
1 
 

 جامعة القادسية 

 كمية اآلداب

 قسم االجتماع

 بناء جمتمع املعرفةوتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 الباحثة: اسيل حميد رحيم

Soc.post3@qu.edu.iq 

 نبيل عمران موسى الخالديأ.د 

Nabeel.khaled@qu.edu.iq 

 

إف موضوع البحث الراهف يدور حوؿ ماهية تكنولوجيا المعمومات واالتصػاالت يػ   ممخص البحث:
التػ   تػثييراتال التػال   مػا. امػا التاػا ؿ العػاـ يػ  هػذا البحػث يمكػف طرحػن ومػ  النحػو بناء مجتمع المعريػة

والتعمػػيـ االلكترونػػ  يػػ  بنػػاء مجتمػػع المعريػػةح. ياػػع  الباحيػػاف تكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت  تماراػػوا
تكنولوجيػا المعمومػات واالتصػاالت مف خالؿ هذا البحث إل  انجاز هدؼ وػاـ ووامػن التعػرؼ ومػ  موضػوع 

عرية، وتتضح أهمية البحث ي  ضوء األهمية التػ  تحظػ  بوػا التعميـ االلكترون  ووالوتن ببناء مجتمع المو 
والتعمػيـ االلكترونػ  ودورهػا يػ  بنػاء مجتمػع المعريػة يػ  الاػنوات  تكنولوجيػا المعمومػات واالتصػاالتوضايا 
واهـ ما توصؿ الين الباحياف ي  الخاتمػة انػن اوتػرؼ مجتمػع المعريػة بػدور القػرد وحلػن يػ  الحيػاة،  األخيرة،
  التعبير وػف رأيػن واختيػارم لمػف يميمػن وياػر التبػادؿ التجػار ويػتح األاػواؽ الجديػدة وياػمـ مجتمػع وحريتن ي

المعرية بكاية حلوؽ القرد مف المعارؼ والتكنولوجيا الحديية ووائػد وػادؿ مػف يػروات المجتمػع ملابػؿ جوػودم 
ت وطاوػػات تاػػتحؽ التقعيػػؿ النوويػػة لمجتمػػع المعريػػة واوتصػػاد المعريػػة مػػف حيػػث كونػػن إناػػانا يممػػؾ إمكانػػا

والتوظيػػػؼ ولػػػن احتياجػػػات أاااػػػية متباينػػػة ومتنووػػػة ومتطمبػػػات تػػػدوـ نمػػػوم ا ناػػػان  لكػػػ  ياػػػوـ ب يجابيػػػة 
وياومية يػ  تحليػؽ رياهيتػن واختيػارم كقػرد يػ  تلػدـ المجتمػع الػذل ينتمػ  إليػن كػ  يمػارس متطمبػات مجتمػع 

 المعرية.
يتعػػرض العػػالـ اتف لتتيػػرات اػػريعة متالحلػػة تنلػػؿ نحػػو مرحمػػة مػػا بعػػد الصػػناوة التػػ  تلػػـو ومػػ   مقدمةةة:

المعرية واللدرة وم  ا بداع وابتكار أااليب وواائؿ وتكنولوجيػات جديػدة تاػاود ومػ  إحػراز طقػرات وااػعة 
ابكة ومػػ  أاػػس مػػف التلػػدـ والنجػػاح يػػ  مجػػاالت وديػػدة وجديػػدة مػػف العمػػؿ، وويػػاـ والوػػات اجتماويػػة مت ػػ

جديػػدة يتنااػػب مػػع تمػػؾ التتيػػرات بالمعريػػة تعتبػػر اتف مصػػدر النجػػاح والتلػػدـ وهػػو مصػػدر  زيػػر ومتنػػوع 
ومتجدد ال ينضب الػذل يتراجػع باػروة رهيبػة أمػاـ زحػؼ واػيطرة مجتمػع المعريػة، واالنقتػاح المعريػ  ومػ  
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، بما ي  ذلؾ الجوانب االوتصادية بحيث العالـ ياتوجب تنظيـ العالوات المتبادلة بيف مختمؼ جوانب الحياة
أصبح مف الصعب الحديث وف إمكاف تحليؽ االكتقاء الذات  ي  أل مجتمع، بؿ إف مقوـو االكتقػاء الػذات  

مػف  الذل يحوؿ دوف االلتجاء واالوتماد واالاػتعارة مػف المجتمعػات واليلايػات األخػرح أصػبح هػو نقاػن أمػرا  
 مخمقات الماض . 

يػػؿ تػػثييرات يػػورة االتصػػاالت والمعمومػػات ومػػ  المجتمعػػات ومػػ  ماػػتويات مختمقػػة، أكيرهػػا ويمكػػف تحم     
أف التتييػػر االجتمػػاو  يػػ  هػػذم المجتمعػػات يػػتـ مػػف خػػالؿ اتجاهػػات و أهميػػة هػػو تحميػػؿ تثييرهػػا ومػػ  القػػرد، 

ة أحػػػد واػػػموكيات المػػػواطف العػػػادل الماػػػتمدة مػػػف المعمومػػػات التػػػ  يلقتلػػػرض أف واػػػائؿ االتصػػػاؿ الجماهيريػػػ
 عامال  محددا  لمدح واروة حدوث التتيير االجتماو .ك امصادرها وت ير بدوره

 : مدخل إلى البحثأوالا 

التعمػػػػيـ تكنولوجيػػػػا المعمومػػػات واالتصػػػاالت و اف درااػػػة وبحػػػث موضػػػوع  موضةةةوع البحةةةث وتسةةةةا التو: -1
الجامعات العراوية، لكؿ مػا االلكترون  ي  ظؿ مجتمع المعرية، يعكس مدح مواكبة أوااـ ومـ االجتماع ي  

هو جديد وماتحدث. ي  كالية البحث أو موضوون، هو نلطة االرتكاز األاااية يػ  أل بحػث وممػ ، ومػف 
وي  ضوء مػا  يـ يعكس بدرجة أو بثخرح مدح مواكبة البحث العمم ، للضايا المجتمع وتطور تمؾ اللضايا،

جيػػػا المعمومػػػات واالتصػػػاالت يػػػ  بنػػػاء مجتمػػػع اػػػبؽ يػػػ ف موضػػػوع البحػػػث الػػػراهف يػػػدور حػػػوؿ ماهيػػػة تكنولو 
 التػػػ  تماراػػػوا تػػػثييراتال . امػػػا التاػػػا ؿ العػػػاـ يػػػ  هػػػذا البحػػػث يمكػػػف طرحػػػن ومػػػ  النحػػػو التػػػال   مػػػاالمعريػػػة

 والتعميـ االلكترون  ي  بناء مجتمع المعريةح.تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
تكنولوجيػػا المعمومػػات التػػ  تحظػػ  بوػػا وضػػايا تتضػػح أهميػػة البحػػث يػػ  ضػػوء األهميػػة  أىميةةة البحةةث: -2

والتعميـ االلكترون  ودورها ي  بناء مجتمع المعرية ي  الانوات األخيرة، حيث أصبحت وضايا  واالتصاالت
هذا المجتمع ت تؿ باؿ الكييروف مف مختمؼ تخصصات العموـ االجتماوية، ويعكس هذا االهتماـ، ال عور 

مف إ كاليات وتاا الت ي  حاجة إل  درااة الكيقية الت  يمكف مػف خاللوػا  اللول بتمؾ اللضايا وما تطرحن
 يتـ التعامؿ مع معطيات هذا المجتمع المعمومات .

