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 سوق الربجميات واإلنرتنيت باجلزائر.

                                                          ف ـوار عفيـغ.كتوردال

 أأستاذ حماضر قسم 

  والتوثيققسم علم املكتبات 

 .اجلزائرأمحد بن بلة  جامعة وهران

ghouar.afif@univ-oran1.dz     

 :متهيد .1

تستعد املنظمات الوثائقية واملكتبات منذ فترة للدخول الى مجال جديد وحيوي غير من حياة املنظمات واملؤسسات منذ مدة      

الوثائقية في الجزائر  لكن املتعارف عليه ان  البرمجياتفي الجزائر بداية التحول الوطني نحو استخدام  1991،حيث تعتبر سنة 

أصيب بشكل غير ج والرفوف فالدراسات كانت مهة ولكن عامل النشر وتطوير هذه الوحدات هذه البرمجيات كانت حبيسة إلادرا

واقعي نحو مجاالت مهمة  مثل اعداد إلاحصائيات تسيير إلاعارة البحث عن حلول للطلبيات وجرد واقتناء املجموعات وتطبيق 

ة املؤسسات الوثائقية واملكتبات من الحالة هو تحسين املستوى وتطوير رسال البرمجياتاملعاييرربكل سهولة  ،فهدف هذه 

 .السلبية الكالسيكية الى واقع الجديد لعلم املعلومات واملكتبات 

 .تقنية رئيسية ال ينبغي أن تستند استراتيجية الحكومة إلالكترونية إلى معيار مغلق وملكية في     

موردي ، عدم قدرة الشركات واملواطنين على الاختيار بين مختلفمبدأ   لذلك هو أنه أمر غير مقبول من حيث املبدأ السبب ألاول  

 . يتم تقديمها في شكل حكومة إلكترونية.البرامج الضرورية الستخدام خدمات السلطات العامة

التكلفة الاقتصادية بعيدة املدى للحكومة إلالكترونية أن الوضع -هو أنه أمر حيوي بالنسبة للمجتمع الثانيالسبب 

يجب أن تتحقق لتحقيق ذلك هو أن يتم استخدام املعايير  شرط أن. يمكن تأسيسه يضمن وجود املنتجات املنافسة،التنافس ي

 .املفتوحة

 

 الربجميات مفتوحة املصدر هي معيارية ؛.2

 تطويرها يعتمد على معايير مفتوحة؛. 1

 تسمح النمطية الكبيرة للبرمجيات الحرة بالتثبيت الجزئي لـ .2
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 النحو املطلوب ؛ البرنامج على

 يسمح استخدام املعايير املفتوحة باستخدامها في نطاق واسع من .3

 1البرامج التكميلية التي تستخدم هذه املعايير ؛

 البرمجيات الحرة تتطور باستمرا  .4

 :مفهوم الربجميات .3

مختلفين عن بعضهما، و لكن يرتبط كل رئيسيين   يتكون من جزئين حيث أن الحاسوب.البرمجيات عبارة عن مجموعة من البرامج

 :جزءباآلخرارتباطا وثيقا هما 

 (hardware):الكيان املادي-1

 وحدة إلادخال، ووحدة املعالجة املركزية، ووحدة إلاخراج،:تتشكل مكوناته املادية من

 .ووحدة التخزين املساعدة، ووحدات الاتصال

 و يقوم استخدامها لتشغيل الحاسوب وهي جميع البرامج التي يتم(software):البرمجيات-2

 (9):أساسية عمليات الحاسوب بأداءأربعة

 البيانات إدخال-أ

 .معالجة البيانات لتصبح معلومات مفيدة-ب

 :تخزين البيانات واملعلومات بشكلين-ج

 .إدارةالحاسوب لفترة مؤقتة منأجل املعالجة التخزين في-1

 .علومات بشكل دائمالتخزين الثانوي منأجل حفظ البيانات وامل-3

 .املعلومات بعد املعالجة إخراج-د

 علماأن الحاسوب جهاز جامد، يتم تنظيم عمله من خالل مجموعة من ألاوامر

 2.والايعازات يطلق عليها البرمجيات

 :جميات الوثائقيةالرب.4

، وجهةختلفة املاملمجها الحواسيب وبر  كتبيينامل أثرت على استخدام متعددةتطورات تكنولوجية  يرةشهدت السنوات ألاخ    

