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ABSTRACT 

  

 
There is no  doubt that the technical scientific research sector is a basic brick at 

the moment, that can guarantee Arab states strength and fortitude, and ensures 

scientific progress, technology ,economic, and  ability  to competitiveness in 

international markets which are increasing openness of it's in the circumstances of 

globalization. From this perspective, the paper sought to use the analytical 

descriptive approach, It is a desk theoretical study aimed at identifying the most 

important of reach humanity by him from modern technologies at the moment, and 

looking forward to the development of its prospects in the future, in line with the 

requirements of the essence of the media, and public relations in particular. The 

study looking for what are the current and future trends of advanced technologies, 

and introductions its applications in the globalized community and professional 

practice, especially the public relations environment at the global and regional 

levels. The study also contributes to the promotion of academic literature to create 

knowledge accumulations in addressing the issues of the effects of the philosophy 

of advanced technologies, especially artificial intelligence, cloud computing and 

vitality, in the development of the professional environment of the media, such as 

including public relations. The researcher concluded from the study that the future 

of digital media, especially digital public relations, will see a radical change in 

infrastructure, and its structure, and concept. 
Keywords:  media, Digital Public Relations, Cloud Computing, Contact, 

communication Technology, Artificial Intelligence. 
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 ملخص 
مما ال شك فيه يعد قطاع البحث العلمي التقين لبنة أساسية يف الوقت الراهن، ميكن أن يضمن للدول العربية 
القوة واملنعة، ويضمن هلا التقدم العلمي، والتكنولوجي، واالقتصادي، والقدرة على املنافسة يف األسواق الدولية اليت 

لتحليلي، وهي استخدام املنهج الوصفي ا سعت الورقة البحثية إىل من هذا املنطلقيتزايد انفتاحها يف ظروف العوملة. 
وقت الراهن ، واستشراف احلديثة يف الالتكنولوجيات حصر أبرز ماتوصلت إليه البشرية من دراسة نظرية مكتبية هتدف إىل 

تبحث وص.اخلص آفاق تطورها يف املستقبل ، مبا يتواءم مع متطلبات جوهر اإلعالم ، والعالقات العامة على وجه
الدراسة عن ماهية االجتاهات احلديثة واملستقبلية للتكنولوجيات املتقدمة، وإرهاصات تطبيقاهتا يف اجملتمع العوملي 
واملمارسة املهنية ال سيما بيئة العالقات العامة على املستوى العاملي واإلقليمي.كما تساهم الدراسة يف تشجيع األدبيات 

كمات معرفية يف تناول قضايا آثار فلسفة التكنولوجيات املتقدمة، ال سيما الذكاء االصطناعي، األكادميية على خلق ترا 
استخلصت الباحثة من و  واحلوسبة السحابية واحليوية، يف تطوير البيئة املهنية لوسائل اإلعالم، ومنها العالقات العامة.

ة، ويف الرقمية، سيشهد تغريًا جذريًا يف البىن التحتيالدراسة أن مستقبل اإلعالم الرقمي، وباألخص العالقات العامة 
 هيكلتها، ويف مفهومها. 

 الكلمات المفتاحية:
 .، الذكاء االصطناعيتكنولوجيا االتصاالت ، اتصالالسحابية، وسبة ، احلعالقات عامة رقمية، إعالم
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    مقدمة:
ال ينكر أحد أن التطور التقين يف العامل مل يسررررررر على وترية واحدة. بدأت النهضررررررة التقنية يف قليب العامل الغر ، 
برردايررة مبكرة إتررد إىل القرن الثررامن عشررررررررررررررر، بينمررا بقي العررامل العر ، ارد أريرراف تقنيررة، تتلقى من القلرريب وال تعطيرره، 

كاد أن البنية األساسية لقطاع البحث العلمي التقين يف الدول العربية ت خاصرة إاا ما علمنا ه،تتفاعل معوتأخذ منه وال 
تكون جد زهيدة ومتواضررعة. ومما ال شررك فيه أن قطاع البحث العلمي التقين يعد لبنة أسرراسررية يف الوقت الراهن، ميكن 

ة على املنافسرررة ادي، والقدر املنعة، ويضرررمن هلا التقدم العلمي، والتكنولوجي، واالقتصررر أن يضرررمن للدول العربية القوة و
 يف األسواق الدولية اليت يتزايد انفتاحها بشكل تدرجيي يف ظروف العوملة.

ومن مقارنة بسرررررررريطة لثمار اال نشررررررررر املقاالت والدراسررررررررات العلمية يف اال التقدم التقين والتكنولوجي نرى أن 
حده و الكيان الصهيوين اً علمياً ، بينما نشرر مقالة وحبث 6193حوايل  9111الدول العربية اتمعة نشررت خالل عام 

ال على تبادل نتائج البحث العلمي املتكافئ نوعاً ما لتبادل املصرا  يف ا ثاً ومقالة علمية ، وهو ما سراعدهحب 5205
تصررردير منتجات عالية  0229خالل عام  اسرررتطاعالكيان الصرررهيوين التطوير العلمي مع الدول املتقدمة ، خاصرررة وأن 

 90مليون دوالر  أمريكي ، بينما بلغت صرررررررادرات مصرررررررر من تلك املنتجات يف الك العام  و  6153نية بقيمة التق
مليون دوالر أمريكي ، واسررررررررررررررتوردت الردول العربيرة اتمعرة منتجات عالية التقنية  951مليون دوالر أمريكي ، وتونس 

 .ر أمريكيمليون دوال 691بقيمة 
القول إن الدول العربية اتمعة حباجة لتطوير مداخلها وتوجهاهتا  و البحث  وتأسررررريسررررراً على ما سررررربق البد من 

والتطوير العلمي والتكنولوجي، ودخول عامل التكنولوجيا املتقدمة اليت يفرضرررها دخول عامل اليوم عصرررر العوملة الشررراملة، 
دائرة اإلعالم  د الناقص منها لتكاملأيضررراً يقع على عاتقها تفعيل مراكز البحث العلمي القائمة، وترشررريد عملها، وإجيا

 (1)والتعليم والبحث العلمي، وإنتاج واستهالك التكنولوجيا املتقدمة، وتنسيق اجلهود على صعيد الوطن العر .
اسررررررتخدام املنهج الوصررررررفي التحليلي، وهي دراسررررررة نظرية مكتبية  سررررررعت الورقة البحثية إىلمن هذا املنطلق      
ماتوصرررلت إليه البشررررية من تكنولوجيا اإلتصررراالت احلديثة يف الوقت الراهن ، واسرررتشرررراف آفاق حصرررر أبرز هتدف إىل 

تطورها يف املسرررتقبل ، مبا يتواءم مع متطلبات جوهر اإلعالم ، والعالقات العامة على وجه اخلصررروص، أيضررراً اسرررتجالء 
 عدد من ية لبعض املؤسسات احلكومية يفعدة جتارب مهن تأثري اسرتخداماهتا على أنشرطة العالقات العامة، واسرتعرا 

 دول العامل.
تبحث الدراسرررررررررة بشررررررررركل جوهري عن ماهية االجتاهات احلديثة واملسرررررررررتقبلية لتكنولوجيا االتصررررررررراالت املتقدمة، 
وإرهاصرررررات اسررررررتخداماهتا وتطبيقاهتا يف اجملتمع العوملي واملمارسرررررة املهنية ال سرررررريما بيئة العالقات العامة على املسررررررتوى 

                                                           
  http://bukharimailru.blogspot.com 0296، يف ظروف الثورة املعلوماتيةالدولية  العالقاتحممد البخاري، (1)

http://bukharimailru.blogspot.com/
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ملي واإلقليمي.وقد حرصرررررررررت الدراسرررررررررة على تناول تطبيقات التكنولوجيات املتقدمة، واسرررررررررتثناء وسرررررررررائل التواصرررررررررل العا
االجتماعي والربيد اإللكرتوين، لتكرار تغطيتها يف األدبيات السرررررررررررابقة. كما تسررررررررررراهم الدراسرررررررررررة يف تسرررررررررررجيع األدبيات 

التكنولوجيررات املتقرردمررة، ال سرررررررررررررريمررا الررذكرراء  األكررادمييررة على خلق تراكمررات معرفيررة يف تنرراول قضرررررررررررررررايررا آثررار فلسررررررررررررررفررة
 االصطناعي، واحلوسبة السحابية واحليوية، يف تطوير البيئة املهنية لوسائل اإلعالم، ومنها العالقات العامة.

 
 : اإلجراءات المنهجيةاألول بحثالم

 أهمية الدراسةأوال:
فة معرفية يف تناول قضايا آثار فلستساهم الدراسة يف تسجيع األدبيات األكادميية على خلق تراكمات  

التكنولوجيات املتقدمة، ال سيما الذكاء االصطناعي، واحلوسبة السحابية واحليوية، يف تطوير البيئة املهنية لوسائل 
 اإلعالم، ومنها العالقات العامة.

 مشكلة الدراسةثانيا:
تقدمة، لتكنولوجيا االتصاالت امل تبحث الدراسة بشكل جوهري عن ماهية االجتاهات احلديثة واملستقبلية 

وإرهاصات استخداماهتا وتطبيقاهتا يف اجملتمع العوملي واملمارسة املهنية ال سيما بيئة العالقات العامة على املستوى العاملي 
 واإلقليمي

 منهج الدراسةثالثا:
حصر أبرز ف إىل ة هتداستخدام املنهج الوصفي التحليلي، وهي دراسة نظرية مكتبي سعت الورقة البحثية إىل 

، مبا  املستقبلاستشراف آفاق تطورها يفماتوصلت إليه البشرية من تكنولوجيا اإلتصاالت احلديثة يف الوقت الراهن ، و 
يتواءم مع متطلبات جوهر اإلعالم ، والعالقات العامة على وجه اخلصوص، أيضًا استجالء تأثري استخداماهتا على 

 عدة جتارب مهنية لبعض املؤسسات احلكومية يف عدد من دول العامل. واستعرا أنشطة العالقات العامة، 
 حدود الدراسةرابعا:

حرصت الدراسة على تناول تطبيقات التكنولوجيات املتقدمة، واستثناء وسائل التواصل االجتماعي والربيد  
 اإللكرتوين، لتكرار تغطيتها يف األدبيات السابقة.

 استخدام تكنولوجيا االتصال في أنشطة العالقات العامة: تأثير بحث الثانيالم
 أثر تكنولوجيا االتصاالت على المجتمع والعولمة والممارسة المهنية:أوال:

ة بشكل استمراري ، تار ت تراكم الثقافة تتحرك بال هوادةعلى مر العصور مل يعرف التقدم اإلنساين هدنة، فعمليا
تالحقة اليت ، كما حيدث اليوم بفعل ثورات االتصال املوغري انسيابية ري متصلةوتدرجيي، وتارة بصورة طفرات نوعية غ



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 2, 2018 

 

 
 712 

The journal of media and social studies for specialized 

researches (JMSSR) 

ما تزال تستكمل، بآليات متسارعة، رسم مالمح حقبة تكنومعلوماتية جديدة من شأهنا أن تعيد صياغة الوجود اإلنساين 
احلياة بكل تشعباهتا  مجيع فروع حمدثة تأثريات غري مسبوقة، ليس يف مضمار احلياة املادية، واإلنتاجية فحسيب، بل يف

وتلوناهتا، الك أن التغريات اليت تطرأ يف حقل االتصال اإلنساين حتدث عمليات امتداد وتوسع وتبدل يف قدرات 
اإلنسان االتصالية خالل مرحلة تارخيية معينة، مؤدية، بصورة حتمية، إىل تأثريات تتعلق بالقيم اجلماعية، بالعقليات 

 باحلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمعات. والسلوكيات، كما
وترى الدكتورة فريال مهنا أن من أهم الوقائع اليت ظهرت ومنت يف خضم تلك التقانيات املعلوماتية اجلديدة تتمثل 

وضع مين الذي يتو يف االنقالب اجلذري الذي طرأ على بنيات النص وتركيبه وأبعاده ومفاهيمه، الك أن النص اإللكرت 
اآلن داخل وسائل االتصال اجلديدة، والذي غدا يتحرك عرب مساراهتا املعقدة واملتشابكة بال قيود وال حواجز، جيسد 
اليوم أداة ثورية من شأهنا التأثري بعمق على ما يطلق عليه ماكلوهان العمليات العقلية العليا لإلنسان وجتلياهتا، إا يفر  

