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ملخص:
ؾاهم اؾخسضام الىاؾع للخىىىلىحُا الالىتروهُت الجضًضة في بًجاص ؤؾالُب حضًضة ألهماغ خُاة حضًضة بعض
ؤفىٌ الثلافاث الخللُضًت ،وصعىص و بلىعة معؼُاث زلافُت حضًضة ؤصبذ ًؼلم عليها الثلافت الغكمُت ،زاصت
وؤن زلافت الجُل الجضًض بلؼذ مً الخعلُض بلى ؤن ؤصبدذ مخعضصة اإلاكاعب واإلافاهُم ،ومخفغعت بلى ؤػغ
جدىمها عىالم افتراطُت ،بفعل جىىىلىحُا الاجصاالث الغكمُت جدذ مؿمى صىاعت الثلافت ،ومً زم حعغطذ
الثلافت في هظا العصغ بلى حؼير فاهللبذ مظاهغ اللُم الجمعُت بلى كُم فغصًت مع ظهىع زلافت الكباب اإلاخإزغ
بإهظمت الثلافت الخلىُت الؿغَعت الخضفم هدُجت جىامي اؾخسضام الخىىىلىحُا ووؾاثل الاجصاٌ الحضًثت مً كبل
الاحُاٌ الجضًضة ،ختى باث العالم كغٍت صؼيرة جىدكغ فُه اإلاعغفت بؿغعت كُاؾُت ،وصاعث فُه اإلاماعؾاث
الثلافُت مغجبؼت بالفظاء الغكمي مسللت مجمىعت مً اللىاعض ،وهى ما ًضٌ على خضور جدىالث قاملت للثلافت
في هظا العصغ الغكمي وؤن العالم ٌكهض جؼاًض ؤهمُت الثلافت الغكمُت.
الكلماث املفخاحيت :الثلافت؛ الغكمُت؛ الفجىة الغكمُت؛ جىىىلىحُا اإلاعلىماث.
Abstract:
The widespread use of new electronic technology has contributed to finding new
ways of new lifestyles after the demise of traditional cultures, and the emergence
and crystallization of new cultural data that has become called digital culture,
especially since the culture of the new generation has reached a complexity that
has become multi-line and conceptual, and branched into frameworks governed by
virtual worlds, And manifestations of collective values turned into individual values
with the emergence of the youth culture influenced by the fast-flowing technical
culture systems as a result of the increasing use of technology and modern means
of communication by new generations, and cultural practices have become linked
to the digital space, BRIC Ki a set of rules that indicate the occurrence of
comprehensive cultural transformations in this digital age and that the world is
witnessing the increasing importance of digital culture.
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مقذمت:

قهض العالم مىظ ؤوازغ اللغن العكغًٍ جؼىعاث هبيرة في مجاٌ اؾخسضام جىىىلىحُا اإلاعلىماث
والاجصاالث التي ؤخضزذ اهلالبا خلُلُا في البِئت العاإلاُت وؤصزلذ البكغٍت في عصغ حضًض هى عصغ اإلاعلىماث
واإلاعغفت ،ومُالص هُان حضًض مسخلف إلاجخمع آزغً ،مىً ؤن وؿمُه "اإلاجخمع الغكمي".
وهظغا للضعة الثىعة الغكمُت على جدىٍل وافت اإلاعلىماث والبُاهاث بلى معلىماث عكمُتٌ ،ؿهل
الخعامل معها بإوحه حضًضة مسخلفت عما ؾبم ،فلض ؾاصث جإزيراتها وافت ؤوحه الحُاة ،وؤزغث بكيل هبير في
الثلافت وما جؼلبه مً ججهيزاث وفاعػاث وػيرها ،بل ؤصبدذ هىان كفؼاث خظاعٍت تهؼ زلافت اإلاجخمع مً آن
آلزغ.
بن الثلافت الغكمُت ؤصبدذ واكعا ال ًغجفع ،خُث بؿؼذ هفىطها على حمُع الثلافاث وؤللذ
بظاللها على حمُع مىاحي الحُاة ،فصاعث حكيل وعي ؤلاوؿان بظاجه وبمدُؼه ،هما صاعث جىحه ؾلىن الفغص
والجماعت .وبهظا فلض ؤصبدذ ججابه ؤلاوؿان ،مؼلم ؤلاوؿان بخدضًاث حضًضة ال كبل له بها ،هما ؤصبدذ
هظلً جمىده فغصا حضًضة لخىؾُع مضاعهه وجدلُم طاجه في اليىن.
وجإحي ؤهمُت هظه اإلاضازلت في ؤهه ٌؿلؽ الظىء على طبؽ اإلافهىم الثلافت الغكمُت.
مما ؾبم هؼغح ؤلاقيالُت الخالُت :ما اإلالصىص بالثلافت الغكمُت؟.
املحىر ألاول :الثقافت الرقميت :ضبط مفاهيمي
أوال :حعريف الثقافت:
ٌعض مفهىم الثلافت مً اإلافاهُم التي ؤزظث خيزا هبيرا مً جفىير الباخثين ،ومصؼلح الثلافت له
صاللخه اللؼىٍت والفلؿفُت والاحخماعُت ،لعل مً ؤبؿؽ الخعغٍفاث الثلافت وؤهثرها جضاوال حعغٍف ؤخض علماء
الاحخماع اإلادضزين عوبيرث بُير جمض خ ُث ٌعغفها بلىله " :بن الثلافت هي طلً اليل اإلاغهب الظي ًخإلف مً ول
ما هفىغ به ؤو هلىم بعمله ،ؤو همخلىه هإعظاء في اإلاجخمع".
بغػ مً زالٌ هظا الخعغٍف الصُفت الخإلفُت للثلافت لخصبذ ظاهغة مغهبت جخيىن مً عىاصغ بعظها
فىغي وبعظها ؾلىوي واؾخمض الباخثىن حعغٍفاتهم للثلافت مً زالزت معاًير ؤهمها  :الخؼُيراث الثلافُت،
العالكاث الاحخماعُت ،ؤهماغ وؤؾالُب الحُاة ،خُث ًظهغ الفغق بكيل ؤؾاس ي بين جلضم ؤي قعب مً
الكعىب وجؼىع الثلافت اإلاجخمعُت وكضعتها على الخفاعل والخؼىع الظي ًلحم بفغوع الحُاة اإلاسخلفت وَعني بها
ؤؾلىب مع الحُاة بخفغعاتها اإلاسخلفت.
لم ًخفم العلماء على حعغٍف واخض ؤو جىافلي للثلافت ،فلض عغفها ػغامش ي بإنها طلً اإلاسؼون الخي
في الظاهغة همغهب هلي وهمى جغاهمي وميىن مً مدصلت العلىم واإلاعاعف والافياع واإلاعخلضاث والفىىن وآلاصاب
وألازالق واللىاهين وألاعغاف والخلالُض واإلاضعواث الظهىُت والحؿُت واإلاىعزاث الخاعٍسُت والبُئُت التي جصىغ فىغ
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ؤلاوؿان وجمىده الصفاث الخللُت واللُم الاحخماعُت التي جصىغ ؾلىهه العلمي في الحُاة"( .عباؽ وعٍاح
 ،2018ص.)1424 .
في خين عغفها جاًلىع ؾىت 1871بلىله" :الثلافت ؤو الحظاعة بمعىاها ألازىىػغافي هي مجمل الترهُبت
التي جدخىي على اإلاعاعف والعلاثض والفً وألازالق واللاهىن والخلالُض وول اللضعاث التي ًىدؿبها ؤلاوؿان بصفخه
عظىا في مجخمع ما ( ".عفىفى ،ص.)127 .
وهىان مً ٌعغف الثلافت بإنها مجمىع ما ًخعلم وٍىلل مً كُم واججاهاث ومعخلضاث وؤفياع جغجبؽ
بمجخمع ما ،مً زالٌ جفاعل الفغص مع ؤؾغجه والبِئت اإلادُؼت بُه".
وحعغف ؤًظا :بإنها اإلاسؼون اإلاعغفي ومؿخىصع كُم اإلاجخمع وؤعغافه وؤخيامه ومفاهُمه الؿاثضة التي
ًخإزغ بها ؤفغاص اإلاجخمع بمسخلف فئاتهم اإلاخعلم وألامي ،والىهل والؼفل ،واإلاغؤة والغحل ،بضعحاث مخفاوجت وفم
اؾدُعاب ول منهم( ".مدمىص ؤبىعامغ ،ص.)196 .
أما الخعريف إلاجرائي للثقافتً :لصض بالثلافت على ؤنها مجمىعت الصفاث الخللُت واللُم
الاحخماعُت التي جازغ الفغص مىظ والصجه ،خُث ًصبذ ػباعه وشخصِخه مغجبؼت بإؾلىب الحُاة في الىؾؽ الظي
ولض فُه".
ثانيا :عىملت الثقافت
ًخؼلب الحضًث عً العىإلات في مجاٌ الثلافت ألازظ بعين الاعخباع هلؼخين ازىين:
 جخعلم الىلؼت ألاولى بخدضًض مضلىٌ الثلافت طاجه ،والىكىف على ما ًستزهه اإلافهىم معين مًمفاهُم عضًضة( كُم ،ؾلىن ،جصغفاث ،معاًير ،جصىعاث وهظم.)...
 ؤما الىلؼت الثاهُت فخخعلم بمضلىٌ العىإلات الثلافُت وعملُت عىإلات الثلافت بين الثلافاث ؾىاء جمطلً بؼغق ؾلمُت زلافُت ؤو جم بؼغق عىُفت "ما فىق ما فىق زلافُت ".Extra – culturelle
ومً بين هظه اإلافاهُم :مفهىم "الخثاكف" ومفهىم الؼؼو الثلافي ومفهىم الخبعُت الثلافُت ،باإلطافت
ػبعا إلافهىم عىإلات الثلافت ؤو العىإلات الثلافُت (.ػمام هىفمبر ،2001ص.)138.
ً
ملبىال مً ؾاثغ الكعىب ،وال ًيىن
حعخبر زلافت العىإلات ؤلاػاع اإلاعغفي الظي ًجعل الىظام الغؤؾمالي
في هظه الحالت في صىعة ظاهغة جخمثل في بزظاع علل هظه الكعىب لخلبل الىظام الغؤؾمالي فدؿب؛ بل بعالهاً
للخىُف مً كبل مفىغًٍ اؾتراجُجُين مسؼؼين لىطع صعاماث فىغ بعُىه ًِؿغ ُّ
ُّ
جلبل فىغة الاهسغاغ في خغهت
الغؤؾماٌ وؾيروعجه هما ًدلى للؼغب ؤن ٌؿيره (.فغج  ،2004ص).39.
وؾِخم جىاوٌ البعض الثلافي للعىإلات مً وحهين ( :ػمام هىفمبر، 2001ص.ص.)144-143 .
الىجه ألاول:

املجلت الجسائريت لألمن والخنميت

املجلذ  /01العذد  /10أفريل  /0100ص01 -10 :

3

صلُدت مدمضي و ؾامي بسىف

"الثقافت الرقميت :دراصت جحليليت في املفهىم"

هاهض فُه في البضاًت على عضم اهؼىاء العىإلات ،بكيلها الغاهً ،على حعمُم قامل لغؤؾماٌ زلافي
بوؿاوي مىخض ،مً قإهه جلغٍب الكعىب واإلاجخمعاث وجدلُم جالقي فُما بُنها ،عىـ ما ٌعخلض ؤهصاع علم
الاحخماع اليىوي ،وهياص هجؼم بعضم اججاه العىإلات الغاهىت ألن جيش ئ زلافت واخضة ،فهظا مؿخدُل ألؾباب هثيرة:
 -1ألهه ال ًخفم وػابع الهُمىت والالجيافا اإلاصاخب لصيروعة العىإلات ،فالعىإلات الثلافُت ال جسخلف في
هظا الصضص عً العىإلات الخلني ،فهي ال حؿعى لعىإلات الثلافت ،ولىً لخصضًغ مىخجاتها ،ؤي مىخجاث الثلافت.
 -2جدىٌ الخصىصُاث الثلافت صون اهسغاغ وافت الهىٍاث والكعىب في بىجلت زلافُت واخضة ،فىدً
على العىـ مً طلً ،وكهض اهبعار زلافاث مخعضصة ،واهخعاف هُاهاث زلافُت حضًضة .بط حعلذ ؤحهؼة ؤلاعالم
اإلاسخلفت واإلادؼاث الىبري ،ألاكلُاث والهىٍاث الثاهىٍت جىدبه بلى زصىصُتها الثلافُت وجاعٍسها الفغٍض.
 -3ال ًيبغي ازتزاٌ الخإزير على الثلافاث ألازغي مً زالٌ الخضلُل على اهدكاع وجدبُظ همؽ
الاؾتهالن الؼغبي ؤو اإلاىخىحاث الؼغبُت ،في خين ؤن عوح الثلافت حكمل اللؼت ،الضًً واللُم والعاصاث.
الىجه الثاني:
ػير ؤن اؾخدالت حعمُم زلافت ما ،ال ٌعني عضم وحىص جإزير للعىإلات على الصعُض الثلافي:
 -1حعمل العىإلات مً زالٌ آلُاث على بطعاف الثلافاث اإلادلُت.
 -2هجحذ في فغض الىمىطج ألامغٍيي للحُاة والاؾتهالن والخصىع ،مما اوعىـ ؾلبا ،على عوح
الابضاع والابخياع الظاحي ،وهظا الاعتزاػ باالهخماء لضي البعع.
 -3جمثل الصىاعت الثلافُت تهضًضا معخبرا على الثلافاث الخللُضًت ،بفظل ما جخمخع مً كضعة على
الاهدكاع والازتراق.
ثالثا :حعريف الثقافت الرقميت:
بن مفهىم الثلافت الغكمُت مً اإلافاهُم الحضًثت في ؾاخت العلىم الاحخماعُت فهى ٌكير بلى اإلاجاٌ
الظي ًغجبؽ به ( اإلاجاٌ الغكمي) مثله مثل الثلافت الصحُت ( اإلاجاٌ الصخي) والثلافت البُئُت  ...وحعني هظه
اإلاصؼلحاث الخمىً مً مجاٌ معين ؤو امخالن الفغص للؿلىهُاث اإلاعغفُت التي ٌؿخؼُع مً زاللها الخفاعل مع
هظه اإلاجاالث.
بن حىهغ الثلافت الغكمُت ًىمً في جمىين ؤفغاص اإلاجخمع مً اؾخسضام الخؼبُلاث الغكمُت
( ،)Facebook; Viberهظغا ألهمُتها في بهجاػ ؤعمالهم الىظُفُت والشخصُت وهظا كضعتهم في الخىصل على
اإلاعلىماث مً زالٌ اؾخسضام لهظه الغكمُت .ؤصبدذ هظه اإلاماعؾاث ؤهثر مً مىطت ؤو ججمُل الؿلىن
الاوؿاوي مما حعل ألامُت الغكمُت مً ؤزؼغ ألامغاض التي ًمىً ؤن جصِب اإلاجخمع وؤفغاصه.
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ؤصبذ الىاخض والصفغ هما البيُت ألاؾاؾُت لعصغ الثلافت الغكمُت ،على اعخباع مصؼلح عكمي مً
الىاخُت الخلىُت هى ؤن الحغوف والصىع وألاصىاث جدىٌ بلى العضصًً  0و 1وبمجغص اؾخلباٌ جخدىٌ بلى اللؼت
التي ًفهما ؤلاوؿان( .لىلي  ،2017ص.ص ).68-67
وفي هظا الصضص ٌعغفها ول مً ( :الؿمان  ،2019ص)639 .
