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 االعالم املعلوماتي
 وتنمية التفاعل يف اجملتمعات الرقمية

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىودرىىخالدىإبراهومد.ى
ىن

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجامعـــــــــــةىاةدـــــــــــالموة ىكلوـــــــــــةىاةعـــــــــــالم
ىن

 املستخلص
عصر تكنولوجيػا الملمومػات  ػو ظ ػور المجتملػات الر ميػ  مف ابرز منتجات 

او المجتملات عمى الخط والتي سا مت كثيرا في تنمي  القدرات البشري  واتساع نطػاؽ 
التفكيػػر واردراؾ لمػػا تتمتػػذ بػػم  ػػات المجتملػػات مػػف  ػػدرات عقميػػ  وفكريػػ   ػػادرة عمػػى 

ارتصاؿ التفاعمي بيف  ات  انتاج الملرف  وتطوير ا تصادت لاا يلالج  اا البحث  ضي 
المجتملػػػات ومػػػا تفػػػرزت مػػػف نتػػػاقج ايجابيػػػ  فػػػي تقػػػدـ البشػػػري كما يبػػػيف انػػػم ليسػػػت كػػػؿ 
المجتملات الر مي   ي مجتملات ملرف  مثؿ المجتملات اللربي  اليوـ يمكننا اعتبار ػا 
مجتملػػات ر ميػػ  كون ػػا اخػػات تتلامػػؿ مػػذ  ػػات الوسػػيم  لكن ػػا ليسػػت مجتملػػات ملرفػػ  

وينت ػي البحػث الػى طػرح ملالجػ  م مػ  ل ػات القضػي  و ػو فسػ   غيػر منتجػ  ل ػارن ا 
المجاؿ اماـ حري  التلبير والفكر والتوزيذ المتوازف لمثروات والخدمات مػف ا ػـ مبػررات 

 .دخوؿ اللرب الى مجتملات الملرف  والملمومات
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ف فػي الكثيػر مػ ج* طرحت  ضي  المجتملػات الر ميػ  وجمجتملػات عمػى الخػط 

و ي  ضي  م م  وبحاج  الى عمؽ فػي البحػث والدراسػ  ففػي عصػر  اردبيات اللممي 
تكنولوجيػػا الملمومػػات وارتصػػاؿ الشػػبكي كػػاف ربػػد مػػف تحديػػد ملػػالـ  ػػات المجتملػػات 
وبياف مف وـ الملرف  ومف وـ مجتمػذ الملرفػ  والملمومػات والفػرؽ بػيف الملمومػات و ػي 

وكػػالؾ  لالجػػ   ػات البيانػػات بطػرؽ البحػػث المن جػيالتػي تظ ػػر بلػد م بيانػات والملرفػػ 
دراسػػ  ارنلكاسػػات السػػمبي  واريجابيػػ  ل ػػات المجتملػػات التػػي تلتمػػد ارنترنػػت مصػػدرا 

 لوجود ا و د تضمف اربل  مباحث عالجت الموضوعات ارتي  :
 منهج البحث  

  مفهوم المعرفة والمعمومات في المجتمعات الرقمية 

 ات المعرفة ومؤشرات تكوينها السمات االساسية لمجتمع 

  دور االتصال التفاعمي في تنمية المجتمعات الرقمية وهل كل المجتمعات الرقميةة
 هي مجتمعات معرفة ؟
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 ملبحث االولا
 منهجية البحث

 : اهمية البحث
اتخا عصرنا  اا سم  الملمومات فأصػب  اسػمم عصػر الملمومػات اومايسػمى 

الملمومػػػ   ػػػي ركػػػف اساسػػي فػػػي بناقػػػم ومكوناتػػػم  بحضػػارة الموجػػػ  الثالثػػػ  حيػػػث اعتمػػد
ورأسمالم فظ ر ما يلرؼ بأ تصاد الملرف  التي تلتمد عمى الملمومػات كقػوة ماديػ  فػي 

 سير المجتملات ودوام ا.
لالؾ فأف المجتملات التي تتلامؿ مذ الملمومات والملرف  اطمؽ عمي ا مجتمذ 

فػػػي ضػػػرورة تحديػػػد سػػػمات  ػػػاا الملمومػػػات او مجتمػػػذ الملرفػػػ  فأ ميػػػ  البحػػػث تكمػػػف 
المجتمذ و ؿ اف كؿ المجتملات الر مي   ي مجتملات ملرف  لتمكننا كالؾ مف التو ذ 

 .لمستقبؿ  ات المجتملات وما يمكف اف تفرزت مف تطورات محتمم 
 مشكلة البحث :

 تتحدد مشكمة البحث بالتساؤالت اآلتية :
 اف كؿ ملموم  ملرف  ؟مااا يقصد بالملرف  وما فر  ا عف الملمومات و ؿ   1
مػػػا ي السػػػمات ارساسػػػي  لمجتملػػػات الملرفػػػ  ومؤشػػػرات تكوين ػػػا ودور ارعػػػػ ـ   2

 الملموماتي في تكوين ا؟
كيػػػػػؼ تلمػػػػػؿ الملمومػػػػػات عمػػػػػى تنميػػػػػ  واسػػػػػتمرار مجتملػػػػػات الملرفػػػػػ  ؟ومػػػػػا دور   3

 ارتصاؿ التفاعمي في  ات اللممي  ؟ 
  ؿ كؿ المجتملات الر مي   ي مجتملات ملرف  ؟   4
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 داف البحث: أه
 .تحديد مف ـو الملرف  ومف ـو الملمومات والفرؽ بين ما  1
توضػػػػي  ملنػػػػى مجتملػػػػات الملرفػػػػ  وبيػػػػاف ا ػػػػـ سػػػػمات وخصػػػػاقص المجتملػػػػات   2

 .الر مي 
 .تطور المجتملات الر مي  تفسير الل    بيف ارتصاؿ التفاعمي و  3
 . بياف ارنلكاسات السمبي  واريجابي  لمملمومات في مجتملات الملرف   4

 منهج البحث: 
يلػػد  ػػاا البحػػث مػػف البحػػوث الوصػػفي  التػػي تحػػاوؿ وصػػؼ الظػػا رة ومحاولػػ  
التنبوء بمستقبم ا حيث يساعد المن ج الوصفي عمى تسجيؿ الو اقذ والظوا ر المرتبط  

اثػػار تػػنلكس عمػػى  بالبحػػث وتفسػػير الل  ػػات الترابطيػػ  بػػيف المتتيػػرات ومػػا تحممػػم مػػف
 ات و يـ الجم ور المست دؼ. السموؾ وارفكار وارتجا 
 مصطلحات البحث:

واعطػػو لػػم  ج* حػػدد اللديػػد مػػف خبػػراء ارتصػػاؿ التػػرب واللػػرب مف ػػـو ا عػػ ـ
الكثيػػػر مػػػف التوصػػػيفات أ م ػػػا اف ا عػػػ ـ  ػػػو النقػػػؿ الموضػػػوعي لمحقػػػاقؽ وا خبػػػار 

 .والملمومات الى الجم ور 
ليكػػوف ل ػػا دور فاعػػؿ فػػي  ج ػػو نقػػؿ وتبسػػيط الملمومػػات وشػػرح ا اإلعةة م العممةةيأمػػا 

عممي  التتيير ارجتماعي التي ي دؼ مف خ ل ا رفػذ مسػتوا الملرفػ  اللمميػ  
  1ج والثقافي  لدا الجم ور

ج ػػو عمميػػ  نقػػؿ الملمومػػات والحقػػاقؽ بكافػػ  أشػػكال ا  اإلعةة م ملمعمومةةاتيبينمػػا يلػػرؼ 
والتاريخيػػػػػ   اللمميػػػػػ  وار تصػػػػػادي  والسياسػػػػػي  وارجتماعيػػػػػ  والثقافيػػػػػ  وا دبيػػػػػ 

وشػػػػػػرح ا وتبسػػػػػػػيط ا لممسػػػػػػا م  فػػػػػػػي عمميػػػػػػػ  التتييػػػػػػر ارجتمػػػػػػػاعي وتطػػػػػػػوير 
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فػػا ع ـ ألملمومػػاتي  ػػو أكثػػر شػػمولي  مػػف ا عػػ ـ اللممػػي  نػػم  ج* المجتمػػذ 
 .ي تـ بنقؿ الملمومات بكاف  صور ا وأشكال ا دوف تحديد

صػػػػؿ  ػػػػو عبػػػػارة عػػػػف مجموعػػػػات وكتػػػػؿ بشػػػػري   ػػػػادرة عمػػػػى التوا\ 2جفػػػػ مجتمةةةةم المعةةةةر
والتخاطػػب واللمػػؿ وارنتػػاج باسػػتخداـ الملػػارؼ والتقنيػػات الحديثػػ  حيػػث تػػدحؿ 
الملرف  في اساس تكوين ا الاي يسب  في فضاء الملمومػات ويسػتخدـ الملرفػ  

  .المتجددة كوسيم  ل بتكار واربداع وارنتاج والتسويؽ والمنافس 
دؼ الػتلمـ اوالترفيػم والتػرويج ويتـ مف خ ؿ استخداـ ارنترنػت ب ػ\(3)االتصال التفاعمي

بنػاء عمػى خاصػي  ارسػػتجاب  كػأبرز سػمات التفاعػؿ ممػػا يجلػؿ الشػبك  وسػػيم  
جما يريػػ  اكثػػر تميػػزا عػػف بػػا ي اشػػكاؿ ارتصػػاؿ ارخػػرا اا تشػػمؿ خصػػاقص 