الوثائقية عرفت  البرمجياتذه هستفيدين، إال أن بهدف تلبية احتياجات امل واسترجاعهاعلومات خصيصا لجمع ومعالجة امل

 تطورات

                                                           

1
 . Marcel Boyer, Jacques Robert. L’économie du logiciel libre et ouvert  Recommandations en vue d’une  politique 

gouvernementale à l’égard du 

logiciel libre (open source software), Rapport de projet.Project report.25,en line consultee le 11/08/2022.a 18.00.p11p12. 

-992ص.،املجلدأ،ص9002ديسمبر-32عدد ، مجلة العلوم إلانسانية ،جامعة قسنطينة ، أحمد بودوشة ، البرمجيات الوثائقية املالئمة للمكتبات املالئمة.  2

932. https://www.asjp.cerist.dz › article 
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 .م املحطات التي مرت بها باختصارهن وسوف نستعرأ ألا االى ماهي عليهعديدة عبر الزمن حتى وصلت 

 :ت الوثائقيةتطور الربجميا.2

 keyword"تحدة ألامريكية عندظهور نظامفي الواليات امل1955ى سنةالوثائقية إل البرمجياتإلعداد  ألاولىتعود التجارب      

incontext kwic"هندسمن طرف امل"hans peter lunch"كةمن طرف شرIBM من العنوان  بكلمة تسجيلهيعتمد على وضع

 .للبحث في املحتوى 

 

 ك لأعيد تنظيم بلديات لندن حيث واجو مديرو امل1956في سنة
ً
 قتنيات مكتباتهم فكانت نظملمكتبات إعداد فهرس مشت

 .عمودا مع طباعة الفهرس الناتج بواسطة الطابعة السطرية للحاسوب80مبنية على بطاقات مثقبة ذات ىالفهرسة ألاول

 قرؤة آلياالتسجيالت امل,بدأت مكتبة الكونغرس في منتصف الستينات بإعداد سجالت مارك أ. 

 وية ه عياري للكتاب لتحديدامل يكتبات وأجهزة الفهرسة وناشرو الكتب باستخدام الرقم الدولبدأت امل1970في عام

 .مفيد في البرامج استرجاعمفتاح هو الكتاب و 

 واستخدام أنظمة التشغيل 
َ

 Unix StandardوMS-DOSفي مرحلة الثمانينات بدأت الحواسيب تنتشر بشكل كب ت

 .IBMنتج من طرفاملDobislibisبنية على الحاسوب مثلكتبة املناك تكامل وظائف متنوعة في نظام املهوأصبح 

 

حديثا   من اللغات التي اكتشفت يرهاوغ"c"وأصبحت لغةالبرمجة تكتب بلغة التجميع وتطورت لغة  ىألاول البرمجياتكانت -

 Delphi.3مثل

 :مقومات صناعة الربجميات .6

 

صناعة البرمجيات من أبرز وأهم الصناعات إلاعالمية  التي يمكنها ،أن تقدم قيمة مضافة لإلقتصاد الجزائري  تعد .1

 .وتجلب مزيدا من العملة الصعبة 

 .توفر بيئة تحتية مجتمعية داعمة للتطور وإلابداع .2

 .ا  وهو املستفيد من ثمراتهااملعرفة وهو املستهلك له. قوة بشرية مؤيدة فاملجتمع  أكبر قاعدة  داعمة لإلقتصاد  .3

 تهيئة راس املال البشري القادر على صناعة املعرفة  وإمتالكها وتوظيفها  .4

                                                           

3
 في إدارة املكتبات ومراكز املعلومات بالجودة الشاملة.البرمجيات الوثائقية الحلقة ألاضعف كادي زين الدين ،خديم خديجة ،. 

