
-1- 

 

 مكريأ/ (المجموعة األولى ")مدخل إلى مجتمع المعلومات"محاضرات السداسي الثاني الخاصة بمادة 

  

 تـرنـالنتا

يعتبر نظام االنترنت أو شبكة المعلومات من أحدث تكنولوجيا االتصال الجماهيري التي اختتمت بها 

عاكسة  ٬والمستمر تكنولوجيا متطورة لتضيف إلى محصلة اإلنتاج االتصالي  ٬البشرية القرن العشرين 

والتطوير المستمر والتطلع إلى تكنولوجيا متطورة  قدرة العقل البشري على عمليات التحديث والتجديد

وهذا ما تمثله االنترنت التي جمعت بين جل الوسائل االتصالية واإلعالمية المختلفة موفرة على  ومعقدة .

 والتكاليف باإلضافة إلى استخدامها في معظم مجاالت الحياة اليومية لألفراداإلنسان عامل الوقت والجهد 

  والمجتمعات على اختالفها .

وباختصار يمكن القول أن نظام االنترنت يعطينا صورة واضحة عن مدى استمرارية وسعي ونشاط 

ا أكثر فاعلية وكفاءة ، وجعله واقتناء المزيد من تكنولوجيا االتصال والمعلومات الجنس البشري الكتساب

 . وفائدة للجميع

 netوالذي يعني بين والثاني  inter: تتكون كلمة انترنت من جزئين األول  تعريف شبكة االنترنت

وهذه الشبكة تشمل عددا كبيرا من الشبكات  ٬ والذي يعني شبكة ولذلك فكلمة االنترنت تعني الشبكة البينية

إذن فاالنترنت أو شبكة المعلومات الدولية هي مجموعة  ء العالم .المترابطة فيما بينها في جميع أنحا

وهذه المجموعة تنمو ذاتيا بقدر ما يضاف إليها  ، ضخمة من شبكات االتصال المرتبطة ببعضها البعض

، وقد أدى تغلغلها واتساع مداها إلى وصفها بشبكة الشبكات وخاصة أنها تضم ثالث  من شبكات وحاسبات

  القمة تتربع شبكات األساس أوالعمود الفقري المتمركزة في الواليات المتحدة األمريكيةفي  مستويات :

ثم الشبكات الصغرى كالشبكات المحلية  ٬تليها الشبكات المتوسطة بالجامعات والمؤسسات الكبرى 

رنت وفي هذا الصدد يقول الباحث "مارتن مور" االنت والحاسبات بالشركات الصغرى وحتى لدى األفراد.

، بحيث يمكن ألي كان أن يتصل بها ويستفيد من خدماتها   من أربعة آالف وخمسمائة شبكةكثر أمن مزيج 

بشرط أن تكون لديه بعض األجهزة التي تمكنه من ذلك وعلى رأسها جهاز الكمبيوتر ومضمن ) مودام ( 

 وخط هاتفي واشتراك في الشبكة .

مجموعة من شبكات االتصاالت المرتبطة »  بأنها : "مؤيد عبد الجبار الحديثي"وقد عرفها  

مكوناتها مؤسسات عامة وخاصة هي أكبر من ببعضها وال يحكمها كيان واحد بمفرده وإنما يدير كال من 

 «.مجموع أجزائها ، تشمل كنوزا ضخمة من الموارد في حواسيب االنترنت 
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 :  مميزات االنترنت
  والمعلومات وبين المستخدمين في المنازل والمؤسسات مصادر األخبار هي نظام يربط بين : التفاعلية•

يمكن من خالله تبادل التأثير والتفاعل بين المصدر والمستقبل أي تبادل األدوار أثناء العملية االتصالية . 

الجهود المخططة  ، ويمكن تعريفها على أنها :" يتم هذا الربط بين العرض المرئي وبين الكلمة المطبوعة

من  التي تسمح للمتلقي بأكبر قدر ٬في تصميم مواقع الرسائل اإلعالمية الجديدة وبرامجها ومحتواها 

المشاركة في عمليات االتصال واالختيار الحر من المحتوى والخدمات المتاحة على شبكة االنترنت بقدر 

 حاجته و اهتمامه " .

فالتفاعلية هي الخاصية المميزة لشبكة االنترنت ذلك أن المتلقي لن يكتفي بالدور السلبي بل سيتفاعل مع 

وتوقيت تلقيها وبذلك  فاعال ايجابيا ويصبح قادرا على تحديد محتوى الرسالة اإلعالمية ،هذه الوسيلة ت

كما قضت األقمار الصناعية على المركزية  ٬قضت االنترنت على مركزية وسائل اإلعالم واالتصال 

 . البث التلفزيوني

تصال على شبكة االنترنت عرف مفهوم التفاعلية معناه الحقيقي مع الوسيلة أو المحتوى أو القائم باال

، ألن المستخدمين والفاعلين فيها  أكثر من أي وسيلة أخرى نتيجة الحرية الكبيرة في المشاركة والمساهمة

وهي على  وليس هناك نظام أو منظمة واحدة تتحكم فيها ٬سواسية باعتبار أن االنترنت ليست ملكية ألحد 

 التفاعل مع الفاعلين والمستخدمين .  ٬لمحتوى التفاعل مع ا ٬التفاعل مع الوسيلة  أنواع :

تعني أن االتصال على الشبكة يتميز بالتجديد والحداثة والحالية بدرجة تفوق حداثة الوسائل  : التزامنية •

وتتجلى هذه الميزة في األنماط االتصالية العديدة على الشبكة كالتخاطب الفوري  ٬االتصالية األخرى 

chatting  لمستخدم التحاور مع نظيره أو إرسال رسالة إليه وانتظار الرد عليه فورا وهذا ل، حيث يمكن

، ويدخل في هذا السياق  والمباشرة يعطي تفاعال كبيرا للعملية االتصالية أي يضفي عليها سمة الفورية

الرسائل منتديات النقاش والحوار الذي يتطلب الحضور الفوري للمستخدم أثناء العملية االتصالية فيتلقى 

، ويستمر النقاش مدة طويلة يكون  واألفكار من المشاركين في المنتدى ليقرأها ويرد عليها من وجهة نظره

 المتلقي حاضرا بكل حواسه وجوارحه يتابع كل مضمون يعرض أمامه . 