 . ارتصاؿ الشخصي والجما يري ملا
داع الفكػري يلػد في ػا ا نسػاف كفاعػؿ أساسػي اا  ػو ملػيف ا بػ\(4)المجتمعات الرقميةة 

والملرفي والمػادي وانػم التايػ  المرجػوة مػف التنميػ  البشػري  كلضػو فاعػؿ يػؤثر 
ويتػػػأثر ويبػػػدع لنفسػػػم ولتيػػػرت مػػػف خػػػ ؿ شػػػبكات التبػػػادؿ والتخاطػػػب والتفاعػػػؿ 

 . وتلتمد تقنيات الملمومات في ارتصاؿ فيما بين ا
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 املبحث الثاني
 مفهىم املعرفة واملعلىمات يف اجملتمعات الرقمية

فػػػي عصػػػر ثػػػورة ارتصػػػارت وتطػػػور تكنولوجيػػػا الملمومػػػات اصػػػبحت وسػػػاقؿ 
ارعػػ ـ مصػػدرا حيويػػا لمملرفػػ  رن ػػا اصػػبحت  ػػي المصػػادر ارولػػى رنتاج ػػا وبكافػػ  
اشػكال ا فمػف البػػث الفضػاقي الػػى ارنترنػت والنشػػر ارلكترونػي والوسػػاقط المتلػددة كم ػػا 

 .ف  اا اللصر تجا م ااصبحت تشكؿ ملينا خصبا لمملرف  ريمكف رنسا
فملبػػت الملرفػػ  دورا بػػارزا فػػي عمميػػ  التتييػػر ارجتمػػاعي حيػػث تمكنػػت وسػػاقؿ 
ارعػػػ ـ الملرفيػػػػ  مػػػػف السػػػيطرة عمػػػػى الطػػػػرؽ التػػػي تنقػػػػؿ عبر ػػػػا الملرفػػػ  الااتيػػػػ  الػػػػى 
 المجتمذ فالملرف   نا عممي  اكثر مف كون ا حال  ف ي عبارة عف ع    بػيف الشػخص

و نػػػاؾ تلريفػػػػات عديػػػدة لمملرفػػػ  حيػػػث اجت ػػػد اغمػػػػب   5جروؼ، اللػػػارؼ والشػػػيء الملػػػ
الف سػػف  والمفكػػريف بالبحػػث فػػي محاولػػ  لتحديػػد مف ػػـو الملرفػػ  فلػػرؼ ارسػػطو الملرفػػ  

ان ػػا الملرفػػ  بارسػػباب وحػػدد ا بأربلػػ  اشػػػياء  ػػي السػػبب المػػادي والسػػبب الصػػػوري ج
اساسػػػيا مػػػف المػػػوارد وأصػػػبحت الملمومػػػات مػػػوردا   6ج والسػػػبب الفاعػػػؿ والسػػػبب التػػػاقي

ار تصػػادي  بػػؿ  ػػي مػػورد اسػػتراتيجي فػػي الحيػػاة ار تصػػادي  رف الملرفػػ   ػػي القاعػػدة 
 .التي ترتكز عمي ا التنمي  ارنساني  ب دؼ اررتقاء بالمجتملات وتطوير ا

لقد افضت الثورة الملرفيػ  الػى جلػؿ ارنسػاف  ػو الفاعػؿ ارسػاس فػي اربػداع 
والتايػػ  المرجػػوة مػػف التنميػػ  البشػػري  فالملرفػػ  ج ػػي حصػػيم   الفكػػري والملرفػػي والمػػادي

امتػػػػزاج بػػػػيف الملمومػػػػات والخبػػػػرة والمػػػػدركات الحيػػػػ  والقػػػػدرة عمػػػػى الحكػػػػـ فػػػػنحف نتمقػػػػى 
الملمومات ونمزج ا بما ندركم مف حواسػنا ونقارنػم بمػا تختزنػم عقولنػا مػف وا ػذ خبراتنػا 

 . 7ج ا يـ جديدةوالقرارات واستخ ص مف النتاقج السابق  وصور الى
و سػػـ البػػاحثيف الملرفػػ  الػػى عػػدة ا سػػاـ كػػؿ حسػػب رؤيتػػم اللمميػػ  ف نػػاؾ مػػف 

  8ج سم ا الى ث ث  ا ساـ وفقا لمجال ا وطبيلت ا و ي :
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وعمػػػـ ا حيػػػاء البيولوجيػػػا الػػػاي ، وتشػػػمؿ اللمػػػـو الطبيليػػػ جالفيزياء\الملرفػػػ  اللمميػػػ    1
التكنولوجيػا الحيويػ  مػف أ ػـ ا سػس  ويلد التقاء الملموماتي  مذ يتلامؿ مذ الحيوي

 .التي يرتكز عمي ا ا تصاد الملرف 
 جا عػػػػػػ ـ  ج* لمتػػػػػػ  وعمػػػػػػـ ارجتمػػػػػػاع وعمػػػػػػـ ارناسػػػػػػ أ م ػػػػػػا ا\الملرفػػػػػػ  ا نسػػػػػػاني    2

وارنتروبولوجيػػػػػا جعمػػػػػـ ا نسػػػػػاف والتاريل والجترافيػػػػػ  وعمػػػػػـ الثقافػػػػػ  و ػػػػػد اسػػػػػتدرجت 
 .الى حمب  ار تصاد الملرفي تكنولوجيا ارع ـ والملمومات عمـو ارنسانيات

رف  كػػالفف الرمػػزي والفػػف المف ػػومي والفػػف ارتصػػالي \الملرفػػ  الكامنػػ  وراء الفنػػوف  3
ضرب مػف الملرفػ  تختمػؼ مػف حيػث طبيلت ػا عػف تمػؾ التػي يمػدنا  الفف في جو رت

ب ػػػا اللمػػػـ الػػػاي اتخاتػػػم فنػػػوف عصػػػر الملمومػػػات كطػػػرؽ ل تصػػػاؿ وتمثػػػؿ الملرفػػػ  
نػػوف مػػدخ  نظريػػا أساسػػيا  حػػدا التكنولوجيػػات المحوريػػ  ر تصػػاد الكامنػػ  وراء الف

التػي تمتػزج في ػا  Multi-Mediaالملرف  ويقصػد ب ػا تكنولوجيػا الوسػاقط المتلػددةج
 انساؽ الرموز المختمف  نصوصا وأشكار واصواتا.

 (9)مما مبعاد المعرفة اإلنسانية فهي :
 ػي السػمل  الرقيسػي    لتبر الملموممرتبط بملرف  السمط  حيث ت\البلد ار تصادي   1

والمصدر ا ساسي لمقيم  المضاف  وخمؽ فرص اللمؿ وترشيد ار تصاد و اا يلني 
اف المجتمذ الاي ينتج الملموم  ويسػتلمم ا فػي مختمػؼ شػراييف ا تصػادت ونشػاطاتم 

 . و مجتمذ يستطيذ اف ينافس ويمتمؾ السمط 
لمومات وتطبيقات ا التي ت تـ بدراس  وسػاقط مرتبط بتكنولوجيا الم\البلد التكنولوجي   2

 .ارع ـ والملموماتي  وتطويل ا حسب الظروؼ الموضوعي  لكؿ مجتمذ
اي سيادة درج  ملين  مف الثقاف  الملموماتي  في المجتمػذ وزيػادة \البلد ارجتماعي   3

مسػػػػػتوا الػػػػػوعي بتكنولوجيػػػػػا الملمومػػػػػات والمجتمػػػػػذ  نػػػػػا مطالػػػػػب بتػػػػػوفير الوسػػػػػاقط 
 .ملدؿ التجدد وسرع  التطوير لمفردات الضروري  مف حيث الكـ والكيؼ و والملموم
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اي اشػػتراؾ الجمػػا ير فػػي اتخػػاا القػػرارات بطريقػػ  رشػػيدة وعق نيػػ  \البلػػد السياسػػي   4
 .مبني  عمى استخداـ الملموم 

يلنػػػػي إعطػػػػاء أ ميػػػػ  اكبػػػػر لمملمومػػػػ  والملرفػػػػ  وار تمػػػػاـ بالقػػػػدرات \البلػػػػد الثقػػػػافي   5
اد وتػػوفير إمكانيػػ  حريػػ  التفكيػػر واللدالػػ  فػػي توزيػػذ اللمػػـ والملرفػػ  ا بداعيػػ  لرفػػر 

والخػػدمات بػػيف طبقػػات المجتمػػذ كمػػا يلنػػي نشػػر الػػوعي والثقافػػ  فػػي الحيػػاة اليوميػػ  
في القضػايا التػي يثير ػا مجتمػذ  لمفرد والمؤسس  والمجتمذ رف أ ـ ما يقمؽ البلض
 .ي  الثقافي الملرف   و ما ل ا مف أثار عمى ال وي  والخصوص

و نا ربد لنا مف تحديػد مف ػـو الملمومػات لبيػاف ع  ت ػا بالملرفػ  حيػث تقابػؿ 
مصػػػػػطم  الملمومػػػػػات فػػػػػي ارنكميزيػػػػػ  ملنػػػػػى ارعػػػػػ ـ وحػػػػػدد ا خبراءعمػػػػػـو ارتصػػػػػاؿ 

  11جوالملمومات بالملادل  ارتي  :
 حكم  ← ملرف  ← ملمومات ←بيانات 
1         2          3        4 

