمكن إبراز كیف أن وسائل 

  .لالتصالموقع مركزي یقع بین الطبقات المتفاوتة للصناعات التي تنتج أدوات حاملة 

                                     
  .420 مھنا فلایر، علوم االتصال و المجتمعات الرقمیة، مرجع سابق، ص - )1(
  .96 الھاشمي محمد ھاشم، مرجع سابق، ص - )2(

  .459مھنا فلایر، علوم االتصال و المجتمعات الرقمیة، مرجع سابق، ص  - (1)
  .146، ص شریف درویش اللیاث، مرجع سابق - (2)
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 لالتصالین فھم أن تحلیل التقانیات الجدیدة كأدوات جدیدة ھوتتیح خریطة ماكلو  

الجدیدة المختلفة عن تلك التقلیدیة بل یجب أن تتضمن  االتصالال تقتصر على تقانیات

  .لالتصالھذه التقانیات على األدوات التقلیدیة  انعكاساتأیضا 

وغیر  (Online)جدید مباشر اتصالویمكن تقسیم الوسائل الجدیدة إلى   

حیث یتطلب األول وجود شبكة توصل موقعا مركزیا بمصدر  (Offline)مباشر

معلومات أو بموقع مركزي آخر، في حین أن الثاني مؤلف من مواقع عمل مستقلة 

أو یمكن أن تندرج  استخدامھلھا مصدر المعلومات أو البرامج الذي یراد تحتوي في داخ

  .(3)متبادل  اتصالفیھ حوامل بصریة للذاكرة تحتوي بنوك معطیات أو دورات 

یمكن  (Online)مباشرة استخدامھاالجدیدة التي یمكن  االتصالفي مجال وسائل   

ي، ووسائل تربط مواقع تلقي التمییز بین وسائل تربط عدة مواقع مركزیة بنظام مركز

مفردة فیما بینھا، وداخل ھذه األخیرة یمكن تقسیم الوسائل الجدیدة إلى وسائل تسمح 

  .االتجاهووسائل وحیدة  االتجاهبتبادل ثنائي 

فیما یتعلق بنوعیة الخدمات التي تقدمھا الوسائل الجدیدة یمكن التمییز، في مجال   

النقال والفاكس والفیدیوتیكس وخدمات  وخدمات الرادی(ةالتبادل الثنائي، الخدمات الھاتفی

وخدمات ) بنوك المعلومات(االستشارةوخدمات  (Téléshopping)التبادل السلعي 

الشخصي  االتصال، حیث تجري أشكال من االفتراضياأللعاب المجھزة بأنظمة الواقع 

  ..(1)الجماعي

معاییر مختلفة كتاریخھا على أیة حال یمكن تصنیف تلك الوسائل الجدیدة حسب   

و القیم الثقافیة التي تحركھا أمثال أو بنیاتھا أو وظائفھا أو حسب السیاقات المندرجة فیھا 

  .مع وسائل اإلعالم التقلیدیة اختالفاتھاتبعا لعالقتھا و

                                     
  .166، ص 2002المستقبل خرافات و حقائق، جامعة الملك سعود، الصالح بدر عبدهللا، التقنیة ومدرسة  - (3)
  .97، ص شریف درویش اللیاث، مرجع سابق - (1)
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ثمة تصنیف مھم، یرتكز إلى الھدف الرئیس لعمل تلك الوسائل، وبالتالي إلى   

التمثل : ق إنتاجھا، وھو تصنیف یتفرع إلى ثالثة مجاالتالخصائص األساسیة لطرائ

  .والمعرفة االتصالو

  : الواقع الخیاليو االتصال تقانیات - 3
یقصد بالتمثل في ھذا المجال الوظیفة الجوھریة لكل لغة ولكل حالة تعبیریة   

 اإلمكانوبالتالي لكل جھاز یرمي تقانیا إلى تحقیق ھذا الھدف الذي یجنح إلى التدخل قدر 

