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یعالج هنا المقال مقومات المجتمع المعرفي و خصوصیاته و یسایر الدور الذي ساهمت به تکنولوجیا . الملخص
یة و السیاسیة و االجتماعیة.کما یغوص هذا المقال االتصال في بلوغ المجتمع الجدید، من جهة تطبیقاته االقتصاد

في األثر الذي تترکه الثقافة المعلوماتیة في مختلف مجاالت الحیاة و هذا ما یعطي أهمیة معتبرة لدور المعلومات 
في المجتمع.کما یکشف عن العالقة بین العولمة و المعلوماتیة اعتمادا علی أن التطور الحاصل علی مستوى الثورة 

لمعلوماتیة یساهم في توحید اإلنسانیة، هذا األمر هو من أهداف العولمة.و إذا کان المجتمع الذي أفرزته تکنولوجیا ا
و یستهلکها و ینشرها و یراقبها، فإنه بذلك یوجه المسار الحضاري لألفرادلمعلومات هو مجتمع ینتج المعرفة ا

Abstract. This article deals with the knowledge society elements and its characteristics. It
also copes with the contributive role of communication technologies in achieving the new
society through its economic, political, and sociological applications. Beside, this article
analyses the information culture impact on all fields of life and this is what gives really
considerable importance to the role of information within society.In addition to that, it
reveals the relationship between the globalization and information, since the development
occurring at the information revolution level contributes to the unification of humanity, one of
the globalization targets. So if the society resulting information technologies is a society
which produces, consumes, publishes and controls knowledge, it will lead, by the way,
people’s urban path.

.المجتمع المعرفي، تکنولوجیا االتصال، االقتصاد المعرفي، المجتمع الرقمي، العولمة:المفتاحیةالکلمات 
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society,globalization.

*Knowledge society: or reading in information revolution in the globalization era.
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تمهید.1
فقد (PORCHER, 1994)،انطالقا من مقولة غاستونباشالر "إن المعرفة تتطور بصورة جدلیة"

أصبحت المعلومات في هذا العصر تتدفق بشکل رهیب عبر أوعیة ومسارات جدیدة، وفي نفس 
في تسریع حرکة العولمة، حیث تساهم تکنولوجیا المعلومات في الوقت أصبحت عنصرا مهما

تطویر التنمیة بمختلف مستویاتها. وتعتبر تکنولوجیا المعلومات عامال مهما في تطویر الحرکة 
االقتصادیة و العلمیة، کما تساهم في تنمیة الحرکة االجتماعیة و من هنا یأتي االهتمام بها من 

عرفت تکنولوجیا المعلومات اهتماما واسعا من طرف فالسفة العلم طرف الدول، والمؤسسات فقد
واللغة واألخالق وعلماء االجتماع والالهوت والتربیة واإلعالم.

إن مصطلح مجتمع المعرفة من المصطلحات الجدیدة، التي ظهرت في غضون التحوالت 
نسانیة انطالقا من العشریة العلمیة والفکریة والتکنولوجیة والسیاسیة، التي بدأ یشهدها راهن اإل

األخیرة من القرن المنصرم، وهو یقوم علی اکتسابالمعرفة من مصادرها ونشرها الی اصحابها 
التقدم، وتولیدها قصد استثمارها . وهناك أربعة جوانب مهمة وإنتاجها وتوظیفها في خدمة

مجتمعي، خاصة في للسیاق االجتماعي لمنظومة اکتساب المعرفة، وهیالعالقة مع النشاط ال
المعرفةوبلغة االقتصاد تعنی إقامة مجتمع.اإلنتاج، ودور الدولة والبعد القومي والبیئةالعالمیة

.المعرفةتأسیس نمط إنتاج

صاحب "صدمة المستقبل" توفلروفي هذا السیاق نشیر الي موقف العالم األمریکي إلفین
توفلر أن المعرفة مورد ال ینضب وهي و"الموجة الثالثة" و"تحول السلطة" وغیرها. فقد أکد

البدیل للموارد األخرى. وتقلل المعرفة الحاجةإلی المواد الخام والعمالة والوقت والحیز ورأس 
المال وتصبح بذلك المورد المحوریلالقتصاد المتقدم.