الحمق  الرباعي  تلتبر الملمومات  ي مرحم  وسط بيف البيانػات والملرفػ  و ات 
فالملمومات  ي تمثيؿ لمحقاقؽ والمفا يـ والتلميمات  التي بتنظيم ا تتحوؿ الى حكم ،

 .بشكؿ ملياري يناسب عممي  ارتصاؿ والملالج  ارلي  لتحويم ا الى ملرف  
اع الملمومػات لمػا لػم مػف دور حيػوي وتلطي الدوؿ المتقدم  ا تمامًا بالتًا بقط

في بناء المجتملات الر مي  وتطور ا فقد اصبحت الملمومات مف ابرز اللوامؿ المػؤثرة 
في المجتمذ وارتبطت بلمميات التنبوء المستقبمي  فػالمجتمذ الػاي نليشػم اليػـو انمػا  ػو 

ومػػاتي نتيجػػ  التحػػوؿ مػػف مجتمػػذ اي ا تصػػاد صػػناعي رأسػػمالم المػػاؿ الػػى ا تصػػاد ملم
اا احتمػػت صػػناع  الملمومػػات المو ػػذ  1956رأسػػمالم الملمومػػات وبػػدا الػػؾ منػػا عػػاـ 

جؿ انتاج خدمات وبضاقذ %مف ج د القوا اللامم  ينفؽ مف ا61اروؿ في ا حيث اف 
، الجيػػدة ف ػػي جالحداثػػ  امػػا ا ػػـ الخصػػاقص الواجػػب توفر ػػا بالملمومػػ   11ج ،ملموماتيػػ 
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فالملمومات بصورت ا المطبوع  لـ تساعد فقط فػي   الد  ، الوضوح، والثق ، ارعتمادي 
نشر الملرفػ  بػؿ سػاعدت ايضػا عمػى تنميػ  الم ػارات اللقميػ  مػف خػ ؿ التلامػؿ البػارد 

كمػػا سػػا مت الوسػػاقؿ السػػملي  فػػي ارتفػػاع ملػػدؿ التتييػػر ارجتمػػاعي  ج* مػػذ النصػػوص
 . 12جاعميخاص  بلد تطور ارتصاؿ التف مف خ ؿ نشر الملمومات الملرفي 

والسػػػؤاؿ  ػػػو كيػػػؼ تتحػػػػوؿ الملمومػػػات الػػػى ملرفػػػ ؟ وكيػػػػؼ تسػػػا ـ فػػػي بنػػػػاء 
مجتملػػات الملرفػػ  ؟و ػػؿ كػػؿ المجتملػػات الر ميػػ   ػػي مجتملػػات ملرفػػ  ؟والجػػواب اف 

  13ج ات اللممي  تسير بالتجا يف  ما :
ات اتجات رأسي يتـ بناء عميم مراجل  المفا يـ والتصػورات التػي تتطي ػا الملمومػ \االول

 .في موضوع ما
اتجات غني يفضي الى تتييػرات مصػاحب  لمنتػاقج التػي تػرتبط بموضػوع التتييػر  \الثاني

مثػػػػػػاؿ الػػػػػػؾ النظػػػػػػاـ السياسػػػػػػي يتيػػػػػػر مػػػػػػف نتػػػػػػاقج الملمومػػػػػػات السياسػػػػػػي  وربمػػػػػػا 
 .ار تصادي  والملطيات التي تدؿ عميم

لملرفػػ  و كػػاا فػػأف ادراؾ الملمومػػات وف م ػػا وتحميم ػػا واسػػتيلاب ا يؤديػػاف الػػى ا
ومف  نا يبرزالفرؽ بين ا وبػيف الملمومػات جفالملػارؼ تسػمو فػوؽ الملمومػات بأشػتمال ا 
الخبػرات والقػدرة عمػى ارسػتنتاج واسػتخ ص الحكمػ  مػف زخػـ الملمومػات التػي تحػاكي 

و ػد كانػت الملرفػ  مػف ا ػـ ارسػمح  فػي كػؿ ملػارؾ   14جالخبير البشري والنظـ الاكيػ  
شػػػلب الػػػاي يمتمػػػؾ الملرفػػػ   ػػػو الػػػاي يسػػػتطيذ اف يحقػػػؽ النصػػػر التػػػاريل ارنسػػػاني وال

وكانػػػػت م مػػػػ  تػػػػوفير الملرفػػػػ  مػػػػف ا ػػػػـ مبػػػػررات اطػػػػ ؽ حريػػػػ  التلبيػػػػر حيػػػػث اولػػػػت 
المنظمات وال يقات الدولي  ا مي  كبيرة ل اا الموضوع فأ ر في الميثاؽ اللالمي لحقوؽ 

لمومػات ب ػدؼ تحقيػؽ ارنساف الاي كفؿ ل نساف حري  الفكػر وحريػ  الوصػوؿ الػى الم
الديمقراطي  واتخػاا القػرارات فميسػت  نػاؾ ديمقراطيػ  دوف وجػود مػواطف يمتمػؾ الملرفػ  

  15ج.ور ملرف  بدوف اع ـ حر
و نا ربد مف تحديد مف ػـو مجتملػات الملرفػ  والمجتملػات الر ميػ  وبيػاف ا ػـ 

 .سمات ا ودور ارتصاؿ التفاعمي في تطور  ات المجتملات ونمو ا
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 لثبحث الثاامل
 ومؤشرات تكىينها جمتمعات املعرفة مساتها

ظ ػػػر مف ػػػـو المجتملػػػات الر ميػػػ  ومجتملػػػات الملرفػػػ  نتيجػػػ  تطػػػور ا تصػػػاد 
الملرف  الاي جاء حصيم  تشابؾ اصيؿ لظوا ر مختمف  مثؿ ثػورة ارتصػارت وظػا رة 

يػػػػػا انفجػػػػػار الملمومػػػػػات وانتشػػػػػار اسػػػػػتخداـ تكنولوجيػػػػػا الملمومػػػػػات حيػػػػػث تلػػػػػد تكنولوج
 .ارتصارت والملمومات جزءا ريتجزأ مف فلاليات المجتملات الر مي 

 بػؿ ارسػتاا بيتػر  مػف 1969مجتمذ الملرفػ  عػاـ  وكاف اوؿ استلماؿ لمف وـ
دوركر حيث اكػد اننػا رنسػتطيذ دراسػ  المجتملػات الر ميػ  بصػورة منلزلػ  عػف مجتمػذ 

بأساسػػػػيات البحػػػث والتربيػػػػ   و ػػػد ارتبطػػػػت  ػػػات المفػػػا يـ الملمومػػػات ومجتمػػػذ الملرفػػػػ 
  16ج،كبيػػػػػرة لبنػػػػػاء  ػػػػػات المجتملػػػػػات وتطور ػػػػػا اولػػػػػت التلمػػػػػيـ ا ميػػػػػ  واربتكػػػػػار رن ػػػػػا

فالمجتملػػات الر ميػػ   ػػي مجتملػػات ملموماتيػػ  تسػػتند الػػى تطػػور تكنولوجيػػا الملمومػػات 
  17جوارتصارت لتسيير تدفؽ الملمومات والملارؼ وتبادل ا بأعتبار ا موارد اولي  ل ا.

فقػػد تمحػػورت فمسػػف  الملرفػػ  فػػي الماضػػي حػػوؿ الملرفػػ  الفرديػػ  بينمػػا الملرفػػ  
اليوـ  ي اات طػابذ جملػي ابرزت ػا تكنولوجيػا الملمومػات وارتصػارت بلػد اف اصػب  
ارنترنػػت سػػاح  لممشػػارك  فػػي انتػػاج الملرفػػ  وترشػػيح ا فأعتمػػدت بػػالؾ عمػػى فمسػػفتيف 

  18جم متيف  ما :
التي اطاحت بكثير مف ارفتراضات والمسممات المستقرة التي \ مثورة فيزياء الكوانت  1

 امت عمي ا الفيزياء الك سيكي  واللموـ الطبيلي  بأسر ا التي اعتمدت عمػى مفػا يـ 
 .وا لي  واساليب ارثبات اللممي

التي كشفت التقارب بيف الي  الوراث  ولتػ  الجينػات و ػو \ ثورة البيولوجية الجزيئية  2
 .ورة عمى المفا يـ القديم  وعمؿ عمى تتيير اماأحدث ث
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ومجتمػػػػػػذ الملرفػػػػػػ  تطػػػػػػور عػػػػػػف مجتمػػػػػػذ الملمومػػػػػػات ف ػػػػػػو يلتمػػػػػػد تكنولوجيػػػػػػا 
الملمومػػػات وارتصػػػارت كلامػػػؿ مػػػؤثر فػػػي تسػػػيير امػػػور حياتػػػم الثقافيػػػ  وارجتماعيػػػ  

خصػػاقص اساسػػي  تػػتحكـ وار تصػػادي  والتربويػػ  والصػػحي  والسياسػػي  و نػػاؾ ث ثػػ  
  19ج مذ و ي :ب اا المجت

اسػػػػتخداـ الملمومػػػػات كمػػػػورد ا تصػػػػادي لزيػػػػادة نمػػػػو شػػػػركات الملمومػػػػات وتحسػػػػيف   1
 .ار تصاد

  ارسػػػتخداـ المتنػػػػا ي لمملمومػػػػات بػػػػيف الجم ػػػػور اللػػػػاـ بشػػػػكؿ مكثػػػػؼ يلػػػػد عنصػػػػرا 2
 .رغنى عنم في الحياة اليومي 