وقت الذي : يشير هذا المفهوم إلى إمكانية اإلرسال واالستقبال عبر الوسيلة االتصالية في ال الالتزامنية• 

أي أن المرسل والمتلقي لديه إمكانية إرسال واستقبال وتخزين  ٬يناسب ظروف طرفي العملية االتصالية 

واستدعاء المعلومات من الوسيلة في الوقت الذي يراه مالئما فهو غير مطالب باستخدام النظام في نفس 

يس بووك الذي يحتوي على إمكانية كالبريد االلكتروني وبعض مواقع التواصل االجتماعي كالفا ٬الوقت 

 حفظ الرسائل ومستجدات الموقع ليتلقاها صاحب الحساب حين فتح حسابه . 

الشركة  نالنظر ع: وتعني إمكانية الربط بين األجهزة االتصالية المتنوعة الصنع بغض قابلية التوصيل • 

 أو البلد الذي تم فيه الصنع .
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أي  وفي للمستخدم أن يستفيد من خدماتها أثناء تنقالته من أي مكان أي يمكن : قابلية التحرك والحركية• 

 األجهزة اللوحية . ٬الهواتف الذكية  ٬ : الحاسب اآللي زمان عن طريق وسائل اتصال كثيرة مثل

: وهي إمكانية نقل المعلومات من وسيط إلى آخر كتحويل الرسالة المسموعة إلى رسالة  قابلية التحويل• 

 قروءة أو تحويل المعلومات والصور الشخصية من مستخدم آلخر . مطبوعة أو م

وتعني إمكانية توجيه الرسالة االتصالية إلى فرد واحد أو جماعة معينة بدل توجيهها  :الالجماهيرية • 

وهذا يعني إمكانية التحكم فيها حيث تصل مباشرة من المنتج إلى  ٬بالضرورة إلى جماهير ضخمة 

سواء من شخص واحد إلى شخص  ٬تسمح بالجمع بين األنواع المختلفة لالتصاالت  المستهلك كما أنها

 أو من الكل إلى الكل أي من مجموعة إلى مجموعة .  ٬واحد أو من جهة واحدة إلى مجموعات 

: وهو قابلية هذه الشبكة للتوسع لتشمل أكثر فأكثر مساحات غير محدودة من العالم  الشيوع واالنتشار• 

 ب قوتها من هذا االنتشار المنهجي لنمطها المرن .حيث تكتس

حيث تأخذ المعلومات مسارات  ٬وهو المحيط الذي تنشط فيه هذه التكنولوجيات  : العالمية والكونية• 

كما تسمح لرأس المال بأن يتدفق الكترونيا خاصة  ٬مختلفة ومعقدة تنتشر عبر مختلف مناطق العالم 

التجارية التي يحركها رأس المال المعلوماتي فيسمح لها بتخطي عائق بالنظر إلى سهولة المعامالت 

 المكان واالنتقال عبر الحدود الدولية . 

ويكاد يكون مستحيال حصر جميعها إال أن  ٬: تتعدد الخدمات التي تقدمها االنترنت  خدمات االنترنت

 أبرزها يتمثل في :

االنترنت إرسال واستقبال الخطابات الكترونيا من وإلى حيث يستطيع مستخدم  : البريد االلكتروني♦

وليست الخطابات الشخصية فقط ولكن أي شيء يتم تخزينه في ملف نص  ٬شخص آخر متصل باالنترنت 

الصور بكافة أنواعها   ٬الموسيقى  ٬ المجالت االلكترونية ٬اإلعالنات  ٬: برامج الحاسب  ويشمل ذلك

وأقل تكلفة  أنه سريع مقارنة بالبريد المكتوب اللكتروني بعدة صفات أهمها :الفيديوهات . يتميز البريد ا

وال أحد  مقارنة بالهاتف أو الفاكس وتبقى الرسائل مخزنة في الحساب إلى غاية حضور المعني بها 

أوفي حالة  passwordبإمكانه االطالع على مضمون الرسائل أو قائمة البريد إال من له كلمة العبور 

 الحساب للقرصنة .تعرض 

:وهي خدمة تتيح فتح خط اتصال بين حاسب وحاسب مستخدم آخر لالنترنت  talkخدمة المحادثة  ♦

فهناك حديث يتم بين االثنين في الوقت نفسه دون تداخل  ٬وبالتالي يمكن كتابة رسائل واستقبال رسائل منه 

 بين تلك الرسائل .

وهي عبارة عن نظام حاسوبي إليداع  ٬: وتعد من أهم خدمات االنترنت خدمة مجموعة األخبار ♦

ومجموعة األخبار يتم  ٬تعمل بنفس طريقة عمل المنتديات االلكترونية العامة  ٬الرسائل العامة والخاصة 

وتعني مستخدم  user وهو مصطلح مركب من كلمتين : user netتوزيعها باالنترنت عبر خدمة تدعى 
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تشبه الحلقات النقاشية التي  ٬شبكة وهي من أقدم األجزاء المكونة لالنترنت وأكثرها أهمية وتعني  netو

بمزيد من التفصيل  يعضاويمكن فيه التعرض ألي موضوع من المو ٬تعقد في األماكن العامة أو الخاصة 

الف تحتوي كل مجموعة على آ ٬مجموعة  1700وتقدم مجموعة األخبار ما يقرب  ٬على نطاق واسع 

فإذا كان هناك ملف ما جاري البحث عنه  ٬ الخدمات التي توجد في ماليين الملفات التي يريدها المستخدم

فإن خدمة األرشيف تحدد الموقع الذي يحتوي على هذا الملف وعند الوصول إليها يمكن استخدام خدمة 

PDF لتحميلها . 

حدث بطريقة مباشرة مع مجموعة أشخاص : هي صورة أكثر مرونة حيث تتيح الت الدردشة الجماعية ♦

، وبالتالي تنتج محادثة عامة تشمل عددا كبيرا من  في الوقت نفسه عبر استخدامهم نفس برنامج المحادثة

  أو عامة . شخصية كانت ادلون المعلومات واألفكار وحتى الصور والفيديوهات سواءيتباألشخاص 

: تتضمن االنترنت مجموعة ال حصر لها من المجالت والكتب المتنوعة  المجالت االلكترونية والكتب ♦

 . والتخصصات ، والتي تقدم معلومات قيمة للمستخدمين في شتى المجاالت والموسوعات االلكترونية

: تعرف مواقع الصحة إقباال معتبرا لألشخاص العاديين والمهنيين  االستشارات الطبية والتداوي ♦

ونصائح  ٬لة والمخبريين لتقديم استشارات طبية وتساؤالت عن أنواع من األدوية كاألطباء والصياد

والعيادات  فالحدود وبعد المسافات لم تعد عائقا ليتصل مريض بالمستشفيات ٬خاصة بالتغذية والحمية 

