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IÓ°üdGh ,äÉLQO º∏©dG GƒJhCG øjòdGh GƒæeBG øjòdG ™aôj …òdG ˆ óª◊G

¤EG ó¡ŸG øe ôªà°ùŸG º∏©àdÉH ÉfôeCG  …ò`̀dG ËôµdG Éæ«Ñf  ≈∏Y ΩÓ°ùdGh

;ó`©Hh .óë∏dG

¬«a Ö©∏J …òdG á«JÉeƒ∏©ŸG ™ªà› »`a Oƒ≤Y IóY òæe ¢û«©j ⁄É©dG ¿EÉa

,åjó◊G êÉàfE’G á«∏ªY »`a ÈcC’G QhódG ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ

∫ƒ– á«fÉ°ùfE’G áaô©ŸG ∞YÉ°†J ™eh .áaô©ŸG ∞«ãc êÉàfEG ¬fCÉH º°ùàj …òdGh

OÉ°üàb’G Gòg »`ah ,á«ª∏©dG áaô©ŸG ≈∏Y óªà©j OÉ°üàbG ¤EG »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G

áaô©ŸG √òg ìÉàØeh ,áaÉ°†ŸG áª«≤dG øe ÈcC’G Aõ÷G áaô©ŸG ≥≤– »`aô©ŸG

Qƒ£àH ±ô©J Qƒ£àdG øe á∏MôÃ ¿B’G ô‰ øëæa .É«LƒdƒæµàdGh ´GóHE’G ƒg

Ωƒ¡ØŸÉH á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG øe áYƒª› ™e πeÉ©àdG ºàj ’ å«M »æ≤àdG º∏©dG

…òdG »Lƒ`dƒæµàdG ≥«Ñ£àdG ∫É`› »`a É¡©e πeÉ©àdG ºàj É‰EGh ,Ωƒ∏©∏d Ëó≤dG

ÚH kÓ«Ä°V »æeõdG ¥QÉØdG π©éjh ,á«°SÉ°SC’G Ωƒ∏©dG πc äGõéæe ™e πYÉØàj

.É¡≤«Ñ£Jh É¡æY IódƒàŸG áaô©ŸG

,∫hódG ™«ª÷ kÉjó– πµ°ûJ …OÉ°üàb’G Ò«¨àdG É¡H çóëj »àdG áYô°ùdG ¿EG

ôjƒ£J ‘ É«LƒdƒæµàdGh º∏©∏d ºXÉ©àŸG QhódG ¤EG áaÉ°VEG ,É¡æe áeó≤àŸG ≈àM

…òdG áaô©ŸG ô°üY ⁄É©dG ∫ƒNO ™e á«ªgCG QhódG Gòg OGOõjh .äÉ©ªàéŸG

¬«a âbÉ°Vh ,äÉ«LƒdƒæµàdGh ±QÉ©ŸG ¬«a äRôHh äÉ«Lƒdƒjój’G ¬«a â¡àfG

.™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y É¡d »∏©ØdG ≥«Ñ£àdGh á`«ª∏©dG áaô©ŸG Qƒ¡X ÚH áaÉ°ùŸG

»ŸÉ©dG äÉ`eƒ∏©ŸG ™`ªà› ¿EG πH ,ó`◊G Gò`g ó`æY Qƒ`£àdG á``∏`éY ∞bƒàJ ⁄h

»æ©j ’ …òdGh ,áaô©ŸG ™ªà› ¤EG - Å£ÑH ¿Éc ¿EGh - äÉÑãH ∫ƒëàj òNCG
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º`dÉ©dG »`a ¿hÒãµdG ø`¶j Éªc á``eó`≤àŸG äÉ``eƒ``∏``©``ŸG É`«LƒdƒæµJ §≤a

ÉgôaGƒJ  øe  óH  ’ Iô`«`ãc á`«°SÉ°SCG  äÉ`eƒ`≤eh äÉ`eó≤e ¬d ¿EG  πH ,»Hô`©dG

.áaô©ŸG ™ªà› áeÉbE’

¬JÉ«æ≤J ≥Ñ£Jh á«JÉeƒ∏©ŸG ô°üY »`a IÎa òæe ¢û«©J áµ∏ªŸG âfÉc ÉŸh

ó°ûæJ ¿CG »©«Ñ£dG øe ¬fEÉa ,áØ∏àîŸG É¡›GôHh É¡JÉYhô°ûe ‘ ¬JÉ«dBÉH òNCÉJh

ÖYƒà°ùf ¿CG Éæe ∂dP Ö∏£àjh .áaô©ŸG ™ªà› äÉeƒ≤e RÉ‚EG  ¤EG ™∏£àdG

¿ƒª°†ŸG  kGó«L ∑Qó`̀f ¿CGh , k’hCG  »ŸÉ©dG  OÉ°üàbÓd  Iójó÷G äÉ¡LƒàdG

Éæ«∏Y Ú©àj Éªc ,ÉædƒM ⁄É©dG »`a çó– »àdG á©jô°ùdG ä’ƒëà∏d »≤«≤◊G

»àdG  äÉjóëàdG ≈∏Y ±ƒbƒdGh á«é«JGÎ°S’G OÉ°üàb’G ÉjÉ°†b  ¢ü«î°ûJ

¬Ñ∏£àJ ÉÃh äGóéà°ùŸG ÖcGƒj ÉÃ √ôjƒ£Jh √ƒ‰ πFÉ°Sh øY åëÑdGh ,¬¡HÉŒ

á`bóH §£îf ¿CG øµÁ ÉgóæYh .áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤ëàd πÑ≤à°ùŸG äÉ«£©e

¿ƒµà°S »àdGh - áaô©ŸG êÉ`àfEG á`«∏ªY ¬«a ¿ƒ`µJ …òdG áaô©ŸG ™`ªà› á`eÉbE’

π¨°ûdG  »g - áeó≤àŸG äÉ©ªàéŸGh áØ∏îàŸG äÉ©ªàéŸG ÚH π°UÉØdG QÉ«©ŸG

á«æ©ŸG á«aÉ≤ãdGh ájôµØdGh á«ª∏©dG äÉ°ù°SDƒŸG ™«ª÷h ÚdhDƒ°ùª∏d πZÉ°ûdG

á°†¡ædG ƒëf  - ˆG ¿PEÉ`̀H - á≤aƒŸG ¬JÒ°ùe ‘ Éæ©ªà›  π«µ°ûJ IOÉYEÉH

.AÉªædGh Ωó≤àdGh á«ª∏©dG

»`a áªgÉ°ùŸG ≈∏Y õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á©eÉL â°UôM . . ∫ÉéŸG Gòg »`ah

äGQÉ°ûà°S’Gh çƒëÑdG ó¡©e óYCG ¿CG ¿Éµa ,ÉfOÓH »`a áaô©ŸG ™ªà› AÉæH

¿É«Ñd á«ª∏©dG äÉ°SGQódG øe á∏°ù∏°S á©eÉ÷G »`a »eÓYE’G êÉàfE’G õcôe ºK

âLGQ »àdG áKóëà°ùŸG äÉ«dB’Gh Iójó÷G º«gÉØª∏d áë«ë°üdG ä’ƒdóŸG

kÉjOÉg kÓ«dOh Éæd  kÉfƒY ¿ƒµàd ,áŸƒ©dG IôgÉX É¡JRôaCGh  IÒNC’G áfhB’G »`a

ح
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áeÉbE’ Oƒ°ûæŸG ∫ƒëàdG ≥«≤ëàd IÒ°üH ≈∏Y §«£îàdG »`a ¬H ó°TÎ°ùf

.ÉfOÓH »`a »HôY äÉeƒ∏©e ™ªà›

õ«ªàdG ÖfGƒL ¤EG IójóL áaÉ°VEG Èà©J záaô©ŸG ™ªà› ƒëf{ á∏°ù∏°S ¿EG

É¡fCG Éªc ,õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á©eÉL »`a »ª∏©dG åëÑdG É¡H º°ùàj »àdG IOó©àŸG

,™ªàéª∏d á«fB’G äÉÑ∏£àŸG ™e É¡HhÉŒh á©eÉ÷G √òg πYÉØJ ≈∏Y »M π«dO

øe âëÑ°UCG »àdG á«ª∏©dG áaÉ≤ãdG ô°ûf »`a  É¡æe kGójóL kÉeÉ¡°SEG  πã“h

.áaô©ŸG ô°üY äGQhô°V

Éæ©ªà›h ÉfOÓÑd »`aô©ŸG Ωó≤àdG ≥«≤– »`a ≥«aƒàdG ˆG ∫CÉ°SCG

á`````©````eÉ``````é`dG ô`````jó````e

Ö``«````W ¥OÉ````°U ø````H á````eÉ`````°SCG .O.CG
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... á∏°ù∏°ùdG √òg

…òdG »LƒdƒæµàdGh »ª∏©dG Ωó≤àdG Ωƒ¡ØŸ kGÒ£N kGôjƒ£J ¿hô°û©dG ¿ô≤dG ó¡°T

Ée ƒëf ≈∏Y AÉª∏©dG ¢†©H É¡≤≤ëj »àdG ájOôØdG äÉMÉéædG ≈∏Y óªà©j ó©j ⁄

á«ãëH èeGôH ≈∏Y óªà©j Ωó≤àdG Gòg íÑ°UCGh ,ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG »`a çóëj ¿Éc

.É¡«a äÉ°ù°SDƒŸGh OGôaC’G ácQÉ°ûŸ ä’É› íàØJh äÉeƒµ◊G ÉgÉæÑàJ

≈∏Y OÉªàY’G øe ájOÉ°üàb’G É¡JQób ∫ƒ– ¿CG ‘ IóëàŸG äÉj’ƒdG âë‚ óbh

∂dPh ,»LƒdƒæµàdG êÉàfEÓd á«Ñ°ùædG  Iõ«ŸG ¤EG …QÉéàdG êÉàfEÓd á«Ñ°ùædG  Iõ«ŸG

âëÑ°UCÉa ,ä’É› IóY »`a »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG ≈∏Y óªà©J äÉ°ü°üîJ çGóMEÉH

¿CG Éªc .⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y  kGƒ‰ äÉYÉæ°üdG  ´ô°SCG »g  äÉ«fhÎµdE’G  áYÉæ°U

.»LƒdƒæµàdG ¿ƒµŸG É¡«a ™ØJôj »àdG »g kGƒ‰ á«YÉæ°üdG äGQOÉ°üdG ´ô°SCG

áYô°ùH É¡ªcGôJh á«fÉ°ùfE’G áaô©ŸG  ∞YÉ°†J ‘ äÉeƒ∏©ŸG  IQƒK âÑÑ°ùJ ó≤dh

•É≤°SEG ¤EG áŸƒ©dG äOCGh ,á«LƒdƒæµàdGh á«ª∏©dG áaô©ŸG kÉ°Uƒ°üNh ,IÒÑc

áª°SÉ◊G á≤∏◊G  ƒg »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG íÑ°UCGh .¿ÉeõdGh äÉaÉ°ùŸG õLGƒM

»ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ∫ƒ– ¿CG ¬∏c ∂dP áé«àf øe ¿Éch …OÉ°üàb’G Ωó≤àdG ≥«≤ëàd

≈∏Y »æÑŸG ‘ô©ŸG OÉ°üàb’G hCG á«ª∏©dG áaô©ŸG ≈∏Y kÉ°SÉ°SCG óªà©j OÉ°üàbG ¤EG

Iójó÷G  áaô©ŸG »gh ,á«LƒdƒæµàdGh á«fóŸG çƒëÑdG É¡æY  ôØ°ùJ »àdG áaô©ŸG

…CG IQób âëÑ°UCGh ,êÉàfEG á≤jôW hCG ,á∏µ«g hCG ,áeóN hCG ,á©∏°S ¤EG âdƒ– »àdG

.»`aô©ŸG Égó«°UQ »`a πãªàJ ádhO

ô°üàîJh ,äÉaÉ≤ã∏d IôHÉY »¡a ,äÉª°S Ió©H äÉeƒ∏©ŸG ô°üY äÉ«æ≤J õ«ªàJh

á«aô©e á«æH ≈∏Y Ωƒ≤Jh  ,á«°üî°T ÓdG §FÉ°SƒdG ≈∏Y óªà©Jh ,¿ÉµŸGh ¿ÉeõdG

á«ª∏©dG  á«aô©ŸG Qƒ¡X ÚH áaÉ°ùŸG ô°ü©dG Gò`̀g  ‘ âbÉ°Vh á«°SCGQ ’ á«≤aCG

»JGòdG º«∏©àdG ≈∏Y óªà©J É¡fCG Éªc ,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y »∏©ØdG ≥«Ñ£àdGh Iójó÷G

¿C’ IójóL QGhOCÉH ™∏£°†J ¿CG ÉæJÉ©eÉL ≈∏Y Ú©àj ∂dòHh ,IÉ«◊G ∫GƒW ôªà°ùŸGh
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áeó≤àŸG ∫hó∏d ≈àM kÉjó– πµ°ûJ …OÉ°üàb’G Ò«¨àdG É¡H çóëj »àdG áYô°ùdG

.äÉ©ªàéŸG ôjƒ£J ‘ É«LƒdƒæµàdGh º∏©∏d ºXÉ©àŸG QhódG ¤EG áaÉ°VEG ,É¡°ùØf

 í∏£°UG »àdG ,…ô°ûÑdG ô°üæ©∏d …QÉ°†◊G Qƒ£àdG πMGôe øe á∏MôŸG √òg ¿EG 

±ô©àdG Éæ«∏Y Ú©àj ,IójóY äÉjó– Éæ«∏Y â°Vôa ób ,áŸƒ©dÉH  É¡à«ª°ùJ ≈∏Y

á¡LGƒe Ö∏£àJh .ô°ü©dG Ö«dÉ°SCÉHh á«ª∏©dG ¥ô£dÉH É¡©e πeÉ©àdG ºK , k’hCG É¡«∏Y

OÉ°üàbÓd Iójó÷G äÉ¡LƒàdG ÜÉ©«à°SG ≈∏Y á°UÉN  IQó≤e äÉjóëàdG √òg

É¡LÓYh ,Éæ©ªàéÃ á°UÉÿG á«é«JGÎ°S’G ÉjÉ°†≤∏d kÉ≤«bO kÉ°ü«î°ûJh ,»ŸÉ©dG

.äGóéà°ùŸG ÖcGƒj ÉÃ

,IójóY áKóëà°ùe º«gÉØe Qƒ¡X á≤MÓàŸG  ä’ƒëàdG √ò`̀g ÖMÉ°U ó`̀bh

∑Qóf ¿CGh  ,ä’ƒëàdG √ò¡d »≤«≤◊G ¿ƒª°†ŸG ≈∏Y ±ƒbƒdG Éæe ÖLƒà°ùj É‡

,á«∏Ñ≤à°ùŸGh áægGôdG á«∏ëŸG ÉæYÉ°VhCG  ≈∏Y É¡JÉ«YGóJh ÉgAÉÑYCG ±ô°ûà°ùfh

Ωó≤àdGh á°†¡ædG ƒëf ¬JÒ°ùe »`a Éæ©ªà› π«µ°ûJ IOÉYEG  øe ∂dP ¬Ñ∏£àj Éeh

™ªà› ƒëf) á∏°ù∏°S QGó°UEÉH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á©eÉL äQOÉH ¿CG ¿Éµa .AÉªædGh

º«gÉØŸÉH »Hô©dG ÇQÉ≤dG ±ô©J »àdG äGQGó°UE’G øe ójó©dG äô°ûæa ,(áaô©ŸG

,áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh ,∫ÉªYC’G äÉæ°VÉM :πãe ,áKóëà°ùŸG äÉ«dB’Gh äÉë∏£°üŸGh

,á«fhÎµdE’GäÉ©eÉ÷Gh,åëÑdGäÉ©eÉLh ,á«fhÎµdE’Gáeƒµ◊Gh,ó©H øYπª©dGh

ÊGôª©dG §«£îàdGh ,á«Yƒ£àdG äGQOÉÑŸGh á«∏gC’G äÉª¶æŸGh ,ó©H øY º«∏©àdGh

»àdG á«°ù°SDƒŸG äÉª«¶æàdGh áKóëà°ùŸG äÉ«dB’G øe ∂dP ÒZ ¤EG »é«JGÎ°S’G

ÉæJÓµ°ûe πM »`a É¡æe IOÉØà°S’G á«Ø«µH ∞jô©àdGh ,IÒNC’G Oƒ≤©dG »`a âLGQ

AÉ°SQEG »`a äGQGó°UE’G øe á∏°ù∏°ùdG √òg âªgÉ°S ∂dòHh .á«YÉªàL’Gh ájƒªæàdG

.áµ∏ªŸG ‘ áaô©ŸG ™ªà› ¢ù«°SCÉàd á«ª∏©dG óYGƒ≤dG

á«dÉ◊G á∏MôŸG ‘ »é«JGÎ°S’G §«£îàdG ¬Ñ©∏j …òdG …ƒ«◊G QhódG RÈj Éægh

ójó÷G »ŸÉ©dG ΩÉ¶ædG Éæ«∏Y É¡°VôØj »àdG äÉjóëàdGh äÉbƒ©ŸG ≈∏Y Ö∏¨àdG ±ó¡H

CGóH »àdG áKóëà°ùŸG  á«°ù°SDƒŸG äÉª«¶æàdGh Iójó÷G äÉ«dB’G √òg ∫Ó¨à°SÉH

äÉ°SGQódG ≈∏Y OÉªàY’G ¤EG á°SÉŸG ÉæàLÉM ócDƒj É‡ ,áµ∏ªŸG ‘ kÉ«FõL Égò«ØæJ

.√ôjƒ£Jh ¬à«ªæJh Éæ©ªàéÃ ¢Vƒ¡æ∏d å«ã◊G ÉfÉ©°ùe ‘ á«é«JGÎ°S’G

ل
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¬JÓµ°ûe πM ‘ áªgÉ°ùŸGh ™ªàéŸG äÉLÉ«àMG ™e á©eÉ÷G πYÉØàd kGQGôªà°SGh

§«£îàdG É`̀gRô`̀MCG »àdG Iõ«ªàŸG äÉMÉéæ∏d kGQÉªãà°SGh ,á«ª∏©dG ¥ô£dÉH

äÉ°SGQódG õcôe  á©eÉ÷G IQGOEG äCÉ`̀°`̀û`̀fCG ó≤a  ,á©eÉ÷G »`a »é«JGÎ°S’G

.á«é«JGÎ°S’G

 á«ª«∏©àdGh á«aÉ≤ãdGh ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G ÉjÉ°†≤dG á°SGQO ¬eÉ¡e RôHCG øeh 

äÉ°SGQódG AGôLEGh  ,»é«JGÎ°SG ó©H É¡d »àdGh …Oƒ©°ùdG ™ªàéŸÉH á∏°üdG  äGP

ájOÉ°üàb’Gh ájô°ûÑdG á«ªæàdG èeGÈH AÉ≤JQÓd áeRÓdG äÉ«dÉ©ØdG º«¶æJh

äÓµ°ûª∏d ∫ƒ∏M ìGÎ`̀bGh áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ÚeÉ°†e ≥«≤ëàdh ,á«YÉªàL’Gh

,±Gôëf’Gh  ±ô£àdÉc á«æeC’G äÓµ°ûŸGh ,á°Sƒæ©dGh ádÉ£ÑdÉc  á«YÉªàL’G

åëÑdG äÉ©eÉéH á≤∏©àŸG  á«ª∏©dG ¥GQhC’G ô°ûfh çƒëÑdG AGô`̀LEG  ¤EG áaÉ°VEG

.»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y á©eÉ÷G áfÉµe õjõ©J πÑ°Sh ,áaô©ŸG ™ªà›h

øª°V äQó°U »àdG á«ª∏©dG ¥GQhC’Gh çÉëHC’Gh äÉ°SGQódG ¿CG í°VGƒdG  øeh

äÉ°SGQódG õcôe äÉ°UÉ°üàNGh πªY º«ª°U »`a πNóJ áaô©ŸG ™ªà› ƒëf á∏°ù∏°S

√òg á«dhDƒ°ùe õcôŸG  ¤EG π≤àæJ ¿CG »©«Ñ£dG øe  ¿Éµa ,ójó÷G á«é«JGÎ°S’G

¥É£æd á©°SƒJh ,á«MÉf øe á«LGhORÓd kÉÑæŒ ,á«ª∏©dG äGQGó°UE’G øe á∏°ù∏°ùdG

ƒëf á∏°ù∏°S ádÉ°SQ á∏°UGƒŸh ,á∏°ù∏°ùdG ÉgQó°üJ »àdG äÉ°SGQódGh çÉëHC’G ¥ÉaBGh

Ëó≤Jh ,™ªàéŸG ‘ »£«£îàdG »YƒdGh á«ª∏©dG áaÉ≤ãdG ô°ûf ‘ áaô©ŸG ™ªà›
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ز تـصــديـــر

ك تـقـــديــم

١ املقـدمـة 

١٧ الرقمي احلاجز خصائص الفصل األول:

١٩ الرقمي احلاجز ˚  طبيعة

٢٢ االفتراضية ˚  التفرقة

٢٢ االجتماعي ˚  االحتواء

٢٣ الثقافي ˚  التناغم االجتماعي

٢٤ الثقافي ˚  التأويل االجتماعي

٢٥ االجتماعي -  التأويل

٢٧ الثقافـي -  التأويـل

٢٧ الثقافي -  التأويل االجتماعي

٢٩ اتمـع ˚  تقنيـة

٣٠ واحلاسوب االتصاالت تقنية مجتمعات ˚  إنشاء

٣٠ حـالـة -  دراسـة

٣١ -  الفعالية الذاتية

٣٥ وتداعياتها احلواجز الرقمية أنواع الثاني: الفصل

٣٧ اإلعالمي ˚  احلاجز

٣٧ النسائي ˚  احلاجز

٣٨ العنصري ˚  احلاجز

٤١ اجلغرافي ˚  احلاجز

٤٥ التعليم في الرقمي ˚  احلاجز

٤٥ اخلاصة االحتياجات ذوي ˚  فجوة

٤٦ املواطنة ˚  حاجز

٤٨ ˚  حـاجـز السـن

٥١ التنموي ˚  احلاجز
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٥٥ الرقمي الثالث: أساليب اختراق احلاجز الفصل

٥٧ ˚  الهاتف احملمول

٥٧ اإللكترونية ˚  التجارة

٥٨ ˚  التوعية الصحية

٥٨ اإللكتروني ˚  التصويت

٥٩ احلاجز الرقمي لتدارك ˚  طريقتان

٦٠ واملعلومات االتصاالت سبل تطوير ˚  منوذج

٦٢ اجلماعية االتصال حرية ˚  مرافق

٦٣ الشامل ˚  احلضور

٦٣ التحتية البنية ˚  استراتيجية

٦٥ فرص إلى الرقمي احلاجز ˚  حتويل

٦٨ الرقمية املساواة ˚  عدم

٦٩ ˚  مبادرات متنوعة

٧١ الرقمي  احلاجز اختراق في العالي التعليم مؤسسات دور الرابع: الفصل

٧٣ املالية ˚  الصعوبات

٧٣ بعد ˚  التعليم عن

٧٣ باجلامعة امللحقة املؤسسات ˚  دور

٧٦ التعلم ˚  خدمات

٨٠ التقني اتمع بناء في اجلامعات ˚  دور

٨٥ الرقمي برنامج تنفيذي الختراق احلاجز اخلامس: الفصل

٨٧ املعرفة ˚  مجتمع

٨٨ العالي التعليم مؤسسات ˚  دور

٨٨ الرئيسة -  املهمة

٨٩ الداخلي -  الدور

٩٢ اخلارجي -  الدور

٩٧ العربية الدول في املؤسسات -  دور

٩٩ السعودية العربية -  اململكة

١٠١ املــراجــع 
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مؤشر الفرصة الرقمية .(١) شكل

اإلدراك االجتماعي نظرية على مبني منوذج .(٢) شكل

الرقمي احلاجز على للتغلب تطويري منوذج .(٣) شكل

الرقمي احلاجز على التغلب أسلوب .(٤) شكل

املعرفة مجتمع تكوين في مؤسسات التعليم العالي دور .(٥) شكل

مجتمع املعرفة بناية التعليم العالي في دور مؤسسات .(٦) شكل

العالي التعليم في مؤسسة على احلاجز الرقمي التغلب .(٧) شكل

العالي التعليم مؤسسات في الرقمية احلرفية اكتساب .(٨) شكل

على التغلب استراتيجية وضع في العالي التعليم مؤسسات دور .(٩) شكل

احلاجز الرقمي

التحتية البنية إنشاء التعليم العالي في مؤسسات مساهمة .(١٠) شكل

احلاجز الرقمي لتجاوز

لتجاوز األجهزة توفير في العالي التعليم مؤسسات مساهمة .(١١) شكل

احلاجز الرقمي

املدني اتمع ملنظمات العالي التعليم مؤسسات (١٢). خدمات شكل

األمية حملو اتمع وشرائح  العالي التعليم مؤسسات  تواصل  .(١٣) شكل

الرقمية

الرقمي حتديات احلاجز مواجهة في العالي التعليم مؤسسات دور .(١٤) شكل

العربي العالم في

١١

٣٢

٦٠

٦٤

٨٧

٨٩

٩٠

٩١

٩٣

٩٣

٩٤

٩٦

٩٦

٩٩
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أو الرقمية الفجوة أو اإللكترونية الفجوة إلى (Digital Divide) الرقمي احلاجز يشير

واحلصول املعلومات تقنيات أحدث على احلصول مبقدورهم الذين بني تفصل التي الهوة

بواسطة االتصال في اإلنترنت شبكات استخدام طريق عن املعلومات على بسهولة

األفراد، الستخدام امليسرة (PC's) الشخصية احلاسوب أجهزة وخاصة احلاسوب، أجهزة

لهم اإلنترنت خدمات لعدم توفر املتاحة املعلومات استسقاء على غير القادرين وأولئك

الفجوة يشكل الرقمي احلاجز أن اإلنترنت عموماً. كما إلى شبكات دخولهم وصعوبة

الالزمة املهارة يكتسب لم  ومن االنترنت الستخدام الالزمة املهارة  لديهم من بني

االتصاالت تقنية من لالستفادة الالزمة املادية القدرة ميتلكون من الفجوة بني وكذلك

التكاليف. تلك يطيقون وبني من ال اإلنترنت ومعلومات

اإللكترونية للتجارة الواسع االنتشار مع الرقمي احلاجز مصطلح ظهر وقد

يستطيعون استخدام ال حول وضع الذين واسع حيث بدأ جدال اإللكترونية، واحلكومة

اإلنترنت ملستخدمي املقدمة من الفوائد واخلدمات الكثير سيفوتهم وهل اإلنترنت،

اتمع. بني طبقات فجوة إيجاد في ساهمت اإلنترنت وهل

العالم بأن الشائع القول مع يتنافى سبب  وألي  معيار بأي  الرقمي احلاجز ووجود 

حقيقة واقعة، فإن احلاجز الرقمي كان وإذا املعرفة. عصر أو املعلومات عصر في يعيش

عجز مؤشرات هو من احلاضر إمنا العصر في املعلومات على احلصول القدرة على عدم

لداء األعراض تلك من خليط أو التعليمية أو االجتماعية أو االقتصادية  السياسة

كارثة الرقمي  احلاجز أن  يعتبر البعض أن ورغم اتمعات. من العديد في يستشري

من هناك حيث أن إجماع، عليه ليس أمر الرقمي احلاجز وجود لكن معيب وأمر وطنية،

الواقع، في لها وجود ال تصور لفجوة إال وليد هو وما املبالغة، من درب الرقمي يرون أن احلاجز

كما حال؛ سوف يختفي بأية الرقمي احلاجز فإن وبهذا نسبياً، وقتية التقنية ففجوات

عندما املستقبل هامة في تصبح لن استعمالها وكيفية احلاسوب بأجهزة الدراية أن

يحتاجوا لن املستقبل في والناس االستعمال؛ وسهلة ذكاء أكثر تقنية إلى  تتطور

في أو االلكترونية التجارة في ويشاركوا اإلنترنت إلى ليدخلوا الرفيعة التقنية حرفية

أموال صرف تتطلب قضية ليس الرقمي احلاجز فإن االلكترونية؛ وبهذا الدميقراطية
(١) معها. سياسي للتداول مال رأس لتجاوزها أو كبيرة

٣
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واملعلـومـات لالتـصــاالت  الوطـنيـة اإلدارة مثـل اجلـهـات مــن عـديـد هنـاك
لوزارة التابعة (National Telecommunication and Information Administration) (NTIA)
املمكن تفسير من بأنه تؤمن (Department of Commerce) (DOC) األمريكية التجارة
والثقافية االجتماعية استثناء االعتبارات مع اقتصادية بحتة، أسس على الرقمي احلاجز
بني القوة الكبيرة عن الهوة الناجتة املتفحلة املشكلة اجلذرية إلى راجع كلها(٢-٤)؛ وذلك
فإن وبهذا املتوسطة. والطبقة املتدنية  الدخول ذوي أو والبيض لألقليات الشرائية
باملقابل الفرص. في املساواة سيضمن وحده اإلنترنت إلى على الدخول القدرة توفير
العوامل االعتبار  في األخذ الضروري ومن تعقيداً  أكثر املشكلة أن يرى من فهناك 

واالجتماعية. الثقافية

والفقير في الثري بني الفجوة بأنه يعرف ما عادة الرقمي املنطلق فإن احلاجز هذا ومن
احلديثة واملعلومات االتصاالت بتقنية لالستمتاع الالزمة املعدات نفقات حتمل على القدرة
اإلنترنت. إلى الدخول في اآلخرين مع الضرورية للشراكة املادية التكاليف القدرة على وعدم
بينها. خليط أو اقتصادية  أو جغرافية أو عرقية عوامل نتيجة الرقمي احلاجز  ينشأ وقد
وجود وعدم األمية تشمل تعمقاً أكثر الرقمي قضايا احلاجز يتضمن العاملي الصعيد وعلى
على يحتوي الصناعي أن العالم وحقيقة الغربية الدول في نوايا املواطنني وشكوك هواتف،

اإلنترنت(٥). مستخدمي من ٪٨٨ يشمل بينما العالم سكان من ٪١٥

النفاذ العالم حظي بإمكانية سكان من من ١٠٪ أن أقل االقتصادية(٦) إلى وتشير
أن ورغم ٢٠٠٣م، عام خالل اإلنترنت أو األساسية العاملية اإللكترونية الشبكة إلى
«الفجوة حجم  عن وجلية واضحة صورة يعكس هذا أن إال مطرد حتسن في الوضع
معلوماتياً؛ الفقراء أولئك عن معلوماتياً  الغنية الفئات  بني تفصل التي الرقمية»

النامية. والدول الصناعية الدول بني الرقمية الفجوة خاصة

والفقير الثري بني املساواة عدم من حدة زاد قد  اإلنترنت استشراء أن الواقع وفي
 ١٧٩ في واستخدامها اإلنترنت إلى الدخول قدرة دراسة من أتضح كما معلوماتياً،
والنامية، الصناعية الدول بني  عاملي رقمي حاجز وجود تبني العالم، حيث حول دولة
اتمع احملظوظ داخل دولة. وفي كل داخل والفقير الغني بني هناك حاجز رقمي كما أن
دميقراطي حاجز ظهور عن جلية أدلة هناك باإلنترنت املباشر االتصال  على بالقدرة
استخدامها في بإمكانهم ليس والذين اإلنترنت قدرات يستخدمون الذين أولئك بني

٤
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بدراسات معززة الظاهرة هذه عليها(٧). والتأثير العامة احلياة في الفعالة املشاركة

حددت املعالم السياسية مستفيضة مسح عمليات من بيانات مستسقاة على قائمة

الرقمي(٨). للحاجز واالقتصادية واالجتماعية

احلاسوب بيع محالت من كبيراً عدداً ناميبيا عاصمة وسط في أن احلية، األمثلة من

البرامج اإللكترونية ناهيك عن عارماً من املراسالت سيالً تتلقى أعمال رجال ومكاتب

شفهية رساالت على عمال التراحيل يعتمد خطوات وعلى بعد على األقراص املدمجة.