مػػػف  لػػػدخؿ القػػػومي فػػػي اللديػػػدظ ػػػور  طػػػاع الملمومػػػات كقطػػػاع م ػػػـ ومػػػؤثر فػػػي ا  3
 .الدوؿ

و نػػاؾ اربلػػ  اركػػاف رقيسػػ  ترتكػػز عمي ػػا المجتملػػات الر ميػػ  وتشػػكؿ عناصػػرت 
  21جالجو ري  وتشمؿ :

البنيػػػ  التحتيػػػ  لمملمومػػػات وارتصػػػارت وتلػػػد اللصػػػب الحيػػػوي الػػػاي ترتكػػػز عميػػػم   1
 وتبرز  ات النقط  اماـ خمس  تيارات  ي :،  يكم  المجتمذ الر مي

 .صم  بتقني  الملمومات وارتصارتا تصادي  اات  مقاييس ترتكز عمى مؤشرات -أ
 .مستوا تبني تقني  الملمومات وارتصارت ومستوا انتشار ا -ب
 .مستوا يلتمد المتتير وار تصادي والثقافي كمؤشر ل ا -د
مسػػتوا يتضػػمف جممػػ  مػػف المقػػاييس التػػي تتلمػػؽ بحسػػاب مسػػتوا الفجػػوة الر ميػػ   -و

مسػتوا الر ػي الملمومػاتي الػاي بمتتػم المجتملػات التي تصػنذ فيصػ  ر ميػا يميػز 
 .الملاصرة 
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مسػػتوا يضػػـ مقػػاييس منفػػردة رصػػم  ل ػػا بالملػػايير ار تصػػادي  حيػػث تحػػدد فػػي  -ي
ضػػػػوء البيانػػػػات الميدانيػػػػ  المتػػػػوفرة مثػػػػؿ عػػػػدد الخطػػػػوط ال اتفيػػػػ  وحجػػػػـ اسػػػػتخداـ 

 ارنترنت وعدد الحواسيب الشخصي 
التقنيػػػ  الملموماتيػػػ  :حيػػػث لػػػـ تلػػػد مقتصػػػرة عمػػػى الثقافػػػ  والقػػػدرة عمػػػى التلامػػػؿ مػػػذ   2

نمػػا توسػػلت داقرت ػػا باتجػػات توظيػػؼ مسػػتويات الخطػػاب المختمفػػ   القػػراءة والكتابػػ  وا 
 .ل تصاؿ مذ ا خر

الملمومػػات وشػػمولي  المحتػػوا اللػػولمي :الػػاي يلتمػػد تسػػميذ كػػؿ شػػيء حتػػى الثقافػػ    3
عمػػى بلػػد زمنػػي مناسػػب وتػػؤدي شػػمولي  الملمومػػات ود ت ػػا الموضػػوعي  وامتػػداد ا 

 دورا م ما في ترسيل جدوا توظيف ا. 
اللولمي :فقد أضحى ار تصاد الجديد في مجتمػذ الملمومػات اا –ار تصاد الر مي   4

ر ميػػ  وأمسػػت جميػػذ اللمميػػات -نسػػؽ شػػبكي بلػػد أف تحولػػت إلػػى منظمػػات شػػبكاتي 
التػػػي  السػػػاقدة فػػػي مجتمػػػذ الملمومػػػات موج ػػػ  إلػػػى تسػػػميذ كػػػؿ المفػػػردات والخػػػدمات

  .تسري داخؿ كياف المجتمذ الجديد
والمجتملات الر ميػ  تجػد رواجػا و بػور لػدا المشػاركيف عمػى الشػبك  فػي اوجػم 
عػػػػدة مثػػػػؿ غػػػػرؼ الدردشػػػػ  وجماعػػػػات ا خبػػػػار والبريػػػػد ارلكترونػػػػي و ػػػػات المجتملػػػػات 
المحميػ  ارفتراضػػي  فػػي جػػزء من ػا  ػػي رد فلػػؿ واسػػتجاب  لحاجػ  المجتمػػذ المحمػػي بلػػد 

م وانح لم ومجتمذ ارنترنت يمثؿ الثقاف  ارصطناعي  الر ميػ  التػي تجسػد الكيػاف تفكك
  21ج.التكنولوجي ارجتماعي لمف ـو ماكمو اف في القري  الكوني 

الملمومػات  مجتمػذ المفا يمي الاي يرتكز عميػم مف ػوـ اما ا ـ ما يميز النسؽ
  22جف و :

  السم  التخيمي  2خاصي  الر مي           1
 النسؽ الشبكاتي  4السم  الجزيقي            3
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 التقارب والت حـ بيف ارنتاج وارست  ؾ  5
فمجتمػػذ الملرفػػ  يحمػػؿ انمػػاط سػػموكي  تختمػػؼ عػػف المجتملػػات التػػي سػػبقتت ا 
ف ػػو يلتمػػد الملمومػػات كأسػػاس لنشػػاطم ار تصػػادي ويركػػز عمػػى تطوير ػػا الػػى ملرفػػ  

يجلػؿ مجتمػذ الملرفػ  متجػدد ورتنضػب خزاقنػم و ػد تؤدي الى توليد ملرفػ  جديػدة ممػا 
  23جمجتمذ الملرف  والملمومات و ي: حدد جودارد اربل  عوامؿ مترابط  ل نتقاؿ الى

اف تحتػػػػؿ الملمومػػػػات الػػػػدور المركػػػػزي وتصػػػػب  اات ا ميػػػػ  اسػػػػتراتيجي  وا تصػػػػادي    1
 .يلتمد عمي ا في البيق  الجديدة

فػػػي ار تصػػػاد ووردة الكثيػػػر مػػػف التقنيػػػات  الػػػنمط المطػػػرد لقطػػػاع تجػػػارة الملمومػػػات  2
 .الجديدة مما يجلؿ  اا السوؽ في تجدد مستمر

استخداـ تقنيات الحاسوب وارتصارت التي تشػكؿ البنػاء التحتػي الػاي يلتمػد عميػم   3
 .في ملالج  الملمومات وبث ا بسرع  ود  

صػاد والػػؾ نمػو ا تصػاد الملمومػات الػاي يػؤدي الػػى التكامػؿ الػوطني والمحمػي ل  ت  4
مػػػف خػػػ ؿ ارنتقػػػاؿ السػػػريذ لملمميػػػات التجاريػػػ  المتبادلػػػ  ارنجػػػاز والتواصػػػؿ محميػػػا 

 ودوليا
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 املبحث الرابع
 اجملتمعات الرقمية االتصال التفاعلي وتنمية

السػػػم  التفاعميػػػ   ػػػي مػػػف ا ػػػـ مميػػػزات وسػػػاقؿ ارتصػػػاؿ ارلكترونيػػػ  الحديثػػػ  
مػػػف خػػػ ؿ زيػػػادة  وير المجتملػػػاتحيػػػث تلمػػػؿ عمػػػى التسػػػريذ فػػػي عمميػػػ  التنميػػػ  وتطػػػ

التبػػادؿ الملرفػػي والملمومػػات وتػػراكـ الخبػػرات حيػػث اتاحػػت وسػػاقؿ ارعػػ ـ ارلكترونيػػ  
في ظؿ تكنولوجيا الملمومات المواجم الحقيقي  عف بلػد بػيف ارفػراد وتحقيػؽ ارسػتجاب  

ومنتجا الفوري  وبالؾ لـ يلد الجم ور متمقي سمبي لمملمومات بؿ اصب  متفاع  مل ا 
لحركػػػػػ  والتنظػػػػػيـ فػػػػػي  ػػػػػات ل ػػػػػا فأصػػػػػبحت سػػػػػم  التفاعػػػػػؿ ارجتمػػػػػاعي  ػػػػػي محػػػػػور ا

 .المجتملات
ولػػـ يػػأتي ظ ػػور المجتملػػات الر ميػػ  فجػػأة ودوف سػػابؽ انػػاار بػػؿ جػػاء نتيجػػ  
سمسػػم  عمميػػات مػػرت ب ػػا فػػي ن ايػػات القػػرف الماضػػي حتػػى اتخػػات صػػورت ا الحاليػػ  

  24جلات الر مي   ي :ف ناؾ ث ث  مراحؿ جو ري  مرت ب ا المجتم
 .1989-1961مجتمذ غني بالملمومات لمفترة مف -المرحم  ارولى
مجتمػػػػػذ مرتكػػػػػز عمػػػػػى الملمومػػػػػات فػػػػػي عصػػػػػر اللولمػػػػػ  التخصػػػػػص -المرحمػػػػػ  الثانيػػػػػ 

 .1989-1981والترابطي  
مجتمػػػذ  يمنػػ  الملمومػػػات يلتمػػد ثقافػػ  الملمومػػػات وانتشػػار الوسػػػاقط  -المرحمػػ  الثالثػػ 

 .2111-1991 ا منتجا منا عاـ والملمومات بوصف
وفػػػي اطػػػار الصػػػم  بػػػيف مصػػػطمحي ارتصػػػاؿ التفػػػاعمي وتكنولوجيػػػا ارنترنػػػت 
يمكػػػػف تفسػػػػير الػػػػؾ اف ارتصػػػػاؿ التفػػػػاعمي يػػػػتـ فػػػػي المجتملػػػػات الر ميػػػػ  فػػػػي الفضػػػػاء 
ارلكتروني ويرتبط بشكؿ وثيؽ بتطور اسػتخدامات ارتصػاؿ الحديثػ  عبػر  ػات الشػبك  