علوماتیة قد ارتبطت في الخمسینیات و الستینیات من القرن العشرین بثورة و إذا کانت الم
الحاسوب و اإللکترونیات فإنها أي المعلوماتیة تستند الیوم إلی ثقافة المعرفة .

ولثقافة المعرفة اطر خاصة بها اقتصادیا مثال، تعتبر المعلومة في مجتمع المعرفة هي السلعة 
األساسي للقیمة المضافة وخلق فرص العمل وترشید االقتصاد، وهذا أو الخدمة الرئیسیة والمصدر

یعني أّن المجتمع الذي ینتج المعلومة ویستعملها في مختلف شرایین اقتصاده ونشاطاته 
المختلفة هو المجتمع الذي یستطیع أن ینافس ویفرض نفسه. 

ات وتطبیقها في وتکنولوجیا یتطلب مجتمع المعرفة انتشار وسیادة تکنولوجیا المعلوم
مختلف مجاالت الحیاة. وهذا یعني ضرورة االهتمام بالوسائط اإلعالمیة والمعلوماتیة وتکییفها 
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وتطویعها حسب الظروف الموضوعیة لکل مجتمع، سواء فیما یتعلق بالعتاد أو البرمجیات، کما 
ال وتکنولوجیا یعني البعد التکنولوجي لثورة المعلومات توفیر البنیة الالزمة من وسائل اتص

االتصاالت وجعلها في متناول الجمیع. 

اما اجتماعیا فیعني مجتمع المعرفة سیادة درجة معینة من الثقافة المعلوماتیة في المجتمع، 
وزیادة مستوى الوعي بتکنولوجیا المعلومات، وأهمیة المعلومة ودورها في الحیاة الیومیة لإلنسان.

ي مجتمع المعرفة إعطاء أهمیة معتبرة للمعلومة والمعرفة، وکذلك من الناحیة الثقافیة یقتض
واالهتمام بالقدرات اإلبداعیة لألشخاص، وتوفیر إمکانیة حریة التفکیر واإلبداع، والعدالة في توزیع 

العلم والمعرفة والخدمات بین الطبقات المختلفة في المجتمع.

اتخاذ القرارات بطریقة رشیدة وأخیرا سیاسیا یعني مجتمع المعرفة إشراك الجماهیر في 
وعقالنیة، أي مبنیة علی استعمال المعلومة، وهذا بطبیعة الحال ال یحدث إال بتوفیر حریة تداول 
المعلومات، وتوفیر مناخ سیاسي مبني علی الدیمقراطیة والعدالة والمساواة، وإقحام الجماهیر في 

عملیة اتخاذ القرار والمشارکة السیاسیة الفعالة. 

معرفة تأثیر ثقافة المعلومات في صناعة المجتمع المعرفي  ال بد من الترکیز أوال علی ول
األفکار المحوریة لتکنولوجیا المعلومات.

تاریخیا یمکن اإلشارة إلی أن هذه التکنولوجیا مرت بمراحل أثناء تطورها. وقد سمحت 
القرن العشرین لتحقیق الحلم األسس العلمیة و الوسائل التکنولوجیة المناسبة خالل أربعینیات

بصناعة الکمبیوتر الرقمي والذي أحدث ثورة تکنولوجیة جدیدة في مجال صناعة المعلومات من 
وشبکات Softwareو البرمجیات Hardwareخالل االمتزاج الخصب لثالثیة: عتاد الکمبیوتر 

غیر مسبوقة خالل ). ثم ارتفعت هذه التکنولوجیا بصورة68، ص. 1998االتصال (نبیل علي، 
سلسلة من المراحل. وقد أورد األستاذ نبیل علي المراحل التي مر بها تطور تکنولوجیا المعلومات 