اع  الباحياف مف خالؿ هذا البحث إل  انجاز هدؼ واـ ووامن التعرؼ وم  موضوع ي أىداف البحث: -3
  ووالوتن ببناء مجتمع المعرية.التعميـ االلكترون  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت و 

  مفاىيم البحث: -4

( تعنػ  Technoيرجع أصؿ التكنولوجيا إل  الكممة يونانية التػ  تتكػوف مػف ملطعػيف همػا  التكنولوجيا:  -أ
ييعنػ  ومػـ أو درااػة، ومػف هنػا يػ ف  كممػة تكنولوجيػا تعنػ  ومػـ ( Logosواليان   حرية، أو موارة، أو يف، 

 (.      Wise Geek,2017,p.53 الت طبيؽاألداء أو ومـ 

ل تكنولوجيػػا االتصػػاالت والمعمومػػات بثنوػػا وبػػارة وػػف كػػؿ معلػػد Robert Plownerيعػػرؼ لبمػػونر         
ومتػػداخؿ مػػف المكونػػات الماديػػة، بمػػا يػػ دل يػػ  النوايػػة لميكنػػة الجوػػد االناػػان ، كمػػا أكػػد ومػػ  أنوػػا تحػػدد 
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ؿ مف حيث الايطرة أو التحكـ، واف التواع ي  األخػذ بوػا رهػف بالتواػع ماتوح اللدرة أو اللوة الب رية لمعام
ي  تلايـ وتنظيـ العمؿ بالمنظمات، كما أكػد ومػ  أف هنػاؾ والوػة بػيف وػدرة العامػؿ ومػ  تحمػؿ الماػئولية 
ف والم اركة القعالة ي  العديد مف العالوات المجتمعية، وبيف تدن  الماتوح التلن  المتبػع يػ  العمػؿ، كمػا أ

العامؿ الػذل يمتمػؾ وػدرا  مػف الموػارة يػ  ااػتخداـ تمػؾ التلنيػة تتزايػد اتجاهاتػن االيجابيػة نحػو العمػؿ والعكػس 
     (.Chris Brothertion, 1999, P. 121 الصحيح

يعرين الػبعض بثنػن المجتمػع الػذل أصػبحت ييػن المعريػة أهػـ معيػار يػ  تليػيـ الػدوؿ، مجتمع المعرفة:  -ب 
الاػػمطة الحليلػػ  يػػ  وصػػر مجتمػػع المعريػػة واػػيكوف الصػػراع يػػ  هػػذا العصػػر ومػػ  امػػتالؾ وتميػػؿ مصػػدر 

المعرية وتنظيموا وتوزيعوا أكير مف الصػراع ومػ  اليػروات والمػوارد األخػرح، حيػث أف المعريػة هػ  المتتيػر 
ارة، األاااػػ  الػػذل اػػوؼ يػػ ير ومػػ  التلػػدـ العممػػ  خػػالؿ اللػػرف الملبػػؿ، واػػوؼ تحتػػؿ المعريػػة مووػػع الصػػد

يمف يممؾ المعرية الصحيحة يممؾ وناصر اللوة والاػيطرة يػ  وػالـ متتيػر ياػتند ومػ  العمػـ يػ  كػؿ  ػ ء، 
يالولوج إل  وصػر المعريػة يرتكػز ومػ  ااػتتالؿ معريػة العنصػر الب ػرل، هػذا العصػر الػذل يعتبػر ا ناػاف 

 يمكػف ألح تكنولوجيػا مػف التنبػ  هو المورد األااا  لممعرية بما يلخزف ي  ولمن مف خبػرة ومعريػة وموػارة ال
نوػاؿ يػ اد إاػماويؿ،  بوا وتنلؿ منن إل  العلػؿ ا لكترونػ  لتخػزف ييػن كمػا تخػزف بليػة أنػواع المعريػة المويلػة

يلصد بمجتمع المعرية بثنػن ذلػؾ المجتمػع اللػائـ ومػ  إنتػاج وتوظيػؼ  وايضا   (.011 – 011، ص  2102
عدد يين مناهؿ العمـ واليلاية وتتكامؿ يين منظومة التعميـ ي  جوود المعارؼ ي  خدمة التنمية وهو مجتمع تت

التنمية، وتنمية مجتمع المعرية بثنن يلعمػـ ويػتلعمـ ويتواصػؿ ويبتكػر ويتلػدـ يػ  كايػة المجػاالت، ويلػوـ مجتمػع 
نتػاج المعريػة وتوظيقوػا  بكقػاءة يػ  المعرية وم  أركاف أاااية  وه  حرية الرأل والتعبير والقجوة المعرييػة وان

بداع نموذج معري  ذو خصوصية يلايية     (.21، ص  2112مجدح وبد الكريـ حاب،  النايج المجتمع  وان
 دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في بناء المجتمع ككل : ثانياا 

للػد كػاف لميػورة المعموماتيػػة دورهػا يػ  تقعيػػؿ مجتمػع المعريػة وتنميػة وتزايػػد المعريػة، وي ػير الػػبعض 
إل  هذا التزايد المطرد ي  مجاؿ المعرية باالنقجار المعري ، ألف البحوث العممية تتلدـ بدرجة يائلة الاروة 
بحيػػث أف كػػؿ دويلػػة تمػػر يػػتـ معريػػة معمومػػة ومميػػة جديػػدة يػػ  العػػالـ، وتظوػػر تطبيلاتوػػا العمميػػة يػػ  تلػػدـ 