آٌ صخىان بإنها" :عملُت مُىىت حمُع مهام وؤوكؼت اإلااؾؿاث ؤلاصاعٍت باالعخماص على حمُع جلىُاث اإلاعلىماث
الظغوعٍت ،للىصىٌ بلى جدلُم ؤهضاف ؤلاصاعة الجضًضة في جللُل اؾخسضام الىعق وجبؿُؽ ؤلاحغاءاث واللظاء
على الغوجين والاهجاػ الؿغَع والخضكُم للمهام واإلاعامالث لخيىن ول بصاعة حاهؼة لغبؼها بالحيىمت الالىتروهُت
الخلا ".
العاحؼ بإنها" :عملُت عصغٍت جلىم مً زاللها ؤلاصاعة بخىظُف مىظىمت الىتروهُت مخياملت حعخمض على جىىىلىحُا
اإلاعلىماث لخدؿين العملُاث ؤلاصاعٍت اإلاسخلفت صازل اإلاىظمت عبر جدىٍلها مً العمل الُضوي بلى ؤعماٌ جضاع
بىاؾؼت الخلىُاث الغكمُت مما ًىفغ مً الجهض وؤلاهفاق وجدلُم اللصىي مً اإلاعلىماث اإلاخاخت".
 الهمكغي بإنها :كضعة الفغص على الخعامل مع الخلىُت ،وعلى الخىاصل مع آلازغًٍ عبر الىؾاثل الالىتروهُتالحضًثت والضزىٌ بؿهىلت بلى عالم الخلىُت وجىىىلىحُا اإلاعلىماث ،والالتزام بإزالكُاث الخعامل معها".
وحعغفها الجمعُت الضولُت لخىىىلىحُا الخعلُم ( " :)ISTEبإنها مىظىمت مخفاعلت مً الاؾتراجُجُاث،
اإلاعاعف اإلاهاعاث واإلاعاًير ،اللىاعض والظىابؽ ألافياع واإلاباصت اإلاخبعت في الاؾخسضام ألامثل واللُم للخلىُاث
الغكمُت واؾدثماعها بؼغٍلت طهُت وآمىت مً زالٌ الخدىم في الىصىٌ بلى اإلادخىي الغكمي وبهخاحه مً زالٌ
عملُاث ؤلاجاخت اإلاعاصلت واإلاخىحه هدى مىافع الخلىُاث الحضًثت والحماًت مً ؤزؼاع وحعؼٍؼ اإلاعغفت واإلاماعؾاث
اإلاثلى ( .بً ػٍيب  ،2019ص. )420 .
ثالثا :أبعاد الثقافت الرقميت:
بن الثلافت الغكمُت مهمت على مؿخىي ؤلافغاص واإلااؾؿاث واإلاجخمع .فعلى مؿخىي الفغص فان الفغص
الظي ال ًدؿً اؾخسضام الحاؾب وقبىت الاهترهذ ٌعاوي مً ؤمُت اإلاعغفت اإلاخمثلت بالجهل بإهمُت الخلىُاث
الغكمُت وبمهاعاث اؾخسضامها وهي ال جسخلف عً ؤمُت اللغاءة والىخابت في بضاًاث اللغن اإلااض ي ممثلت بالجهل
بخلىُاث اللؼت وجؼبُلاتها في الاجصاٌ .وٍمىً اللىٌ بن هجاح الفغص ؾُيىن بمؿخىي زلافخه الغكمُت فيلما
ػاصث زلافخه الغكمُت ؤصبدذ كابلُخه في الحصىٌ على الىظاثف والامخُاػاث اهبر .ؤما على مؿخىي اإلااؾؿاث
فان هجاح اإلااؾؿت واؾخمغاعها ٌعخمض بكيل عثِس ي بمؿخىي حعاملها مع الىظم الغكمُت ومىاهبت الخؼىعاث
الؿغَعت في هظا اإلاجاٌ.
هما ؤن الثلافت الغكمُت هي الؿبُل الىخُض الظي ًمىً هظه اإلااؾؿاث مً الضزىٌ بلى العصغ
الغكمي .وعلى مؿخىي اإلاجخمع فان عصغ العىإلات وجدضًاجه الىبيرة في مجاالث اإلاعغفت واإلاعلىماث والثلافت
والخلىُاث وؤلاهخاج والخجاعة ًمثل مضزال طغوعٍا ألصعان ؤهمُت الثلافت الغكمُت للمجخمعاث الىامُت لخللُص
الفجىة بُنها ّ
وبين اإلاجخمعاث اإلاخلضمت وجدلُم نهىطها الاكخصاصي والعلمي.
املجلت الجسائريت لألمن والخنميت
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املحىر الثاني :الثقافت الرقميت :أبعادها وجحذياتها
أوال :أبعاد الثقافت الرقميت
جخمثل الثلافت الغكمُت بثالزت ؤبعاص هي  :وزلافت اإلاعلىماث.
 -0ثقافت الحاصب:

حعخمض زلافت الحاؾب على بصعان ؤهمُخه هبضًل مؿخلبلي للللم واإلافىغة وؤلاصاعة اإلاميزة وفي ؤهمُت
ججاوػ خاحؼ الخىف مً الخعامل مع الحاؾىب وجبني فىغة مؼاصعة العمل الىعقي واؾدبضاله بالعمل الالىترووي.
 -0ثقافت الانترنت:
حعخمض زلافت الاهترهذ على بصعان ؤهمُت الكبىت باعخباعها البضًل اإلاؿخلبلي لىظم الاجصاٌ اإلاسخلفت
واإلاىخباث والصحف الىعكُت وهظم الخعلُم والبُع والكغاء ...الخ واللاصعة على جىفير زلافت عاإلاُت مكترهت
وطغوعة ججاوػ مدضصاث الخعامل مع الاهترهذ وجبني اؾخسضامها في حمُع ألاوكؼت وزصىصا الخعلُمُت
والخجاعٍت وؤلاهخاحُت ...الخ .
لىً ؾىء اؾخسضام بعع زضماث قبىت الاهترهذ والكبياث الاحخماعُت مثال كض ًدؿبب في الىكىع
في مكاول احخماعُت وكاهىهُت .
وؤزيرا فةن زلافت اإلاعلىماث التي حعخمض على بصعان ؤهمُت اإلاعلىماث باعخباعها البضًل اإلاؿخلبلي
لصىع اللغاعاث وطلً بما جىفغه مً كضعة عالُت في معالجت البُاهاث وجدىٍلها بلى ماقغاث مؿاهضة لبىاء البضاثل
واجساط اللغاعاث .وحعخمض هظلً على اؾخسضام قبياث اإلاعلىماث وحعؼٍؼها بىظم اإلاعلىماث اإلاؿاهضة لصىع
اللغاعاث والىظم الخبيرة والىظم الظهُت https://bit.ly/3eD5jUe
ثانيا :جحذياث ومعيقاث الرقمنت الثقافيت
ً
قُىعا في ػغٍم الغكمىت الثلافُت هي https://bit.ly/3qTO7MJ
العىاثم ألاهثر
الخيالُف الباهظت التي جىؼىي عليها عملُت الغكمىت،


