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اساف عميت
ملخص .لقد حظيت الصناعات التكنولوجية عىل مدار السنني باهتامم علمي كبري ،وذلك بسبب أهمية ومساهمة هذه
الصناعات يف النمو االقتصادي واالبتكار التكنولوجي وتطوير منتجات وخدمات تكنولوجية حديثة .يف اآلونة األخرية ،كرث
الحديث عن املراحل األوىل من صناعة املنتجات والتقنيات التكنولوجية ،حيث تم الرتكيز عىل اهمية “فرتة الحضانة”
( – )Incubation Stageالفرتة التي يتم فيها تنشيط وترسيع هذه املنتجات قبيل إطالقها اىل العلن .تناقش هذه الدراسة
العوامل التي أدّت إىل تشكيل صناعة تكنولوجية تعليمية ،والتي لعبت دورا هاما يف توسيع مجال تطوير الربمجيات يف
إرسائيل .تتناول هذه الدراسة سبع مؤسسات غري تجارية رائدة وفعالة يف هذا املجال منذ سنوات  .1983–1977تشري
النتائج املستندة إىل  12مقابلة شبه منظمة ،ستة منها عـُقدت مع مؤسيس هذه املنظامت ،عىل أهمية دور ر ّواد األعامل
واملنظامت غري الربحية بقيادة املراحل االولية للريادة التكنولوجية ،مبا يف ذلك التطوير التكنولوجي وإنتاج وتوزيع منتج
الربمجيات .تقدّم الدراسة الحاليّة منظو ًرا علمياّ فريدًا ألهمية النشاط غري التجاري لتطوير املنتجات التكنولوجية قبل
نشوء الصناعات الحديثة ،والتي مل يحظى حتى االن باالهتامم العلمي الكايف.
كلامت مفتاحية :نشوء صناعة ،فرتة الحضانة ،ريادة األعامل

ريادة األعامل التكنولوجية يف املناطق الريفية الجنوبية :الدوافع إلنشاء
مبادرات تكنولوجية خارج املراكز التكنولوجية املركزية يف إرسائيل
إفرات أسولني وعامليا أوليفر
ملخص .دراسات علمية عديدة تناولت مجال ريادة األعامل التكنولوجية وتأثري املبادرات التكنولوجية الناشطة يف
املدن الكبرية واملناطق الجغرافية املركزية عىل تطوير االبتكار التكنولوجي .كشفت هذه الدراسات ان منو ونشوء هذه
املجموعات واملبادرات التكنولوجية داخل مناطق جغرافية مركزية مكتظة ،تع ّزز من إمكانية الوصول إىل املوارد الالزمة
لتوفري ظروفًا مواتية من اجل تطوير نشاطها التكنولوجي .باملقابل ،دراسات علمية قليلة تناولت موضوع االبتكار
التكنولوجي يف املناطق الريفية ،عىل الرغم من وجود مشاريع ومبادرات تكنولوجية هناك .تبحث هذه الدراسة يف
الدوافع التي تؤدي اىل انشاء مشاريع تكنولوجية يف املناطق الريفية الجنوبية .استنادًا إىل مقابالت شبه منظمة مع
 34رائد اعامل تكنولوجي ،سعينا إىل فهم الدوافع التي تؤدي اىل تأسيس مبادرات تكنولوجية يف املناطق الريفية بدال
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من املناطق املركزية .تجمع هذه الدراسة بني منهجية البحث النوعي ،التي ترتكز عىل حديث وتص ّورات ر ّواد األعامل
ومنهجية البحث الكمي ،التي ترتكز عىل تحليل االحصائيات .تشري نتائج الدراسة اىل وجود دافعني رئيسيني لدى ر ّواد
االعامل لتأسيس مشاريع تكنولوجية يف املناطق الريفية الجنوبية :الدافع األول هو املوارد االقتصادية والتنظيمية واملعرفية
للمرشوع ،والدافع الثاين هو الفوائد التي تعود عىل ر ّواد العامل ،مثل جودة الحياة ،القيم االخالقية واأليديولوجيا .كام
ووجدنا داف ًعا اخرا ً أكرث تعقيدا بنا ًء عىل االيجابيات التي تُـكشَ ف عند بدء النشاط التكنولوجي يف املناطق الريفية .ومن
فرصا مختلفة عن
املفارقة هنا ،أن التواجد يف املناطق الريفية ال يشكّل عائقًا امام ر ّواد االعامل التكنولوجية؛ بل يوفّر لهم ً
تلك املوجودة يف املناطق املركزية.