):69، ص.1998في الشکل الموالي (نبیل علي، 
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المراحل المختلفة لتطور تکنولوجیا المعلومات.: 1شکل 
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تکنولوجیا المعلومات التي یقول ال شك أن العولمة انتشرت هذا االنتشار الواسع بفضل دور 
و هي: "مفهوم غیر واضح تماما و غیر محدد ألسباب تتعلق باتساع نطاق 1عنها سعد غالب یاسین

تطبیق و استخدام المعلوماتیة من جهة و للتفنن اللغوي في إطالق مصطلحات مترادفة 
المعلومات أو ) و تعني المعلوماتیة2000للمعلوماتیة أیضا من جهة أخرى" (سعد غالب، 

الحوسبة. و هي قبل کل شيء حوسبة إلکترونیة للمعلومات أو خلق آلي لها.

العالقة بین العولمة و المعلوماتیة.2
ان التسلیم بوجود عالقة متینة بین العولمة والمعلوماتیة أمر واضح للعیان حیث یرى 

في نفس االتجاه ذهب ) و 1998الجابري أن العولمة هي من افرازات المعلوماتیة (الجابري، 
). و کذلك 1997میشیل اده الی أنه ال یمکن تصور العولمة بمعزل عن هذه الثورة الثقافیة (اده، 

األمر بالنسبة إلی برهان غلیون الذي عرف العولمة قائال " هي الدخول بسبب تطور الثورة 
ح فیه مصیر اإلنسانیة المعلوماتیة و التقنیة و االقتصادیة معا في طور من التطور الحضاري یصب

) و حجة هؤالء هو الخدمة الهامة التي قدمتها المعلوماتیة 1998موحدا أو نازعا للتوحد"، (غلیان، 
في تطورها الی العولمة، و من ذلك وضعها للعالم في متناول أي إنسان. مثل إمکانیة االتصال بأي 

ومات مباشرة بطرق مختلفة،أو إمکانیة مکان في العالم بأقل التکالیف، أو التعرف علی مصادر المعل
مختلف الوکاالت السیاحیة و اإلداریة والحکومیة، أو البیع و الشراء عن بعد. التفاعل المباشر مع

یعطیألفین توفر أهمیة کبرى للمعلوماتیة لما یتحدث عن سمات الموجة الثالثة "التي تتصف 
ء في أماکن التخزین أو وسائل النقل، وفي بالمعرفة، التي تعمل علىتوفیر الوقت والمکان، سوا
) وبصورة أوضح فان 2000(عزت السید، .سرعة التوزیع واالتصال بین المنتج والمستهلك"

تکنولوجیا المعلومات تعتبر قاعدة نظام االتصال الحدیث ألنها تعمل علی تحسین عملیة تحویل 
،1998ل الکمبیوتر (نبیل علي، )ومع توالي أجیا,p.165Guichard, 2001(.وتسییر المعلومات

)تسارعت الدول والمؤسسات في استغالله، واالستفادة من خدماته وکان الحصول 118-103ص. 
علی المعلومات یعني زیادة فرص التطور االقتصادي واإلعالمي والثقافي واالجتماعي، وقد صاحب 

الشرائح اإللکترونیة. هذا تطور أمریکا  في صناعة العتاد واالتصاالت تطور الیابان في صناعة
باإلضافة إلی ظهور کبیر لفرنسا و ألمانیا وبریطانیا في مجال االتصاالت.