ونفس األمر بالنسبة لذوي  ٬العالمية من أجل تلقي تفسيرا عن وضعيته الصحية ومتابعة تطوراتها 

الرأي في  ءإذ يمكنهم تبادل الخبرات فيما بينهم والمشاركة بالتشخيص وإبدا ٬ختصاص في هذا الميدان اال

ولمدة ساعتين ونصف الماليين من مستخدمي االنترنت من  1998جويلية  19وقد تمكن بتاريخ  ٬العالج 

مريكية عبر "سانت لوك" بهي ستون األأجريت على قلب مكشوف بمستشفى  ٬متابعة عملية جراحية 

 .   www.ahn.comموقع الصحة األمريكي

يجوب االنترنت الماليين من المستهلكين يوميا ليطلعوا على السلع  : التسوق والتجارة االلكترونية ♦

باالعتماد على الصور ، وكذا  المعروضة بالمتاجر االفتراضية والتي يمكن معاينتها بواسطة الكتالوجات

دون إغفال مهام البائع ذو الشكل اآلدمي الثالثي األبعاد الذي يتحرك ويتخاطب مع الزبون عبر شاشة 

وبدأت بعض المواقع في إجراء التعامالت الشرائية عبر االنترنت  ٬الحاسوب لتوجيهه إلى حسن االختيار 

دل السلع والخدمات بين الشركات مع بعضها البعض في إطار التجارة االلكترونية التي يتم من خاللها تبا

فقد وجدت الشركات التجارية في الشبكة بديال هاما لالتصال بالموردين  أو بين الشركات والمستهلكين .

وفرصة للوصول إلى زبائن جدد وتسويق المنتجات دون الحاجة النتقال الطرفين أو  ٬ونقاط التوزيع 

لب والشراء مع السداد عن بعد عن طريق التحويالت البنكية أو بطاقات بل يتحقق بتلقي الط ٬لقائهما 

أو بالطرق االلكترونية إذا كانت من البرامج  ثم يتسلم المستهلك بضاعته متى كان المبيع ماديا ٬االئتمان 

 أو الصور أو المستندات . 

http://www.ahn.com/
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دون الحاجة إلى االنترنت  : إن العاب الكمبيوتر موجودة ومتوفرة بالنسبة ألي حاسوب شخصياأللعاب  ♦

لكن األلعاب من خالل االنترنت تمتاز بالتنوع الشديد الذي يتيح ممارسة أي لعبة مهما كانت الميوالت 

 إضافة إلى ميزة المشاركة التي تتمتع بها بعض األلعاب .

حتها ثم إتا هي عبارة عن أداة تقوم بالبحث عن مصادر المعلومات على االنترنت: محركات البحث  ♦

وبالتالي إمكانية الوصول إلى مصادر  ٬للمستفيدين على حسب المصطلحات المستخدمة في البحث 

 المعلومات المختلفة على االنترنت .

: بطريقة آلية أو بشرية وهي على أنواع : ) محركات بحث الفيديو محركات  يتم تجميع هذه المصادر إما

محرك  ٬ث المواد الحيوية .( أشهر هذه المحركات محركات بح –محركات بحث الصوت  –بحث الصور 

 .  googleالبحث 

قدمت االنترنت خدمات جليلة للصحافة ليس كونها وسيطا يحمل  : خدمة الصحافة عبر االنترنت ♦

بل أفادت الصحافة والصحفيين في الحصول على المعلومات واالستفادة منها  ٬المضمون للقارئ فحسب 

، وكذا االستفادة منها  العاجلة من خالل موقع الصحف واإلذاعات ووكاالت األنباءكأداة مساعدة لألحداث 

الستكمال المعلومات والتفاصيل والخلفيات عن األحداث المهمة وإعداد الصفحات المتخصصة  كمصدر

 والشك أن المعلومات التي تقدمها شبكة االنترنت قد جعلت ٬كالرياضة واألدب والفن والمرأة واالقتصاد 

، وقدمت نفسها كمصدر  الصحفي في صراع من أجل مسايرة العصر ومفرداته وزادت من مهاراته

لألخبار والمعلومات المحلية والعالمية التي يمكن استحضارها في اللحظة نفسها مما طرح على الصحفيين 

افة . وفي ظل صح ضرورة إيجاد فن اختيار المعلومات في ظل التدفق الضخم للمعلومات وتفجرها

المواطنة التي سمحت لجميع األفراد بكل مستوياتهم وانتماءاتهم المشاركة والتفاعل في تبادل األخبار 

األمر الذي جعل الشبكة كوسيلة اتصال جماهيرية تبشر بعهد  ٬ blogue بالصحفية عبر ما يسمى 

  ارات ومميزات جديدةحيث عملت االنترنت على تفعيل العملية اإلعالمية وأكسبتها مه ٬الكتروني جديد 

والمتلقي "المستقبل" زادت من  فالقائم باالتصال "المرسل"طورت أدائه ووفرت له وقتا وجهدا كبيرين ،

    حجم مشاركته االيجابية في عملية االنتقاء والمشاركة في تصميم وبناء الرسالة اإلعالمية أحيانا

والرسالة ذاتها  ٬لتفاعلية وتعدد الوسائط والوسيلة طورت من مفهومها وأضافت إليها سمات هامة كا

بالعمق والتنوع والفورية وغيرها من السمات  تسمات"المضامين" التي تحملها الشبكة إلى مستخدميها 

ورجع الصدى أعطت له صفة الفورية والسرعة قياسا  ٬الهامة التي توفرها الشبكة للرسالة اإلعالمية 

  . بوسائل إعالمية أخرى

االتصال بمختلف أشكاله ومستوياته  - الخدمات التي تقدمها االنترنت على المحاور التالية : وبهذا ترتكز

 وأنماطه وأهدافه / التعليم والتعلم / الترفيه .
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 "الديمقراطية الرقمية"االنترنت والديمقراطية 
 

اعتاد األفراد على التحدث في أمور السياسية وتدبير الشأن العام وحقوق  ،في عصر ما قبل االنترنت 

ومع حدوث طفرة في شبكة  ،اإلنسان في األماكن العامة أو في النطاق األسري أو مع زمالء العمل 

 ( ...توتير  –فيسبوك  )االنترنت وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال خاصة شبكات التواصل االجتماعي من 

أتيح  ،االلكترونية اإلخبارية والتفاعلية والمدونات وغيرها من مظاهر التكنولوجيا الرقمية  والمواقع