كلامت مفتاحية :ريادة األعامل التكنولوجية ،املنطقة ال ّريفية ،الدافع الريادي ،املناهج البيئية واملؤسسية لريادة األعامل.

املبادرات يف الصناعة املعلومات ّية يف إرسائيل :عناقيد تَج َمع
وعناقيد تُـف ّرق
محمد أبو نرصة
ملخص .تتناول الدراسة الحالية مختلف املبادرات الريادية داخل الصناعة املعلوماتية يف إرسائيل بنا ًء عىل خصائص الرأس
املال البرشي واالجتامعي ملؤسسيها ،وتأثري هويتهم االثنية-العرقية ونوعية الصناعة املعلوماتية عىل إنشاء هذه املبادرات.
بنا ًء عىل منهجية التكوين املهني ،تم إجراء تحليل عنقودي لرشكات تكنولوجية ( 1217رشكة) نشطت يف إرسائيل بني
سنوات  1996-2015يف صناعة علوم الحياة ( )426وصناعة تكنولوجيا املعلومات ( .)791تكشف نتائج الدراسة الحالية
عن أمناط مختلفة ملبادرات ريادية يف هاتني الصناعتني; ففي صناعة علوم الحياة نشهد ثالثة امناط مختلفة :النمط األول
هو املبادرات التجارية التي تفتقر للرأس املال البرشي والتكنولوجي واالجتامعي والعلمي .النمط الثاين هو املبادرات
االكادميية .والنمط الثالث هو املبادرات التي أنشأها بعض األكادمييون برأس مال اجتامعي وتكنولوجي محدود .كام
ونشهد وجود ثالثة امناط من املبادرات الريادية يف صناعة تكنولوجيا املعلومات أيضا :النمط األول هو مبادرات تجارية
التي تفتقر للرأس املال البرشي والتكنولوجي واالجتامعي والعلمي .النمط الثاين هو مبادرات أنشأها أكادمييون سابقون
برأس مال برشي واجتامعي وتكنولوجي وعلمي محدود .والنمط الثالث هو مبادرات أنشأها أكادمييون سابقون برأس
مال اجتامعي وعلمي متط ّور والتي تفتقر للرأس املال التكنولوجي .باإلضافة إىل ذلك ،أشارت الدراسة إىل أن الهوية االثنية
والعرقية للرياديني اثرت عىل إنشاء املبادرات يف صناعة علوم الحياة فقط.
كلامت مفتاحية :منهجية التكوين املهني ،الصناعات املعلوماتية ،العرق ،رأس املال البرشي ،رأس املال االجتامعي ،التحليل
العنقودي ،ر ّواد األعامل اليهود والعرب
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السيولة املهنية لدى خرباء االبتكار التنظيمي يف إرسائيل

ملخص .تتناول هذه الورقة البحثية املكانة املهن ّية لخرباء االبتكار التنظيمي يف النظام البيئي إلدارة االبتكار يف إرسائيل.
يشري هذا البحث اىل ان عملية إدارة االبتكار هي عملية ثنائية ،فبالرغم من استنادها اىل معلومات غامضة ،إال أنها تطالب
خربائها بتلبية توقعات املؤسسة لدفع عمليات االبتكار اىل االمام .هذه الثنائية لها صلة باملقاربات االجتامعية التي تشغل
نظريات علم االجتامع املهت ّمة يف تحليل اشكال وامناط مهنيّة حديثة .سؤال البحث املركزي هو :كيف يعمل خرباء االبتكار
التنظيمي عىل ترسيخ الرشعية املهنية ملكانتهم؟ تُظهر الدراسة النوعية ،املستندة إىل  33مقابلة مع خرباء االبتكار يف
مختلف الصناعات يف إرسائيل ،أن خرباء االبتكار يعتمدون عىل السيولة املهنية من أجل ترسيخ الرشعية ملكانتهم داخل
النظام البيئي .استنادًا اىل مفهوم جديد للمهن ّية ،كشفت الدراسة الحالية ان خرباء االبتكار يحصلون عىل الرشعية املهن ّية
من خالل املرونة يف التعامل مع التحديات املوجودة ،وخلق تعاون واسع داخل النظام البيئي إلدارة االبتكار يف إرسائيل.