ف ارتصػػػاؿ التفػػػاعمي يتلػػػدا حػػػػدود ارتصػػػاؿ ارنسػػػاني الػػػػى وعمػػػى الػػػؾ فأننػػػا نجػػػػد ا
  25ج.التفاعؿ مذ الوسيم  ارتصالي  اات ا
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  26جاما اللناصر ارساسي  لبناء المجتمذ الر مي ف ي :
 .وتمثؿ ارضي  المنطمؽ ارصمي لمتفا ـ والتخاطب –الخمفي    1
والشػػػلور بالػػػاات يلنػػػي التمثػػػؿ ارجتمػػػاعي الػػػاي يشػػػبذ حاجػػػ  الوجػػػود  -الحضػػػور  2

 .ارجتماعي 
 .و و ما يتلمؽ بوسط ارتصاؿ وايفاقم بمتطمبات ارجتماع -الفف  3
 .بمنى تقمص المشاعر وتبادل ا اي ارحساس بأخريف عبر التكنولوجيا -المشاعر  4
 .و ي عنصر تبادؿ ارعتماد الشخصي والملموماتي –الثق    5

ومػػذ تطػػور اللمػػـو وتقػػدم ا وخاصػػ  عمػػـ الػػنفس ال ندسػػي الػػاي يتػػولى عمميػػ  
تحديػد موا ػب ارنسػاف الفرديػ  وتنميت ػا بشػكؿ يػؤدي الػى توزيػذ د يػؽ لمقػدرات البشػري  
وتحقيؽ انتاجي  عالي  فكاف لتطور تكنولوجيا ارتصاؿ بريؽ امؿ لشلوب الدوؿ النامي  

تصػادي  والقفػز عبػر الػزمف لموصػوؿ الػى ال ػدؼ في تسريذ خطػط التنميػ  البشػري  وار 
  27ج.المنشود

واف ظ ػور مجتمػػذ الملمومػػات  ػػو الػاي م ػػد لمجتمػػذ الملرفػػ  فالملمومػػات اف 
لـ يتـ تحسين ا وخضوع ا لقواعد و وانيف المن ج اللممي رملنى ل ا كون ا بحاج  الى 

قومػػػات التنميػػػ   ػػػو توظيػػػؼ واف كثػػػرة الملمومػػػات ريلنػػػي زيػػػادة الملرفػػػ  بػػػؿ اف ا ػػػـ م
القػػدرة البشػػري  عمػػى توظيػػؼ الملمومػػات رنتػػاج الملػػارؼ التػػي بػػدور ا تسػػا ـ فػػي تقػػدـ 

 .وانجاز مشاريذ التنمي  المجتمذ
واف توفر الملمومات ليس سبي  لمتنمي  بؿ التفاعؿ ارجتماعي الشبكي يسا ـ 

تقميديػ  الػى في نقػؿ الملػارؼ وتنميت ػا ويلمػؿ عمػى تحويػؿ المجتملػات مػف مجتملػات 
 .مجتملات ملرف  تسا ـ في اربتكار وارنتاج وتأميف حاجات ارنساف ارساسي 
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و د للبت شػبكات الملمومػات دورًا فػي انفتػاح الشػلوب والثقافػات عمػى بلضػ ا 
مما سػم  بنقػؿ الملػارؼ وتبػادؿ الملمومػات وتػوفير بيقػ  ثقافيػ  وتربويػ  وعمميػ  جديػدة 

  28ج.ات الملرفي  الر مي كاف السبب في تكويف المجتمل
فمف ابرز شروط مجتمذ الملرف  انم  اقـ عمى ا تصاد الملرف  واف يتمكف مف 
دمػػج افػػرادت والن ػػوض بأشػػكاؿ جديػػدة مػػف التضػػامف واف مجتملػػات الملرفػػ  فػػي عصػػر 
تكنولوجيػػا الملمومػػات تتميػػز عػػف المجتملػػات القديمػػ  لمملرفػػ  بطابل ػػا التكػػاممي الػػاي 

  29ج.ج* بير وحقوؽ ارنساف احد ا ـ شروطم يلتمد حري  التل
  31جو د تـ تصنيؼ اربل  مؤشرات لتشكيؿ  اعدة ار تصاد الملرفي و ي :

، ؤسسػػػػاتي جادارة تشػػػػريلاتالتحفيػػػػز ار تصػػػػادي جزيػػػػادة ملػػػػدرت النمو النظػػػػاـ الم  1
 . البيرو راطي ، محارب  الفساد، عدال 

 .التلميـ واللموـ  2
 . الموارد البشري   3
 .تطور نظـ اربتكار واربداع وتكنولوجيا الملمومات وارتصاؿ  4

وبالؾ فأف احد ا ـ وساقؿ تحسيف ملػدرت التنيمػ  البشػري  وار تصػادي  لبنػاء 
 .مجتملات الملرف  ينتج عف ا تصاد الملرف 

و نػػػػا نجػػػػد انفسػػػػنا امػػػػاـ سػػػػؤاؿ و ػػػػو  ػػػػؿ يمكننػػػػا اعتبػػػػار المجتملػػػػات اللربيػػػػ  
ص  وان ا تمتمؾ القدرة في التلامؿ مذ وساقؿ ارتصاؿ ارلكتروني  مجتملات ملرف  خا

 و نالؾ عدد ربأس بم مف المجتملات الشبكي  في الموا ذ اللربي  ؟
رف مف ابرز سػمات مجتملػات الملرفػ   ػو انتػاج الملرفػ  ----الجواب ك  

شػػمت الكثيػػر بينمػػا المجتملػػات اللربيػػ  رتنػػتج بقدرماتسػػت مؾ مػػف الملمومػػات لػػالؾ فقػػد ف
مف مشاريذ التنمي  في  اا المجتمذ والسبب في الؾ  و جتشبث الفكر اللربي بالثناقي  
فػػي ملظػػـ مجػػارت الملرفػػ  ارنسػػاني  مػػف اللقيػػدة الػػى التكنولوجيػػا ومػػف الطبيلػػ  الػػى 
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عمػػػـو المتػػػ  والبيولوجيػػػاومف اردب الػػػى المنطػػػؽ والرياضػػػيات  ػػػات الثناقيػػػ  التػػػي كبمػػػت 
  31ج.  وحددت مف امكاني  انط  م الى مجتمذ الملرف  والملموماتاللقؿ اللربي 

إلػػى وجػػود  2115وتشػػير الملمومػػات المقدمػػ  مػػف تقريػػر التنميػػ  البشػػري  للػػاـ 
ركػػود فػػي الكثيػػر مػػف مجػػارت انتػػاج الملرفػػ  وخاصػػ  فػػي مجػػاؿ البحػػث اللممػػي وشػػ  

لمؤسسػػاتي وعػػدـ ارنتػاج والضػػلؼ فػػي مجػػارت البحػػث ارساسػػي  وشػػبم غيػػاب لمػػدعـ ا
توافر البيق  المناسب  لتنمي  الملارؼ وانخفاض اعداد المؤ ميف لملمؿ فيػم ف يزيػد عػدد 

لكػػػػؿ مميػػػػوف  371اللممػػػػاء والم ندسػػػػيف بالبحػػػػث والتطػػػػوير فػػػػي البمػػػػداف اللربيػػػػ  عمػػػػى 
  32ج.نسم 

و نػػاؾ بػػاحثيف يرجلػػوف اسػػباب الػػؾ الػػى وجػػود مشػػك ت فػػي مكونػػات اللقػػؿ 
  33جلممي  في مجتمذ الملرف  و ي :اللربي ورؤيتم ال

يليش اللقؿ الفردي اللربي ازمػ  طاحنػ  فقػد جػرا ت ميشػم وضػمر انتاجػم وتفشػت   1
 .اوبق  اللقؿ مف شبم عممي  وزيؼ عممي ورعممي  الى حد الخراف 

اللقػػػؿ اللربػػػي عقػػػؿ نخبػػػوي منفصػػػؿ عػػػف وا لػػػم ودراسػػػات اللقػػػؿ اللربػػػي انشػػػتمت   2
 .فقات ارجتماعي بالصفوة وا ممت با ي ال

لـ ينشتؿ اللرب بدراس  المل البشري الاي اعطات اللقؿ التربي مساح  واسل  مػف   3
 .اللقد ارخير مف القرف الماضي عقد المل البحث والتفكير حتى كاف

بالنسب  لملقؿ الجملي غيػر موجػود باللػالـ اللربػي حيػث تلو ػم الكثيػر مػف اللواقػؽ   4
ميػػػ  والتشػػػراـ الفكػػػري وتلدديػػػ  نظػػػـ التلمػػػيـ وضػػػلؼ عمػػػى رأسػػػ ا ارتفػػػاع نسػػػب  ار

 .م ارات التواصؿ وضلؼ المشارك 
كػػؿ الػػؾ سػػا ـ فػػي تػػأخر المجتملػػات اللربيػػ  عػػف الحػػاؽ بمجتملػػات الملرفػػ  
فكاف مػف نتاقجػم زيػادة اتسػاع الفجػوة وكبػر حجم ػا وتلػدد اشػكال ا فظ ػرت الكثيػر مػف 
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تكنولوجيػػ  والتقانيػ  والر ميػػ  وفجػوة سياسػػي  الفجػوات من ػػا الفجػوة ار تصػػادي  والفجػوة ال
 .وفجوة اجتماعي  وفجوة ثقافي  وتلد الفجوة الر مي   ي فجوة الفجوات