املعلومات بتفشي املقترنة املعرفية ااعة حالة والذي يستعرض بأعمالهم. تختص

لوجد(٩): عاملي نطاق إلى دون قيود

بنجالدش، ٨١٥ إلى  في هولندا، ٥ ٩٠٦ في فرد: لكل ألف أجهزة التلفاز عدد  ˚

األمريكية. املتحدة الواليات في ٨٥٠

األمريكية،  املتحدة الواليات في ٥١ شخص: مائة لكل الهاتف خطـوط عدد  ˚

كثيرة. أخرى والهند وكينيا، ودول الصني في ١

الهاتف الستعمال فرصة  لديه النامية  الدول في الناس من  ضئيالً جزءًا أن وحقيقة

الفجوة أن من املتحدة باألمم االتصاالت وكالة حذرت لهذا الرقمية؛ الهوة اتساع يساعد على

املستوى على حاسمة إجراءات تتخذ إذا لم ستواصل النمو لديهم ليس ومن لديهم من بني

تنخفض(١٠). الهاتف أن تعريفة على يجب التواصل العالم لسكان يتيسر العاملي. وحتى

بكثرة. املنتشرة النشر اإللكترونية وأوساط واإلذاعات املطبوعات في أوسع والتناقض

الكتب ما فإن إلكترونياً، ومع ذلك في العالم املكتبات غالبية إلى الدخول املمكن فمن

تكمم أو يطاردون الصحفيني ولكن األثير، عبر تبث األخبار من هائلة وكميات زالت حترق؛

املعلومات في وهوة هائلة حلثالة القول، هائل بانتشار ينذر ذلك كل يقتلون. أو أفواههم

خصوصيات الختراق كبيرة وفرص املعرفة، فضاء في أسوداً ثقباً يشابه القيمة ذات

الناس(٩). بني الكراهية وانتشار األفراد

واحلركات العاملية  واملنظمات احلكومات مباشر من  تدخل دون أنه األمر  واقع وفي

من اإلنترنت تزيد حيث عمقاً، سيزداد الرقمي احلاجز فإن والقطاع اخلاص االجتماعية

والفقير(١١). الغني الفجوة بني

٥
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حيوياً لقدرة الفرد أمراً أصبح املعلومات على املعرفة قوة، واحلصول أن األمر وحقيقة

املاليني حصول يسر الذي في التقنية التقدم املعلومات. ورغم عصر البقاء في على

االجتماعية االقتصادية املشاكل املعلومات فإن من متزايد هائل قدر على البشر من

حلماية أمس احلاجة إليها في هم التي املعلومات اخللق عن من كبيرة مجموعات حتجب

احلياة(٩). في االستمرار على قدرتهم

واالجتماعي االقتصادي املستوى  في  اختالفاً ميثل الرقمي احلاجز أن جانب وإلى

الرقمي احلاجز واإلنترنت؛ فإن تعبير احلاسوب استخدام على قدرتها في للمجتمعات

تقنيات استخدام على قدرتها في اتمع شرائح بني القائمة الفجوة إلى يشير كذلك

والتعليمية، الفنية املهارات في االختالف نتيجة فعالة، بصورة واملعلومات االتصاالت

وبهذا للجميع. ومفيد جيد رقمي توفر محتوى عدم من الناجمة الفجوة جانب إلى

احلاجز قضية حازت هذا املنطلق ومن وسياسية. ميثل إشكالية اجتماعية فإن احلاجز

ورجال التعليم، وصانعي العلماء اهتمام العشرين، القرن من األخير العقد في الرقمي؛

احلاجز(١٢). لتجاوز السياسية، ومجموعات مروجة القرارات

وجهة الدخول إلى اإلنترنت من في التباين بالضرورة حتديد ليس العموم، وجه وعلى

تقنية توفر درجة يتضح من التباين ولكن للمستخدم، املتاح العمق نظر احلجم وال

وبالنسبة استخدامها. اتمع شرائح تلف  ميكن التي واملعرفة االتصال وسائل

حيث أوجه احلاجز الرقمي، من جانب واحد إال هو ما الدخول إليها سهولة فإن لإلنترنت

وقدراته، املستخدم احلاسوب عمليات وسرعة لها، املرافقة واخلدمات االتصال، جودة أن

القضية(١٣). من يتجزأ ال جزء هي األخرى املتشابكة العوامل من وكثير

بعينها دوالً أن إلى تشير حيث عاملي، مضمون في ما تناقش كثيراً القضية أن كما

بصورة النامية وخاصة الدول غيرها من أكثر مجهزة األمريكية مثل الواليات املتحدة

ورغم احلياة. أوجه في جميع تنتشر بسرعة التي اإلنترنت  من االستفادة من متكنها

الدول من كغيرها املتحدة األمريكية الواليات في قائم الرقمي احلاجز فإن هذا صحة

وبني من ال احلياة أوجه جميع في اإلنترنت توظيف على القادرين بني هائلة الهوة إن بل

في املستقبل املنظور. إتاحتها لهم يتوقعون
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تواجه التي على التمييز القدرة في القائم مع االرتياب الرقمي احلاجز فكرة وتتجاوب

فهناك معلوماتي مثالي. مجتمع ظهور من عليها يترتب وما الثورية لإلنترنت القوة ادعاءات

ستدفع اتمع واملعلومات األخرى االتصاالت تقنيات من يرافقها وما اإلنترنت أن يرى من

يحقق مجتمعاً دميقراطياً(١٢). مما وإزالة سلطة االختالف، املتبادل التفاهم إلى حتسني

اجتماعي، حاجز كل في معضلة  توجد ال  أنه إلى يشيرون املرتابني بعض أن  غير

حتتية بنية أجل من «منظمة مؤسس (André Rebentisch) انتقد «أندريه ربنتيش» فقد

غالبية (Foundation for a Free Information Infrastructure) (FFII) معلوماتية مجانية»

وتعكس النظرة املناسبة املعايير تخفق في مواجهة أنها حيث الرقمي، احلاجز تعريفات

احلاجز الرقمي يلتبسه تعريف الفروض فإن وعلى أحسن املعلومات؛ لتقنية السلبية

(Nielsen) «نلسن» مؤسسة بها قامت مسح عملية وفق اإلنترنت فنمو الغموض؛ 

في البالد املتخلفة. الرأي قوي الستطالع

اتمع يقسم واحد واضح هو حاجز الرقمي احلاجز أن الواضح من فليس وعموماً،

قد الرقمية  العراقيل أن القضية هذه في  الباحثون اكتشف فقد مجموعتني إلى

باهظة رديئة وتوصيالت األداء، متدنية حاسوب أجهزة وجود مثل: صور، عدة تأخذ 

احلصول وصعوبة الهاتف)،  خطوط طريق عن البطيئة التوصيالت (مثل التكاليف

لالشتراكات(١٢). اخلاضعة احملتويات وصعوبة الدخول إلى الفنية، املساعدات على

القدرة هي الرقمي احلاجز لتحليالت األولى األيام في احملورية القضية ولقد كانت

قائمة لم تعد القضية هذه أن إال لها؛ العالية اإلنترنت والتكاليف إلى الدخول على

الناس من الكثير فهناك لذلك؛ املصاحب التقني والتقدم اإلنترنت  انتشار نتيجة

النقاش حتول وقد احمللية. اإلنترنت اإلنترنت في مقاهي إلى الدخول على القدرة لديهم

يتطلب الذي احلاسوب استخدام على الناس وتدريب وتعليم املهارة مستوى  إلى

العاملي الرقمي  احلاجز للقضية األخرى األبعاد ومن أوالً. والكتابة  القراءة تعليمهم

العالم. في الناس تفصل التي االقتصادية يعكس الفوارق الذي

٧



٨

ي
قالحـاجـزالرقـمـ

ياختـرا
يفـ

مالعـالـ
تالتعليـ

ســا
س

مـؤ
دور

منها: الرقمي؛ احلاجز قضية إلى أهمية تضيف التي املسببات هناك العديد من كما أن

احلياة  أساسياً في جانباً أصبحت اإلنترنت أن من يرى هناك االقتصادية: املساواة ˚

عادة فالهاتف ملواطنيها. ضمانها املتحضرة الدول بعض تسعى التي املدنية

وغيرها واألمنية الصحية الطوارئ أن حيث األمان، نظر من وجهة يعتبر هاماً

حيوية معلومات هناك فإن كذلك الهاتف. توفر خالل عليها من السيطرة ميكن

إلى خاصة  اإلنترنت توفرها ذلك وغير واألمان املدنية واحلياة  باملستقبل  تتصل 

االجتماعية اخلدمات جعل اإللكترونية احلكومة ظاهرة استشراء أن كما الوب.

األحوال. غالب في عن طريق اإلنترنت وتقدم للمواطنني تدار

تلعب  احلاسوب احلاسوب وشبكات أن ممن يعتقد الكثير هناك االجتماعية: احلركة  ˚

التعليم يشمل بحيث الوظيفي، ومستقبلهم تعلمهم في ومتزايداً هاماً دوراً

القائم الرقمي  احلاجز فإن ذلك توفر دون ومن واإلنترنت. احلاسوب استخدام

اجتماعياً املتدنية في الشريحة األطفال مصالح مجحفة ضد بطريقة يعمل

دعم فمن واجب احلكومة متساوية للجميع إفساح فرص ميكن وحتى واقتصادياً؛

للجميع. واحلاسوب اإلنترنت توفير عملية

أكثر  دميقراطية إلى  اإلنترنت سيؤدي  استخدام أن البعض يظن الدميوقراطية: ˚

شراكة سيزيد ذلك هو أن طموحاً األكثر الرؤى من ولعل أخرى، أو بصورة نضرة

القرارات. اتخاذ وعملية االنتخابات في الناس عامة

واالستخدام  اإلعالمية التحتية البنية تطوير أن البعض يرى النمو االقتصادي: ˚

تقنية ألن وذلك  االقتصادي. النمو  إلى  الطرق  أقصر  مبثابة هو  لها النشط

أحدث من االستفادة ثم إن العموم. وجه على اإلنتاج تشجع حتسني املعلومات

تقوية من املهم أن كما أي دولة ميزة تنافسية. في الصناعات قد يهب التقنيات

وغيرها. املباشرة، والبرامج، واخلدمات األجهزة تطوير ذلك في املعلومات مبا صناع

ولعل القومية. املصالح تعضيد تلك الشركات يصب في أن البعض يعتقد كما

السياسات من نوعاً تتطلب املعلومات اقتصاديات تطوير في األفسح الغاية

القادرة على احمللية العمالة في زيادة أن التوسع كما الرقمي. احلاجز تعالج التي

على الدولة. اقتصادية بفائدة يعود قد اإلعالم صناعات في العمل
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«قمة في العالم أنحاء في الرقمي احلاجز قضية استفحال صورة  اتضحت وقد
األمم رعاية حتت عقدت التي (Silicon Valley Challenge Summit) السيليكون» وادي حتدي
«سيسكو شركة في الناشئة األسواق على الرئيس املشرف كلمة وأكد عليها املتحدة،
والهند، اللتني  الصني باستثناء دولة، ١٣٠ في تعمل التي (Cisco Systems) سيستيمز»
لالستقرار محتمالً خطراً ومتثل واقعة كحقيقة الرقمية الفجوة  هذه فيهما تظهر
األهمية القصوى على القمة وأكدت البلدين. هذين في االقتصادي والتطور السياسي
وحاجاتها محدودة إمكانات صراعها مع في للدول النامية والتشجيع الدعم لتوفير
في الشعوب تصبح أن ضرورة إلى املتحدث وأشار الرقمية من االتصاالت لالستفادة
في العالم يجعل أن  على يساعد متواصل مجتمع في أعضاء الناشئة  األسواق

استقراراً وأماناً(١٤). أكثر النهاية مكاناً

أن غير النامية، والدول الصناعية الدول بني تقني حاجز أو فاصل بالطبع وهناك
منظمات إلى دفع أديا االتصاالت، أسواق حترير وزيادة العاملية الشبكة العنكبوتية تطور
وهيئة ،(International Telecommunication Union) (ITU) لالتصاالت الدولي االحتاد مثل
إبراز إلى  ،(ITU Telecommunication Standardization Sector) (ITU-T) الدولية املعايير
معلومات لتطوير مجتمع محددة أهداف وضع في تأخذا بزمام املبادرة وأن الفجوة هذه
املعلومات تمع القمة العاملية وعقدت للجميع(٦). ومتاح عادل نفاذ عملية يوفر عاملي
تلتها ٢٠٠٣م، في عام في جنيف (World Summit on the Information Society) (WSIS)
إعالن القمة من هذه الهدف وكان ٢٠٠٥م(١٥). عام في تونس في عقدت أخرى قمة
بني املعلوماتية الهوة تقليل عمل تنفيذية حملاولة تتبعها خطة املبادئ من مجموعة
معلومات مجتمع ببناء املشاركة  الدول والتزام رغبة مجدداً والتأكيد العالم؛ دول

بالتنمية. ومهتم شامل الناس، محوره

مت قد أنه للمعلومات الدولي االحتاد واالستراتيجية في السياسة شعبة أكدت وقد

واملعلومات لالتصاالت  املستمر االنتشار  من جهتني: ذلك حتقق وقد هائل؛ تقدم إحراز

أصحاب بني  سواء على املؤسساتية والترتيبات العالم، نطاق على املعلومات وتقنية

لفتاً األكثر ولعل أحد اإلجنازات العاملي. املعلومات مجتمع قمة في املشاركني املصالح

اجلوال جديد للهاتف مستخدم مليون من أكثر أن هو األخيرة، األعوام مدى على للنظر

بني الفترة ما في النامية الدول في الغالبية وجود مع كافة، العالم أنحاء أضيفوا في
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نوفمبر في تونس مرحلة جنيف وتكملة قمة لعقد قدماً باملضي ٢٠٠١م في القرار اتخاذ

أصحاب جهود على النجاح هذا يقتصر أن  الصعب من أنه من الرغم وعلى ٢٠٠٥م.

القمة توقيت أن من اجللي أنه غير العاملي، املعلومات مجتمع قمة في املصالح املشاركني

على تونس قمة منذ ذلك واستمر النمو في القطاع. من مسبوقة غير فترة مع تزامن قد

أرجاء العالم(٦). في للهاتف اجلوال مليارات مستخدم ثالثة إلى إلى الوصول الطريق

الثورة فاتتها أن بعد املعلوماتية عصر الثورة بقطار اللحاق على الفقيرة الدول حترص

الثامن القرن أواخر العالم فيها يعيش كان التي لظروف االحتالل والصناعية الزراعية

قدر لتحاول تاريخية مسؤولية أمام تقف الدول فتلك عشر؛ التاسع القرن وبداية عشر

إلى وأشار والغنية. العالم الفقيرة دول بني الرقمية الفجوة صدع ترأب أن املستطاع

وإستراتيجية رؤية وفق تتحد مواقفها أن ألهمية املرة هذه قد تنبهت العربية الدول أن

في الكبرى املعلوماتية األقطاب أحد تكون ألن فرصتها حتافظ على متكاملة عربية

من أهم واالتصاالت كواحد املعلومات تقنية على يعتمد املعرفي الذي االقتصاد عالم

إلى باإلضافة باقتصادياتها، والنهوض القومي دخلها وزيادة الشعوب تقدم محاور

والسياسية(١٥). بل والثقافية واخلدمية االجتماعية اجلوانب في تنموية طفرة إحداث

واسع نطاق على اإللكترونية احلكومة مشروع لتنفيذ الكبرى من املعوقات ولعل

اخلدمي املعلوماتي، واجلانب اجلانب وهي: أساسية؛ محاور ثالثة يتضمن محتواها هو أن

محاور ثالثة على يحتوي الذي بدوره القانوني إلى اجلانب باإلضافة واحملتوى اإلتصالي،

واضحة استراتيجية اعتماد فإن والقضائية، والتشريعية، التنفيذية، وهي: أساسية؛

البيئة حسب القائم الواقع دراسة اإللكترونية ينطلق من احلكومة في بناء وحكيمة

إلى العمل الرقمي، العمل الواقعي نقل في املباشرة قبل مشكالته وجتنب الواقعية

البيئة في العيوب وتالفي االفتراضي إلى العالم احلكيم االنتقال إلى حتماً مما سيؤدي

األجهزة بني البينية العالقات تكامل من تنشأ التي التحديات ومعاجلة اإللكترونية،

فيما احلكومية املؤسسات بني إمكانات  فجوة رقمية وجود أهمها(١٦)، ومن احلكومية

كفاءة في واضحة آثاراً خلف مما وهذا للمعلوماتية، األساسية البنية بتطبيق يتعلق

حكومية. بكل جهة اخلاصة املواقع وعدد ومحتوى
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والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر  مع بالشراكة لالتصاالت الدولي االحتاد  قام

الكورية والوكالة ،United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

 Korea Agency for Digital Opportunity and Promotion لها والترويج الرقمية  للفرص

التقدم  وترصد الرقمي الفاصل قياس إمكانية األولى للمرة توفر أداة بوضع (KADO)

الرقمية الفـرصـة مبـؤشـر تعـرف التي األداة هـذه املعلوـمات. مجتمـع  بناء في

من ١١ مؤشراً لتقنية  استحدثت مركبة، أداة عن Digital Opportunity Index (DOI) عبارة

بواسطة املغطاة السكان نسبة فيها مبا دولياً عليها املتعارف واالتصاالت املعلومات

مشتركي ونسبة اإلنترنت النفاذ إلى بإمكانات تتمتع األسر التي نسبة اجلوال، الهاتف

ثالث إلى املؤشرات هذه وتنقسم اإلنترنت. مشتركي إجمالي إلى العريض النطاق 

املطلوبة واإلمكانية األساسي النفاذ تقيس التي الفرصة، :(١) شكل كما في فئات

واألجهزة؛ تفحص الشبكات التي التحتية، البنى املعلومات؛ مجتمع للمشاركة في

واخلدمة(١٧-١٩). املستخدم نوعية والتي تركز على االستخدام، وقابلية

.á«ªbôdG á°UôØdG ô°TDƒe .(1) πµ°T

الرقمي احلاجز تضييق واجلامعات في العالي التعليم مؤسسات دور في وإسهاماً

األربع  السنوات في املعلومات تعلم بإدخال جامعة كنيكتيكت(٢٠) قامت تخطيه  أو

أسلوب بني األكبر ولعل الفارق سنة. كل العلمي املستوى في زيادة توقع مع الدراسية

التدريس. هيئة أعضاء شراكة زيادة هو اجلديدة واجلهود التقليدية املكتبات تعاليم 
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كثرة اإلرشادات رغم جارياً املكتبات أمناء تدخل كان قبل اجلامعة التحرك من هذا وقبيل

التعليمية اإلرشادات واجلهود ونشرات الوب، وصفحات اإلنترنت، على املتوفرة املباشرة

إيجاد كيفية اآلخرين تعليم في دوراً ومساعدوهم املكتبات أمناء لعب ولقد القائمة.

ولكنه تسهيل عملية هو ذلك الدور منشورة. غير منشورة أو كانت سواء علمية مواد

هناك مواد  على احلصول كيفية إلى فرد إرشاد عملية خالل ألنه تعليمي؛ دور أيضاً

أو النشر، شركات  عن معرفة (مثل  املعلومات عن الباحث إلى  يصل علمي حتصيل

أخرى). مبواد مقارنة املواد بعض أهمية أو أكادميي، تخصص مجال في النشر

الكتساب الالزمة ثقافة املعلومات واجلهود اتلفة لتنمية التعاريف توضيح مت وقد

التالية(٢٠): الطالب املهارات

وتنسيقها. إيجاد املعلومات ونشرها كيفية وبنيتها: فهم املعلومات تنمية ˚

املصاحبة  والوسيلة واآلليات توصيل املعلومات لعمليات فهم وجود املعلومات: ˚

العمليات. تلك خالل من املطلوبة املعلومات للحصول على املطلوبة

في صياغة  وإدخالها وتكوينها املعلومات تقييم قدرة املعلومات: وتكامل تقومي ˚

املتعددة. الوسائط وباستخدام وشفهياً كتابة احملاضرات

أن التقنيات حيث خطيرة، حتوالت احلالية في الفصول الدراسية دروس التعليم تلقت

تعلم (غير التعلم من جديداً ولوناً األمي غير للمتعلم أو خاصية جديدة تتطلب احلديثة

حلالة  كيفية بدراسة قامت «الرسون»(٢١) على هذا وبناء التقليدي)؛ والكتابة  القراءة 

في مضمون التقنية إدخال طريق عن جديدة تعلم وسائل دعم سبل اختبرت فيها

آفاق الدراسة عن أفصحت  وقد اخلامس. الصف في اإللكترونية للقراءة عمل ورشة

ورشة عمل في مضمون (Literacy) القراءة القدرة على مع لتزاوج التقنية متوسعة

يدعم التقنية دمج مقتضاها أن نتائج عن الدراسة متخضت حيث اإللكترونية؛ القراءة

وكما املتوفرة. من التقنيات الطالب استفادة بدورها تدعم التي اجلديدة التعلم سبل

سبل بالقراءة) فإن أمية عدم الدراية (مبعنى األمية محو على القراءة يساعد أن تعليم

القدرة ذلك اكتساب في مبا األمية، من جديدة ألوان تعمل على محو اجلديدة التعلم

على والقدرة ،(Compuracy) احلاسوبية بالقدرة يسمى ما أو احلاسوب مع التعامل على
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واجلداول الرياضية والرموز التوضيحية والرسوم البيانية واخلرائط األشكال استيعاب

والقدرة ،(numeracy) الرقمية بالقدرة ما يسمى أو احلواجز الرقمية واألعداد وتخطي

.(Electracy) اإللكترونية بالقدرة يسمى ما املتعددة أو الوسائط وفهم إيجاد على

الكتب إلى لالستجابة الفرص من عديداً اإللكترونية عمل القراءة ورشة ولقد وفرت

هي(٢١): الوقت؛ نفس في تقنية وكمستخدمي كقراء اإللكترونية

في إبداء استجابة  اال للمشاركني اإللكترونية الكتب آليات أفسحت األولى: ˚

خطة الكتاب. لهم تتجلى تلقائية عندما

اإللكترونية. األدبية لالستجابة مدونات املدرس في ألطروحات استجاب الطالب الثانية:  ˚

عريضة: أقسام ثالثة تقسيمها إلى ميكن استجابات املدونات أبدى وبتحليل

الطالب يكونه الذي الشخصي املعنى .١

واطط بالشخصية الطالب تأثر .٢

األدبي النقد .٣

نقاشات  في يشاركون كانوا بينما حوارية استجابة في الطالب الثالثة: اندمج ˚

استجاباتهم. وتعليق بصياغة قاموا حيث رسائل؛ لوحة على منسقة غير

خمسة: من أنواع الطالب كانت استجابات أن تبني الرسائل تلك وبتحليل

خبرة استجابات .١

جمالية استجابات .٢

إدراكية استجابات .٣

تفسيرية استجابات .٤

استجالئية استجابات .٥

اعتباري فرصة لالستجابة  مرشد طريق عن االستجابة مشاريع  وفرت الرابعة: ˚

كل منها وضعت مجموعات الطلبة إلى مت تقسيم حيث اإللكترونية؛ للكتب

للكتب الشخصية  تفسيراتهم عن عبروا حيث لألدبيات، اعتبارياً مرشداً

وضعوه الذي االعتباري املرشد الطالب بنشر من مجموعة وقامت كل اإللكترونية.

وخالل ببعض. بعضه املرشد وربط املتحركة بالرسوم والصورة والتمثيل بالصوت

١٣



ي
قالحـاجـزالرقـمـ

ياختـرا
يفـ

مالعـالـ
تالتعليـ

ســا
س

مـؤ
دور

١٤

مما كلية لالستفادة احلديث التعلم استخدموا االعتباري املرشد أفكار تكوين

املتوفرة. التقنية تقدمه

فيه مع التفاعل للطالب للتعلم ميكن اإللكترونية جواً القراءة عمل ورشة وفرت وقد

ويستخدمونها. واالتصاالت املعلومات تقنيات على يتدربون عندما البعض بعضهم

خالل احلوارات من االجتماعية الروح تنمية على املبني التعلم أمكن اخلصوص، وعلى وجه

كذلك االفتراضي. املرشد وضع مشاريع في اإللكتروني، الرسائل على لوحة املتواصلة

احلاضر. الوقت املتعلمني في إلى التعليم رجال استجابة ضرورة الورشة أكدت فإن

واملدرس  الطالب، يلعبه الذي الدور خصائص باختبار قامت إحدى الدراسات(٢٢) كما

املدارس طلبة قدرة في الرقمي للحاجز بالنسبة والبيت، واملدرسة والفصل الدراسي،

الباحثون قام وقد منها. واالستفادة التقنية آليات من إلى العديد الدخول على األولية

فصالً  في ٤٨ الرابع واخلامس في الفصل طالباً ١,٠٢٧ طرح على استبيان بجمع بيانات

تسلسلي(٢٣)  إحصائي منوذج وباستخدام األمريكية. أوهايو والية شرق في شمال دراسياً

وقد الدراسية.  الفصول في معينة تقنية آليات استخدام مبتوسط التكهن أمكن

أن: عن البيانات حتليالت أسفرت

شخصية  ممارسات في التقنية آليات يستخدمون العموم وجه إلى الطالب ˚

تعليمية. في أنشطة من استخدامها أكثر وفردية

في  جداً قليل  احلاسوب بواسطة واإلنتاج والتفاعل الكتابة آليات استخدام ˚

الكبرى. املدن ضواحي في مجتمعات عنه واألرياف مدارس املدن

املدرسني. خبرة مستوى يتوقف على احلاسوب آلليات الطالب استخدام ˚

العوامل  من التقنية في  املدرسني وآراء للتقنية  املدرسة ودعم  املدرسة، موقع ˚

اإلنتاج آلليات الدراسي الفصل طالب استخدام على فجوة مباشرة تؤثر التي

لهم. ال تتوفر ومن البيت في احلاسوب آليات لهم تتوفر من بني القائمة

شبكات متكني كان من عوامل واملعلومات االتصاالت تقنيات السريع في التطور إن

(EMISPHER) «إميسفر» شبكة أنشئت وقد بعد. عن والطب اإللكتروني التعليم
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األبيض البحر منطقة في الصحية الرعاية مجال في الرقمي احلاجز تخطي سعياً وراء

والقمر إمكانات اإلنترنت عن طريق دمج جامعة طبية افتراضية مت إنشاء حيث املتوسط،

للطب حاضرة تطبيقات مع دائمة وعلمية طبية رابطة إنشاء أمكن وبهذا الصناعي(٢٤)،

والعالج، التشخيص عمليات في ثانٍ رأي على واحلصول البعيدة اخلبرة بعد لتوفير عن

وباستخدام املتوسط.  األبيض البحر عبر اخلبراء  مستوى على شراكة  تبني وكذلك

خالل من التعلم ميكن بعد عن التعليم للشبكة في املباشرة على االتصاالت القدرة

مع املركز. احلي التفاعل احتمال مع عمليات مركز مع احلية الشراكة

احلاجز عبور مركز الرقمي  احلاجز تخطي في اجلامعات مساهمة أمثلة  ومن

جامعة ملحق  أنشأه الذي  (Center to Bridge the Digital Divide) (CBDD) الرقمي

ملد واشنطن بوالية (Spokane) سبوكني  مبدينة (WSU Extension) واشنطن والية

عن املعيشي مستواهم رفع على  اخلدمات من احملرومني الناس  ملساعدة العون يد

املدنية املؤسسات مع الشراكة تسهيل  طريق عن وذلك  املعلومات؛ تقنية طريق

أحوال عملية حتسني كانت السياسة. وملا وتوجيه التعليم والبحوث وتوفير والتجارية،

ذاتها حد في توفر قليالً ما به املتصلة املعلومات وتقنيات الوب استخدام إمكانات

يتطلب املركز فإن واملنظمات واملؤسسات اتمعات تواجهها التي للتحديات احلل

لتبني الالزمة واالقتصادية والتعليمية والسياسية الثقافية إلى العوامل اإللتفات

املنشودة. احللول إلى للتوصل التقنيات تلك

العديد تضم عمل مجموعة من تتكون التي القروية الشبكة مشاريع املركز ومن

املعلومات مجال في العمل فرص إيجاد  على وتركز  املتشابكة التخصصات من

هذا باإلضافة املستدامة. الريفية اتمعات حتتاجها التي املبتكرة القيادية والقدرات

املدرسني، وتدريب اتلفة  اتمع ووحدات املدارس ربط مشروع على اإلشراف إلى

عاملية. معلومات شبكة إيجاد في واملعونة

العماد واملعلومات االتصاالت تقنية جعل في تبذل التي الكبيرة اجلهود ورغم

األكادميي االستخدام أن هي الباقية فإن احلقيقة اجلامعي التدريس والتعلم في املركزي

زال ما فيها التدريس هيئات  وأعضاء اجلامعة طالب من العديد بواسطة الرسمي
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بالنسبة تشغيلية  نقائص عدة إلى العادة في الظاهرة تلك ترجع وبينما ً؛  محدودا

إلى عالقات تشير الواقعية الشواهد فإن واجلامعات، التدريس هيئة وأعضاء للطلبة

في التقنية لهذه نسبياً املتواضع االستخدام في تتسبب نطاقاً أوسع اجتماعية

هامشية في تتسبب متباينة عوامل  عدة  هناك أن الواقع وفي العالي(٢٥). التعليم

متزمتة أنشئت بصورة احلاسوب قد فتقنية اجلامعة. في وحتجيمها احلاسوب تقنية

أهل بها يرحب التي واملرنة واملبتكرة املنتجة االستخدامات إمكانية تعوق ومقيدة

االستخدام حتدي احلالي التعليم تمع ميكن القيود، هذه ضوء وفي التعليمية. التقنية

التعليمية التقنية ألهل النقدي واملعلومات بإعمال الفكر لتقنية االتصاالت احملدود

في البيئة اجلامعية. احلاسوب تقنية التوسع والتمكني الستخدام كيفية في

عليها تعمل أن العالي التعليم ملؤسسات ميكن  جبهات عدة هناك أن شك ال

يبحث اإلصدار هذا فإن ولذا  أوجهه، بجميع اإللكتروني أو الرقمي احلاجز لتحطيم

إنشاء بهدف اإللكتروني أو الرقمي احلاجز اختراق في العالي التعليم مؤسسات دور

احلواجز بأنواع تعريفاً  اإلصدار  هذا يقدم املقاصد تلك ولتحقيق املعرفة. مجتمع

حتديد ثم الرقمي؛ للحاجز اتلفة الصور اختراق أساليب وحصر وتداعياتها؛ الرقمية

برنامج وضع ذلك يلي الرقمي؛ احلاجز اختراق في عموماً مؤسسات التعليم العالي دور

اململكة. في إتباعه احلاجز الرقمي ميكن الختراق تنفيذي
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الرقمي الحاجز خصائص
االجتماعي االحتواء االفتراضية  ˚ التفرقة الرقمي  ˚  طبيعة احلاجز  ˚

الثقافي االجتماعي التأويل االجتماعي الثقافي  ˚ التناغم  ˚
مجتمعات تقنية االتصاالت واحلاسوب إنشاء تقنية اتمع  ˚ ˚
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الرقمي طبيعة احلاجز
قدرة فريق لديه الناس؛ من فريقني بني فرجة حتول إلى الرقمي احلاجز تعبير يشير

أو مدخل منفذ لديه ليس وفريق واملعلوماتية، الرقمية التقنية توظيف على فعالة

فجوة في تكون وقد ثغرة أو كشق تكون بسيطة قد الفرجة تلك التقنية. إلى تلك

العيني احلصول في الفريقني بني التوازن عدم يتضمن فاحلاجز عظم أخدود. وعموماً

مواطن لكل واملهيئة املطلوبة املوارد واملهارات في عدم التوازن كما يشمل التقنية إلى

هو الرقمي احلاجز فإن ومبعنى آخر .(Digital Citizen) رقمي كمواطن الفعالة للمشاركة

واالتصاالت املعلومات تقنية من االستفادة اتلفة في شرائح اتمع املساواة بني عدم

تتصل بها. التي اقتناء املهارات في التساوي وعدم

اموعات تتضمن الرقمي مضمون احلاجز في احلديث عنها يجرى التي واموعات

أجناس إلى تنتمي التي اموعات أو والغني؛ الفقير أي اقتصادياً واجتماعياً، املتباينة

األصحاء أو السن، وصغار  السن كبار أو واألقلية، األغلبية أي الناس، من مختلفة

مناطق في املقيمة اموعات أو واألميني؛ املتعلمني أو واإلناث، الذكور أو واملعوقون،

إلى االختالف يشير العاملي الرقمي احلاجز أن كما واحلضر. الريف مثل مختلفة، جغرافية

التقنية. حيازة مستوى في الدول بني

ملكية في الناس بني الفوارق إلى يشير األصل في الرقمي احلاجز تعبير كان ولقد

حيث ٢٦)؛ القرن املاضي(١، التاسع من حتى منتصف العقد كذلك احلاسوب، وظل أجهزة

استخدم وقد ١٩٩٥م(٢٧). عام في سياسية وخطب صحفية عدة مقاالت استخدم في

عام سياسي خطاب في جور» التعبير «آل الرئيس كلينتون» ونائب «بيل الرئيس من كل

كانت ولقد األمريكية(٢٨). املتحدة الواليات تينيسي، بوالية نكسفيل، مدينة في ١٩٩٦م

«نتيا»  واملعلومات لالتصاالت الوطنية بها اإلدارة قامت التي (٢٩ اإلحصائيات(٢-٤، سلسلة

الذي الرقمي، احلاجز  تعبير تعريف  وإعادة  وشيوع شعبية  على  املساعد العامل مبثابة

دبليو «جورج الرئيس من بداية حكومة «نتيا» تقارير أن غير الحقة(٢٧). تقارير في استخدم

في  املستمر النمو على  أكثر  وركزت الرقمي احلاجز على التركيز عن عزفت (٣١ بوش»(٣٠،

الشبكة. سرعة
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من التعريفات للحاجز العديد فهناك عامة أفكار عن املعبرة التعبيرات من وكأي

واإلنترنت احلاسوب يستخدمون الذين أولئك املستعصية بني الفجوة ومنها الرقمي،

ملكية في الفجوة إلى التعبير أشار البداية ففي يستخدمونهما(٣٢). ال الذين وأولئك

محور هو اإلنترنت استخدام أصبح وملا العادية الستخدامه. الفرص في أو احلاسوب

اإلنترنت استخدام في الفجوات ليشمل التعبير استعمال حتول احلاسوب وظيفة

على احلصول عن فجوات التعبير في استخدم والحقاً احلاسوب، جانب استخدام إلى

املساواة عدم اإلشارة إلى في التعبير يقتصر وبهذا لم السريعة(١). الشبكات خدمات

على القدرة في الناس بني املساواة عدم أيضاً بل احلاسوب، جهاز إلى احلصول في

كلية(٣٣). تقنية املعلومات استخدام

لسعة نطاق نتيجة عليها ومختلف ضمنية الدقيقة الرقمي احلاجز طبيعة إن ثم

على احلصول على القدرة في التوازن عدم تقييم في استخدامها التي ميكن املعايير

وندرة متقدمة؛ أو شائعة كانت سواء املتوفرة، واملعلومات  االتصاالت  تقنية خدمات

ميكن التي املعايير إن ثم التقنية.  استخدامات جوانب بعض  عن املسهبة البيانات

إلى متيل الرقمي احلاجز مضمون ال ميلك في ومن ميلك من بني في التمييز توظيفها

املتعلقة اإلنترنت والتفصيالت شبكات وتوصيالت األجهزة على احلصول على التركيز

يشجع ال الصورة بهذه القضية طرح يرى أن هناك من فإن املنطلق هذا ومن بكليهما.