لألفراد والجماعات فضاءات شاسعة ومساحات حرة للتداول والنقاش في كافة أمور الحياة وفي مقدمتها 

رية بحرية مطلقة بعيدا القضايا السياسية وبالتالي إعطاء األقليات فرصة للتعبير عن آرائهم السياسية والفك

 .عن ضغوطات المجتمع والنظام السياسي الحاكم من خالل هذه التقنيات 

 :ومن هنا ظهر مفهوم الديمقراطية الرقمية التي عرفت بأنها 

توظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الرقمية في توليد وجمع وتصنيف وتحليل وتداول كل  "

بغض النظر عن  ،المعلومات والبيانات والمعارف المتعلقة بممارسة قيم الديمقراطية والياتها المختلفة 

 ".يق أهدافها الديمقراطية وقالبها الفكري ومدى انتشارها وسالمة مقصدها وفاعليتها في تحق

أي أن الديمقراطية الرقمية يتم من خاللها توظيف أدوات التكنولوجيا إما بغرض تجديد مضمون الممارسة 

إال أنها  ،أو حتى إعادة تشكيل قواعد اللعبة الديمقراطية  ،الديمقراطية أو توسيع مجال الديمقراطية وعملها 

   .ال تخلق نوع آخر من الديمقراطية 

مقراطية على االنترنت مع الديمقراطية في بالد اليونان القديمة حين كان يجتمع أهل المدينة في تتشابه الدي

ساحة كبيرة ليناقشوا شؤون المدينة بشكل علني وهو بالضبط ما يحدث من خالل االنترنت حيث يتم 

طنون بمختلف فهي أشبه بفضاءات عمومية يتجمع فيها الموا ،التجمع في ساحات النقاش ومواقع التواصل 

مذاهبهم وتياراتهم السياسية والثقافية والحقوقية ليعبروا عن رؤيتهم السياسية بشكل افتراضي غير محدد 

 .المكان والزمان فأصبحت مالذ الشباب العربي للحديث عن الحرية والديمقراطية وسيادة حقوق اإلنسان 

يين والمواطنين مشكلة نوع جديد من كما أصبح من الممكن أن تشكل االنترنت همزة وصل بين السياس

الديمقراطية المباشرة التي يشارك فيها الجميع في عملية اتخاذ القرار دون الحاجة إلى تمثيل نيابي إذا لم 

 .يعد من الممكن لألنظمة السلطوية أن تتدخل للسيطرة على المواطنين من خالل مراقبتهم الكترونيا 

الرقمية دور مهم في تغيير أدوات واليات الممارسة الديمقراطية وقد وعلى هذا النحو لعبت التكنولوجيا 

 .وفتح الطريق أمام أفكار ورؤى لم تكن مطروحة من قبل  ،تتحول من تغيير اآلليات إلى تجديد األفكار 
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 : الديمقراطية الرقمية مظاهر

 :ساهمت التكنولوجيا في نشر المناخ المالئم لتحفيز وتقوية المشاركة السياسية من خالل 

  التسويق السياسي والحمالت االنتخابية االلكترونية واالنتخاب االلكتروني عبر شبكة االنترنت. 

 التعليق على القرارات الرسمية والمشاركة في صنع ورسم السياسات العامة للدول. 

 رقمي وكذا المناصرة وحشد التأييد لقضية معينة متعلقة بانتهاكات لحقوق اإلنسان  االحتجاج ال

  . والتعذيب وغيرها من االنتهاكات ،والفقر والتمييز العنصري  ،الفساد  ،كقضايا االغتصاب 

  :ومن آليات الديمقراطية الرقمية 

التنفيذ االلكتروني لجميع المعامالت التي يمكن أن تتم بين أي جهتين  :الحكومة االلكترونية  – 1

بمعنى أن  ،حكوميتين أو مجموعة جهات حكومية أو بين المواطن وأي جهة حكومية على أي مستوى 

الحكومة هي التي تنتقل إلى المواطن في أي وقت وأي مكان لكي توفر له الخدمات لذا قدم مفهوم الحكومة 

ة انقالبا نوعيا في التفكير وفي طريقة تعامل الحكام وأجهزتهم مع المواطنين لم يكن معتادا من االلكتروني

 .قبل 

أسهمت التكنولوجيا الرقمية في االنتخابات من خالل إعداد الجداول االنتخابية  :التصويت واالنتخابات  -2

للناخبين سرية وذات مصداقية والتصويت وفرز عدد األصوات وإعالن النتائج باستخدام قواعد بيانات 

فانتقلت عملية التصويت من البيئة الورقية إلى البيئة الرقمية من خالل التصويت االلكتروني بالمقار 

االنتخابية باستخدام البطاقة االلكترونية الذكية وقد يتم التصويت عبر االنترنت من خالل إنشاء بوابة 

من ناحية وشبكة االنترنت من ناحية أخرى ويتطلب ذلك من  اتصال بين البنية المعلوماتية لالنتخابات

مما جعل عملية التصويت االلكتروني محاطة بجدل من حيث درجة تأمينها ضد  ،الناخب كتابة معلوماتية 

التالعب والقرصنة أو عمليات التزوير وقد تم استخدام التصويت االلكتروني في انتخابات الرئاسة 

 . 2004األمريكية عام 

استفادت استطالعات الرأي بصورة كبيرة من شبكة االنترنت من خالل إسقاط  :استطالعات الرأي  – 3

أي حواجز أو ممارسات تعسفية يمكن أن تقوم بها السلطة كنشر النتائج المتعلقة باالستطالع فأصبح 

ات الرأي بتكلفة بإمكان الهيئات الغير حكومية واألشخاص والمواقع اإلخبارية وغيرها القيام باستطالع

وتتوقف المصداقية على الموقع أو الشخص الذي يجري االستطالع ومن  ،شبه منعدمة وبسهولة شديدة 

األمور االيجابية أن تظهر تقارير ونتائج وإحصائيات من مصادر غير مرتبطة بالحكومات لتعزيز 

 .ستبدة الشفافية والتعبير الحقيقي عن الرأي العام خاصة في حالة الحكومات الم

من خالل االنترنت يمكن التعبير عن الرأي بدون قيود نظرا لما تتمتع بع من  :التعبير عن الرأي  – 4

مميزات فمن السهل الولوج إليها والتعبير من خاللها مع القدرة على اإلفالت من سيف الرقابة فضال عن 
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يمقراطية الرقمية فأصبحت أهم وبهذا كرست االنترنت مفهوم الد ،كونها متاحة طوال الوقت للجميع 