  (2).إعادة اإلنتاج بالمقارنة مع الواقع الى

دوما  انقسم)المباشر والوساطي(من ھذه الزاویة یالحظ أن تاریخ التعبیر اإلنساني  

نفسھ الذي یراد تمثلھ عبر  ءالشيأحدھما یكمن في إعادة إنتاج : إلى مشروعین أساسیین

اإلشارات  استقاللیةمكانیة ، والثاني یكمن في إءالشيإشارات مختلفة مادیا عن ھذا 

  .واللغات التي تبنى إلنتاج معان مستقلة عن األشیاء

مھما كانت المادة أو األداة الي یتم اللجوء إلیھا للتعبیر عن أفكار أو لصیاغة   

للوظیفة المرجعیة  امتیازیھینتھي األمر دائما بنسب عناصر  ،خطاب من أنواع مختلفة

صورة، لوحة، سینما رسمة، ( إشارات إیقونیة استخدامال وللوظیفة الشعریة للغة، وفي ح

فإن لحظة إعادة اإلنتاج تتشابك تلقائیا مع اإلشكالیات المؤسسة ) إلخ... غرافیك حاسوبي

للجھاز التعبیري الذي تم تشغیلھ ومع البنیة العملیة لألداة، إلى أن تتخذ أدوارا وظیفیة 

  (1).التي تستخدمھا االتصال عن العمل الوظیفي لوسائل انفصامھایستحیل 

التبادلي، سواء من قبل  االتصالإن أنظمة الغرافیك الحاسوبي تتیح إمكانیة   

سواء في مواجھة أجھزة أو وسائل ) آلة –عالقة إنسان (المھني أو المھنیین العاملین

التبادلي حدوده إلى  االستعدادلالتصالویمد ھذا  ،أخرى كالسینما والتلفزة اتصال

                                     
  .145ص  الھاشمي محمد ھاشم ، مرجع سابق،(2) -

  . 126الصالح بدر عبدهللا، مرجع سابق، ص  - (1)
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إلتصالي التبادالت الحساسة المتعلقة بزوال الجماھیریة وببروز الشخصائیة في المشكال

  .وفي الھویات الثقافیة

یطلق الباحثون على عقد التسعینات بأنھ العقد الرقمي، أي المدة التي عرف فیھا   

كبیرا في األنظمة التلفزیة، سواء فیما یتعلق  اتساعاالتقانیات المرئیة الرقمیة استخدام

  (2).أو استقبالھا بالتلقي، سواء فیما یتصل بإرسال اإلشارة

  :المدینة المعاصرة والمدینة االفتراضیة - 4
أو " روبوت" قبل سنوات تناقلت الصحافة الغربیة صورة المرأة تنام في حضن

لكائنین اإلنساني واآللي معا إنسان آلي في شكل یوحي بأن ھناك عالقة عاطفیة تجمع ا

في داللة مستقبلیة على ثورة في مفھوم العالقات العاطفیة بین البشر، بل وثورة في 

تقنیات تصمیم الروبوت أو ما یعرف باإلنسان اآللي إلى الدرجة التي تجعلھ قادرا على 

  )1(.التفكیر من دون الكالم

التي أحدثتھا اإلنترنت  والیوم یزداد إلحاح الفكرة في ظل ثورة االتصاالت

والشبكات االجتماعیة على نحو خاص، وما سبقھا من برامج التواصل الیومي مثل 

برامج الدردشة، ودورھا في تغییر وتثویر الكثیر من القیم في الوقت الراھن، ومنھا 

سؤال عن التناقض الالفت في حالة التواصل االجتماعي التي تحدث بین األشخاص ال

حساب التواصل الشخصي، القائم بین شخصین متجاورین ال یتحدث أي  افتراضیا على

منھا لآلخر، بینما یجري بینھما وبین أشخاص عدة في مناطق بعیدة تعلیقات ومناقشات 

  .عدیدة

                                     
  .99، ص شریف درویش اللیاث، مرجع سابق  - (2)
  

)1( -sherry turkle. Alone together. Why we expect more from tecnology and less from each other. Basic books. 
New york. Jan 2010.p 296. 
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ھذه صورة واحدة من صور أخرى عدیدة تتخلق بفعل ظواھر االتصال الجدیدة 