ميلك، من ال مجموعات تكون التي األقليات حاجات لإلنترنت يسد محتوى وضع على

تبني في الرغبة  لديهم  وليس  التقنية تهاب  مجموعات حاالت  ميثلون أنهم حيث 

بأنفسهم(٣٤). احلديثة التقنيات

من أنها عارض حيث أخرى، بجوانب مرتبطة الرقمي احلاجز قضية يرى أن من وهناك

هذا اتمعات(٣٥). في املتأصلة املساواة وعدم كالفقر  تعقيداً أكثر عوارض مشاكل

رئيسة عوامل أربعة من املساهمة نتيجة يقوم الرقمي احلاجز أن يرى هناك من بينما

جانب إلى والعنصر؛ والدخل، التعليمي، واملستوى واالقتصادية، االجتماعية املنزلة هي

التقنية(٣٢). على باحلصول أخرى تتعلق عوامل

٢٠
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قضية خطورة الناس ملدى وغالبية القرار وصانعي التعليم جماهير رجال إدراك إن

االجتماعية للشرائح اليومية احلياة حتسني في دور اإلنترنت فهم إلى أدى احلاجز الرقمي

لها(٣٢). والتمكني االجتماعية العدالة من قدر أكبر وحتقيق املهمشة

رواجاً اإلنترنت فيه القت الذي الوقت أي  املاضي؛  القرن من التاسع  العقد خالل 

لتوظيفها؛ احملدودة غير الفرص هي التي حتد من حساسة قضية هناك أن أتضح كبيراً

في ليس الذين أولئك بني الفجوة لردم وسيلة إيجاد احلاسوب على ممتهني لزاماً وأصبح

في قدرتهم وبني من اإلنترنت إلى الدخول إمكانية أو حاسوب جهاز حيازة مقدورهم

املؤمترات مئات عقدت الرقمي. وفجاءة باحلاجز يسمى ما أو واإلنترنت احلاسوب استخدام

احلكومية السياسة في واخلبراء وعلماء االجتماع احلاسوب مهنيو فيها شارك التي

وتقادم الوقت ومبرور القضية؛ لهذه  أنفسهم كرسوا  حيث العالم، مستوى على

مشكلة الرقمي احلاجز أن افتراض مع القضايا  هذه  مبثل االهتمام تضاءل اإلنترنت

اتمعات كما بني يوم بعد يوماً تتسع زالت ما الفجوة أن نفسها بنفسها. إال ستحل

بدليل عدم العالية التقنيات في املتقدمة في اتمعات التعمق في مستمرة أنها

مجتمع املعلومات(٣٦). املساواة في

األمريكية(٢٩)  واملعلومات الوطنية نشرته إدارة االتصاالت الذي الرقمي احلاجز اصطالح إن

وأصبح إلى أخرى، دولة من املعلومات تقنية أحوال في الفارق به يقاس الذي أصبح املعيار

باالنشقاق اهتمامهم تصاعد الذين االجتماع وعلماء السياسيني القادة تهم قضية

القادرين. غير وأولئك واإلنترنت احلاسوب إلى الدخول على القادرين أولئك  بني االجتماعي

اتلفة. البلدان بني قائمة هي الواحد كما داخل البلد في حقيقية الفجوة والواقع أن

يزيد دخل األمريكية ذات العائالت من ٪٨٠ أن يظهر ٢٠٠١م، عام صدر تقرير في وقد

العائالت بني بنسبة ٢٥٪ مقارنة اإلنترنت مع مباشرة يتعاملون سنوياً ألف دوالر ٧٥ على

بيوتهم اإلنترنت في يستخدمون البيض من ٪٥٥ أن كما الفقر. الشديدة األمريكية

الصعيد على أما األسبانية(٣٧). األصول من ٪٣٢ ونسبة السود بني ٪٣١ مقارنة بنسبة

ليس أي .٪١ من أكثر على األفريقية الدول باإلنترنت في املتعاملني نسبة تزيد ال الدولي

املساواة. لعدم أخرى واقتصادية اجتماعية مبقاييس تتصل الفجوة أن عجيباً

٢١
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االفتراضية التفرقة
وعلى التقنية  آليات  حيازة على القادرين بني رقمية  فجوة  هناك أن شك ال

أبعد القضية ولكن استخدامها. أو امتالكها على القادرين وأولئك غير استخدامها

التي االفتراضية املساواة عدم خالل من القضية تعريف إعادة  ميكن ولذا ذلك من

االتصاالت إلى  الدخول على القدرة تشمل والتي احلواجز تلك  سلسلة عن تتحرى

على فالقدرة االقتصاديات(٣٨). احلال وبطبيعة السياسية واملشاركة واملهارة الرقمية 

كما التقنية. استخدام على القدرة دون كافية ليست واحلاسوب اإلنترنت إلى الدخول

األساسية للتحقق التبريرات توفر السياسية الفرص االقتصادية واملشاركة ظروف أن

وفي بأفراد. خاص طالع سوء مجرد وليست عامة قضية مشاكل عدم املساواة أن من

إنسانية نظر وجهة من الرقمي إلى احلاجز االفتراضية تنظر املساواة أن عدم الواقع

وعملية(٣٨). معقولة استراتيجية سياسات وضع بهدف

االحتواء االجتماعي
املفهوم على تركز االجتماعية  واملساواة احلديثة التقنيات حول الدائر النقاش إن

احملدودة النظرة يتخطى والتقني االجتماعي االحتواء إن الواقع حلاجز رقمي؛ وفي املبسط

واالتصاالت املعلومات إلى تقنيات للتوصل اتلفة الصور حتليل إلى ميلك وملن ال ميلك ملن

والتعليم واالقتصادية والنفسية واللغوية واالجتماعية السياسية بالعلوم باالستعانة

واالتصاالت املعلومات شبكات إلى الدخول طرق اختالف أن الواقع وفي واالتصاالت.

واالجتماعي. االقتصادي أو التفرق التجمع في تساهم التي هي

املتحدة تشمل الواليات املتطورة والنامية البالد من خاصة أحوال دراسة على وبناء

املنطلق أن وجد  شاملة نظر وجهة من والهند والصني، والبرازيل، ومصر، األمريكية،

وإيجادها وتبنيها املعرفة إلى الوصول على القدرة  أن هو املعاصر اتمع في احملوري

ينقل االحتواء االجتماعي التركيز على هذا فإن وبالتالي االجتماعي(٣٩). لالحتواء أساس

التغلب يجب التي الفجوات  أو الهوة الرقمي من احلاجز مسألة في االهتمام محور

كفاءة خالل من مواجهتها يجب اجتماعية تنمية حتديات إلى املعدات بتوفير عليها

احلاجز قضية في الكبرى األهمية أن أي واملؤسسات؛ اتمعات في التقنية إدماج
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في قدرة الناس ولكن واإلنترنت احلاسوب املادي ألجهزة الوجود بالضرورة ليست الرقمي

معنى. ذات اجتماعية للقيام مبمارسات التقنية استخدام على

العقد منتصف في األمريكية املصطلحات إلى سبيله وجد الرقمي احلاجز إن

أن احلوار غير املعلومات؛ توظيف تقنية القدرة على املساواة في عدم إلى ليشير التاسع

تداعيات كونها من فنية بدالً كمشكلة القضية مع احلاجز يحاول التعامل حول العام

اجتماعية قضية تشكل الرقمي احلاجز قضية أن األمر وواقع أعوص. اجتماعية ملشاكل

الذي دار النقاش مثل متعددة تاريخية أمثلة على بناء التقنية من دون االستفادة حتول

قضية شكل الذي والسابع السادس العقدين في التلفاز توصيل كابالت حول سابقاً

التجني من موجة إلى تفادي يؤدي قد الرقمية الهوة ردم أن الفارق هو كبرى. اجتماعية

اتمع(٤٠). من شريحة على االجتماعي

االجتماعي الثقافي التناغم
خاصة تلك عديدة؛ قوى تتسلط فيها البيئة التي ما أنه اجتماعي وضع ميكن تعريف

الوضع(٤١). ذلك في اتمع أعضاء اآلخرين، على مع الشخصية العالقات املنبعثة من

الفرد تفسير طريقة التي تشكل واملمارسات واملعتقدات القيم إلى الثقافة وتشير

البيت أي االجتماعية؛ األوضاع في مختلف الثقافة وتتجلى .(٤٣ به(٤٢، احمليط للعالم

دوراً يلعب االجتماعي الوضع أن إلى ما يشير الشواهد من وهناك واملدرسة واتمع.

في مشهوداً دوراً الثقافة تلعب بينما اتمع للتقنية(٤٤)، استخدام كيفية في مرموقاً

التقنية(٤٥). مع الفرد تفاعل مستوى

عامل الثقافي االجتماعي من التناغم مستوى محدد حتقيق فإن املنطلق من هذا

مألوفة تقبل تقنيات غير على لتشجيع أفراد مجتمع اجلهود الساعية جناح في مهم

وذوي األقليات بأن القول أن في مراء وال واإلنترنت. احلاسوب تقنية  ذلك  في  مبا لهم

التقنية غير أو مهابة (Technophobia) التقنية» «فوبيا من يعانون ال املتدنية الدخول

حيث بينهم؛ الالسلكية االتصال ووسائل تقنية الهاتف احملمول توغل بدليل املألوفة

أنها إلى جانب ضرورية، هذا عدة واستخدامات فوائد لهم تلك التقنية تقدم مثل أن

مع تتماشى أنها جانب إلى االتصال باآلخرين في الرغبة اجتماعية مثل  حاجة توفر



٢٤

ي
قالحـاجـزالرقـمـ

ياختـرا
يفـ

مالعـالـ
تالتعليـ

ســا
س

مـؤ
دور

٢٤

فإن املقابل، في االجتماعي. رمزاً للتميز متثل ما وعادة قيمة، معينة ثقافية ممارسات

الذهن إلى يتطرق وال متنوعة أغراضاً تدعم مرنة طبيعة من لها مبا احلاسوب تقنية

املصممني على فإن  ولهذا  محدداً. استخداماً أو منفعة لها أن على  وهلة  أول من

استراتيجية البحث عن عند للمستخدم التحتية البنية مالءمة ضمان واططني

أجهزة بإمكان املؤكد أن من أن كما اتمع؛ في واإلنترنت احلاسوب تقنية لنشر فعالة

من يصاحبها مبا في اتمع التوغل مستويات أعلى من حتقق أن واإلنترنت احلاسوب

والثقافية. االجتماعية العوامل االعتبار في يؤخذ عندما  نافعة، استخدامات أمناط

حياتهم حتسني في التقنيات  تلك فوائد  من حتققوا ما إذا الناس فإن آخر،  مبعنى

من لون حتقيق لهم ميكن وبهذا  سيتقبلونها وأنهم بد ال  ومجتمعاتهم وأسرهم

واالجتماعي(١٢). الثقافي التناغم

بتقنية الشخصي واالجتماعي الربط في األسلوب املتبع على يجب ذلك، بناء على

أوالً ثم واالجتماعية الشخصية االهتمامات على للتعرف شامالً يسعى يكون أن ما،

تقتصر ال على الطريقة أن كما يجب االهتمامات. لتلك التقنية تلك دعم كيفية حتديد

بهم من احمليطة باموعات كذلك تهتم يجب أن بل فحسب اتمع شراكة أفراد على

مستنبطة الطريقة تلك ااورة. املدارس واملكتبات واألعمال مثل ومؤسسات جمعيات

اتمع تنمية ممارسة وكذلك الثقافي(٤٤)، والتأويل االجتماعي(٤٥)، التأويل نظريات من

مع اتمع تقنية بني أفضل ممارسات األسلوب يجمع هذا احمللية(٤٦). املوارد على القائمة

الثقافي. اتمع كوسيلة لتحقيق التناغم االجتماعي بناء أفضل ممارسات

االجتماعي الثقافي التأويل
والتأويل االجتماعي(٤٥)، التأويل نظريات من تركيبة الثقافي االجتماعي التأويل 

تشير والتي بالتعلم؛ اخلاصة اإلنشائي(٤٧)، التأويل نظرية من ومستنبطة الثقافي(٤٤)،

حيث التصميم، أنشطة في بهمة عندما يشاركون يتأتى للناس تعليم أفضل أن إلى

الشخصي واالندماج عملية التعلم في بالتحكم لهم شعوراً توفر األنشطة تلك أن

تشخيص أفضل إذا كان ما حول بعيد أمد منذ جارياً حواراً أن هناك الواقع وفي فيها(٤٨).

قائم(٤٩). في مجتمع ثقافي أنه عملية اندماج إدراك فردية أم عملية هو أنه للتعليم
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االجتماعية(٥٠-٥٣). للثقافة ومنظروا اإلنشائيون  بها جاء املتضاربة النظرات هذه

منوذج إنشاء وإعادة  إنشاء في النشاط من  يتعلم  الفرد أن يعتقدون فاإلنشائيون 

للمعرفة اإلنشائي التفسير حيث وثقافي؛ اجتماعي مضمون خالل من للعالم فكرى

االجتماعية الثقافة فمنظرو باملقابل الطالب. إدراك في النفسي التنظيم من يتأتى

وثقافية اجتماعية ممارسات في الشراكة خالل من يتعلم الشخص أن يعتقدون

الذي الثقافي التشبع عملية من يتأتى للمعرفة  اإلنشائي التفسير حيث منظمة،

املتعلم. بها يقوم

التأكيد  طريق عن النظرتني من كل في متعددة أوجه من يركب اإلنشائي والتأويل

اإلنشائي التعلم بيئة ورؤية االجتماعي. النشاط طريق عن تتطور الفرد تنمية أن على

سواء متعلمني؛ مجتمع من بدعم اهتماماته، استكشاف حرية للفرد توفر رؤية هي

فهم متعمق. وخصائص بيئة إلى إرشاده ميكنهم احملدثني، من اخلبرة أو ذوي من كانوا

بني التفاعل يوجهها والتي األفراد بني لألفكار املثري التبادل تتضمن التعلم اإلنشائي

فإن ولهذا فيها. يشتركون التي واالعتبارية العينية املنشآت وكذلك البعض بعضهم

الدور إلى جانب للفرد اإلدراكية التنمية على اهتمامها اإلنشائي تصب بيئة التعلم

من كال ولهذا فإن التنمية. هذه تعزيز في احمليط واملضمون البشري اتمع يلعبه الذي

امتداداً للنموذج اإلنشائي(١٢). ميثل واالجتماعي الثقافي التأويل

»YÉªàL’G πjhCÉàdG

وضع في اإلنشائية األنشطة في الشراكة أن  على االجتماعي التأويل نظرية تنص

االجتماعي(٤٥). الوضع يعزز للفرد التنموي والنشاط الفرد، تنمية دورات تعزز اجتماعي

االجتماعية: املنشآت من أنواع خمسة إيجاد إلى تشير األنشطة اإلنشائية في والشراكة

االجتماعية العالقات .١

الفعاليات االجتماعية األحداث أو .٢

املشتركة امللموسة األغراض .٣

املشتركة االجتماعية واملشاريع الغايات .٤

املشتركة املتوارثة والسنن التقاليد .٥

٢٥
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يهم بالنسبة أنه كما اتمع، رغبات لتحقيق مفيداً إطاراً االجتماعي يعتبر والتأويل

مع اآلليات التي تتماشى ومن في دعم تلك الرغبات. التقنية تلعبه أن ميكن الذي للدور

واتمع. الفرد تنمية دورة تعزز التي االجتماعية اإلنشاءات دعم النموذج آلية هذا

االجتمـاعـي التـأويـل مبادئ على بنـاء التقنيـة تشكيل إمكانية على وللتدليل

«ميـوزيـك» اـتمع في املتعـدديـن املستخدميـن نظـام اجتمـاعـات تصميـم تـم

اجتماعية تسهل إنترنت وهي شبكة ،Multi-User Sessions in Community (MUSIC)

اإللكتروني،  البريد رسائل واستقبال إرسال تتضمن املعلومات(٤٥) اتمع وتبادل اتصاالت

فعاليات وجدول باتمع، وإعالنات الفعاليات اخلاصة ،(Bulletin Board) اتمع أخبار ولوح

فعالية «ميوزيك» أثبتت وقد  إلخ. .. للمجتمع، (Chat Room) دردشة وغرفة اتمع،

خاصة في:

االجتماعية العالقات دعم .١

االجتماعية الفعاليات دعم .٢

املشتركة االجتماعية واملشاريع األهداف دعم .٣

مكونات. تآزر ثالث يتكون من االجتماعي التأويل منوذج أن أي

التي الثقافية واملواد االجتماعية للعالقات  مضموناً ميثل االجتماعي  الوضع إن

خاللها من ميكن التي الثقافية االجتماعية والعمليات لألنشطة الساحة  تهيئ

على تؤثر أن ميكن تلك البنيات اخلارج. في واملتولدة الداخل من النابعة البنيات تنمية

بتغيير الوضع تطور في تسبب جديدة وعمليات مالبسات بإضافة الوضع االجتماعي

جانب إلى الثقافية، والعمليات واألنشطة املواد تغيير أو وإضافة القائمة العالقات

جديدة(٤٥). واجتماعية إدراكية تطورات تبني

الداخل من النابعة البنيات إلى احلاجة إلى االجتماعي التأويل منظرو يشير وبينما

نوعية صراحة عن يفصحون ال فإنهم االجتماعي، بالوضع اخلارج املتعلقة في واملتولدة

وجهة من من املتعلمني مجتمع تنشيط في فعالة تكون أن ميكن التي البنيات تلك

مفيد(٤٤). لتضيف ما هو الثقافي التأويل نظرية تأتي العرض ثقافية. في هذا
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أهداف ابتكار خالل جيدة من األفراد يتلقون التعلم بصورة أن الثقافي يزعم التأويل

احمللية(٤٤). ثقافاتهم معان مشتركة مع  ولها الثقافية تعبر عن هويتهم  العالم في

أو صور، بينها من األشياء من مجموعة أو رسماً، يكون أن الثقافي للمنشأ وميكن

آخر ميثل مشروع أي أو للمجتمع، إلكترونية دورية نشرة أو الوب، على موقع شخصي

وبهذا املعرفة اجلديدة. يسهل املشاركة في نفس الوقت وفي الثقافية، للهوية تعبيراً

التأويل مثل أنه؛ كما الشخص، رغبات لتنمية مفيداً إطاراً ميثل التأويل الثقافي فإن

ومن الرغبات. تلك دعم في التقنية تلعبه التي الدور حتديد في مهم عامل االجتماعي،

الثقافي للشخص، عن التراث التعبير تبني آلية النموذج مع هذا تتماشى اآلليات التي

واتمع. للشخص التنمية دورة تعزيز ميكن وبهذا

«ميكروورلد لغة تستخدم  واحدة؛ على طالبة سنوات أربع ملدة دراسة أجريت وقد

وقد األولى. التعليمية املراحل في االستخدام الشائعة   (Microworld's Logo) لوجو»

في األمريكيني السود من غالبيتها مدرسة وهي «بيج» أكادميية في الدراسة أجريت

كيفية وضحت الطالبة ومبشاهدة ماسشوستس. والية في  حضري مجتمع  وسط

تتأثر احلاسوب على املبرمجة لألفكار  فهمها أن وكيف والبنيات للمشاريع برمجتها

في الطالبة طالقة رعاية في فعاليتها املشاريع تلك أثبتت وقد  الثقافية. بهويتها

.(٤٤ والتقييم(١٢، والتوازي التجزيء مثل حسابية مواضيع لعدة فهمها وسهلت التقنية

جيداً  ذلك يفعلون  وأنهم معرفتهم متثيل على قادرون األطفال أن إتضح ولقد

مشاريع على موضوع الدراسة الطالبة أعمال حالة وفي عاملهم، في تأويل أشياء خالل

في اخلصوص وجه على جيدة بصورة  حدث الذي التأويلي التعلم  أن تبني البرمجة

مما يؤدي الثقافي، املضمون مع جنب إلى جنبا الثقافية هويتها استكشاف مضمون

الثقافي. التأويل إلى التأويل مجال امتداد إلى

»`aÉ≤ãdG »YÉªàL’G πjhCÉàdG

التدليل في جنب إلى جنباً يعمالن والتأويل الثقافي االجتماعي التأويل الواقع إن في

وكأعضاء في األفراد كوحدات مستقلة حاجات توفر أن التعلم بيئة بإمكان أن على
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الفرد تنمية املمكن تعزيز من أن تؤكد الثقافي التأويل االجتماعي ونظرية أكبر. مجتمع

االجتماعي الوضع مع تتجاوب ومشتركة مستقلة إنشائية أنشطة طريق عن واتمع

أنفسهم. للمتعلمني الثقافية  الهوية وكذلك املتعلمني من مجتمعاً يشمل الذي

كل اهتمامات على يحتوي إطاراً  متثل الثقافي االجتماعي التأويل فكرة  فإن وبهذا

االهتمامات. تلك دعم في التقنية في دور كذلك هامة أنها كما واتمع، األفراد من

تراثهم عن التعبير من السكان متكن آلية النموذج هذا مع تتماشى التي اآلليات ومن

واملوارد؛ املعلومات لتبادل اتمع  في واسع  نطاق  على اتصاالت متكن كما الثقافي،

واتمع(١٢). للفرد التنموية الدورة تعزز فإنها وبهذا

احلاسوب،  متحف ينظمه الذي (Computer Clubhouse) احلاسوب» منتدى «بيت ولعل

مؤسسة في املتعددة الوسائط معمل مع بالتعاون العلوم، متحف من جزء هو الذي

فيها تتناغم بيئة رعاية في الناجحة للجهود مثال ،(MIT) للتقنية ماسشوستس

١٥ منتدى منها اثنان  على يزيد ما أنشئ وقد الشباب(٥٤). من موعة واتمع الثقافة

األمريكية. املتحدة الواليات خارج

عينية أغراض بإيجاد اهتماماتهم لتحقيق السعي للشباب ميكن املنتدى» «بيت وفي

ومعلميهم. زمالءهم مجتمع يضم في مضمون هويتهم الثقافية وافتراضية تعكس

املدينة وميثل وسيلة شباب يخدم تقنية للمجتمع، حيث كمركز املنتدى» «بيت ويعتبر

التأويل. أصحاب أفكار تقليد على القائم املركز في للتعليم خاصة

للحاسوب األساسية املهارات  الشباب تعليم  هو املراكز  تلك  من العديد من والهدف

بفصاحة أنفسهم عن التعبير كيفية الشباب تعليم هي املنتدى وغاية  وتطبيقاته؛

تقنية. إلى مشاريع حتويل األفكار على قدرتهم في ظاهر وهذا بتوظيف التقنية احلديثة(٥٥).

فقط مستهلكني ومبتكرين وليس مصممني الشباب يصبح املنتدى» «بيت وفي

أعمال إليجاد البرامج أحدث يوظفون املشاركني حيث أن على احلاسوب؛ قائمة ملنتجات

افتراضية، وعوالم املتعددة، باألوساط  وعروض عددي، ومتثيل متحركة، ورسوم فنية،

آلية(٥٤). ومنشآت بل الوب على ومواقع
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تقنية اتمع
تقنية في متمرس تمع مناذج ليشمل تطور قد اتمع حاسوبية تعبير إن

منها: احلاسوب(٥٦)؛

تكاليف  مجتمع، لقاء في إلكترونية شبكة خدمات أو مجتمع شبكات في توفير  ˚

اتمع. ذلك أفراد من للمستخدمني تكاليف بدون قليلة أو

مفتوحة  مرافق تتضمن مجتمع في تقنية مراكز أو مجتمع في حاسوب مراكز  ˚

حاسوب، فرص جهاز اقتناء على القادرين غير من اتمع ذلك في للناس توفر

الفنية والدعم. اإلرشادات جانب إلى احلاسوب، استخدام

الدخل  قليلي مثل اتمع بعض أفراد تهم وفرة مواد أو خاصة مبجتمع محتويات ˚

التقنية. استخدام وحتفيزهم على لتشجيعهم بحياتهم، وذلك وتتعلق

حاسوب، أو برامج أو أجهزة، من وفق ما توفره تقسيمها والسبل ميكن النماذج تلك

تصنيفها ميكن كما باإلنترنت. االتصال املباشر تسهيل أو أو مواد، حتتية، بنية أو تدريب،

اجتماعية، ومنظمات وشباب، ومدارس، أفراد، من باخلدمات املنشودة اموعات وفق

وكبار بعينه، واألقليات العرقية واملشردين مثل حي خاصة مجموعات أو الناس؛ وعامة

السن(٥٦).

استجابة جغرافية منطقة في محلياً مجتمعاً تخدم عملية هي وتقنية اتمع

جهود أي فإن التعريف هذا على وبناء ملشاكله(٥٧). حلول  وإيجاد اتمع  ذلك حلاجات

من ومجتمع أفراد الستفادة الثقافي االجتماعي التأويل إلى تفعيل أسلوب تسعى

مثل اتلفة، اتمع شرائح اهتمامات على أوالً التعرف إلى  تلجأ أن يجب التقنية

املدارس مثل احمللية  واجلمعيات واملؤسسات اتلفة اجلغرافية األنحاء في  املقيمني

تلك دعم كيفية حتديد يتم ذلك على وبناء ااورة؛ األعمال ومصالح إلخ؛ واملكتبات، ..

الوضع في اآلليات واألنشطة توفير حتديات مواجهة ذلك ويبقى بعد بالتقنية. الرغبات

القائم(١٢). االجتماعي
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واحلاسوب االتصاالت تقنية إنشاء مجتمعات
هو مستعصياً تشكل حاجزاً رقمياً التي املعيشية الظروف ظل في املاثل السؤال

تمعات احمللية التنمية في والهواتف مثل اإلنترنت آليات االتصاالت مساهمة كيفية

والكهرباء. والطرق، الشرب،  مياه مثل الرئيسة املرافق من محرومة تكون ما عادة

خدمات إنشاء إلى إمكانية تشير قرب التي درست عن احلاالت من العديد هو أن واجلواب

وأفقر االجتماعية واملنظمات احمللي لالقتصاد األساسية اليومية احلاجة لتوفير محلية

العيشة الناس في في االعتبار أسلوب تعرف محلياً، آخذة أن يجب اخلدمات تلك اخللق.