لحضارة الجديدة ه  مزيج مف التلػدـ التكنولوجيا، وود أصبحت المعرية تتضاوؼ ي  أوؿ مف أربعة ولود وا
التكنمػػػوج  واليػػػورة المعموماتيػػػة، ومػػػف يػػػـ يػػػ ف اليػػػورة التكنولوجيػػػة تعػػػد المرتكػػػز األاااػػػ  يػػػ  تكػػػويف حدايػػػة 
العصر الراهف، وواعت نطاوات المعرية و يرت والوات ا نااف بػالموجودات ومضػموف المحػيط المعي ػ  

ولػوؿ مبدوػة وبالتػال  يمػيس الموػـ ييوػا تممػؾ اليػروة بػؿ الموػـ ييوػا  الذل يحيا بداخمن، وتعد هذم اليورة يػورة
 (. 266 – 262، ص  2102أحمد مختار مك ،  تممؾ اللدرة وم  االاتخداـ األميؿ لملدرات

وال ريػػب أف تكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت أصػػبحت تعػػيش يػػ  حياتنػػا اليوميػػة يػػ  كػػؿ لحظػػة، 
ومػػا كػػاف حممػػا منػػذ ووػػد وريػػب أصػػبح واوعػػا، ولالتصػػاالت ليػػار جمػػة يػػ  حيػػاة ال ػػعوب اجتماويػػة ويلاييػػة 
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صػػػعوبة واوتصػػػادية وواػػػكرية وومميػػػة وايااػػػية، يالمنػػػاطؽ النائيػػػة التػػػ  يصػػػعب الوصػػػوؿ إليوػػػا جتراييػػػا ل
التضاريس أو المناخ، أمكف ربطوا ببلية المناطؽ األكير ازدحاما بالاكاف وف طريؽ البػرامج المختمقػة التػ  
يمكػػف أف تبػػث إليوػػا، اػػواء كانػػت يلاييػػة أو تعميميػػة، إخباريػػة أو اجتماويػػة، ماػػمووة أو مرئيػػة، ممػػا ينوػػ  

ؿ تمػػؾ المنػػاطؽ لتنميتوػػا وتطويرهػػا أخػػؼ وزلتوػػا ويزيػػد انػػدماجوا يػػ  الػػوطف األـ، كمػػا أصػػبح العمػػؿ يػػ  ميػػ
وطثة وأوػؿ واػوة، بقضػؿ االتصػاالت التػ  أتاحػت ربػط العػامميف بػذويوـ، يجعمػتوـ أكيػر ااػتلرارا  وتركيػزا  يػ  
ومموـ، وود أالطت االتصاالت الحواجز بيف ال عوب، وأاومت ي  تالو  الحضارات المختمقة وػف طريػؽ 

يؿ نوار مف أل بلعػة ومػ  اػطح األرض لتنلموػا األومػار الصػناوية إلػ   بكة ا نترنت والبرامج الت  تبث ل
 (.  2، ص 2112وماد الديف خمؼ الحاين ،  بلية العالـ

يػ  الاػنوات األخيػػرة، أصػبحت الكقػاءة الروميػػة المقوػـو الرئياػػ  يػ  المناو ػات يػػ  مجتمػع المعريػػة.        
األميػػػػػة الروميػػػػػة والموػػػػػارات  األميػػػػػة الروميػػػػػة،وظوػػػػػرت العديػػػػػد مػػػػػف المقوومػػػػػات ومػػػػػ  اػػػػػبيؿ الميػػػػػاؿ، محػػػػػو 

ا لكترونية، والملدرة ا لكترونية، ومحو األمية الحااوبية، واألمية ا والمية، وينتابنا الحيػرة مػا بػيف تحليػؽ 
المػػواطف   لموصػػوؿ إلػػو المعريػػة   الكقػػاءة يػػ  ااػػتخداـ التطبيلػػات التكنولوجيػػة يلػػط أـ محاولػػة الوصػػوؿ إلػػ

 Eliana E. Gallardo-Echenique, And مػع معطيػات ومتطمبػات مجتمػع المعريػةالرومػ  لمتعػايش 
Others, 2015,P.1.) 

ي  اروة تمكيف  وأصبحت إنجازات يورة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مااهمة بلدر كبير جدا  
ونلػؿ وتبػادؿ  ال عوب مف تحليؽ التواصؿ والتقاوؿ االجتماو  بيف أبناء الوطف الواحد داخؿ وخػارج الدولػة

للػػاء الضػػوء ومػػ  أهػػـ مػػا تعػػان وهػػو مػػا يػػتـ  ،منػػن ال ػػعوب  األيػػديولوجيات المختمقػػة مػػف مختمػػؼ الػػدوؿ، وان
بحريػػة واػػروة يائلػػة بقضػػؿ مػػا تلدمػػن التلنيػػات التكنولوجيػػة الحدييػػة مػػف حااػػبات لليػػة و ػػبكات معمومػػات 

ا لكترونػػ   صػػػوت، صػػورة( بػػػيف  واتصػػاالت ب مكانيػػات يائلػػػة الاػػروة يػػ  تحليػػػؽ كايػػة ومميػػػات التواصػػؿ
ومػا تػويرم مػف حمايػة لماػتخدميوا  ماتخدميوا، وومػ  مػدار الاػاوة، وبثاػرع وأرخػص طػرؽ ممكنػة، يضػال  

 ،لتجنب المتابعة والمالحلة األمنية، يلد ااودت تمؾ التلنيات ي  تحليػؽ ر بػات ال ػعوب يػ  هػذا التواصػؿ
تصرة بذلؾ القترات الزمنية الت  كانت تاػتترؽ يػ  ا وػداد وكذلؾ ا وداد لميورات واالنتقاضات ال عبية مخ

       (.2، ص 2102محمود الر يدل،  والتحضر ألل يورات اابلة

ضػػػػاية إلػػػػ  مػػػػا اػػػػبؽ اػػػػاودت تكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات ومػػػػ  تكػػػػويف مجتمعػػػػات ايتراضػػػػية إنوػػػػا مجتمعػػػػات  وان
أل  ػ ء يمكػف وممػن يػ  العػالـ وجماوات إنترنتية تجػذب مزيػد مػف النػاس وماػتخدم  ا نترنػت، لعمػؿ 

الطبيعػػ ، القػػرؽ واالخػػتالؼ هػػو أف أوضػػاء هػػذم المجتمعػػات الروميػػة يتقػػاوموف بقعػػؿ التكنولوجيػػا مػػرات 
وديػػػدة ولاػػػاوات وديػػػدة يػػػ  أل ووػػػت ب ػػػكؿ منقػػػتح بااػػػتخداـ الػػػنص وربمػػػا األصػػػوات ومػػػ   ا ػػػات 