كن ما یھتم بھ ھذا الموضوع ھو حجم والعوالم االفتراضیة التي تتسع وتتزاید یومیا، ل

التناقض الكبیر بین المعدل المتصاعد لعدد مستخدمي شبكات اإلنترنت في العالم، وما 

یصحب ذلك من طفرات في استخدام وسائل اتصال جدیدة ومتطورة تسیر استخدام 

 وغیرھا، وھو ما یعني" جاالكسي" " آیباد" " آیفون" الشبكة في كل لحظة، مثل أجھزة 

نما ما یأرجاء العالم ب يبین األفراد ف" وسائط اتصال " تزایدا مطردا في معدل استخدام 

بدءا من ارتفاع معدالت الطالق " سوء التفاھم " یحدث في الواقع ھو مزید من حاالت 

في المجتمعات المختلفة، وارتفاع حدة التوتر الطائفي في العدید من مجتمعات العالم، 

الثالث، وصوال لسوء التفاھم المستمر بین الحضارات في الشرق وخصوصا في العالم 

  )1(.ونظیرتھا الغربیة

  :التواصل واالغتراب - 5

بصیاغة أخرى ھل یمكن لھذا االتساع في السعي البشري نحو التواصل أن یسد 

فجوة سوء الفھم، أم أن وسائل االتصال الحدیثة ھذه من شأنھا أن تزید من عزلة الفرد 

ھذه غایة في حد ذاتھا؟ وبھذا لن یكون أمام " أداة االتصال " آخر، بحیث تصبحیوما بعد 

الفرد في النھایة إال السعي إلى التفاھم المثالي ممثال في روبوتات تعوض الفرد ما لم 

یجده من فھم عاطفي وفكري في العالم الحقیقي، فھل سیجد اإلنسان ضالتھ في آلة 

وتخلو من تناقضات سلوكیة؟ وعندھا ھل سیكون  تستنسخ من الكائن البشري ھیئتھ،

  (2)اإلنسان بالفعل قد بلغ مراده أم أنھ یبلغ بذلك نھایة حلقة جدیدة ؟

من المھم ھنا التركیز بدایة على لون من ألوان التواصل البشري على شبكة 

 اإلنترنت ممثال في العالقات العاطفیة االفتراضیة والتي تمثل الیوم ظاھرة ال یستھان

                                     
)1( - http://www.4shared.com/office/jpSgQJn2/_TheSims3Ambitions-ViTALi.html 15.01.2010. . 

(2)- sherry turkle op cit, p 298. 

http://www.4shared.com/office/jpSgQJn2/_TheSims3Ambitions-ViTALi.html
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بھا، حیث تعد الشبكة االفتراضیة وسیلة من وسائل التعرف على عدد كبیر من 

ظروف عدة تبدأ من ظروف وطبیعة العمل " الواقع " األشخاص تحول بین التقائھم في

أو البعد الجغرافي، أو التواجد في بیئة ثقافیة تختلف عن الذھنیة الثقافیة التي ینتمي لھا 

بر فضاء الشبكة وغیر ذلك من عرف مماثل لظروفھ الفرد، ما یضطره للبحث عن ط

  .العوامل

فیما یتعلق بوسیلة التعارف فھناك العدید من الوسائل، من بینھا شبكات التواصل 

االجتماعي ذاتھا، أو المواقع المتخصصة في إیجاد الشركاء العاطفیین، أو مواقع الباحثین 

  .ةعن شركاء لحیاتھم أو حتى الباحثین عن عالقة حمیم

والحقیقة أن مثل ھذه المواقع بقدر ما توفره من فرص افتراضیة لعالقات واقعیة 

وحقیقیة، لكنھا قد تواجھ بعض العقبات الثقافیة التي تنشأ من اختالف العالقة االفتراضیة 

عن العالقة الحقیقیة، فالعالقة بین شخصین على اإلنترنت قد ال توفر تعریفا بالشخص 

فھي تفتقد أیضا نقل التأثیر الكیمیائي للشخصیات التي قد تنسجم أو  وجھا لوجھ وبالتالي

  (1).تختلف بناء على اللقاء الشخصي الواقعي

ولكن حتى ھذه المشكالت أصبح لھا الیوم حلول توفرھا كامیرات أجھزة الحاسب 

التي قد تنتقل بالحوار بین األطراف المعنیة من منطقة الدردشة النصیة ) ویب كام(اآللي

