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 مذخل اىل جممتع املعلومات

 حمارضات السدايس الأول

 جدع مشرتك ل م د  

 مقدمة 

ن  واالتصال، املعلومات تكنولوجيا عىل أأساسا يرتكز اذلي جملمتعا ذل  هو املعلومات جممتع ا 

 اذلي والرتامك املعريف املعلومات جحم يف الكبري للزتايد نظرا لالستامثر جماال املعلومات تصبح حيث

 مصادر واال تصال وظهور املعلومات تكنولوجيا جمال يف كبرية تطورات من صاحبه وما العرص، ميزي

 زادت من اال جنازات مجةل ويه اال نرتنت وش بكة املتعددة والوسائط اال لكرتونية للمعلومات جديدة

 املؤسسات توجيه أأنشطة عىل كبرية بصفة وانعكست واجملمتع اال نسان حياة يف املعلومات أأمهية يف

املهام مع يامتىش مبا معلها  أأساليب من تغري وجعلهتا  احلياة جماالت ش ىت يف  يف هبا  املنوطة طبيعة 

 .جديدة معل مناجه تقتيض جديدة معلوماتية بيئة ظل

 مدخل مفاهميي 

 تعريف البياانت 

   . ، مثل بياانت البطاقة الشخصيةاليت نس تقي مهنا املعلومات  مفردها بيان ويه املادة اخلام-

والعينني  يه   الرأأس  حركة  مثل  اجلسد  ولغة  اال مياءات،  مثل  حبواس نا  ندركها  اليت  املدراكت  أأيضا 

 وتغيري مالمح الوجه. 

موضوع،  - فكرة،  تصف  خاصة  أأشاكل  أأي  أأو  رموز  أأو  حروف  أأو  أأرقام  شلك  عىل  تكون 

غري مرتبة غري معدة للأس تخدام اذا ما قومت و فرست و نظمت و  حدث، هدف أأو أأية حقائق  

رتبت و عوجلت و مت تشغيلها أأو تناولها أأو معاجلهتا أأصبح لها مضمون ذا معىن يؤثر يف الأجتاه و  

 . أأهنا يف هذه احلاةل تصبح معلوماترد الفعل و السلوك 
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ميكن القول بشلك عام، أأن املصدر الأسايس للبياانت هو اال نسان اذلي يقوم  بتجميع هذه 

أأو   الاجامتعي  سواء  به  احمليط  الواقع  عىل  وجتاربه  ومالحظاته  مشاهداته  خالل  من  البياانت، 

 الطبيعي أأو الاقتصادي.

 

 املعلومات تعريف  

بعض  التعريفات    مجيع عند  مقبوةل  تكون  قد  أأحصاهبا،  نظر  وهجات  و  أ راء  عن  تعرب  ذكرت  اليت 

 التخصصات و مرفوضة عند بعض ال خر. 

 :  تعريف املعلومات لغواي ▪

م(   ل  )ع  املصدر  من  املش تقة  املفردات  حدى  ا  يقدميه  رشحا   حيث  قامس  حشمت  ادلكتور 

املش تقات  للعديد   املعاين  أأي    املتصةلمن  والتعلمي ابلعمل،  المتيزي،  عىل  القدرة  الأمور،  طبيعة  دراك  ا 

والتعمل وادلراية واال حاطة، واليقني، واال تقان والوعي، واال رشاد والتوعية واال عالم والشهرة والمتيزي،  

يصال أأو تلقي يه املعلومات . والتس يري  .مبعىن االتصال معلية ا 

 تعريف املعلومات اصطالحا  ▪

املعجم   النحو أأشار  عىل  للمعلومات  مفاهمي  أأربعة  ىل  ا  واملعلومات  املكتبات  ملصطلحات  املوسوعي 

  :ال يت

أأي  . القرارات،  اختاذ  لأغراض  حمدد  الس تعامل  أأو  معني  هدف  لتحقيق  معاجلهتا  متت  اليت  البياانت 

قمية بعد حتليلها، أأو تفسريها، أأو جتميعها يف شلك ذي معىن، واليت   ميكن  البياانت اليت أأصبح لها 

 تداولها وتسجيلها ونرشها وتوزيعها بصورة رمسية أأو غري رمسية ويف أأي شلك.