الطبيعػػ ، بمػػا تػػويرم تكنولوجيػػا   مػػالحوااػػيب، يلػػد حلػػؽ المجتمػػع االيتراضػػ  مػػا لػػـ يحللػػن المجتمػػع المح
المعمومات واالتصاالت مف تلنيػات وخػدمات واليػة الماػتوح، يوػو مجتمػع ومػ  الخػط  يتقاوػؿ يػ  بيئػة 
إلكترونيػػػػػة ايتراضػػػػػية، وي ػػػػػترؾ أوضػػػػػا م يػػػػػ  كييػػػػػر مػػػػػف الػػػػػروابط واالهتمامػػػػػات واألن ػػػػػطة االجتماويػػػػػة 
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بػدورم يكتاػػب  لوالػػذ ،واجتماويػا   المقيػد معرييػػا  الم ػتركة، إلػ  جانػػب تبػادؿ المعمومػػات واالتصػاؿ التلنػػ  
مصػطق  محمػد  مف العادات والتلاليد والموائح االجتماوية الم تركة مف المجتمع االيتراض  المعن  نووا  

يعد تحويؿ المعمومات إل  معرية هػو التحػدل األكبػر أمػاـ ماػتخدم  و (. 11-12، ص 2111موا ، 
ف الخطػوة التاليػة يػ  التطػور تتميػؿ يػ  االنتلػاؿ مػف نمػوذج مجتمػع يورة االتصاالت و بكة ا نترنت، ي 

 لالمعمومات إل  مجتمع المعرية، ومجتمع المعرية ال يمكف أف يلـو بتراػي  وواوػد اوتصػاد المعريػة والػذ
ينتلؿ نظرية األاااػية يػ  تحويػؿ المعريػة بكػؿ أنواووػا إلػ  اػمع يمكػف تػداولوا، وال يمكػف لوػذا المجتمػع 

بتيػػر ت ػػجيع ا بػػداع بكػػؿ صػػورم وتػػدويـ البحػػث العممػػ  األصػػيؿ والمتػػرابط، ويػػؽ إاػػتراتيجية أف يػػنوض 
بحييػػػػة تقيػػػػد مػػػػف  ػػػػبكة ا نترنػػػػت يػػػػ  مجػػػػاؿ التواصػػػػؿ بػػػػيف العممػػػػاء وتػػػػداوؿ نتػػػػائج األبحػػػػاث العمميػػػػة 

،  2100الاػػيد ياػػيف،  المتخصصػػة يػػ  أاػػرع ووػػت، ممػػا تاػػمح بتاػػريع وتيػػرة التػػراكـ المعريػػ  العػػالم 
 ولف يتحلؽ ذلؾ إال بتقعيؿ دور الجامعة ي  بناء مجتمع المعرية. ،(46ص 

 دور الجامعة المنتجة في تطوير مجتمع المعرفة ثالثاا: 

تتمكف الجامعات والمعاهد العميا مف معاي ة وصػر العولمػة والتعامػؿ مػع مقرداتػن التلنيػة التػ    لك
يرضػػت نقاػػوا ومػػ  مختمػػؼ وطاوػػات الحيػػاة المعاصػػرة يػػ ف وميوػػا أف تخػػوض ومميػػة تتييػػر  ػػامؿ وجػػذرل 
يتعػػػدح ال ػػػكؿ إلػػػ  المضػػػموف بحيػػػث يحلػػػؽ الصػػػورة المتنااػػػبة مػػػع متطمبػػػات العصػػػر، ولػػػذا يجػػػب تحديػػػد 
األهػػداؼ االاػػتراتيجية لتكػػوف أاااػػا ينطمػػؽ منػػن برنػػامج التطػػوير التعميمػػ  الجػػامع ، والبػػد أف يكػػوف هنػػاؾ 

يمعبن التعميـ الجامع  والعال  ي  نمو األمـ وال عوب وحركة التتيير  لإدراؾ واٍع لطبيعة الدور الخطير الذ
وػػػادة البنػػػاء المجتمعػػػ  لمتػػػوا ـ مػػػع التطػػػورات التلنيػػػة بالتػػػة التػػػ ثيير والاػػػروة، واػػػيادة تلنيػػػات االتصػػػاالت وان

والحااػػػبات ا لكترونيػػػة والمعاونػػػة، وبػػػػزوغ وصػػػر المعريػػػة والتثكيػػػػد ومػػػ  انػػػدماج العمػػػػـ والتلنيػػػة مػػػع كايػػػػة 
 وتتاـ الجامعة المنتجة بالخصائص اتتية ، المنظومات المجتمعية

بالكقػػاءة والقعاليػػة خػػالؿ االهتمػػاـ بالتوويػػة الجديػػدة  لمتػػدريس والتػػدريب( بحيػػث يتعامػػؿ الطمبػػة  -0
 مماراة الوظائؼ واألن طة المدنية والمونية.

 التركيز وم  تويير الكقاءة والجدارة لكؿ مف الطمبة والعامميف وم  برامج الجامعة . -2

 اهتماـ الجامعة بجدية البحوث ون رها والمااهمة ي  تطويرها. -2

بػػيف وطاوػػات ا نتػػاج والخػػدمات  اهتمػػاـ الجامعػػة بػػالخريجيف ويئػػات المجتمػػع وبػػث وػػيـ التعػػاوف -4
 ووطن .  مف أجؿ تنمية اوتصاد ذات بعد محم

يمػػاء الحمػػوؿ الالزمػػة واوتمػػاد النلػػاش والحػػوار والنلػػد  -2 اهتمػػاـ الجامعػػة ببحػػوث وضػػايا المجتمػػع وان
 البناء.
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اهتمػػػػػاـ الجامعػػػػػة بم ااػػػػػات المجتمػػػػػع والتعػػػػػاوف معوػػػػػا واالهتمػػػػػاـ بحلػػػػػوؽ ا ناػػػػػاف والعدالػػػػػة  -6
 تاامح والم اركة ويلاية الاالـ بيف ال عوب.االجتماوية وال

وليات كبيػػرة يػػ    االهتمػػاـ بخدمػػة المجتمػػع وا ناػػاف الحضػػارل، وبػػذلؾ أف الجامعػػة وميوػػا ماػػ -1
خدمة مجتمع المعرية يو  تااهـ ي  توليػد المعريػة وبنائوػا مػف خػالؿ جاػور العمػـ وتكنولوجيػا 

 المعمومات. 