  (2).إلى الحوار بالصوت والصورة

كما أن ھذه العالقات وكل العالقات االفتراضیة في الحقیقة، تفرض سؤاال عن 

مدى التوافق أو االختالف بین الشخصیة االفتراضیة على اإلنترنت مقابل الشخصیة 

بالطریقة التي یكتب " االفتراضي" الواقعیة في الواقع الحقیقي، بمعنى ھل یكون الشخص

                                     
(1)-sherry turkle, p 301. 
(2)http://ifarghali.blogspot.com/2011/11/blog-post_24.html,15.03.2010. 

http://ifarghali.blogspot.com/2011/11/blog-post_24.html,15.03.2010.
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أو االسم الذي یقدم نفسھ بھ، وما یتیحھ من معلومات عن شخصیتھ یعبر عن ھویة  بھا

  )3(.حقیقیة تماثل شخصیتھ الواقعیة ؟

  :االفتراضیةالھویة - 6

: یفتح ھذا السؤال الباب على ما یعرف في العالم االفتراضي بالھویة ذات القناع

بأسماء افتراضیة غیر وھي ھویة مستخدمي الشبكة خصوصا ممن یتعاملون مع الشبكة 

  .حقیقیة، أو یقدمون معلومات غیر حقیقیة عن أعمارھم وبیاناتھم الخاصة بشكل عام

یقدم المؤلفان المتخصصان في " بناء عالم افتراضي" ففي كتابھما المشترك

الدراسة الثقافیة ریتشارد كوین ودوریان ویزنیوسكي دراسة معمقة في ھذا الموضوع 

الشخصیة خلف القناع ال بد أن تحمل ظالال من الشخصیة الحقیقیة یقوالن فیھ أنھ حتى 

سواء في طریقة الكالم التي یعبر بھا الشخص عن ذاتھ أو طبیعة الشخصیة التي یقدم بھا 

نفسھ، فعندما یعرف شخص افتراضي نفسھ مثال بأنھ مطرب أو حتى نجم من نجوم 

لشخص خلف القناع لھذا النوع من فھذا عادة ما یعكس ولعا أو تفضیال ل ،موسیقى الروك

  )1(.الموسیقى

ویختلف " الشخصیة خلف القناع" ھناك الیوم دراسات عدیدة حول موضوع

  .تناولھا حسب الصور المختلفة لھا على الفضاء االفتراضي

فالشخصیة خلف القناع قد تستخدم شخصیتھا الوھمیة أو المختلفة تلك ألنھا ال 

ستطیع الكشف عن شخصیتھا الحقیقیة حتى تستطیع تشعر بالثقة في النفس، وال ت

التصرف بشكل أكثر ثقة بالذات، وقد یستخدم البعض شخصیة وھمیة لتالفي سرقة 

ھویتھا الحقیقیة على اإلنترنت، حیث أن القراصنة یقومون بالقرصنة على حسابات 

تى األشخاص یومیا باآلالف، أو قد یستخدم الشخصیة الوھمیة ألغراض الجنس، أو ح
                                     

-)3(  sherry turkle, op cit, p 265. 
)1( -http://ifarghali.blogspot.com/2011/11/blog-post_24.html, 16.03.2010. 

http://ifarghali.blogspot.com/2011/11/blog-post_24.html,
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لعمل عملیات شراء أو بیع إلكترونیة، أو لمجرد تحرر الشخص من قیود تتعلق بھویتھ 

الحقیقیة ویجد في الشخصیة خلف القناع لونا من ألوان التصرف بحریة، ویرى 

المختصون أن الشخصیة تقتضي من الشخص خلف القناع أن یختلق شخصیة أخرى 

وعمرا وبیانات، باختالقھا یكون قد اختلق  حیث عادة ما تطلب منھ المواقع المختلفة اسما