وسيلة لتفعيل المشاركة السياسية للشباب من خالل التعليق على القرارات الرسمية والسياسية سواء 

باإليجاب أو بالسلب واالحتجاج الرقمي الفردي والجماعي والمناصرة وحشد التأييد لقضية معينة تهم 

دكتاتورية وأصحاب المصالح والنفوذ التي تحتكر المجتمع خاصة في البلدان التي تسيطر عليها أنظمة 

وسائل اإلعالم التقليدية وتتحكم في هامش حرية التعبير والن فضاء االنترنت يتعامل معه أكثر من مليار 

  .شخص عالميا فمن الصعب التحكم فيه وفي اآلراء واألفكار والمعلومات التي يحملها 

المعارضة والحركات المجتمعية لذا استفادت الدول العربية يحدث هذا كله في ظل ضعف فاعلية األحزاب 

   .من هذه التكنولوجيا إليصال آرائها ومطالبها وطموحاتها إلى المجتمع الدولي 

هذا ال يعني أن هذه األنظمة ال تقوم بممارسات استبدادية كحجب بعض المواقع وقطع االنترنت 

واالتصاالت في أوقات االحتجاجات و محاولة التشويش وتغليط الرأي العام العالمي وزرع الفتنة ومحاولة 

            .تشتيت وحدة وصفوف المتظاهرين من خالل نشر بعض المضامين التي تدعو إلى العنصرية 

مثلت المجتمعات االفتراضية نقطة التقاء مجموعة من األشخاص  :تنظيم الممارسات السياسية  – 5 

يتواصلون معا من خالل استخدام عدة تقنيات كالبريد االلكتروني والتراسل الفوري والمحادثة وتداول 

النترنت بحيث يكون القاسم المنشورات والتعليق عليها وغيرها من أساليب التواصل الجماعي عبر ا

وبمرور الوقت تنشأ بين المشتركين عالقات وثيقة على مستوى  ،المشترك بينهم االهتمام بذات القضية 

الفكر ويتشكل ما يطلق عليه المجتمع التخيلي الخاص ألنه موجود على الشبكة فقط وليس في العالم 

رونيا وذلك بإرسال آالف الرسائل االلكترونية ومن نماذج ذلك الدعوة إلى عصيان مدني الكت .الواقعي 

 .المنددة والمحتجة إلى شتى الجهات المعنية بصورة ضاغطة ومزعجة 

التخلف االقتصادي وتدهور الخدمات وتدني  ،البطالة  ،وفي ظل األوضاع المتردية واالستبداد السياسي 

وأشكاله وانعدام العدالة وتخلف نظم المستوى المعيشي في معظم البلدان العربية والفساد بكافة صوره 

التعليم وتردي الخدمات الصحية وانتهاك حقوق اإلنسان وكرامة المواطنين وغير ذلك من مظاهر القمع 

جاءت االنترنت كوسيلة لرفع مطالب الشباب المنددة بإصالح األوضاع المزرية وبالتحول  ،والتخلف 

حضارات األخرى ومن هنا نشأت مبادرات على مواقع الديمقراطي في ظل االنفتاح على الثقافات وال

التواصل االجتماعي تسعى للتغيير في مجاالت مختلفة خاصة السياسية ويعد هذا النضال من أهم انجازات 

   .ثورة المعلومات واالتصاالت 

 أصبح من الصعب التكتم عن األوضاع الداخلية المتردية ألي :اإلسهام في حركة حقوق اإلنسان  – 6

دولة في ظل وجود االنترنت التي تنقل صوتا وصورة ما يحدث داخلها وهذا ما ساهم في تطور حركة 

 .حقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها دوليا 
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 .سلبيات تدخل االنترنت في الحياة السياسية 
الناشطين من خالل نشر الفيروسات وتخريب الشبكات أو التبليغ عن حسابات  :القرصنة االلكترونية  – 1

  .والمدعمين لقضية ما أو اختراق حساباتهم وهو ما أدى إلى ظهور مصطلح الذباب االلكتروني 

استخدام الدخالء للشبكات لنشر أفكارهم المتعصبة أو المتطرفة أو الدخيلة عن قيم المجتمع والذي من  – 2

   .شانه أن يشتت أهداف القضايا المطالب بها وهو ما أدى إلى ظهور مصطلح ركوب األمواج 

 
 الفجوة الرقمية

بأبعادها الكمية والكيفية ومجاالتها تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة المحرك األساسي للعولمة  تعتبر

ولقد نتجت عنها ثورة رقمية أدت إلى إحداث عدة فجوات  .السياسية والثقافية  ،االجتماعية  ،االقتصادية 

إال أن مفهوم الفجوة الرقمية قديم قدم استعمال بني ادم لوسائل وتقنيات تسخير الطبيعة المحيطة  ،رقمية 

االجتماعية   ،حالت خصائصها الديموغرافية فقد وجدت دائما مجموعات بشرية  ،استعماال متفاوتا بهم 

ولكن يبدو أن سعة هذه الفجوة  ،االقتصادية أو الثقافية دون إنتاج أو استعمال بعض التقنيات المعاصرة لها 

   .ناعية الزراعية أو الص ،في االستعمال ستكون اكبر في مجتمع المعلومات منها في المجتمعات البدائية 

الفجوة  "بأنها  1995عرفها تقرير صادر عن وزارة التجارة األمريكية عام  : تعريف الفجوة الرقمية  

في النفاذ إلى مصادر المعلومات والمعرفة والقدرة على  الفاصلة بين الدول المتقدمة والدول النامية

 ".تكنولوجية وتنظيمية فضال عن توفر البنية التحتية  ،ولهذه الفجوة أسباب علمية  ،استخدامها واستغاللها 

االختالف بين من يملك ومن ال يملك  "أما االتحاد الدولي لالتصاالت فقد عرف الفجوة الرقمية بأنها 

الهاتف الثابت والمحمول  »فرص النفاذ أو الوصول إلى المعلومات عبر وسائل وتقنيات االتصال 

كون الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والنامية أو بين البلدان ضمن وقد ت «والحاسوب واالنترنت 

المجموعة الجغرافية الواحدة أو في البلد الواحد بين الريف والمدينة أو بين السكان بحسب خصائص العمر 

 .والجنس والدخل والعرق 

 . أسباب الفجوة الرقمية
 :يمكن إرجاع الفجوة الرقمية للعديد من األسباب منها 

 :أسباب تكنولوجية  :أوال 

عتاد  :تتطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمعدالت متسارعة  :سرعة التطور التكنولوجي  – 1

