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مدخل الى مجتمع المعلومات (السداسي الثاني)
مجتمع الشبكات أو المجتمع الشبكي:

نشر

Manuel Castells

دراسة من ثالثة رللدات بعنوان " عصر ادلعلومات" بٌن عامي

1996

و  ، 1998واليت أثرت بشكل كبًن على تفكًن علماء االجتماع ادلعاصرين ،و بينت ربليالتو ادلوسوعية
وادلتطورة لدور ادلعلومات يف الفرتة احلالية.
أحيان رلتمع ادلعلومات مفهوما واسع االنتشار بفضل
ا
أصبح مفهوم رلتمع الشبكات الذي يرادف
الدراسات الكثًنة اليت أصبحت هتتم بو من زوايا سلتلفة ،وبفضل التطور ادلهول أيضا الذي تعرفو
وسائل االتصال احلديثة .ومهما تكن امتداداتو ادلعرفية ،يبقي رلتمع الشبكات ذلك اجملتمع الذي ما
عاد يعتمد يف األساس على إنتاج القيمة ادلادية ،بل أصبح يقوم على إنتاج ادلعرفة /ادلعلومة .واملالحظ
أن فكرة رلتمع الشبكات ترتبط أوثق ا الرتباط بنشأة تكنولوجيا ادلعلومات ،مثل أجهزة الكمبيوتر
ونظم االتصاالت االلكرتونية...
يقف كاستلز أمام رلتمع الشبكات ليوضح أنٌ عصر ادلعلومات زلكومّ وموجو ،كما سبق ذكره،
بقطبٌن مركزيٌن :قطب الشبكة ،وقطب الذات الفاعلة؛ ذلك أن مفهوم الشبكة ال يشًن إىل شبكة
بعينها ،بل إىل شبكات متعددة تتحكم يف مصادر القوة والثروة وادلعلومة /ادلعرفة ادلسلحة.

تتمثل احلجة األساسية ــل  Castellsيف أن " عصر ادلعلومات" يعلن عن " رلتمع جديد" مت إنشاؤه
من خالل تطوير الشبكات ( اليت مت سبكينها بواسطة تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت) واليت تعطي
األولوية لتدفق ادلعلومات ،وال يقرتح بشكل مباشر وصول " رلتمع ادلعلومات" .يف رأيو ،استخدمت
مجيع اجملتمعات ادلعلومات ،وبالتايل فإن مصطلح " رلتمع ادلعلومات" ليس لو قيمة ربليلية تذكر فيما
يتعلق خبصوصية العصر احلايل .تبىن  Castellsمفهوم "الرأمسالية ادلعلوماتية"

informational capitalism

عند وصف العصر احلايل .حبيث تعترب ادلعرفة ىي ادلصدر الرئيسي لإلنتاجية وينذر بذلك باقتصاد
جديد باإلضافة جملتمع جديد ،كما احتفظ دبفهوم الرأمسالية ليشًن اىل أن األشكال ادلألوفة للعالقات
االقتصادية –البحث عن الربح ،ادللكية اخلاصة ،ومبادئ السوق) تبقى سائدة .ويذىب أبعد من
ذلك ليقول بأن الرأمسالية ادلعلوماتية ىي شكل من أشكال الرأمسالية اجلشعة اليت ال ترحم ،ألهنا ذبمع
بٌن ادلرونة اذلائلة واالنتشار العادلي.
جيادل  Castellsبأننا منر بتحول حنو " عصر ادلعلومات" الذي من مساتو الرئيسية انتشار الشبكات
اليت تربط األشخاص وادلؤسسات والبلدان .وىناك العديد من النتائج ادلرتتبة على ذلك ،ولكن أكثرىا
داللة ىو أن رلتمع الشبكة يزيد االنقسامات يف الوقت نفسو بينما يزيد من تكامل الشؤون العادلية.
اىتم

Castells

براسة السبل اليت تدمج هبا العودلة األشخاص والعمليات وتقييم االنقسامات
د

والتفكك.
أشار

Castells

اىل النمط ادلعلومايت للتنمية ،وىي ظاىرة مرتبطة ارتباطًا وثي ًقا بنمو تقنيات

ادلعلومات واالتصاالت ،فالتعامل مع تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت شكلت السبيل للوصول
لنشاط ذباري ناجح وىو ما أشار اليو بالرأمسالية ادلعلوماتية اين يتم استخدام

شبكات ادلعلومات

إلدارة شؤون ادلصانع من الداخل (مع طرق عمل جديدة) وصوال إىل التسويق العادلي الذي تعمل فيو
العودلة طويلة األمد وادلستمرة وادلتسارعة على ادارة " رلتمع الشبكة" و النشاط الرأمسايل يف الوقت
الفعلي حول العامل.