 

https://www.asjp.cerist.dz › downArticle,consultee le 10/08/2022.a  
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 .توظيف منظومة فاعلة للبحث العلمي  .5

 4.نشر ثقافة املجتمع املتعلم فكرا وتطبيقها في مختلف املؤسسة العمومية والخاصة  .6

بالنسبة لدولة ناشئة حوالي مليار دوالر ،وهذا رقم كبير جدا  2111تشكلت سوق البرمجيات سوق حقيقية حيث يلغت سنة 

مثل  ،فاملؤسسات الجنبية تسيطر على هذا النوع من إلاقتصاد فهو إقتصاد خدمات  تسيطر عليه املؤسسات الكبرى املعروفة ،

وزادت الى غاية اليوم تقريبا وهذا التوجه مزال تسيطر عليه هذه المؤسسات  تحتكر السوق'' إي بي أم''و'' ساب''، ''أوراكل''، ''ميكروسوفت''

الضعف بدون حساب البرمجيات ألاخرى التي دخلت الى السوق بالطريفة أو بأخرى  ،حتى بطرق التبادل وتهادي وهذا في حد ذاته 

التي تسيطر عليها العديد من الرؤئ وثائقية أحد طرق الهيمنة وهذا ماينساه العديد من املهتمين خصوصا عن طريق املؤسسات ال

  .والتي زات من تعمق أزمة البرمجيات في الجزائر والبرمجيات الوثائقية مما لها من خصوصية واقعية .الغير املفهومة

 :أسس الواقعية للربجمة يف املنظمات.7

  البرمجيات الوثائقية مجال حديث لتطوير التسيير 

 دمة اهداف املنظمات الكبرى للبرمجيات واقع جديد وهو خ 

  البرمجيات الوثائقية ثقافة  جديرة بالتغيير نحو مجال  التسيير. 

حيث التوجد اليوم أي مؤسسة تعيش بدون برمجيات ،  للبرمجيات الوثائقية اهداف مباشرة واليخلف اثنان على دورها الجديد

ماافقد  وهذه الشروط في كثير ما  ولكن هذا التوجه مهم يستدعي الوصول اليه الا بالشروط التقنية وفي الغا لب الشروط املالية 

 ...املؤسسات املالية وغير واضحة بالنسبة للمتعاملين ،

إذا أخذنا في الاعتبار ثقل إلادارة إلادارية الورقية ، أو إلادارة إلالكترونية  ،وثائقية تعد البرمجيات اساس واقعي في املنظمات ال

على املدى الطويل ، سيوفر . والورقية ، فهذا هو السبب في أن الاستثمار في برامج إدارة املستندات يدفع عن نفسه بسرعة كبيرة

ا كبيًرا م
ً
 .ن املالحل إدارة املستندات إلالكترونية لشركتك مبلغ

 :فهناك بعض املءسسات الوطنية اجلزائرية املختصة بصناعة الربجميات 

  .الشركة الجزائرية لصناعة الحلول البرمجية  .1

                                                           

4
 04/21/1420رقم  ،4102،جامعة عنابة ،جمال العيفة ، صناعةالبرمجيات في الجزائر الثورة المنسية ، مجلة التواصل في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية .  

 

annaba.dz › -http://dpubma.univ.consultee le 10/08/2022. 
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 .العلمي والتقني  لإلعالماملركز الوطني  .2

 شركات الربجميات العشر األكرب يف العامل

  مايكروسوفت"Microsoft "...  

  أوراكل"Oracle "...  

  سيلز فورس"Salesforce "...  

  أدوبي"Adobe "...  

  إنتويت"Intuit "...  

  نورتون اليف لوك"NortonLifeLock "...  

  إس إس آند س ي تكنولوجيز"SS&C Technologies "...  

  وورك داي"Workday" 

 . 
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 املعلومات وتنمية الثقافة  

 ف ـوار عفيـغ.كتوردال

 أأستاذ حماضر قسم 

  توثيقم علم املكتبات والقس

 .اجلزائرأمحد بن بلة  جامعة وهران

ghouar.afif@univ-oran1.dz     

 : متهيد.1

اقتصادية كبيرة شهدها العالم في تلك الفترة دليل مجاال مهمما للتحول املعرفي والعلمي النتاج على تحوالت  2115شكلت سنة     

على ان توجهات التنظيمية خصوصا إلاقتصادية بدت أكثر صعوبة في الوقت الذي شكلت في ازمة اقتصادية مست بالخصوص 

مادفع  منظمة ألامم املتحدة الى التفكير في خطة جديدة هادفة غرضها  تنهيار اسعار دليل على اعادة ترتيب اقتصادية دول كثيرة ،