 ـ املقومات اجلوهرية يف أأي نظام للتحمك.  

 ـ املفهوم املتصل ابلبياانت نتيجة لتجميعها وتناولهاـ 
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ذا مت اس تقاؤها  من مجموعة من الواثئق أأو الأشاكل   . بياانت جمهزة ومقمية خاصة ا 

معلومات "يعمل؟)  لكمة  لكمة  من  مش تقة  اللكمة  Inform) "يه  من  مش تقة  املعلومات  أأي  ويه 

الطريقة)   بنفس  تكتب  اليت  والالتينية  بأأ  Information)الفرنس ية  أأيضا  املعلومات  ا  هنوتعرف 

بياانت)   عن  معني، Data) عبارة  هدف  حتقيق  بغرض  معاجلهتا  ومن    متت  قرار.  اختاذ  ىل  ا  يقود 

هذا التعريف متأأثر بعالقة املعلومات بصناعة القرارات واختاذها ويف تعريف أ خر، فا ن  . الواحض أأن 

ارتبطت  هنا  ومن  معرفهتم.  زايدة  أأجل  من  الأفراد  ىل  ا  واملفاهمي  احلقائق  توصيل  يه  املعلومات 

ابملعرفة تو . املعلومات  يه  املعلومات  فا ن  أ خر،  تعريف  من  ويف  الأفراد  ىل  ا  واملفاهمي  احلقائق  صيل 

ىل أأن املعلومات  . أأجل زايدة معرفهتم. ومن هنا ارتبطت املعلومات ابملعرفة ويف تعريف اثلث يشري ا 

خاص،   معىن  تعطي  حبيث  مناس بة،  توليفية  بطريقة  واملنسقة  املنضمة  البياانت  من  مجموعة  يه 

اال   متكن  واملفاهمي،  الأفاكر  من  متجانسة  املعرفة  وتركيبة  ىل  ا  الوصول  يف  مهنا  الاس تفادة  من  نسان 

اليت . واكتشافها اخلام،  املواد  يه  البياانت  فا ن  السابقة،  التعاريف  أأساس  وعىل  أ خر،  جانب  من 

ذا ما   ال ا  تعمتد علهيا املعلومات، واليت تأأخذ شلك أأرقام أأو رموز أأو عبارات أأو مجل، ال معىن لها ا 

ب  بعضها  مع  وارتبطت  معاجلهتا،  ويكون  مت  معلومات،  أأو  معلومة  ىل  ا  لتتحول  مفهوم  منطقي  شلك 

  .ذل عادة عن طريق الربجميات و الأساليب الفنية املس تخدمة يف احلواسيب عادة

 عىل هذا الأساس فا ن للمعلومات تعاريف متقاربة أأخرى، نلخصها ابل يت: و 

 يه بياانت متت معاجلهتا بواسطة نظام احلاسوب.  .

ىل املعرفة.ـ يه   بياانت جرت معاجلهتا فأأخذت شالك مفهوما، يقود ا 

 .ـ يه بياانت جرت معاجلهتا لالس تخدام واملعرفة 

 .ـ يه مجموعة من البياانت حتتوي عىل معىن

 مصطلح املعلومات هو مرتبط مبصطلح البياانت من هجة، ومبصطلح املعرفة من  أأدن فا ن
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يه احلصيةل الهنائية الس تخدام واستامثر املعلومات Knowledge) فا ن املعرفة)  هجة أأخرى. كذل

  .من قبل الباحثني ومتخذي القرارات والطلبة واملس تخدمني ال خرين

 املعرفة تعريف  

والفهم  - واحلقائق،  الوقائع  عىل  الاطالع  أأهنا:معلية  عىل  هاوس  راندوم  قاموس  يعرفها  حني  يف 

 الواحض واملؤكد للأش ياء. 