يرى العديد من الكتاب أن انتشار شبكات ادلعلومات العادلية يبشر بزوال الدولة القومية ،ألن
احلدود ال عالقة ذلا بتدفقات اإللكرتونيات ،وبالتايل ،يتم إجراء التسويق واإلنتاج والتوزيع بشكل
متزايد على ادلسرح العادلي الذي يقوض احلدود الوطنية .يرى كاستيلز بأن اذباه الشبكة واضح ،وقد
أحدث تقسيم دويل للعمل ويؤدي إىل أربعة أشكال ( ، )p.147 ،1996 ،Castellsوىي تلك ادلناطق
مقسمة إىل:
• ادلنتجون ذوو القيمة العالية ( على أساس العمالة ادلعلوماتية) الذين يرتكزون يف أمريكا الشمالية
وأوروبا الغربية واليابان.
• ادلنتجون بكميات كبًنة ( على أساس العمالة منخفضة التكلفة) حيث تكون الصٌن على وجو
اخلصوص
• منتجي ادلواد اخلام (على أساس ادلوارد الطبيعية) حيث النفط والغاز اإلمدادات حامسة.
• ادلنتجون الفائضون عن احلاجة حيث يوجد القليل من رأس ادلال باإلضافة لقلة ادلوارد واحلكومة غًن
ادلستقرة والبنية التحتية السيئة.

المحور الثالث :التطور التاريخي لالقتصاد المعرفي ( الرقمي )
تمهيد:
استخدمت تسميات كثًنة لتدل على اقتصاد ادلعرفة ،مثل :االقتصاد اجلديد ،االقتصاد االلكرتوين،
االقتصاد الرقمي ،اقتصاد االنرتنت ،االقتصاد االفرتاضي ،االقتصاد الشبكي ،شلا بٌن أن مسالة ربديد
تعريف جامع ذلذا االقتصاد مل تلقى إمجاعا بٌن أوساط الباحثٌن ،وذلذا تعددت التعاريف ادلقدمة
القتصاد ادلعرفة نذكر منها:
 -1تعريف اقتصاد المعرفة:
اقتصاد ادلعرفة ىو اقتصاد حديث ،فرض طائفة جديدة من النشاطات ادلرتبطة بادلعرفة و تكنولوجيا
ادلعلومات ،و من أىم مالزلو التجارة االلكرتونية.

كما يعرف أيضا على انو االقتصاد الذي يعتمد على االستخدام الكثيف للمعرفة ،للقيام
بالنشاطات االقتصادية ،ويف توسيعها وتطويرىا ،ومنوىا،

وأن مضامٌن اقتصاد ادلعرفة تتمثل يف

ادلعلومات واالتصاالت ،واالستخدام الواسع للعلم وادلعرفة .

كذلك ،يعرف اقتصاد ادلعرفة بأنو  ":االقتصاد الذي يدور حول الحصول على المعرفة و
المشاركة فيها و استخدامها و توظيفها و ابتكارها و إنتاجها بهدف تحسين نوعية الحياة
بمجاالتها كافة من خالل تطبيقات تكنولوجية متطورة و استخدام العقل البشري كراس مال
معرفي ثمين و تنظيمه ليصبح أكثر استجابة و انسجاما مع تحديات العولمة و تكنولوجيا
المعلومات و االتصاالت".
ان اقتصاد ادلعرفة ىو منوذج اقتصادي حديث فرضتو التطورات التكنولوجية والتحوالت اجلذرية
للمجتمعات القائمة على إنتاج السلع إىل إنتاج ادلعارف اليت أصبحت احملرك األساسي لتطوير
اقتصاديات الدول أي ىو االقتصاد ادلبين أساسا على إنتاج ادلعرفة ونشرىا واستخدامها كمحرك
أساسي للتطور وربصيل الثروات.