واتصاالت وبرمجيات وكذا تنامي عدد مواقع الويب مما يزيد من صعوبة اللحاق بها من قبل الدول 

  .النامية
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ظهرت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قابلية عالية لالحتكار سواء  :تنامي االحتكار التكنولوجي  – 2

ولوجيا المعلومات قاصر على عدة دول على مستوى العتاد أو البرمجيات فنجد أن توزيع احتكار سوق تكن

 .وهي أمريكا واليابان وأوروبا وظهر في اآلونة األخيرة الهند 

عدد ليس بقليل من الدول النامية تتعامل مع تكنولوجيا  :استخدام التكنولوجيا كشكل تجميلي  – 3

أو االجتماعية أكثر وأصبح الدافع القتنائها هو المباهاة اإلعالمية  ،المعلومات كمظهر حضاري فحسب 

فبعض الدول تسعى للتوسع الكمي وتهمل الجانب  .منه االستفادة من المعلومات للوصول إلى المعرفة 

الكيفي إذ تعمل جاهدة على اقتناء العديد من التقنيات المعلوماتية دون وجود خطط  لتوظيفها توظيفا امثل 

توظيفا تنمويا فيجب استخدام التكنولوجيا المعاصرة حيث توظف التكنولوجيا توظيفا ترفيهيا استهالكيا ال 

 .استخداما فعاال بعيدا عن الشكلية كوسيط رئيسي لخلق المعرفة للحد من اتساع الفجوة الرقمية 

ضعف االستثمار في تكنولوجيا المعلومات دون الدخول  :ضعف االستثمار في تكنولوجيا المعلومات  – 4

 .الفجوة الرقمية  من شانه توسيع حجملعالم العربي الفعلي إلى مجال التصنيع  في ا

 : أسباب اقتصادية وسياسية :ثانيا 

إلى حد كبير على تعتمد إن تكنولوجيا المعلومات واالتصال  :المتكافئ للبنية التحتية التوزيع الغير  – 1

متكافئ بين المدينة ع البنية التحتية لالتصاالت توزيعا غير يولكن توز ،وجود بنية تحتية قوية داخلية 

حيث نجد وفرة وسائل االتصاالت في المناطق الحضرية  الداخلية والريف يؤدي إلى اتساع الفجوة الرقمية

الخ ...والهاتف العمومي   ،وأجهزة الحاسوب  ،مثل الخطوط الهاتفية الثابتة والمتنقلة  ومقاهي االنترنيت 

 . بالمقارنة بالمناطق الريفية

تشهد حاليا صناعة المعلومات حركة نشطة للتكتل من قبل  :تكتل الكبار والضغط على الصغار  – 2

القوى العظمى  مما يضيق الخناق على البلدان األقل قوة أو الضعيفة إن صح التعبير في كثير من 

 .المجاالت إلى حد االستبعاد الكامل من حلبة المنافسة 

فاألفراد في الدول النامية دخلهم محدود  ،اب المؤدية للفجوة الرقمية يعتبر الدخل من األسب :الدخل  – 3

وبالتالي تنشا الفجوة الرقمية بسبب الفرق بين الدخل في الدول النامية  ،بعكس األفراد في الدول المتقدمة 

 .والمتقدمة 

ريعي مع عدم تالؤم اإلطار التش :عدم تنفيذ سياسات واضحة وحازمة بشان مجتمع المعلومات  – 4

متطلبات مجتمع المعلومات في كثير من البلدان العربية يؤدي إلى اتساع الفجوة الرقمية بينما نجد العديد 

من المجتمعات في الدول المتقدمة بدأت بتنفيذ سياسات واضحة وحازمة في سبيل معالجة األخطاء 

 .المتعلقة بالمجال المعلوماتي 
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 : أسباب اقتصادية واجتماعية :ثالثا 

إن تدني مستوى التعليم في البالد والذي سببه الخلل في جميع أجزاء المنظومة  :تدني مستوى التعليم  – 1

 .التعليمية يعد احد األسباب المؤدية للفجوة الرقمية 

مازالت الدول النامية بصفة عامة و الدول العربية بصفة خاصة تعاني من نسبة  :األمية التكنولوجية  – 2

عالية من األمية التكنولوجية حيث يجهل الكثير من أفراد المجتمع استخدام التكنولوجية الحديثة والتعامل 

ة ال تشمل واألمية التكنولوجي ،معها وكذا عدم معرفة الوصول إلى مصادر المعلومات الرقمية واستغاللها 

األميين بالمفهوم التقليدي بل حتى المتعلمين الذين ال يعرفون التعامل مع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 

   .الحديثة 

من  ٪68تعتبر اللغة إحدى عوائق استخدام االنترنت حيث تحتل اللغة االنجليزية  :الحواجز اللغوية  – 3

  . ٪1في المواقع االنترنت اقل من نسبة بينما يمثل المحتوى العربي  . محتوى المواقع

وأسباب هذا التدني متعددة منها التدفق البطيء لالنترنت في العالم العربي مقارنة بالعالم الغربي وارتفاع 

 .لنشر االلكتروني وقلة التطبيقات االلكترونية العربية لنسبة األمية وعدم وجود حماية فكرية 

    .مؤشرات قياس الفجوة الرقمية  

المقصود بمؤشرات الفجوة الرقمية المعايير واألدوات والوسائل التي تعتمدها الوزارات والمنظمات  

 :والهيئات المهتمة بقطاع تكنولوجيا االتصال والمعلومات لقياس الفجوة الرقمية وهي على النحو التالي 

فرد وسعة شبكات االتصاالت  100النقالة لكل  و يقاس بعدد الهواتف الثابتة : مؤشر الكثافة االتصالية -أ

 .من حيث معدل تدفق البيانات عبرها أو من خاللها 

االنترنت وامتالك األجهزة  يويقاس بعدد الحاسبات وعدد مستخدم : مؤشر التقدم التكنولوجي –ب 

 .وما شابه ذلك  ةااللكتروني

ويقاس بعدد براءات االختراع وعدد تراخيص استخدام التكنولوجيا  : مؤشر االنجاز التكنولوجي –ج 

 .وحجم صادرات منتجات التكنولوجيا العالية والمتوسطة منسوبا إلى إجمالي الصادرات 

وهو من أصعب المؤشرات قياسا نظرا إلى حداثة المفهوم ويمكن  :مؤشر مقياس الذكاء المعلوماتي  –د 

قياسه بصورة تقريبية بعدد حلقات النقاش عبر االنترنت واألوراق العلمية التي يشترك فيها أكثر من 

 .وعدد اللقاءات العلمية وطبيعة المواضيع التي تعالجها  مؤلف

 :لي ويقاس من خالل ما ي :مؤشر قطاع المال واألعمال  –ه 

  مدى توفر وسائل األمن على المعلومات.  