للحقبة اجلديدة، مسببًا انكماشًا مستمرًا لإلنسان الطيبوغرايف، مشكاًل أحد العوامل اجلوهرية يف  نفسه كتقانية مميزة
تثبيت وتسريع صريورات العوملة اجلارية بكل تداعياهتا، مبدال، مرحلة بعد مرحلة، جوهر ومقومات العالقة بني اإلنسان 

الية، أو منتجاً  اجلنوب اليت تعد مستهلكًا هلذه التقانية االتصوالطبيعة، ليس فقط يف العامل املتقدم، وإمنا أيضًا لعوامل
 .(2)تابعاً هلا، يف أفضل األحوال

وكتيب روبرتسون حول مفهوم العوملة قال فيه:" إن العوملة باعتبارها مفهوماً تشري إىل انضغاط العامل واشتداد الوعي 
ثانية فهي املكان بواسطة تكنولوجيا املعلومات، أما النقطة ال-نبالعامل كله". تتعلق النقطة األوىل مباشرة بانضغاط الزما

 تعود إىل العامل كله بدال من اجملتمع الغر . فإمكانية النفاا الواسعة االنتشار كاإلنرتنت، حىت يف القرى الريفية النائية يف
كان حة لألغلبية العظمى من ساريات العامل كله متا العامل الثالث، أو أي جتمعات مدنية معدمة، تعين أن أخبار

وهذا ال يعين عاملًا حسن االطالع، الك أن األخبار املتداولة يف اإلنرتنت عمومًا هي أخبار تفتقد العمق،  ،العامل
والدقة، والرصانة، ومع الك فهذا يعين أن البعد والعزلة ال ميثالن الشيء نفسه يف العصر الراهن، وأن معظم البشر هم 

 ا كانوا عليه خبصوص احللبة العالية األوسع اليت تشكل فيها مجاعتهم اخلاصة جزءاً صغرياً فقط. أكثر وعياً عم
ويشري بيك إىل هذا التغري يف الوعي العاملي مستعماًل العاملية املعرف مبا يأيت:" تعين العاملية أننا عشنا ملدة طويلة 

 ن اآلخرين".ال سراباً، وال ميكن لبلد أو اموعة أن ختفي نفسها عيف اتمع عاملي، مبعىن أن مفهوم املكان املغلق مل يعد إ
أما أبادوري القادم من خلفية غري غربية، فهو ضد أطروحة اجملانسة العاملية بناء على اعتبارات ثقافية، فللمجتمعات 

ة هي يف حد ااهتا عملية تواريخ ثقافية خمتلفة، وهي ستتكيف مع التوجهات العاملية بطريقة حملية، إا يقول:" إن العومل
عميقة تارخيياً، غري منتظمة وهي تقود إىل احمللية. فالعوملة ال تقتضي بالضرورة اجملانسة، أو األمركة، بالقدر الذي تقوم 

                                                           
 92،1ص ،0220، 9ط دار الفكر املعاصر ،دمشق، علوم االتصال واجملتمعات الرقمية ،،فريال، مهنا(2)
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فيه خمتلف اجملتمعات مبالءمة أدوات احلداثة بطرائق خمتلفة، فسيبقى هناك اال واسع لدراسة معمقة عن جغرافيات 
 (3)حمددة". وتواريخ ولغات

وتتفق الباحثة مع ما اهيب إليه أبادوري يف أن تأثري العوملة على خمتلف اجملتمعات واألفراد إمنا هو تأثري نسيب، 
وال يعين الك إلغاء اهلوية الذاتية، والذوبان يف اجملانسة واألمركة، بقدر ما تأخذ الصريورات الثقافية واالجتماعية والتارخيية 

 دورها يف التأثري.
ومن منطلق أن تكنولوجيا االتصاالت قادت إىل عوملة العامل، جند أن هلا صلة عميقة يف التغريات العاملية اليت 
حتدث اآلن، عن طريق مقدرهتا على توليد طرائق جديدة يف العمل، االتصال، والتنظيم عرب الزمان واملكان. إكن 

 ن واملكان، وهي منخرطة جوهريًا يف النشاط االقتصاديتكنولوجيا االتصاالت من تشبيك مناطق مبعثرة يف الزما
 واالجتماعي. وعملية التغيري ميكن أن يكون هلا تأثريات على طبيعة العمل والتوظف، والبنية التنظيمية.

بناًء على ما سبق يتساءل كل من بيشان جانغ ونيكوالي شولكوف من وحدة التفتيش املشرتكة التابعة ملنظمة 
حول كيفية تسخري -مبا أن لتكنولوجيا االتصاالت دور يف األصول الدينامية واالسرتاتيجية يف املنظمات- األمم املتحدة

 القوة اليت تتسم هبا تكنولوجيا االتصاالت تسخرياً فعااًل إىل أقصى حد؟ وكيف ميكن زيادة االستثمار فيها؟
 هو أمر ينبغي أن يشمل ما يلي: وقد رأيا أن إجياد إطار فعال لعملية إدارة تكنولوجيا االتصاالت

جلنة أو هيئة مناظرة لعملية إدارة تكنولوجيا االتصاالت تؤدي عملها بصورة جيدة، وتتألف من مديرين كبار  -9
 من مجيع أجزاء املنظمات جتتمع بصورة منتظمة، وخيضع أداؤها لالستعرا  بصورة دورية.

توى إدارة تكنولوجيا االتصاالت، ويفضل أن يكون على مسقيادة قوية إارسها اإلدارة التنفيذية على هيكل  -0
 نائيب رئيس املنظمة املعنية.

تعيني كبري موظفي معلومات مناسيب، أو شخص مناظر يف منصيب رفيع املستوى يتوىل املسؤوليات، والسلطة  -6
 اإلمجالية يف هذا الشأن، وتكون له إمكانية الوصول إىل اإلدارة التنفيذية.

مؤسسية كاملة بشأن تكنولوجيا االتصاالت تكون متوائمة مع احتياجات وأولويات العمل وضع اسرتاتيجية  -1
لدى املنظمات، جتعل االستثمار يف تكنولوجيا االتصاالت حيقق القيمة احلقيقية املتوخاة منه، وهي اسرتاتيجية ينبغي 

 مراجعتها وحتديثها على  و دوري.
 سرتاتيجية املتعلقة بتكنولوجيا االتصاالت.إجياد آلية اات أساس متني لرصد تنفيذ اال -5

                                                           
 ،9ط،الوطنية ك فهدالريا : مكتبة املل ،تعرييب: نورالدين شيخ عبيد ،صنع عامل من التمايز: تكنولوجيا املعلومات يف البيئة العاملية ، والشام، جيف ( 3)

 10-61ص ،0226
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تعزيز اجلهود الرامية إىل تتبع تكنولوجيا االتصاالت يف املنظمات، وإجراء استعراضات الحقة لالضطالع  -3
باالستثمارات الكبرية يف اال هذه التكنولوجيا، بغية تيسري صنع القرارات االسرتاتيجي، وحتقيق فعالية التكاليف، 

 الشفافية.واملساءلة، و 
وقد اكر األمني العام ملنظمة األمم املتحدة يف تقرير ما يلي: جيمع املفهوم الواسع إلدارة تكنولوجيا االتصاالت 
بني املبادئ والعمليات املرتبطة بصنع القرار يف اال تكنولوجيا االتصاالت وما يرتكز عليه صنع القرار من هياكل 

، ومن يتحمل اختااهاولوجيا االتصاالت كيف تتخذ القرارات، ومن يساهم يف تنظيمية. ويوضح اإلطار اإلداري لتكن
املسؤولية، وكيف جيري تنسيق أنشطة تكنولوجيا االتصاالت داخل األمانة العامة، ويكفل هذا اإلطار اضطالع أصحاب 

وجيا االتصاالت يف اال تكنولاملصلحة الرئيسيني باألدوار واملسؤوليات املالئمة لتوجيه إدارة أنشطة املنظمة ومواردها 
 توجيهاً واضحاً فعااًل.

وإشياً مع ما سبق، فإن إدارة تكنولوجيا االتصاالت هي احملور املوجه للمساعي املتعلقة بالتكنولوجيا، واليت بدورها 
الل الفرص غتسعى إىل حتقيق األهداف التالية: التواؤم مع والية وأهداف املنظمة، وحتقيقها، إكني املنظمة من است

وزيادة الفوائد إىل أقصى حد، استعمال موارد تكنولوجيا االتصاالت استعماالً يتسم باملسؤولية، اإلدارة املناسبة للمخاطر 
  (4)املتصلة بتكنولوجيا االتصاالت.

 الدول في استخدام تكنولوجيا االتصاالت أرقام وإحصائياتثانيا :
دة الذي إارسه تكنولوجيا االتصاالت املرتبطة بعوملة االقتصاد اجلديوقد أصبح جليًا للمتتبع الدور اهلائل 

واملعلومات االقتصادية يف الدول املتقدمة، حيث جند أنه مع كل عام ميضي حتدث وتوضع يف اخلدمة الفعلية تقنيات 
سموعة عرب اهلواء، ملرئية واملمتقدمة جديدة ومتجددة ألنظمة التعامل مع املعلومات وإرساهلا، واستقباهلا، مبا فيها النظم ا

وغريها من تقنيات عصر املعلوماتية. حىت كادت تكنولوجيا االتصال عن بعد وشبكة اإلنرتنت العاملية حتتل اليوم احلصة 
األهم واألكرب من سوق التجارة، ليصبح عنصر من رأس مال واحد من أهم مالمح السوق املعلوماتية االقتصادية يف 

من امتالك رأس مال  0222ركة مايكروسوفت وحدها إكنت على سبيل املثال يف أواسط عام العامل، حيث أن ش
مليار دوالر أمريكي، وهو ما يساوي يف بعض التقديرات اموع رؤوس أموال كل من شركات صناعة  122يقدر حبوايل 

  .(5)الطريان والفضاء والسيارات والتعدين يف الواليات املتحدة األمريكية اتمعة

                                                           
حدة التفتيش ، جنيف: و عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدةنيكوالي،  شولكوف جانغ، بيشان ( 4)

 https://www.unjiu.org/ar/reports (، 0299املشرتكة: األمم املتحدة،)
 ،0292، ،العالقات الدولية يف عصر العوملة املعلوماتية ، البخاري حممد ( 5)

 http://muhammad-2009.blogspot.com/2010/01/blog-post_6432.html  
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مليار دوالر أمريكي ، وهو ما يعادل ميزانية إحدى الدول، 522، 0299كما بلغت ميزانية شركة قوقل عام 
حيث استطاعت الوصول إىل الك بسبيب تواجد فروع هلا يف عدة دول، والتنوع الدائم ملصادر دخلها، وحرصها على 

كما تراوحت التكاليف الكلية لتكنولوجيا االتصاالت (6).االستحواا على الشركات الناشئة، اليت يتوقع هلا مستقبل ناجح
، 0292و 0221من امليزانية للمنظمات املعنية عامي  % 96و 90للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة بني  و 

مة ، وتقدر منظ(7) من امليزانية السنوية الكلية % 6إىل  1وبلغ إنفاق معظم املنظمات على تكنولوجيا االتصاالت  و 
تقريباً، كما تنمو  0221من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي عام  %6األمم املتحدة استئثار اقتصاديات املعرفة على 

من منو اإلنتاجية يف االحتاد األورو ، هو نتيجة مباشرة الستخدام وإنتاج  %52سنوياً، علمًا أن  %92مبعدل 
 تكنولوجيا االتصاالت. 