احلقيقة(٥٨). والدخول االحتياجات جانب إلى

á`dÉ`M á`°SGQO

متنقلة وإنترنت قصيرة رسائل نقل خدمات بإنشاء (Manobi) «مانوبي» شركة قامت

في أسواق بالتحري الشركة في العاملون يقوم حيث السنغال؛ في للزراع والصيادين

أنشطة مؤشرات عن جانب إلى واخلضروات بصورة منتظمة، أسعار الفواكه وجمع دكار

استخدام املنتجني صغار وبإمكان الوب. على  موقع على املعلومات ووضع السوق،

للحصول (Wireless Application Protocol) (WAP) الالسلكية التطبيقات بروتوكول

وبهذا اجلوال. الهاتف طريق عن ملنتجاتهم اجلارية القيمة ومعرفة املعلومات تلك على

لبضائعهم أسعار أفضل على التفاوض في املعلومات للمنتجني االستفادة من ميكن

مبا أفضل معرفة والشاحنني للتجار توفر اخلدمة هذه أن كما والشاحنني. التجار مع

فيمكنهم للمصدرين بالنسبة أما السوق. متطلبات جانب إلى املنتجون يقدمه

ميكنهم بحيث  الوطنية، األسعار مع العاملية األسواق في املنتجات أسعار مقارنة

املبيعات سلسلة في املشاركني كل بإمكان فإن وبهذا التسويق. عمليات  حتسني

إلضافة لهم املتاحة الهوامش على والتعرف نظام املعلومات شفافية من االستفادة

احلديثة(٥٨). التجارة نظم أساس هي البسيطة العملية وهذه لسلعهم. قيمة

واحلاسوب  االتصاالت تقنية تصبح «مانوبي»، شركة تقدمه مثل ما وباستخدام خدمة

وبالفعل الريفية؛ املناطق في للعمل الهاتف شركات جتذب اقتصادية لنماذج عاملة آلة

للهاتف الرئيسة الشركة ،(Sonatel) «سوناتل» الشركة استطاعت استمالة شركة فإن
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التي الريفية املناطق للهاتف في شركة بإنشاء قامت الشركتان وسوياً السنغال، في

أفضل. بصورة املناطق تلك على التقنية توزيع أمكن السكان وبهذا من ٪٧٠ يقطنها

لويس سانت بلدة في محلية هيئات مع بالشراكة أفريقيا» «مبادرة قامت كذلك

اخلدمات تلك املدينة؛ أحياء أفقر في حتى اإلنترنت شبكات بتوفير السنغال في

وتوقعاتهم امللحة متطلباتهم أهم حددت حيث للسكان، مسح عقب عملية أنشئت

ملواجهة اإلنترنت خدمات توفير كيفية عن دراسة أجريت وقد اليومية. حياتهم في

األعمال لطبيعة بالنسبة أو والتعليم والتغذية، الصحة، في الرئيسة االحتياجات

وفيات معدل من  للحد املوجهة  الصحية  الرعاية أمثلة ومن  احمللية(٥٨). االقتصادية

أوزان برصد املستشفى وتقوم رتيبة.  بصورة الطفل وزن  بخدمة القيام األطفال،

ميكن لألطباء وبهذا بيانات. أسبوعني في قاعدة كل العائالت من جتمعها التي األطفال

إلى للتوجه باحلاجة العائالت  إلخطار صحياً خطراً تشكل التي احلاالت التعرف على

املستشفى لالستشارة(٥٨).

á«JGòdG á«dÉ©ØdG

من مجموعة وتنفيذ تنظيم على بقدرته الشخص ثقة أو الذاتية الفعالية إن

األهمية غاية يكون في أن يحتمل عامل محددة أهداف إلى عمليات اإلنترنت للتوصل

واملستخدم املتمرس بني املستخدم يفصل الذي الرقمي احلاجز من التخلص جهود في

من ثمانية عناصر مكون الذاتية لإلنترنت مقياس للفعالية وباستخدام العهد. احلديث

إيجابياً واستخدام اإلنترنت تؤثر متوقعة نتائج على واحلصول املسبقة اخلبرة أن تبني

سلبياً تؤثر واالنتقاد اإلنترنت ضغوط بينما الذاتية؛ الفعالية على ملحوظة وبصورة

الفعالية على اإلنترنت بناء ملسار منوذج وضع وقد مت لإلنترنت(٥٩). الذاتية الفعالية على

االجتماعي(٦٠)؛ كما في شكل (٢). إطار نظرية اإلدراك الذاتية في

احلاسوب  أجهزة إلى الدخول نوعية يعتمد على الرقمي احلاجز ومدى طبيعة إن

احلجم في حواجز تتزايد هناك كان فقد األجهزة ملكية االعتبار أخذ في وإذا واإلنترنت.

العقد منذ والعرقية والعمر والتعليم والوظائف الدخول مستويات مختلف بني

املتوقع من أن الواقع وفي والهولندية(٦١). األمريكية وفق اإلحصائيات والتاسع الثامن
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في التفاوت أن إال املعدات؛ امتالك في التشبع مرحلة ستضيق في الرقمية احلواجز أن

سينمو. في االستعمال الرقمي احلاجز أي أن سيزيد االستخدام مهارة
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التباين حول يتمركز اإلنترنت الدخول إلى القدرة على في الرقمي احلاجز نقاش إن

احلصول في على قدرتهم يعتمد وبالتالي املباشر، االستخدام في الناس مهارات بني

السكانية العوامل التقنية، وعلى في واخلبرة واجلنس، السن، على بناء املعلومات على

استراتيجيات في فروق شاسعة البحوث على نتائج ولقد دلت حد ما. إلى (الدميوغرافية)

يستغرقها التي املدة وفي املواد، من مختلفة  أنواع  إيجاد على القدرة وفي البحث،

شتى بطرق تهمهم التي عن املواضيع يبحثون منه. فالناس املراد إلى للتوصل البحث

على من احملتويات مختلفة أنواع إلى التوصل على الناس قدرة في اختالف كبير وهناك

مباشرة. إكمال مهامهم في يستغرقونه الوقت الذي وفي الوب،

التقنية واخلبرة في اإلنترنت، استخدام في مستوى املهارة مع سلباً السن يتناسب

في الناس اختالف يفسر فال اجلنس في االختالف أما اإلنترنت؛ مهارة مع طردياً تتناسب

أقل أو العشرين سن الشباب في فعموماً مباشرة. املعلومات احلصول على على القدرة

في كانوا سواء سناً باألكبر اإلنترنت، مقارنة حول التجوال في يجدون سهولة قليالً

مع التعامل الظاهرة نتيجة االرتياح في أن تلك ويتضح السبعينات(٦٢). أو األربعينات

أتقنوها التي املستفيضة األساليب إلى بالضرورة وليس يستخدمونها التي التقنية

التحديد. وجه على الوب مع التعامل في
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يحترف الشخص اإلبحار اإلنترنت استعمال في الفرد الذي يقضيه الوقت وبتراكم

الوقت في نفس الوقت. مبرور يتعلم أن حرفية لألقل ميكن وبهذا محتويات الوب؛ في

قد الوب على معلومة عن البحث في يلقاها صعوبة نتيجة اإلحباط يصيبه الذي

الوقت. مرور مهارته مع مستوى يتردى وبهذا على اإلنترنت غيره من وقتاً أقل يقضي

املرغوبة املعلومات إيجاد على الناس قدرة  في كبيراً  تبايناً هناك أن الواضح ومن

بالضرورة يعني ال ما لفرد اإلنترنت بشبكة متصل جهاز توفير  فإن ولهذا مباشرة؛ 

بني مما فعالة بطريقة ال يستطيع االستفادة قد أنه حيث يريد، ما إيجاد على قدرته

تقنيات إلى الدخول في املساواة إزالة عدم إلى تهدف  التي القرارات بهذا فإن يديه.

مثل ذلك مثل التدريب والدعم. في االستثمار أن تشمل يجب واستخدامها املعلومات

لالستفادة القراءة كيفية تعليمه يجب كتاب، بل إنسان إعطاء يكفي ال حيث التعليم

اجلميع واإلعالن عن أن الشبكة اإللكترونية اتمعات بسلوك مد يكفي ال كذلك منه.

الدخول فنياً بإمكانهم قد يصبح فالناس اإلنترنت. إلى الدخول على القدرة متساوٍ في

على أنهم حيث عليها، الدخول الفعال عن عجزهم يواصلون في ولكنهم إلى اإلنترنت

على اإلنترنت. املتاحة املواد من التي يحتاجونها املعلومات استخالص دراية بكيفية غير

احلاجز مشكالت على  التغلب على يساعد قد باإلنترنت الناس تزويد إن آخر مبعنى

الناس عندما يعجز على حاله يبقى الرقمي احلاجز من الثاني املستوى أن إال الرقمي؛

على ال تقتصر احلاجز الرقمي مشكلة ألن هذا مفيدة. بطريقة اإلنترنت استخدام عن

ال ميلك(٦٢). ومن ميلك من بني عدم التساوي
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وتداعياتها الرقمية الحواجز أنواع
العنصري احلاجز النسائي  ˚ احلاجز احلاجز اإلعالمي  ˚  ˚

ذوي االحتياجات  فجوة التعليم  ˚ في الرقمي احلاجز اجلغرافي  ˚  احلاجز ˚

التنموي احلاجز املواطنة  ˚  حاجز السن  ˚ حاجز  ˚ اخلاصة
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احلاجز اإلعالمي
الدول، بني الرقمي باحلاجز فاألمم املتحدة تهتم كثيرة، معانٍ الرقمي احلاجز يعني رمبا

في املمثلة واملعلومات واالتصاالت احلاسوب  تقنية استخدام في الفجوة مبعنى

أن من حذروا املتحدة لألمم التابع العاملي للتلفاز االجتماع في املشاركني غير أن اإلنترنت.

إلى املتفرجني سيقسم أنه حيث جديد، رقمي حاجز إلى سيؤدي الرقمي التلفاز ابتكار

التلفاز عن خاصة أجهزة ويتطلب مرتفعة الرقمي التلفاز تكلفة أن حيث متناثرة، فئات

األجهزة على ال يستقبل الرقمي اإلرسال أن كما احلاضر؛ التمثيلي الشائع في الوقت

في ستعيش اجلديدة التقنية أن على تدل التاريخية اخلبرة أن غير الناس. بني الشائعة

محلها(٦٣). حتل حتى موجود هو ما وئام مع

النسائي احلاجز
البيانات تشير حيث واإلناث؛ الذكور بني رقمي حاجز وجود على بينة دالئل هناك

األمريكية املتحدة ذلك الواليات في مبا الصناعية في الدول خاصة الواقع، من املستقاة

املعلومات(٦٤)؛ تقنية مجال في التقدم تركن خلف ركب قد الصغار والنساء الفتيات أن

امليدان. في مدعومة بدراسات نفسية والبيانات

مغبونات النساء أن إلى عقدين منذ  نشرت التي  البحوث غالبية خلصت ولقد

واحلاجز احلاسوب(٦٥). برامج مبساعدة مادة أي تعلم أو احلاسوب عن بالتعلم فيما يتصل

احلدود الدولية. عبر األعمار من مختلف اإلناث كل يؤثر على احلالة هذه في الرقمي

االضطراب مشكلة هو (ذكر/أنثى) اجلنس أساس الرقمي على احلاجز أن الواقع وفي

على ويؤثر احلاسوب من املتعلم موقف يشكل والذي احلاسوب الستخدام املصاحب

والبنات البنني بني الدارج السلوك االجتماعي جذورها في تتعمق الفجوة أن كما أدائه.

البنني. لعبة احلاسوب أن هي النمطية الصورة أن حيث الصغر، من

العنصري احلاجز
البيض ونظائرهم السود األمريكيني بني يضيق التقنية حاجز أن تنبئ دراسات هناك

اإلنترنت  إلى أسود دخلوا أمريكي مليون ٣٫٥ أن حيث وجد اإلنترنت؛ استعمال في خاصة

عدد اإلنترنت من في املشتركني ضعف عدد ميثل وهذا ٢٠٠٠م، عام في مباشرة ألول مرة
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١٣ نقطة  اإلنترنت إلى السود دخول وفي حقبة سنتني ارتفعت نسبة السود. السكان

.(٦٦)٪٥٠ إلى فقط نقاط بثمانية البيض نسبة زادت بينما ٪٣٦ لتصل إلى

وقدأسفرتدراسةأجريتعلىنطاقمحدودبنيتالميذسود منمختلفاملراحل الدراسية

في املدرسة(٦٧). في استخدام احلاسوب صعوبة يوجد لديهم ال أنه مدارس عدة في

أن أتضح األمريكية املتحدة الواليات  األعمال في  ملؤسسات مسح عملية بإجراء
أن غير اإلطالق. على اهتماماً يبدون ال ٪٣٦ بينما الرقمي باحلاجز للغاية مهتمني ٪١٦
عن احملرومة املناطق في للتقنية نشطاً في الترويج دوراً تلعب بدأت األعمال مؤسسات
أو بعد للعمل عن مراكز إقامة للمدارس أو صورة أجهزة في أو مالية تقدمي منح طريق
املساواة عدم فإن ذلك ومع الصغيرة. اتمعات رئيسة في ملراكز مباشرة إدخال خدمات
للمواطنني  عامة كلية ٤٦ شملت دراسة أبدت فقد ذلك جانب إلى قائمة. مازالت

التقنية(٥). حاجات لسد مليون دوالر ٧٠٠ من بأكثر يقدر عجزاً هناك أن السود

يكن ولم له؛ حدود اجتماعي ال اإلنترنت بشر بعائد صاحب الذي امللتهب احلماس
اإلنترنت تسارع أن غير للمجتمع. كلي من تغيير أقل اإلنترنت تأثير أن يكون املتوقع من
االجتماع علماء من حتفظ العديد مثلى صاحبه صورة إلى إلى التوصل طموحها في
للدخول الدميوغرافية األمناط على السياسة لتداعيات على االختبار املتأني دأبوا الذين
والتعليم الدخل مثل الرئيسة املتغيرات الدميوغرافية ولعل واستخدامها. اإلنترنت إلى
أن املتوقع من أن حيث باإلنترنت؛ احمليطة السياسة حول التساؤالت تدفع  التي هي
التفاعلية اإللكترونية األوساط تداعيات على  املتباين  التأثير  املتغيرات  لتلك يكون
في األمريكيني والسود البيض بني التباين في خاصة اتمع؛ من شريحة لكل بالنسبة
مبدئي كمتطلب احلاسوب أجهزة إلى  للدخول بالنسبة األمريكية  املتحدة الواليات

والوب(٦٨). اإلنترنت الستخدام

على الدخول العرقي في التباين بدراسة الرقمي احلاجز الصدع في املمكن رأب ومن

وكون الدخول والتعليم الدخل في بالتباين ذلك وعالقة اإلنترنت واستخدام احلاسوب

عندما العرقي التباين تأثير دراسة اإلنترنت؛ إلى جانب على استخدام يؤثر احلاسوب إلى

احلاسوب(٦٩). إلى في الدخول تتوفر املساواة

األطفال بني  فيه واخلبرة احلاسوب استخدام عن البيانات بعض حتليل أدى  لقد 

وأن األمريكية، املتحدة الواليات في اإلنترنت استخدام انتشار من التأكد إلى والبالغني
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كذلك فقد خاصة بالصحة. معلومات على للحصول اإلنترنت تستخدم كبيرة نسبة
محدودي من كبير عدد إلى للوصول وسيلة اإلنترنت أن مسح عملية نتائج أسفرت
زال ما شاهقاً رقمياً أن حاجزاً إال األمريكية؛ التعليم واألقليات من حظاً واألقل الدخل

الدخل(٧٠). متدني من السود بني خاصة واإلنترنت احلاسوب على استخدام يؤثر

الزيادة االجتماعيني خالل الوكالء اجلاري بني للحوار عرض العنصرية عن دراسة وفي
في املسؤولني يتضمنون الوكالء حيث الرقمي(٧١)، واحلاجز املعلومات تقنية إدراك في
اجتماعية تقنية مبادرة في املشاركني السود األمريكيني والبالغني البلدية حكومة
من كل أن عن الدراسة أسفرت ولقد العمال. طبقة من يتكون املدن في حي إحدى
على نظرتهم قصروا حيث بالنسبة لتقنية املعلومات، ضيقة نظرة لهم املشاركني

العمل. فرص وتزيد باألعمال املتعلقة املهارات تدعم التقنية كآلية إنتاجية

حلديث كدافع اإلنترنت على القائمة التطبيقات واخلدمات في السريع النمو ورغم
شبكات تشكل لم التقنية، على اتمع تدريب برامج بإدارة  القائمني املسؤولني
األمور ظواهر الدراسة استخدمت وقد البرنامج. منهج من هاماً جزءًا احلاسوب
كونها في تنحصر املعلومات تقنية أن من الغالب التصور لتوضيح كعدسة نظرية
مجتمعات باألخص التي حتيط االجتماعية الظاهرة يعكس التصور وهذا آلية اإلنتاج،
عدم قصد غير من رمبا تدعم التي األحاديث يثير الذي التصور هو وهذا في املدن. العمال

الرقمي. احلاجز بنية تشكل التي االجتماعية املساواة

واملشاركني  املدن سلطات في املتناثرة املمارسات في احلاسوب شبكات غياب إن ثم
املستقبل؛ في الرقمي احلاجز مبادرات مستقبل في خطيرة تداعيات له الدراسة في
النادر من ولكن الرقمي  احلاجز تخطي عن متواصل حديث هناك املثال سبيل  على
احلاجز قضية أن كما احلاجز(٧٣). تكوين منع كيفية أو احلاجز(٧٢)، وجود أسباب عن احلديث
نتيجة أنها على إليها النظر من بدالً تخطيها فنية يلزم كظاهرة معها التعامل يجري
تتصف الرقمي إحصائيات احلاجز أن إلى باإلضافة هذا املساواة. عدم من تاريخية نظم
كون بطبيعة االجتماعية املساواة عدم تدعم اجلديدة التقنية أن وتتناسي باجلمود
في ميلكون ال من أو اآلخرين إلى اإلشارة كذلك فإن تراكمية(٧٤). اإلعالم مهارة تقنية
وللسعي للعالم اجتماعي ميكن أن تستخدم في تقسيم الرقمي احلاجز قضية خطاب
كما منه(٧٥). محالة ال طبيعي كأمر االجتماعي التدرج قناعة احملرومني بني في اإلشاعة
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اإلثنية اموعات  أن ذكر بتكرار العنصرية امليول على يؤكد الرقمي  احلاجز  نقاش أن

أن أعضاء من ذاتها حتقق نبوءة إشاعة في يساهم ذلك أن إذ غيرها، عن كثيراً متأخرة

تأخر(٧٦). في دائماً اموعات تلك

املعلومات لتقنية املصاحبة والفرص ااطر بنيان تدفع التي الطرق اختبار النادر ومن

فالوكالء ذاته.  الفرد هوية من عناصر جانب إلى وطبقات، اجتماعية، مواقف  من

وأوجه والفقر البطالة اطر معرضون ضعيفة مواقف في هم الذين االجتماعيون 

الرائجة الرقمي احلاجز بشعارات قناعتهم جل وضع إلى مييلون فهم الغنب األخرى. وبهذا

أن غير املعلومات. لتقنية اإلنتاجي االستخدام خالل من يتأتى والتمكني الفرص عن أن

مبا يجري أنفسهم عندما يلزمون بهذه العقيدة يكتشفون انخداعهم ما سرعان الناس

على احلاسوب، ولكنهم يفشلون بالتدريب أنفسهم الرقمي، ويشغلون احلاجز نقاش في

التوجه نظرة املنطلق فإن هذا من وظائف. على احلصول من املرغوبة النتائج حتقيق في

أن غير اجتماعية. عدالة عدم إلى غير قصد تؤدي عن رمبا لتقنية املعلومات اإلنتاجي

يقتصر ال واستخدامها املعلومات الدخول إلى تقنية إلى القدرة مستوى الزيادة في

بل إن االجتماعيني؛ الوكالء تطلعات على فقط يتوقف وال املهارات مستوى رفع على

الناس أسلوب استخدام في الفجوة اختبار عن أهميتها في تقل ال ملحة حاجة هناك

البنيانية واحلواجز لها، استخدامهم من يجنونها التي والفوائد املعلومات، لتقنية

املواصالت مثل  منها، الفوائد حتقيق دون  حتول والتي االستخدامات لتلك املتصدية

ورعاية األطفال(٧١).

متطلبات يوفر قالب في اتمع يشكلون  ما  كثيراً  قيادية  مراكز في الذين  أولئك

واحلكومة اإللكترونية  التجارة مثل  اجلديدة املؤسساتية  والتشكيالت اجلديدة  التقنيات

تأثروا الذين الناس اجلماعي ألولئك الصوت هو الصورة من الغائب غير أن اإللكترونية(٧٧).

على تسيطر متساوية غير  سلطة هناك أن  شك  وال  القرارات. تلك من سلبية بصورة

القادة يقوم العادة وفي وتطويرها، املعلومات تقنية لتصميم بالنسبة الرئيسة القرارات

املعلومات على أن تقنية تأكيد التسويق ومواد والتقارير اخلطابات كل في احللول. بفرض

إلى الدخول مرافق بتوفير حتل أن احلاجز الرقمي ميكن قضية أن الواقع وفي منه. مفر ال أمر

السلطة. ميلكون من في يد وهذا الدخول؛ املتدنية خاصة اتمعات للناس اإلنترنت
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عن التغاضي يجوز ال تتحقق أن عالم احلاسوب (Cyber) أو «السايبر» حلقوق كان لو

اخلدمات. إن مهارات في املغبونون الناس يعاني منها والتي به املتعلقة املواد من احلرمان

في التقنية التي تقدمها مراكز البرامج في لالنضمام ضاغطاً ستظل حافزاً العمل

مهمة مثل الرعاية مجاالت في املعلومات تقنية حاجة لتطبيق أن هناك غير اتمع؛

احلياتية املواقف في  مهمة أيضاً هي والتي واألمان، واإلسكان والتوظيف الصحية

فرصاً للهوية توفر برامج تتضمن اتمع أن تقنية على مبادرات إن ثم االجتماعية(٧٨).

األمريكيني ثقافة مضمون في إن اخلصوص، وجه فعلى عنها؛  والتعبير الثقافية 

واللغة والرقص واملوسيقى الفنون خالل من الثقافي  بالتعبير  عامراً تاريخاً السود 

عاملياً منبراً توفر أن والترفيهية التواصلية خصائصها خالل من لإلنترنت وميكن واألزياء.

املرنة الطبيعة من وباالستفادة الثقافي. التعبير من أشكال متنوعة في للشراكة

ملبادرات ميكن وبهذا العمل تتخطى اجتماعية ممارسات دعم املعلومات ميكن لتقنية

لإلفادتها. تسعى التي الفئة خلدمة املزيد تفعل أن تقنية اتمع

اجلغرافي احلاجز
في السريعة اإلنترنت بالنسبة خلدمات ميلك وال ميلك بني من كبير الرقمي احلاجز

تتضمن الوالية أن كما السود املواطنني من  كبيراً  عدداً أن ميسيسبي، حيث  والية

على القدرة لديها ليس في الريف األعمال فإن كذلك الريف. من شاسعة مساحات

املنافسة. في متكافئة غير مرتبة في يضعها مما سريعة لإلنترنت على خدمات احلصول

اخلدمات. تلك مثل تتوفر فيها مناطق ال في تعزف عن الوجود اجلديدة إن األعمال بل

األقمار طريق عن يعمل الذي اإلنترنت انتشار في هو املشكلة لتلك الوحيد ولعل احلل

الصغيرة(٧٩). التلفازي االستقبال أطباق انتشار مع ينتشر والذي الصناعية

التنمية في يعني أن ميكن الريف مناطق في العريضة امتداد الشبكات الرقمية إن

حول ريفي مجتمع أي في بل فحسب األمريكية املتحدة الواليات في ليس االقتصادية

توفرها عديدة فرص من يستفيد  أن ميكن  والذي االتصاالت تعذر من يعاني العالم

من تكون أن ميكن حيث آخر، إلى موقع من تختلف احلالة هذه اإلنترنت؛ والتقنية في

الترتيبات كذلك فإن ضوئية. ألياف أو أرضي السلكي أو صناعية أقمار أو كابالت خالل

هناك أن غير املنطقة. أو الدولة  نفس في حتى آلخر موقع من تختلف التنظيمية
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بني الرقمي احلاجز على العالم للقضاء في أي مكان في تطبيقهما ميكن سياستني

احلكومة وقيام احمللية  الريفية  للمبادرات احلكومة تشجيع هو األول والريف. احلضر

خدماتها للمجتمعات الريفية مبد أو حكومية جتارية تعاونية مؤسسة ألي بالتصريح

العام(٨٠). لالستخدام الشبكات توفير شرط على

بني الدول غالبية في احلاجز الرقمي على الفجوة القائمة تعبير جرى تطبيق ولقد
احملرومني وأولئك واالتصاالت املعلومات تقنية آليات إلى الدخول الذين بقدرتهم أولئك
اقتصادية اجتماعية إلى عوامل الفجوة تعزى الالزمة. هذه أو املهارة الدخول هذا من
والفجوة املعلومات تقنية جتاه واملوقف بالتعليم تتعلق عوامل إلى أو جغرافية، أو
الرقمي احلاجز وضع مخاطبة ميكن من هذا املنطلق بدنية. إعاقة أو إلى بني األجيال،
بني املعيشة وأسلوب العرقية في كبيراً اختالفاً تواجه التي نيوزيلندا مثل دولة في
ونائية وريفية حضرية من اتلفة املناطق في السكان كثافة في كبيراً وتبايناً املواطنني
عزوف إلى تؤدي عوامل وإلى الرقمي احلاجز  تضخم إلى يؤدي مما احلضرية، املراكز عن
بينما املعرفي(٨١). االقتصاد في والشراكة املعلومات تقنية بفوائد التمتع عن الناس
واالتصاالت املعلومات تقنية استخدام على واالقتصادية االجتماعية  العوامل تؤثر
اتمعات وبينما الهادي، وجزر احمليط (Maori) مجتمعات املاوري من احلضر سكان بني
الريفية املاوري فإن مجتمعات لالتصاالت، مالئمة غير ببنية حتتية ككل تتأثر الريفية
احلاجز لتخطي  جادة مبادرات عدة  هناك  املنطلق هذا ومن غيرها. من أكثر  متضررة
في الرقمي احلاجز التغلب على سبل بعض تطبيق محاولة في نيوزيلندا؛ منها الرقمي

األمريكية. املتحدة والواليات املتحدة اململكة

الصناعية، الدول في تالشت خاصة الفجوة أن من الشائع االعتقاد نقيض  على
املتحدة في الواليات الدخل محدودة مجتمعات على أجريت عملية استبيان نتائج فإن
من أكثر املسح لعملية حيث استجاب شاسعة؛ ما زالت الهوة أن أثبتت األمريكية
القدرة وفق املناطق تلك في التفاوت مستمر أن إثبات باإلضافة إلى شخص(٣٨). ١,٨٠٠
ألولئك مضاهية اعتقادات لديهم رقمياً احملرومني أن أثبتت عملية املسح فإن التقنية،
على السود؛ األمريكيني أن الشائع  التفكير نقيض على وهذا  األوفر؛ احلظ أصحاب

البيض. نظائرهم عن يختلف من التقنية إيجابي موقف لهم املثال، سبيل

الواليات في املعلومات تقنية إلى الدخول في املساواة قضايا عدم أن الواقع وفي

احمللية السياسات عن ناجمة املستقبل في اجتماعية تداعيات األمريكية لها املتحدة
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وإن السياسة، تعديل في استمرت دون إذا التصاعد سبيلها إلى وحدتها في والقومية،

اتمع(٣٥). مستوى على املبادرات حدتها من قلل

احلرفية في ذوي بني في الهوة اتساع من تعاني األمريكية أن الواليات املتحدة كما

كانت وملا ذلك؛ على القادرين غير وأولئك احلاسوب أجهزة من املعلومات على احلصول

تداعيات له الرقمي احلاجز فإن التقنية في املهارة ألولئك ذوي  متاحة الفرص أطيب

يستدعي مما األمريكية االجتماعية والعافية االقتصاد على خطراً  تشكل محتملة

اال(٨٢). هذا في حازمة خلطوات احلاجة

لتقييم املنزل في حاسوب ملكية الرقمي في سياق احلاجز دراسة على أجريت وقد

وغير الفقير الشباب بني  الدراسة وخارج أكادمييا  احلاسوب استخدام في االختالف

وأربعة  عشر بني أعمارهم تتراوح صبياً  ١,٠٢٩ من عينة الدراسة وشملت الفقير.

أن الفقراء عن الدراسة وأسفرت األمريكية. الواليات املتحدة مستوى سنة على عشرة

استخدام احتمال بينما املعدل بنفس املدرسة في احلاسوب  يستخدمون  واألغنياء

حلاسوب ملكيتهم احتمال ضئيل، حيث أن أغراض غير دراسية في للحاسوب الفقراء

منزلي(٨٣). حلاسوب الغني ملكية احتمال من ٠٫٣٦ تتعدى البيت ال في

فكما احلدة(٨٤)، من كبير قدر على األمريكي اتمع في احلاجز الرقمي تداعيات إن

والتواصل االقتصادية الفرص تكافؤ فإن الصحافة(٨٥)، حرية دعم في اإلنترنت تساعد

كله األمريكي بل إن االقتصاد االتصال. على القدرة لديه من على الدميقراطي يقتصر

اإلنترنت إلى الدخول القدرة على تعوزها اتمع من كبيرة أن شريحة لو باخلطر مهدد

األمريكية(٨٦). الشركات تنافسية الفنية تدعم املهارة في أن ترغب

بدميوقراطية ويعد اجلغرافيا لفضاء اإلنترنت الذي يبشر بانتهاء الوردية الصورة رغم

إمكانية الدخول فإن العاملي لالقتصاد السريع اإللكتروني الطريق إلى الدخول وعاملية

وواقع جغرافياً. أو اإلطالق سواء اجتماعياً على مستو غير توزيعاً موزع  إلى اإلنترنت

كما فضاء اإلنترنت؛ مجاالت في املتنافسة الرساالت بني وتسابق تدافع هناك أن األمر

فوائد بها التي تعزز في الطرق يتمثل استخدام اإلنترنت على دولياً تضارباً هناك أن

كذلك املهن. أصحاب من بيض رجال غالبيتها متميزة طبقة بها تتمتع التي اإلنترنت

التفاوت يتضمن األمريكية املتحدة الواليات في اإلنترنت الدخول إلى هناك تضارب في
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زالت ما أن اجلغرافيا يؤكد على ذلك كل واملكان. والعرق واجلنس الطبقة على القائم
وتتداخل تقوى واضحة مكانية تركيبة توجد فاإلنترنت الرقمي احلاجز في عامالً هاماً

والقوة(٨٧). الثراء بني قائمة عالقات مع

أجهزة حاسوب لتوفير خطة االحتاد عن خطاب في أعلن كلينتون  الرئيس عهد في
اآلليات ميلكون بني من الرقمية الهوة إغالق على العمل وكذلك الدخل، قليلي لألمريكيني
ألف  لتوفير وذلك هذا القرار لتفعيل دوالر مليون ٢٫٣٨ بتخصيص قام وقد ال ميلكونها. ومن
الفرصة لهم تتاح ال قد ممن في أمريكا البالغني خلدمة حاسوب اجتماعي بأجهزة مركز
القطاع بني وشراكة ضريبية حوافز من خليطاً قدمت كلينتون إدارة أن كما مللكيته(٨٨).