ردنیةستاذ نظم المعلومات اإلداریة المساعد جامعة الزیتونة األأ1
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وقد جعلت سنغافورة من ثورة المعلومات موردا مهما لدخلها القومي. وکذلك فعلت إسرائیل 
وحتی الهند 2التي نجحت في تأسیس مواقع متقدمة في معظم فروع تکنولوجیا المعلومات

)74، ص.2001. (نبیل علي، صناعة البرمجیات وصناعة الحواسب اإللکترونیةحت فينج

)76، ص.2001لقد نجحت تکنولوجیا المعلومات کما یقول الکاتب نبیل علي (نبیل علي، 
في أن تجمع بین األکفأ و األعلی قدرة، وبین األرخص واألکثر سهولة في االستخدام وقدشملت 

هي:الزیادة في عدة أمور 

زیادة سرعة تنفیذ العملیات الحسابیة والمنطقیة.-

زیادة سعة التخزین للوسائط االلکترونیة.-

زیادة کفاءة ملحقات الطباعة. -

زیادة ملحقات شاشات العرض.-

زیادة ملحقات شاشات و مولدات الصور.-

زیادة إمکانیات لغة البرمجة.-

.3زیادة سهولة االستخدام لتکنولوجیا المعلومات-

4ة سعة التخزینزیاد-

جبهة العتاد ، جبهة العتاد، بدأ معهد وایزمان تجاربه في بناء الحواسیب اإللکترونیة متحدثا عن یشیر نبیل علي2
کمبیوتر لألغراض العسکریة. أما علی جبهة ،  ونجحت إسرائیل في تطویر میکرو1954في وقت مبکر منذ عام 

بکات طرق المعلومات االتصاالت فقد برزت إسرائیل في مجال األلیاف الضوئیة، ذات األهمیة الخاصة في إقامة ش
الفائقة السرعة. وتقوم إسرائیل کذلك بصناعة قواسم الهواتف ( السنتراالت). و قد أطلقت إسرائیل أول قمر صناعي 

لیغطي الشرق األوسط ووسط أوروبا. وفیما یخص تطویر البرمجیات، فقد تنوعت مجاالتها من 1996لالتصاالت عام 
السیاحة، إلی تطبیقات البحث في االنترنت والنشر عبرها. وإلسرائیل باع البرمجیات التعلیمیة وبرمجیات قطاع

Dataطویل في مجال نظم نقل المعلومات، من برامج المحافظة علی السریة (أو التعمیة) وبرامج ضغط البیانات 
compression العشرین علی وعلی صعید شبکة االنترنت، تأتي إسرائیل، رغم قلة عدد سکانها النسبي، في المرتبة

مستوى العالم فیما یخص عدد المواقع علی الشبکة ویضاهي عدد المواقع اإلسرائیلیة علی االنترنت إجمالي مواقع 
الدول العربیة مجتمعة.   

من ذلك سهولة استخدام االنترنت حتی بین محدودي التعلیم.3
)76ص.، 2001علي، نبیل(أن یسع ما یوازي آالف الکتب، انظر CDیمکن لقرص السي دي 4
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)2001(نبیل علي، واعتمدت هذه التکنولوجیا علی أمرین أساسیین هما: التصغیر و الرقمنة 

أما التصغیر فقد شمل وحدة البناء األساسیة الممثلة في شرائح السیلکون فائقة الکثافة 
باإلضافة إلی أجهزة الکمبیوتر والطابعات. وهذا ما سهل اندماج المعلومات مع منظومة اإلنسان 
ومجتمعه.أما الرقمنة فقد عملت علی إسقاط جمیع الحواجز الفاصلة بین الرموز المختلفة من 

."" الواحد و الصفروأصوات وأنغام وأشکال وصور عن طریق سالسل رقمیة قوامها نصوص 

لقد استفادت الجماهیر في زمن العولمة من انخفاض کلفة تکنولوجیا المعلومات ألن هذا 
االنخفاض ساهم في سرعة انتشارها و إتاحتها لجماهیر عریضة من المستخدمین. ونظرا 

المجتمعي فإن هناك عالقة تتوثق بین منظومة تکنولوجیا النتشارها وانصهارها في الکیان
المعلومات ومنظومات أخرى، فعلی سبیل المثال مکنت االنترنت من توفیر المعلومات عن 