 .تطوير إلاقتصاديات الضعيفة بعد انهيار إلاقتصاديات الدول النامية خصوصا الدول اففريقية جنوب الصحراء 

ي او إلاقتصاد الخاص توفير رسالة جديدة وهو تبسيط مفهوم إلاقتصاد الجديد والإلقتصاد املحل.فدور املعلومات الجديد هو 

 .فهو يعتمد على تنمية املحلية من خالل اعتماد على مشاريع خاصة وضيقة وصغيرة مهمتها توفير شبه اقتصاد املعلومات

فاإلهتمام باملعلومات هو البحث عن معايير جديدة لتسيير إلاقتصاديات املعلومات  وتحرك نحو استغالل الاقتصاديات في مفهوم 

 .امة  والتنمية املحلية التنمية املستد

ناک عدد من املفاهيم الاقتصادية، فهومصطلح يستخدم لوصف التحوالت الاقتصادية والاجتماعية نتيجة تطبيقات تکنولوجيا 

الاتصاالت واملعلومات مما يؤدي إلى تحقيق نمواقتصادي أسرع، وقد استخدمت تسميات عديدة لتدل على الاقتصاد املعرفي مثل 

وردت تعاريف (. 2112فريد، )لومات، اقتصاد الانترنت، الاقتصاد الرقمي، الافتراض ي، إلالکتروني، الشبکي، امللموسات اقتصاد املع

بأنه دراسة وفهم عملية تراکم املعرفة وحوافز ألافراد الکتشاف وتعلم املعرفة  (M.parken) عديدة لالقتصاد املعرفي حيث عرف

https://fshsi.univ-oran1.dz/
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،کما عرف الاقتصاد املعرفي بأنه نشر املعرفة وإنتاجيتها وتوظيفها بکفاءة في (2111دراوي، الح)والحصول على ما يعرفه ألاخرون 

 لترقية الحالة إلانسانية باطراد، اي 
ا

جميع مجاالت النشاط املجتمعي الاقتصادي واملجتمع املدني والسياسة والحياة الخاصة وصوال

من تعاريف  .(2003، .املتحدة ب)لبشرية املمکنة، وزيادة املهارات البشرية اقامة التنمية إلانسانية ويتطلب ألامر بناء القدرات ا

کما تقدم الورقة إطار اقتصاد املعرفة، الذي يؤکد أن  .الاقتصاد أنه اقتصاد تکون فيه املعرفة املحرک الرئيس ي للنموالاقتصادي

تصاالت، والبيئة الاقتصادية واملؤسسية املواتية سيؤدي إلى الاستثمارات املستدامة في التعليم والابتکار وتکنولوجيا املعلومات والا

وعرف بأنه (. 2111الدولي، )  .زيادة في استخدام وخلق املعرفة في إلانتاج الاقتصادي، وبالتالي يؤدي إلى النموالاقتصادي املستدام

 5.(OECD,1996) يع واستخدام املعرفةالاقتصاد القائم على املعرفة بأنه الاقتصاد الذي يعتمد بشکل مباشر على انتاج وتوز 

 قتصاديات احمللية إل مفهوم ا.9

تشكل إلاقتصاديات املحلية مجاال اقتصاديا بارزا في تطويق وتطوير التنمية وتنظيم الرسالة الفنية والتقنية والتجارية      

أنها تصور جديد تستعمله الحكومات النامية متحولة ، فاإلقتصاديات املحلية نستطيع القول ،فاإلقتصاد له عدة فروع واطوار و 

ملواكبة التطوارات والعقود املختلفة من أجل حساب املدخالت واملخرجات والتي تعود في الغالب على املجتمعات النامية بتطور 

لدورة بما يضهره من أثر ايجابي على املجتمع وتساهم في حساب ا.ودور جديد له العديدمن املزايا والنشاطات والظروف 

  .إلاقتصادية وتكملها وتعالج النقائص بشكل واقعي 

 :مفهوم التنمية .3

اقتصاديا واجتماعيا اعتمادا   تمـعجملأن التنمية هي العملية املرسـومة لتقـدم ا1955جاء تعريف هيئة الامم املتحدة في عام     