مساهمة البحث هي مساهمة مزدوجة; أوال ،عرض حقل معريف ومهني جديد ومركّب لدراسة االبتكار يف ارسائيل .وثانيا،
تحليل مفهوم املهنيّة داخل منظومة االبتكار والتي بدورها تساهم يف انتاج معريف داخل االدبيات التي تتناول موضوعي
املهن واملهن ّية.
كلامت مفتاحية :خرباء االبتكار ،إدارة االبتكار ،مهنة ،السيولة املهنية ،الرشعية

“لنكن منارة ريادية للشعوب” :منوذج الرجل التكنولوجي الريادي
الصهيوين داخل املدارس الحكومية يف إرسائيل
شريي ر .الفي-نيسان ،ليمور غاباي-اجوزي ،ميخال باغيس
ملخص .نشهد يف اآلونة األخرية استخدام واسع النطاق للخطاب الريادي وشعار “امة الستارت-اب” داخل نظام التعليم
يف املدارس الحكومية االرسائيلية .فالخطاب الريادي العاملي يشدّد عىل أهمية االستقاللية الفردية وير ّوج لقيم فردانية
ونيوليربالية واسعة .عىل عكس الخطاب الريادي يف املدارس الحكومية ،الذي يرتكز أكرث عىل الخطاب العرقي-القومي
الجامعي .ففي السنوات األخرية نرى هذه املفارقة بشكل كبري بسبب الخطاب القومي املتغلغل يف املدراس الحكومية
اإلرسائيلية .استنادًا اىل منهجية البحث النوعي ومقابالت مع صانعي القرار ومندوبني عن املدارس الحكومية ،تفحص
هذه الدراسة اساليب التعامل مع هذه املفارقة يف السلك التعليمي االرسائييل .تشري النتائج اىل عملية استحضار الرجل
التكنولوجي الريادي الفائق باعتباره منوذ ًجا حضاريًا مثال ًيا للذات الريادي القومي .من خالل هذا النموذج املثايل ،تُـنسج
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روح الريادة والرواية الصهيونية م ًعا بشكل مثايل ومتجانس وسهل ومتاح .حيث يُعترب الخطاب الريادي املحيل نقطة
وصل مميّزة من خالله تُج ّند القيم اإلثنو-قومية لتعزيز الروح الريادية ،كام ويُج ّند الخطاب النيوليربايل لتعزيز الهوية
العرقية والقومية يف آن واحد .وهكذا فأن اللغة الريادية يف السياق املحيل اإلرسائييل تتحدّى القطبية السائدة بني الفرداين
والجامعي وتعكس العالقة الجدليّة ما بني النيوليربالية والقومية.
كلامت مفتاحية :تعليم ،ريادة اعامل ،قومية ،نيوليربالية

الفئات الطالبية املستضعفة يف الريف اإلرسائييل :بني ريادة
االعامل والتعليم األكادميي
شني كونه ورونيت ناديف
ملخص .ترصد الدراسة االثنوجرافية الحالية تجربة الفئات الطالبية املستضعفة املشاركة يف الربنامج الريادي يف احدى
الكليات الريفية اإلرسائيلية .تُظهر النتائج املستندة إىل مقابالت شبه منظمة مع  44طال ًبا وطالبة ،أن املشاركني يف هذا
تجسد هذه املفارقة أيضً ا التوتر
الربنامج يواجهون مفارقة بني تجربتني متناقضتني :التعلّم األكادميي ونشاط ريادة األعاملّ .
القائم بني ريادة األعامل يف منطقة املركز وريادة األعامل يف املناطق الريفية .وذلك بسبب شعور هؤالء الطلبة باالختالف
بسبب املسافة الجغرافية والرمزية بينهم وبني الخطاب الريادي مبنطقة املركز .يتعامل الطالب مع هذه املفارقة بطريقتني:
األوىل هي تجاهلها والرتكيز عىل أحد مكوناتها  -التعلّم األكادميي أو النشاط الريادي ،واألخرى هي تبني عقلية متناقضة
تسمح للطالب بدمج املك ّونني معا .يساعد هذا الدمج عىل تطوير مهاراتهم الريادية وتوسيع رؤيتهم كطالب وكرائدين
يف آن واحد .يساهم هذا البحث يف فهم التحديات التي يواجهها الطالب من الفئات املستضعفة داخل املناطق الريفية
اإلرسائيلية املشاركة يف برنامج ريادة االعامل .تكمن مساهمتنا األدبية بالربط النظري بني التعليم األكادميي وريادة األعامل
ويف تسليط الضوء عىل عملية التعلّم التي تؤثر عىل تص ّورات املشاركني يف هذا الربنامج.