 -2مقارنة بين اقتصاد المعرفة و بعض المصطلحات المترادفة له
سنحاول يف ىذا السياق دراسة أوجو التشابو واالختالف بٌن اقتصاد ادلعرفة وبعض ادلفاىيم األخرى
ذات الصلة:
اقتصاد المعرفة و اقتصاد المعلومات :
يعود ىذا التداخل بٌن اقتصاد ادلعلومات واقتصاد ادلعرفة يف بعض األحيان إىل عاملٌن مها  :أوال
صعوبة التمييز بٌن ادلعلومات وادلعرفة لدى بعض الناس واستخدامها بشكل تراديف أو تباديل على
الرغم من الفرق الكبًن بينهما ،فادلعلومات ينظر إليها أهنا بيانات ذات مغزى وىدف ،حٌن أن ادلعرفة
ىي خليط من ذبارب زلددة وقيم ومعلومات سياقية  .يكمن العامل الثاين يف التداخل بٌن خصائص

اجملتمع ادلعلومايت القائم على أساس مجع ادلعلومات وفحص مصادر

ىا لتحصيل ادلزيد وتداوذلا

بالتدوين والنسخ وكوسيلة للبحث والتعليم.
ويشًن البعض إىل فروق أخرى أساسية بٌن ادلفهومٌن أمهها أن اقتصاد ادلعرفة أكثر مشوال من
اقتصاد ادلعلومات إذ يمشل اقتصاد ادلعرفة الصرحية والضمنية معا و بالتايل يعد اقتصاد ادلعرفة أكثر
مشوال و سبثيال ألصول ادلعرفة بأنواعها و تدفقاهتا يف ادلنظمات من اقتصاد املعلومات.
اقتصاد المعرفة و االقتصاد الرقمي :
يشًن بعض الباحثٌن إن كال ادلفهومٌن يف اجلوىر واحد ألهنما يقومان أساسا على ادلعرفة وادلعلومات
الرقمي ،إذ يعد االقتصاد الرقمي التطبيق العملي
إال أن اقتصاد ادلعرفة أوسع وامشل من االقتصاد ّ
القتصاد ادلعرفة باستخدام احلواسيب وشبكات االتصاالت ،دبعىن أدق االقتصاد الرقمي ميثل

التكنولوجيا اليت يرتكز عليها االقتصاد ادلعريف ،كما يلعب دورا اسرتاتيجيا يف زيادة معدالت النمو
االقتصادي وإصالح اآلليات االقتصادية التجارية وادلالية ،ويساعد االقتصاد الرقمي على زيادة اندماج
اقتصاد الدولة يف االقتصاد العادلي و رفع فرص التجارة العادلية باإلضافة للقطاعات السوقية اليت كان
من الصعب الوصول إليها يف ادلاضي.
اقتصاد المعرفة و االقتصاد التقليدي :
توجد عدة اوجو لالختالف والتباين بٌن اقتصاد ادلعرفة واالقتصاد التقليدي من حيث:
اختالف ادلصدر الرئيسي لإلنتاجية :يعتمد االقتصاد التقليدي على اآلالت و ادلاكنات بينماالعنصر الرئيسي القتصاد ادلعرفة ىو الرقمنة وتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت.
اختالف تأثًن ادلوقع :فبينما يقوم االقتصاد التقليدي على ادلواقع اجلغرافية الثابتة للمصانع  ،يقوماقتصاد ادلعرفة على االبتعاد عن ادلوقع اجلغرايف الواحد شلا أدى إىل ظهور منظمات وأسواق افرتاضية
تعمل على مدار الساعة بفضل االستخدام ادلكثف لتكنولوجيا ادلعلومات و االتصاالت.

اختالف موجهات النمو :موجهات النمو االقتصادي التقليدي ترتكز على العمل والعمال و رأسادلال بينما يشكل االبتكار واإلبداع والتجديد و كذلك االخرتاع وادلعرفة ادلوجهات الرئيسية القتصاد
ادلعرفة.
يهدف االقتصاد التقليدي إىل التوظيف الكامل للقوى العاملة دون ربديد مهارات شليزة ألداء العملبينما يهدف االقتصاد ادلبين على ادلعرفة إىل وضع قيمة حقيقية لألجور والتوسع يف استخدام القوى
العاملة ذات ادلهارات العالية اليت تتفاعل مع التدريب ادلستمر والتعلم.