ير ومميػة الػتعمـ وتزويػد التعمػيـ ومػ  نحػو أاػرع وبكمقػة أوػؿ مػف دوف وللد أدت التكنولوجيا الجديػدة إلػ  تطػو 
ػ الحاجة إل  ااتيمار رأس المػاؿ، إف الطػالب األذكيػاء تكنولوجيػا والػذيف تعممػوا الحصػوؿ ومػ  المعمومػات بػ
لمس وم  الكمبيوتر ود يروف أف المحاضرة الموجوة التلميديػة ووضػاء الووػت ومػ  ملاوػد الدرااػة أمػر  يػر 

ضػوء هػذم الضػتوطات المتصػاودة وػد يعتمػد االاػتمرار يػ  البلػاء ومػ    ج وال والوة لن بالموضوع، ويمنت
الجامعػػات  نلػػاص   جوػػد موحػػد وااػػع مػػف الجامعػػة لتطػػوير طريلػػة تحلػػؽ إنتاجيػػة متزايػػدة، يينبتػػ  أف تاػػع
وترض  بػثف تكػوف   تكق التكاليؼ وتحايف الجودة وزيادة ا نتاجية، وال تاتطيع م ااات التعميـ العال  أف

مف ذلؾ ينبت  أف تكػايح لتحاػيف جػودة التعمػيـ دوف أف تزيػد ا نقػاؽ ودوف أف تتحػوؿ  جيدة وحاب بؿ بدال  
 2111جيمس ل  رو يا،  وف م اريع البحث النلدل أو تلوض الليـ األكاديمية األاااية الجوهرية الكايية

 (.    21-22، ص 

امعػػػات التجاريػػة والتعمػػيـ المبا ػػػر وبػػر ا نترنػػت والجامعػػػات با ضػػاية إلػػ  هػػػذا اػػوؼ تاػػتمر الج
االيتراضية ي  النمو واوؼ ياتمر التعميـ االيتراض  اللائـ وم  أنماط التعميـ وػف بعػد، اػوؼ ياػتمر يػ  

الملػػررات الدرااػػية يػػ  اللػػارات   تػػثييرم المتزايػػد ومػػ  إلتػػاء أهميػػة المكػػاف، وتصػػبح البػػاب أمػػاـ الطمبػػة لتملػػ
المختمقػػة، إف تطػػور الجيػػؿ الخػػامس مػػف الحااػػوب، جعػػؿ التعمػػيـ العػػولم  المبا ػػر يػػ  التعمػػيـ العػػال  أمػػرا  
اػػوال  مػػف خػػالؿ تػػويير ااػػتجابات الطػػالب القوريػػة وػػف طريػػؽ البريػػد ا لكترونػػ  بوااػػطة الكمبيػػوتر، ومػػف 

 (. 022، ص  2111كينج،  روجر المتووع أف تنخقض تكمقة هذا التعميـ

ومما ابؽ تبيف لنا أف م ااات التعميـ العػال  وبخاصػة الجامعػات تكتاػب أهميػة خاصػة يػ  بنػاء 
مجتمع المعرية وتطويرم ي  النووض بالمجتمع كونوا تثت  يػ  أومػ  الاػمـ التعميمػ  والمعريػ ، ووػد أن ػثت 

م ااػػػة   إليوػػػا وتنتجوػػػا ويعمػػػؿ ومػػػ  ن ػػػرها، وهػػػلتكػػػوف مكانػػػا  جامعػػػا  ومقتوحػػػا  ياػػػتلبؿ المعريػػػة وتضػػػيؼ 
ن ائية تاع  لخدمة األيراد والجماوات والم ااػات والتنظيمػات ومػ   اجتماوية ويلايية وايااية وتربوية، وان

ذات والوػػػة وطيػػػدة بن ػػػاط البحػػػث العممػػػ  والتطػػػوير المعريػػػ ، يػػػ    اختاليوػػػا، ومػػػ  واوػػػدة المعريػػػة، وهػػػ
ذا يلػػع ومػػ  الجامعػػات العمػػؿ ومػػ  وتيػػرة اػػريعة تتنااػػب مػػع التػػراكـ الاػػريع مختبراتوػػا ومراكزهػػا العمميػػة، لػػ

  الم ػاركة يػ  إنتػاج المعريػة وبنائوػا وتجديػدها وثانيةاا لممعرية والت   ػدت تتضػاوؼ وتتزايػد بصػورة هائمػة، 
لمااهمة   ن ر المعرية ي  المجتمع وبر كاية الواائؿ المتاحة، ويعوؿ المجتمع وميوا ي  اوثالثاا وتطورها، 
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مكانيػات ومميػة متلدمػة ومػر  بقاومية ي  بناء المعرية مف خالؿ ما يتواير لديوا مف طاوات ب رية مبدوػة وان
 (.41، ص  2112أحمد هم رل، 

 دور التكنولوجيا تجاه الشباب داخل المجتمع رابعاا:

لترااػػػػؿ مػػػػولعيف بالتلنيػػػػات ياإف التتيػػػػر التكنولػػػػوج  الرومػػػػ  اػػػػمح لم ػػػػباب لمتواصػػػػؿ مػػػػع اتخػػػػريف 
مػػف خػػالؿ الوػػاتؼ الجػػواؿ أبلػػتوـ ومػػ   Smsاالاػػتعانة بالراػػائؿ اللصػػيرة   Live Messengerالقػػورل

يوػػـ يعلملػػوف وين ػػروف الصػػور والقيػػديوهات ييمػػا بيػػنوـ، وهػػذا الػػذل  تواصػػؿ دائػػـ مػػع جماوػػة ا نتمػػاء لػػديوـ
ي  الحياة االيتراضية، با ضاية  ي عرهـ بالمودة واألنس أيناء تقاوموـ االجتماو ، يوـ وجدوا مف ياتووبوـ

اتخػر وومػ  واداتػن وتلاليػدم مػف أجػؿ إيبػات وجػودم ،يملػد اػوؿ   أف  ػباب اليػوـ  ػتوؼ بػالتعرؼ ومػ  إل
-021، ص 2106حميمػػػة وػػػادرل،  لوػػػـ ا نترنػػػت ذلػػػؾ وبخػػػوض وػػػدة تجػػػارب دوف البحػػػث وػػػف المخػػػاطر

021.) 