العمليات التي يمكن توحيد جهود املواطنين :باعتبارها  آخـرتعريفـا 1956ثم عرفتها في عـام.بادأته ومملعشراك ا ياكليا على إ

تمعات املحلية، واملساهمة في تقدمها بأقص ى قدر ملجوالثقافية في ا  والحكومة لتحسين ألاحوال الاقتصادية والاجتماعية

 1مستطاع

الجتماعيةوالاقتصادية والسياسية  اتاعملية ثورية، أي أنها تتضمن تحوالت شاملة في البنـاءنهفيعرفها على أmarkse ļأماماركس

تقدما منالناحية الصناعية يمثل املستقبل الخاص  والقانونية فضال عن أساليب الحياة والقيم الثقافية، وبالتالي فإن البلد ألاكثر

 استخدم للداللة   ظهر بداية في علـم الاقتصـاد حيـثDevelopmentوكما تمت إلاشارةإليه أن مفهوم التنمية  2للبلد ألاقل تقدما

                                                           

5
 . 

 2018- 2112املال البشرى دراسة قياسية على الاقتصاد السعودى خالل الفترة أثر الاقتصاد املعرفى فى تحسين کفاءة الاداء لراس  

- jpsa.journals.ekb.eg 
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على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين، بهدف إكساب  ذلك املجتمع القدرة على التطور الذاتي 

تكفل زيادة درجات إشباع الحاجات ألاساسية  في نوعية الحياة لكل أفراده، بالصورة الـتي املستمر، بمعدل يضمن التحسن املتزايد

ثم انتقل مفهوم التنمية إلى .وحسن توزيع عائدات ذلك الاستغالل.املستمر الستغالل املوارد الاقتصادية املتاحة عن طريق الترشيد

 ....حقل السياسة منذ ستينات القرن العشرين

 حيث ظهر كحقل منفرد،يهتم بتطوير البلدان غير ألاوروبية تجاه الديمقراطية، والحقا تطور مفهـوم التنميـة

 6.تسعى لرفع مسـتوى الثقافـة هناك مفهوم التنمية الثقافية التي فأصبح.يد من الحقول املعرفيةليرتبط بالعد

 التنمية يف نظر الدولة: أوال

باعتباره مجال فعلها الاستراتيجي الذي بإمكانها أن تكسب به والء لقد سعت الدولة عقب الاستقالل إلى احتكار الفعل التنموي        

ساعد تنامي إشكالية التنمية على الصعيد العاملي الدولة الوطنية على مزيد تثبيت ذاتها على هرم . الفئات الاجتماعية املتنوعة

ن ذلك في إطار الرعاية ألاجنبية أو املديونية الفعل السياس ي عبر إقامة املشاريع التنموية وتوفير الحاجات ألاساسية حتى وإن كا

 .وهكذا وظفت التنمية لخدمة الدولة ليس العكس. العاملية

كما اقتضت هذه الغاية التضحية ببعض املناطق أو املجموعات بما أن الدولة كانت مجبرة على إيالء ألاهمية القصوى إلى 13

 7.على والئها أو باألحرى على صمتهااملناطق ألاكثر سكانا وكذلك ألاثقل قوة حتى تحافظ 

في املقابل ولجت الدولة إلى كل الفئات الاجتماعية وحتى البعيدة منها عبر تلك املؤسسات والبرامج ذاتها التي تقوم عليها التنمية 14

ية
ّ
الهياكل الاجتماعية التقليدية وهاجمت كل الوالءات و ... ومنها املدرسة والتلفزة وإلاذاعة وبرامج التنمية الريفية والجهوية و املحل

 . 2ال سيما مؤسسة القبيلة وأهم هياكلها متمثلة امللكية الجماعية لألرأ

 تنمية يف نظر اجملتمعال: ثانيا

  لم تكن نظرة املجتمع للتنمية تختلف عن تلك الصورة التي رسمتها لها الدولة الوطنية والتي جعلتها مجال فعل فاعل أوحد

وليس غريبا أن نذكر هنا أن الدولة . فالفئات الاجتماعية نظرت إلى التنمية على أنها عمل من أعمال الدولة. هو الدولة