، الحریة...). ومن الناحیة االقتصادیة اإلنسانالمفاهیم السیاسیة المختلفة (الدیمقراطیة، حقوق 
وصناعة تتسابق ،مهما في جمیع األنشطة االقتصادیةأصبحت المعلومات سلعة اقتصادیة وموردا

تقریر )2001(نبیل علي، في حجمها الدول و الکیانات في هذا المجال أورد األستاذ نبیل علي
ما یلي:1994الیونسکو السنوي عن المعلومات وفقا ألرقام 

:1جدول 

الوالیات المتحدةالمجموعة األوربیةقطاع المعلومات
)%45(255)%34(186المعلوماتمحتوى 

)%28(160)%30(165توزیع المعلومات
)%27(151)%36(193معالجة المعلومات
544566المجموع الکلي

بوحدة 1994(وفقا ألرقام جدول یوضح حجم صناعة المعلومات في أوربا والوالیات المتحدة
الملیار دوالر).  

هذا في ما یتعلق بالمعلومات فماذا عن دورها االجتماعي؟.3
یموت اإلنسان وتبقی معلوماته وتبقی الحضارات وتبقی نظم معلوماتها وتأتي األجیال 

لتستثمر المعلومات التي سبقت إلیها الحضارات المتعاقبة عبر الزمن.
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تابة الهیرغلیقیة ثم سجلت بواسطة الک5فقد احتکر کهنة الفراعنة المعارف الدنیویة واألخرویة
األبجدیة الفینیقیة المعارف المختلفة بواسطة الکتبة والکهنة. لکن المعرفة لم تعرف طریقها إلی 
النشر واالنتشار الواسع إال في منتصف القرن الخامس عشر علی ید یوهانس جوتنبرغ  مکتشف 

"أسمی فضائل الرب علی عباده"بأنها  6آلة الطباعة، هذه اآللة التي وصفها مارتن لوثر کینغ
)(Posteman, 1992 ألنها ساهمت في نظره في طبع اإلنجیل الذي حرر الفرد المسیحي من

وهکذا فقد ساهمت المطبعة في نشر المعرفة ال مجرد تسجیلها.سلطة رجال الدین.

ظهر الکمبیوتر في منتصف القرن العشرین لیعمل جوتنبرغوبعد خمسة قرون من اختراع 
علی معالجة المعلومات من خالل توظیف المعرفة من خالل عملیات التصمیم والضبط والمراقبة 
والتعلیم والتحکم، بل تمکن أهل تکنولوجیا المعلومات بواسطة هذا الجهاز من تولید المعارف 

الجدیدة الستعمالها حسب الحاجة.

لخص األستاذ نبیل علي هذه المراحل الزمنیة في الشکل اآلتي الذي یمثل تطور دور وقد
):120، ص. 2001المعلومات مجتمعیا (نبیل علي، 

:2شکل 

المعارف الدنیویة التي کانت تخص توزیع األراضي ولالستفادة من خیراتها. والمعارف األخرویة تخص أسرار 5
التحنیط ودفن الموتی وطقوس المعابد.

مؤسس المذهب البروتستانتي.6

احتكار 
المعرفة

تسجیل 
توظیف نشر المعرفةالمعرفة

المعرفة

الكتابة
الهیروغلیفیة

األبجدیة  
الفینیقیة

مطبعة
جوتنبرغ

الكمبیوتر و 
برمجیاته

تولید 
المعرفة
الذكاء 

االصطناعي 
ممارسة 
الخبرات

الواقع 
الخائلي
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و ،لقد وفرت التکنولوجیا الوسائل المهمة القتناء المعرفة ونشرها وتوظیفها عبر العصور
جانب کونها بنیة تحتیة کشفت تکنولوجیا االنترنت باعتبارها ساحة ثقافیة في المقام األول ب