سعياً احمللية للمجتمعات تقنية مراكز  من شبكة جانب  إلى اخلاص والقطاع العام
الدخول إمكانية ألن هذا املواطنني. لكل رقمية فرص وإليجاد الرقمي احلاجز جتاوز  وراء
في لزاماً  أصبح لهما، الفعال االستخدام على والقدرة واإلنترنت  احلاسوب أجهزة إلى

األمريكية(٨٩). واالجتماعية والسياسية االقتصادية في احلياة املواطن مشاركة

املساواة في عدم إزالة فجوة على السياسي العمل «بوش» تركز الرئيس عهد وفي
املدارس بني من احلاجز للتخلص اخللف»، طفالً في نترك «لن شعار رفع حيث التعليم؛
 ٥٦٫٥ لذلك خصص ولهذا التعليم؛ مبعايير االلتزام على القادرة غير واملدارس املتميزة
من الفجوة بني على مواجهة القدرة لم يوفر املشروع أن غير ٢٠٠٣م. عام دوالر مليار
التعليم مؤسسات في أكد املشتغلون ولهذا ميتلكها؛ ال ومن املعلومات ميلك تقنية

كبير(٩٠). مبعدل يتسع الرقمي احلاجز أن على

تعرضها لهجمات عقب املتحدة األمريكية الواليات تواجه التي التحديات أكبر من
للقائد املتاحة  األجهزة من العديد استجابة تنسيق على القدرة هو منظمة  إرهابية
تلك خالل املعلومات تقنية  مجتمع تواجه التي امللحة واملهمة احلدث. عن املسؤول
معلومات من يسري فيها وما اتلفة املعلومات نظم من العديد بني الربط الكارثة هي
األرض، على يجري احلدث عما لقائد واضحة صورة توفير حتى ميكن باحلدث، متعلقة هامة
الوالية مستوى على القرار متخذي إلى الصورة تلك رفع ثم للعمليات، عامة وصورة
تشمل تنظيمات حكومية عدة بني موزعة املعلومات املطلوبة بأن علماً هذا والدولة.
احلاجز العملية تلك ويعوق الشمالية. والقيادة  الوطني،  واحلرس القومي، األمن وزارة

ألحداث الهجوم(٩١). باالستجابة اتصة اتلفة احلكومة وكاالت بني القائم الرقمي
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التعليم في الرقمي احلاجز
حيث التقليدية، السياسة أصبحت من التعليم املعلومات في تقنية استخدام إن
التعليم رقعة لتوسعة متاح سبيل أنها يرون التعليم ورجال من السياسيني العديد أن
أن غير التعلم. من عمليات قبل من مستثناة كانت اجتماعية  مجموعات لتشمل
التعلم وفي ممارسات التعليم في االجتماعي االستبعاد على التغلب في التقنية دور
مواقف يتبنى التعليم رجال من حيث أن العديد مبوضوعية، نوقش طيلة احلياة قلما

للغاية(٩٢). أو متشائمة متفائلة إما

مبا مهددة  العالي التعليم  وباألخص التعليم روح أن البعض يرى آخر جانب  ومن
ساحة إلى  جديدة عناصر ودخول  التعليم أسواق وعوملة التقنية في تقدم من جد
العالي التي التعليم خصائص قلب تهدد الرقمية التعليمية. فالثقافة تقدمي البرامج
العقل؛ حيوية وفي املهنية احللقات وفي اتمع في االجتماعية الطالب حياة تشمل

التعليمي(٩٣). والتفوق للحوار االجتماعي وتوفير األمان التنقل وتتضمن تشجيع

أجهزة على املدارس حصول هو التاسع العقد  في االهتمام مجاالت من  ولعل
بأجهزة احلاسوب وبخدمات تزود التالميذ أن املرجح من الغنية املدارس حيث أن احلاسوب،
على التركيز حديثاً جتاه توجهت املدارس في الرقمي قضية احلاجز تناول أن اإلنترنت؛ غير
ليشمل توسع النقاش كما يستخدمونه. الطلبة كان وإذا احلاسوب كيفية استخدام

والتدريب عليها. بالتقنية مهارات تتعلق

من شطراً يخصص ١٩٩٦م األمريكية عام املتحدة الواليات في قانون صدر ولقد
تخطية على ليعينها تقنية موارد لها ليس التي الفقيرة للمدارس االتصاالت ضرائب
على احلصول في مدرسة مائة ألف مساعدة في ساهم القانون وقد الرقمي. احلاجز

اإلنترنت(٩٤). وتوصيالت حاسوب أجهزة

الدراسي، الفصل خارج التعلم في دعم للتوسع فرصة فريدة تقدم التقنية أن الواقع وفي
تخدم أن لإلنترنت ميكن املتعددة التي فإن املهام وفي الواقع اآلن. حتى صعوبة ميثل زال ما أمر وهو

أغراضهم(٩٥). وحتقق الطالب حاجات تلبي بحيث املرونة بها الطالب من

اخلاصة االحتياجات فجوة ذوي
اإلنترنت خدمات  على احلصول على القدرة عدم على الرقمية الفجوة تقتصر ال

القدرة عدم الناجمة عن الفجوة تشمل ولكنها استخدامها الدراية بكيفية عدم أو
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تقنية تطبيق في اجلاري واالجتاه املعوقني. قبل من اإلنترنت الستخدام أجهزة البدنية

هو محمولة، أو مثبتة حاسوب أجهزة سواء لألجهزة، البشري االستخدام تسهيل

.. والدراسة، الترفيه وأنشطة العمل في  وتصلح للجميع مالئمة أجهزة تصميم

وإن كان على بدنياً؛ املعوقني من اخلاصة احلاجات أصحاب متطلبات دون مراعاة إلخ. 

مجتمع مضمون في خاصة  للمستخدم؛ الشخصية املتطلبات مراعاة املصممني

املعرفة(٩٦). على واالقتصاد القائم املعرفة

املواطنة حاجز

مرحلة في اإللكترونية اخلاصة بالدميوقراطية النظرية من األفكار العديد ما زالت

والويكي ،(Web Logs) (Blogs) املدونات أن على يتفقون الباحثني بعض غير أن التطور،

تعمل التي الطريقة توسعة في دوراً تلعب رمبا (Mailing Lists) وقوائم املراسلة ،(WIKI)

إيجاد، برامج حاسوب تساعد املستخدمني على هي و«الويكي» الدميوقراطية(٩٧)؛ بها

احملتملة النتائج حول اتفاق يوجد فال هذا ومع وحترير وربط صفحات الوب بسهولة(٩٨).

التزوير واحلد من األصوات إدارة في حتسني كانت واعدة وإن هذا الرقمية؛ الثورة لتلك 

لقيته ما اخلصوص وجه على اإليجابية النتائج من ولعل املواطن. حقوق على والتعدي

وقيامها مباشرة للمواطن اخلدمات تقدمي لتمكني  ترحيب  من اإللكترونية احلكومة

املوظفني عن االستغناء أمكن وبهذا الرقمي، واملواطن احلكومة  بني الوسيط بدور

املكاتب التقليدية(٩٩). في املتراصني

الليبرالية الدميقراطيات الرقمي في باحلاجز املتعلقة الرئيسة من اإلشكاليات ولعل

(Cyberspace)؛ السايبر» «حيز أو اجلديد الشعبي احليز في املشاركة القدرة على في هو

احلاسوب على حصرياً قائمة الدميوقراطية الشراكة تكون عندما القصوى احلالة في كما

سبل له تتوفر ال ملن صوت أن ال يعني .. إلخ)، حيث املباشر، واالنتخاب النقاش، (حلقات

اتمع؛ فئات بعض أن خطورة ذلك، فهناك على اإلنترنت. وبناء إلى احلاسوب أو الدخول

أو التمثيل من ستحرم املعلومات، تقنية معرفة أو حاسوب أجهزة تتوفر لها ال التي

للتمثيل أكبر بفرص يتمتع بينما غيرها املطلوب من املستوى أقل متثيل ستقدر على

الدميوقراطية(٩٩). في أسس املساواة مع يتناقض وضع السياسة، وهذا عمليات في
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املفتوحة، احلاسوب برامج محتويات إلى الداعية االجتماعية للحركات املروجني فإن لهذا

أن يعتقدون واإلنترنت احلاسوب إلى الدخول سبل فتح وإلى اانية، احلاسوب برامج وإلى

واملعلومات(١٠٠-١٠١). اآلليات الرقمية على احلصول في املساواة في تساعد احلركات تلك

الشراكة؛ معدل لزيادة كوسيلة اإلنترنت طريق االنتخابات عن في التصويت اقترح

إلصالح سريعة كوسيلة املواطنني من كبيرة بشريحة اإلنترنت استخدام أن الواقع وفي

اإلنترنت، استخدام حقيقة عن انفصام فيه ذلك أن غير مغري، أمر االنتخابية العملية

منطقة ضمن محدد أنه حيث له، حدود ال نشاطاً نزهة أو ليس فاستخدام اإلنترنت

الشراكة السياسية(١٠٢-١٠٦). لتحسني وأنقر» «أشر حللول قيوداً يشكل قد مما جغرافية،

لعينة مسح اإللكترونية لعملية السياسة في للمشاركة حتليلية دراسة غطت

الواليات  في وكولورادو وبنسلفانيا، أيوا، واليات أهالي من شخصاً ٤٧٨ من عشوائية

هي(١٠٧): متغيرات ستة األمريكية املتحدة

االجتماعي اجلغرافي السكاني التوزيع .١

املكان تأثيرات .٢

التصويت في االنتخابات .٣

عدم جانب إلى  إلخ) .. الفيديو، وأجهزة اجلوال، (الهاتف التقنية  استخدام .٤

باحلاسوب االكتراث

التقنية من املواقف .٥

لإلنترنت االستخدامات احملددة .٦

يلي: عما النتائج أسفرت وقد

للمكان ملحوظ تأثير هناك ليس ˚

مواطنني رقميني يكونوا أكثر استعداداً ألن والبيض السن صغار ˚

تقنية  االستفادة من  وزيادة احلاسوب على بالتدريب االكتراث عدم النقص في ˚

الرقمية للمواطنة امليول تدعم املعلومات

االندماج  تزيد اإللكتروني  والشراء إلكترونية معلومات على للحصول السعي ˚

السياسة اإللكترونية في
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السياسة املباشرة  في اشتراكاً أقل االنتخاب في مشاركة الناخبون األقل عموماً، ˚

اإللكترونية للسياسة بحرص يروجون ينتخبون أولئك الذين بينما اإلنترنت، على

الواليات من األوسط الغرب في من مناطق حضرية عشوائية لعينة دراسة أجريت كما

من  املوقف أن عن النتائج أسفرت وقد بالغاً. شخصاً ١٦٧ شملت األمريكية املتحدة

باالختالف العرقي يتأثر املوقف ذلك على املواطنة الرقمية وأن مباشر تأثير له التقنية

التالية(١٠٨): الرئيسة النتائج عن الدراسة أسفرت وقد التعليمي. واملستوى

العلمي. التحصيل تدني مستويات وفق تزيد احلاسوب مهارات اكتساب الرغبة في  ˚

في  احلاسوب يستخدمون الغالب في عالي علمي مستوى على الذين أولئك ˚

والعمل. البيت

بالتقنية اخلاصة املعلومات أن البيض من أكثر يؤيدون البيض غير من املستجيبون  ˚

كل ميسرة الستخدام تكون أن يجب احلاسوب وأن أجهزة املواطن، لتمكني هامة

احلاسوب. تعلم مهارات مرتفعة في هناك رغبة كما أن املواطنني؛

الرقمية. املواطنة مع إيجابية بصورة تتالزم احلاسوب تعلم مهارات في الرغبة  ˚

احلكومة  دعم مع وثيقة بصورة ترتبط املعلومات لقوة كمصدر النظر إلى التقنية ˚

احلاسوب. الدخول إلى في املساواة ودعم اإللكترونية

حاجز السن
األمريكية» احلياة وأسلوب لإلنترنت بيو «مشروع بها قام  مسح عملية على  بناء

١٢ - ١٧ عاماً  بني عمر املراهقني ٥٥٪ من أن وجد ،(Pew Internet & American Life Project)

اإلنترنت يستخدمون مقارب وعدد الوب، على أنفسهم عن شخصية معلومات يضعون

و«فيسبوك» ،(My Space) سبيس» «ماي مثل: االجتماعي الترابط مواقع إلى الدخول في

يتقابلون أصدقاء مع ليتواصلوا املواقع يستخدمون ٪٩١ بني أولئك ومن (Facebook)؛

الطالب احلاسوب فإن شاشة الوقت على ذلك وبقضاء كل متواصلة. بصورة معهم

عن عالم فيه براحة أحياناً يحسون بل الرقمي العالم باحلياة في شديدة ألفة لديهم

بأن التعليم في االجتماعية الشبكات مروجو يرى هذا على وبناء عالم الواقع. أو اخليال

الشبكات فعالية املعلمون أدرك ومن هذا املنطلق رقمية. أكثر يصبح أن يجب التعليم

على تقوَ لم «إن هو موقفهم  فإن  وبهذا وتثقيفهم الطالب  إدماج في االجتماعية
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ينشئون التعليم  رجال من الكثير فإن ولهذا  إليهم»(١٠٩). فلتنضم عليهم  السيطرة
واآلباء. واملدرسني بني الطالب التعاون لترعى للتعليم كآليات بهم خاصة مواقع

بل املتنافسة األمم بني ساخن نقاش يكون موضوع أن على يقتصر لم الرقمي واحلاجز

اقتصادياً سريعاً حققت منواً التي اجلنوبية كوريا ففي أيضاً. الدول في ثورات إيجاد إلى أدى
سرعة انتشار في استثنائياً أيضاً معدالًً العديدة السالفة سجلت العقود في مشهوداً
ومستخدمو كله. العالم األعلى في هو املعدل ذلك أن حيث واستخدامها؛ اإلنترنت
في يومي سواء بأسلوب العالم املستخدمني في أنشط بني اجلنوبية كوريا في اإلنترنت
اإلطالع أو اإللكترونية األلعاب لعب أو األسهم، السفر، تداول عن معلومات عن البحث
ترتيب جاء كما والبضائع. للخدمات املباشر التسوق أو الوب، على مواقع الترفيه على
بطاقات نتيجة انتشار اإللكتروني احلكم في نظم دول العالم بني الثاني اجلنوبية كوريا
اإلنترنت أثبتت ولقد تلقائية. رقمية إلى اإلدارة احلكومية وحتويل اإللكترونية الهوية
أن االجتماعية حتى احلركات وفي دفع االنتخابية احلمالت املدني في في اتمع فوائدها
أصبحت «سيول» شوارع العاصمة في املتكررة االجتماعية والتظاهرات االحتجاجات
الدولة يشمل رقمياً حاجزاً استخدام اإلنترنت أنتج في التباين أن غير متكررة. ظاهرة
إلى أدى مما األجيال؛ بني فصل استخدامها وعدم استخدام اإلنترنت أن خاصة كلها؛

األجيال(١١٠). تتسع بصورة مطردة بني فرجة

االجتماعية، خاضع لالختالفات الرقمي، وهو واحد للحاجز هو وجه واستخدام اإلنترنت
مع هذا إلخ(١١١-١١٤). اإلنترنت، .. من الناس وموقف االجتماعي، السكان، والدعم وتوزيع
املعلومات في املاضي التقليدية جلمع الصور استخدام تعودوا على الذين أن مالحظة

اإلنترنت. الستخدام ميالً األكثر هم

مكان، خاصة كل الناس في حياة في جذرية تغييرات تدخل اإلنترنت بدأت أن شك ال
تعزز اإلنترنت أن شك فال اإلنترنت. شبكة استخدام ظل في ينمو الذي الشبكة جيل
التغيير ذلك ويصحب الصغار،  اإلنترنت مستخدمي بني سيما وال ثقافية تغييرات
متحررة الشبكة لديه مواقف وجيل ثقافة اإلنترنت(١١٥). بارزة ترجع إلى الثقافي قيم
عملية في  الثقافية  للتغيرات تداعيات وهناك  اإلنترنت. ثقافة قيم مع تتماشى
وااللتزام للشباب اإلعالنات املوجهة في اجلديدة الثقافية القيم مثل تبني التسويق؛

اإلنترنت. على التسويق في بسلوكيات اإلنترنت

٤٩
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لتغيير أخرى مصادر االنترنت، هناك عن مباشرة الناجم الثقافي التغير جانب إلى

الرسائل مثل اجلديدة االتصاالت وسبل الثقافة عبر االتصاالت زيادة ذلك في مبا الثقافة

متكن التقنيات تلك اإلنترنت. على الدردشة ووسيط  اإللكتروني، والبريد اإللكترونية،

اإلثراء الثقافي في يزيد مما جغرافياً متباعدين أناس مع اتصاالت وجتديد بناء من الناس

القومية. الثقافات من االختالفات في ويقلل اتلفة الثقافات عبر

وفي الرقمي احلاجز في الثقافي التباين من  أيضاً تزيد فاإلنترنت ذلك جانب إلى

إغضاب جتنب املسوقني وعلى فرعية. ثقافية موعات اإلنترنت مجتمعات استثارة

اإلنترنت ملن يستخدمها. بأهمية االعتراف مع اإلنترنت يستخدمون ال الذين أولئك

باالستعانة املدرسة  سن في  صغار أطفال  من  عينة على  دراسة أجريت ولقد

على  البيت في يقضونه الذي  الوقت بني  عالقات عن للبحث اليومي(١١٦) بجدولهم

وقد والفكرية. والنفسية الصحية حالتهم مثل أخرى ومعايير واإلدراك، احلاسوب،

منها: نتائج الدراسة عدة عن جنمت

ثالثة  في املنزل  في احلاسوب استخدام من متواضعة فوائد جنوا  األطفال ˚

الذاتي. للحافز ومقياس اإلدراكية للمهارة اختبارات

يقومون  قد البيت، باحلاسوب في تتعلق أنشطة في وقتاً يقضون الذين األطفال ˚

الذي بأقرانهم مقارنة املنزل والرياضة واللعب خارج القراءة مثل أخرى بأنشطة

في منازلهم. لديهم حاسوب ليس

٨ ساعات  من أكثر لفترات البيت في احلاسوب األطفال الصغار الذين يستخدمون  ˚

أنهم كما والرحالت اخللوية الرياضية األنشطة في أقل وقتاً يقضون األسبوع في

احلاسوب. يستخدمون ال الذين أقرانهم من أكبر من التخمة يعانون قدراً

من ومحير، مألوف غير هشاً وصالً زالت ما العائالت من للكثير بالنسبة واإلنترنت

التسليم السهل  ليس من واقع فهي حال وبأية ينفع، أن من أكثر  يضر أن  السهل

اإلنترنت في للتحكم بصدد وضع استراتيجيات زالوا ما اآلباء وغالبية بصالحيته(١١٧).

املباشر الترفيه يفضلون فأطفال الوقت نفس في استخدامها. وتنظيم البيوت في

وبرامج ورياضة موسيقى عليها من املتعارف الوسائط وفق املعجبني كثرة على القائم

األطفال ظهور وتكتيكات اآلباء استراتيجية بني الصراع نتائج ومن ومشاهير(١١٨). تلفاز
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في احلصول على الرئيس فيها بالدور واملراهقون األطفال يقوم األجيال بني رقمية فجوة

اخلبراء هم كون األطفال ومع ألبائهم(١١٩). توضيحها ذلك في مبا واستيعابها اإلنترنت

طبيعة كانت وإن عائالتهم؛ وعملية في رمزية لهم فوائد يوفر احلاسوب فإن ذلك في

استخدامات تعلم عن العائلة أفراد تقاعس عن ناجمة فيها، ألنها مبالغ ومداها اخلبرة

.(١٢٠ أصالً(١١٨، احلاسوب

بتحول تأتي معها التلفاز واملذياع مثل أوساط من ما سبقها مثل مثلها اإلنترنت إن

العوامل من العديد ضمن كعامل يسهم األطفال حياة في درامياً عن أن يكون بعيد

من الترفيه. وخاصة ثرية بوسائط مكتظة بيوت جتاه توجهات فسيحة قدماً تدفع التي

املستهلك تتداخل بصورة متزايدة الشباب، وثقافة وثقافة العرض، وسائط ثقافة إن

اليومية(١٢١-١٢٤).  الثقافة في بني األجيال لتوجد فجوة

لقيمة بالنسبة أنفسهم مع اصطدام  في أنهم يبدو  أنفسهم اآلباء إن  ثم

القيمة حول يتمركز والصدام أطفالهم. مع صدام في أيضاً أنهم ويبدو احلاسوب،

وفي التعليمية التطبيقات مما يسمى االستفادة في للحاسوب املتوقعة التعليمية

أصبحوا األطفال أن يرون هم جانب فمن بالترفيه(١٢٥). اتلط بالتعليم يسمى ما مجال

قلقون فهم اآلخر اجلانب وفي بأنفسهم؛ ثقة  على ومتعلمون احلاسوب، في خبراء

فيعانون األطفال أما التقليدية. والقيم والقدرات املهارات أبنائهم خسروا كون  عن

ذلك سبيالً فتح سواء احلرفية يتطلب احلاسوب حيث أن صراع؛ الوقت من نفس في

يجدون األطفال فإن الوقت نفس في جديدة(١٢٦). تعلم ثقافات إلى أو للتعلم شخصياً

عملية في مهرة غير أنهم حيث املباشرة، املعلومات مصادر استخدام  في صعوبة

كما تدريباً تتطلب املشكلة وهذه البحث؛ في املرادفات املساعدة واستخدام البحث

للحاسوب(١٢٧). تصميم مسألة أنها

التنموي احلاجز
فقيرة. الدولة كانت مهما زائر إلى دولة نامية، أي  يشهده أمر اإلنترنت جاذبية إن

اتمع في فرد كل على اإلنترنت يؤثر إلى الدخول فإن الشائع؛ االعتقاد وعلى عكس

اإلنترنت بزغت ألن هذا التقنية(٥٨). كل البعد عن أنهم بعيدون ذلك الذين يبدو في مبا

أكثر شك  ال  فهي االتصاالت،  سبل أفضل من  كوسيلة النامية الدول في  بسرعة 



٥٢

ي
قالحـاجـزالرقـمـ

ياختـرا
يفـ

مالعـالـ
تالتعليـ

ســا
س

مـؤ
دور

مكانة له منها الكثير أكثر، خدمات اإلنترنت تضيف فإن وعملياً، فائدة من الهاتف.

الصحة مرافق عن عزلة في  أهلها  حيث مدقع،  فقر من  تعاني  مناطق في كبيرة

أمراً حيوياً. املعلومات على احلصول على القدرة يجعل وغيرها، مما واحلكومة والتعليم

إرسالها من بكثير أقل تتكلف اإللكتروني بالبريد وثيقة إرسال فإن وعملياً واقتصادياً،

تساعد طريق اإلنترنت عن الدولية بينما املكاملات الفاكس؛ أو العادي البريد طريق عن

زهيدة. ببالدهم بتكلفة االتصال على املغتربني

مناطق تخرج أن ميكن الصناعية األقمار الكابالت أو طريق عن التحتية البنية إن ثم

العاملية االتصاالت وتوصلها بعصب العزلة من مناطق أفريقيا، بعض مثل معزولة؛

من عدد ألكبر التحتية البنيات توفير كيفية في هو هنا التحدي فإن وبهذا السريعة؛

الرقمي. احلاجز لتجاوز الناس

للدول تاريخياً مسبوقة غير فرصاً تقدم واملعلوماتية الرقمية الثورة أن الواقع وفي

متكامالً جزءًا ولتصبح واالبتكارية اإلنتاجية قدراتها ولتحقق قدماً  لتقفز النامية

عدد إلى املستخدمني نسبة أي اإلنترنت؛ كثافة أن إال العاملي املفترض. االقتصاد من

املتعلمة اتمعات في الصناعية الدول في للغاية مرتفعة زالت ما السكان عموماً،

بالتوسع اإلنترنت تهدد إن بل واتمعات. الشعوب بسائر دولة؛ مقارنة في كل والثرية

للدخول عليها لديهم الصالحية من بني واقتصادياً اجتماعياً القائم التفاوت مدى في

معقولة(١٢٨). وغير ملحوظة غير مستويات إلى عليها، الدخول بوسعهم ليس ومن

الرقمي على احلاجز على للتغلب جريئة خطوات التخاذ ماسة حاجة هناك فإن لهذا

والعاملي. والوطني احمللي املستوى

احلماسية التصريحات ورغم الهند في برامج احلاسوب إنتاج شركات ديناميكية رغم

أكثر حياة متس تكاد ال االتصاالت واملعلومات تقنيات ثورة من العائدة الفوائد فإن لروادها

أما اإلنترنت؛ إلى الدخول على والقادرين املطلوبة املهارة ميلكون ممن األلوف مئات من

بينهم(١٢٩). لتعميم الفائدة انتظار خطوات زالوا في املواطنني فما من املاليني مئات

للمواطنني اإلنترنت توصيل اإلنترنت اقتصاد قواعد تأسيس في املكسيكية تتضمن املبادرة

بأجهزة املدارس  وتزويد احمللية للمجتمعات  اتصاالت كشك آالف عشرة إنشاء طريق عن 

احلاسوب(١٣٠).
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بتوصيل الوطنية» «أناتل للتقنيات» وشركة «لوسنت  شركة قامت البرازيل وفي

لالتصاالت بشبكة العاصمة متناثرة حول في قرى مواطن آالف من ثالثة ألكثر اإلنترنت

واالتصال الرقمي «االحتواء ضخم مشروع ضمن الصوت تبادل قدرة السريعة تشمل

في البالد(١٣١). الرقمي احلاجز على للتغلب باإلنترنت» العام

دراسة أجريت  واإلنترنت احلاسوب استخدام  درجة  في الدول  عبر التباين على  للتعرف

التالية(١٣٢): املؤشرات الدراسة حيث تضمنت الفترة ١٩٩٩ - ٢٠٠١م؛ في ١٦١ دولة شملت

التجاري. واالنفتاح باملدرسة، واألمية، االلتحاق وسنوات للفرد، الدخل االقتصادية: العوامل  ˚

انتشار  ومعدل األهل، رعاية حتت واملسنني السكان: نسب الشباب توزيع متغيرات ˚

املناطق احلضرية.

الكهرباء. واستهالك الهواتف، كثافة التحتية: البنية مؤشرات ˚

اللوائح. وكفاءة االتصاالت، تسعيرة معايير ˚

تسعيرة باستثناء احلاسوب استخدام  على إحصائي تأثير  لها املتغيرات تلك

فيما اإلنترنت الستخدام بالنسبة قائم التأثير ونفس التجاري. واالنفتاح االتصاالت

ذلك: على وبناء املسنني. وعيالة الهواتف كثافة عدا

العاملي. الرقمي احلاجز عن حصرياً وليست أساساً مسؤولة الدخل فروق ˚

كثافة  هو األهمية في العامل الثاني احلاسوب للقصور في استخدام بالنسبة ˚

كفاءة اللوائح هو األهمية في والعامل الثالث الهواتف

كفاءة  هو األهمية في العامل الثاني اإلنترنت للقصور في استخدام بالنسبة ˚

كثافة الهواتف هو األهمية في والعامل الثالث اللوائح

احلاسوب  دخول في الكبرى للتباينات بالنسبة باملناطق اخلاصة التفسيرات  ˚

متشابهة. واإلنترنت

والبنية  لالتصاالت، التحتية والبنية البشري، املال رأس في العام  االستثمار ˚

احلاسوب استخدام  في الفجوة من  تضيق أن  ميكن للتنظيمات  التحتية

واإلنترنت. الشخصي
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متوقع(١٣٢): غير متوقع وبعضها النتائج الهامة بعضها عن بعض البحث كشف كما

استخدام  في الهوة  تفسير في األساس العامل هو الفرد دخل دائماً ليس ˚

على املتصدرة؛ هي أخرى عوامل كانت بعض األحوال ففي واإلنترنت؛ احلاسوب
بني الشخصي احلاسوب استخدام في الفجوة من ٪٥٣٫٤ بينما املثال، سبيل
الفروق إلى أفريقيا يعزى في الصحراء وراء ما ودول األمريكية املتحدة الواليات

لالتصاالت. البنية التحتية تعزى إلى الفجوة من ٪٤٠٫٧ فإن الدخل، في

متغيرات  تظهر  ال ومتطورة، نامية دوالً تتضمن النطاق واسعة  عينة في ˚

االتصاالت توصيالت  تسعيرة مثل مؤخراً،  األنظار  لفتت التي السياسة؛
غير اإلنترنت. استخدام فجوة تفسير في اقتصادياً أو إحصائياً هامة كعوامل
التسعيرة ليست مهمة؛ سياسات أن النتيجة هذه من يفهم ال يجوز أن أنه
االقتصادية عليها العوامل هذه القضايا غلبت مثل إلى أن يشير ذلك إن بل
في التباين شديدة معدالت تتضمن عينات في واملؤسساتية والسكانية 
كانت القضية تلك أبرزت التي  السابقة الدراسات وغالبية  اإلنترنت. توغل 
في األعضاء الدول مثل الصناعية الدول من ضئيلة مجموعة على تركز

.(OECD) والتنمية االقتصادي التعاون منظمة

االختالف  أن حيث األهمية؛  من  كبيرة درجة  على املنظمة  اللوائح كفاءة ˚

في الفجوات من كبير جزء عن عموماً مسؤول املنظمة اللوائح في كفاءة
القائمة اإلنترنت استخدام فجوة من ٪٣٢ املثال؛ سبيل على التقنية. توظيف
أفريقيا وشمال األوسط والشرق  جانب من األمريكية املتحدة الواليات بني
ميكن آخر، مبعنى املنظمة؛ اللوائح كفاءة في اختالف عن ناجم آخر جانب من
وشمال األوسط الشرق دول في اإلنترنت توغل من فجوة ٪٣٠ من أكثر جتاوز
في املعمول بها بتلك شبيهة التنظيمية لوائح تبنت الدول تلك أن لو أفريقيا

األمريكية. املتحدة الواليات

ولكن  واإلنترنت  الشخصي احلاسوب استخدام معدل على التعليم  يؤثر ˚

التعليم على اإلنترنت استخدامات في  االختالف  بها يعتمد التي الدرجة
مسؤول التعليم الدنو في تأثير أن وجد املناطق، بعض ضئيلة للغاية. ففي

التنظيمية. اللوائح كفاءة في باالختالف مقارنة الفجوة حوالي نصف عن
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أساليب اختراق الحاجز الرقمي
الصحية التوعية اإللكترونية  ˚ احملمول  ˚  التجارة ˚  الهاتف
الرقمي احلاجز لتدارك التصويت اإللكتروني   ˚  طريقتان ˚

اجلماعية االتصال حرية ˚  مرافق واملعلومات االتصاالت تطوير سبل ˚  منوذج

فرص إلى الرقمي احلاجز ˚  حتويل التحتية البنية ˚  استراتيجية الشامل ˚  احلضور

متنوعة ˚  مبادرات الرقمية  املساواة ˚  عدم
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احملمول الهاتف
رغم األمريكي االقتصاد  في الرقمي االحتواء في هائلة فجوات هناك زالت ما

التحول يتم قد الفئات  لبعض وبالنسبة الصورية. املستويات إلى احملسوس التقدم

الصوتية االتصاالت أجهزة استخدام طريق عن الرقمي واالندماج احملمول احلاسوب إلى

متنقلة حاسوب أجهزة باستخدام الدراية إلى نقلة متثل حيث اجلوالة، أو  احملمولة

من في شرائح املتنقلة االتصاالت  انتشار أثار الختبار دراسة أسفرت ولقد للبيانات.

الهواتف  (2G) من اجليل الثاني استخدام أن عن ١٩٩٤ - ١٩٩٨م عام األمريكي من اتمع

بطبيعة العمل، رابطة وثيقة وعلى العمرانية، وحجم املنطقة مرتبط بالدخل اجلوالة

مثل عرقية مجموعة أن عن أسفرت النتائج أن كما واإلدارة(١٣٣). املبيعات  وباألخص

شرائح من غيرها من أكثر اجلوالة الهواتف استخدام أقبلت على السود األمريكيني

الصورة، بنفس لم يكن ذوات األطفال من العائالت إقبال بينما هذا األمريكي؛ اتمع

التقنية اجلديدة. تبني على مؤثراً عامالً يكن السن اإلنترنت لم انتشار عكس وعلى

يلعبها التي بالدرجة التكهن ميكن واالجتماعية بيانات األحوال االقتصادية على وبناء

غير اتمع شرائح املثال سبيل فعلى الرقمي. احلاجز تخطي النقالة في االتصاالت دور

أسرع النقالة االتصاالت أجهزة الثاني من اجليل تبنت اإلنترنت، استخدامات في املمثلة

العامة القاعدة  بني اجلوالة الهواتف  استخدام فيها انتشر  التي السرعة بنفس أو

القادرة احملمولة احلاسوب أجهزة الثاني إلى اجليل أجهزة من الطريق فإن وبهذا للناس.