كلامت مفتاحية :تعليم ريادة األعامل ،أكادمييا ،املنطقة ال ّريفية ،املفارقة
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ُصـنع يف أمريكا؟ عملية توطني منوذج االبتكار الحرضي يف إرسائيل
ملخص .نشهد يف العرص األخري عمليات متدّن رسيعة عامليّة ،مام يثري الحاجة إىل مناذج ابتكارية حرضية حديثة .إحدى
هذه النامذج العاملية هو منوذج مؤسسة بلومربج األمريكية .حيث تم توطني هذا النموذج يف إرسائيل ألول مرة عام 2015
وإنشاء فريقني يف مدينتي تل أبيب والقدس للعمل عليه؛ ويف عام  2017تم تشكيل فريق آخر يف مدينة برئ السبع .ترتكز
هذه الدراسة عىل نظرية عوملة املنظامت ونظريات إدارة االبتكار ،وتبحث يف كيفية توطني منوذج االبتكار األمرييك يف
إرسائيل .يكشف التحليل النوعي للمقابالت املتعمقة مع مدراء فرق االبتكار باإلضافة اىل مجموعة متنوعة من املصادر
الثانوية ،عن خضوع النموذج العاملي لتغيريات وتأثريات محلية .عند فحص عملية توطني هذا النموذج من أعىل إىل أسفل،
نرى ثالثة درجات توطني مهمة :القبول ،التكيّف املحيل ،واملقاومة .وعند فحص املحور العكيس ،اي من األسفل إىل األعىل،
تغي بعد استخدامه محل ّيا .كام وظهرت اختالفات يف تطبيق النموذج األمرييك يف
تبي لنا أن النموذج األمرييك العاملي قد ّ
ّ
املدن الثالثة وذلك بسبب االختالفات السائدة بني منطقة املركز واملناطق الريفيّة.
كلامت مفتاحية :توطني ،طواقم ابتكار ،منوذج ابتكار حرضي ،اختالفات محل ّية

أخالقيات الذكاء االصطناعي ،اىل اين؟ علامء البيانات يف إرسائيل
كنموذج
نيطاع افنون ،دان كوطليار ،شريا رايبناي-بهري
ملخص .يف العقد املايض ،اشت ّد النقاش األكادميي واالجتامعي حول التداعيات االجتامعية واألخالقية للذكاء االصطناعي .مع
ذلك وعىل الرغم من وجود مبادرات عدّة تسعى إىل ترسيخ اخالقيات الذكاء االصطناعي ،فإن هذا املجال ال يزال يف بدايته،
والضبابية ما زالت تحوم حول معنى تلك األخالقيات عامليّا ومحليّا .استنادًا إىل املنهج الرباغاميت وستني مقابلة مع ّمقة،
تناقش هذه الورقة البحثية معنى ومفاهيم االخالقيات واألنظمة األخالقية السائدة لدى علامء البيانات يف ارسائيل.
يكشف املقال عن ثالثة مفاهيم أخالقية رئيسية :مفهوم األخالق باعتبارها اخالق شخصية فردانية ،مفهوم األخالق كآلية
معيقة للتقدّم والتط ّور ،ومفهوم األخالق كمنتج قابل للتداول واملناقشة .فبالرغم من حداثة علم البيانات ،إال أن هذه
املفاهيم األخالقية مازالت متجذرة يف الثقافة التكنوقراطية والليربالية للمهنة األم  -الهندسة – والتي تعرقل من ترسيخ
نظام أخالقي جامعي متفق عليه .نتائج هذه الدراسة متكّننا من فهم التداعيات االجتامعية للذكاء االصطناعي بشكل
أفضل ،وتحديد العالقات املتبادلة بني املنطق األخالقي لعلامء البيانات واألدوات الخوارزمية التي يط ّورونها.