لصناعة الثقافة إبداعا وتعبیرا، قدرتها علی إنتاج السلع والخدمات والمساهمة في تشکیل وعي 
الفئات االجتماعیة سیاسیا واقتصادیا وثقافیا، بل عملت التکنولوجیا في غالب األحیان علی 

وازنه وعقالنیته.توجیه المجتمع التوجیه الذي یعید لإلنسان إنسانیته ویعید للمجتمع ت

ستکون أکثر قابلیة "نبیل علي:إن تکنولوجیا المعلومات بفضل مرونتها کما یرى األستاذ 
).138ص. ، 2001(نبیل علي، "للتوجیه االجتماعي

أمیل دورکایمفالثقافة لیست مجرد مؤسسة ضمن المؤسسات االجتماعیة األخرى کما ذهب 
أو هي مجرد عامل مساعد یدفع کارل مارکسولیست ناتج فرعي لطور اإلنتاج السائد کما زعم 

.مارکس فیبرالمجتمع صوب غایاته کما في نموذج 

إن المجتمع الذي افرزته تکنولوجیا المعلومات هو مجتمع ینتج المعرفة ویستهلکها وتتفاعل 
التکنولوجیا صیاغة ثقافة المجتمع المعاصر.عناصره بصورة مذهلة ومن هنا نتساءل هل اعادت 

جون لوك من العقل جهاز استقبال یتلقی المثل العلیا من السماء. واتخذه أفالطونلقد جعل 
لترتقي بالعقل إلی آلة إیمانویل کانطلوحا أبیض تسجل علیه مختلف الحقائقثم جاءت فلسفة 

دافید هیومة ومفاهیم الوجود الواقعیة. أما ذات قدرة ذاتیة تعتمد علی الربط بین اآللیات الذهنی
لیتخذه آلة لمنطقه الجدلي. هیجلفقد جعله مرآة تجمع مختلف االنطباعات و األفکار. ثم جاء 

آلةالمنطق االستقراء الذي ینتقل بالحقیقة من المقدمات إلی النتائج. کارل بوبرفي حین یحیله 
دون أن یدلو أهل الکمبیوتر بدلوهم في ":ينبیل علوال یمکن للصورة أن تکتمل کما یقول 

عالم هندسة المعرفة یرى العقل مجتمعا مکونا من میرفینمینکيفهذا ". شأن هذا العقل
(Minsky, 1985)" مؤسسات ذهنیة متخصصة

فیرون المخ البشري شبکة کثیفة من عناصر الذاکرة ومعالجة االصطناعيأما أهل الذکاء 
ها بآلة ذکیة.المعلومات، یمکن محاکات

وکإجابة عن السؤال المطروح سابقا یمکن القول أنه لم تعد ملکة الذکاء مقصورة علی اإلنسان 
فقط بل أصبحت خاصیة موزعة علی اآلالت الخاصة بذلك.

کما أن فکر مجتمع المعلومات الولید له ذکاؤه الجمعي وذاکرته الجمعیة وشبکة أعصابه 
الجمعیة( االنترنت).
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دة النظر في عمل العقل البشري فبعد أن کان یتعامل مع الواقع مباشرة أصبح ضرورة إعا
الیوم یتعامل مع هذا الواقع من خالل وسیط تکنولوجیا المعلومات.

الواقع وسیط المعلومات        العقل        

أن عقل مجتمع المعرفة الجدید یتعامل مع المجردات أکثر مما یتعامل مع المادة وهو کما
(Egan)ما یعني أن تطور المجتمعات یقابله تطور العقل اإلنساني تاریخیا.