دول النامية، ومن ضمنها الدول العربية ال هتتم بشكل جدي بقضايا تطوير تكنولوجيا يف مقابل الك جند أن ال
االتصاالت، حيث تفصلها مسافات شاسعة عن الدول املتقدمة يف اال تكنولوجيا االتصاالت، وقد تراوحت القيمة 

ويت، أما اململكة العربية السعودية نقطة جليب 9.0نقطة لإلمارات العربية املتحدة، و 3.1بني  اإلمجالية القتصاد املعرفة
  (8) .0221نقطة، وفقاً لتقرير املعرفة العر  عام  5.9فبلغت قيمتها 

، حسيب ما ورد يف تقرير اقتصاد املعرفة العر ، حيث وصل اقتصاد 0291وقد منت قيمة اقتصاد املعرفة يف عام 
، تليها 5.13، تعقبها السعودية 3.91، مث عمان 3.1البحرين يف اإلمارات العربية املتحدة، تليها  3.11املعرفة إىل 

 .6.61، مث اجلزائر 1.53، تليها تونس ولبنان 1.15، تعقبها األردن 5.66، مث الكويت 1..5قطر 
 م0291 عام تقرير افتصاد املعرفة العر  يوضح مستوى منو اقتصاد املعرفة يف البلدان العربية، حسيب ما ورد يف 0-9جدول 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 http://jawaly.com/article،(0299موقع جوايل) ،اليت ستغري مسار التقنية ، الصفقة،وجود ( 6)

  5، ص سابق ،مرجعجانغ،  (7)
سالمي:النمو حتليلية، ورقة مقدمة إىل املؤإر العاملي الثامن لالقتصاد والتمويل اإل جاهزية الدول العربية لالندماج يف اقتصاد املعرفة، دراسة نظرية علي، مراد(8)

 http://conference.qfis.edu.qa/app/media/344، ،الدوحة. 0299، املستدام والتنمية االقتصادية الشاملة من املنظور اإلسالمي
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 القيمة الدول

 نقطة 49.6 مارات العربية المتحدةاإل

 نقطة .49 البحرين

 نقطة 49.6 عمان

 نقطة 69.4 السعودية

 نقطة 69.6 قطر

 نقطة 6955 الكويت

 نقطة 69.6 األردن

 نقطة 6946 تونس

 نقطة 6946 لبنان

 نقطة ..59 الجزائر

 

دولة اإلمارات العربية املتحدة مؤشر اقتصاد املعرفة العر ، ومن املالحظ من خالل االطالع على اجلدول تصدر 
على مستوى العامل. وتعترب مدينة د  أول مدينة يف املنطقة تقوم بإنشاء أول امعات  10يف حني احتلت املرتبة 

اردة يف تقرير لو ا للمعرفة، مبا يف الك مدينة د  لإلنرتنت، ومدينة د  لإلعالم، وقرية املعرفة. وتشكل اإلحصائيات
اقتصاد املعرفة العر  دلياًل أساسيًا لرامسي السياسات احلكومية، واالقتصاديني، باإلضافة إىل قطاعات األعمال احمللية 

  (9)واإلقليمية والعاملية، يف إطار سعيها خللق ونشر واستخدام املعرفة بشكل أكثر كفاءة.
للبلدان العربية،  التفاعل اإلجيا  مع قضيتني حيويتني بالنسبة وقد شدد تقرير اقتصاد املعرفة العر  على ضرورة

 تتعلقان بالفجوة املعرفية والطفرة الشبابية، هبدف حتقيق التنمية املنشودة.
كما رصد التقرير عدة حتديات ينبغي على الدول العربية مواجهتها من أجل االنتقال إىل اتمع املعرفة وهي: 

وين والبحث العلمي، وتضخم القطاع العام، يف مقابل ضعف القطاع اخلاص، وضعف ضعف مؤسسات التعليم والتك
 (10)سياسة الدولة يف اال ريادة األعمال، وبطالة الشباب، وهجرة العقول.

                                                           
، 0291 ،90129العدد  موقع صحيفة البيان، ،اقتصاد املعرفة يواكيب حتول الدولة الذكي ،بيضا حممد (9)

http://media.albayan.ae/pdf/ytr1012.pdf 
: الشباب وتوطني املعرفة، دولة اإلمارات 0291للعام  املعرفة العربيةقرير (، ت0291مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،)( 10)

 http://www.undp.org/content/dam/rbas/report/UAE_KR2014_Full_Arb.pdf العربية املتحدة،
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وتضيف الباحثة إىل هذه التحديات: ضعف توزيع امليزانيات املناسبة يف اال تكنولوجيا االتصاالت وتقنية 
لة البنية التحتية الداعمة لتكنولوجيا االتصاالت، باإلضافة إىل عدم تبين خطط اسرتاتيجية متينة طوياملعلومات، ضعف 

 املدى، وعدم االهتمام بالدراسات املستقبلية يف اال تكنولوجيا االتصاالت وتقنية املعلومات.
 تطبيقات عدد من الدول لتكنولوجيا االتصاالت في أنشطتها المؤسسية: ثالثا

 امج "مدير استطالعات الرأي العام":برن-3
عند تسليط الضوء على أمهية استخدام تكنولوجيا االتصاالت يف أنشطة العالقات العامة، جند أن للنشاط 
االتصايل يف العالقات العامة دور كبري يف جناح محلة الرئيس باراك أوباما كمثال فريد من نوعه، فبعد فوز الرئيس باراك 

سية ثانية، اشتهرت احلملة االنتخابية باستخدامها لتكنولوجيا_ كان ابتكار معظمها على يد فريق فذ أوباما بفرتة رئا
من مرباي ومهندسي الكمبيوتر_ أعادت تعريف كيفية استخدام األفراد لشبكة اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي 

النتخابية يقات اهلاتف احملمول جلامعي األصوات اواهلواتف الذكية للمشاركة يف العملية السياسية. إا يتيح أحد تطب
لى شبكة برنامج عاألصوات وتسليمها دون الذهاب إىل مكتيب احلملة االنتخابية؛ ويعر   تنزيل كشوف جتميع

نشاط املتطوعني على شكل لعبة عرب تقييم أكثر املؤيدين نشاطاً؛ كذلك استثمرت  اإلنترنت يحمل اسم "داشبورد"
يق "املشاركة املوجهة" شبكة داعمي أوباما على موقع فيسبوك للبحث عن أصدقاء ممن ترغيب احلملة بروتوكوالت تطب

 يف تسجيلهم أو حشدهم أو إقناعهم.
لكن وراء هذا كله كانت تكمن أرقام ومنااج إحصائية تصف ناخبني معينني، وهي وسيلة سياسية جديدة فعالة 
للتنبؤ بسلوك الفرد، أي أن احلملة ال تعلم من هو الشخص املقصود فحسيب، بل كانت تعلم بالضبط كيف حتوله إىل 

لون لتجميع  إىل الناخبني باعتبارهم أفراداً، ويعمنوعية الفرد الذي ترغيب هي أن تكون عليه. فقد كان ينظر احملللني
التوقعات حول آرائهم وسلوكهم إىل أن يكشفوا عن صورة مركبة لكل فرد، حبيث ميكن قياس مسات كل منهم وتقييمه 

امج مت نوفقًا ملعايريه اخلاصة، بعيدًا عن التقسيمات اجلغرافية، أو الدميغرافية العتيقة مثل السن والنوع، والك بفضل بر 
الذي يقوم و مدير استطالعات الرأي"، تطويره لتحويل كم من البيانات اهلائلة املتدفقة إىل جداول أطلق عليه اسم " 

 (11)بإعطاء تقديرات تنبؤية حول عدد أصوات الناخبني، وهامش الفوز النهائي قبل يوم االنتخاب بوقت طويل.
تعد من أوائل دول  لياباناثار تكنولوجيا االتصاالت يف العامل أن باإلضافة إىل الك ال خيفى على املتتبع ملسرية آ

العامل السباقة ملوضوع التخطيط للمشاريع الوطنية يف اال املعلوماتية، وترجع أول خططها إىل مطلع السبعينات، حيث 
انت حتت عنوان ، وك9160صدرت اخلطة الوطنية للمعلوماتية عن املعهد الياباين لتطوير استخدام احلاسبات عام 

                                                           
،موقع عبد الرؤوفني ترمجة: نيف ،كيف استخدمت محلة الرئيس أوباما االنتخابية بيانات ضخمة حلشد الناخبني أفراداً   أيزنبيريج، ساشا(11)

 /http://www.hindawi.org/safahat/83593072،0296هنداوي،



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 2, 2018 

 

 
 711 

The journal of media and social studies for specialized 

researches (JMSSR) 

، وجاءت هذه اخلطة بدعم من وزارة الصناعة والتجارة الدولية 0222"خطة اتمع املعلوماتية_ التوجه الوطين  و عام 
 .91.5وعام  9160بليون دوالر يف مشاريع املعلوماتية خالل الفرتة ما بني  35اليابانية، وتضمنت استثمار حوايل 

نية معلوماتية توجهان إحداها اقتصادي، واآلخر اجتماعي، حيث يشتمل ومن املالحظ أن ألهداف أي خطة وط
داع من خالل تقدمي عمق الفهم واإلدراك والقدرة على اإلب االقتصادي على جعل التكنولوجيا وسيلة للدعم االقتصادي،

اس على مسألة األسوالتطوير، ومن جهة أخرى عملية التصنيع واإلنتاج واالستخدام. بينما يركز التوجه االجتماعي ب
اإلنسان يف اتمع املعلومات، وتدعم معظم اخلطط الوطنية املعلوماتية يف الدول املتقدمة، والدول الصناعية اجلديدة، 
وحىت الدول النامية األهداف االقتصادية، فيما عدا البعض منها كاليابان، اليت اهتمت بالنواحي االجتماعية يف التخطيط 

وامل جناحها يف التكنولوجيا يكمن يف مقدرهتا على إقناع شعبها بضرورة التفوق التكنولوجي، للمعلوماتية، فأحد ع
إضافة إىل فرنسا اليت يرجع اهتمامها بذلك كانعكاس طبيعي لتاريخ شعبها، ومشاعره وارتباطه بالروح الوطنية اليت تعززها 

ربازيلي مع الثقافة صت على توافق احلوسبة يف اجملتمع الالثقافة الفرنسية املرتاكمة عرب العصور. كذلك الربازيل حيث حر 
 اليت جاءت متوائمة ومتكاملة مع السياسات اجملتمعية األخرى. 91.1الربازيلية، وكانت بداية خطتها يف 

، وهتدف اخلطة 9119كما أن سنغافورة قامت من خالل هيئة التطوير املعلومايت بوضع خطة معلوماتية عام 
فورة إىل جزيرة اكية، وتتكون حماور اخلطة على األمور التالية: )وضع خطوط اتصال رئيسية، تنمية إىل حتويل سنغا

 االقتصاد، تنمية الكوادر الوطنية، توفري الراحة لألفراد، ربط اجملتمع داخلياً ودولياً(. 
ية لتكنولوجيا ة وطنويف ماليزيا يشرف على اخلطة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات رئيس الوزراء من خالل هيئ

املعلومات، حيث يتوىل رئاستها. وتشمل هذه اهليئة أعضاء من القطاع اخلاص، والقطاع العام، وقطاعات االهتمام 
اخلاص اليت تشكل مراكز التفكري والنصح للحكومة. وتنسق هذه اهليئة بني اهليئات األخرى على مستوى الواليات.  

علم حملاور الرئيسة، والتحول إىل العامل اإللكرتوين، وهي:) االقتصاد اإللكرتوين، التكما مت إنشاء هيئة ملتابعة تنفيذ ا
 اإللكرتوين، احلكومة اإللكرتونية، اجملتمع اإللكرتوين، السيادة اإللكرتونية(.

 اوعند استعرا  جتربة اهلند يف اال تفعيل استخدامات تكنولوجيا االتصاالت، وحتديدًا والية اندهرا، جند أهن
اختذت من تكنولوجيا املعلومات أداة هامة لدعم مهام احلكومة، وحتويلها إىل حكومة رقمية اكية متميزة بالشفافية، 
والتفاعلية، واملسؤولية األخالقية، وتعترب هذه الوالية أول واليات اهلند تصمم برامج للحوسبة الرقمية يغطي كل املستويات 

رية داخل القرية_ إىل أعلى املستويات الرمسية بالدولة، وعملت على جعل كافة اإلدارية من أصغر مستوى_ مكاتيب إدا
إجراءات التسجيل تتم بواسطة برامج حموسبة، كما أدخلت نظام التوثيق احملوسيب الذي يساهم يف تبسيط املعامالت، 

وفيات، وإبرام والدات والوجعلها متاحة بيسر وسهولة، ويوظف هذا النظام يف تسليم الشهادات القانونية، وتسجيل ال
العقود التجارية، وقضايا العقار، والصكوك، والتثمني، وغري الك. وقد مت ترسيخ كافة التطبيقات والواجهات الرباية 

دوالر أمريكي، يشمل الك تركييب  091222مبختلف األقسام اإلدارية الرمسية، وبلغت التكاليف األولية ما يقارب 
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يات واللوازم اخلارجية لتيسري االتصال والتواصل بني عامة الشعيب، وأقسام احلكومة للحصول وبناء التجهيزات والربا
 (12)على اخلدمات اإللكرتونية.