العملية   واخلربة  العقل  يس توعبه  أأو  يدركه  ما  ولك  التعمل،  بأأهنا:  فيعرفها  الوس يط  املعجم  أأما 

دراك معلومات منظمة تطبق عىل حل مشلكة.   واملهارة والاعتياد أأو التعود، واختصاص وا 

وهمارة   وفهم  وحقائق  معلومات  من  يضيفه  وما  الفرد  عىل  التعريفات  تركز  احلاالت  لك  ويف 

 هنية، وأأهنا غري متاحة لأحد سواه.ومعليات ذ

 الفرق بني البياانت واملعلومات واملعرفة -

بأأن  بدر  أأمحد  فيشري  املعرفة،  ولكمة  املعلومات  ولكمة  البياانت  لكمة  اس تعامل  بني  خلط  هناك 

 املعلومات تتضمن البياانت اجملهزة وتتضمن تغري احلاةل املعرفية للشخص يف موضوع ما. 

ا فهيي  البياانت  عبارة  أأما  البياانت  بأأن  نصري  يوسف  أأرقام.ويذكر  أأو  كرموز  املسجةل  اخلام  ملادة 

 عن بياانت مت ترتيهبا بشلك أأصبحت معه ذات معىن وفائدة للمس تخدم. 

السابقة، املفاهمي  بني  واحضة  فروق  ذن  ا  املعلومات    توجد  بيامن  الأولية  احلقائق  يه  فالبياانت 

ذات  املعلومات  أأهنا  عىل  دراكها  ا  فيمت  املعرفة  أأما  البياانت،  من  منظمة  مجموعة  أأهنا  عىل  لهيا  ا  ينظر 

ادلالةل، أأو الفهم والوعي املكتسب من خالل ادلراسة والتفسري واملالحظة أأو اخلربة اليت تكتس هبا  

أأ  بعضهم  يرى  وقد  الزمن  اخلربات عرب  عىل  استنادا  للمعلومات  الشخيص  التفسري  يه  املعرفة  ن 

 الشخصية واملهارات والكفاايت والقدرات. 

   أأنواع املعلومات 
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ىل ثالث أأنواع يه:  ختتلف أأنواع املعلومات ابختالف اال فادة مهنا بشلك عام تقسم املعلومات ا 

منائية:  - ▪ مقال واحلصول عىل مفاهمي وحقائق مثل قراءة كتاب أأو  املعلومات التطويرية أأو اال 

 جديدة.

اال جنازية:  - ▪ اختاذ املعلومات  مرشوع،أأو  أأو  معل  جناز  ا  يف  الفرد  يس تخدهما  معلومات  ويه 

 قرار. 

التعلميية:- ▪ للمقررات  املعلومات  التعلميية  حياهتم  مراحل  خالل  الطالب  قراءات  يف  تمتثل 

 ادلرايس.ادلراس ية واملواد التعلميية الأخرى وتزيد من حتصيلهم 

 

 خصائص املعلومات 

 هناك العديد من اخلصائص الهامة للمعلومات:  

املس تفيدين  التوقيت:- ▪ الس تخدامات  مناس بة  املعلومات  تكون  أأن  يعين  املناسب  التوقيت 

 خالل دورة معاجلهتا واحلصول علهيا. 

وتعين أأن تكون املعلومات يف صورة حصيحة خالية من أأخطاء التجميع والتسجيل    :   ادلقة- ▪

 ومعاجلة البياانت، أأي درجة غياب الأخطاء من املعلومات.

 يه الصةل الوثيقة مبقياس كيفية مالمئة نظام املعلومات الحتياجات املس تفيدين   :   الصالحية - ▪

لتلبي  :   املرونة - ▪ وتسهيلها  املعلومات  تكيف  املس تفيدين قابلية  مجليع  اخملتلفة  الاحتياجات  ة 

 فاملعلومات. 

 هذه اخلاصية تعين أأن تكون املعلومات واحضة وخالية من الغموض.   :   الوضوح - ▪

املراجعة - ▪ املس تفيدين   :   قابلية  خمتلف  بني  املكتس بة  االتفاق  بدرجة  تتعلق  اخلاصية  هذه 

 ملراجعة حفص نفس املعلومات. 