  )2(.شخصیة أخرى لكنھا تشترك في تحدید ھویتھ الملتبسة

ویرى باحثون أن الذین یستخدمون ھذه الشخصیة ممن یعانون من الثقة في الذات 

یمرون بخبرات تساعدھم على تحدید ھویتھم وشخصیاتھم الحقیقیة، خصوصا من 

خصیة ھویتھا تتحدد بعیدا عن الشكل وال یفترض أن وھي ش ،المراھقین وصغار السن

  .یكون لھا جسم، بل شخصیة اعتباریة ھویتھا ذھنیة في المقام األول

  :االفتراضیةالعواطف  - 7

فیما یتعلق بالجانب الخاص بالعالقات یشكك البعض في إمكان نجاح عالقات 

خصوصا أن الكثیر من عاطفیة تبنى على أساس تعارف شخصین في العالم االفتراضي، 

ھذه العالقات قد تنشأ بین أشخاص یعیشون في مناطق جغرافیة بعیدة عن بعضھم بعضا 

  .مما قد یمنع فرص اللقاء الفیزیقي بینھم

لكن باحثین آخرین یرون أن ھذه العالقات قد یكتب لھا النجاح عندما یتم نزعھا 

ضعھا فیما یفترضونھ إطارا وو" عالقات افتراضیة" من اإلطار الموضوعة فیھ بوصفھا

أصوب وأكثر واقعیة على اعتبار أنھا عالقات حقیقیة سلكت وسیلة افتراضیة للتالقي 

الفیزیقي، وبالتالي فإن فرص نجاح العالقة أو فشلھا في النھایة تخضع لسلوكیات الفرد 

  )1(.في العالم الواقعي بال أي أوھام

                                     
)2( -sherry turkle, op cit, p 197. 

  .593 مھنا فلایر، علوم االتصال و المجتمعات الرقمیة، مرجع سابق، ص- )1(
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والدراسة في فروع علم النفس ویخضع ھذا النوع من العالقات الیوم للبحث 

والبحوث المتخصصة في دراسة العالقات بین الجنسین، وفروع الدراسات الثقافیة                        

الخاصة في االتصاالت االفتراضیة، وال یزال الكثیر من نتائج أبحاث ھذه الدراسات 

  .كل عامواإلضافة باعتبار جدة ھذا النوع من العالقات بشقابال للتعدیل

ربما یسعى الباحثون للتعرف على مزایا ھذا النوع من العالقات أمال في القضاء على 

الفكرة المستقبلیة المختلقة الیوم من قبل المتخصصین في المستقبلیات والذین یبشرون 

واستبدال عالقاتھم العاطفیة البشریة بأخرى ذات طابع  ،بنزعة اإلنسان للفردیة الخالصة

  (1).آلي

بحث ھذه المسألة اھتمت الدراسات الخاصة بھذا الموضوع بفكرة المجتمع او في 

الجماعة االفتراضیة، فبالرغم من ان التواصل االجتماعي عبر الشبكة یعد لونا من الوان 

االتصال العابر للثقافات، وللحدود المكانیة والجغرافیة، لكنھ من جھة أخرى قد ال یحمل 

  .دیھیا في الطریقة التي تعمل بھا ھذه الشبكاتي یبدو بذالبعد التعددي ال

و أفھناك الكثیر من الجماعات التي ترتبط ببعضھا النتمائھا الجغرافي لمكان،   

و حتى لفكرة قومیة تجمع عددا من المغتربین مثال من أعات عقیدیة االتحاد ھویتھا او لقن

  .منطقة محددة في كیان افتراضي على صفحات الموقع االجتماعي

  :مجتمع واقعي ومدینة افتراضیة - 8

ھناك دراسات ثقافیة مھمة عن الموضوع تبدأ من دراسة فكرة 

ومقارنتھا بالمجتمع " االفتراضي"، لكن لفھم فكرة المجتمعCommunity "المجتمع"

 .Judith S الحقیقي ھناك دراسة مھمة ألحد األكادیمیین المرموقین في ھذا المجال وھو

Donath   جودیثدوناث، یوضح فیھا أنھ لكي نفھم فكرة المجتمع االفتراضي ال بد من فھم

                                     
(1)-http://communication.akbarmontada.com/t1098-topic, 10.03.2010. 

http://communication.akbarmontada.com/t1098-topic,
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فكرة بناء ھذا المجتمع، ومن اجل ذلك یعقد مقارنة بین المدینة في الواقع الحقیقي، 