الم الثالث كثيرا ما كانت مترددة في منح الفئات الاجتماعية بعض املسؤولية في التنمية ولذلك فإن خياراتها الوطنية في الع

 . واستراتيجياتها سرعان ما كانت تتغير باستمرار

                                                           

 11ص.9002جامعة قسنطينة ،.ليلى لعجال ،واقع التنمية وفق مؤشرات الحكم الراشد في املغرب العربي ،رسالة ماجيستر  . 6

 

 .تونس، كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية . والاستمرارالقبيلة التونسية بين التغير بوطالب، محمد نجيب،  .7
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  بالتوازي مع ذلك، لم تعارأ الفئات الاجتماعية الواسعة احتكار الدولة للفعل التنموي إال في مناسبات قليلة بل إن

جتمع كان ال يمانع اضطالع الدولة بشؤونه طاملا أنها توفر له ما يحتاج، كما أقبلت الفئات الاجتماعية على تنّوعها على امل

مؤسسة اجتماعية وخاصة مؤسسة املدرسة التي مثلت أهم  مؤسسات الدولة تنتفع بخدماتها وتستجيب لشروطها

 . كثرها فاعلية في عملية التوزيع الاجتماعي لألفراد واملجموعاتتحت إلاشراف املباشر للدولة وكذلك أقوى املؤسسات وأ

كذا الشأن بالنسبة ملؤسسات إلانتاج بل إن الفئات الاجتماعية كانت شديدة إلاقبال على املؤسسات الاقتصادية الدولوية كذلك 

وكان القطاع العمومي وجهة القسم ألاعظم من طالبي الشغل في حين اقتصر القطاع الخاص على الفئات التي لم تجد فرصتها في 

 8... طع مواصلة دراستها أو ألاقل كفاءةالقطاع الدولوي أو التي لم تست

 : تلتقي نظرتا الدولة واجملتمع إىل التنمية يف النقاط اآلتية.4

  ارتبطت التنمية أساسا بمجال فعل الدولة واتخذت بذلك بعدا سياسيا فوقيا غّيب أثر الفاعلين الاجتماعيين عنه وهو

 .ب التنمية املتالحقة على مدى عقودحسب العديد من الباحثين الخطأ الجوهري الذي عصف بتجار 

 22، مجلة املستقبل العربي، عدد"التنمية الاجتماعية واتجاهاتها بالبلدان العربية"لبيب، الطاهر، : انظر. 

  خالل هذه الفترة يصعب التمييز بين مفاهيم التحديث، العقلنة والتنمية، ولذلك بقيت هذه ألاخيرة مجرد شعارات وفي

  .ا اقترنت بجملة من إلاحصائيات تقدمها الحكومات عند نهاية كل سنة أو مخططأفضل الحاالت فإنه

إن احتكار الدولة الفعل التنموي جعلها تجمع بين وظائف متعددة وأحيانا متناقضة فهي املشّرع واملستثمر واملمّول  .1

جتماعية على تنوعها بما للمشاريع التنموية واملسؤول عن السوق وهي أيضا املسؤول عن توفير حاجيات الفئات الا 

 . يعكس البعد التوتاليتاري الذي مّيز الدولة الوطنية في أغلب بلدان العالم الثالث

لم يرفض املجتمع اضطالع الدولة بمهمة التنمية بل ظّل ينظر لها باستمرار على أنها املسؤولة عن حفظ السيادة  .2

الوطنية واقتسام ثمرة الاستقالل والنهوأ باملجتمع، ولذلك نالحظ أن الحركات الاجتماعية لتلك الفترة قد اقتصرت في 

ولم تكن تهّدد الدولة في وجودها بقدر ما تطالبها بإجراءات اقتصادية  مجملها على مطالب عمالية أو قطاعّية أو معاشّية،

 9. وفعالية اجتماعية أكبر

                                                           

 ... ، أطروحة شهادة الدراسات املعمقة في علم الاجتماع"جبنيانة نموذجا (9002)التنمية والحراك الاجتماعي من خالل تجربة القروض الصغرى بتونس،"بن جنات، زهير، .    8
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 .مفهوم الثقافة .2

 سبالل تكيف مع من خالل سعي إلانسان البتكار البشرية الاجتماعية عن الحياة تنشأ فالثقافة 