  غياب القصد من تغري أأو تعديل، ما يؤثر يف املس تفيدين. هذه اخلاصية تعين  عدم التحزي: - ▪
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 العوامل املؤثرة يف قمية املعلومات 

 حداثة املعلومات. -

 مصدر املعلومات.-

  تاكمل املعلومات.-

 

 تعريف جممتع املعلومات 

و  ادلراسات  من  العديد  يف  جاءت   التطور  من  مبراحل  املعلومات  جممتع  مفهوم  مر  قشات املناولقد 

وتكنولوجيا  الأ لعلامء   كتبوا    الاجامتع وعمل    املعلومات قتصاد  اذلين  أأشهر  العلوم، ومن  من  يف  وغرهيا 

م وجوزيف  D.Bell 1973 م ودانيال بيلDrucker.P 1969 دروكر  رتمنذ بدايته بي  جملالهذا ا

نتاج وتوزيعيف     F.Machbar     م، وفربزي مألكوب1981عام    j.Belton بيلتون عرفة ملا  كتابه ا 

بوراتاملتايت  الالو  يف ومارك  توفلر   و M.Porat   حدة  كتابه   يف   1988عام   A.Toffler أألف 

قتصاد   . علوماتاملا 

نس ياب  Castellsاكس تلزت  يرى ميكن وصفه بأأنه تدفق و ا  للمعلومات   Flow "أأن جممتع املعلومات 

يشلك سلسةل صادقة ومربجمة من التفاعل    الأخريمن خالل ش باكت املنظامت واملؤسسات وهذا  

الا الفعالية  من  واحملتةل  املتصةل  غري  )الفزييقية(  املادية  الفضاءات  بني  يفوالتبادل  نظامت  مل ا  جامتعية 

 .جامتعيةؤسسات الاية واملمس الر 

أأو جممتع ما بعد )احلداثة( الصناعي بأأنه اجملمتع اذلي يعمتد يف    الوردي و املاليك : هو جممتع املعلومات

 تطور عىل املعلومات واحلواسيب وش باكت االتصال اخملتلفة. 

فيه   تكون  اذلي  اجملمتع  هو  املعلومات:  عمل  خرباء  حسب  وتنتج    االتصاالتتعريف  متوفرة  العاملية 

 .كبري جدااملعلومات عىل املدى ومبعدل 

مجيع  يقصد   املعلومات  مبجمتع  قامس  املرتبطة   الأنشطةحشمت  واملامرسات  والتدابري  واملوارد 

نتاجا و نرشا وتنظامي و استامثرا  .ابملعلومات ا 
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هو اجملمتع اذلي يعمتد يف تطوره بصورة أأساس ية عىل    Williems.F اما ابلنس بة لفرديرك وليامس 

د عىل التقنية الفكرية اليت تضم سلعا وخدمات  املعلومات وش باكت االتصال واحلواسيب أأي الاعامت

 العامةل املعلومايت(.( جديدة مع الزتايد املس متر يف القوة

ا عىل  تطلق  تسمية  املعلومات  اذليجمل جممتع  لك    "متع  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  يوظف 

ع احلديث تسميات عديدة  جملمتلقد عرف ا  ووالثقافية.  نشاطاته الاجامتعية والس ياس ية والاقتصادية  

الاس هتاليك وجممتع املعرفة نظرا للزتايد الكبري يف جحم املعلومات    اجملمتع  ما بعد الصناعي و  اجملمتعمثل  

واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  يف  تطور  من  صاحبه  وما  العرص  هذا  مزي  اذلي  املعريف  والرتامك 

بل جعلت    اجملمتع  املعلومات يف حياة الفرد و  وظهور ش بكة اال نرتنت ويه عوامل زادت من أأمهية

العا بدلان  خمتلف  اقتصادايت  تطور  مدى  لقياس  ومعيارا  استامثراي  جماال  مبجمتع و   " مل.مهنا  يقصد 

ونرشاوتنظامي   نتاجا  ا  ابملعلومات  املرتبطة  واملامرسات  والتدابري  واملوارد  الأنشطة  مجيع  املعلومات 

نتاج املعلوما ىل   هتاوتنوع جماال  ت أأنشطة البحث عىل اختالف مناجههاواستامثرا. ويشمل ا  ابال ضافة ا 

مس تواي اختالف  عىل  والابتاكر  والتطوير  أأيضا  هتاجلهود  يشمل  كام  والتأأليف   ا  اال بداعية  اجلهود 

وردت   اليت  التعريفات  أأغلبية  أأن  واملالحظ  والتطبيقية  والتثقيفية  التعلميية  الأهداف  خلدمة  املوجه 