 تنسبة استعمال الموظفين لإلنترن . 

  نسبة انتشار الشبكات المحلية. 

  نسبة اإلدارات التي تسير بطريقة الكترونية.  
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 ةنسبة التعامالت البنكية والتجارة االلكتروني .     

وتقاس من خالل نسبة انتشار المكتبات الرقمية ومدى انتشار قواعد البيانات  :مؤشرات ثقافية وعلمية  -و

 .واالعتماد عليها في البحث العلمي 

  : آثار الفجوة الرقمية

  المستوى العلمي وانعزال الفكر في الدول النامية انخفاض. 

 التواصل مع العالم محدودية  انخفاض الوعي التكنولوجي و.    

  تزايد حدة الفقر ألمعلوماتي.  

  غياب الشفافية المعلوماتية في المجتمع. 

 وتنامي األحقاد ضد الدول  بسبب عدم التفاعل مع التوجهات العالمية زيادة الفكر المتطرف

 .المتقدمة 

  غياب صور االتصال اإلنساني بين الحضارات المختلفة مما يؤثر سلبا في اتساع هذه الفجوة

  .وتحولها لفجوة حضارية 

 : سبل تحدي الفجوة الرقمية

 .على الجانب التقني  تركيزوذلك بال تطوير المناهج الدراسية  .1

 .االهتمام بتعليم المثقفين كيفية استخدام تقنيات المعلومات واالستفادة منها  .2

 .تطوير البنية التحتية  خاصة شبكات االتصال  .3

 .نشر ثقافة استخدام تكنولوجيا  المعلومات في شتى المجاالت لمحاربة الفقر المعلوماتي  .4

 .تصميم برامج عربية و محركات بحث باللغة العربية  .5

تخصيص جزء من ميزانية الدول النامية لتشجيع الباحثين في المجال التقني وضمان عدم هجرتهم  .6

 .إلى الخارج 

 .الشفافية في نشر المعلومات وذلك في جميع  القطاعات  .7

مع بعضها من اجل التغلب على الفجوة الرقمية فبعض الدول تتوهم بإمكانية تعاون الدول النامية  .8

تحقيق تنمية معلوماتية بمفردها واقل ما يوصف به  هذا التوجه هو ضعف الرؤية اإلستراتيجية 

قوة تكتالت الكبار وتحالفهم بغية تحصين مواقعهم على الخريطة فال يمكن ألحد أن يتجاهل 

 .المعلوماتية 

 .ل من القطاع العام والخاص في تنمية قطاع االتصاالت إشراك ك .9

 .وضع تشريعات وتنظيمات قانونية تشجع االستثمار وتدعم االقتصاد الرقمي وتحميه  .10

       .إنشاء هيئة مخصصة للتخطيط بهدف إرساء مجتمع المعلومات  .11
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 ةالحكومة االلكتروني
واإلعالمية كأحد العناوين  األكاديميةعرف مفهوم الحكومة االلكترونية انتشارا واسعا خاصة في األوساط 

   . الدالة على الجهود المبذولة لرفع مستوى األداء الحكومي والتطوير اإلداري لمؤسسات الدولة بوجه عام

بطه حيث يعتقد البعض أن مجرد إال أن هذا المفهوم يعرف الكثير من القصور في اإللمام بتعريفه وض

الحكومية ووضع بعض البيانات عليها أننا قد دخلنا بالفعل عصر  في المكاتب توفير أجهزة كمبيوتر

دون إدراك حقيقي لألبعاد الثقافية واالجتماعية الشاملة التي ينطوي عليها هذا المفهوم  ةالحكومة االلكتروني

 .وأهمها عمق مبادئ الشفافية والحق في الحصول على المعلومات في ذهنية الموظف العام 

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال  :»حسب تعريف هيئة األمم المتحدة هي  ةالحكومة االلكتروني

عملية تحول في أساليب :»أو هي  «المنفعة العامة لما تقوم به الحكومة من مهام وأعمال  أوزيادة القيمة ل

أو مع أي مؤسسة أو في تعامالتها مع بعضها البعض  ،وعالقات العمل سواء في داخل مؤسسات الحكومة 

 . «أو فرد خارجها من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة 

   . مجتمع المعلوماتهي جزء من كيان الكتروني اكبر هو  ةلي فان الحكومة االلكترونيوبالتا

  : ةركائز الحكومة االلكتروني

  تجميع كافة األنشطة والخدمات المعلوماتية في موضع واحد وهو موقع الحكومة الرسمي على

 .شبكة االنترنت 

  الحاجات االستعالمية كافة مع القدرة على تامين  7/7و 24/ 24تحقيق حالة اتصال مع األفراد

 .والخدماتية للمواطن 

  تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق واألداء واالنجاز بين دوائر الحكومة ذاتها من جهة ولكل

   . أخرىواحدة على حدى من جهة 

  : ةدور وأهداف الحكومة االلكتروني

 .تحقيق فعالية األداء الحكومي  .1

 . يالدفع االلكترون نظامتسهيل  .2

 .تقديم الخدمات الحكومية بأسلوب مفتوح من خالل وسائل االتصال المؤمنة  .3

في المجاالت التقنية وتامين كل االحتياجات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات  تطوير البنى التحتية .4

 .كالحواسيب 

 .تقديم موضع واحد للمعلومات الحكومية  .5

     .النماذج الحكومية مع إمكانية تحميلها الكترونيا  إتاحة .6



-14- 

 

 :من شانه  ةتطبيق مشروع الحكومة االلكتروني

  تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين. 

 وزيادة فعاليتها  رفع كفاءة أجهزة الحكومة 

  تحسين األحوال المعيشية للمجتمعات. 

  زيادة المشاركة الشعبية في عمليات اتخاذ القرارات. 

  تحقيق الشفافية والمصداقية وإتاحة المعلومات للجميع.  