 تختلف أنماط كما الاجتماعية تختلف النظم.الظروف املحيطة به التحكم بالتالي   هالظروف البيئية،ومحاولت

الضبط .أنظمة من العموميات وتسمى الواحد ملجتمعا  تأنماطا جميع تشمل أنماط ، فهناك شمولها فيمد الثقافة

الثقافية لهذا الشمول وبخاصة في املجتمعات  كاألنماط لتتمتع .د اجتماعيعبأولن  اتلعقوب اعي،بحيث يتعرأ املخالف لهاالاجتم

 .ت التي تشمل جماعة معينة داخل املجتمع الواحدلخصوصيا.من الحديثة،فهناك الكثير

املجتمع  كثيرة،طاملا استمرت الوظيفة التي تؤديها في في صور  الثقافية املتراكمة تعمل وتستمر فالعناصر . قد تتغير  فبعض العناصر

 السلوك الديني وألاخالقي الذي أصبح في بعض أشكاله بعض  صور   أخرى، من ظاهرة صورتها،وتصبح جزءا تتغير ووظيفتها،وقد

.الشعبي الفلكلور  إلى أقرب 10 

 .بعض القضايا الثقافية واإلجتماعية.6 

من إتصفوا باملجتمع الهادئ  والنظام  م الذي1941يعرفون خاصية املجتمعات املختلفة في العالم خصوصا ماقيل  إن  الذين      

كان يصف الفرد مانته في املجتمع ، حيث التعتبر التغيرات في حجم  املجتمعات العاملة الا شكال واحدا الكبير الذي سائدا و الذي 

:التي نعيشها مثل  التحوالتالكثيرة  حيث تصنف في قائمة كبيرة من  الاجتماعيةمن أشكال التغيرات   

  أعضاؤهاأصبحت العائالت أصغر حجما بينما تشتت باقي . 

 ن الرجال ونساء،فتعدد النساء النساء وتناقص إلاقبال على الزواج في الدول الغربية تغيير العالقة بي. 

 في الغرب بين الرجال والنساء  املساواةعلى  الانفتاح. 

  اختفاء مايسمى تفوق بعض ألاعراق أو الشعوب. 

  الثروة أو السلطة أو )يجزه بما  الاحترامالعامة ، اذ يجب أن يكسب الفرد  الاجتماعيةهناك موقف يتعلق باملساواة

 (.الصورة إلاعالمية 

  لم يعد السلوك الفظ شيئا معيبا ،حفا يبدو ان العيب والشعور بالخجل في طريقه الى زوال حتى عندما يدان الشخص

 .بالجرم

  ارتفاع حادا مازرع نوع من عدم الشعور بعدم ألامان ارتفاع مستويات الجريمة... 

 قهم املختلفة تولي أهمية للشباب وألذوا...... 
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تغيرا تتغير ، لعبت دورا جوهريا خاصة عندما  ال تعتبر املعلومات بمفردها السبب في هذه التغيرات، ولكن من املؤكد انها

وفي بعض ألاحيان ادخلت الظروف غير العادية املعلومات الجديدة  في دائرة الضوء أو جعلت الناس .اليزال في طور التجريب 

 11حقيقية كانت تواجههم لزمن طويل عموما يدركون 

 : املعلومات والتنمية االقتصادية.7

 ((PDES 2017-2021) مراعاة الثقافة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية: الثقافة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

 يتم الترويج على الصعيدين إلاقليمي والدولي

 تعزيز القيم الاجتماعية والثقافية ؛ 

 تنظيم دورات تدريبية حول موضوعات النهضة الثقافية ؛

 تعزيز مساحات التبادل وتثقيف املواطنين ؛  

 وضع آلية داعمة لخلق السلع والخدمات الثقافية لتشجيع املروجين والفنانين الثقافيين 

 هناك شبكة منظمة لتوزيع ونشر السلع الثقافية

؛ إعادة هيكلة مكتب حق املؤلف النيجيري    

 (BNDA) وتعزيزه 
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 .944ص.9004دراسة لطبيعتها وقيمتها واستعمالها ن إلامارات العربية ، مركز إلامارات للدراسات ،:مايكل هيل ، أثر املعلومات في املجتمع . 