لتلك اإلنترنت بشبكات للتواصل سهولة األكثر الطريق هو االتصال باإلنترنت على

ميثل وبالطبع املهنيني. وبعض واألسبان األفارقة األمريكيني تشمل التي اموعات
اإلنترنت(١٣٤- استخدام جتاه تسهيل أكبر نقلة من الهواتف احملمولة (3G) الثالث اجليل

في فرص التقدم أن إدراك الرقمية الفجوة إلزالة املوجهة فعلى السياسات ١٣٥). وبالتالي

املتنقلة. احلاسوب أجهزة طريق عن تتأتى الرقميات عالم في اجلميع احتواء عملية

اإللكترونية التجارة
تلك واالتصاالت واستخدام وسائل املعلومات الدخول إلى على القدرة التباين في إن

املعلومات طريق من القادرين على االستفادة بني أولئك فجوة يشكل احلديثة التقنيات

السبل من  اإللكترونية التجارة  كانت ورمبا ذلك. على يقدرون  ال ممن وغيرهم السريع
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جديدة فرص من تتيحه مبا اإللكترونية التجارة أن غير الفجوة. هذه الجتياز امليسورة

التقنية. هذه من االستفادة الفقيرة الشعوب عن يحجب زال ما الرقمي احلاجز فإن

التجارة آليات مبقدور فإن للتنمية الضرورية السبل من املعلومات تقنية كانت وملا

للتنمية(١٣٦). السبيل متهيد مع الرقمي اجتياز احلاجز اإللكترونية

الصحية التوعية
وملحق ميريالند ميريالند جامعة في العامة الصحة بحوث معلومات معمل قام

«ميريالند: موقع إنشاء في األمريكية الزراعة وزارة مع بالشراكة اجلامعة التعاوني في

لرفع تفاعلية أداة واملوقع العاملية العنكبوتية على الشبكة معافاً» وكن بحكمة كل

في املالئمة الصحية الرعاية  من  احملرومني حاجيات ولتوفير  الصحي الوعي مستوى

يعرض املوقع البدنية. األنشطة وممارسة التغذية أصول معرفة في وتعضيدهم الوالية

واخلدمات الصحة وزارة عن الصادر ٢٠١٠م» أصحاء «أناس تقرير في وردت هامة قضية

الحتواء السعي فهو للموقع الضمني الهدف أما .(١٣٧)(USDHHS) األمريكية اإلنسانية

الدخول أصحاب وغالبيتهم من الرقمية، التقنية من تقليدياً مغيبة  كانت شريحة

عدة الشرائح املغيبة خالل تلك مع حتالف وسائل مت وضع وقد الريف. وأهالي املتدنية

لوضع وإمكاناتها الشرائح تلك تقييم احتياجات أمكن ذلك على وبناء مشتركة، جهود

األمريكي(١٣٨). اتمع شرائح سائر وبني بينها الفجوة الرقمية لتخطي برامج

على التعرف في خاصة الصحية؛ التوعية موقع من املستفادة الدروس على وبناء

الصحية التوعية وحملة املوقع إيجاد واجهها التي العقبات على التغلب كيفية

استراتيجيات للمعلومات الصحية وضع أمكن الناس، من املغيب الشطر إلى املوجهة

الرقمية. الفجوة وجتاوز الصحي التفاوت على للقضاء فعالة كآليات

اإللكتروني التصويت
الواليات في الساسة من العديد بها  ينادي التي  التشجيعية اخلطوات تتضمن

في للتصويت اال فسح املواطنني بني الرقمي  احلاجز  إلزالة األمريكية املتحدة

االقتراح ويهدف االقتراع. مراكز إلى للذهاب احلاجة دون اإلنترنت طريق عن االنتخابات

خاصة االنتخابات في االشتراك معدل لزيادة التصويت عملية إلى تسهيل األول باملقام
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التوجه أن غير للتصويت. اصصة للمراكز الذهاب عن يتقاعسون الذين بني املواطنني

التصويت عملية خاصة وأن املعارضة، يواجه بعض  التصويت في األسلوب هذا إلى

القدرة اجلغرافية في املواقع بني التباين أن البعض ويرى اجلغرافي، املوقع على ستتوقف

السياسية(١٠٢). العملية في املشاركة معدل من يحسن لن اإلنترنت استخدام على

احلاجز الرقمي لتدارك طريقتان
لتدارك جهوداً األمريكية جورجيا والية في  و«الجراجن» «أطالنطا» مدينتي بذلت

إذ: األخرى؛ عن مختلفة مدينة وسيلة استخدمت كل حيث الرقمي؛ احلاجز

خبرة  اكتساب للمواطنني ميكن حيث للمجتمع، تقنية مراكز «أطالنطا»  وفرت  ˚

وتطبيقاته. للحاسوب بالنسبة األمور بعض استخدام اإلنترنت وتعلم

الكابالت. طريق عن املنازل في كل اإلنترنت إلى ااني الدخول «الجراجن» وفرت  ˚

الناس من االستجابة كيفية عن بالتحري الدراسات إحدى قامت ذلك على  بناء

ميكن التي الدروس واستخالص الرقمي احلاجز على  التأثير وعن اخلدمات  وموفري 

قد املبادرتني أن عن التحليالت أسفرت  وقد الحقة(١٣٩). مبادرات في منها االستفادة

كال املبادرتني الناس قابل فلقد البداية. في قائمة كانت التي احلالة دعم عن أسفرتا

مساره أخذ التعلم بعض مفيدة وأن كانت البرامج أن تلك شك وال الشديد؛ باحلماس

فنية شهادة على باحلصول سواء تالية خطوة التخاذ وسيلة يوجد لم أنه غير املتوقع.

التي الفقر مصائد  من الهروب أو  شخصي حاسوب شراء  أو كلية في االنخراط  أو

البداية. من الرقمي اخلاسر من احلاجز اجلانب إلى وضعتهم

وفرتا إمكانية أنهما ناجحة حيث كتجارب التجربتني تصنيف املمكن من أنه ورغم

احلاسوب تعلم أساسيات واكتساب واالتصاالت املعلومات تقنية مصادر إلى الدخول

البداية، في األقل على  يحققا؛ لم البرنامجني كال أن إال املصادر، تلك  تعوزهم  ألفراد

املدى قصيرة إلى أهداف للتوصل ضيق مبسار منهما بدأ كالً أن حيث منهما املنشود

من ومتداعية املدى طويلة أمناط من اجلذور عميقة  لقضية تقني إصالح مهمة في

للحاجز الرقمي املمكن من على أن دليل وهذا واملكاني. واالقتصادي السياسي اإلهمال

النظرية. الوجهة من مجانية وبضائع خدمات فيها تقدم مدن في حتى يصمد أن
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الرقمي املستقبل صوب قدماً مجتمع يتحركون أي في السكان أن في جدال وال

ويتخذون مسارات اهود، هذا جتاه مختلفة مفاهيم تغير متباينة، تدفعهم مبعدالت

سيكون املستقبل في املنبثق اتمع مغايرة. وبهذا فإن وفرصاً قضايا ويواجهون شتى،

ستظل املعرفة تقنية أن كما احلاسوب. بتطور ملتزماً رغم أنه سيكون ومتنوعاً، معقداً

هامة للبعض وهامشية للبعض اآلخر(١٣٩).

واملعلومات االتصاالت سبل تطوير منوذج
علىتوفيرخدماتمحليةلالستخدامات يقومأساساً النموذج املوضحفيشكل(٣)،

يوضح والنموذج ودائمة. متكاملة تنمية عملية إلى تؤدي بحيث لإلنترنت، التقليدية

األمام؛ إلى واجتماعية  وسياسية اقتصادية  نقلة في  احمللية اجلهات تعاون كيفية

واالقتصادية(٥٨). االجتماعية التنمية دائرة بني يجمع

.»ªbôdG õLÉ◊G ≈∏Y Ö∏¨à∏d …ôjƒ£J êPƒ‰ .(3) πµ°T

أساس: على قائم والنموذج

املستدام؛  الفقر في أساسيان واألمية سببان التحتية غياب البنية التذكير بأن ˚

وإطعام نفسه برعاية لقيام الشخص املعلومات على احلصول القدرة على وأن

من نسمة يبدو وكأنه الخ اخلاصة، مبشاريعه والقيام مع أنداده، والتواصل نفسه،

معزولة. تمعات نقي هواء

االستثمارات  أكثر هي واالتصاالت  املعلومات  تقنية في االستثمار أن شك ال ˚

حتتية بنيات من بالبدائل مقارنة العائد سريع استثمار أنها حيث الواقعية،
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ولكن املوجودة غير الطرق  إحالل على قادرة غير اإلنترنت كانت ورمبا مكلفة.
املواصالت املتوفرة. سبل االستفادة من املمكن من ستجعل املالئمة اإلنترنت

قنوات  توجد أن واالتصاالت املعلومات لتقنية ميكن االقتصادية، الوجهة من ˚

العجز ومخاطرات التخمني من ميكن احلد بحيث شفافية، أكثر محلية أسواق
لكل القيمة سلسلة  حلقات كل على الفائض توزيع وحتسني احلقيقي غير
ميكن حرثه ووقت مال من يتوفر ما فإن وبهذا املستهلك. إلى املنتج من قطاع
وبالتالي احمللي مستوى االقتصاد يساعد على رفع مما جديدة إنتاجية أنشطة في
هي وهذه وهكذا. االتصاالت، مصادر زيادة سيعضد بدوره وهذا أعمال. إيجاد

اخليرية األولى. الدائرة

استخدام  ميكن  حيث وسياسية،  اجتماعية طبيعة  ذات الثانية اخليرية  الدائرة ˚

حيث الصحية، البرامج مبادرات تنفيذ لدعم كآلية واالتصاالت املعلومات تقنية
اإلنترنت ميكن فإن اتمع ودور وفي مجال التعليم هاماً. دوراً املعلومات فيه تلعب
املركزية السلطة بني وكذلك واحملليني العامة بني السلطات االتصاالت حتسن أن
املؤسسات لعمل  بالنسبة أكبر  شفافية  ستوفر أنها  كما  احمللية. والسلطات

احلكومي الصالح. النظام غاية لتحقيق تقدم هذا وفي

املبتكر والتطبيق مالئم، تنظيمي إطار وضع يلزم التطور منوذج تنفيذ ولكي ميكن
واخلدمات واحملتويات،  الالسلكي، االستخدام حلول توفير وخاصة اجلديدة  للتقنيات
لتيسير اجلماعية املشاركة مرفقات وتنفيذ احمللية، للمتطلبات املناسبة املبتكرة

الناس(٥٨). من ممكن عدد ألكبر االستخدام

ومدعم التنظيمات إلغاء بعض نتيجة مشهود بتغيير قد مر االتصاالت عالم إن
جهاز لتحرير االتصال. كان شبكات عبر متر التي املعلومات كمية السريع في بالنمو
للشراكة نتيجة اإلنترنت أو الهاتف شبكات حتسني دور في النامية الدول في االتصاالت
فوائد أن غير استثماراته(٥٨). على عائد  حتقيق عن الباحث  اخلاص للقطاع الفعالة
من قناعة على اخلاص القطاع أن حيث على املناطق احلضرية، محصورة بقيت التحرير
الشبكة إنفتاح فإن ولهذا الربح. من قليالً إال الريفية لن يحقق املناطق إلى الدخول أن
املنظمة السلطات يواجه التحدي  هذا النامية. الدول الواقع في عن بعيد الشامل
في البلدان تلك في االتصاالت جاء نظام حترير بأن علماً هذا تلك البالد؛ اليافعة في
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بالنسبة ملكونات على األقل الواقع أرض على حقيقة االنفتاح الشامل فيه كان وقت

األرضي. الهاتف

سلطة يتطلب واحلضر الريف في شبكات لتطوير للترويج تنظيمي نظام إنشاء إن

كما يلزم القرارات؛ تلك وسلطة لتنفيذ إصدار قرارات صالحيات لها مستقلة منظمة

الشبكات بني التواصل على للتأكيد كافية قوة لديه مجال االتصاالت وجود العب في

الشاملة الشراكة لفتح سياسة قومية وضع في لإلسهام املالية الالزمة ولديه القوة

والعامة. اخلاصة املساهمني مبشاركة

اجلماعية االتصال حرية مرافق
للمستخدمني األنسب احلل هي اإلنترنت أو بالهاتف اجلماعية االتصال حرية
تقنية باستخدامات  امللمني وغير املرافق، يستخدمون قلما والذين الدخل، محدودي
السنغال مثل النامية؛ الدول  في الشبكات مشغلي وبعض واالتصاالت.  املعلومات
املستثمرين لبعض االتصال اجلماعي باب مواقع على التعاقد جتارب في جنحوا واليمن،
كما الوسائل، أفضل استخدام على واحلرص ااطرة قدر تقلص يضمن مما الصغار؛
املباشرة املواقع واالتصاالت اختيار نتيجة للثقافات احمللية؛ املالئمة اخلدمات توفر أنها
مراكز التنمية، منوذج وكاالت من مالية مبعونة أيضاً؛ النامية الدول جربت كما بالناس.
خدمات املفتوحة العامة املرافق توفر حيث األغراض؛ متعددة اجتماعية اتصاالت
عمل ومحطات إنترنت، إلى ودخول هواتف، من املتنوعة واالتصاالت املعلومات تقنية
في ذريعاً فشالً القت الفكرة إال أنها وجاهة ورغم .. إلخ. والنسخ، تلقائية للمكاتب،
الهدف التبرعات، غياب طريق عن الدعم تشمل عامة أسباب نتيجة األحوال  بعض
إلخ(٥٨). .. لإلنترنت، مفتوحة خدمات بتوفير االهتمام عدم للتقنية، الترويج باستثناء
أماكن إنشاء إلمكان منها يعتبر كدروس النكسات تلك إلى النظر املفروض  ومن

يتطلب: ذلك إلى والطريق مستدامة. مفتوحة تواصل

احمللية. العناصر شراكة من التأكد ˚

وضع  املساعدة في أموال تتوفر فيها التي املرحلة التجريبية استخدام من التأكد ˚

خارجي. جتارياً دون عون صاحلة عمل خلطة األسس

(ليست  مفيدة واالتصاالت لتوفير خدمات املعلومات لتقنية املبتكر االستخدام ˚

احمللية. للمجتمعات بالضرورة) رئيسة
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احلضور الشامل
جلمعية العاملي امع تبنى فرد، واالتصاالت لكل املعلومات تقنية إتاحة وراء سعياً

له  اجتماع  أول في   (World Summit on the Information Society) (WSIS) املعلومات

احلضور هدف  على وشددت تنمية،  كآلية التقنية دور على ركزت  عمل وخطة قراراً 

األلفية تنمية بأهداف اخلاص املتحدة  لألمم  األفسح املضمون في للتقنية  الشامل

خاصاً يفسح أسلوباً امع تبنى كما .(Millennium Development Goals) (MDG) الثانية

العاملية املنظمات ذلك في مبا احلكومة؛ إلى باإلضافة لكل األطراف املهتمة الشراكة

من تشجيعاً لقي الذي اخلاص؛ والقطاع املدني اتمع ومؤسسات احلكومية، وغير

امع(٥٨). غايات في حتقيق رئيس دور من له سيكون ملا نظراً امع سكرتارية

التحتية البنية استراتيجية
في القصور هو النامية الدول في التحتية البنية إلنشاء األساسي احلائل إن

فيها تتدنى التي الريفية املناطق في أكثر حدة اإلشكالية وهذه املتوفر، االستثمار

واخلدمات، على االستخدام هو طريقة قائمة باألساس املطلوب فإن ولهذا اخلدمات.

هذا في هائلة إمكانات وهناك أداة. مجرد ولكنها ذاتها في غاية التقنية تعتبر حيث ال

منظمات أو الفردية القدرات أساس على القائمة املبادرات من العديد اال تتضمن

تستحق املبادرات محلية. تلك خدمات تقدمي على قادرة باحليوية وتتميز مبتكرة صغيرة

املالئمة الظروف  إيجاد في رئيس دور فلها العامة السلطات أما والتوجيه. الرعاية 

للنجاح احتماالً األكثر املبادرات  رعاية هي التالية واخلطوة اإلمكانات. تلك لتحقيق

أن من املشاريع ميكن النوع وهذا النطاق. واسعة محاوالت جتريبية أو مبشاريع والقيام

اخلاص. القطاع مع بالشراكة ورمبا العام  بالقطاع املبتدئة  املشاريع حساب من ميول

تنفيذ من االقتصادية اجلدوى دراسة إلى باألساس أن يهدف التجريبي املشروع وعلى

لألعمال. متوازنة ما وضعت خطة إذا اخلدمة مواقع

التجريبية خالل املشاريع من التجريبية القطع من قدر أكبر تنفيذ يتم أن بعد وأخيراً

بنية بتنفيذ االلتزام القطاع اخلاص القطاع العام أو املتوقعني من للمستثمرين ميكن

أسلوب التغلب (٤) وميثل شكل فعالة. تكاليف معايير على بناء النطاق واسعة حتتية

الرقمي. احلاجز على

٦٣



٦٤

ي
قالحـاجـزالرقـمـ

ياختـرا
يفـ

مالعـالـ
تالتعليـ

ســا
س

مـؤ
دور

تكاليف سيدفعون فقراء  كانوا مهما الشامل، احلضور من املهمشون وأولئك

ولهذا أحوالهم. حتسني في سيساعد ذلك أن لو واالتصاالت املعلومات تقنية خدمات

صحيحة بصورة القضية ما درست إذا بالنماء مشارك كل فرد يعد الشامل احلضور فإن

املعلومات تقنية الدخول إلى على عدد بالقدرة أكبر تزويد وبهذا فإن بحكمة. وعوجلت

مستحيالً. يعد لم واالتصاالت
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تهم واالتصاالت  املعلومات لتقنية استخدامات إيجاد هو النجاح مفتاح ولعل

على القادرين املستخدمني سترضي احمللي للمجتمع املالئمة فاخلدمات احمللية. األطراف

ومستوى معيشتهم. منوهم مستوى اجلديدة لالتصال لتحسني اآلليات تلك توظيف

لتقدم تعينهم التي املصادر اجلديدة بتوظيف سيتمتعون فإنهم دخولهم ازدادت وكلما

املعيشية. وأحوالهم أعمالهم

بتكاليف مالئمة. تلك اتصال شبكات ملد الناجعة الفنية احللول من العديد هناك

واالستخدامات احلاجات وفق  فصلت بحكمة  ما إذا تكلفة  أقل  تكون  أن ميكن  احللول

منهم؛ أياً حيث أن اخلاص والعام، القطاع من املستثمرين اجتذاب ميكن احمللية. عندئذ

نتيجة لالستثمار سيجد املسوغات املستخدمة، االستثمارية املعايير النظر عن وبصرف

على سيساعد املربح واالجتماعي االقتصادي االستخدام فإن  ولهذا املتوقع. العائد 

األبعاد. مالئمة لالتصاالت حتتية اتصال وإشادة بنية خدمات لتمويل كاف دعم توفير
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فرص إلى الرقمي احلاجز حتويل
جرئ لتحويل بعمل القيام على يحث واالقتصادي التحول العاملي التقني سرعة إن

الدول في  اإلنترنت توصيالت إلى  وبالنظر  رقمية. فرص  إلى  القائم الرقمي احلاجز

احلاجز الرقمي معايرة طرق إحدى ومن املوارد. قضية تخصيصات ميكن تناول النامية

في التعلم معدل وكذلك اإلنترنت ومستخدمي الهاتف في املشاركني توغل رقابة هي

شائع اإلنترنت إلى الدخول على القدرة عدم إن املثال سبيل فعلى النامية(١٤٠). البالد

الهاتف. خطوط بتوفر مرتبط وذلك أفريقيا في

ثالثة يقارب مبعدل سنتني حقبة العالم في مستخدمي اإلنترنت في زاد عدد ولقد

عام ٢٠٠٠م. في ٢٠٠ مليون من عام ٢٠٠٢م في ٦٠٠ مليون إلى فقد ارتفع العدد أمثال؛

احلاسوب استخدام ضرورياً يعد لم حيث عام ٢٠٠٥م؛ في ٢ مليار العدد إلى ووصل ذلك

احملمول. الهاتف على التواصل أمكن بل

إعالن في رئيسة للتنمية غايات على املتحدة األمم في األعضاء الدول ولقد اتفقت

الصحة، وحتسني  الفقر،  من اخلفض جانب فإلى ،(Millennium Declaration) األلفية

األلفية تنمية  أهداف أحد يتطلب للتعليم، والترويج البيئة، استدامة من والتأكد 

واالتصاالت. املعلومات تقنيات وباألخص اجلديدة التقنيات توفير منافع (MDG) الثانية

على والقائمة الالسلكية احللول وظهور احملمولة الهواتف  في التوسع سرعة ومع

النافع الدور  ازداد بسيطة، بتكلفة اإلنترنت إلى الدخول لتسهيل الصناعية األقمار

لتقنيات العاملة املتحدة  األمم قوة تكونت وبهذا واالتصاالت؛ املعلومات لتقنية

(UN Information and Communication Technologies Task Force) واالتصاالت املعلومات

وتوظيف الرقمية الفرصة ورعاية العاملي الرقمي احلاجز تخطي بهدف ٢٠٠١م عام

للجميع. التنمية خدمة في واالتصاالت املعلومات تقنيات

املعلومات تقنيات  توظيف الثانية  األلفية تنمية ألهداف الهام الدعم ومن

املناطق خاصة ألهل مكثفة للتنمية، فرصاً توفر اإلنترنت تقنيات حيث أن واالتصاالت؛

ميكن النامية الدول الالسلكية في فتقنية اإلنترنت الفقر. من يعانون والذين الريفية

النامية املناطق في احمللية توصيل اتمعات حيث أن االتصاالت، من ألطواف تفسح أن

يتوفر من تكمل ما واإلنترنت الصحة. التعليم ونظام على إيجابياً سيؤثر اإلنترنت إلى
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مناذج تقدمي يسهل أن ميكن كما املعرفة، انتشار سرعة من ويحسن محلية، معلومات
البعيدة. املناطق في للتعليم مبتكرة

العالم اإللكتروني في تقدمي التعليم التفكير في عند اجلاري الواسع النقاش ومن
التعليم ذلك في مبا املعلومات تقنية بتقدمي البدء هو األهم  كان ما إذا هو النامي
التنمية منظمات على أن شك األساسية؟ ال املواطنني حاجيات بتوفير أم اإللكتروني
وتوفير الفصول الدراسية بناء مثل األساسية توفير احلاجيات على تركيزها تواصل أن
احلل. من تكون جزءًا أن ميكن املعلومات واالتصاالت تقنيات أن غير للشرب؛ الصاحلة املياه
اجلديد، فإن العاملي االقتصاد للدخول إلى هامة القدرات خطوات وبناء التعليم كان وإذا
بديلة ووسيلة في التنمية األساسية، هاماً يكون وجهاً يجب أن اإللكتروني التعليم

لتمكني الناس(١٤٠). وطريقة القدرات لبناء

من يستفيد  حتى للمتعلم  الالزمة  املتطلبات من احلاسوب تعلم أن شك وال
من مهارات مجموعة على اإللكتروني التعليم اعتماد الضروري ومن التقني. التعليم
يركز على برنامج تقدميية لكل بحصص أن ميروا على املتعلمني أن حيث تعلم احلاسوب،
ال تستخدم البرامج تلك الدراسي. الفصل في التقنية استخدام في املهنية التنمية
من مراحل املشاركون املدرسون  يكمل حتى  للدروس  كوسيط اإللكتروني التعليم
أصبح الذي (World Links) العالم وصل حلقات برنامج قام لوجه(١٤٠). وقد وجهاً التدريب
بتدريب ١٩٩٧م، عام الدولي البنك من كجزء بدأ أن بعد حكومية غير عاملية منظمة
والشرق  وأمريكا الالتينية أفريقية وآسيا من دولة ٢٥ في والطالب املدرسني من آالف
قبل اإللكتروني التعليم أسس تعلموا أنهم حيث التقنية؛ استخدام على األوسط
على األفراد همة  يشحذ من أن التعليم اإللكتروني أن مبقدور الواقع وفي تخرجهم.

التعلم. مهارات لتعميق كوسيلة سعيهم خالل احلاسوب مواصلة تعلم

فيها للبت حتتاج قضايا هناك فإن محددة فئة الستهداف بالنسبة أنه غير هذا 
على اإلجنليزية غير  األم باللغات احملتويات ووضع متعددة ثقافات مع االتصاالت مثل
العديد في الكبيرة العقبات من يعتبر احمللية باللغة محتويات وجود عدم فإن اإلنترنت.
املباشر اإلجنليزية في االتصال اللغة غلبة فإن املتطورة البالد حالة في فحتى من الدول.
خبرات جلعل فاعلية أكثر الطرق ولعل الشامل. بالنسبة للحضور خطيرة عقبة يشكل
حقيقي وهذا اإلمكان؛ قدر سهالً أن يكون هو احلرص على ناجحة التعليم اإللكتروني
احملتويات واضع على فيجب تعليمية. نظرة من وسارٍ التقني نظر وجهة من خاصة
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عاملني من الذين يتكونون من يعرف كيفية استهداف مستمعيه  اإلنترنت أن على

من كغيره هو الذي املباشر؛ بالتعلم محدودة وخبرة محدوداً وقتاً ميلكون ممن السن، كبار

والوقت. النفس في التحكم في مهارات يتطلب بعد، عن التعليم أساليب

حيث بأسلوب تقليدي، تعلموا السن من كبار املشاركني غالبية فإن ذلك جانب إلى

من بدالً مرشد أو كمنسق املدرس يدركون دور ال فإنهم املدرس التدريس، وبهذا يعشق

أن اإللكتروني التعليم دراسات عن أثبتت وقد الوجهة التقليدية. من معلماً أن يكون

النقاش قوائم خالل املتواصلة من املنسق شراكة تقتضي الناجحة معظم البرامج

وإرشاداته املتواصلة املنسق أن شراكة حيث والرسائل الفردية(١٤١)؛ اإللكتروني بالبريد

فقط تتكون التي املباشرة املقررات من العديد وهناك للمتعلم. الدعم سبل من أقوى

للتبادل. يوفر مجاالً اآلخر الوب، والبعض تدريب على من دون دعم مواد تدريسية من

تصميم في املباشر  التعليم من عناصر عدة بني جتمع التي  هي الفعالة واملقررات

تعليمية. بيئة إليجاد أفضل وسيلة املتآلف وهو التعليم يسمى موحد

املباشر: املتآلف التعليم في األربعة العناصر استخدام الناجحة املباشر التدريب برامج وعلى

املواد ذلك  في مبا املباشرة باملقررات االهتمام املتعلمني على التدريس: مواد .١

من توفر التي املضغوطة مثل الكتب، واألقراص لدراستها؛ إليهم ترسل التي

على اإلنترنت. املباشر الوقت بعض

مدرسيهم من دعم أو إرشادات إلى املتعلمني يحتاج كثيراً ما التدريسي: الدعم .٢

املالية اإلمكانية التكلفة: أي على يعتمد هذا أن الفني؛ غير الطاقم من أو

املباشر. للمقرر

توزيع من فقط ليس يسهل اإلنترنت االتصال مثل استخدام آليات االتصاالت: .٣

املتعلمني بني وكذلك واملدرس؛ املتعلم من التفاعل بني ولكن أيضاً املعلومات

هي فاخلبرة والتقييم املعرفة؛ في الشراكة فرصة لهم يوفر فهذا أنفسهم.

التدريس. نظرية عصب

واحلاجة االجتماعي التواصل طريق عن للتعلم احلاجة بني يجمع التعاون: .٤

الواجبات، أداء في مجموعات صغيرة مع الفعلي. والشراكة للتعلم لإلرشادات

احلاجات. تلك تلبي احلاالت ودراسة وضرب األمثلة
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هو  هام: آخر عماد بناء يلزم النامي، العالم في اإللكتروني التعليم ينجح وحتى
ينمو اختالفاً هناك أن الواقع وفي التواصل. من معينة درجة جانب إلى حتتية بنية وجود
الرقمي احلاجز من آخر إلى نوع يؤدي اإلنترنت إلى الدخول توفير سوق حترير عملية في
حتد من تنظيمية لوائح أصدرت قد من الدول العديد أن حيث الدولي: الصعيد على
احتكار حقوق وطنية شركة احلكومة متنح حيث املنافسة؛ خالل اإلنترنت خدمات تقدمي
حواجز من املثال هذا خدماتها. لقاء مرتفعة رسوماً تتقاضى وبالتالي اإلنترنت خدمات

خطيرة. عقبة ويشكل الناهضة االقتصاديات من العديد السوق يوجد في

ومن عليها؛ التغلب يجب  التي الفنية القيود من العديد هناك  ذلك، جانب إلى
التي الهاتف وخطوط اإلنترنت توصيالت قضايا اإللكتروني التعليم يواجهه ما أهم
أجهزة احلاسوب عدد وقلة واستجابتها، الوب مواقع إلى الدخول وبطء يعول عليها، ال
املتطلبات من احلد األدنى وجوب توفير التحديات فمن أهم وبهذا باإلنترنت. املتصلة

النامية. الدول شراكة زيادة ميكن التقنية حتى

وجود ومع ورئيس. هام أمر اإلنترنت من على املواد كل على احلصول أن سهولة كما
من الوثائق تنزيل مثل النامية الدول املستخدمون في يواجهها التي التقنية القيود
هو بقدرتهم وكل ما حاسوب جهاز ال ميلكون قد املتعلمني أو طبعها؛ فغالبية الوب
مراكز فترويج  لهذا اتصاالت. مراكز من أو عملهم مكان في اإلنترنت إلى الدخول
اإلنترنت خدمات نشر في للمساعدة مهم أمر الصاعدة االقتصاديات في االتصاالت

املناطق الريفية. خاصة في واسع نطاق على

الرقمية املساواة عدم
املساواة عدم  إلى الرقمي  احلاجز من  التركيز ينتقل اإلنترنت  إلى املداخل زيادة مع

ميلك املساواة بني من عدم أي اجلديدة املعلومات تقنية استخدام على القدرة الرقمية في

عدم حيث اجلديدة؛ التقنيات إلى الوصول وسائل معايير تفصلهم الذين ال ميلك ومن

عدم املساواة في أيضاً الوصول بل االختالف في وسائل إلى ال يشير الرقمية املساواة

أبعاد ميكن تعريف خمسة من هذا املنطلق اإلنترنت. إلى مدخل لديهم الذين األفراد بني

االجتماعي، والدعم االستخدام، واستقاللية واملهارة، األجهزة، أي: املساواة الرقمية؛ لعدم

في السريع ظالل التغيير في أنه جانب إلى هذا التقنية. فيها توظف التي واألغراض

الرقمية املساواة  عدم أمناط بأن اجلزم الصعب من الفني  التغيير وكذلك  املنظمات
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عدم الرقمي أو احلاجز على التغلب فإن ولهذا املستقبل. هي في ستظل كما احلالية

االستراتيجية على االختيارات املترتبة املساواة أمناط عدم تتبع يتطلب املساواة الرقمية

يجب(١٤٢-١٤٣): مبعنى آخر احلكومية؛ والسياسات املستهلكني فعل وردود للشركات

استخدام على وغير القادرين بني القادرين الرقمي احلاجز على التركيز التوسع في  ˚
واملهارة، واالستقاللية، اإلنترنتإلىجميعجوانبعدماملساواةالرقميةفياألجهزة،

اإلنترنت. إلى الدخول لهم امليسر استخدام أولئك والدعم، وأغراض

التي  للعمليات  مناذج واختبار وضع إلى املساواة عدم تسجيل عملية تخطي ˚

لألشخاص االجتماعية الهوية عالقة في بالوساطة املساواة عدم على تتغلب
اجلديدة. التقنيات واستخدام الوصول وسهولة

والعوائد  التقنيات تلك  استخدام بني العالقة لتشمل النماذج في التوسع  ˚

التقنية استخدام املردود من معدل عن والتحري الفردي، املستوى على املفيدة
اتمع. من اتلفة اموعات إلى

بني  العالقات الوقت مرور عبر وتعدل تشكل التي املؤسساتية العوامل حتليل  ˚
على الفرد. يعود وما اخلواص الفردية

متنوعة مبادرات
مثل: مشاريع العاملي الرقمي للحاجز احلل اجلزئي املبادرات من

يهدف لتصميم  مشروع األطفال وهو ماكينة أو لكل طفل» محمول «حاسوب ˚

أمريكي؛  دوالر ١٠٠ سعره يتجاوز ال  باألطفال، خاص محمول حاسوب وإنتاج

النامية الدول أطفال وخاصة املعرفة، على للحصول ليستخدم كأداة تعليمية

مع تتفاهم التي احلكومات هي بل السوق في احلاسوب هذا وال يباع والفقيرة.