املع جممتع  ابشان  هذا  بناء  ربط  عىل  مجملها  يف  ترتكز  تكنولوجيا جملمتلومات  بني  املزاوجة  عىل  ع 

ليس من السهل وضع تعريف حمدد، واحض  "املعلومات ووسائل االتصال املتطورة ويبقى القول أأنه  

املعلومات   وتكنولوجيا  احلديثة  االتصال  وسائل  توفري  يكفي  ال  ذ  ا  املعلومات  جممتع  ملفهوم  وشامل 

متع عىل  جمل وأأشاكلها يف جممتع ما ليحمل هذه التسمية، بل البد فوق ذل من أأن يتوفر هذا ا  بأأنواعها

لقد تعددت مفاهمي جممتع املعلومات بناء عىل املنطلقات  "الوعي   و  درجة عالية من التكوين والتأأهيل

ارتباطها   بشأأنه ومدى  قدمت  اليت  التعريفات  خمتلف  علهيا  تقوم  اليت  الأسس  مبصطلحات  أأو  مضنيا 

حتمل سامت مظاهر التطورات احلاصةل يف خمتلف جماالت احلياة وهكذا فا ىل جانب مصطلح جممتع 

الصناعي  بعد  ما  وجممتع  االتصاالت  وجممتع  املعرفة  جممتع  جند  نه    .املعلومات  كثري  "ا  رواج  من  وابلرمغ 

ال تزال غري واحضة املعامل بشلك   انمن املصطلحات الفكرية يف حياتنا، ومن بيهنا جممتع املعلومات، فا  

  .اتم وغري متفق علهيا، بل وتعاين من تعدد املفاهمي أأحياان
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هذا   ربط بناء عىل مجملها  يف ترتكز املعلومات جممتع بشان وردت اليت التعريفات أأغلبية أأن املالحظ

 من ليس"أأنه   القول ويبقى  املتطورة االتصال ووسائل  املعلومات تكنولوجيا  بني املزاوجة عىل اجملمتع

ذ املعلومات جممتع ملفهوم وشامل  واحض  حمدد،  تعريف وضع السهل  االتصال توفري وسائل  يكفي  ال  ا 

التسمية، ليحمل ما جممتع يف وأأشاكلها بأأنواعها املعلومات وتكنولوجيا احلديثة  فوق البد بل هذه 

 ."والتأأهيل والوعي  التكوين من عالية درجة عىل اجملمتع هذا يتوفر أأن من ذل

 2003جنيف   مقة  يف  املعلومات  جممتع  تعريف 

 بناء" شعار حتت 2003 السويرسية جنيف   ابلعامصة املعلومات الأوىل جملمتع العاملية القمة انعقدت

 دوةل رئيس 56 و مشارك  6000من   أأكرث مبشاركة  "اجلديدة الألفية يف عاملي  حتد :املعلومات جممتع

واليت دول اهامتم حمل أأصبحت اليت القضااي من العديد ملناقشة  هذه أأولوايت مضن برجمت العامل 

 :مثل القمة

  .اال نرتنيت وش بكة املعلومات أأمن -

 .الفكرية امللكية حقوق -

 .العاملي  املعلومات جممتع ومتويل دع  -

 .الربجميات -

 .والتعبري الرأأي حرية -

 .اال عالم وسائل دور -

نه ىل التطرق الرضوري  من ا   معلومات جممتع اعتبار هو القمة  اعمتدته اذلي  املعلومات جممتع مفهوم ا 

ويتجه هدفه جامع جممتع  املعلومات اس تحداث فيه فرد  لك  يس تطيع جممتع التمنية، حنو اال نسان 

واس تخداهما والنفاذ واملعارف لهيا   تسخري من والشعوب واجملمتعات الأفراد فيه ويمتكن وتقامسها، ا 

للهنوض اكمل ماكانهتم    مقاصد من  انطالقا وذل م،هتحيا نوعية ولتحسني املس تدامة بتمنيهتم ا 

الأمم ومبادئ  وتسخري اال نسان، حلقوق العاملي  لال عالن الاكمل ابالحرتام والمتسك املتحدة ميثاق 

تكنولوجيا ماكانت  ىل يسعى  للجميع جممتع وأأنه التمنية بأأهداف للهنوض واالتصاالت املعلومات ا   ا 