  34جا ـ م مح ا با تي:  2115و د حدد تقرير التنمي  للاـ 
ارتفػػػػػاع كمفػػػػػ  شػػػػػراء الحاسػػػػػوب الشخصػػػػػي وارتفػػػػػاع ثمػػػػػف –المصػػػػػادر ار تصػػػػػادي    1

 .ارتصارت
عػػدـ التسػاوؽ بػػيف الريػػؼ والمدينػ  وعػػدـ المسػػاواة فػي توزيػػذ الملمومػػات  -الجترافيػا  2

 .بين ما
يواجم الشباب في المجتملات اللربيػ  مشػك ت ا تصػادي  واجتماعيػ  تقػؼ –اللمر   3

 .دوف امكاني  ارشتراؾ ب ات المجتملات 
حيػػث عػػدـ المسػػاواة بػػيف الرجػػاؿ والنسػػاء فػػي اسػػتخداـ التكنولوجيػػا الجديػػدة -الجػػنس  4

 .يشكؿ ثمثي ارمي  في المجتملات اللربي  مف النساء
وعاقؽ المت  يمنذ مف المشػارك  الر ميػ  خاصػ  واف اغمػب الموا ػذ الملرفيػ  –المت    5

تتلامػػػػؿ مػػػػذ المتػػػػ  ارنكميزيػػػػ  وتتػػػػرؾ مسػػػػاحات  ميمػػػػ  لمتػػػػات ارخػػػػرا فػػػػي المجػػػػاؿ 
 .ج* السيبيري 

تمثػػؿ عربػػي وا لػػي لمجتمػػذ ويقػػدـ احػػد البػػاحثيف عػػدة ملالجػػات ب ػػدؼ تحقيػػؽ 
الملمومات ولتتحوؿ الى مجتملات ر مي  مشارك  وفاعم  وتبدأ  ات الملالجات مف نزع 

  35جبلض ارو اـ وارعتقادات التي نسجت حوؿ  اا المف ـو و ي :
ارعتقػػػاد بػػػأف مجتمػػػذ الملمومػػػات مجتمػػػذ نمطػػػي وواحػػػد بملنػػػى انػػػم نػػػاجز و ػػػاقـ   1

 .ارنترنت او استخداـ تكنولوجيا ارتصاؿ الحديث  وملروؼ سمفًا وانم يختزؿ في
ارعتقػػػاد بػػػأف تػػػوفير بنيػػػ  تحتيػػػ  وانتشػػػار اسػػػتخداـ تكنولوجيػػػا ارعػػػ ـ وارتصػػػاؿ   2

 .سيؤدي الى تحقيؽ ارندماج ارلي في مجتمذ الملمومات
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ارعتقاد بأف مجتمػذ الملمومػات مجتمػذ مشػاعي مفتػوح لمجميػذ والملمومػات متاحػ    3
 .اليم مر وف فقط با تناء التكنولوجي والوصوؿ

ارعتقػػاد بػػػأف مجتمػػػذ الملمومػػػات  ػػػو مجتمػػػذ اسػػػت  ؾ الملمومػػػات ولػػػيس انتاج ػػػا   4
 .وتصنيل ا واستت ل ا ونشر ا 

عمى ضرورة   2115- 2113جو د أكدت اليونسكو في تقرير ا السنوي للامي
ضػػاء عمػػى ارميػػ  بأنواع ػػا إتاحػػ  حريػػ  التلبيػػر وفسػػ  المجػػاؿ امػػاـ التنػػوع الثقػػافي والق

واصػػػدار  ػػػوانيف تضػػػمف حػػػؽ الممكيػػػ  الفكريػػػ  والثقافيػػػ  ب ػػػدؼ تجػػػاوز الفجػػػوة الر ميػػػ  
تحػػوؿ المجتمػػذ  حيػػث يػػرد الكثيػػر مػػف البػػاحثيف ملو ػػات والتحػػوؿ الػػى مجتملػػات ر ميػػ 

 .لحقؿ الثقافي وليس الحقؿ التقنياللربي الى مجتمذ ملمومات ان ا تكمف في ا



 
 

   

 

ى االعالمىالمعلوماتيىوتنموةى
ىالتفاعلىفيىالمجتمعاتىالرقموة

ىد.ىودرىىخالدىإبراهوم
  1022حزورانىىىى(7)ىددــالع

  665 

 

 جملة آداب الفراهيذي

 تنتاجاتاخلامتة واالس
 ومن هنا يتضح لنا االتي :

اف ظ ور المجتملات الر مي   و النتيج  الطبيلي  لمتطورات اللممي  والتقنيػ  التػي  -1
واف تطػػػػػػور  ػػػػػػات   يشػػػػػػ د ا عصػػػػػػر ثػػػػػػورة الملمومػػػػػػات جحضػػػػػػارة الموجػػػػػػ  الثالثػػػػػػ 

 .المجتملات مر وف بتطور ارنترنت
ؾ مػف المجتملػات ليست كػؿ المجتملػات الر ميػ   ػي مجتملػات ملرفػ  ويتبػيف الػ -2

اللربي  ف ي مجتملػات تتلامػؿ مػذ التكنولوجيػا الحديثػ  عمػى موا ػذ ارنترنػت مثػؿ 
جمجموعػػػات الحػػػوار والدردشػػػ  والبريػػػد ارلكترونػػػي  لكػػػف فػػػي الو ػػػت ااتػػػم ليسػػػت 
مجتملػػات ملرفػػ  رن ػػا غيػػر منتجػػ  ل ػػا ار فػػي حػػاؿ تمكنػػت مػػف انتػػاج الملرفػػ  

 .الملرف  موردا م ما ل ا لث  تلتمدحيث اف مجتملات حضارة الموج  الثا

 .لكف المجتملات اللربي  لـ تدرؾ الؾ حتى يومنا  اا -3

 التىصيات :
 فس  المجاؿ اماـ حري  التلبير والفكر وضماف حقوؽ الممكي  الفكري  وحؽ النشػر -1

 .ومحاول  تشريذ  وانيف تضمف الحؽ ارلكتروني لمملمومات

مات ارساسػػػي  ا م ػػػا الخػػػدمات الصػػػحي  التوزيػػػذ المتػػػوازف لمثػػػروات وتػػػوفير الخػػػد -2
والقضاء عمى ا وبقػ  وا مػراض وملالجػ  الفقػر والجػوع فػي اللػالـ اللربػي والػدوؿ 

 .النامي 

ملالج  ا مي  ا بجدي  والتوجم لملالج  ارمي  بأشكال ا ارخػرا جخاصػ  بلػد اف  -3
القدرات  تلريفا لمحو ا مي   و مجموع  2115 دـ النظاـ ا ع مي الجديد عاـ 

والم ػػػارات التػػػي تتػػػداخؿ في ػػػا الثقافػػػ  الشػػػف ي  والمكتوبػػػ  والبصػػػري  والر ميػػػ  و ػػػاا 
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يشػػػمؿ المقػػػدرة عمػػػى ف ػػػـ  ػػػوة المرقيػػػات والمػػػؤثرات الصػػػوتي  واسػػػتخداـ تمػػػؾ القػػػوة 
 .لملالج  وتحويؿ الرساقؿ الر مي  ونشر ا وتكييف ا بصيغ جديدة 

 .المناسب  لمتلبير عف اات اار تماـ بالمرآة وتلميم ا ومنح ا الفرص   -4

وتشػتيؿ واسػتلماؿ الطػرؽ  ارستفادة مف تقنيات اللصػر فػي نشػر التلمػيـ عػف بلػد -5
 .الجديدة لمملمومات واستيلاب التكنولوجيا والملارؼ الحديث  في التربي  والتلميـ

اللمؿ عمى تطوير مشاريذ نقؿ التكنولوجيا ب ػدؼ انشػاء  اعػدة عمميػ   ػادرة عمػى  -6
 .رف انتاج المل

تػػوفير مسػػتوا وفػػرص عمػػؿ م ءمػػ  لممبػػدعيف والمفكػػريف والبػػاحثيف اللػػرب لتقميػػؿ  -7
 .ال جرة مف جانب ول ستيلاب ابداعات ـ محميا بدر مف تصدير ا

تطوير كفاءات الشباب مف خػ ؿ تنظػيـ بلثػات عمميػ  لتبػادؿ الخبػرات وتنشػيط ا  -8
مػػف نجػػد فيػػم ارسػػتلداد ويػػتـ الترشػػي  ل ػػات البلثػػات مػػف اوي الخبػػرة والكفػػاءة او 

 .اللممي والفكر الخ ؽ المبدع 
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 اهلىامش:
                                                      

تتميػػز أن ػػا اات تفكيػػر مفتػػوح بينمػػا المجتملػػات التقميديػػ  تتصػػؼ بتيػػاب التفكيػػر  ج* 
أما المجتملػات الشػبكي   ووجود خطاب اجتماعي فردي م قـ لكؿ ا نواع المفتوح
فإن ا تشجذ التلبيرات غير الشخصي    ارنترنت تملات تتكوف عمى شبك جأي مج

عديػػػدة ل ػػػات  واللمػػؿ الفكػػػري والػػػا ني المفتػػػوح ويجػػػب أف تتػػوفر شػػػروط ومقومػػػات
المجتملػػػات تكػػػاد تتطػػػي جميػػػذ جوانػػػب المنظومػػػ  المجتمليػػػ  والتػػػي تشػػػمؿ أمػػػور 