كلامت مفتاحية :أخالقيات الذكاء االصطناعي ،منظومات اخالقية ،علم البيانات ،الخوارزميات ،مهن حرة
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علم االجتامع اإلرسائييل

ومخصصة بالكامل للمقاالت التي
تأسست عام 1998
ّ
مجلّة علم االجتامع اإلرسائييل هي مجلّة علم ّية نصف سنويّةّ ،
تتناول مجال علم االجتامع باللغة العربيّة .املجلّة عبارة عن منرب لألبحاث العلميّة املحلّية التي تتواصل مع األبحاث
العلم ّية العامل ّية يف مجال علم االجتامع .تستقطب املجلّة عددًا كب ًريا من املقاالت العلم ّية املن ّوعة من حيث املناهج البحث ّية
ُخصص املجلّة حيّ ًزا واس ًعا ملراجعات
والتو ّجهات النظريّة التي تعكس التن ّوع يف مجال علم االجتامع .باإلضافة إىل ذلك ،ت ّ
موسعة ملشهد علم االجتامع اإلرسائييل .أُ ّس َست مجلّة علم االجتامع
نقديّة للكتب العلم ّية ،حيث تُعرض فيه نظرة ّ
اإلرسائييل عىل يد قسم علم االجتامع واالنرثوبولوجيا يف جامعة تل أبيب ،بدعم من معهد البحوث االجتامعيّة (الذي
أنشأه قسم علم االجتامع واالنرثوبولوجيا يف جامعة تل أبيب) ،معهد دافيد هوروفيتس للبحوث االجتامع ّية واالقتصاديّة
ورابطة علم االجتامع اإلرسائيليّة.
املح ّررة :ألكسندرا كاليڤ
مح ّرر قسم الكتب :توم بيسح
مساعدة التحرير :دانا شاي
تعليامت للمؤلّفني/ات:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

يل» مقاالت إمربيقية من مختلف املناهج البحث ّية ذات اإلسهام النظري واإلمربيقي
تض ّم مجلّة «علم االجتامع اإلرسائي ّ
والعاملي.
املحل
الخاص بعلم االجتامع اإلرسائييلّ ّ ،
ّ
بأي لغة أخرى.
ت ُرشف هيئة تحرير املجلّة عىل نرش مقاالت مل تُراجعها أو تنرشها ّ
مجلت علم ّية أخرى بالعربيّة أو ّ
مختصني.
رس ّي من قبل ق ّراء
تخضع املقاالت التي يتم إرسالها إىل املجلّة إىل تحكيم
ّ
أكادميي ّ
ّ
يجب ألّ يتجاوز عدد كلامت املقال املقدّم للتحكيم  9,000كلمة مبا يف ذلك الهوامش ،قامئة املراجع الكاملة وملخّص
من  150كلمة بالعربيّة واإلنجليزيّة ،يشمل سؤال البحث ،منهجيّة البحث ،استنتاجات البحث وإسهامه.
ملف  Wordبخ ّط  ،Davidبحجم  12وفراغ مزدوج بني السطور.
يجب كتابة املخطوطة يف ّ
إضافة صفحة العنوان باللغتني العربيّة واإلنجليزيّة ،وإدخال التفاصيل التالية :عنوان البحث ،اسم املؤلّفني باللغتني
املهني.
األكادميي أو
العربيّة واإلنجليزية ،عنوان البيت ،رقم الهاتف ،عنوان الربيد اإللكرتو ّين واالختصاص
ّ
ّ
وضع الجداول والرسوم البيانيّة يف مكانها الصحيح بحسب سياق البحث وبصيغة ميكن تعديلها .كام ويجب أدراج
الصور املوجودة يف البحث وإرفاقها بصيغة صورة منفصلة.
يف حال ت ّم قبول املقال ،عىل الكاتب/ة أو الباحث/ة إضافة املصادر داخل البحث وكتابة قامئة املراجع وفقًا لقواعد
الـ  ،APAمع كتابة األسامء الشخص ّية الكاملة ملؤلّفي املصادر.
كتابة املقاالت باللغة العربيّة فقط .حيث ميكن قبول املقاالت باللغة اإلنجليزيّة يف حاالت استثنائيّة فقط ،مع إلزام
املؤلّفني/ات برتجمتهام إىل اللغة العربيّة.
يجب إرسال الورقة البحثية عىل الربيد اإللكرتو ّين التايلsocis@tauex.tau.ac.il :