اس تفادة  التنوع وتعزيز  واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا تتيحها اليت الفرص من امجليع ضامن 
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واحرتامه  التنوع لأن جامع معلومات جممتع لبناء واال قلميي  ادلويل التعاون بدور والاعرتاف الثقايف 

نسانية املشرتك الرتاث الثقايف هو هذه  احرتام أأساس عىل املعلومات جممتع يقوم أأن ينبغي   .مجعاء لال 

 .احلضارات و الثقافات بني احلوار يشجع أأن و املفاهمي،

 احلياة جوانب لك يف فوائد حتقيق ميثل ونرشها واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا اس تعامل أأن كام

 واخلدمات العمليات يف  أأمهية عىل تنطوي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وتطبيقات .اليومية

 العمل فرص وتوفري والعمل والتدريب والتعلمي الصحية واملعلومات الصحية والرعاية احلكومية

دارة البيئة وحامية والنقل والزراعة التجارية والأعامل  الكوارث، من والوقاية الطبيعية املوارد وا 

 علهيا. املتفق اال منائية الأهداف من وغريها الفقر واستئصال والثقافة،

جناز أأكرب ولعل  يمتثل املتتبعني واملهمتني لك وابتفاق املعلومات متعجمل  الأوىل العاملية القمة به قامت ا 

عالن يف تصبو املعلومات جممتع لبناء وقاعدة مكرجعية العمل وخطة املبادئ ا  ليه اذلي   دول لك ا 

اس تحداث فرد لك يس تطيع جممتع  التمنية، حنو ويتجه الناس غايته جممتع .العامل   و املعلومات فيه 

لهيا النفاذ  و املعارف والشعوب  الأفراد  ميكن  حبيث  وتقامسها واس تخداهما  ا   تسخري من واجملمتعات  

ماكانهتم يف اكمل  مقاصد من  انطالقا حياهتم  وذل نوعية حتسني ويف املس تدامة بتمنيهتم الهنوض ا 

 .اال نسان العاملي حلقوق لال عالن الاكمل ابالحرتام والمتسك املتحدة الأمم ميثاق  ومبادئ

 2005 تونس  مقة  يف  املعلومات  جممتع  تعريف 

قد حرض القمة وفود مثلت   قدر ب  147و  مشارك )مندوب( بني    800دوةل بعدد من املشاركني 

املدين اجملمتع  و  اخلاص  القطاع  الوطنية،  الرمسية  عىل  املؤسسات  القمة  أأشغال  ركزت  قد  و   ،

 املوضوعات التالية : 

 مساةل الفجوة الرمقية.  ▪

 اس تغالل الرصيد التكنولويج و االتصايل لتحقيق التمنية الشامةل يف بدلان العامل.  ▪

 تدويل أأدارة الأنرتنت. ▪

 صندوق التضامن الرمقي ادلويل.  ▪
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 بسامت يمتزي هذا اجملمتع اهامتمه مصمي يف البرش يضع تمنوي توجه ذي جامع عاملي  جممتع معلومات متعجم 

 :  أأنه أأبرزها لعل عديدة،

نشاء من العامل  يف ماكن لك  يف والشعوب  واجملمتعات الأفراد ميكن لهيا واملعارف والنفاذ املعلومات  ا   ا 

يف اكمل حتقيق هلم يتس ىن حىت فهيا واملشاركة وتقامسها وتبادلها مهنا واال فادة ماكانهتم    الهنوض ا 

 ذل الأهداف يف مبا علهيا، املتفق املس تدامة التمنية  ومقاصد أأهداف وبلوغ احلياة نوعية وحتسني

لفية اال منائية  والرتابط وحرايته الأساس ية اال نسان حقوق باكفة اال طار هذا  يف الأفراد يمتتع وأأن .للأ

 .املعلومات تدفق وحرية التعبري حرية مقدمهتا ويف للتجزئة قابليهتا وعدم بيهنا

ماكانت يسخر  هائل  من تأأثري لها  ملا التمنية، أأهداف خدمة يف  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا  ا 

 يف البرش، وذل بني والتفاعل البرشية الأنشطة يف حتول من حتدثه ومبا احلياة، مظاهر مجيع عىل