المعمومػػات وتلنيػػة االتصػػاالت، كيػػرت ونػػوات   ـ إلػػويػػزداد ارتبػػاط ال ػػباب العػػرب بالعػػالـ مػػف خػػالؿ نقػػاذه
ا والـ التميقزيون  وا ذاو  والمواوع ال بكية والمدونات، وواائط التواصؿ االجتماو  ويتح هذا بوابة 
أماـ ال باب المرتبطيف بواائؿ ا والـ االلكترونية، لكنوـ يعي ػوف يػ  بيئػة كابتػة، لصػيا ة لرائوػـ يػـ 

  هياكػػؿ الاػػمطة اللائمػػة، محػػوليف أنقاػػوـ مػػف أوضػػاء مجتمػػع  يػػر يػػاوميف إلػػ التعبيػػر ونوػػا، وتحػػدل
أيػػػراد ن ػػػيطيف ومػػػدركيف للػػػدراتوـ، ويرتقػػػع معػػػدؿ االرتبػػػاط االلكترونػػػ  باألخبػػػار والمعريػػػة بػػػيف ال ػػػباب 
األريػػػػع تعميمػػػػا بينمػػػػا يػػػػنخقض ارتبػػػػاط ال ػػػػباب االلكترونػػػػ  بالمعمومػػػػات بػػػػيف ال ػػػػباب  يػػػػر المتعممػػػػيف 

 (.  42، ص 2106ال باب ولياؽ التنمية واوع متتير،  األدن 
مػػف الموػػـ أف يكػػوف لػػدح القػػرد اللػػدرة ومػػ  القوػػـ وا دراؾ حتػػ  ياػػتطيع ااػػتلراء تتيػػرات الماػػتلبؿ، وبػػذلؾ 
يكوف مليااػا  لتيػارات التتيػر الػذح وػد يحمموػا الماػتلبؿ ويكػوف حاااػا أيضػا لمعالوػات الماػتلبمية المحتممػة، 

وتبادلوػػا بعضػػوا الػػبعض ومػػا يتطمبػػن ذلػػؾ مػػف أاػػاليب التكيػػؼ الاػػميـ والتعػػرؼ الصػػحيح  مػػف حيػػث ت ػػابكوا
تجام تمؾ التتيرات، ومف ناحية أخرح، ي ف ترويض الماتلبؿ والايطرة ومين ال تتطمب يلط الم اركة القعالة 

نمػػا يتطمػػب أيضػػا إيجابيػػة إاػػواـ القػػرد يػػ  االاػػتعداد اليػػوـ  ليػػتعمـ لمماػػتلبؿ، والتحػػرر مػػف الطػػرؽ اللديمػػة، وان
  (. 22 – 21،  ص  2110مجدح وزيز إبراهيـ،   وبذلؾ يتحلؽ الودؼ   لتعميـ القرد كيؼ يتعمـل

ذا كػػاف القػػرد وميػػن أف يتقاوػػؿ مػػع محيطػػن الايااػػ  واالجتمػػاو  واالوتصػػادل مػػف خػػالؿ تواصػػؿ  وان
ية وهػو اتجػام حتمػ  ال مقػر يعاؿ مع إدارات حديية تع  معن  التحوؿ االاتراتيج  ي  الحكومات ا لكترون

منن ود ينتج ونن بعض الامبيات بجانب نتائجن ا يجابية العديدة، بيد أف أبرز النتائج الامبية لوذا المجتمػع 
هو تحوؿ المعمومات إل  امع ب كؿ يودد الوويػة اليلاييػة والمتويػة، ممػا أدح إلػ  أف تلػـو منظمػة اليوناػكو 

ملدمػػة هػػذم المبػػادة   لتػػوازف بػػيف الػػدوؿ الناميػػة والػػدوؿ المتلدمػػة، ويػػبمحاولػػة وضػػع مبػػادة أربعػػة لتحليػػؽ ا
احتراـ الخصوصية اليلايية وحرية التعبير وحؽ الوصوؿ إلػ  المعمومػات وبنػاء اللػدرات خػالؿ ضػماف جػودة 
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وللػد اػومت األجوػزة التكنولوجيػة الحدييػة وخاصػة الوواتػؼ الخمويػة (، 212ص  2112ي اد  بكرل،  التعميـ
عػػػة العمػػػؿ والحيػػػاة الخاصػػػة، يناػػػتطيع الليػػػاـ باالتصػػػاالت ونحػػػف الاػػػيارة، ومػػػف يلعمػػػؽ يػػػ  المػػػرور مػػػف طبي

وزحمتن ياتطيع ا جابة والرد وم  راائؿ الواتؼ الت  تراكمت وم  مكتبن، والطبيب ياتطيع التواصػؿ مػع 
ص كػػ  يػػذهب مػػا يحػػدث يػػ  المات ػػق  وياػػتطيع األيػػراد التثكيػػد ومػػ  أو إلتػػاء مووػػد ومػػؿ أو تػػذكير  ػػخ

التطػور التكنولػوج  مػع   لموود ما أو االوتذار وف التثخير لحضور اجتماع ما و يرها ويتاابؽ الجميع إلػ
نتيجػػػػػػػة نوائيػػػػػػػة هػػػػػػػػ  التحاػػػػػػػف الػػػػػػػػدائـ أو ا طػػػػػػػراب حاػػػػػػػب وجوػػػػػػػػة نظػػػػػػػر المػػػػػػػػرء أو طبيعػػػػػػػة ااػػػػػػػػتخدامن 

  (.Lynne Schafer Gross, 1995, P. 175 لمتكنولوجيا

تكػػػويف والمػػػا  مػػػف الخيػػػاؿ الرحػػػب يموػػػو   ا مكانيػػػات المتواضػػػعة، وػػػادرا  ومػػػويعػػػد ال ػػػاب صػػػاحب 
ويمعب يين ويتواصؿ وهو جالاا  ي  مكانن مع مف هـ ي  نقس انن مف اػائر أنحػاء الكػرة األرضػية يتحػوؿ 

الرومية بػدال  مػف المطبووػة  والتصػويت  يػ  بعػض االنتخابػات   خص  بك  ياتخدـ الصحاية  ال اب إل
إلكترونػػ ، وكػؿ  ػػ ء بالناػبة لػػن أصػبح إلكترونيػػا ، يتتػيح  ػػبكة ا نترنػت لم ػػباب يرصػة لمتعبيػػر  يػتـ ب ػكؿ

وػػػف لرائوػػػـ بحريػػػة، بحيػػػث ال يوجػػػد ومػػػيوـ وصػػػاية أبويػػػة وال مدراػػػية وال إ ػػػراؼ أاػػػاتذة يتمتػػػ  أل اػػػمطة 
     (.061-066ص  2101 حاف  حاتة، مركزية أو يووية وتتيح لوـ أف يلترحوا الحموؿ ويبادروا بوا

وومػػ  الجانػػب اتخػػر تعػػد تكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت أداة مقيػػدة ويعالػػة ألنوػػا تػػوير يرصػػة 
المعمومات والمعارؼ المختمقة وتااود وم  التنمية والتعامؿ يػ  بيئػة تمكينيػة   لم باب لتحايف الوصوؿ إل