يف مقابل الك يستطيع املتتبع أن يلحظ أن أنشطة العالقات العامة يف الدول العربية التزال ضعيفة يف مواكبة 
ا والصناعية اجلديدة يف اال استخدام تكنولوجيا االتصاالت ، إال أهن التطور اهلائل الذي تسري عليه الدول املتقدمة

بدأت متأخرة يف إدراك أمهيتها، فقد بينت دراسة هيا حتسني منصور_ واليت هدفت إىل التعرف على أثر تطبيقات 
 القطاع الصحي يف تكنولوجيا االتصال على وظائف العالقات العامة املتمثلة بالبحوث، والتخطيط، واالتصال، والتقومي

األردين_ إىل أنه مت إصدار قرار ملكي، بتعميم برنامج حوسبة القطاع الصحي "حكيم" على املستوى الوطين الشامل، 
ليشمل مستشفيات ومراكز وزارة الصحة واخلدمات الطبية امللكية، ومركز احلسني للسرطان واملستشفيات اجلامعية، 

قدمة للمواطنني. وعلى الرغم من أمهية تكنولوجيا االتصال يف إحداث تغيريات هبدف االرتقاء باخلدمات الصحية امل
عميقة يف املمارسة االتصالية، إال أن تبين هذا املدخل مل يكن على مستوى مجيع املستشفيات، حيث أن بعضًا منها 

شفى هلذا  هذا املستال زال يعتمد على الطرق الكالسيكية لالتصال، باإلضافة إىل وجود حتدي آخر، وهو أن تبين
املدخل، ال يعرب عن االستخدام الفعلي هلذه التكنولوجيات، فضالً عن أن دخول تكنولوجيا االتصال احلديثة إىل الوسط 

 (13)املؤسسايت يطرح مسألة ثقافة "مقاومة التغيري"، أو رفض" واقع التجديد".
نشطتها، ام بالغ الستخدام التقنيات احلديثة يف أباإلضافة إىل الك كان لدى اجلهات األمنية يف مدينة د  اهتم

ال سيما ختصيصها قسم يوجد فيه خرباء متخصصني لتطوير اخلدمات الذكية، وقد اعتزمت شرطة د  استخدام نظارات 
قوقل الذكية، للتعرف على هوية السيارات املطلوبة، حيث إتاز النظارات بقدرهتا على التقاط الصور، وتسجيل الفيديو، 
والوصول إىل الربيد اإللكرتوين، وإرشاد املستخدمني أثناء القيادة، كما أهنا قادرة على احلصول على البيانات من 
اإلنرتنت، وربطها ال سلكياً هباتف اكي، باإلضافة إىل الك إنشائها تطبيق يتيح التقاط صور عن االنتهاكات املروية 

إىل النظام اخلاص بالشرطة ، عالوة على امتالكها دراجات نارية حتوي   باستخدام النظارة، ليقوم هو اآلخر بنقله فوراً 
 كامريات وأجهزة استشعار، لضبط املخالفات د . 

 ،mDubai كما استطاعت حكومة د  الذكية توفري عدد من تطبيقات اهلواتف الذكية، ومثال على الك تطبيق

مكان واحد مبنتهى السهولة، ومكن الوصول إليه عرب متجر التواصل مع دوائر وجهات حكومة د ، من  والذي يتيح
 أبل، حيث يوفر املزايا اآلتية:

 االطالع على أخبار جهات حكومة د  من مكان واحد.-
                                                           

 .96-90ص ، 029961،عددال، الة املعلوماتية، الفجوة الرقمية والتخطيط للمشاريع املعلوماتية، رؤية استشرافية، حنان الصادق(12)
 ية واالجتماعية،، دراسات العلوم اإلنسانالعالقات العامة يف القطاع الصحي األردينأثر تطبيقات تكنولوجيا االتصال على وظائف منصور،  هيا حتسني(13)

 https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/viewFile/6674/3836، 26.ص ،0،0291،ملحق 19داجملل
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 .ات اإللكرتونية األكثر استخداماً الوصول إىل اخلدم-
ة حبسيب الرعاية نفباإلضافة إىل الك قامت بتفعيل عدد من التطبيقات التابعة جلهات حكومية يف د  مص

الصحية، واألمن والعدل، والتعليم واإلعالم والتنمية االجتماعية، والتنقل والبيئة والبنية التحتية، واألعمال واملستهلكني، 
 لفعاليات. والسياحة وا

سوقية لأيضاً تبنت شركة أرامكو يف اململكة العربية السعودية، واليت تعد أكرب شركة يف العامل، حيث بلغت قيمتها ا
، العديد من التقنيات العالية، من بينها استخدام حواسييب عمالقة تعمل بأنظمة لينكس، 0225مليار يف عام  6.9

للمساعدة يف معاجلة الكميات اهلائلة من البيانات اليت يتم احلصول عليها من التنقييب. كما استخدمت روبوتات غاية 
، جلمع معلومات داخل مكمن البئر، ومن مث دراسة تلك املعلومات. من حجم شعرة اإلنسان( 922/9يف الدقة )تعادل 

أيضًا تسعى شركة أرامكو إىل إدخال تقنية االستشعار عن بعد يف أعماهلا العديدة، وتدرييب موظفيها يف خمتلف 
 (14)التخصصات على هذه التقنية، لتحقيق أفضل النتائج يف أعماهلم.

 
 والمستقبلية لتكنولوجيا االتصاالت: أبرز االتجاهات الحديثة رابعا

 الحوسبة السحابية -3
احلوسررررربة هو تعبري كان يسرررررتخدم يف البداية لإلشرررررارة إىل اإلنرتنت، والك يف خمططات الشررررربكات حيث عرف  

على أنه رسررررررررم أويل لسرررررررررحابة يتم اسرررررررررتخدامها لتمثيل نقل البيانات من مراكز البيانات إىل موقعها النهائي يف اجلانيب 
عرب "جون مكارثي" األسررررررتاا سامعة سررررررتانفورد  اآلخر من السررررررحابة. وقد جاءت فكرة تقدمي الربامج كخدمات عندما

تؤدي  ، حيث رأى أنه من املمكن أن“عن الفكرة بقوله "قد تنظم احلوسرربة لكي تصرربح خدمة عامة يف يوم من األيام 
تكنولوجيا مشررررراركة الوقت إىل مسرررررتقبل تباع فيه الطاقة احلاسررررروبية، وحىت التطبيقات اخلاصرررررة كخدمة من خالل منواج 

 (15)جتاري.
، فإن احلوسبة السحابية تتميز بأهنا تنظر للموارد باعتبارها موارد حقيقية ليس هلا حدود،  Sosinkyووفقاً لررررررررررررررر 

 Sosinkyوتفاصرررريل النظم الفيزيائية اليت يتم تشررررغيل الربنامج من خالهلا يتم اسررررتخراجها من قبل املسررررتخدم، ويشررررري

أيضررررراً إىل أن مصرررررطلح السرررررحابية يقصرررررد به إثبات مسرررررتقبل احلوسررررربة احلديثة. وتتعلق احلوسررررربة السرررررحابية باخلدمات 
والتطبيقات اليت تعمل على الشررررررربكة املوزعة اليت تسرررررررتخدم املوارد الفعلية، وتتوصررررررررل إىل اسرررررررتخدام معايري الشرررررررربكات 

                                                           
  https://qafilah.com/ar ،029055، العدد بالطاقة، الة القافلة، العامل السعودية أرامكو تزود هكذا البرتول إلويس فلود، قصة(14)

 .0296، .9 ،0العدد  اجمللة العراقية لتكنولوجيا املعلومات، .حة املصدر: دراسة حتليلية مقارنةنظم احلوسبة السحابية مفتو سيد، ، رحاب فايز(15)
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بة ة الدعاية جلارتنر للتكنولوجيات الناشررررررررررئة، فإن احلوسرررررررررروالربتوكوالت العامة لشرررررررررربكات اإلنرتنت. وباإلشررررررررررارة إىل دور 
     16السحابية هي يف "قمة التوقعات الضخمة".

وقد أصربحت هذه الفكرة مصرطلحاً شرائعاً يف الدوائر التكنولوجية واملؤسرسات يف وقتنا احلايل. وظهرت احلوسبة 
الوصررول إليها  سرروبية كخدمات، يتاح للمسررتفيدينالسررحابية كأحد أسررالييب احلوسرربة، اليت يتم فيها تقدمي املصررادر احلا

عرب شرررررررربكة اإلنرتنت )السررررررررحابة(، دون احلاجة إىل امتالك املعرفة، أو اخلربة، أو حىت التحكم بالبىن التحتية اليت تدعم 
هذه اخلدمات. كما ميكن النظر إىل احلوسررررررررربة السرررررررررحابية على أهنا مفهوم عام يشرررررررررمل الربايات كخدمة، وغريها من 

وجهات احلديثة يف عامل التقنية اليت تشررررررررررتك يف فكرة االعتماد على شررررررررربكة اإلنرتنت لتلبية االحتياجات احلاسررررررررروبية الت
 للمستفيدين.

 
ميكن تعريف السررحابة على أهنا منواج لتوفري وصررول مناسرريب ودائم، يف أي وقت إىل الشرربكة، ملشرراركة اموعة   

 ها وتوفريها بأدىن اهود، أو تفاعل مع موفر اخلدمة.كبرية من املصادر احلاسوبية، واليت ميكن نشر 
واحلوسربة السرحابية تعين تكنولوجيا تعتمد على نقل املعاجلة، ومسراحة التخزين اخلاصرة باحلاسوب إىل ما يسمى 
برالسررررررررررررررحررابررة وهي جهرراز خررادم يتم الوصررررررررررررررول إليرره عن طريق اإلنرتنرت، وهبررذا تتحول برامج تكنولوجيررا املعلومررات من 

ىل خدمات، وبذلك تسرررررررراهم هذه التكنولوجيا يف إبعاد مشرررررررراكل صرررررررريانة وتطوير برامج تقنية املعلومات عن منتجات إ
الشرررركات املسرررتخدمة هلا، وبدالً عن الك يرتكز اهود اجلهات املسرررتفيدة على اسرررتخدام هذه اخلدمات فقط. وتعتمد 

مسرررررتخدمني، مع ليت تقدم مسررررراحات ختزين كبرية للالبنية التحتية للحوسررررربة السرررررحابية على مراكز البيانات املتطورة، وا
 (17).0.2توفري بعض الربامج كخدمات هلم، وتعمد يف الك على اإلمكانيات اليت تقدمها وييب 

إن قضرايا املعيارية واألمن وامللكية هي الشرواغل الرئيسرية اليت يتخوف منها املسرتفيدون، وخصروصاً أمن اإلنرتنت 
بيانات يف قبضرررة الشرررركات املزودة للخدمة، مما ميكنها من التعامل معها كيفما تشررراء، وسررررية البيانات، حيث تصررربح ال

ودون علم املسرررررررتفيد، عالوة على الك افتقارها للمعايري املوحدة املنظمة إلدارة احلوسررررررربة، حيث يؤدي الك إىل إعادة 
باك والتشررررررررويش رتيه حالة من االوسرررررررربة، ما يرتتيب علتصررررررررميم الربامج والتطبيقات املتاحة من قبل مقدمي خدمات احل

                                                           
)16 )RE، Reza, CH,Thiam، LE, Sai,AL, Zeinab (2014). Asemantic interoperability framework for software as a 

service systems in cloud computing environments, Kuala lumpur:Expert Systems with Applications. P. 1 
 ،)ت.د(، مكة: جامعة أم القرى،احلوسبة السحابية وآخرون، مشاعل الزهراين  )17(

https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4053616/spical_Topic/c-c.pdf 
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لدى املسررررتخدم النهائي، كما أن قضررررية البيانات، وحفظها ، وإتاحتها، وخماطر اسررررتعادهتا ، وكذلك خماطر االسررررتثمار 
 (18)طويل مع املزود، كل الك ميثل عقبات حتد من تطبيق احلوسبة السحابية.