 والتكنولوجيا وا ع ـ السياس  وار تصاد والتلميـ ومنظوم  القيـ والملتقدات واللمـ
ولكػػؿ جانػػب مػػف  ػػات الجوانػػب أبلػػادت التنمويػػ  التػػي طػػرأت عمي ػػا تتييػػرات جاريػػ  

راقػد  ويلد عػالـ ارجتمػاع ألملمومػاتي مانويػؿ كاسػتيمس، بفلؿ المتتير ألملموماتي
الدراسػػات ارجتماعيػػ  واربسػػتمولوجي  فػػي ميػػداف المجتمػػذ ألشػػبكاتي جلممزيػػد مػػف 

الفضػػاء ألملمومػػاتي -اا الموضػػوع انظػػر جحسػػف مظفػػر الػػرزوالملمومػػات حػػوؿ  ػػ
، 342نبيػػػػػؿ عمػػػػػى المسػػػػػتقبؿ اللربػػػػػي اللػػػػػدد–إ امػػػػػ  مجتمػػػػػذ الملرفػػػػػ  ، 258ص
  .37والصادؽ راب  ا ع ـ والتكنولوجيا الحديث  ص، 2117\8
عرؼ محمد منير حجاب ا ع ـجيستخدـ ا ع ـ لمدرل  عمى عمميتيف فػي و ػت  ج* 

ما ا خرا ف و يشير مف ج   إلى استقاء واسػتخراج الملمومػات واحد تكمؿ أحدا 
ومػػف  والحصػػوؿ عمي ػػا مػػف مكػػاف الحػػدث والتػػوص فػػي أعمػػاؽ صػػاحب الملمومػػ 

ج ػػػػ  أخػػػػرا يشػػػػير إلػػػػى إعطػػػػاء وبػػػػث الملمومػػػػات إلػػػػى ا خػػػػريف أي نقػػػػؿ ا راء 
يشير ا ع ـ في مدلولم اللػاـ  وارتجا ات مف شخص الى أخر عبر وسيم  و نا

  وسػػػاقؿ التكنولوجيػػػا الحديثػػػ  والػػػى حريػػػ  النشػػػر والػػػى ا نشػػػط  ارجتماعيػػػ الػػػى 
 .62-61ص  2114، دار الفجر، القا رة، المصدر جالملجـ ا ع مي
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لمتخصصػػ  وا عػػ ـ اللممػػي، جبتػػداد، الفضػػاقيات اللربيػػ  ا، يسػػرا خالػػد إبػػرا يـ  1ج
 .22ص  ، 2117، دار الشؤوف الثقافي  اللام 

 .قي لمباحث  لبياف وتحديد ا طر اللممي  لمف ـو ا ع ـ ألملموماتيتلريؼ إجرا ج* 
الػػػػدار ، جبيػػػػروت، التنميػػػ  البشػػػػري  وبنػػػػاء مجتمػػػذ الملرفػػػػ ، عبػػػد الحسػػػػف الحسػػػػني  2ج

 .147ص ، 2118، اللربي  لملموـ
تكنولوجيػػا ارتصػػاؿ ا ع مػػي التفػػاعمي فػػي عصػػر الفضػػاء ، أسػػماء حسػػيف حػػافظ  3ج

 .15ص،  2115، الدار اللربي  لمنشر، جبيروت، اتي الر ميارلكتروني ألملموم
، دار الشػروؽ، جعمػاف، التلميـ اللػالي فػي عصػر الملرفػ ، سليد بف حمد الربيلي  4ج

 .111ص،  2117
دار ، جدمشػػػؽ، ترجمػػػ  محمػػػود محمػػػد عػػػوض اه، نظريػػػات النمػػػو، باتريشػػػيا ميمػػػر  5ج

 .38ص،  2115، الفكر
بػػدعـ مػػف ، ترجمػػ  حيػػدر حػػاج إسػػماعيؿ، ورات اللمميػػ بنيػػ  الثػػ، كػػوف.تومػػاس س  6ج

 .21 ص2117، بيت الن ض ، جبيروت، صندوؽ ا وبؾ لمتنمي 
، دار الشػػػػؤوف الثقافيػػػػ  اللامػػػػ ، جبتػػػػداد، السػػػػمط  الخامسػػػػ ، فػػػػؤاد يوسػػػػؼ  زانجػػػػي  7ج

 .75ص ، 2117
، مجمػػػػ  المسػػػػتقبؿ اللربػػػػي، ا امػػػػ  مجتمػػػػذ الملرفػػػػ  كمحػػػػور لمن ضػػػػ ، نبيػػػػؿ عمػػػػي  8ج

 .83ص ، 2117\اب ، 342اللدد ، مركز دراسات الوحدة اللربي ، يروتجب
 ػػػو عمػػػـ يحػػػاوؿ ملرفػػػ  القػػػوانيف التػػػي تسػػػود حيػػػاة   عمػػػـ ارناسػػػ  جانتروبيولػػػوجي ج* 

ا نسػػاف فػػي المجتملػػات الصػػناعي  الملاصػػرة كمػػا فػػي المجتملػػات القديمػػ  ويأخػػا 
ثػػ  ويشػػػير مػػف ناحيػػػ  بلػػيف ارعتبػػػار المحػػددات ارتصػػػالي  فػػي المجتملػػػات الحدي

أخػرا إلػػى تبػػادؿ الحػوار والملمومػػات بػػيف شخصػػيف ونشػر الملمومػػات عػػف طريػػؽ 
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صػادؽ رابػ  ا عػ ـ والتكنولوجيػا  -وساقؿ ا ع ـ جلممزيد مف الملمومػات انظػر 
  .86الحديث  ص

 .111ص، مصدر سابؽ، سليد بف حمد الربيلي  9ج
، دار الفكػػػػر، جدمشػػػػؽ، لنشػػػػرالملمومػػػػات وصػػػػناع  ا ،عيسػػػػى عيسػػػػى اللسػػػػافيف  11ج

 .31ص ، 2111
دار ، جدمشػػػػؽ،  طػػػػاع الملمومػػػػات فػػػػي الػػػػوطف اللربػػػػي، جاسػػػػـ محمػػػػد جػػػػرجيس  11ج

 .21ص،  2111، الفكر
إشػػارة الػػػى مقولػػ  ماكمو ػػػاف فػػي الوسػػػاقؿ السػػاخن  والباردةجحيػػػث ابتكػػر ماكمو ػػػاف  ج* 

عمى التخيػؿ مصطمحا الساخف والبارد ليصؼ بناء وسيم  ارتصاؿ وا تـ بالقدرة 
التػػػػي  الػػػػاي يلتبػػػػر محػػػػور فكرتػػػػم عػػػػف السػػػػاخف والبػػػػارد فالوسػػػػيم  السػػػػاخن   ػػػػي

رتحافظ عمى استخداـ التوازف في الحواس او التي تقػدـ ملنػى مصػطنذ وجػا ز 
مما يقمؿ احتياج الفرد لمخيػاؿ مثػؿ الوسػاقؿ المطبوعػ  والراديػو رن ػا تحتػاج الػى 

ة ف ػي التػي تحػافظ عمػى التػوازف وتثيػر  در بسػيط مػف الخيػاؿ امػا الوسػيم  البػارد
الخيػػاؿ باسػػتمرار وتحتػػاج الػػى ممارسػػ  ج ػػد فػػي التخيػػؿ مثػػؿ السػػينما والتمفزيػػوف 

ارتصػػػػاؿ ، جلممزيػػػػد مػػػػف الملمومػػػػات انظػػػػر عمػػػػاد حسػػػػف مكػػػػاوي وليمػػػػى حسػػػػيف
  .وساندرا بوؿ، نظريات وساقؿ ا ع ـ، 277ونظرياتم الملاصرة ص

 .71ص، سابؽ مصدر، عيسى عيسى اللسافيف  12ج
 .78ص، مصدر سابؽ، فؤاد  زانجي  13ج
المجمس الوطني لمثقاف  ، جالكويت، الثقاف  اللربي  وعصر الملمومات، نبيؿ عمي  14ج

 .71ص،  2111يناير ، 265اللدد ، سمسم  عالـ الملرف ، والفنوف وا داب
، حمكتبػػػػػ  الفػػػػػ ، جالكويػػػػػت، ثػػػػػورة ارتصػػػػػاؿ وحريػػػػػ  ا عػػػػػ ـ، سػػػػػميماف صػػػػػال   15ج

 .323ص،  2117
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 .23ص، 2115تقرير التنمي  البشري    16ج
مجمػ  ا ااعػات ، مجتمذ الملمومات ومجتمذ الملرفػ  جتػونس، المنصؼ اللياري  17ج

 .35ص،  2115، 3اللدد، اللربي 
المجمػػػس الػػػوطني ، جالكويػػػت، 1ج، اللقػػػؿ اللربػػػي ومجتمػػػذ الملرفػػػ ، نبيػػػؿ عمػػػي  18ج

 ، 2119\نػػػػػػػػوفمبر ، 369اللػػػػػػػػدد ، الملرفػػػػػػػػ  عػػػػػػػػالـ، لمثقافػػػػػػػػ  والفنػػػػػػػػوف وا داب
 .117ص

النػػػػدوة اللمميػػػػ  ا ولػػػػى لقسػػػػـ ، الملمومػػػػات والتنميػػػػ ، ابػػػػو بكػػػػر محمػػػػود ال ػػػػوش  19ج
 .42ص،  2113، الجفرة، جطرابمس، الملمومات