مرحلة الحس الغریزي.مجتمع االسطورة

مرحلة التعامل مع المحسوسات.مجتمع عصر المادة

مرحلة التعامل مع المجردات.مجتمع المعرفة

لقد عمل التطور السریع لشبکة االنترنت علی اکتسابها توجهات جدیدة حسب األستاذ نبیل 
) فهي تتجه حسب رأیه:96، ص. 2001علي(نبیل علي، 

من المنتدى العلمي إلی سوق التجارة االلکترونیة..1

من تبادل البحوث إلی تسلیع الثقافة..2

صوب االحتکار.نحو مزید من االندماج.3

8ومن التناص إلی التشعب7من النصوص إلی التناص.4

.9من االستاتي إلی الدینامي.5

من الباحث البشري إلی الوکیل اآللي..6

.10من الواقعي إلی الخائلي.7

7)Inter-textually االلکترونیة األخرى.التناص) یقصد به ربط النص بخارجه من النصوص و الوثائق
.Hypertextالتشعب النصي 8
لم تعد الوثائق االلکترونیة مقصورة علی الصور والنصوص الثابتة بل یمکن أن تشمل أیضا عناصر برمجیة تجعل 9

الملتقی یتفاعل معها.
10:Virtualما یناظره لدرجة أنه یخیل لنا أنه واقع.به محاکاة الواقع أویقصد
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نحن نرى أن أغلب هذه التوجهات تسکنها روح االقتصادیة وتحکم فیها القوى االقتصادیة 
النترنت في بدایة األمر بمثابة المنتدى العلمي الذي یربط بین الستغاللها لصالحها. فقد کانت ا

مختلف مراکز البحث والمؤسسات األکادیمیة. ولکنها تستمر علی هذا المنوال من الطهارة 
المعلوماتیة بل تسللت إلیها القوى االقتصادیة لتستغل هذه الشبکة في نقل البضائع وربط مصادر 

المؤسسات االقتصادیة إلی اکتساب المنتج الثقافي واإلبداعي اإلنتاج بمنابع الطلب. کما سعت
طابع السلعة التجاریة علما أن صناعة الثقافة یتوقف في المقام األول علی التحکم في مصادر 

وعلی هذا األساس عمل الفضاء المعلوماتي علی .)98ص. ، 2001اقتناء المحتوى(نبیل علي، 
واالجتماعي، وحرر الجمیع من طول المسافات ،وغذى "ترجمة العالم االقتصادي والثقافي 

(Fdida, 1979, p.103)العولمة."

وبهذا یتخذ تطور المجتمع المعلوماتي نفس المنحی الذي اتخذته التنمیة االقتصادیة وهذه 
م حینما 1990في سنة الفکرة کانت أصل االقتراح الذي تقدم به نائب الرئیس األمریکي ال غور

میة الطرق السریعة للمعلومات لتأخذ نفس االتجاه الذي أخذته التنمیة شجع علی تن
وفیها یتجلی:(Fdida, Serge ,1979, p.07)االقتصادیة

یساعد استخدام االنترنت في معالجة مشکلة محو األمیة الوعي المعلوماتي:) 1(-
علی تستطیع شبکة االنترنت وبما توفره من تسهیالت تکنولوجیة حیث التکنولوجیة

کسر حواجز ما یطلق علیه باألمیة التکنولوجیة.

:لقد عملت التکنولوجیا الحدیثة بواسطة شبکة التقارب بین األمم والشعوب)2(-
کل الحواجز االنترنت علی تحویل العالم إلی قریة صغیرة، واخترقت شاشة الحاسوب،

إنه من الممکن والحدود الجغرافیة والسیاسیة للدول واألقالیم، وعلی هذا األساس ف
استثمار ذلك في التقارب بین شعوب العالم.