كبرية دراسررة خماطر احلوسرربة السررحابية، والفرص ال الباحثة أن على املنظمات واملسررتفيدين من اخلدمة، لكن برأي
اليت تتيحها، مث عمل موازنة بينها، والسرررررررماح بتطبيقها، مع األخذ بعني االعتبار لالحتياطات بعدم نشرررررررر مجيع بيانات 

ين باملنظمة يف السرررررررررررحابة، مع إقصررررررررررراء امللفات البالغة األمهية منها، وحفظها لدى قاعدة بياناهتا. أيضررررررررررراً من املمكن ت
املنظمة منواج احلوسرربة اهلجينة اليت جتمع بني خصررائص السررحابة اخلاصررة والعامة. كما أن هناك توجه السررتبدال أنظمة 

 الربايات كخدمة يف السحابة بأنظمة حملية خالل السنوات العشر القادمة.
 

بة الحوسالدراسات ذات الصلة التي تتعامل مع البيانات الضخمة من خالل استخدام تكنولوجيا -
 السحابية

 : Swiftkey سوفتكي-

تساعد هذه التكنولوجيا اللغوية على الكتابة على الشاشة اليت ، .022هي تقنية لغوية تأسست يف لندن عام 
تعمل باللمس عن طريق توفري تصحيحات وتنبؤات شخصية. تقوم الشركة سمع وحتليل تريليون بايت من البيانات 

م منواج ونظا ايل،عحتتاج الشركة لنظام منواج قابل للتمديد بشكل  وبالتايل،إلنشاء منااج اللغة من أي مستخدم نشط. 
متعدد الطبقات يتمكن من مواكبة الطليب املتزايد ويكون لديه حمرك معاجلة قوي لتكنولوجيا الذكاء االصطناعي املستخدم 

اليت تعمل على خدمة  Apatche Hadoop جييب عليها استخدام أهدافها،يف إنشاء التنبؤ. ولكي حتقق الشركة 
 Amazon Elasticوسحابة احلساب املرن  Amazon Simple Storage Serviceأمازون للتخزين البسيط 

Compute Cloud  سوفتكي  اجلديد،إلدارة معاجلة تريليون بايت من البيانات. وباستخدام هذا احللSwiftKey 

 قادرة على توسيع نطاق اخلدمات املطلوبة خالل ساعة الذروة.

RedBus-: 
مت  وبالتايل، ،6004للسفر عرب شبكات اإلنرتنت تذاكر للحافالت يف اهلند يف عام  RedBus قدمت وكالة

داخل عملية حجز واحدة. وحتتاج الشركة إىل أداة قوية لتحليل  توحيد عشرات اآلالف من اجلداول الزمنية للحافالت
يقوم هؤالء عشرة أالف طريق. و بيانات اجلرد واحلجز عرب أنظمتهم ملئات من مشغلي احلافالت الذين خيدمون أكثر من 

                                                           
 مؤإر بدولة اإلمارات العربية املتحدة، ورقة عمل منشورة يف مقدمة إىل سبل اإلفادة من تطبيقات احلوسبة يف تقدمي خدمات املعلوماتثروت العليمي، (18)

nferenceAnnual Co thAGC 20-The SLA 0291، 06-05، الدوحة، خالل الفرتة من. 
http://www.qscience.com/doi/pdf/10.5339/qproc.2014.gsla.6 
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ملعاجلة البيانات ولكنهم أيضا أقروا بأن النظام سيستغرق وقتا  Hadoop املشغلني باستخدام اموعات من خوادم
ال توفر  Hadoopفإن استخدام اموعات من خوادم  الك،وموارد كبرية من أجل عملية الصيانة. وعالوة على 

من أجل  Google Query استعالم جوجل redBus تطبق شركة وبالتايل،التحليل السريع املطلوب من الشركة. 
 Big حتليل اموعات كبرية من البيانات باستخدام البنية التحتية ملعاجلة بيانات جوجل. واخلربات املكتسبة سريعا من

Query جعلت redBus إنف الفنية،طلوب ألعضاء الفريق حلل املشاكل شركة قوية. وبتقليل الوقت امل Big Query 

 يف حتسني خدمة العمالء وتقليل فقدان املبيعات. تساعد

 الحوسبة السحابية في جينيوم المعلوماتية:-

بالبحث حول منو تسلسل البيانات للجيل القادم يف املختربات واملستشفيات. وقد حتول هذا النمو  Red قام ريد
من عنق الزجاجة يف علم الوارثة االكلينيكية من إنتاج تسلسلي للحمض النووي إىل حتليل تسلسلي للحمض النووي. 

واج الكبرية نطاق يبدأ من األفراد حىت األفدقيقة وميكن استخراجها يف  جينوميةجييب تقدمي نتائج  الك،وبالرغم من 
 عرب النظام األساسي Amazon web العدد. وقاموا بتطوير خط أنابييب لتحليل الزئبق ونشره يف خدمة الوييب أمازون

DNAnexus وبالتايل، قاموا بتأسيس مزيج من خطوط الربايات القوية واملوثوق هبا ومورد حسا  قابل للتمديد .
 من امجايل عينات جينوم وعينات اكسوم. 92.222لى أكثر من يتم تطبيقه ع

 داخل السحابة: توتيرالتنقيب عن -

. قام املؤلف وتريتقام نوردهويس وآخرون باستخدام احلوسبة السحابية لتحليل كمية كبرية من البيانات على موقع 
ومت استخدام  للحصول على تصنيفات للمستخدم. توتريبتطبيق خوارزمية تصنيف الصفحات على قاعدة مستخدمي 

البنية التحتية لسحابة أمازون الستضافة مجيع احلسابات اات الصلة. ومت إجراء احلسابات يف عملية تتكون من مرحلتني: 
ف يق خوارزمية تصنييتم تطب املعاجلة،ويف مرحلة  ،توترييتم اسرتجاع مجيع البيانات من موقع  املبدئية،يف املرحلة 

م بياين حيتوي يقوم املؤلف بالبدء على شبكة الوييب برس املبدئية،الصفحات حلساب البيانات املكتسبة. وأثناء املرحلة 
يتم  وبالتايل، .توتريمليار هناية وهو ما يقرب من ثلثي املستخدمني املقدرين على موقع  ..9مليون عقدة و 52على 

 (19)وحتليلها من خالل استخدام البنية التحتية لسحابة أمازون.تطبيق حل رخيص نسبيا للحصول على البيانات 

 

 

                                                           
)19( IB,Hashem (2014), The rise of “big data” on cloud computing: Review and open research issues, kuala lumpur: 

Information Systems. P. 3-4-5-6-7 
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 الحوسبة الحيوية:-1
يعمل العلماء باسرررررتمرار على جعل املعاجلات املصرررررنوعة من السررررريليكون أصرررررغر حجماً، وأكثر سررررررعة يف القيام  

دودها من السرررعة إىل ح بالعمليات احلسررابية وفك التشررفري، لكن يف هناية املطاف، البد أن تصررل معاجلات السرريلكون
 والتصغري. لذا كانت شركات تصنيع الرقائق اإللكرتونية حباجة إىل مواد جديدة إلنتاج حاسبات فائقة السرعة.

اكتشرررررررررف العلماء أن املواد اجلديدة اليت حيتاجوهنا لبناء اجليل القادم من املعاجلات، متوفرة بصرررررررررورة مذهلة داخل 
 ا املاليني من أجهزة الكمبيوتر العمالقرررة، مبرررا يف الرررك جزيئرررات احلمض النوويالكرررائنرررات احليرررة، حيرررث توجرررد داخلهررر

DNA ، وقد تبني أن تلك اجلزيئات املصررنوعة من جيناتنا، لديها قدرة خارقة على إجراء عمليات حسررابية أسرررع بعدة
يف  DNA املسرررررررتقبل، توجد جزيئاتمرات من أقوى جهاز كمبيوتر بناه اإلنسررررررران يف العامل. رمبا يف يوم من األيام يف 

رقاقات الكمبيوتر بشرررررررررركل كامل، مع إلغاء رقاقات السرررررررررريلكون، واليت بدورها سررررررررررتدفع أجهزة الكمبيوتر إىل مزيد من 
 حلل املشاكل الرياضية املعقدة. DNAالكفاءة والقوة، وقد مت بالفعل تسخري جزيئات 

أهنا قادرة على ختزين مزيد من البيانات بكفاءة أعلى ال تزال يف مهدها، إال  DNAوعلى الرغم كون حاسررربات 
 بباليني املرات من جهاز الكمبيوتر الشخصي احلايل.

، قدم ليونارد أدملان فكرة اسرررررررررررتخدام احلمض النووي يف حل املشررررررررررراكل الرياضرررررررررررية املعقدة، وقد 9111يف عام 
ض النووي تأليف جيمس واتسرررررررررررررون، أن احلمتوصررررررررررررل إىل اسررررررررررررتنتاج بعد قراءته كتاب "البيولوجيا اجلزيئية للجني" من 

DNA  مشرررررراهباً إىل حد كبري للقرص الصررررررليب يف الكمبيوتر، يف الكيفية اليت خيزن هبا املعلومات الدائمة حول اجلينات
 اخلاصة باإلنسان.

عاماً، وقد بذل املصرررررررررنعون  12كانت معاجلات السرررررررريلكون وال زالت مرتبعة يف قليب عامل احلوسررررررررربة ألكثر من 
طوير املزيد واملزيد من القطع اإللكرتونية داخل املعاجلات السرررررري لكونية، فالعنصررررررر األهم يف عملية التصررررررنيع هو على ت

تصررررغري القطع احلاسرررروبية، والعمل بتقنيات تصررررنيع تقرتب من النانو مرت، فوفقاً لقانون مور، أن عدد القطع اإللكرتونية 
الكثريون أن قانون مور، سررريصرررل قريباً من هنايته، بسررربيب القيود شرررهراً، وقد توقع  .9سررريتضررراعف داخل املعاجلات كل

سرررتكون قادرة على  DNAاملادية اليت حتول دون تصرررنيع مسرررتويات أعلى يف السررررعة والتصرررغري، إال أن أجهزة كمبيوتر 
 ختاا مستويات فائقة يف اال احلوسبة.ا

 مزايا الحوسبة الحيوية:-
بدالً من  DNAتنبأ العلماء أنه خالل مخس إىل عشررررررررررر سررررررررررنوات سرررررررررريتم تصررررررررررنيع أول حاسرررررررررريب يعتمد على 

 السيلكون، وسيتميز بقدرات خارقة من ناحية:
 دائماً. DNA طاملا كانت هناك كائنات حية خلوية، سيكون هناك توريد -
 ، مما جيعله مورداً رخيصاً.DNA إمكانية صنع كميات كبرية من -
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 استخدام مواد نظيفة يف تصنيع املعاجلات، بداًل من املواد السامة اليت تستعمل يف تصنيعها.ميكن  -
حل عشررررررة تريليونات عملية حسرررررابية معقدة بنفس الوقت، وبإضرررررافة املزيد من  DNA تسرررررتطيع حاسررررربات -
ل املسررائل ميكنها من ح، سرريزداد عدد العمليات احلسررابية، والك يعود إىل قدرهتا على التفرع، والذي DNAجزيئات 

 احلسابية املعقدة يف ساعات عديدة، يف حني تستغرق احلاسبات السيلكونية مئات السنني إلجنازها.
إمتالكهررا قرردرة ختزينيررة هررائلررة، حيررث أن برراونررداً واحررداً، ميكن أن خيزن كررل البيررانررات املتوفرة يف احلواسرررررررررررررريرريب -5

 املصنعة حىت اآلن.
تريليونات من جزيئات  92سررررررررررررررنتيمرت مكعيب على أكثر من  9يد حجمها مسرررررررررررررراحة ال يز  احتواءإمكرانيرة -3

تريابايت من  92احلمض النووي، مع هذه الكمية الصغرية من احلمض النووي، سيكون مبقدور احلاسيب االحتفاظ بررررر ررررر
 البيانات.
 92-92 صرغرية جداً فهي تعادل DNAتوفريكمية هائلة من الطاقة، حيث أن الطاقة املصرروفة يف حاسرربات -6

 (20)من الطاقة املصروفة يف احلاسبات السليكونية.
وبناًء على الك تسرررررتخلص الباحثة أن مسرررررتقبل اإلعالم الرقمي، وباألخص العالقات العامة الرقمية، سررررريشرررررهد 

وهلا اجلدل، حتغرياً جرذريراً يف البىن التحتيرة، ويف هيكلتهرا، ويف مفهومهرا. رمبرا تقنيرات اإلعالم اليت نتنراوهلا اآلن، ويدور 
يف مدى ازدهارها، وتأثرياهتا، وسرررربل تقوميها ومعاجلتها، وآثارها الرتبوية واالجتماعية، سررررتكون حديثاً غابراً يف مسررررتقبل 

 األيام. رمبا تباع تقنيات اإلعالم اليوم يف سوق خردة يف الغد.
اإلعالم،  جملاالت مبا يف الكسرررررررررررررريشررررررررررررررهرد العرامل نقلرة نوعية، وثورة تقنية هائلة، سرررررررررررررريتغري مفهومنا للعديد من ا

 والعالقات العامة، وإن مل نواكيب خطى التقنية الفائقة السرعة، فلن نكون يف املقدمة.
 الذكاء االصطناعي -1
راود الباحثني األمل يف انتقال أسرررالييب الذكاء الفطري، واخلربة املكتسررربة لإلنسررران إىل نظم الرباة للحاسررربات،  

لكي ميكن االسررررتفادة منها يف شررررىت ااالت احلياة املتطورة، واليت تتطليب قدراً من الذكاء واخلربة الالزمة ملسررررايرة التطور 
رف ثة، والنظم املعلوماتية. وبذلك أدى اسرررررررتخدام احلاسررررررربات يف ااالت التعيف التطبيقات التجارية، والصرررررررناعية احلدي

 على األشكال والرموز والنمااج املختلفة إىل ظهور نظم الذكاء االصطناعي.