ألطفالها(١٤٤). احلاسوب هذا على للحصول اجلهة املنتجة

في العاملي االقتصادي املنتدى في (AMD) مبادرة ٥٠ × ١٥» التي بدأتها شركة»  ˚

حاسوب بأجهزة العالم سكان من ٪٥٠ تزويد إلى تهدف والتي ٢٠٠٤م، عام

تعلم» «معامل توزيع املبادرة وتشمل ٢٠١٥م. عام اإلنترنت بحلول إلى ومداخل

كسب تستخدم في تقنية حللول واستراتيجي وموزون متعمد نشر كعمليات

عاملياً. الرقمي االحتواء لرعاية السبل ألفضل واقعية معرفة ونظرة
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بالسرية املقيدة (غير التصاميم املفتوحة كبير على بشكل تعتمد املشاريع تلك
اانية، احلاسوب  برامج توفر وعلى احلاسوب ألجهزة الفكرية) امللكية  أو الصناعية
العاملية القمة مثل الرقمي باحلاجز املهتمة للمنظمات بالنسبة خصوصاً الهامة 

املعلومات(١٤٥). تمع

التي (Inveneo)و ،(EduVision)و ،(Geekcorps) عديدة مثل: منظمات أن هناك كما
املعتمدة على التعليمية النظم خالل  الرقمي من احلاجز على للتغلب العون  تقدم
ومحمولة، الثمن منخفضة أجهزة توظف تقنية باستخدام وذلك املعلومات؛ تقنية
والتي الدراسي الفصل في استخدامها ميكن املعرفة بتقنية تتعلق مواد جانب إلى

التكلفة. خلفض وضعها في النفس على االعتماد ميكن

املعلومات لتقنية قومية أجندة بوضع للسياسيني الدعوة املطروحة احللول ومن
أسلوب لفهم السعي األخرى، احللول ومن رقمية(٣٣). أمة إلى األمة لتحويل واالتصاالت
الصالح هو ما على التعرف لضرورة هذا املهمشة(٣٢)؛ اتمعات أو األقلية معيشة
من صورة مختلفة هناك كانت فرمبا واالتصاالت، املعلومات تقنية أوجه من املفيد لهم
على القائمة األسئلة النظر في هناك حاجة إلعادة أن كما أغراضهم. تلبي اإلنترنت
التقنية، مع وتعاملهم اتمعات  ودينامكية للناس النظر في التقليدية األساليب
القرارات، واتخاذ حتديد الهدف، عمليات استراتيجية حتويل استخدام إلى باإلضافة هذا
ميكنهم تطويع حتى التقنية من ينتفعون ال الذين املستخدمني إلى اخليارات وحتديد

معنى(٣٢). وذات مفيدة أنفسهم هم يعتبرونها بأساليب اليومية اإلنترنت حلياتهم

التنمية العاملية بني «وكالة االتفاق احلكومات؛ مثل التعاون بني نوع من ولقد بدأ
مع (United States Agency for International Development) (USAID) األمريكية»
أجهزة أحدث بشراء قامت العاملي، حيث الرقمي احلاجز عالج بهدف احلكومة املصرية؛
تخطي احلاجز املشاركني في جهود ومن التعليم املصري(١٤٦). الستخدامها في حاسوب
والتنمية» واالتصاالت املعلومات العاملي لتقنية املتحدة األمم «حتالف العاملي الرقمي
التحالف و«مؤسسة (United Nations Global Alliance for ICT and Development)
لرفع مستوى تروج اليونسكو منظمة كما أن .(Digital Alliance Foundation) الرقمي»
املعلومات  تمع عاملي كيوم مايو ١٧ يوم حتديد طريق عن للحاجز العاملي اإلدراك

.(World Information Society)
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الرقمي الحاجز اختراق في العالي التعليم مؤسسات دور

باجلامعة دور املؤسسات امللحقة بعد  ˚ عن املالية  ˚  التعليم الصعوبات  ˚

التقني اتمع في بناء اجلامعات دور التعلم  ˚ ˚  خدمات
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املالية الصعوبات
ميزانيات ظل في العالي؛  التعليم مؤسسات تواجهها التي التحديات  بني من

الناجم الصدع رأب بهدف الطالب، جميع حاجيات تلبية العجز عن اخلناق، هو ضيقة

املادي، املستوى شاسع في تباين من الطالب ملا بني القائمة بينهم، الرقمية الفجوة عن

وضع على اجلامعات بعض وقد حرصت اجلامعة. دخول قبل التعليمية اخللفية وفي

املالي التقشف أن إال الطالب، بني الرقمية القدرة خاصة لكفالة التساوي في برامج

البعض يقترح  لهذا بفعالية. البرامج  تلك تنفيذ من  ميكن املؤسسات ال بعض في

التباين هذا عالج أساس على اجلامعي يقوم التعليم مؤسسات شامالً في جذرياً حتوالً

العامة(١٤٧). امليزانية قيود االعتبار مع األخذ في الطالب بني

بعد عن التعليم
نطاق على تنفيذه الذي مت مدارس الريف في عن بعد احلديث للتعليم املشروع لعل

معلوماتي مشروع أكبر هو اتمع من عريضة شريحة ليخدم الصني  في واسع

على القضاء املشروع ذلك ملثل  املمكن ومن  واملضمون.  احلجم حيث من العالم في

على والعمل على طرق توصيل املعرفة التعديالت بعض إدخال بعد الرقمية الفجوة

املبادرات دراسة أجريت املنوال نفس وعلى ممكنة(١٤٨). تكلفة بأقل القصوى االستفادة

املعلومات تقنيات جنوب أفريقيا للترويج الستخدام واالستراتيجيات املستخدمة في

االهتمام سياسة أن الدراسة تلك عن ونتج العالي(١٤٩). التعليم في واالتصاالت

املعلومات تقنيات إدماج على ستشجع التعليم اجلامعي من بعد كجزء بالتعليم عن

العالي. التعليم مؤسسات مقررات في واالتصاالت

باجلامعة امللحقة املؤسسات دور
اآلليات من األخرى الرقمية التقنيات واستخدام اإلنترنت أصبح الدخول على لقد

األمريكيني من كبير عدد كان وملا باملعلومات؛ الغني احلالي اتمع في الضرورية

األمريكيني أن شك فال اليومية أنشطتهم ألداء منتظمة اإلنترنت بصورة يستخدمون

االحتواء مستوى رفع فإن وبهذا سوءًا. يزداد وضع في األدوات تلك تنقصهم الذين

الرقمي العصر في  التقنية آليات يستخدمون الذين األمريكيني عدد بزيادة الرقمي
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امللحقات لدور تقييم عملية أجريت ذلك على وبناء حيوية(٢٩). أهمية لها قومية غاية

بالنسبة عقبة يشكل الذي الرقمي احلاجز تخطي جهود في  اجلامعية؛ التعاونية

اجلامعية؛ التعاونية وامللحقات املعاصرة(١٥٠). التقنيات من في االستفادة األفراد لبعض

الزراعة لوزارة تابعة وهي الريفي، واتمع اجلامعات بني التواصل على قائمة مؤسسات

وعقد الدورات التعليمية الريفية، والتوعية الزراعي، اإلرشاد في ومتخصصة األمريكية،

للخريجني، والقيام بالبحوث الزراعية.

امللحقة التعاونيات احتاد يقوم أن  باإلمكان أن عن الدراسة  تلك أسفرت ولقد

تفرقته في اجتماعية معضلة يشكل الذي الرقمي احلاجز مكافحة مبهمة باجلامعات

إلجناح املفضلة اآللية وأن  واجلغرافية؛ واالقتصادية العرقية اخلطوط عند للمجتمع

عليها ألعضاء والتدريب التقنية لتوفير محلية مجموعات مع الشراكة املهمة هو

على باخلدمة قيامهم أثناء التعاونيات  وكالء بتدريب القيام جانب إلى احمللي؛ اتمع

االنتشار نظرية  وتطبيقات الدراسة نتائج من استخلص ولقد الالزمة. التقنيات

أهمها(١٥٠): االستنتاجات، من العديد التقني(١١٣)،

يتعلق واحلضر فيما الريف سكان بني أن الهوة على التعاونية امللحقات إدارة أدركت  ˚

الريف لسكان السبل تفسح  وحتى قائمة. زالت ما لكنها انحسار  في بالتقنية

نسبية فوائد من لها ما وتعديد لهم، التقنية إيضاح أوالً التقنية يجب من باالستفادة

الستخداماتهم االبتكار من تطويعه ما ميكن الستكشاف الفرصة إعطاؤهم ثم لهم،

هذا وفي التقني(١١٣). االنتشار نظرية في األساسية اجلوانب هي وهذه الشخصية؛

الرقمية، التقنية لتوضيح االتصال قناة بدور القيام التعاوني للملحق املضمار ميكن

التقنية. تبني من تشجيع املزيد كوكيل للتغير في يعمل بينما

مبعرفة الشباب وتشرب لتشبع هي اآللية املثالية للشباب (4-H) إتش» «فور منظمة  ˚

األفراد توظيف إمكانية إلى تشير االنتشار(١١٣)، نظرية أن إذ التقنية.  االبتكارات

امللحقات وأن اتمع. خاصة في احلديثة االبتكارات إلدخال تغيير كوكاالت واملنظمات

بالشراكة املدارس وتقوم طالب من تتكون التي (4-H) منظمات على تشرف التعاونية

إلى للتوصل الشراكة في الشباب دعم  وراء سعياً  خلوية ورحالت معسكرات  في

يتضمن واإلسم مجال تنمية الشبيبة. في الكاملة أثناء تقدمهم توظيف قدراتهم
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الواليات في املنظمة عضوية وتبلغ والصحة. واليدين والقلب الرأس من احلروف األولى

حوالي ٩٠ ألف  على موزعني سنة سن ٥ - ١٩ ٦٫٥ مليون في حوالي األمريكية املتحدة

دول. عدة إلى املنظمة نشاط امتد وقد منتدى.

املتدنية  والدخول األقليات مجتمعات بإمكان أن التعاونية امللحقات أدركت إدارة ˚

وكيل بدور امللحق بقيام وذلك التعاوني؛ امللحق التقنية مبساعدة من االستفادة

نظرية االنتشار(١١٣). التغيير للمبتكرات وفق

التقنية  من لالستفادة املوارد  تعوزهم املعلومات في فقر من يعانون الذين ˚

االنتشار(١١٣) التي  بنظرية مباشرة بصورة متصل وهذا حياتهم. مستوى لتحسني

االستفادة ميكنهم للمبتكرات حتى يتعرضوا أوالً أن يجب األفراد أن على تؤكد

التقنية. من أن يستفيد الصعب فمن املوارد تعوزه الشخص أن ولو منها؛

فوفق  التقنية؛ إلى تبني الشخص في دفع تساهم العوامل التي من التعليم  ˚

البداية  في االبتكارات يتبنون الذين واألشخاص املبتكرين فإن االنتشار(١١٣) نظرية

العليا. التعليم مراحل اجتازوا الذين من غالبيتهم

مجهزة  ككل امللحقات خدمات أن من يقني  على التعاونية  امللحقات إدارات  ˚

امللحقات جتهز من الواجب أن أنه إلى جانب احلاجز الرقمي، قضية مع للتعامل

كما لتعليم التقنية. مراكز يقومون بدور العاملني من إليها من ويضاف احمللية

ووفق املعلومات. تقنية في التدريب من املزيد هؤالء يتلقى أن الضروري من أنه

من  لتمكينهم ويدربوا يجهزوا أن امللحقات في العاملني على االنتشار(١١٣) نظرية

واملمارسة. لالبتكار كنماذج ويصبحوا اتمع في تغيير العمل كوكالء

عمليات  في احمللية املنظمات مع في شراكة الدخول التعاونية امللحقات على ˚

يتعرضوا ميكن أن املزارعني أن إلى باإلضافة هذا املعلومات. على تقنية التدريب

لنظرية وبالنسبة التعاونية. امللحقات خدمات خالل من التقنية  خلبرات

في  تبني التقنية في فعال بدور القيام التعاوني امللحق بإمكان فإن االنتشار(١١٣)

تلك في املبتكرين على بالتعرف امللحقات قامت لو خاصة حضرية، أو أجواء ريفية

معهم. وقامت بالشراكة احملليات
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منها(١٥٠): بعض التوصيات االستنتاجات قدمت الدراسة تلك على وبناء

اتمع  ومنظمات التعاونية امللحقات بني االستراتيجية الشراكة قيام املمكن من ˚

اجتماعية تقنية مراكز وإنشاء التدريب برامج خالل من التقنية لنشر احمللي

الدخل. ومنخفضي األقلية ومجتمعات الريفية اتمعات في خاصة

العمل  أثناء التعاونية امللحقات في العاملني لتدريب متواصلة تقدمي برامج يجب ˚

احملليات في تغيير كعمالء بكفاءة القيام ميكنهم حتى الرقمية التقنية على

فيها. يعملون التي

في  يؤثر الذي  الرقمي احلاجز ملواجهة للملحقات خاص مالي بند رصد يجب ˚

خاصة. مببادرات تقنية القيام ميكن بحيث ككل اتمع

واإلثنية العرقية اخلطوط عبر ملموساً أصبح الرقمي احلاجز أن الواقع وفي

قامت حثيثة. ولهذا بخطوات اتمع متواصل في واستشراؤه واجلغرافية واالقتصادية

الواليات جامعات لرابطة التابعة والسياسات للتنظيم التعاونية امللحقات جلنة

والعشرين الواحد القرن امللحقات في نظام رؤية عن تقرير بإصدار األراضي منح وكليات

عالي كمصدر دورها بتوسعة التعاونية امللحقات على ضرورة قيام أكد ٢٠٠٢م؛ عام في

وضع تغيير في مبادر بدور واملعلومات للتعليم البحث قائم على متحيز،  غير اجلودة،

األمريكية(١٥١). املتحدة الواليات أرجاء جميع في احلاجز الرقمي

التعلم خدمات
بني مشتركة منفعة في شراكة إلى للترويج تعليمية وسيلة هي التعلم خدمات إن
تواجه توصيل خاصة حتديات في التملي تتطلب وفئات من اتمع أكادميية مؤسسات
املالئمة تتلقى اخلدمة ال فئة املعلومات إلى تقنية تعلم خدمات تقدمي ذلك مثال اخلدمات؛
على املبني التعليم من نوع أنها على التعلم خدمات إلى وميكن اإلشارة كبار السن. مثل
يعقب واتمع(١٥٢). اإلنسان حاجات بتوفير بأنشطة خاصة الطالب يشتغل حيث اخلبرة،
عملية تأثير لتقومي االجتماعي التدخل عمليات إلى االستجابة لتحليل  السعى  ذلك 
مع اجلامعات شراكة على القائم والتعلم والتعليم التعلم وخدمات التعلم(١٥٣). خدمات
اخلبرة الكتساب عمل حقل االجتماعية بتوفير الدراسات مجال اجلامعة في تفيد اتمع
تقدمي إلى جانب اتلفة اتمع فئات باالهتمام بقضايا الطالب في املواطنة روح وإيجاد

املواطنني(١٥٤). تهم التي االجتماعية القضايا لبعض حلول
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احلجم متوسطة جامعة أمريكية في الطالب قام التعلم خدمات لعملية وكتنفيذ
التعلم خدمات  معمل في دراسية  فترة بقضاء الرقمية املواطنة  مقرر  من كجزء
تأثير استكشاف بهدف املعلومات، تقنية عن الكهولة مرحلة في ملواطنني بالتدريس
ذلك جانب إلى الوب(١٥٥). عبر إلى املعلومات الدخول على الرقمية والقدرة االتصاالت

الرقمية. املواطنة وتأثير التطوعية األعمال أخالقيات الطالب درس

بدراسة البداية في فقاموا الرقمي؛ احلاجز حتديات الرقمية املواطنة مادة طالب واجه ولقد
بصورة تتعامل السياسية األحزاب كما تعلموا أن املواطنة(١٥٦). إلى الرقمية تأثير االتصاالت
كما اإللكتروني، والبريد مواقع الوب املصالح مجموعات تستخدم حيث باإلنترنت، مباشرة
بدراسة الطالب وقام العاملية. العنكبوتية الشبكة عبر املعلومات بتوزيع احلكومة تقوم

.(١٥٨ التعلم بصورة مجدية(١٥٧؛ خدمات وتوصيل اخلدمات أنواع مختلف

قد ما ميثلون والستني اخلامسة سن تخطوا الذين املواطنني أن املالحظ من وكان

الرقمية. التقنية يستخدموا  أن احملتمل غير من أنه حيث الشيب، بفرجة يسمى

تقنية إلى الدخول في الرغبة  وفاقدو للتقنية، دعماً أقل السن  فمتقدمي وعموماً

ومن متوقعة(١٥٩). غير اإللكترونية  السياسة في  مشاركتهم أن كما املعلومات،

خصوصياتهم على حرصهم الرقمية املعلومات لتقنيات الكهول بالنسبة حتفظات

إلى جانب هذا الشخصية، أحوالهم على سيطرتهم فقدان من يخشون مبعنى أنهم

املطلوب التعلم منحنى أن لتصورهم باإلضافة حلياتهم،  أهميتها  وعدم التكاليف

وفي .(١٦١ تسلقه(١٦٠؛ عليهم ويصعب االنحدار شديد واإلنترنت احلاسوب الستخدام 

االقتصادية، للمخاطر املعرضة اموعات من السن في املتقدمة الفئات أن الواقع

الالزمة والبرامج املعدات شراء معه يصعب الذي الدخل ميلكون ال غالبيتهم أن حيث

املساواة عدم تعقيد  زيادة فإن هذا جانب إلى املعلومات. تقنيات من لالستفادة

لم الذين املسنني فإن  وبهذا اجلديدة. للتقنيات السريع النمو من ناجم الرقمية

املطلوبة والقدرات  املهارات اكتساب  على قادرين  غير املعلومات  عصر  مع يتعايشوا

في عداد تدخل التي ال الفئة أن هذه غير املعلومات؛ لتقنية اجلديدة لتعلم التطبيقات

في االنخراط بإمكانهم املواطنني اإللكترونيني، رحبوا بفرصة التعلم عندما وجدوا أن

معمل في الطالب أيدي على للتعلم شوق في وهرعوا احلاسوب باان دراسة حصص

التعلم(١٥٥). خدمات
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خالل  التعليم، خدمات معمل في شاركوا طالباً ٨٧ خبرة بيانات عن جمعت  وقد

عن النتائج أسفرت وقد وانطباعاتهم. لرؤاهم حتليل مع دراسية، فترات خمس أو عامني

وعن املعلومات، تقنية تدريس لالندماج في عالٍ مستوى االجتماعية، وعن القدرات أهمية

اإليجابية القيم املساواة، وعن لترويج عالية قيمة وضع مع الرقمية املساواة لعدم إدراك

كشف الطالب املستقبل. وقد في التطوعية األعمال مواصلة في رغبة مع للتطوع

للمواطنني متكينهم لقاء مدنية عن مسؤولية التعليمية اخلدمات في شاركوا الذي

الطالب فإن وبهذا رقميني. يصبحوا مواطنني بالتدريس حتى املسنني، الذين وجهوهم

الرقمي(١٥٥). احلاجز تخطي على القدرة لديهم صاحلون بأنهم مواطنون أحسوا

فإن التجربة املواطنني، من شريحة جتاه املدنية باملسؤولية الطالب شعور جانب إلى

الداخلي لبناء رصيدهم التعلمية باخلدمات اجلامعة طالب انشغال إلى أكدت احلاجة

في للتنمية الداخلي الرصيد وميكن تبويب منوهم كأشخاص أصحاء. يقوي من الذي

مجاالت: ثالثة

قوة التعامل البشري على ركزت الطالب ثلثي حوالي استجابات البشري: التعامل .١

القيم ودور عنهم، متاماً مختلفني أناس عن بالتعلم الطالب التزام  خالل من 

والعدالة االجتماعية. للمساواة األعمق والفهم الناس، مع التعامل في اإليجابية

اجتماعية قدرات عن عبرت الطالب ثلث حوالي استجابات للتبادل: جديد فهم .٢

من أعطوه مبا وليس كأفراد جنوه شخصياً مبا شعورهم قائمة على مدهشة

التقنية. تدريس

الدليل وفرت الطالب من عشر أكثر استجابات  للتطوع:  الداخلية  احلوافز أهمية  .٣

مستقبلية. بخدمات القيام نوايا على التعقيب من خالل إيجابية شخصيات على

من التطوعية كجزء إلى اخلدمة هو الدعوة هذه التجربة خلصت له ما أهم ولعل

فلقد مثل املسنني. املهمشة اتمع شرائح خلدمة والترويج اجلامعية، الدراسة منهج

خالل من  الرقمي احلاجز جتاوز في فقط يلتزموا لم الطالب أن على التجربة أكدت 

مثل على تؤثر معقدة لقضايا فهماً أيضاً اكتسبوا إنهم بل الفنية املهارات تدريس

االجتماعية(١٥٥). الفجوات تلك
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تعاني من اتمع من أخرى شرائح إلى التعلم خدمات عملية توجيه املمكن ومن

من هذا مثل النساء(١٦٢). احلديثة، التقنيات لتبني للتأهيل اخلدمات تقدمي في القصور

حيث والتدريس؛ والبحوث  اجتماعية فئات مع  الشراكة لدمج منوذج وضع مت املنطلق

عوائق مع التعامل على تركز املشاريع االجتماعية سلسلة من إقامة يشمل النموذج

النساء تواجهها املساواة عدم من أخرى مبجموعة العوائق تلك عالقة وعلى الرقمي احلاجز

بني أن الفجوة ترى الدراسات بعض خاصة وأن هذا اتمع(١٦٣). وعائالتهم في الفقيرات

تتسع الفجوة أن غير الوقت، مبرور تتالشى واحلاسوب اإلنترنت استخدام في اجلنسني

واالقتصادي(١٦٤). االجتماعي املستوى في والتباين االختالف العرقي نطاق إلى

االجتماعي التي العمل بحوث برنامج على مبنية األنشطة مجموعة فإن ولهذا

أو النساء عزلة من الزيادة في املعلومات تقنية تلعبه أن ميكن الذي الدور إدراك حتتوي

التعليم، في مثل عدم املساواة في حياتهن، املساواة عدم ظروف ملواجهة تواصلهن

فهم في التوسع يهدف إلى بحث أجري فقد ولهذا الدخل. الصحية وفي الرعاية وفي

من إناث ترأسها لعائالت ميكن التي اتلفة الوسائل اختبار خالل من الرقمي احلاجز

معلومات من عليه حتصل ما وتربط اإلنترنت إلى تدخل الدخول املتدنية أن صاحبات

الرقمي احلاجز موضوع البحث في فإن ذلك جانب إلى التخاذ قرارات. معينة عمليات مع

باإلنترنت إلى متصلة حاسوب أجهزة إلى الدخول في الفرقة اختبار من التركيز ينقل

على املعلومات مصادر إلى مختلفة بصورة الدخول بها ميكن التي السبل  اختبار

فإن وبهذا واملنزل. العمل في اإلنترنت إلى الدخول مستويات انخفاض اإلنترنت نتيجة

خالل(١٦٣): من الرقمي احلاجز البحث يعالج

املعلومات تقنية الدخول إلى فرص على للحصول واحلوافز احلواجز عن التحري .١
التقنية واملهارات الرئيسة، واملهارات تعليمية، برامج من  بها يتعلق وما
على احلصول بني والربط الفقراء، من املدن سكان العمل بني على والتدريب
معونة على احلاصلني قدرة من واحلد العمل، ومتطلبات االجتماعية املعونة

غايات تعليمية. لتحقيق اجتماعية والسعي

عمل ونتائج عن مهارات العمل، والبحث احلصول على أمناط وعمليات تقييم .٢
وما املعلومات تقنية استخدام على القدرة  ذوي من أولئك بني التوظيف
التقنية استخدام  على القادرين غير وأولئك تعليمية برامج بها من يتصل
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في الفقيرة املرأة مساعدة في تلعبه أن التي ميكن التقنية لفهم دور وذلك
ذاتي. اقتصادي اكتفاء على احلصول

شديدة موارد لديهم شركاء بني القوى ديناميكية تأثير كيفية عن البحث .٣
املعلومات) تقنية إلى الدخول على والقدرة واألموال، املعرفة، االختالف (مثل
متكني في كلها نتائج مرغوبة لألطراف احلصول على في الشراكة قدرة على

تدريب. من بها يتعلق وما التقنية استخدام خالل الفقيرات من

زيادة أو  تقليص في  املعلومات تقنيات بدور اخلاصة التوجهات، فهم وراء وبحثاً
املعيشة(١٦٣): الفقيرات في النساء مكابدة استراتيجيات على التأثيرات السلبية

معينة.  مجموعات احتياجات بناء على األمية التقنية حملو برامج عدة أنشئت ˚

مواد  ضمن  دمجها ميكن التي التعليم خدمات أنشطة من  سلسلة وضعت ˚

وضعت برامج  في املساهمة للطالب تتيح بحيث تدريسها، يجري محددة
التقنية. خصيصاً ملعاجلة قضايا تعليم

والفعالية  واألخالقية النظرية القضايا تخاطب التعليم خدمات محاضرة قدمت ˚

االجتماعية. احلاجات توفير في املشاركة بطرق املتصلة

األنشطة: تلك وخالل

اتمع. مفتوح ألعضاء اجتماعي جو في املواد الدراسية تقدم ˚

بخدمات  يشتغلون تدريب بينما أو ودراسة عمل فرص املشاركة في ميكن للطالب ˚

احملددة. للمواد التعليم

لهم  تتوق بحوث التدريس ممارسة هيئة وأعضاء العليا الدراسات  لطالب ميكن ˚

اتمع. مع املشاركة على أساس بناء

اتصاالت  من كجزء عليها  التعرف  مت  حاجات لتوفير جديدة موارد طلب  ميكن ˚

اجلامعة. مرافق التعليم خارج القيام مبمارسة عن متولد أفضل وتفهم

التقني بناء اتمع دور اجلامعات في
في مجاالت املتخصصني الطالب من دفعات تخريج على يقتصر اجلامعات ال دور إن
لتنمية اتلفة باملهارات وتنميته بإمداده اتمع بناء إلى ميتد ولكنه اتلفة، العلوم
املتواصلة بالدورات التعليمية تطوير تلك املهارات على والعمل البشرية، ثروته أصول
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عليها يطرأ وما املعاصر اتمع  يوظفها التي التقنيات بني الفجوات تتخطى التي
مبتكرة مستوردة أو كانت سواء حديثة، تقنيات من يجد ما جانب مستجدات إلى من
بالكفاءات اتمع تزويد هي األولى اجلامعات مهمة فإن املضمار  هذا وفي محلياً.
املنافسة بآليات وتعزيزه اتمع تنمية إلى تسعى بينما يحتاجها التي واملهارات
للتطور ميكن وحتى العالم. في طيبة وثقافية اقتصادية مكانة تبوء من لتمكنه 
إيجاد الضروري فإن من التطور في اتمع يتناغم مع خطوات أن العالي التعليم في
بني التنسيق في خاصة كل منهما، طموحات اجلامعة واتمع لتحقيق بني شراكة

االجتماعية. والتنمية التعليمي التطوير

ومؤسسات العالي التعليم مؤسسات بني  فيها التعاون ميكن  التي ااالت ومن 
احلاجز بتخطي قيام اجلامعات أن حيث الرقمي. اجتياز احلاجز على هي العمل اتمع
بني الرقمية الهوة من سيزيد فيها العاملني وبني اجلامعة  رواق في القائم الرقمي
اتلفة اتمع شرائح وسائر جانب من فيها والعاملني وطلبتها اجلامعات خريجي
الرقمي احلاجز  اجتياز مبحاولة وحدها  االجتماعية املنظمات وقيام آخر. جانب من
بني الفجوة سد في توفيقاً يكون أكثر لن واملعلومات، االتصاالت تقنيات آليات بتوفير
أهمية بوضوح يروا أن الناس على ألن هذا تعليمي. عنصر دون اتلفة؛ اتمع شرائح
يعني ال االتصاالت واإلنترنت سبل كما أن توفير يتقبلوها. حتى لهم التقنيات تلك
حتماً يؤدى لن استخدامها في الناس أن شروع كما باستخدامها، الناس قيام بالضرورة
في االندماج  طبيعة  االعتبار في  األخذ يلزم وبهذا للمجتمع. مفيد استخدام إلى

ترويجه(١٢). املطلوب التقنية

محاور(١٦٥): عدة قائمة على اتمع بناء منشأ حركات إن

االجتماعية. اخلدمات التقليدية وتقدمي التعبئة حركة ˚

احلقيقي  أن اإلصالح حيث البناء: عملية في نفسه على باالعتماد اتمع قيام ˚

حرفيني قيام من أصالً مهترئ منوذج اآلخرين وعلى التواكل على ال ينجز من خالل

أفراد اتمع كعمالء(١٦٦). بخدمة

اتمع(٤٦). ثروات تنشيط طريق عن اخلارج إلى بدءًا من الداخل وانطالقاً اتمعات بناء  ˚

الشريحة  من منظمة غير صغيرة مجموعة أفراد بني متينة عالقات بناء ˚

الشراكة من القدمية للطرق كبديل ببنائها؛ االهتمام يجري التي االجتماعية
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املواجهات نتيجة باإلحباط تنتهي قد والتي االجتماعية الشريحة الواسعة لتلك

يروجون الذين احلركات النسائية منظمو له يروج األسلوب وهذا واخلالفات(١٦٧-١٦٩).