الم االفتراضي على والمدینة االعتباریة أو االفتراضیة على شبكة اإلنترنت، ویقول ان الع

الشبكة أشبھ بمدینة، من حیث أنھا تجمع عددا ھائال من السكان، لكن ھؤالء السكان ال 

تجمع بینھم الكثیر من الصفات المشتركة، وتسیطر علیھم حالة من العزلة عن محیطھم، 

  (2).على عكس مجتمع القریة

الحقیقي وبین بناء ومع التأكید على الفارق الرئیسي بین بناء مدینة في الواقع 

مدینة افتراضیة من حیث أن األولى لھا بنیة تحتیة لھا ھیكل واضح، ومؤسسة وفقا 

ألسس محددة، بینما الثانیة ال تمتلك ھذه الخاصیة وتمیل لحالة من التجرید والسیولة في 

التصمیم، لكن ھناك بعض المشتركات المتوازیة التي یؤسس علیھا فكرتھ، وبینھا أن 

ین الواقعي والحقیقي یضمان تجمعات نابضة بالحیاة تمثلھا تجمعات بشریة المجتمع

ومراكز تجاریة وترفیھیة، والمصممون لكال النموذجین من المجتمعات یقومون بتشیید 

تصمیمات لبیئات تتأثر بالتفاعل بین مكونات المجتمع والثقافة التي تتشكل حولھم بناء 

  (1).على ھذا التفاعل

ن المدینة الحدیثة یعیش بھا مالیین البشر مما یعني أیضا أالشبھ ومن بین أوجھ 

أن الروابط االجتماعیة بینھم ضعیفة، وھو ما یعني أن ساكن المدینة متحرر من الروابط 

  .واألعباء االجتماعیة، لكنھ في الوقت نفسھ یعاني من االغتراب

االجتماعي قد  ویرى دوناث أن الشخص في المدینة، وبسبب عدم متانة االرتباط

یكون اكثر وقاحة في التعامل مع بعض األفراد ممن یعرف ان لقاءه بھم ال یتجاوز المرة 

التي التقاھم بھا عن طریق الصدفة، وھو ما ال یحدث في المجتمعات المغلقة أو 

  .الصغیرة

                                     
(2)-sherry turkle, op cit, p186. 
(1)-http://ifarghali.blogspot.com/2011/11/blog-post_24.html, 17.03.2010. 

http://ifarghali.blogspot.com/2011/11/blog-post_24.html,
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وفي المدینة ایضا تكون الروابط بین البشر ضعیفة وعندما یتصلون بعضھم 

مور ذلك التعلیقات العابرة وال تكون ھناك معرفة بالكثیر من األ ببعض فال یتجاوز

  .الشخصیة بین الطرفین

وفي ھذه المدینة الشاسعة تنمو معرفة اإلنسان بنفسھ وباآلخر، بسبب خصوصیة 

ن یتعرف على العدید من األفكار التي تتیح لھ في مجتمع أتكوین المدینة، ویمكن للفرد 

وبسبب  ،دل من آرائھ ویكتسب معرفة مختلفة بین آن وآخرمفتوح أن یتحرك بینھا ویع

سرعة التنقل بین األماكن الذي تتیحھ العوالم االفتراضیة، بین المواقع المختلفة في فضاء 

غیر محدود بقیود الجغرافیا یمكن للفرد أن یعرف ویتیقن من خبر أو معلومة في زمن 

  .)1(.زیادة التنمیة الذاتیة للفرد قیاسي یتیح لھ الكثیر من المعرفة التي تعمل على

لكن الفارق األساسي بین من یقوم بتصمیم مدینة حقیقیة أو مبنى في مدینة واقعیة 

وبین من یقوم بتصمیم مدینة افتراضیة أن وحدة البناء في األولى ھي جزء من منظومة 

ال یمكن في  ابنیة أخرى، بینما وحدة البناء في المدینة االفتراضیة ھي كل التصمیم، وقد

لكن یمكن القول أنھ اذا شعر الفرد بقدرتھ  ،ھذه الحالة فھم ما اذا كان التصمیم جیدا أم ال