 -3خصائص اقتصاد المعرفة:
ميكن تلخيص أىم خصائص اقتصاد ادلعرفة يف اخلصائص اآلتية:
 تشكل ادلعرفة العامل الرئيسي لإلنتاج يف اقتصاد ادلعرفة  ،عكس ما كان عليو يف الفرتات السابقة،حيث كانت األرض يف االقتصاد الزراعي و رأس ادلال يف االقتصاد الصناعي.
 يركز اقتصاد ادلعرفة على الالّ ملموسات بدال من ادللموسات  (،تتمثل ادلخرجات يف ىيمنةملموسات
اخلدمات بدل السلع ادلادية  ،ومن حيث ادلدخالت فان األصول الرئيسية ىي الالّ
كاألفكار ،والعالمات التجارية بدال من األرض و اآلالت )..
 اقتصاد ادلعرفة شبكي ،إمكانية التشارك ليس ضمن الشركة فقط ،بل وأيضا بٌن الشركات. اقتصاد ادلعرفة رقمي ،حيث إن رقمنة ادلعلومات لو تأثًن كبًن على سعة نقل وادلعلومات.

تخزين ومعاجلة

 اقتصاد ادلعرفة افرتاضي ،فبفضل الرقمنة وشبكة االنرتنت ،أصبح العمل االفرتاضي حقيقة واقعية. يتمتع اقتصاد ادلعرفة دبرونة وقدرة فائقة على التكيف مع ادلتغًنات وادلستجدات أي انو ميلك القدرةالفائقة على التجديد والتطوير والتواصل.

يعتمد اقتصاد ادلعرفة على التعليم والتدريب وإعادة التأىيل باستمرار دبا يضمن للعاملٌن مستوياتعالية من التدريب ومواكبة التطورات اليت ربدث يف رلاالت ادلعرفة.

 -4مراحل تكوين مجتمع المعرفة
ان رلتمع ادلعرفة ىو اجملتمع الذي يقوم أساسا على انتاج ادلعرفة ونشرىا وتوظيفها بكفاءة يف رلاالت
النشاط اجملتمعي  ،ويتصف أفراده با المتالك احلر للمعلومات وسهولة تداوذلا وبثها عرب تقنيات
ادلعلوماتية واحلاسوبية والفضائية ادلختلفة وتوظيف ادلعلومة وادلعرفة وجعلها يف خدمة اإلنسان لتحسٌن
مستوى حياتو.

توجد عدة مراحل مرتابطة فيما بينها تؤدي يف النهاية إىل تكوين رلتمع ادلعرفة وتتمثل فيما يلي:
 /1تبدأ ادلرحلة األوىل :من منطلق وجود رأس مال بشري يشكل طليعة جملتمع ادلعرفة.
 /2ادلرحلة الثانية :وتتطلب تكثيف اإلصالح ،واستخدام العلم والتكنولوجيا ادلتاحة ،شلا يشكل
األرضية والبيئة وادلناخ الصاحل لنمو رلتمع ادلعرفة ،فخلق رلتمع ادلعرفة يعين إعداد اإلنسان القادر على
لوجي يف سلتلف رلاالت احلياة  ،ويتّضح ذلك يف ثالثة مستويات تتمثل
استخدام ادلعلومة ،والتكنو ا
فيما يلي:
 مستوى تربوي  :يتعلم فيو ادلتعلم كيف يربمج ادلعلومات اجلديدة يف إطار ادلعرفة ،فيزداد وعيو ادلعريف
اتساعا و إدراكو قوة.
 مستوى العمل التجرييب :الذي حيول ادلعلومة إىل معرفة ،وادلعرفة إىل ابتكار ،و يأيت على رأس ىؤالء
ادلتميزين من ادلفكرين ،و ادلبدعٌن ،وادلبتكرين القادرين على إنتاج أعمال متميزة ،تضيف جديدا إىل
ادلعرفة ،أو تطور البناء ادلعريف ،أو ربسن استخدام ادلعرفة والتكنولوجيا بعمل تطبيقي ،أو ربل قضايا أو
إشكاالت فكرية ،أو اقتصادية ،أو سياسية ،أو اجتماعية ،أو تقنية.