طار  فرص خلق   وتدع  الاقتصادي  المنو وتودل اال نتاجية تزيد  جبارة  وس يةل أأو  أأداة اهنبأأ  الوعي  من ا 

 .التقليدية العقبات تذليل عىل قدرهتا عن فضال العمل،

والبدلان البدلان بني أأي وبعضها، احلكومات بني والتعاون واملشاركة التضامن حيقق  املتقدمة 

 داخل جممتعات أأي و اجملمتع املدين، اخلاص القطاع :ال خرين املصلحة أأحصاب وبني وبيهنا النامية،

كذل .ومنصفة للجميع وعادةل  متناسقة تمنية وحتقيق الرمقية الفجوة سد  أأجل من  البدلان، هذه  و 

طار يف الثقايف واحرتام ادلول، مجيع بني الس يادة  يف املساواة ملبدأأ  احرتام من ا   واللغوي، التعدد 

اتحة عن فضال للشعوب، الثقايف واال رث الرتاث عىل واحلفاظ للنفاذ فرص ا   للمعلومات أأفضل 

بصفة هذه داخل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطبيقات من واال فادة  :خاصة اجملمتعات 

 املس تقبل، العامةل يف القوى ومه لتطبيقها الساعني  وأأوائل مبتكرهيا طليعة يف ابعتبارمه للش باب،

 أأن ميكن ملا والضعيفة والفقراء، ملهمشة والفئات اخلاصة الاحتياجات  وذوي والطفل للمرأأة وكذل

 التمنية.  أأرفع من مس توايت وحتقق والعدل املساواة تتيح متكينية بيئة هيئة من ذل حيققه
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   العربية  ادلول  امعة جل  املعلومات  جممتع   تعريف 

العرب  الوزراء جمللس   الفنية الأمانة عن تقرير مضن ابلقاهرة 2005 ماي يف صدر تعريف هو

دارة  واملعلومات لالتصال معل   خطة تفعيل حنو" عنوان حتت املعلومات وتكنولوجيا االتصال ا 

قلميية رؤية :جنيف  ."العربية املنطقة يف املعلومات جممتع وتطوير دلفع ا 

 تطبق الاس تخدام  اليت والاجامتعية الاقتصادية البيئة بأأنه" التقرير هذا يف املعلومات جممتع ويعرف

هذه وتعين اال نرتنت، ذل يف مبا اجلديدة واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا الأمثل  بنرش 

 وتتنوع  .واملهنية الشخصية هتم  حيا يف الأفراد عىل النفع ليعم  عادال توزيعا وتوزيعها التكنولوجيات

 التعلمي، واخلدمات  تشمل حبيث  هتاجماال وختتلف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا اس تخدام أأمثةل

أأن وغريها،  احلكويم، اجلهاز وفاعلية المتويلية، واملوارد والبنوك والصحية، الاجامتعية ذ   جممتع ا 

لهيا حيتاج اليت املعلومات  عىل العثور يف أأقل وقتا يس تغرق املعلومات بفاعلية بشلك ويمتتع ا   عام 

نتاجية  .أأفضل وا 

 جملمتعالعاملية   القمة ذل أأجل من وتقام رأأهيا وكيفية الرمقية الفجوة مبشلكة امجع العامل  وينشغل

يف الأوىل مرحلتني عىل لالتصاالت ادلويل واال حتاد املتحدة الأمم تتبناها واليت املعلومات  اكنت 

عن   جبنيف  للقمة الأوىل املرحةل أأسفرت وقد.  الشقيقة تونس يف والثانية 2003 ديسمرب  يف جنيف 

درأاك  .منه الاس تفادة وتعممي  املعلومات جممتع لبناء  للعامل  معل  وخطة مبادئ ال عالن التوصل  من وا 

املاكنة جملمتعا يتبوأأ  أأن يس هتدف اذلي الفوري التحرك لأمهية العربية ادلول  به تليق اليت العريب 

قرار مت  املعلومات، تكنولوجيا عرص  يف وحبضارته  مقة يف جمال  املعلومات يف العربية اال سرتاتيجية ا 

 . 2001عام عامن

 أأس باب ظهور جممتع املعلومات 

ىل ظهور جممتع املعلومات يف تطورين مرتبطني ببعضهام البعض وهام   : الأس باب اليت أأدت ا 