على التفاعل ورغبتھ في ذلك بشكل مطرد فھو دلیل على رحابة التصمیم وجودتھ وتوفیر 

  )2(.المصمم ألدوات التواصل المناسبة

  :المدن االفتراضیة والھویة واالغتراب - 9

المدینة أو المجتمع االفتراضي یفرض غیاب الجسد نفسھ على ھذا المجتمع وفي 

مما یخلق إشارات أو رموز تعبیریة یوضح بھا سكان ھذا المجتمع حاالتھم النفسیة أو 

وضع ابتسامات افتراضیة أو مالمح یعبرون بھا عن حزنھم أو غضبھم في مجموعة من 

  .ھا سكان المدن االفتراضیة على الشبكةالرموز التي تشكل الیوم لغة عالمیة یستخدم

                                     
)1( -http://hanein.info/vb/showthread.php?t=185437, 28.02.2010. 
)2( -http://communication.akbarmontada.com/t1098-topic, 15.02.2010. 

http://hanein.info/vb/showthread.php?t=185437,
http://communication.akbarmontada.com/t1098-topic,
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ومع ذلك، اي مع غیاب الجسد فإن وعي ساكن المدینة االفتراضیة بوجود آخرین 

في نفس وقت تواجده على الشبكة یشكل أھمیة كبیرة لدیھ، فالبشر كائنات اجتماعیة في 

  . النھایة تربكھا العزلة وترغب في القضاء علیھا

، حتى على المواقع االجتماعیة التي Chatting برامجوھذا ما یفسر اإلقبال على 

  .ال تتوقف على فكرة الدردشة فقط

ویصبح سؤال الموت رئیسیا ھنا، ففي الواقع الحقیقي یؤدي الموت الى نھایة عمل 

وما ھو البدیل في  ؟الجسد، واختفائھ في القبر، فكیف ھو الحال في الواقع االفتراضي

ھذا السؤال ال یزال مثار بحث ودراسات عدة بینھا دراسة ، )1(المدینة االفتراضیة؟

  )2(.وسمیث یقوالن فیھا أن الھویة ھي بدیل الجسد في العالم االفتراضي لوكلوك

ھمیتھ وبدائلھ من جھة أخرى یشیر إلى عامل نفسي یتمثل في االتصال والمجتمع أ

اإلحساس الذي یشعر  أھمیة إدراك الفرد بوجود اآلخرین في الواقع االفتراضي قد یفسر

، یبدو فیھ الفرد یتحدث إلى نفسھ Twitter بھ من یتعامل مع موقع تواصل اجتماعي مثل

أكثر كثیرا من التعامل مع مواقع التواصل األخرى مثل فیس بوك ولینك إن وھذا 

الشعور باالتصال یزید من قدرة الفرد في التعبیر عن أفكاره أو حالتھ المعنویة أو غیر 

  )3(.ا یود التحدث عنھذلك مم

الخالصة أن المجتمع االفتراضي او المدینة االفتراضیة ال تزال تتشكل وتضم 

إلى سكانھا كل یوم أعدادا كبیرة من البشر، ویبدو جلیا ان ھذا الواقع االفتراضي ال یزال 

یستفید من الواقع الحقیقي، لكنھ، بمرور الوقت یفرض أیضا سلوكیات خاصة بھ وسمات 

اقع الحقیقي، وربما سیكون من المھم التعرف على الكثیر یختص بھا ویتفرد بھا عن الو

من المكونات الجدیدة لھذا المجتمع مما ابتكر مؤخرا من مواقع تضم افكارا في التواصل 
                                     

)1( -http://www.algeria-edu.com/t7982-topic, 14.03.2010. 
)2( -http://communication.akbarmontada.com/t1098-topic, 17.03.2010. 
)3( -http://xn--ngbda2aa1c6fqaf.com/twitter-arabic/, 16.02.2010. 

http://www.algeria-edu.com/t7982-topic,
http://communication.akbarmontada.com/t1098-topic,
http://xn--ngbda2aa1c6fqaf.com/twitter-arabic/,
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تجمع البصري بالفكري دون اغفال جانب التواصل، في ھذه الزاویة قریبا، في اطار 