املهنيني دور ينحصر حيث اتمع، ملشاكل واالجتماعية التطوعية لالستجابة

التعلم. الشراكة في التوجيه أو في

التعليمية» العنكبوتية «الشبكات املعرفية بتكوين األفكار وفق اتمع بناء حركة  ˚

تلك التعليم التقدميني(١٧٠). رجال لها يروج التي املتعلمني»؛ «مجموعات جانب إلى

عالقة الطالب إعادة تنظيم على تركز الذاتية احلوافز إلى القائم التعليم من النماذج

العالم. وبني وبينه مجتمعه وبني بينه جديدة بعالقات املتعلم باملدرس بتجهيز

يعتقد اجتماعياً، ثقافي. ووازع اجتماعي وازع من مكون أساس على قائم اتمع وبناء

البناء الرئيسة أحجار اتمع متثل أعضاء بني بأن العالقات اتمع بناء القائمون على

قيم تتماشي إلى أن اتمع بناة يسعى وثقافياً، اتمع. من املغبونة لتقوية النواحي

الناجع البناء الواقع أن وفي البناء. استراتيجيات مع اتمع أعضاء وممارسات ومعتقدات

صغيرة نسبياً فئة تقوم وعادة ما أبنائه(١٧١). بني القيادية الروح غرس يتضمن للمجتمع

تلك جهود وتهدف املبادرات. بتنظيم األكبر اموعة  بخدمة  ملتزمني أشخاص من

اتمع أفراد التواصل بني في التوسع عن طريق املال االجتماعي رأس إلى زيادة الفئة

من يتمخض اتمع من شريحة فبناء فعالة، بصورة املشترك العمل  على والقدرة

شريحة أي آخر، إن مبعنى اجلماعي. العمل خالل من إال يتأتى تصور أن صالح الناس ال

وجتمعها العام، الصالح أجل من سوياً تعمل األفراد من مجموعة من تتكون اتمع من

الهامة. تلك القضايا حول حتماً سيتبلور التطوعي العمل أن على تؤكد رؤية موحدة

تعكس أجندة إلى تترجم أن تمعهم ميكن رؤية بناء على تشجع السكان الوسيلة

السكان في مبادرة بناء بني املدنية الشراكة طبيعة أن الواقع وفي .(١٧٣ مصاحلهم(١٧٢؛

السكان بأعداد يهرع وكمواطنني ملتزمني امللتزمة. املواطنة باب هي من مجتمعهم

ووضع واتصاالت،  شبكات إنشاء من البناء في النطاق واسعة بأدوار للقيام كبيرة

فإن اتمع(١٧٤). قضايا على حل القدرة لبناء ضرورية أمور وكلها وتبادل الثقة؛ معايير،

ومع أعضاء البعض، بعضهم مع روابط اجتماعية بناء في مباشرة السكان يشاركون

واملؤسسات. املؤسسات وشركات األعمال ذلك في مبا أخرى مجموعات
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ثروة أصول عملية حصر وهي الذاتية، ثرواته طريق عن اتمع اتمع تنمية بناء مناذج ومن

خصائص(٤٦): ثالثة من يتألف النموذج وهذا اتمع، يدركها قضايا اتمع وتشغيلها حلل

في متواجد ما هو بحصر يبدأ اتمع بناء الثابتة: الثروة أصول أساس على  قائم .١

إشكاليات فيه. فالبناء يشكل عما أو اتمع ينقص عما البحث نقيض وهذا اتمع؛

تلك الثروات الغائبة؛ احلاجات على بدالً من التعرف املوجودة الثروات احمللية على يركز

ومستدام. تغيير إيجابي إلى للتوصل استغاللها ويجب توظيفها ميكن موارد متثل

واالعتماد اتمع حتديد مصاحلهم أعضاء من يتطلب اتمع بناء الداخلي: التركيز  .٢

التركيز لبناء اتمع هو املميزة اخلصائص من ولعل قضاياهم. حل في قدراتهم على

اخلارجية. واملوارد اجلهات إلى النظر اتمع قبل في مما على االستفادة الكبير

األنشطة من مجموعة أي بأنه أيضاً يعرف أن ميكن اتمع بناء دافع عالقات:  .٣

أعضائه(١٧٥). قدرة من يزيد لكي مجتمع يقوم بها والتي عليها التعرف ميكن التي

أواصر توثيق جانب إلى بني أعضاء اتمع، بناءة روابط إقامة هذا يتطلب مواصلة

وتقويتها. العالقات تلك على للحفاظ الالزمة والتطبيع الثقة

هي لثرواته الثابتة على األصول القائمة اتمع تنمية فإن األسباب، هذه على بناء

على يقتصر فهذا ال اتمع. ألعضاء اجلماعية امللكات من لالستفادة طريقة مالئمة

أيضاً تتضمن ولكنها احملليات، حيوية في إعادة اتمع شراكة على املباشرة التطبيقات

االتصاالت تقنية من االستفادة مثل التقنية،  صالحيات  تفعيل في اتمع إشراك

الشراكة تضمن اتمع التي ميتلكها الثروات أصول وطبيعة التأسيس على واملعلومات.

مثل والشركات، واملؤسسات؛ واجلمعيات، املواطنني، شراكة في ذلك مبا النطاق الواسعة

تقنية مبادرة لتنفيذ استراتيجيات إلخ، عند تصميم .. واملدارس، واملكتبات، اجلامعات،

مبثابة ستكون وأنها ستسمع أولئك أصوات أن فيضمن الداخلي التركيز أما اجتماعية.

أعضاء قدرات من سيزيد العالقات على التركيز أن كما املبادرة. تصور وتنفيذ في القوة

وعلى فاعلية، بصورة أكثر واملوارد تبادل املعلومات وعلى التواصل، من املزيد على اتمع

باملبادرة. يتصل فيما فعالة بصورة سوياً العمل
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كله(٤٦): اتمع في تعبئة استخدامها ميكن خمس خطوات وهناك

وجمعيات األفراد وثروات لقدرات الشامل احلصر الثابتة: الثروات أصول حصر .١

احمللية. واملؤسسات املواطنني

اتمع مشاكل  حلل احمللية  األصول بني عالقات  بناء الداخلية:  العالقات بناء .٢

ابتغاء املنافع املشتركة. الداخلية

في واستغاللها اتمع ثروة من الكلية االستفادة للثروة: الثابتة األصول حتريك .٣

املعلومات. وتبادل التنمية أغراض

للمجتمع. ومخطط رؤية لوضع اتمع متثل مجموعة وضع رؤية: جمع .٤

من خارج املتوفرة واملوارد واالستثمارات األنشطة من االستفادة خارجية: صالت إقامة .٥

اتمع. أعضاء يعرفها والتي احمللية الثروات على القائمة التنمية لدعم اتمع

اتمع وفي  شرائح بني القائم الرقمي احلاجز في جتاوز اخلطوات ميكن القيام بها تلك

ما حتدد أن ميكن للثروة الثابتة األصول فحصر  التقنية.  ثمرات جني  في اتمع  إشراك

التي األصول تشمل  وهذه االجتماعية. التقنية مبادرة في تهم موارد  من اتمع لدى

أعضاء وقدرات مهارات مثل املبادرة؛ تفعيل في تساهم أو املبادرة من تستفيد أن ميكن 

تقدمها التي والبرامج االجتماعية واخلدمات وخدماتها، احمللية الشركات اتمع، ومنتجات

واملكتبات. اجلامعات واملدارس مثل احمللية املؤسسات في املتواجدة واملوارد احمللية، اجلمعيات

للتنسيق املشترك العمل على اتمع قدرات من تزيد اتمع في داخلية عالقات وبناء

املباشر االتصال طريق عن جزئياً يتحقق أن احمللية ميكن حتريك الثروات أما للمبادرة. الفعال

املعلومات. تبادل  تالئم العاملية العنكبوتية والشبكة اإلنترنت وأن  خاصة باإلنترنت،

(Listservs) اإللكترونية اخلدمات وقوائم اإللكتروني البريد بسهولة قيام ميكن وبينما

أحدث التبادل بصورة لتسهيل تصميمها ميكن تقدماً أكثر آليات فهناك املهمة بهذه

شرائح استفادة كيفية إدراك على القادة تساعد أن ميكن وبطرق مبتكرة. وبناء رؤية

عالقات إنشاء فإن وأخيراً نظرهم. وجهات عنها تعبر كما املبادرة؛ من املتباينة اتمع

من مثل اجلامعات املبادرة، في اتمع خارج إشراك مؤسسات يشمل أن ميكن خارجية

تواصل وإيجاد حلقة املالي. خالل الدعم من اخليرية واجلمعيات والتقومي، البحوث خالل

املدى البعيد(١٧٦-١٨٢). على أن يساهم ميكن اجلهات تلك مع
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املعرفة مجتمع

بكل املعرفة مصادر توفير يتطلب العربي العالم في املعرفة مجتمع إنشاء إن 

وقت، أي في اتمع، أفراد كل متناول يد في تكون ميكن أن التي املصادر وخاصة صورها،

صدع رأب يتطلب وهذا العاملية. العنكبوتية والشبكة اإلنترنت أي مكان؛ مثل وفي

ومؤسسات احلكومية والدوائر  الوكاالت دور وباستثناء اإللكتروني. أو الرقمي احلاجز

وأجهزة اإللكترونية  واالتصاالت اإلنترنت توصيالت وتوفير دعم في املدني  اتمع

بني وامليدانية الشراكة االستراتيجية جانب وإلى اتلفة، وأحجامها بأنواعها احلاسوب

التعليم مؤسسات أكتاف على يقع الرئيس العبء فإن اتلفة، الدولة  مؤسسات 

ذلك اختراق احلاجز في مبا العربي؛ العالم في املعرفة مجتمع دعائم وضع في العالي

.(٥) شكل في كما الرقمي؛
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البنية في والتوسع وصيانة  إنشاء عن مسؤولة  احلكومية والوكاالت فالدوائر 

اإللكترونية احلكومة وإدارة مواقع تفعيل وعن املعلومات، التحتية لالتصاالت وشبكات

عن للمواطنني  الهامة املعلومات توفير  جانب إلى  اتصاالت من بها يتعلق وما

أجهزة توفير عن فمسؤولة املدني اتمع  مؤسسات أما وسياساتها. أنشطتها

والشركات في املؤسسات أو الشخصية احلاسوب سواء أجهزة للمواطنني احلاسوب
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جانب إلى مقاهي اإلنترنت؛ مثل عامة مراكز في أو العمل التجارية والصناعية ومرافق

بني التعاون يتطلب الذكية واملرافق املدن وإنشاء باملواطنني. اخلاصة توفير املعلومات

لتمكني املواطن السبل تسهيل ميكن حتى اتمع املدني ومؤسسات احلكومية الدوائر

كما ومعلوماتية. رقمية مهارة من يكتسبه ما بها ميارس التي السبل وتوفير الرقمي

لتخطي العالي  التعليم  مؤسسات  مع  الشراكة املدني  اتمع مؤسسات على أن

بتطويرها العالي التعليم مؤسسات تقوم التي املعرفة لالستفادة من الرقمي احلاجز

ونشرها.

العالي التعليم مؤسسات دور

á°ù«FôdG áª¡ŸG

طريق عن املعرفة تطوير وتنمية هي الرئيسة التعليم العالي مهمة مؤسسات إن

والتدريب التعليم طريق عن املعرفة ونشر املعرفة  وتوطني مصادر واالبتكار البحوث

مجتمع لبنات وليكونوا املعرفة ينشروا كي وحملتها املعرفة أهل تخريج وكذلك

التي احلديثة التقنيات  تطبيقات  في متمرساً اخلريج يكون أن يتطلب هذا املعرفة.

جانب إلى وتوظيفها،  وتنقيحها وغربلتها املعلومات، على احلصول عليه تسهل

يساعد الرقمي الذي يشمل املعلم الرقمي اخلريج فإن ولهذا أهل املعرفة؛ التواصل بني

العمل على القدرة لديه الذي الرقمي واملهني الرقميني  املواطنني أجيال في تنشئة

املعرفة. مجتمع في مباشرة

وأن معرفة مؤسسات تتحول مؤسسات التعليم العالي إلى أن يتطلب ذلك كل

توفير املعلومات ومساعدة طريق عن في اتمع، املعرفة متكني على ذلك جانب إلى تعمل

ذلك وليتحقق املعرفة. ينابيع من والنهل املعلومات مصادر إلى التوصل على اتمع

إلى مؤسسات يحولها داخلي دور القيام بدورين؛ العالي التعليم على مؤسسات فإن

اتمع؛ املعرفة في شرائح اتمع اتلفة لتمكني مع فيه تتواصل خارجي ودور معرفة

.(٦) شكل في كما
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الرقمي على احلاجز التغلب إلى أساس قائم التعليم العالي ملؤسسات الدور الداخلي

في احلال واقع على قائمة استراتيجية خطة وضع يتطلب وهذا نفسها املؤسسة في

مؤسسة إلى إلى حتويل املؤسسة للتوصل مرحلية رؤى إليه من تتطلع وما املؤسسة

تكاد اخلطوط العريضة أن غير أخرى؛ إلى مؤسسة من يختلف وهذا رقمية. معرفية

متماثلة. تكون

شكل في كما املادي؛ الرقمي احلاجز على التغلب أسس من هي التحتية تعتبر البنية

تتضمن االتصاالت واملعلومات تقنيات توظيف تيسير إلى توجه خطوة أول فإن وبهذا .(٧)

والالسلكية، السلكية لالتصاالت التحتية  املؤسسة  بنية حتسني أو بإنشاء القيام 

من والهدف كل مكان. في باإلنترنت التوصيل ونقاط أجهزة وتوفير املعلومات وشبكات

والفصول واملرافق الذكية، املباني ذلك ذكية مبا في مدينة جامعية لبنات وضع هو ذلك

اإللكترونية، واملعامل  اإللكترونية، الطالب ومساكن اإللكترونية، واملكتبة اإللكترونية،

على واحلصول أركان اجلامعة من ركن أي من اإلنترنت إلى الدخول يتيسر بحيث إلخ؛ ..

املكتبات في احلال مثل نظامية  بطريقة  سواء وقت؛ أي  وفي مكان  أي في املعلومات

في عشوائية أو بصور أجهزة حاسوب، محطات توجد واملعامل، حيث الدراسية والفصول

األحجام. مختلفة شخصية حاسوب أجهزة توجد حيث وجتمعهم، الطالب أماكن سكن
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على القدرة التدريس هيئة وأعضاء للطالب التحتية  البنية توفر أن  يجب كما 

احلاسوب أجهزة  وكذلك القدرة، بتلك املزودة الهاتف أجهزة  من باإلنترنت االتصال

بأنشطة املتعلقة واملعرفة واملعلومات البيانات قواعد جانب توفير هذا إلى احملمولة.

املكتبة ذلك فهارس مبا في والثقافية؛ التعليمية وأنشطتها العالي التعليم مؤسسة

العلمية. والدوريات االت ومواقع

تقنيات االتصاالت استخدام على للطالب املعرفي التأهيل خطوات ذلك بعد يأتي

جانب إلى اجلهد، هذا في املتخصصة واألقسام اتلفة واملعلومات. وتشارك الكليات

الدراسية. املناهج وتطوير وضع وإدارة احلاسوب، وعلوم هندسة وقسم االتصاالت، قسم

العالي إلى جانب التعليم شؤون في اتصني من تكوين جلنة األفضل من كان ورمبا

احلاجز مترابط، لتخطي منهج لوضع واملعلومات االتصاالت تقنية املتخصصني في

تقدم واإلنترنت باحلاسوب والدراية للتوعية أولية فصول من يبدأ املعرفي، الرقمي

أو في تطبيق التقنية في سواء متقدمة لفصول إلعدادهم األولى السنة لكل طالب

فيها. حرفية اكتساب

اجلامعة في املبتدئني الطالب دراية مستوى لرفع األولية الدراسة فصول وتقدمي 

اجلدد الطالب لكل تقدم عامة مادة صورة في يكون قد واملعلومات، االتصاالت بتقنية

دراسات تتلقى مجموعات صغيرة إلى الطالب يقسم بحيث حدة، على كلية كل في

في اتلفة االستخدام بجوانب واإلملام واإلنترنت احلاسوب استخدام إلى عملية 
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استسقاء سبل عن توجيهية محاضرات تقدمي ويفضل العامة. احلياة وفي الدراسة

تأثير لها الدروس هذه مثل بأن وقد أثبتت التجارب اإلنترنت. استخدام املعلومات وآداب

احلاسبة اآلالت ظهرت عندما الهندسة كلية في خاصة الطالب أداء كبير على إيجابي

اآلالت. تلك كيفية استخدام لتعليم فصوالً الكلية وخصصت اإللكترونية

اجلامعة في الرقمية الثقافة إلشاعة الضروري فمن  الطالب تعليم جانب  إلى

باجلامعة والتعليمية اإلدارية الشؤون كل في واملعلومات االتصاالت تقنية وتطبيق

هيئة أعضاء فيهم مبا الفئة كانت تلك اجلامعة. وملا في للعاملني تأهيلي برنامج وضع

غير التعلم على التقنية احلديثة من القادرين يألفوا تلك أن قبل تخرجوا الذين التدريس

باحلاسوب الدراية فصول لدراسة في لهم باالنخراط يسمح ال ومركزهم سنهم أن

في أساليب عمل جديدة. على للتدرب الالزم الوقت توفر عدم جانب إلى واإلنترنت،

هذه يالئم جتاوزه بشكل يلزم نفسي حاجز صورة يأخذ الرقمي احلاجز فإن احلالة هذه

شؤون املوظفني إلدارة ميكن املنطلق هذا من التعليمية. املؤسسة أعضاء من الشريحة

ذلك مبا في التأهيل في املناسب األسلوب استخدام املكتبات اإلعالم وإدارة مركز مع

التدريب على للتشجيع احلوافز من باقة وتقدمي وورش العمل التدريبية الدورات عقد

للتدريب كل حسب بصورة شخصية باستخدام أقراص تعليمية أو سواء في مجموعة

بل كافية غير الرقمي التواصل إلى والقدرة الرقمية األمية أن محو وطاقته. غير وقته

.(٨) شكل في كما الرقمية؛ واحلرفية املهارة اكتساب يلزم
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يالئم مبا الرقمية، التقنية وتطوير الرقمية يتطلب توطني واحلرفية املهارة اكتساب

اتلفة، املعرفة مجاالت في التقنية وتوظيف واتمع؛ املؤسسة في مستخدميها

مجال في التطبيقات جانب باملواد؛ إلى تغذيتها إلى املعرفة مصادر على من احلصول

التي تتجاوز للتقنية الشخصية االستخدامات إلى باإلضافة هذا باملؤسسة، التعليم

التي الهوايات بعض مبمارسة  والقيام األصدقاء مع والتواصل الترفيه أو التسلية

اإلنترنت. تسهلها

»LQÉÿG QhódG

لبناء اتمع خارج  اتمع شرائح بني الرقمي احلاجز اجتياز إن (٦)؛ شكل في كما

اتمع ومنظمات العالي التعليم مؤسسات بني الشراكة يتطلب املعرفة  مجتمع

منظمات جانب شراكة إلى هذا للجامعة. السابق التعليم مراحل في ذلك املدني مبا

اتلفة. احلكومية اإلدارات مع املدني اتمع

توطني وتطوير في ببحوث القيام هو العالي التعليم مؤسسات أدوار أهم من ولعل

البنية تطوير جانب إلى الوطنية األحوال يناسب  مبا واملعلومات االتصاالت تقنيات

اخلاصة الهامة األوجه ودراسة واملعلومات، االتصاالت لشبكات الوطنية التحتية

هي البحوث تلك ونتائج  عليه. التغلب في  تفيد  والتي الوطن في الرقمي  باحلاجز

العالي التعليم مؤسسات بني وامليدانية االستراتيجية الشراكة منها التي تستفيد

بني الرقمي احلاجز على للتغلب استراتيجية خطة وضع في اتمع املدني ومنظمات

تستخدم البحوث نتائج أن جانب إلى هذا .(٩) في شكل كما اتلفة اتمع شرائح

توجهات وكذلك العالي التعليم مؤسسات بحوث متابعة جهود لتحديد كأساس

املستقبل. في املدني اتمع منظمات

احلاسوب، والسعي واملؤسسات احلكومية بأجهزة املدارس تزويد مسؤوليات أن ورغم

الوطنية التحتية البنية الرقمية، وتطوير األمية ومحو اإللكترونية، احلكومة في للتوسع

املسؤوليات من  هي واملعلومات، االتصاالت  شبكات إنشاء في والتوسع لالتصاالت، 

في مبا املدني؛ اتمع منظمات مبشاركة اإلدارات واملصالح احلكومية، بها تضطلع التي

بالبحوث املضمار هذا في العالي تساهم مؤسسات التعليم فإن اخلاص، القطاع ذلك
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بتنفيذ تتعلق التي  ااالت في املتخصصني اخلريجني وبتوفير املهام، بتلك املتعلقة

املطلوبة؛ االستشارات بتقدمي وكذلك اخلاص، احلكومية والقطاع اإلدارات مخططات

في اخلاص القطاع يشارك (١٠). وكما شكل في كما اخلاص؛ أو سواء للقطاع العام

الرقمية واملعدات التحتية وتوفير األجهزة البنية في ذلك مبا احلكومية اططات تنفيذ

الرقمي. احلاجز وإلى جتاوز واملعلومات االتصاالت شبكات إلى اآلخر هو يحتاج فإنه

مع بالشراكة الرقمي املواطن تكوين في العالي التعليم مؤسسات وتساهم

شبكات من املادية السبل توفر التي املدني اتمع ومنظمات احلكومية اإلدارات

احلاجز الرقمي. لتجاوز الضروري املالي والدعم ومعدات،
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واألجهزة املعدات في توفير اإلسهام العالي التعليم مؤسسات أن بإمكان الواقع، وفي

األجهزة تلك  حيازة على القادرة غير اتمع لشرائح احلاسوب  أجهزة وخاصة الالزمة

أو تدريب، مراكز خيرية، أو جمعيات أو اجتماعية، خدمات منظمات مدارس، أو من واملعدات؛

يتضمن: وذلك (١١)؛ شكل في موضح هو وسائل؛ كما عدة عن طريق أفراد، أو عائالت،

استبدالها بأجهزة  أجهزة يجري أو أجهزة مستهلكة  املؤسسة من في مبا التبرع ˚

عاجزة القدمية بسرعة، وتصبح األجهزة تتطور احلاسوب أجهزة بأن علماً منها؛ أحدث

احلاسوب، برامج وضع مجال في خاصة العالي التعليم مؤسسات متطلبات أداء عن

والتصميمات. البحوث إجراء وفي واملعرفة، واملعلومات البيانات قواعد وإنشاء

اخلاص من أجهزة  القطاع ومؤسسات املصالح احلكومة عنه تستغني حيازة ما ˚

املؤسسات عنه  تستغني ما بأن علماً وطباعة. اتصال معدات أو  حاسوب

حال في أحسن تكون قد بحاجاتها توفي تعد لم معدات من اخلاصة أو العامة

اإلنترنت إلى للدخول مجموعات أو أفراد بها يقوم التي لالستخدامات املتواضعة

الكبرى. املصالح تتوقعه مما تعقيداً واالتصاالت األقل الوب، ومواقع

التعليم  مؤسسات ورش في الفائضة واألجهزة وجتديد املعدات وإصالح صيانة ˚

استخدامها بحيث ميكن واحلاسوب، االتصاالت هندسة لتدريس العالي التابعة

وتركيب تصميم على لتدريب الطالب فرصة وفي هذا متواضعة؛ تطبيقات في

وتطويرها. األجهزة تلك

رسوم اسمية. لقاء أو مجاناً يحتاجونها من على األجهزة توزيع ˚
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املواطنني  من محدودة موعة  واإلنترنت احلاسوب استخدام فرص توفير ˚

احلاسوب معامل واملعلومات في االتصاالت استخدام تقنية فرص من احملرومني

بالتطوع املتخصصني الطالب قيام مع العالي؛ التعليم مبؤسسات واالتصاالت

إلى اخلدمة لهذه املتقدمني تقسيم وميكن  البرنامج. في املقبولني لتوجيه

ال تستخدم التي الفترات املرافق في استخدام صغيرة للتناوب على مجموعات

اسمية. رسوم لقاء أو مجاناً املعامل؛ فيها

عن بعد اإللكتروني التعليم مناهج العالي التعليم مؤسسات تقدمي جانب وإلى

دورات تقدم فإنها التعليم من في هذا اجلانب إلكترونية متخصصة جامعة إنشاء أو

إلى توجه أن الدورات وميكن لتلك املدى، قصيرة لفترات للخريجني وتدريبية تعليمية

على تساعد  مجتمعة البرامج هذه واملعلومات. االتصاالت تقنية في  مهارات بناء

االلتحاق على القادرين غير والطالب العالي التعليم بني خريجي الرقمي الصدع رأب

التفرغ. عدم أو الشقة لبعد سواء التقليدية بالبرامج

تستطيع فإنها العالي التعليم  ملؤسسات التعليمية األنشطة إلى باإلضافة

بعدة طرق؛ اتمع أفراد إلى أو املدني اتمع منظمات إلى مباشرة تقدمي خدماتها 

محو بني يتراوح اخلدمات من واسعاً نطاقاً (١٢)، لتغطي شكل في موضح هو كما

تلك وتتضمن في تطبيقات معينة. التقنية إلى توجيهات استخدام الرقمية األمية

اخلدمات:

احلاسوب  على استخدام األفراد أو املدني اتمع منظمات العاملني في تدريب ˚

من كجزء أو العطالت فترات  خالل باملؤسسة احلاسوب معامل في واإلنترنت

املعامل. جتديد تساهم في رسوم التدريس؛ لقاء طالب تخصصات تدريب دورات

مبؤسسة  خاصة الوب على تفاعلية مواقع إنشاء على للتدريب تدريبية دورات عقد ˚

اإللكترونية أو اإلعالن. التجارة أو معلومات توفير بهدف فرد أو شركة أو

التجارة  أو  اإللكترونية، باحلكومة تتعلق  مبواضيع خاصة عمل ورش  عقد ˚

للبحث املثالية للطرق اإللكتروني النشر أو اإللكتروني، التعليم اإللكترونية، أو

املوضوع. محددة معلومات عن

اإلنترنت، أو احلاسوب لتعليم إرشادية كتيبات كتب أو إصدار ˚
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شرائح إلى الرقمية محو األمية خدمات تقدمي العالي ملؤسسات التعليم ميكن كما

مع منظمات االتصاالت واملعلومات بالشراكة تقنيات من االستفادة من احملرومة اتمع

،(١٣) شكل في موضح هو كما اتمع؛ مع التواصل برامج طريق املدني عن اتمع

يتضمن: وهذا

اجلامعات في التعليم وأقسام العليا التربية معاهد في األخيرة السنوات طالب قيام  ˚

على التدريب فترة االتصاالت واإلعالم بقضاء تقنيات استخدام على التدريب بعد

والتطبيقات املالئمة. واإلنترنت احلاسوب استخدام تدريس مبادئ في التدريس
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على  بالتدريب االجتماعية الدراسة أقسام في األخيرة السنوات طالب قيام ˚

والشرائح السن، كبار والتركيز على اتمع شرائح بني احلاجز الرقمي على التغلب

جتري أن وميكن العمل. عن العاطلني و الفقر، مستوى دون من مثل: املهمشة،

منظمات إشراف حتت تأهيل مراكز في  أو  املؤسسة  في معمل في التدريبات

املدني. اتمع

البيوت  ربات لتعليم التطوع أو بالتدريب املنزلي االقتصاد قسم طالب  قيام ˚

وصفحات الوب. اإلنترنت واستخدام احلاسوب مبادئ

باإلعالم  اخلاصة واألقسام اإلعالم كلية في التدريس أعضاء طالب وهيئة تطوع ˚

ورش أو نشرات أو ندوات أو محاضرات صورة في للجماهير مفتوحة توعية بحملة

التلفاز. على تبث وثائقية وبرامج عمل،

الكشفية  ايمات في الشباب بتدريب أقسام احلاسوب واملعلومات طالب تطوع ˚

واملنتديات.

مبادئ تدريس أو التدريس في تدريب هيئة ألعضاء (sabbatical) تفرغ سنة قضاء ˚

النائية. واملعاهد للمدارس املعلومات استسقاء وطرق واإلنترنت احلاسوب

بتعليم  يقومون الذين  األشخاص لتوجيه  مدمجة  وأقراص مطبوعات إصدار  ˚

واإلنترنت. احلاسوب استخدام مبادئ أنفسهم

á«Hô©dG ∫hódG ‘ ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe QhO

مدرسة مع (Booz Allen Hamilton) هاملتون» ألن بووز «شركة بها قامت دراسة في

أعمال مدرسة وهي ،Institut Européen d’Administration des Affaires (INSEAD) إينسياد

في الرقمي احلاجز  عبور عن وفرنسا؛ سنغافورة في جامعية مدن لها بحوث ومعهد

الفعالة في التنمية العربي العالم يواجهها للتحديات التي دراسة العربية(١٨٣)، الدول

أشارت التحديات. وقد تلك مواجهة في واملعلومات االتصاالت تقنية من واالستفادة

مستخدميها من ٪١ من العربية أقل في املنطقة اإلنترنت مستخدمي أن إلى الدراسة

اللغة عامل أن كما العالم. سكان من ٪٥ إلى يصل بينما تعداد السكان العالم في

الوب: لغات أن حيث معوقاً؛ يشكل
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˚ الفرنسية: ٣٫٧٪ األسبانية ٥٫٢٪ ˚ األملانية: ٦٫١٪ ˚ اإلجنليزية: ٤٧٫٥٪  ˚

˚ الصينية: ٩٪ ˚ اليابانية: ٨٫٦٪ ˚ البرتغالية: ٢٫٥٪ اإليطالية: ٣٫١٪ ˚

˚ العربية: ٠٫٦٪ ˚ الكورية: ٤٫٤٪

تقنية لتبني  العربية الدول  في املبذولة اجلهود بني واسعاً اختالفاً هناك أن غير

احلاسوب أجهزة نسبة قدرت املثال سبيل على ٢٠٠١م عام ففي واملعلومات؛ االتصاالت

وعدد  اإلمارات؛ في النسبة ١٥٫٨ كانت بينما املغرب في بحوالي ١٫٣ ١٠٠ شخص لكل

إلى ٣,٢٩٢٫٤ في  سوريا بني ٣٦٫١ في يتراوح نسمة ١٠,٠٠٠ لكل اإلنترنت مستخدمي

اإلمارات، في ٪٢٤ بنسبة فتقدر اخلليج دول  بني اإلنترنت تغلغل  نسبة أما اإلمارات. 

العربية واململكة عمان في ٪٣ الكويت، في ٪٨ قطر، في ٪١٠ البحرين، في ٪١٧

الرقمي احلاجز طبيعة عن دقيقة إحصائيات هناك ليس األحوال وفي كل السعودية(١٨٣).

األعمال في واالستخدامات والسن، اجلغرافي للتوزيع بالنسبة العربية الدول  في

والتعليم واحلكومة.

غير أن مجمل واالقتصادية؛ االجتماعية املساواة عدم الرقمي احلاجز ما يعكس وعادة

نسبة وهذه العالم في احمللي الناجت مجمل من ٪٢ ميثل العربي العالم في احمللي الناجت

انخفاض على أساس الرقمي املبني احلاجز فإن وبهذا العاملية. باملعايير نسبياً  كبيرة

العالم في واإلعالم االتصاالت تقنية منو أمام العائق الرئيس أنه ال يبدو للفرد الدخل

تتضمن(١٨٤): الدراسة كشفتها التي التحديات ولكن العربي؛

والسياسات، والريادة. التنظيمية البيئة: اللوائح .١

التحتية. والبنية اإلنترنت، إلى للدخول املادية القدرة االستعداد: .٢

اجلذابة. واحملتويات ،(Universal Access) املفتوح والدخول الدراية، االستخدام: .٣

على مواجهة الوحيدة القادرة هي العالي التعليم فإن مؤسسات املضمار هذا وفي

لتجاوز الالزمة االستعدادات وضع في  للمساعدة البيئة  تهيئة من التحديات؛  تلك

اجلذابة احملتويات إصدار بإمكانها حيث االستخدام، مجال الرقمي، وخاصة في احلاجز

.(١٤) شكل كما في العربية، الوب باللغة إلى

٩٨



٩٩

ي
قالحاجزالرقم

ي الخترا
س.. برنامج تنفيذ

لالخـامـ
صـ

الفـ

.»Hô©dG ⁄É©dG ‘ »ªbôdG õLÉ◊G äÉjó– á¡LGƒe ‘ ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe QhO .(14) πµ°T

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

مقارنة له خصوصياته اململكة في اإللكتروني أو الرقمي للحاجز بالنسبة الوضع إن

اخلصوصيات: تلك بني من العربية. املنطقة دول بغالبية

املساحة الشاسعة للدولة.  ˚

تتضاءل  حيث البالد، وسائر احلضرية املناطق  بني املتباينة السكانية الكثافة ˚

املناطق. من في العديد السكانية الكثافة

اتلفة. املناطق على املدن، وتوزيعها غالبية في العالي التعليم وجود مؤسسات  ˚

اجلامعية في املدن اإلنترنت إلى الدخول أساليب نشر من تسهل اخلصوصيات هذه

إلى حتتاج الضئيلة السكانية الكثافة ذات املعزولة املناطق أن إال حولها؛ وفيما

مثال التكاليف. ارتفاع دون السكان لشراكة الفرصة إلتاحة مبتكرة استراتيجية

وهي .(Lean Client) الضامر العميل (Thin Client) أو النحيف بالعميل يسمى ما ذلك

ضئيلة موزعة على ذاكرة شبكات أجهزة حاسوب فرعية ذات إنشاء فكرة قائمة على

والقيام املعلومات بخزن يقوم (Server) واحد بخادم ومتصلة العمالء أو املستخدمني

الشبكات تلك اإلنترنت. وقد نفذت بشبكات االتصال جانب إلى بالعمليات املعقدة

أوروبا(١٨٥-١٩٠). وفي أستراليا، وفي الشركات، في
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