تجػػارة االلكترونيػػة واالرتلػػاء بماػػتوح منااػػبة لم ػػباب مػػف خػػالؿ الخػػدمات االلكترونيػػة واالوتصػػاد الرومػػ  وال
ال ػباب ب ػكؿ إيجػاب  لمتوييػؽ بػيف   التعميـ وتػويير العديػد مػف يػرص العمػؿ والتػ  بػذلؾ تػ ير وتػنعكس ومػ

التعمػػيـ والعمػػؿ، وتنميػػة وػػدرات ال ػػباب وكقػػاءتوـ بػػالتمتع بعلميػػة جديػػدة متقتحػػة تتميػػز باالاػػتلاللية والتميػػز 
إلػػ  المعمومػػات والتعامػػؿ مػػع اتخػػريف، وبالتػػال  يػػ ف اوتمػػاد ال ػػباب ومػػ   الوصػػوؿ  واالبتكػػار واللػػدرة ومػػ

التكنولوجيػػػا ياػػػاهـ يػػػ  الوصػػػوؿ إلػػػ  مجتمػػػع المعريػػػة وانػػػدماجوـ وتحليػػػؽ مكػػػانتوـ ووجػػػودهـ الحليلػػػ  يػػػ  
 (.  Impact of ict on arab youth, 2013,P42 المجتمع

لمتعػويض وػف التػدريس المبا ػر ووػد تزايػد يعد ااػتخداـ ا نترنػت يػ  الجامعػات هػو واػيمة جديػدة و 
ي  الانوات األخيرة ااتخداـ م تمرات الحااػب اتلػ  أو البريػد االلكترونػ  يػ  إراػاؿ الواجبػات والتاػا الت 
ل  أحد او كؿ الطالب ويمكف مف خالؿ هذا األاموب زيادة التقاوؿ بيف الطالب والمدرس حيػث يلػدـ  مف وان

ضػرة، ومػف الجػدير بالػذكر أف بعػض ال ػركات العاممػة يػ  مجػاؿ ا نترنػت ا نترنت مادة ماػجمة وػف المحا
ومنوػػا  ػػركة أبػػؿ وامػػت بتخصػػيص ماػػاحة لكػػؿ جامعػػة لبػػث محاضػػراتوا الصػػوتية والمرئيػػة وبػػر ا نترنػػت 

بوػاء  لطمبتوا حيػث يمكػف الطالػب الػدخوؿ إلػ  هػذم الخدمػة بااػتخداـ كممػة المػرور التػ  ويرتوػا لػن الجامعػة
  (.226، ص 2102 الديف خميؿ،
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وي كػػد العديػػد مػػف ال ػػباب أنوػػـ ال يمكػػنوـ االاػػتتناء وػػف األجوػػزة التكنولوجيػػة يػػ  حيػػاتوـ اليوميػػة، 
توطيد العالوػات االجتماويػة والبلػاء ومػ  اتصػاؿ دائػـ بػاتخريف مػف   وخاصة الواتؼ المحموؿ ييااود وم

يبػػات الػػذات واالاػػتماع لممواػػيل  أيػػراد األاػػرة واألصػػدواء و يػػرهـ، والراػػائؿ النصػػية، وماػػايرة ا لموضػػة، وان
والتريين، وااتخدامن لمحب وتكويف والوة واطقية، وااتخدامن ي  التجارة المتنلمة، والعمؿ والتعميـ وف بعد، 
وتحديد أماكف الناس واوولة واروة إيجادهـ، و لػذلؾ أصػبحت الوواتػؼ المحمولػة مرتبطػة باػمات الحركػة 

دارة حيػػاة ال ػػخص االجتماويػػة والمونيػػة مػػف الوواتػػؼ المحمولػػة التػػ  والتنلػػؿ والتكيػػؼ ألنوػػا تال ئػػـ تنظػػيـ وان
 ,Gerard Goggin تحلؽ اتصاالت القيديو ال خصية ودخولوا ل بكة ا نترنت وم اهدة البث التميقزيون 

2006, p. 2 .) 

بنائنػػػػا للػػػػد حلػػػػؽ االتصػػػػاؿ االلكترونػػػػ  مػػػػف  ػػػػخص تخػػػػر مػػػػف خػػػػالؿ البريػػػػد االلكترونػػػػ  يػػػػورة يػػػػ  
االجتماو  وطريلة اتصالنا ببعضػنا الػبعض، ولػذلؾ تتحػدد صػداوتنا بملػدار اتصػالنا الكترونيػا  يػنحف نتصػؿ 
ونكتػػػػب ونراػػػػؿ راػػػػائؿ يوريػػػػة واػػػػريعة وناػػػػتطيع تواػػػػيع دائػػػػرة المعػػػػارؼ واألصػػػػدواء مػػػػف خػػػػالؿ ال ػػػػبكات 

ما أو العمػػؿ ياالتصػػاؿ ويمكػػف أف نتواصػػؿ معوػػـ أينػػاء المحاضػػرات أو الاػػين ،face book"االجتماويػػة ل
االلكترون  لػيس مليػد بالزمػاف أو الماػاية والمكػاف، ولػذلؾ يػ ف ااػتخداـ الواػائؿ االلكترونيػة هػاـ لػيس يلػط 
كمجػػاؿ لممعريػػة بػػؿ كثاػػموب  وػػداد القػػرد لماػػتلبؿ وممػػ  نػػاجح، خاصػػة مػػع انت ػػار الواػػائؿ االلكترونيػػة 

 يرة يػػػػػ  مجتمعنػػػػػا وتتتيػػػػػر بااػػػػػتمرار وتػػػػػ ير يينػػػػػا و ػػػػتموا الكييػػػػػر مػػػػػف ووتنػػػػػا يوػػػػػ  تعػػػػػد وػػػػػوة ديناميكيػػػػة مػػػػػ
  (.Norman J. Medoff & Barbara K.kaye, 2011, p. p.12-13 ب دة

والبػػػد مػػػف ا  ػػػارة إلػػػ  الػػػدور الوػػػاـ لتكنولوجيػػػا االتصػػػاؿ الحدييػػػة يػػػ  الريػػػع مػػػف وػػػدرات المنظمػػػات 
روميػة أو األميػة الروميػة، يواػائؿ والويئات وبصقة وامة الن ػطاء، خاصػة أولئػؾ الػذيف تجػاوزا وتبػة الوػوة ال