لذي ال یزال في ذرى واقعیتھ محاولة فھم مستقبل المجتمعات االفتراضیة ومستقبلنا ا

ونأیھ عن العوالم االفتراضیة كعوالم للمستقبل ال للماضي والتراث الذي تجاوزه 

  )1(.الزمن

  :حتمیة أم خیار: االتصال والمجتمع -10

إما آن تكون تحدیدا لما یفترض للعقل عدم تجاوزه، أو تعلیال وربما : الحتمیة

لفكر یراد ترویجھ أو سلوكا یراد استساغتھ، وقد تأجیال لما یصعب تفسیره، أو تبریرا 

الحتمیة "انتقلت الحتمیة من أصلھا العقائدي إلى عالم االتصال أمرا طبیعیا في مبدأ 

الذي ساد فكر كثیر مؤرخي التكنولوجیا وعلماء االجتماع الصناعي " التكنولوجیة

ولوجي المطرد والمستمر والتنمیة االجتماعیة، على أساس ھذا المبدأ یصبح التقدم  التكن

متغیرا مستقال ال شأن للمجتمع بتوجیھھ أو إبطائھ أو إیقافھ، والمجتمع متغیر تابع ما علیھ 

إال أن یتكیف مع المتغیرات التكنولوجیة التي تفرزھا آلیات المجتمع بصورة طبیعیة ال 

  )2(.إرادیة

ال فكاك منھ علینا  وھكذا أصبح التقدم التكنولوجي معیار الرقي االجتماعي، وقدرا

أن نقبل بآثاره الجانبیة وعلى المجتمع بأسره أن یسعى دوما لتحقیقھ لیس ضمانا 

الزدھاره فقط بل لبقائھ أیضا، فرمزوا لبدایتھا بعصور الحجر والبرونز والحدید، وقد 

صنفت وفقا للمادة نظرا لبدائیة األداة، وما تالھا بعصور األداة بعد أن نضجت وتعقدت 

ت عصور آالت  البخار والكھرباء وأخیرا عصر الكمبیوتر واالتصال لیجمع بین فكان

  )3(.األداة
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تصورھم عن آلیة التغییر المجتمعي في " الحتمیة التكنولوجیة"وقد لخص أھل 

على العلم أن یكتشف وعلى التكنولوجیا أن تطبق وعلى اإلنسان أن : " ثالثیة ھي

  )1(".یتكیف

البعض أنھ باإلمكان قلب ثنائیة تكنولوجیا االتصال على الطرف النقیض، یرى 

كمتغیر مستقل والمجتمع كمتغیر تابع رأسا على عقب؛ لتصبح التكنولوجیا ولیدة التغیر 

ویؤكد ھذا الزعم أمثلة عدیدة من التاریخ  )2(االجتماعي الذي وفر لھا أسباب نشأتھا،

التي اخترعھا  Pico graphر اإلنساني البعید والقریب، فعندما وقفت الكتابة بالصو

المصریون القدامى عائقا أمام نمو النشاط التجاري اخترع الفینیقیون الكتابة األلف بائیة 

لتتاح للعامة بدال من اقتصارھا على الخاصة من نخبة الكھنة والحكام، وھكذا أمكن 

ت التعبیر عن كثیر من المفاھیم التي عجزت عنھا الكتابة بالصورة، وعندما عجز

عضالت اإلنسان والحیوان عن الوفاء بالجھد الالزم لتنفیذ المھام الشاقة في المناجم 

المصانع والحقول ظھرت آلة البخار والتي لم یكن لھا تتطور لو ال ما فرضتھ الصناعة 

وظروف العمل داخل المصانع من مطالب، وعندما تعقدت الحسابات العلمیة والتجاریة 

قدمة لتكنولوجیا الكمبیوتر ونظم المعلومات التي خرجت إلى ظھرت اآلالت الحاسبة كم

الوجود كمطلب ملح لعالم األعمال الذي تشابكت نظمھ وتعددت أنشطتھ وتضخمت 

موارده، وعندما أصبح االنفجار المعرفي ظاھرة یجب السیطرة علیھا ھا ھي ھندسة 

  )3(.المعرفة ونظمھا الخبیرة والذكیة تتھیأ الحتوائھا
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