                                                           

)20 (K E, Bansor(n.d), How DNA computers will work,howstuffworks, 
https://computer.howstuffworks.com/dna-computer.htm 
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وقد عرف األسررتاا الدكتور حممد علي الشرررقاوي الذكاء االصررطناعي بأنه الك الفرع من علوم احلاسررريب، الذي  
برامج للحاسرررربات حتاكي أسررررلوب الذكاء االصررررطناعي، لكي يتمكن احلاسرررريب من أداء  ميكن بواسررررطته خلق وتصررررميم

   21بعض املهام بداًل من اإلنسان، واليت تتطليب التفكري والتفهم والسمع والتكلم واحلركة.
( تعريفاً آخر للذكاء االصرطناعي وهو الك اجلهاز القادر على التصرف الذي لو 9119-وقدم )ريتشرر ونايت 
نسرررران، فسرررريطلق عليه الذكاء. أما مارك فوكس فيعترب الذكاء االصررررطناعي النظرية املتعلقة بكيفية عمل العقل. عمله اإل

 (22) ( ثالثة أهداف للذكاء االصطناعي:91.1-ويضع كتاب )وينستون وبرندرجاست
 جعل األجهزة أكثر اكاء )هدف رئيس(. -
 فهم ماهية الذكاء. -
 .جعل األجهزة أكثر فائدة -
 فروع الذكاء االصطناعي:-
مع تطور علم الذكاء االصررررررررررطناعي كان لزاماً أن يتفرع هذا العلم ليشررررررررررمل ثالثة تفرعات مسررررررررررتقلة، لكل منها  

 تفرعاهتا اخلاصة الدقيقة وتناقضاهتا، فيما يلي اكر هلذه الفروع مع شرح هلا:
وارتباطه بعلم النفس وعلم االدراك، ويف هذا الفرع من الذكاء االصرررطناعي، يتم حماكاة عمل عقل  :االتصاااال -

اإلنسررران عن طريق بناء الشررربكات العصررربية، وإثيل عملها، وكبداية حملاكاة عمل ولو جزء بسررريط من عقل البشرررر، قام 
ماغها ر  وهي دودة "سي"، والذي حيتوي دالعلماء بتمثيل اخلاليا العصربية يف دما  أبسط كائن حي موجود على األ

على ثالمثائة خلية عصررربية، وقاموا بدراسرررتها بشررركل مكثف، ولكن إثيل اخلاليا العصررربية ال يعترب الطريق حملاكاة كيفية 
ما  اإلنسان ففي املقابل حيتوي حلاء د ،عمل الدما ، والذي عن طريقه ميكن فهم عمل آلية اخلاليا العصبية واالدراكية

على مائة مليون ضررررررعف اخلاليا العصرررررربية يف دما  دودة سرررررري، باإلضررررررافة إىل أن الوصررررررالت العصرررررربية يف دما  الدودة 
 تقارب السبعة آالف رابط، مما يعين أن ما يقابلها يف دما  اإلنسان هو مائة بليون ضعف.
عل عملية حماكاة الدما  ، جي  إن مشرركلة التمثيل الصررحيح للخلية العصرربية والروابط العصرربية والتفاعل فيما بينها

شرررررربه مسررررررتحيل يف الوقت احلايل ، والدليل على الك هو أن أكرب إثيل لشرررررربكة عصرررررربية اصررررررطناعية معروفة حىت اآلن 
ة ، حىت لو قام العلماء بتطوير شرربكة عصررربيخمرجاً، وخاليا عصرربية يف الوسررط 053مدخالً ، وحوايل  31ى حتتوي عل

خلية عصرربية اصررطناعية متصررلة بكل  31ت من اخلاليا العصرربية ، وكل طبقة حتتوي اصررطناعية مكونة من ثالث طبقا

                                                           
 05ص املستقبل،حاسبات  وتكنولوجياعلوم  مصر: سلسلة ،الكتاب األول العصبية،والشبكات  االصطناعي علي الشرقاوي، الذكاءحممد (21)
 53-55ص، 9111 ،املناهج للنشر والتوزيع دار ،األردن،االصطناعينظم املعلومات والذكاء  )، الساملي، عبد الرازقعالء (22)
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مليون وصرررررررلة عصررررررربية اصرررررررطناعية ، وهذا العدد ال يشررررررركل إال نسررررررربة  96خلية من الطبقة املقابلة ، يعين ما اموعه 
 بليون ضعف. 322لغ قرابة اهامشية من تعقيد وصالت العقل البشري ، والب

لماء كتابة برنامج حياكي إثيل اخلاليا العصررررررررربية يف عقل اإلنسررررررررران، حبيث ميثل كل سرررررررررطر أي أنه لو حاول الع 
مليون ضعف من حجم برنامج  05على عدد أسطر براية أكرب بررررر رررررررررر براي خلية عصبية، فسينتج لدينا برنامج حيتوي

 مليون سطر براي. 12نظام التشغيل ويندوز، والذي اكر أنه حيتوي على 
وتعرف أيضرررررررراً بالنظرية احلسررررررررابية للعقل، ويف هذا الفرع يتم النظر إىل اخلاليا العصرررررررربية يف عقل  الحوساااااابة:-0

اإلنسررررررررررررررران على أهنررا رموز ال حتتوي على أي داللررة معنويررة، أي أن عملهررا يقوم على إثيررل وظيفررة حمررددة فقط، ويتم 
  وقت قصري.انات كبرية وبسرعة هائلة يفاالستفادة من هذا التمثيل يف القيام بعمليات منطقية وحسابية لكمية بي

فعلى سرررربيل املثال ، عند معاجلة نص مكتوب ملعرفة حمتوى مقالة ما يتم جتريد كلمات النص من قيمتها املعنوية  
بقيم رمزية يف إطار حمتوى معني السررررتنتاج الفحوى ، وهذه الطريقة احلسررررابية يف إثيل فهم عمل عقل اإلنسرررران سرررراهم 

، والذي قام بتأسررررررررريسرررررررررها دوقالس النيت خبري الذكاء  Cyc يف بناء أكرب قاعدة معرفية موجودة على اإلنرتنت تدعى
من املعرفة البشرررية على وجه األر  ، وقد  % 52- 62حيتوي ما بني  Cyc االصررطناعي ، ويزعم دوقالس أن نظام

ليشررررررمل أنظمة مسرررررراندة تسرررررراعده يف اكتسرررررراب املعلومات وتغذيتها داخل  9112منذ نشررررررأته عام  Cycتطور نظام 
تسرررررررتخدمه وزارة الدفاع األمريكية، ومؤسرررررررسرررررررات  Cycن دون تدخل البشرررررررر. يذكر أن قاعدة املعلومات النظام آلياً م

 مدنية أخرى الستنباط املعلومات من اإلنرتنت، والتنبؤ بالعالقات املختلفة بينها، واإلجابة على االستفسارات.
ويتنراول هرذا الفرع بناء رجل آيل يعمل باسررررررررررررررتقاللية تامة، وميكنه من التعلم عن طريق التفاعل مع  الربوتياة:-6

البيئة من حوله والتصرررف بذكاء البشرررر، ويضرررم هذا الفرع تفرعني مها سرررايربناتك، وفرع احلوسررربة الربوتية، فجهاز تورنق 
تحاور الطبيعي اة إييز البشررررر، فقد اسررررتخدم اجلهاز للللحوار، والذي صررررنع يف السرررربعينات يعترب أول منواج ربويت حملاك

بني اإلنسرررررررررررران واآللة. ويف مطلع القرن الواحد والعشرررررررررررررين جنح علماء كوريون يف تطوير روبوت يدعى أزميو يتصرررررررررررررف  
كالبشرر، ويستطيع إييز الوجوه، وصعود الدرج، وختطي العقبات، كما أن حملاوالت معهد ماساتشوستس لعمل روبوت 

ة طفل اي سرررررررررررنتني يدعى كوق، ومن مث يتم تعليمه مثل ما يتم تعليم الطفل بطريقة بنائية، هي إحدى احملاوالت بعقلي
 (23)للوصول حللم اإلنسان اآليل )الروبوت( املستقل يف تصرفاته وتفكريه.

 

 

                                                           
مركز التنوير  ،املستقبلبني مآالت احلاضر وخماوف  االصطناعيالتكنولوجية يف الذكاء  التطورات الفكي، معاوية(23)

 http://tanweer.sd/arabic/modules/smartsection/item.php?itemid=79املعريف،
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 تطبيقات الذكاء االصطناعي: -
 :  روبوت ذكي-
الصررحية وتكنولوجيا املعلومات بتطوير أول روبوت متصررل خمتصررة بالرعاية  ، وهي شررركة Vecnaقامت شررركة   

باألجهزة اللوحية ، واإلنرتنت ، حيوي على كامريا وشرررراشررررة ، تظهر صررررورة وصرررروت املسررررتخدم عن بعد ، باإلضررررافة إىل 
طباء احتوائه سررررجالت رقمية إلكرتونية طبية ، ومت إرسرررراله  إىل وحدة عالج فريوس إبوال يف ليبرييا، لتقدمي املسرررراعدة لأل

واملمرضررررررررني ، يف اال اإلسررررررررعافات األولية ، حيث سرررررررريمكنهم الروبوت من الوصررررررررول إىل أجهزة الكمبيوتر احملمولة ، 
وتبادل املعلومات السررررررلكياً ، الك أن نظام السررررررجالت الطبية اإللكرتونية يتيح لألطباء واملمرضررررررني يف مناطق تفشرررررري 

 ة للمرضرررررى ، واقرتاح العالج األمثل هلم ، مع األطباء والباحثني يفمر  إبوال من تبادل املعلومات حول احلالة الصرررررحي
وحدات أخرى ، يف خمتلف البلدان. كما يسرررررررررررتخدم الروبوت يف اال تدرييب املمرضرررررررررررني واألطباء عن بعد، حيث لن 

ذين قد يكون ال-يضرطر املدرب إىل التواجد يف األماكن اليت تتفشرى فيها األمرا  املعدية كإيبوال، وسريستطيع األطباء 
من التواصررررررررل مع املدرب عن -لديهم تسرررررررراؤالت خبصرررررررروص مدى مواءمة صرررررررررف أقراص طبية معينة لعالج مريض ما 

 (24)بعد.