الافخلاع بلى اإلاعاًير ،ؤو اإلاعاًير ػير الىاكعُت،



عضم هفاًت اإلاىظفين اإلاخسصصين ؤو عضم جىافغ الخضعٍب اإلاىاؾب

حعخبر اإلااؾؿاث ألاهثر اخخماال لخدلُم الغكمىت هي اإلااؾؿاث الىبيرة ،والتي جمخلً اإلاىاعص  ،في خين
ؤن اإلااؾؿاث ألاصؼغ جفكل في الاهسغاغ في هظه العملُت ؤو بهمالها في ػُاب البيُت الخدخُت الالػمت  ،واإلاىاعص
واإلاىظفين.
ً
ً
مما القً فُه ؤن مىطىع الثلافت الغكمُت الظهُت ،هى مً اإلاىطىعاث التي ؾخإزظ خيزا وافُا مً
فظاءاث الىلاف اإلاؿخلبلُت طاث العالكت بالثلافت ،وكض هىا في هظا الجؼء مً الخضوٍىت ،كض حعغطىا لبعع
املجلت الجسائريت لألمن والخنميت
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الجىاهب التي جاػغ مفهىم الثلافت الغكمُت الظهُت وخخمُت اهدكاعها في خيز اإلاضن الظهُت  .في الجؼء الثاوي مً
هظه الخضوٍىت ؾىف ًخم عغض ؤمثلت على اإلاماعؾاث الجُضة والخلىُاث ألاؾاؾُت للثلافت الغكمُت الظهُت.
املحىر الثاني  :الفجىة الرقميت  :ألاصباب واملؤشراث
أوال :حعريف الفجىة الرقميت
بضؤ ؤوٌ اؾخسضام للمفهىم في جلغٍغ ٌعىص بلى عام  1995م بعىىان " الؿلىغ مً الكبىت" ( صضع عً
وػاعة الخجاعة ألامغٍىُت) ًلىٌ :الفجىة الغكمُت هي الفجىة الفاصلت بين الضوٌ اإلاخلضمت والضوٌ الىامُت في الىفاط
بلى مصاصع اإلاعلىماث واإلاعغفت ،واللضعة على اؾخسضامها واؾخؼاللها ،ولهظه الفجىة ؤؾباب علمُت جىىىلىحُت
ً
وجىظُمُت فظال عً جىفغ البيُت الخدخُت.
ووان هبُل علي وهاصًت حجاػي مً بين الباخثين العغب ألاواثل الظًً جصضوا فُىكذ مبىغ لغصض صالالث
اإلافهىم .فلض فهما الفجىة الغكمُت هىىع مً الخدضي الحظاعي الؼغبي ،وكؿم الباخثان الفجىة بلى حؼؤًً
(اإلادخىي)و(الاجصاالث) ،بىصف هظًً الكلين اإلايىن ألاؾاس ي إلاجخمع اإلاعلىماث واكخصاص اإلاعغفت ،وطهبا بلى ؤبعض
مً طلً بالحضًث عً وحىص زالر فجىاث هي:فجىة العلل وحكمل فجىاث(الفىغ والعلم والخىىىلىحُا) ،وفجىة
الخعلم ،وفجىة اللؼت ،وحمُعها جصب في اكخصاص اإلاعغفت ( .هبُل و حجاػي  ،2005ص.ص)51 -47 .
وػضا هظا العمل اإلاغحع ألاوٌ لعضص هبير مً الباخثين العغب .ؤما صاهُاٌ هُلؿىن فلض اؾخعمل هظا
اإلافهىم مً مىظىع الفجىة بين مؿخعملي جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاٌ التي ٌكاع بليها" بالفجىة الغكمُت" ،وهما
ًلىٌ :فسالٌ العلضًً اإلااطُين صعؾذ الفجىة الغكمُت مً كبل الباخثين إلاعغفت العىامل اإلاازغة فيها ومً هظه
العىامل :العمغ ،والجيـ ،والحالت الاكخصاصًت ،العمل ،واإلاىكع الجؼغافي ،واإلاؿخىي الاحخماعي الخعلُمي ( .الكُش
 ،2014ص .)358 .وكض عغف الاجداص الضولي لالجصاالث هظا اإلافهىم باللىٌ :الفجىة الغكمُت هي الازخالف بين مً
ًملً ومً ال ًملً فغص الىفاط ؤو الىصىٌ بلى اإلاعلىماث عبر وؾاثل وجلىُاث الاجصاٌ (الهاجف الثابذ واإلادمىٌ
والحاؾىب وؤلاهترهذ وزضمت الحؼمت العغٍظت) .وكض جيىن الفجىة الغكمُت بين البلضان اإلاخلضمت والىامُت ،ؤو بين
البلضان طمً اإلاجمىعت الجؼغافُت الىاخضة ،ؤو في البلض الىاخض بين الغٍف واإلاضًىت ،ؤو بين الؿيان بدؿب
زصاثص(العمغ -والجيـ-والضزل-والعغق) .
وللُاؽ الفجىة الغكمُت ومغاكبتها ٌعض ماقغ (الغكم اللُاس ي لخىمُت جىىىلىحُا اإلاعلىماث
َ
ً
ً
والاجصاالث ( IDI ،ألاصاة اإلاىاؾبت لهظا الؼغض ،وهى ماقغ مغهب مً )  ( 11ؤخضا عكغ ماقغا فغعُا  ،وحكمل
هظه اإلااقغاث ماقغاث (الىفاط بلى جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث ،الاؾخسضام واإلاهاعاث).
ثانيا :مؤشراث قياش الفجىة الرقميت:
وٍمىً كُاؽ الفجىة الغكمُت بين البلضان ؤو اإلاجمىعاث الجؼغافُت باؾخسضام ماقغ واخض ؤو عضة
ماقغاث ،وإلاعغفت مضي احؿاع الفجىة الغكمُت ؤو جظُلها البض مً بجباع الخؼىاث آلاجُت( :الكُش  ،2014ص.
.)359
ً
-1جلؿُم البلضان بلى مجمىعاث جبعا إلاؿخىٍاث جؼىع جلىُاث الاجصاٌ.
املجلت الجسائريت لألمن والخنميت
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-2معغفت مضي الخؼىع في كُم هظه اإلااقغاث زالٌ مضة ػمىُت إلحغاء اإلالاعهت باآلزغًٍ.
-3معغفت حجم الخؼير في ماقغاث الاجصاٌ لبلض ما ؤو إلاجمىعت بلضان ،وخؿاب هظه اللُم وفم كىاعض مدضصة
ً
بخصاثُا إلحغاء اإلالاعهت باإلاجمىعاث ألازغي.
ُ
وجلاؽ الفجىة بماقغاث مغهبت منها:
ؤ -الكثافت املعلىماجيت)ٌ :(info-densityكير هظا اإلااقغ بلى مجمل عؤؽ اإلااٌ الجامض وكىة العمل اإلاىظفين في
ً
جلىُاث الاجصاٌ  ICTوهى معنى له بعض همي وهىعي بأن معا.
ب -الاصخخذام املعلىماحي)ٌ :(Info-useكير بلى مؿخىي الاؾتهالن ؤو اؾخسضام جلىُاث الاجصاٌ  ICTوَكمل
معىُين :الضعحت في الخصيُف واإلاؿخىي الظي وصلذ بلُه بلض ما وهى ًلِـ عضص اإلاكترهين في الهاجف الثابذ ،وعضص
اإلاكترهين في الهاجف اإلادمىٌ ،وعضص الحىاؾِب وعضص مؿخسضمي ؤلاهترهذ ليل  100مً الؿيان.
الحالت املعلىماجيت  :وهى ماقغ هلي ًلخص اإلادصلت ؤلاحمالُت إلااقغاث الخؼىع الظي وصلذ بلُه بلض ما مً
البلضان وَكمل ماقغاث (الىثافت اإلاعلىماجُت والاؾخسضام اإلاعلىماحي معا).
ثالثا :أصباب الفجىة الرقميت:هىان العضًض مً ألاؾباب التي ؤصث بلى ظهىع الفجىة الغكمُت ًمىً بحمالها فُما ًلي:
https://bit.ly/3vmbWjo
 -1ؾغعت الخؼىع الخىىىلىجي:
جخؼىع جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث بمعضالث مدؿاععت :عخاص واجصاالث وبغمجُاث وهظا جىامي عضص مىاكع
الىٍب مما ًؼٍض مً صعىبت اللحاق بها مً كبل الضوٌ الىامي.
 -2جىامي الاخخياع الخىىىلىجي:
ظهغث جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث كابلُت الخخياع ؾىاء على مؿخىي العخاص ؤو البرمجُاث فىجض ؤن جىػَع
اخخياع ؾىق جىىىلىحُا اإلاعلىماث كاصغ على عضة صوٌ وهي ؤمغٍىُا والُابان وؤوعوبا وظهغ في آلاوهت ألازيرة
الهىض.
 -3اؾخسضام الخىىىلىحُا هكيل ججمُلي:
عضص لِـ بللُل مً الضوٌ الىامُت جخعامل مع جىىىلىحُا اإلاعلىماث همظهغ زظاعي ،وؤصبذ الضافع
الكخىائها هى اإلاباهاة ؤلاعالمُت ؤو الاحخماعُت ؤهثر مىه الاؾخفاصة مً اإلاعلىماث للىصىٌ بلى اإلاعغفت.
 -4طعف الاؾدثماع في جىىىلىحُا اإلاعلىماث:

املجلت الجسائريت لألمن والخنميت
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طعف الاؾدثماع في جىىىلىحُا اإلاعلىماث واكخصاص اؾدثماع العضًض مً الضوٌ الىامُت للخىىىلىحُا
على الكغاء واكخىاء ألاحهؼة ،صون الضزىٌ الفعلي بلى مجاٌ الخصيُع ،ولظلً البض بً ػٍاصة الاؾدثماع في
جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث في مصغ والعالم العغبي للحض مً احؿاع الفجىة الغكمُت.
 -5اعجفاع هفلت جاػين جىىىلىحُا اإلاعلىماث:
على الغػم مً الاهسفاض الىبير في ؤؾعاع جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث الخاصت باإلاؿخسضم
النهاجي بال وؤن جيلفت جىػُنها مدلُا في اعجفاع مؿخمغ ،وطلً لعضة ؤؾباب منها  :اعجفاع ولفت بوكاء البيُت
الخدخُت لهظه الخىىىلىحُا.
 -6الخىزيع الغير مخكافئ للبنيت الخحخيت :بن جىػَع البيُت الخدخُت لالجصاالث جىػَعا ػير مخيافئ بين اإلاضًىت
والغٍف ًاصي بلى احؿاع الفجىة الغكمُت .
خاجمت:
بن البدث في مىطىع الثلافت الغكمُت باث خخمُت وطغوعة البض منها ألن الثىعة الغكمُت التي حعغفها
اإلاجخمعاث جاصي بلى جىىع في الثلافاث الاؾخسضام ما فيها الثلافت الغكمُت.
واؾخسلصذ الضعاؾت مجمىعت مً الاؾخيخاحاث وهي:







جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث ؤخضزذ هللت هىعُت في اإلاىار الثلافي العالمي.
خُاػة جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث حعؼي ؤفظلُت في وافت اللؼاعاث للحاثؼًٍ علُا على مً ال
ًدىػها ،ؤي زلم ما ٌؿمى بالفجىة الغكمُت.
وفي ألازير هىحه حملت مً الخىصُاث:
طغوعة وكغ الثلافت الغكمُت في ول اللؼاعاث ،والخىعُت بإهمُت الغكمىت وجىطُذ الؼاًاث مً جبني
مكاعَعها.
العمل على جؼىٍغ الدكغَعاث واللىاهين إلاىاهبت الخدىالث الجاعٍت في البِئت الغكمُت.
جىىَع مصاصع جمىٍل عملُاث الغكمىت ،وجىفير مسصصاث مالُت هفُلت بخؼبُم مكاعَعها.

قائمت املراجع واملصادر:
أوال :املراجع واملصادر باللغت العربيت
أ -الكخب:
 علي ،هبُل وحجاػي ،هاصًت( .ؤوث  .)2005الفجىة الغكمُت ،عئٍت عغبُت إلاجخمع اإلاعغفت .علم اإلاعغفت. فغج ،لؿُض ؤخمض .)2004 (.العىإلات وؤلاؾالم والعغب .اإلاىصىعة :صاع الىفاء.ب -املجالث:
 -0ؤبىعامغ ،آماٌ مدمىص  .)2019 (.مؿخىي الثلافت الغكمُت لضي عُىت مً آلاباء وألامهاث في مدافظاث كؼاع مجلت
الجامعت ؤلاؾالمُت للضعاؾاث التربىبُت والىفؿُت .ػؼة .ع .06
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"الثقافت الرقميت :دراصت جحليليت في املفهىم"

صلُدت مدمضي و ؾامي بسىف

 -0بً ػٍيب ،فاػمت (.صٌؿمبر  .) 2019فظاءاث اإلاؼالعت العمىمُت وصوعها في جفعُل ووكغ زلافت اإلاعلىماث والثلافت
الغكمُت .اإلاجلت العغبُت لألعقُف والخىزُم واإلاعلىماث ـ ؽ  ،23ع .46
 -3ػمام ،هىع الضًً هىػمبر .)2001(.عىإلات الثلافت :اإلاؿخدُل واإلامىً .مجلت العلىم ؤلاوؿاهُت .ع.1
 -4عفىفى ،عبض الؿالم  .) 2014(.اإلافاهُم العامت للثلافت واوعياؾها واحخُاح الفىىن والثلافت الترهُت للثلافت العغبُت.
مغهؼ البصيرة للبدىر والاؾدكاعاث والخضماث الخعلُمُت .صعاؾاث بؾالمُت ،ع2.
 -5علي ،ؾمير الكُش .)2014(( .مجخمع اإلاعلىماث والفجىة الغكمُت في الضوٌ العغبُت .مجلت حامعت صمكم ،اإلاجلض ، 30 .ع
.2+1
 -6صؼير عباؽ ،فغٍضة وعباح ،عطىان .)2018( .صغاع اللُم بين الثلافت اإلادلُت والثلافت الافتراطُت في ظل الفظاء
الؿُبراوي .مجلت البضع  .مج ،10ع11
 -6لىلي ،خؿِبت (.حىان  . )2017الثلافت الغكمُت في وؾؽ الكباب .مجلت اللىم ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت .ع .29
ج -امللخقياث واملؤجمراث:
 عبض فخخي الؿمان ،اؾغاء ػاهم 12 -11(.قباغ  .)2019جىظُف الثلافت الغكمُت في بصاعة الىكذ عىض مضًغي اإلاضاعؽالثاهىٍت مً وحهت هظغ اإلاكغفين التربىٍين  ،اإلااجمغ العلمي الضولي ألاوٌ" ،العلىم ؤلاوؿاهُت والصغفت عئٍت هدى التربُت
والخعلُم اإلاعاصغة" ،هلابت الاواصًمُين العغاكُين .العغاق :مغهؼ الاؾتراجُجي ألاواصًمي .حامعت صهىن.
د -مىاقع الانترنت:
-1خاًً هُام  ،اإلاضن الظهُت :اوعياؾاث الثلافت الغكمُت الظهُت على كؼاع اإلاىخباث واإلاخاخف ،على الغابؽ الخالي:
https://bit.ly/3qTO7MJ
 -2فىاثض نهاٌ ،الفجىة الغكمُت :اؾبابها وماقغاتها ،على الغابؽ الخالي:
https://bit.ly/3vmbWjo
ً -3ىؾف العمغي عالء الضًً ،الثلافت الغكمُت وصوع الحيىمت ؤلالىتروهُت في اللظاء على ؤمُت اإلاعغفت ،حغٍضة ؤزباع
الخلُج  ،البدغًٍ ،على الغابؽ الخالي:
https://bit.ly/3eD5jUe
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