تؤمن االنترنت خدمة تأمین االتصال المباشر بالمعلومات في کل مناطق العالم:)3(-
الحصول علی المعلومات المتاحة في الشبکة حیث یستطیع المستخدم بواسطة روابط 

والمعلومات الموجودة في مختلف تشعبیة ذات طبیعة داللیة من الوصول إلی الوثائق 
.11المجامیع والمناطق

مة  عولمة في احد البحث  فان نتائج البحث تجمع من خالل الرابط التشعبیة  کل ماله عالقة للبحث عن کل11
بکلمة عولمة  في أي نص مهما کان نوعه وطبیعته.
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أبوابتعتبر االستخدام غیر المشروط واستثمار معلومات من کل شرائح المجتمع:) 4(-
شبکة االنترنت مفتوحة علی مصراعیها حیث ال تقتصر خدماتها وتطبیقاتها علی 
شریحة محددة واحدة من شرائح المجتمع، بل جمیعها تقریبا،وان کانت حصة 
الباحثین الجامعیین  هي االکبر حیث یشکل طلبة الجامعات وأساتذتها ثلث مجموع 

نها تتوزع علی قطاعات کثیرة الألنترنتعدد مستخدمین الشبکة، فالمهم بالنسبة 
حیث یجد کل فرد ضالته في هذا التجمع المعلوماتي ، ففي احد االستجوابات علی 
سؤال "عما تبحث في االنترنت؟" وقد طرح السؤال عبر خط االنترنت من طرف 

م فکانت 1999في ماي آنذاكمشترك 23000فأجابNovatrisمؤسسة نوفاتریس
:(Guichard, 2001, p.181)الجدول المواليإلیهاالنتیجة کما یشیر 

:2جدول 

531صداقة6667البرید االلکتروني

483عطل4030البحث عن المعلومات

482تکوین3632مواقع الکترونیة 

459العاب2210محاضرات 

459احوال جویة2023البحث العلمي

456سینما1823االنترنت نفسها

454اخبار1149االلياالعالم 

430ریاضة1062مطالعة الجرائد

427برامج831عمل

408وثائق636البورصة

550الیوم

تعکس نتائج هذا الجدول شمول اهتمامات االفراد وتباین نسب االقبال علی جوانب مهمة 
اکثر من غیرها، کما یتصدر االطالع علی البرید االلکتروني اهتمامات اکثریة المشترکین.
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لقد عملت االنترنت علی مساعدة االقتصاد األمریکي فقد حصدت هذه الصناعة کأرباح عام 
) والسبب في ذلك یعود إلی کثرة نفقات 2001ملیار دوالر (عتریسي، 300م اکثر من 1999

االستثمار التي تنفقها الشرکات المعلوماتیة وکذلك مساهمتها القویة في تنمیة االقتصاد 
12األمریکي.

کما أن االستثمار في تکنولوجیا اإلعالم واالتصال في الوالیات المتحدة األمریکیة متقدم جدا 
ملیار دوالر في 1200م 1999تشیر بعض األرقام إلی أن هذا االستثمار بلغ سنةعن غیره، حیث 

دولة) (عتریسي، نفس المرجع.).11دوالر في بلدان االتحاد األوربي (580مقابل 

الخالصــة.4
إن الکشوف العلمیة التي فتحت في بدایة هذا القرن آفاقا جدیدة تماما علی صعید البحث 

نظریة النسبیة ونظریة الکوانتا، والتي توجت بغزو الذرة وصنع القنبلة العلمي وتطبیقاته، مثل
الذریة وتفجیرها من جهة، وبغزو الفضاء والصعود إلی القمر وارتیاد مجاهل کونیة أخرى من جهة 
ثانیة، إن هذه الکشوف والتطبیقات العلمیة الهائلة التي شهدها هذا القرن العشرون کانت امتدادا 

التحول الذي عرفته العلوم، وبکیفیة خاصة الریاضیات والفیزیاء، في مثل هذا الوقت مباشرا لذلك 
اجتاحت کل من القرن الماضي، کما کانت في نفس الوقت  تمهیدا للثورة المعلوماتیة التي

میادین الواقع والوعي، هذه التحوالت المذهلة بکل میادینها ترتبط بمفاهیم وعالقات جدیدة، إنها 
ي الوقت ذاته  ولدت مفاهیمها وعالقاتها ولغتها وأسئلتها وصعوباتها المتجددة ظاهرة تحرکت وف

تسمی بالعولمة.
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