ؿ األيػػػراد والمنظمػػػات يرصػػػة الليػػػاـ  االتصػػػاؿ الجديػػػدة ومػػػف ضػػػمنوا تكنولوجيػػػا ال ػػػبكات يػػػ  ا نترنػػػت تخػػػو 
بثن طة متعددة ك ن اء المدونات أو االنخراط ي  ال بكات االجتماوية وتخو ؿ ماتعمميوا إمكانية تخصيص 

 (.   21، ص  2102ؿ، محمد بنوال تكمقة ن ر األخبار واألوماؿ

ويطمؽ البعض وم  القػيس بػوؾ ااػـ لالكوكػب ا لكترونػ  الجديػد حيػث يعػد اتف مػف أهػـ وأ ػور  
جامعػػة  يػػ المواوػػع ا لكترونيػػة تواصػػال وتعػػامال مػػع اتخػػريف، يبعػػد أف كانػػت بداياتػػن تلتصػػر ومػػ  الطمبػػة 

هاريارد األمريكية لمااودتوـ وم  التواصؿ ييما بينوـ باوولة، أصبح هذا الكوكب اتف ينت ر ويدور حوؿ 
مكػػػاف مػػػف خػػػػالؿ الصػػػور والقيػػػديو والراػػػائؿ والتعميلػػػات ا لكترونيػػػة، يػػػػربط  أل  ووػػػت ويػػػ أل يػػػ العػػػالـ 

والوػات اجتماويػة جديػدة، وأصػبحت  األصدواء منذ الطقولة وأناس  ابوا لانوات طويمة وأدح ذلؾ إل  بناء
اليوـ راائمنا وصورنا وتعميلاتنا إلكترونية وكذلؾ حواراتنػا وكمماتنػا إلكترونيػة حتػ  م ػاورنا وأحااياػنا تجػام 

 (.  222، ص  2102وبير الرحبان ،  اتخريف
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 مػف التػداويات اليػورة المعموماتيػة وػددا   يػ  والمتناميػة المتاػاروة ومػ  التطػورات للػد ترتػبخاتمةة البحةث: 
هػذا ويتميػز ووتنػا ،اليلاييػة، العمرانيػة، البيئيػة الػ .  االجتماوية، االوتصادية والماتويات األصعدة كاية وم 

الحال  بكونن ووت التطور المعري  والمعمومات ، الذل مف أهػـ خصائصػن االنتلػاؿ إلػ  نػوع مػف التعػامالت 
وابتكرت تجويزات وأااليب وواائؿ تاتخدـ مجمووة مػف الت  كانت ي  الماض  ضرب مف الخياؿ العمم  

البرامج العالية التلنية والمتخصصة ي  كاية أوجن الن اط، وجادت وصر ا جديد ا مف التعامالت ا لكترونيػة 
و ػػػودت الاػػػنوات الع ػػػر مػػػف نوايػػػة اللػػػرف  وبػػػر ال ػػػبكات المختمقػػػة اػػػواء ا نترنػػػت أو ال ػػػبكات الخاصػػػة.

للػػرف الحػػادل والع ػػريف تلػػدما  كبيػػرا  يػػ  مجػػاؿ التكنولوجيػػا بصػػقة وامػػة وتكنولوجيػػا الع ػػريف إلػػ  بػػدايات ا
 المعمومات والحاابات واالتصاالت بصقة خاصة، ليضح  العالـ بعدها ورية كونية صتيرة.

وترجػػػع أهميػػػة المعمومػػػات إلػػػ  دورهػػػا الكبيػػػر يػػػ  تنميػػػة وػػػدرات الػػػدوؿ ومػػػ  ا يػػػادة مػػػف المعمومػػػات 
ت الت  تحللت ي  الدوؿ األخرح نتيجة لتواير رصيد ضخـ مف المعمومات العممية والتلنية، المتاحة، والخبرا

ومف يـ تر يد وتنايؽ ما تبذلن الدوؿ مف جود ي  البحث والتطوير، وم  ضوء ما هو متاح مف معمومات، 
 وتويير البدائؿ واألااليب الحديية لحؿ الم اكؿ القنية.

مف مدح أهميتوا ي  تطور ال عوب ورويوا، وال عوب المتخمقػة اليػوـ هػ  إف االهتماـ بالمعمومات نابع 
تمػػؾ التػػ  لػػـ تػػدخؿ اليػػورة الصػػناوية، أو إنوػػا دخمتوػػا متػػثخرة. يػػ  حػػيف أف ال ػػعوب المتخمقػػة  ػػدا  هػػ  تمػػؾ 
التػػ  لػػـ تػػدخؿ يػػورة المعمومػػات حتػػ  اليػػوـ. يالمعمومػػات هػػ  اللػػوة التػػ  تحقػػظ لم ػػعوب ااػػتلاللوا. وتعتبػػر 

عمومػػػات وػػػوة حضػػػارية، ضػػػرورية لتطػػػور ال ػػػعوب وتلػػػدموا، بوصػػػقوا تحتػػػؿ المرتبػػػة األولػػػ  أهميػػػة بػػػيف الم
وناصػػػر البنػػػاء وا نتػػػاج، كمػػػا أف النمػػػو االوتصػػػادل يػػػرتبط ارتباطػػػا  طرديػػػا  بكميػػػة المعمومػػػات، ونوويتوػػػا، 

 والطريلة الت  يتـ ا لماـ بوا، وتطبيؽ ما جاء ييوا.

القرد وحلن ي  الحياة، وحريتن ي  التعبير وف رأين واختيارم لمف يميمػن اوترؼ مجتمع المعرية بدور 
وياػػػػر التبػػػػادؿ التجػػػػار ويػػػػتح األاػػػػواؽ الجديػػػػدة وياػػػػمـ مجتمػػػػع المعريػػػػة بكايػػػػة حلػػػػوؽ القػػػػرد مػػػػف المعػػػػارؼ 
والتكنولوجيا الحديية ووائد وادؿ مف يروات المجتمع ملابؿ جوودم النووية لمجتمع المعرية واوتصاد المعرية 
مػػف حيػػث كونػػن إناػػانا يممػػؾ إمكانػػات وطاوػػات تاػػتحؽ التقعيػػؿ والتوظيػػؼ ولػػن احتياجػػات أاااػػية متباينػػة 
ومتنووة ومتطمبػات تػدوـ نمػوم ا ناػان  لكػ  ياػوـ ب يجابيػة وياوميػة يػ  تحليػؽ رياهيتػن واختيػارم كقػرد يػ  

 تلدـ المجتمع الذل ينتم  إلين ك  يمارس متطمبات مجتمع المعرية.

 حث:مصادر الب
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