 /3ادلرحلة الثالثة :تكامل رلتمع ادلعرفة وربقيق النهضة التنموية الشاملة ادلستدامة ،وذلك بتكامل
رلتمع ادلعرفة ،وزيادة أعداد ادلبتكرين وادلفكرين ادلبدعٌن  ،وىذه ادلرحلة األخًنة من مراحل تكوين
رلتمع ادلعرفة ال بد ذلا من متطلبات تتمثل فيما يلي:
 تطوير منظومة التعليم :عن طريق إعادة ىندسة العملية التعليمية دبا يواكب التغيًنات
والتحديات ادلعاصرة ،و ربط التخطيط الرتبوي دبعايًن اجلودة.
 دعم البحث العلمي والتطوير :عن طريق زيادة اإلنفاق عليهما ،وتشجيع وربفيز العاملٌن فيها .
 استخدام التكنولوجيا احلديثة والتوسع يف التعليم االلكرتوين.
-5المحركات الدافعة القتصاد المعرفة:
ىناك العديد من احملركات والقوى والعوامل اليت عملت على دفع اقتصاد ادلعرفة إىل التطور
واالنتشار يف بلدان العامل نذكر منها:

العولمة :

ترتبط العودلة باقتصاد ادلعرفة ارتباطا قويا وذلك حبكم التأثًن ادلتبادل بينهما نتيجة اعتماد كل منهما
على اآلخر ،حيث أحدثت العودلة ربول نوعي يف العامل من خالل انبثاق السوق العادلي  ،و أوجدت
االنرتنت اقتصاد بال حدود وأصبح بإمكان الشركات ادلختلفة الوصول إىل ادلستهلكٌن واحلصول على
احلصة السوقية يف كل مكان يف العامل.
ثورة المعلومات و المعرفة :
أصبحت ادلعلومات وادلعرفة تشكل كثافة عادلية يف اإلنتاج حبيث زاد اعتماد اإلنتاج بصورة واضحة
على ادلعلومات وادلعارف ،وقد أدت تقين ات ادلعلومات واالتصاالت يف اقتصاد ادلعرفة إىل ازدىار
األنشطة الكثيفة للمعرفة لزيادة أرباح اإلنتاجية يف رلال معاجلة ادلعارف ادلميزة وزبزينها و تبادذلا.
الشركات متعددة الجنسيات:
تتكون ىذه الشركات من عدة فروع تتوزع يف أحناء العامل وتتسم بعدم سبركز اإلنتاج والتسويق
يف مكان واحد وسبتلك رؤوس أموال ضخمة ربركها بكل حرية يف أحناء العامل مستفيدة من قوانٌن
حرية التجارة العادلية  ،كما تستفيد الشركات متعددة اجلنسيات من مضامٌن اقتصاد ادلعرفة  ،حبيث

تشاىم ىذه الشركات يف دفع اقتصاد ادلعرفة من خالل إنفاقها الكبًن على البحث والتطوير حيث
تعترب احملرك الرئيسي لو.
 -6متطلبات مجتمع المعرفة :
قيادة إدارية فعالة  :تتوىل وضع األسس وادلعايًن ،وتوفًن مقومات التنفيذ السليم للخطط والربامج.
تمكين األفراد العاملين  :وذلك بإتاحة الفرصة ذلم للمشاركة يف وضع أىداف ،وسياسة ادلؤسسة
اليت يعملون هبا ،شلا يساعد على انطالق طاقاهتم اإلبداعية ،وقدراهتم الفكرية ،وخرباهتم ،ومعارفهم،
فيما يعود على ادلؤسسة بأفضل النتائج .
بناء استراتيجي متكامل  :يعرب عن التوجهات الرئيسية للمؤسسة ونظرهتا ادلستقبلية ،باإلضافة إىل
وجود ىياكل تنظيمية مرنة ،ومتناسبة مع متطلبات األداء وقابلة للتعديل ،والتكيف مع ادلتغًنات
الداخلية واخلارجية.
العاملون بالمعرفة  :حبيث نستطيع تصنيف ادلعرفة إىل معرفة مهنية ،أو معرفة علمية ،ومعرفة عامة
ففي اجملتمع الذي يعتمد األفراد فيو على ادلعرفة ،فإهنم حيتاجون إىل امتالك قدرات التعامل مع
ادلعلومات ،وادلعارف دبهارة ،و أيضا إدارة ادلعرفة اليت ميتلكوهنا بكفاءة عالية.
 /5خبراء المعرفة  :لكي يكون عامال ذ و معرفة يف رلتمع ادلعرفة ،جيب أن تتوفر لدى الفرد معرفة
مهنية ،ومعرفة علمية ،وخربات كبًنة يف رلال العمل .