للمساعدة يف تدرييب األطباء كيفية استخدام نظام السجالت الطبية اإللكرتونية جديد يف  VGO الروبوت 9-9شكل 
 وحدة معاجلة فريوس إيبوال يف ليبرييا

 
http://www.computerworld.com/article 

 

 
 

                                                           
GA )24(  ،,Sharon ad to West Africa to fight Ebol, First robot, networked tablets he (2014),

http://www.computerworld.com/article/2852680/robot-networked-tablets-head-to-west-africa-to-fight-ebola.html 
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 الباحث اآللي الذكي:-
املعلومات على شررربكة اإلنرتنت ، وضررررعف اإلمكانيات البشررررية وحدها ملسرررح الشرررربكة ، والبحث  بسررربيب كثرة 

عن املعلومات املطلوبة وجدت أإتة هذه العملية ، والك باللجوء إىل ما يسررررررمى بالروبوت املعريف ، أو الرباي بصررررررفته 
آليات  ل واالسررررررررررررتنتاج والتوقع ، ومثال الكوكيالً آلياً لديه نسرررررررررررربة من الذكاء االصررررررررررررطناعي إنحه القدرة على التحلي

، الذي ميزج بني البحث مبدخل املوضرررررررروع والبحث يف لفظ معني ، أو اموعة من  meta –searchالبحث الفائق 
، اليت تقوم  hyper-organizers ألفراظ ، وهنراك أنواع خمتلفرة من هذه الروبوتات مثل منظمات املعلومات الفائقة

بويبها وختزينها ، باإلضررررررررافة إىل روبوتات األرشررررررررفة ، اليت تقوم بأرشررررررررفة مواقع الشرررررررربكة بصررررررررفة بفهرسررررررررة املعلومات وت
   (25)دورية.
عالوة على الك فإن حمرك البحث يف يوتيوب لديه نسررربة اكاء اصرررطناعي خيوله ملعرفة اهتمامات املسرررتخدم يف  

املوقع، وميوله الشررخصررية يف اسررتخدام موضرروعات عديدة متكررة بعينها، وبالتايل عند دخول املسررتخدم مرة أخرى إىل 
 ه الشخصية.املقاطع الفيديوية، اليت تتواءم مع اهتماماتموقع يوتيوب، يقوم حمرك البحث تلقائياً باقرتاح العديد من 

كمررا تنحو شررررررررررررررركرررة قوقرررل األمريكيرررة منحى موقع يوتيوب، والرررك لتطويرهررا ميزة جرررديررردة تعمرررل بتقنيرررة الرررذكررراء 
االصرطناعي، حبيث تتيح لعمالئها فرصرة التعرف على حمتوى الصررور، وتسرجيالت الفيديو، واقرتاح عناوين ومواصررفات 

   (26).0295إطالق هذه اخلدمة هلا، وسيتم 
باإلضرافة إىل الك قامت شرركة قوقل باالسرتحواا على مثاين شركات ختتص بتطوير الروبوتات، لتطوير منتجات  

تعمل يف إطار الروبوتية، فلن يقتصررر تقدميه ضررمن اهلاتف الذكي، بل سرريتخذ هيئة بشرررية، ليتمكن من قيادة السرريارة، 
 واستخدام أدوات البشر. 

قع اخلرباء تفوق الذكاء االصررطناعي على نظريه البشررري يف منتصررف العقد الثاين من القرن الواحد والعشرررين، ويتو 
 وهو ما يثري العديد من التساؤالت حول شكل اتمع يتحكم فيه اكاء اآلالت، ودور البشر حينها.

للشررررررركات واملسررررررتخدمني " Watson analyzes للتحليالت " وكمثال على الك توفر خدمة "واتسررررررون "
احلصررررررررول على التحليالت التنبؤية املتقدمة، واسررررررررتخدامها بسررررررررالسررررررررة. وتنطوي هذه اخلدمة على اموعة متكاملة من 
حتليالت اخلدمة الذاتية، مبا يشررمل تطوير وختزين البيانات سررهلة االسررتخدام، األمر الذي يتيح للمسررتخدمني من قطاع 

كرب، باإلضرررررافة إىل القدرة على صرررررياغة متقدمة جلداول البيانات البسررررريطة، والك األعمال إعداد البيانات بسرررررالسرررررة أ
ألغرا  التحليل، واسرتحضرار البيانات التصرويرية التفاعلية، واليت من املستطاع اعتمادها والتفاعل معها. كما أن هناك 

ملتقدمة منها  التحليالت اعدة ابتكارات رئيسررررررة تسرررررراهم بشرررررركل كبري يف تقليص حجم املهارات الالزمة للمشررررررراركة يف
                                                           

  )25(يسرى خالد إبراهيم، وسائل اإلعالم اإللكرتونية ودورها يف اإلمناء املعريف، الطبعة األوىل. األردن: دار النفائس للنشر والتوزيع، 0296،ص 916.
 http://www.alqiyady.com/content(،0291،موقع القيادي،)جديدة من قوقل بتقنية الذكاء اإلصطناعي ميزةحمفوظ،  هبة(26) 
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 Watson " على سرررررررررررررربيرل املثرال: ابتكرار التحليالت التنبؤيرة املوجهرة، حيرث توظف خردمرة واتسررررررررررررررون للتحليالت

analyzes "  ،التحليالت التنبؤية السرتكشراف احلقائق الرئيسرة اات الصلة، األمناط غري املتوقعة، والعالقات املختلفة
 (27)ور معينة، أو أشياء من املرجح حدوثها مستقباًل.كما تقدم نتائج تفسريية حلدوث أم

إن واتسرررررررررررون ميثل خطوة أوىل يف النظم املعرفية، وعهد جديد من احلوسررررررررررربة، فهو يسرررررررررررتخدم احلوسررررررررررربة الربااية 
باإلضرررررررررررررافة إىل مزيج من ثالث قدرات إضرررررررررررررافية وهي: معاجلة اللغة الطبيعية، توليد الفرضررررررررررررريات والتقييمات، والتعلم 

 الديناميكي.
حتدي براد روتر، وكني جينيغز، والفوز عليهما يف مسررابقة للعيب اشررتهرت  0299وقد اسررتطاع واتسررون يف عام 

بأسرررررررررررررئلتها املعقدة، وإكن من اإلجابة على األسرررررررررررررئلة املطروحة بكل وضررررررررررررروح من اللغة الطبيعية، مبا يف الك التورية، 
لمية. على الرغم من أنه مل يكن متصررررالً باإلنرتنت ملشرررراهدة اللعيب، واملرتادفات، والكلمات العامية، واملصررررطلحات الع

وإمنا اسرررررررررتعان فقط خبربته اليت اكتسررررررررربها خالل سرررررررررنوات من التفاعل والتعلم مع اموعة كبرية من املعرفة غري املنظمة، 
رائن يف األسرررررررئلة، القواقتصرررررررر اسرررررررتخدامه على آلة التعلم، والتحليل اإلحصرررررررائي، ومعاجلة اللغة الطبيعية، إلجياد وفهم 

 (28)باإلضافة إىل مقارنته لإلجابات احملتملة، كل الك يف حوايل ثالث ثوان.
 ومن املمكن استخدام تقنية واتسون يف عدة ااالت منها اال خدمة العمالء.

باإلضرررررررافة إىل الك، سررررررراعدت تقنيات الذكاء االصرررررررطناعي الصرررررررحفيني العاملني يف االحتاد الدويل للصرررررررحفيني 
( على حتليل كميات هائلة من رسرررائل الربيد اإللكرتوين املسررررجلة، واملسررررتندات، فاالحتاد الدويل ICIJاالسرررتقصررررائيني )

ميارس تقنيات الصرحافة املعززة، اليت تستخدم الذكاء االصطناعي، لتعزيز العمل املهين للصحفيني، كي يكون مبقدورهم 
كني وموسررررررعة. كما سررررررامهت التقنيات املعرفية "الذكاء االصررررررطناعي" يف إ تطوير مهاراهتم، يف تقدمي تقارير عالية الدقة

وكالة األخبار املالية من زيادة إنتاجها، بفضررل التوسررع يف قصررص أرباح الشررركات، وإعطاء اجلمهور مزيداً من التفاصرريل 
 .  (29)حول ترتييب حجم كل ربع، وتوفري تغطية شاملة لسوق األسهم األمريكية

ء االصرررررطناعي على مجع األخبار وحتليلها وفحصرررررها من بني كميات هائلة من املعلومات، ما كما يسررررراعد الذكا
من شرررررررررررأنه أن يعمل على تعزيز الصرررررررررررحافة يف املسرررررررررررتقبل، من خالل اعتماده على التعلم اآليل للعثور على األمناط يف 

لذكاء توى، مبا يف الك أدوات ااموعات بيانية غنية جداً. كما يسرررررررررررررتفيد املراسرررررررررررررلون من اخلوارزميات يف إنشررررررررررررراء احمل
، اليت تعمل على اجلمع بني السرررياق النصررري والسرررياق املرئي والسرررياق الصرررويت يف قواليب Wibbitzاالصرررطناعي مثل: 
 قصصية جذابة.

                                                           
)27( http://www.dw-world.de/futurenow 

)28(  http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/ibmwatson/what-is-watson.html 
)29( FA, Marconi,(2017), Report: How artificial intelligence will impact journalism, AP INSIGHTS, 

https://insights.ap.org/industry-trends/report-how-artificial-intelligence-will-impact-journalism 
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قصررررص أرباح الشررررركات، والتحديثات الرياضررررية،  APباإلضررررافة إىل الك، تنشررررر غرفة األخبار التابعة لصررررحيفة 
اليت تُنتجها اآلالت. أيضررررراً ُتسررررراهم برايات الذكاء االصرررررطناعي، اعتماداً على بصرررررريهتا األوتوماتيكية على اسرررررتيعاب 

، (30)التغذيات البيانية، وترمجتها، وتضررررررررمني املعلومات يف قواليب قصررررررررصررررررررية معقدة ومثرية، قام بتطويرها الصررررررررحفيون.
إسرررقاط هذه املمارسرررات الصرررحفية باسرررتخدامها تقنيات الذكاء االصرررطناعي على البيئة املهنية للعاملني يف اال وميكن 

 العالقات العامة.
بناء على ما سرررررررررررررربق ترى الباحثة أن العامل مقبل على حقبة تقنية جديدة أكثر ازدهاراً، فقد نشررررررررررررررهد يوماً ما يف 

اسررررررررتشررررررررعار، تكون قادرة على إنتاج مادة إعالمية، وصررررررررياغتها، وحتريرها، املسررررررررتقبل روبوتات إعالمية حتوي اسررررررررات 
ومعاجلتها، ااتياً بدون تدخل البشررر، بل قد تتوفر روبوتات عالقات عامة، تقوم بتحسررني الصررورة الذهنية للمؤسررسررات 

املسرررررررررررتقبل  بل ميكن أن نرى يف ،والشررررررررررركات املختلفة، وتكون حلقة وصررررررررررل بني اجلمهور اخلارجي واجلمهور الداخلي
 جامعات افرتاضية روبوتية للتعليم عن بعد.

وعلى هذا األسرررررررراس، وجملاراة التطور احلاصررررررررل يف الدول الغربية، تقرتح الباحثة اسررررررررتخدام الذكاء االصرررررررررطناعي  
عقدة، ملوالروبوتية داخل أروقة اجلامعات، وتقنينها يف األحباث كأداة حبثية تسررررررهم يف حتليل الظواهر اإلعالمية اجملتمعية ا

الباحثة مع ما  كما تتفقمع نسررررررررربة أقل بكثري من األخطاء.   وتقدم املسررررررررراعدة للباحثني إلجناز أحباثهم بصرررررررررورة دقيقة،
اهيب إليه الباحث هاريل من ضرررورة املقاربة بني وسررائل اإلعالم الرقمية اليت ترتكز على سررياقات متقدمة من احلوسرربة، 

المية، ودمج فنون متعددة منها اخليال العلمي، واليت بدورها ميكن أن ختلق منااج وبني العلوم املعرفية، والدراسررررررات اإلع
إبداعية جديدة للتعبري الثقايف. وأمهية إنشرررراء خمتربات عالية املسررررتوى تعىن مبقاربة أحباث احلوسرررربة والذكاء االصررررطناعي، 

 واخليال العلمي، والدراسات اإلعالمية، والديناميكيات االجتماعية.
 مستودعات الرقمية المؤسساتية:ال -4
إثل املسرررررتودعات الرقمية املؤسرررررسررررراتية فكرة قوية ميكن أن تكون مبثابة حمرك للتغيري يف املؤسرررررسرررررات األكادميية   

والبحثية، حيث حظيت باهتمام متزايد من قبل هذه املؤسرررسرررات بوصرررفها بنية حتتية ضررررورية للنشرررر العلمي، كما تعترب 
توى الرقمي األكادميي بوصرررفه الرأمسال الفكري للمؤسرررسرررات األكادميية حيث تسرررهر على تنظيمه، أداة فعالة إلدارة احمل
 وتيسري الوصول إليه.