  : شروط إرساء حكومة الكترونية

  : بالنسبة للحكومة أ/

تكون شبكة االتصاالت الحكومة على شبكة االنترنت والتي تعتمد برامج  :كفاءة شبكة االتصاالت  .1

وبدون شبكة اتصاالت على درجة عالية من الكفاءة والسرعة واالنتشار يتحول عصبها الرئيسي 

 .إلى برنامج شكلي ال يحقق أي أهداف  ةبرنامج الحكومة االلكتروني

عنصر أساسي في تقديم خدمات الحكومة  ةتمثل الحاسبات االلكتروني :معدل استخدام الحاسبات  .2

واستخدام مكثف ألجهزة الكمبيوتر في إجراءات العمل وبدون وجود درجة عالية  ةااللكتروني

تتراجع الثقة في إمكانيات  ( 7 / 7- 24/ 24 ) ةووفقا لمعايير النظام المرتبط بالحكومة االلكتروني

 .نجاح هذه البرامج 

هي برامج جديدة  ةااللكترونيبرامج الحكومة  :كفاءة العنصر البشري داخل الجهاز الحكومي  .3

األجهزة الحكومية بمفهومها على الموظف العام وتحتاج إلى خبرات ومهارات غير متوفرة في 

من شانه تغيير تركيبة العمل حيث يظهر ويزداد  ةالتقليدي والتحول إلى نظم الحكومة االلكتروني

ف جديدة ربما لم كما تظهر وظائ .في هذا المجال ويتراجع دور الموظف التقليدي دور التقنيين 

تكن معروفة من قبل وبالتالي فان كفاءة العنصر البشري تلعب دورا مهما في نجاح برنامج 

 . ةالحكومة االلكتروني

ألداء العمل وفقا  معظم القوانين في بيئة تقليدية لذا فإنها قد أسست نشأت :المنظومة التشريعية  .4

وطالب الخدمة وكذا االعتماد على شهادات اإلثبات بين الموظف لمعايير االنتقال واللقاء المباشر 

إلى الحكومة االلكترونية يحتاج إلى منظومة قانونية وتشريعية مختلفة  الموثقة وبالطبع فان التحول

وبالرغم من أهمية قانون التوقيع االلكتروني كأحد المكونات األساسية للتحول إلى الحكومة 

نين األخرى تحتاج باستمرار إلى مراجعة لتتالءم مع التكنولوجيا االلكترونية إال أن العديد من القوا

متعلقة بالخصوصية وتامين البيانات والجرائم  الجديدة إضافة إلى حتمية استحداث نصوص أخرى

    .االلكترونية 
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برامج الحكومة االلكترونية تحتاج إلى موارد مالية ضخمة وتتزايد هذه التكلفة  :الموارد المالية  .5

سارع تطور التقنيات الحديثة لإلعالم واالتصال إضافة إلى تكاليف البرامج وأنظمة التشغيل مع ت

 .والمعدات االلكترونية  وصيانة األجهزة

 إطار سريةعاشت األجهزة الحكومية عبر فترة طويلة داخل  :سياسات حديثة للمعلومات  .6

وتربت أجيال عديدة على وعدم حق الموظف في كشف أي معلومات تتعلق بوظيفته  المعلومات

فكرة حجب المعلومات وهو ما يتعارض مع أسس برامج الحكومة االلكترونية بحيث يفرض 

التعامل معها درجة كبيرة من الشفافية وإتاحة المعلومات وتبادلها وبدون وجود سياسات واضحة 

الحكومة  ومدى درجة حجبها فان نجاح مشروع المعلومات للمعلومات تحدد كيفية التعامل مع

 .االلكترونية قد ال يتحقق 

 :بالنسبة للمجتمع  /ب 

حد المؤشرات الهامة في قياس استعداد المواطنين الستخدام أيعتبر مستوى التعليم  :مستوى التعليم  .1

بحيث كلما  ةالتقنيات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات واالنفتاح على برنامج الحكومة االلكتروني

   .انخفض مستوى التعليم كان التحدي اكبر أمام منفذي هذا المشروع 

فكلما ارتفع مستوى دخل األفراد أصبح من الممكن اقتناء التكنولوجيات  :المستوى االقتصادي  .2

الالزمة للتفاعل مع برنامج الحكومة االلكترونية والعكس صحيح ولهذا نجد الدول التي فيها 

 .ي ناجحة في تطبيق برامج الحكومة االلكترونية مستوى دخل عال

 .درجة استخدام القطاع الخاص لتكنولوجيا المعلومات الحديثة  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-16- 

 

 قائمة المراجع
  

 - تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثةبوسعدية مسعود وآخرون :  ٬حمدي محمد الفاتح  .1

 . 2011 ٬مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع ، الجزائر   -االستخدام والتأثير 

العدد  ،المركز الدولي للدراسات المستقبلية واإلستراتيجية  ، ةالحكومة االلكتروني :رأفت رمضان  .2

    . 2005 ،مصر  ، 05

 . 2012الجزائر،  ،دار هومه  للطباعة والنشر والتوزيع  ٬اإلعالن االلكتروني ربيعة فندوشي :  .3

أثر التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في المؤسسة فارس بوباكور :  ٬سعاد بوميالة  .4

 . 2004، مارس  03جامعة تلمسان ، العدد  ٬مجلة االقتصاد والمانجمت  ٬االقتصادية 

 ،مجلة جامعة دمشق  ، الرقمية في الدول العربيةمجتمع المعلومات والفجوة  :سمير الشيخ علي  .5

 . 2014 ، 2العدد  ، 30المجلد 

  . 2007 ،الجزائر  ،دار هومه  ، وسائل اإلعالم واالتصال الرقمية :محمد لعقاب  .6

 ، (التكنولوجيا وظاهرة رقمنة السياسة )الديمقراطية الرقمية :مركز هردو لدعم التعبير الرقمي  .7

 . 2017 ،القاهرة 

  منشورة على الموقع التالي : دراسة:  موسوعة تكنولوجيا المعلومات .8

  http://www.abahe.co.uk ،  2016فيفري  13تاريخ االطالع . 

دراسة منشورة على الموقع التالي  ، الفجوة الرقمية أسبابها ومؤشراتها :نهال فؤاد  .9

https://nalhazani2012.files.wordpress.com/2015/09/  ،  03/ 25تاريخ االطالع / 

2018 . 

 . 2012 ،مصر  ،دار المعرفة الجامعية  ، الرقميةتقنيات مجتمع المعلومات في البيئة  :نهال فؤاد  .10

 
   

 

                

 

          

 

http://www.abahe.co.uk/
https://nalhazani2012.files.wordpress.com/2015/09/d8a7d984d981d8acd988d8a9-d8a7d984d8b1d982d985d98ad8a9.pdf
https://nalhazani2012.files.wordpress.com/2015/09/d8a7d984d981d8acd988d8a9-d8a7d984d8b1d982d985d98ad8a9.pdf