مركػػػػز دراسػػػػات الوحػػػػدة ، جبيػػػػروت، الفضػػػػاء ألملمومػػػػاتي، حسػػػػف مظفػػػػر الػػػػرزو  21ج
 .257-254ص ، 2117، اللربي 

المجمػػس الػػوطني لمثقافػػػ  ، جالكويػػػت، عمػػػـ ارجتمػػاع ا لػػي، محمػػد رحومػػ  عمػػي  21ج
 .124-64ص ، 2118 ،347اللدد ، سمسم  عالـ الملرف ، والفنوف وارداب

 .251ص، مصدر سابؽ، حسف مظفر الرزو  22ج
 .36ص، مصدر سابؽ، ابو بكر محمود ال وش  23ج
 .244ص، مصدر سابؽ، حسف مظفر الرزو  24ج
 .15ص، مصدر سابؽ، حسيف حافظ اسماء  25ج
 .111ص، مصدر سابؽ، عمي محمد رحوم   26ج
 .145ص، مصدر سابؽ، عبد الحسف الحسيني  27ج
 .147ص، مصدر سابؽ، عبد الحسف الحسيني  28ج

 و ات الحقوؽ ارساسي   ي : ج* 
ل ع ف اللالمي لحقوؽ ارنساف وحري  ارع ـ  19حري  الرأي والتلبير المادة   1

 .تلددي  وساقؿ ارع ـ والحري  اركاديمي و 
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مػف ارعػ ـ  26المادة  الحؽ في التربي  وما يرافقم مف مجاني  التلميـ ارساسي  2
مػػػػف الميثػػػػاؽ الػػػػدولي المتلمػػػػؽ بػػػػالحقوؽ  13اللػػػػالمي لحقػػػػوؽ ارنسػػػػاف والمػػػػادة 
 .ار تصادي  وارجتماعي  والثقافي 

التمتػػذ بػػالفنوف وارسػػ اـ فػػي التقػػدـ اللممػػي الحػػؽ فػػي ارسػػ اـ بالحيػػاة الثقافيػػ  و   3
 .مف ارع ف اللالمي لحقوؽ ارنساف1الفقرة  27المادة 

 .21ص، مصدر سابؽ، 2115، تقرير التنمي  البشري   29ج
 .148ص، مصدر سابؽ، عبد الحسف الحسيني  31ج
المجمػػػػس الػػػػوطني لمثقافػػػػ  ، جالكويػػػػت، اللػػػػرب وعصػػػػر الملمومػػػػات، نبيػػػػؿ عمػػػػي  31ج

 .319ص ، 1994 ،184اللدد، سمسم  عالـ الملرف ، نوف واردابوالف
 .137ص، مصدر سابؽ، سليد بف حمد الربيلي  32ج
 .61ص، مصدر سابؽ، 1ج، اللقؿ اللربي ومجتمذ الملرف ، نبيؿ عمي  33ج
 .32ص، مصدر سابؽ، 2115تقرير التنمي  البشري    34ج

إليػػ  لبمػػػوغ  ػػػدؼ مػػػا او  ػػػو عمػػػـ عمػػـ يتػػػي  توجيػػػم الػػػ  مػػػا بطريقػػػ   cybernetic ج* 
ارتصاؿ ارلي وحاليا يلتمد  اا المف وـ كثيرا في ارتصػاؿ عػف بلػد مػف خػ ؿ 

يدعى فضاء السايبر جلممزيػد مػف الملمومػات  والاي ا  مار الصناعي  وارنترنت
وكتػػػػاب يوتوبيػػػػا ، ا سػػػػس اللمميػػػػ  انظريػػػػات ارعػػػػ ـ -جي ػػػػاف رشػػػػدي ، انظػػػػر

  ارتصاؿ لفيميب بريتوف
مجمػػػػ  ا ااعػػػػات ، مسػػػػأل  مف ػػػػـو مجتمػػػػذ الملمومػػػػات، عبػػػػد الو ػػػػاب بػػػػو خنو ػػػػ   35ج

 .41ص، مصدر سابؽ، اللربي 
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 : مصادر البحث
تكنولوجيػػا ارتصػػاؿ ارع مػػي التفػػاعمي فػػي عصػػر الفضػػاء ، اسػػماء حسػػيف حػػافظ -1

  .2115، الدار اللربي  لمنشر، جالقا رة، ارلكتروني الملموماتي والر مي

النػػػػػػدوة اللمميػػػػػػ  ارولػػػػػػى لقسػػػػػػـ ، الملمومػػػػػػات والتنميػػػػػػ ، محمػػػػػػود ال ػػػػػػوشابػػػػػػوبكر  -2
 . 2113، الجفرة، جطرابمس، الملمومات

دار ، دمشػػػؽ، جترجمػػػ  محمػػػود محمػػػد عػػػوض اه، نظريػػػات النمػػػو، باتريشػػػيا ميمػػػر -3
  .2115، الفكر

بػدعـ مػف ، حيػدر حػاج اسػماعيؿ، ترجمػ ، بنيػ  الثػورات اللمميػ ، توماس س.كػوف -4
  .2117، بيت الن ض ، جبيروت، لمتنمي  صندوؽ اروبؾ

، دار الفكػر، جدمشػؽ،  طاع الملمومػات فػي الػوطف اللربػي، جاسـ محمد جرجيس -5
2111 . 

، مركػز دراسػات الوحػدة اللربيػ ، جبيروت، الفضاء الملموماتي، حسف مظفر الرزو -6
2117.  

، وؽدار الشػر ، جعمػاف، التلميـ اللالي فػي عصػر الملرفػ ، سليد بف حمد الربيلي -7
2118 . 

  .2117، مكتب  الف ح، جالكويت، ثورة ارصاؿ وحري  ارع ـ، سميماف صال  -8
، دار الفكػػػػر، ججدمشػػػػؽ، الملمومػػػػات وصػػػػناع  النشػػػػر، عيسػػػػى عيسػػػػى اللسػػػػافيف -9

2111 . 
المجمػػس الػػوطني لمثقافػػػ  ، جالكويػػت، عمػػـ ارجتمػػػاع ارلػػي، عمػػي محمػػد رحومػػ  -11

  .2118، 347للدد ا، سمسم  عالـ الملرف ، والفنوف وا داب
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الػػدار ، جبيػػروت، التنميػػ  البشػػري  وبنػػاء مجتمػػذ الملرفػػ ، عبػػد الحسػػف الحسػػيني -11
  .2118، اللربي  لملموـ

، دار الشػػػؤوف الثقافيػػػ  اللامػػػ ، جبتػػػداد، السػػػمط  الخامسػػػ ، فػػػؤاد يوسػػػؼ  زانجػػػي -12
2117  

ف  المجمس الوطني لمثقا، جالكويت، الثقاف  اللربي  وعصر الملمومات، نبيؿ عمي -13
 .  2111، 265اللدد ، سمسم  عالـ الملرف ، والفنوف وا داب

المجمػػػس الػػػوطني ، جالكويػػػت، 1ج، اللقػػػؿ اللربػػػي ومجتمػػػذ الملرفػػػ ، نبيػػػؿ عمػػػي -14
 . 2119\نوفمبر ، 369اللدد ، عالـ الملرف ، لمثقاف  والفنوف وا داب

المجمػػػػس الػػػػوطني لمثقافػػػػ  ، جالكويػػػػت، اللػػػػرب وعصػػػػر الملمومػػػػات، نبيػػػػؿ عمػػػػي -15
 .  1991، 184اللدد ، سمسم  عالـ الملرف ، فنوف وا دابوال

، دار الكتػاب الجػاملي، جا مػارات، ا عػ ـ والتكنولوجيػا الحديثػ ، الصػادؽ رابػ  -16
2114.  

، جبتػػداد، الفضػاقيات اللربيػػ  المتخصصػػ  وا عػ ـ اللممػػي، يسػرا خالػػد إبػػرا يـ -17
  . 2117، دار الشؤوف الثقافي  اللام 

 اجملالت
، مجمػػػػ  المسػػػػتقبؿ اللربػػػػي، ا امػػػػ  مجتمػػػػذ الملرفػػػػ  كمحػػػػور لمن ضػػػػ ، ينبيػػػػؿ عمػػػػ -1

  .2117\آب، 342اللدد ، مركز دراسات الوحدة اللربي ، جبيروت
 . 2115تقرير التنمي  البشري   -2
مجمػ  ارااعػات ، جتػونس، مجتمذ الملمومػات ومجتمػذ الملرفػ ، المنصؼ اللياري -3
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Abstract 

Cyberntic Media and developing Interaction in the 

Digital Societies 
One of the most prominent products of the age information 

technology is the appearance the digital societies or online 

societies which played an influential role in developing the 

human abilities and broadening thinking and awareness. 

These societies possess mental and intellectnal abilities that can 

produce knowledge and develop its economy therefore this paper 

studies the interactive communication between these societies 

and what they produce positive effects in the progress humanity. 

Additionally the paper shows that not all the digital societies are 

societies knowledge for example the arab communities can be 

considered as digital societies for dealing with these devices but 

they are not societies for dealing with these devices but they are 

not societies of knowledge because they do not produce it the 

paper concludes by suggesting a remediation for this issue which 

is to open the space for freedom of speech and intellect and the 

stable distribution of fortunes and services thes are the major 

reasons for arabs to enter the world of knowledge and cyber 

neties 