وقد عرف كلفورد كلينش املسررتودع الرقمي املؤسررسررايت بأنه" عبارة عن اموعة من اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة  
 لتزاماة اليت أنتجتها املؤسرررررسرررررة وأعضررررراء اتمعها. وأن يكون هناك جملتمعها األكادميي من أجل إدارة ونشرررررر املواد الرقمي

                                                           
)30( KO, Houshmand,(2018), Whats the role of journalists in an era of algorithms, AP INSIGHTS, 

https://insights.ap.org/industry-trends/e-book-whats-the-role-of-journalists-in-an-era-of-algorithms 
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تنظيمي لإلشرررررررررراف على هذه املواد الرقمية، مبا يف الك احلفظ طويل األجل كلما كان الك مناسرررررررررباً، وكذلك قضرررررررررية 
 التنظيم والتوزيع واإلتاحة".

وبني بيلي أن املسرررررتودع الرقمي املؤسرررررسرررررايت يرتكز على أسررررراس احملتوى املودع فيه، والذي يشرررررتمل على اموعة  
متنوعة من املواد املنتجة من قبل العلماء، والباحثني يف العديد من االختصرراصررات مثل: املنشررورات اإللكرتونية، التقارير 

 ريس، الكتيب اإللكرتونية، الدوريات العلمية.الفنية، األطروحات والرسائل اجلامعية، مواد التد
تسررررتند املسررررتودعات الرقمية املؤسررررسرررراتية على عدة مبادئ منها: دعم احملتوى الرقمي، وتشررررجيع إنشرررراء وحفظ  

نتائج البحوث. اكتشررراف نتائج البحوث اات الصرررلة عرب اجملموعات والتخصرررصرررات. تشرررجيع التعاون الوطين والدويل 
، وإدارة احملتوى الرقمي. تعزيز الصررررررررررررررالت بني البحث الرقمي، والتعلم، وخدمات اإلدارة. دعم لتعزيز التشررررررررررررررغيل البيين

ءات التعلم عن طريق العمل"، وبناء فضرررررررررررا“اسرررررررررررتخدام املعايري املفتوحة اات العالقة. املسرررررررررررامهة يف التطور من خالل 
م البحثية بكل ني واملؤلفني إيداع خمرجاهتلتشرررررارك اخلربات واملعارف. تشرررررجيع العمليات اليت من شرررررأهنا أن إكن للباحث

 سهولة. واملسامهة يف تعزيز اخليارات املتاحة حلفظ الكيانات الرقمية على املدى البعيد، والوصول إىل احملتوى الرقمي.
وقد أطلقت بعض مؤسررسررات التعليم العايل عدة مبادرات للمسررامهة يف تدعيم املسررتودعات الرقمية املؤسررسرراتية. 

 ذه املبادرات:من بني ه
 املفتوحة اليت هتدف إىل تطوير معايري التشغيل البيين لتسهيل احملتوى الرقمي. األرشيفاتإطالق مبادرة -
إطالق معهد ماسررررررراتشررررررروسرررررررتس للتكنولوجيا برنامج دي سررررررربيس املفتوح املصررررررردر، والذي بدوره يتيح إمكانية -
 وجتميع وتوزيع احملتوى الرقمي. التقاط

 فارد خدمة املستودع الرقمي، لتزويد منتسيب اجلامعة باحملتوى الرقمي.إطالق جامعة هار -
ظهور نظام فيدورا، وهو نظام مسررررتحدث لتطوير مكتبات رقمية، ومسرررررتودعات مؤسررررسرررراتية، قابلة للتشرررررغيل  -

ريجينيا فوخدمات الوييب. وقد جرى تطوير فيدورا بالتعاون املشرررررررررررتك بني جامعيت  ،XML املتبادل باسررررررررررتخدام تقنية
 .0226وكورنيل، ووزع عام 

أطلقت مجعية املكتبات البحثية الكندية مشرروع جترييب للمسرتودعات املؤسساتية، وقد طبق يف تسع جامعات   -
 كندية.
أتاحت جامعة سررررراومثبتون مبادرة إيربنتس، وهو نظام مصرررررمم إلدارة اجملموعات املؤسرررررسررررراتية، حيث أطلق يف  -

دف من إنشرررررررررررررراءه هو إتراحرة البحوث العلميرة املشرررررررررررررررتكة ااناً، ويعد أرشرررررررررررررريف للوثائق ، وكران اهلر0222أواخر عرام 
 (31)مؤسسة. 912اإللكرتونية األخرى، مثل السمعيات والصور، ويستخدم إيربنتس من قبل أكثر من 

                                                           
الدويل األول لتقنيات  راملؤإورقة مقدمة إىل  ،فعالة إلدارة احملتوى الرقمي يف املؤسسات األكادميية املؤسساتية: أداةاملستودعات الرقمية كرثيو،    إبراهيم( 31) 

 .0290تونس، االتصاالت للتعليم والتدرييب ،املعلومات و 
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 وهو من النظم املسررررتخدمة يف املسررررتودعات الرقمية مفتوحة الوثيقة، وقد طور يف هولندا، I-Torظهور نظام  -
 يف معهد هولندا خلدمات املعلومات العلمية.

ومت إنشررراؤه لتطبيق املسرررتودعات املؤسرررسررراتية، وربطها ، ARNO تناول مشرررروع حبث أكادميي هولندي نظام -
 ، واستخدمته اجلامعات اهلولندية املشاركة يف الك الوقت.0226باملسرتودعات يف العامل، وقد أصردر لالستعمال عام 

، وهو  CDSware )املنظمرة األوروبيرة لألحبراث النوويرة، ومقرهرا جنيف(، نظرام CERN تطوير منظمرة -

وصرررمم ليكون خمدماً إلكرتونياً لوثائق ما قبل النشرررر، ، CERN Document Server Softwareاختصرررار لررررررررررررررررر
 وفهرس مكتبة على اخلط املباشر، ونظام وثائق على الوييب.

هناك  دراسررررتها قضررررية نظم بناء املسررررتودعات الرقمية، فبينت أنإضررررافة إىل الك أثارت الباحثة نسرررررين قباين يف 
 عدة خيارات للحصول على نظم بناء املستودعات الرقمية وهي:

: وهي النظم اليت ميكن احلصرول عليها مقابل دفع مبلغ ما، مضرافاً إليها أجور االسرتشررارات، النظم االمتالكية-
 التجاري.إال أن كود املصدر يبقى مع املزود، أي الناشر 

: وهي نظم تتيح كود املصرررردر اخلاص بالنظام، كما توفر إمكانية التحميل اجملاين غالباً، نظم مفتوحة المصاااادر-
 عالوة على الك تعديلها وإجراء التغيري عليها.

وهي نظم ميتلكها املزود، حيث يقوم بدوره باسرررتضرررافة النظام وإدارته، إضرررافة  نظم بوسااا ة مزود ساسااتثمار :-
 Open Repository ،Bepress9 دمات أخرى، مثل برنامجإىل خ

 ويعد اخليار الثاين وهو النظم مفتوحة املصرررررررررررردر، هو اخليار األكثر انتشرررررررررررراراً يف بناء املسررررررررررررتودعات الرقمية، مثل

Dspace، E-print ،والررك يرجع إىل توفريهررا مزايررا ال تتوفر بغريهررا، من أمههررا اجملررانيررة، وإمكررانيررة التطوير والرردعم ،
الدعم التقين من قبل اخلرباء واملطورين الذين    Dspace وتقدمي االسرتشرارات اجملانية للمسرتخدمني، فمثالً يقدم نظام

 (32)قاموا بتنصيبه، والك باستخدام القوائم الربيدية، واموعات النقاش.
 
   
 

 

                                                           
 0296 ،(60)العدد،Cybrarians Journal،منواجاً  Dspaceنظم بناء املستودعات الرقمية: نظام قباين،  عبد اللطيفنسرين (32)

http://wwwjournal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=95:papers&Itemid=263:dspace&catid=64

6article&id= 
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 النتائج والتوصيات
 

وجود بون شاسع بني ما تطرحه الدول الغربية من دراسات واخرتاعات يف اال التكنولوجيا العالية،  نااتضح ل-9
 .وبني واقع قطاعات العالقات العامة يف املؤسسات احلكومية السعودية بشأن تفعيلها يف أنشطتها

 يف البىن غرياً جذرياً أن مسرررررررتقبل اإلعالم الرقمي، وباألخص العالقات العامة الرقمية، سررررررريشرررررررهد ت سرررررررتنتجناا-0
التحتيرة، ويف هيكلتهرا، ويف مفهومهرا. رمبرا تقنيرات اإلعالم اليت نتنراوهلرا اآلن، ويردور حوهلرا اجلردل، يف مردى ازدهرارها، 
وتأثرياهتا، وسررررررررربل تقوميها ومعاجلتها، وآثارها الرتبوية واالجتماعية، سرررررررررتكون حديثاً غابراً يف مسرررررررررتقبل األيام. رمبا تباع 

لعديد سرررريشررررهد العامل نقلة نوعية، وثورة تقنية هائلة، سرررريتغري مفهومنا ل، و عالم اليوم يف سرررروق خردة يف الغدتقنيات اإل
من اجملرراالت مبررا يف الررك اإلعالم، والعالقررات العررامررة، وإن مل نواكرريب خطى التقنيررة الفررائقررة السرررررررررررررررعررة، فلن نكون يف 

 املقدمة.
قدمة يف قطاعاهتا ت املتاال توظيفها لتكنولوجيا االتصاال وصي باالستفادة من جتارب الدول الناجحة يفن -3
 .احلكومية
ضرورة إملام قطاعات العالقات العامة السعودية يف املؤسسات احلكومية باملستحدثات التكنولوجية   ث على -4

العالية، ومن مث تدرييب الكوادر العاملة حتت مظلتها على كيفية االستفادة القصوى من استخداماهتا، وبالتايل السعي 
 إىل تبنيها يف أنشطتها املتعددة.

قسام خاصة بتطوير اخلدمات الذكية، واستقطاب اخلرباء املتخصصني يف هذا أمهية استحداث أنؤكد على  -5
 اجملال يف قطاعات العالقات العامة.

تطوير أداء إدارات العالقات العامة من خالل إجياد أطر عمل مشرتكة يف املؤسسات احلكومية قائمة نقرتح  -3
 ت، والتنسيق بينها.على أساس احلوسبة السحابية، لتسهيل اخلدمات، وتبادل اخلربا

بإنشاء بنك رقمي لألفكار القيمة، وإعداد هيئة خمتصة لدراسة تلك األفكار، والنظر يف إمكانية نوصي  -6
 تطبيقها، والسعي إىل تبنيها على أر  الواقع.

املقاربة بني وسائل اإلعالم الرقمية اليت ترتكز على سياقات متقدمة من احلوسبة، وبني ضرورة نشدد على -.
العلوم املعرفية، والدراسات اإلعالمية، ودمج فنون متعددة منها اخليال العلمي، واليت بدورها ميكن أن ختلق منااج إبداعية 
جديدة للتعبري الثقايف. وأمهية إنشاء خمتربات عالية املستوى تعىن مبقاربة أحباث احلوسبة والذكاء االصطناعي، واخليال 

 والديناميكيات االجتماعية.العلمي، والدراسات اإلعالمية، 
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االستناد إىل خوارزميات براية لتحليل التفاعالت واملشاعر يف أنشطة العالقات العامة، وهذه التوصية نوصي ب-1
 مستنبطة من "مشروع االستبصار والفهم من العر  العلمي والعملي" املدعوم من قبل وكالة االستخبارات األمريكية.

 أكادميي رقمي لتقييم أنشطة العالقات العامة يف املؤسسات املختلفة.تشكيل اتمع نقرتح -92
االستفادة من علم االقتصاد القياسي يف صياغة خوارزميا براية للتنبؤ باألرقام حول مدى نؤكد على ضرورة -99

 جناح/ فشل مستقبل أنشطة العالقات العامة.
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 المراجع
 

ائس األردن: دار النف،الطبعة األوىل ،وسائل اإلعالم اإللكرتوين ودورها يف اإلمناء املعريف (،0296،)يسرى خالد، إبراهيم -9
 للنشر والتوزيع 

ترمجة :  ،كيف استخدمت محلة الرئيس أوباما االنتخابية بيانات ضخمة حلشد الناخبني أفراداً   (،0296،)ساشاأيزنيريج، -0
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