عىل املوارد الأولية    فقد بدأأ الأمر ابالعامتد)يف اجملمتع الزراعي(  :   التطور الاقتصادي  ▪

التالية   املرحةل  ويف  البرشي،  واجلهد  واحليواانت  واملاء  الرحي  مثل  الطبيعية  والطاقة 
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والغاز  الكهرابء  مثل  املودلة  الطاقة  عىل  الاعامتد  أأصبح  الصناعي  اجملمتع  مرحةل 

نه يعمتد يف تطوره بصفة أأساس ية عىل   والطاقة النووية. أأما اجملمتع ما بعد الصناعي فا 

 املعلومات والش باكت.

التكنولويج  ▪ واحض   :   التطور  بشلك  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  سامهت  فقد 

يف المنو الاقتصادي، ويرى بعض الاقتصاديني أأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

جممتع   وتطور  لنشأأة  دافعة  الاقتصادي  المنو  من  جدا  طويةل  موجة  حتدث  سوف 

 املعلومات.

 املعلومات  جممتع ت  سام 

 التكنولوجية والنشاطات يف اجملاالت واس تعامالهتا املعلومات ابنتاج هتمت احلديثة  اجملمتعات بدأأت  لقد

 اىل طريقها اتخذ املعلومات هذه  اصبحت وقد  . والتجارة وغريها والصناعة العلوم جمال يف وكذل

يتالمئ التطبيقي  اجلانب حياتنا   مكوانت امه من املعلومات تعترب وعليه  اخملتلفة والبيئات اذلي 

ميدان اساس يا عنرصا احلديث العرص  يف برزت املعلومات ان حيث  .املعارصة  بني التنافس يف 

 .الاخرية الفرتة يف الاقتصادي العاملي  النظام عىل بدوره انعكس وهذا املنتجة ادلول

املعلومات خمية حتت تعيش اليوم جممتعات ان  عىل واجامع اتفاق هناك  زواايها  لك من  تطرزها 

 :  مهنا السامت من بعدد املعارص املعلومات جممتع اتسم ولقد هذا واطرها

 .املعلومات انفجار ▪

 . اسايس مكورد املعلومات امهية زايدة ▪

 . املعلومات معاجلة يف التكنولوجية املبتكرات بزوغ ▪

 . املعلومات عىل لكيا املعمتدة واملنظامت اجملمتعات منو ▪

 . املعلومات مع العاملني فئات تعدد ▪

 مطبوعة. غري او ورقية ال أأوعية يف املعروضة املعلومات مكية تزايد ▪
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 خصائص جممتع املعلومات 

 :يتسم جممتع املعلومات خبصائص عديدة مهنا ما ييل

نتيجة لتدفق املعلومات الهائل واليت أأخذت تمنو مبعدالت كبرية نتيجة    انفجاراملعلومات: - ▪

ىل صناعة. نتاج املعلومات ا   للتطورات العلمية والتقنية احلديثة، وحتول ا 

حيث حلت املعلومات حمل الأرض   زايدة أأمهية املعلومات مكورد حيوي اسرتاتيجي: - ▪

 والعامةل ورأأس املال واملواد اخلام والطاقة. 

جممتع املعلومات مرتبط أأساسا بتكنولوجيا املعلومات، بل يرى  :   كنولوجيا االتصاالت ثورة ت - ▪

 البعض أأن التطور التكنولويج هو القائد الأسايس للتغري الاجامتعي.

ويه تعين صبغ العامل بصبغة واحدة حيث حيدث تالمح بني ادلاخل واخلارج، ويمت   :  العوملة - ▪

نسانية.  فهيا ربط اجملمتع احمليل والعاملي بروابط اقتصادية وثقافية وس ياس ية وا 

املعلومات - ▪ عىل  القامئ  اكحلاسوب   :   الاقتصاد  وأأدواهتا  املعلومات  عىل  حاليا  الاقتصاد  يعمتد 

 ال اخملتلفة. والربجميات ووسائل االتص

ىل ثالث قطاعات   :  ظهور قطاع املعلومات - ▪ اكن يقسم الاقتصاديون النشاط الاقتصادي ا 

: الصناعة،  يه  وهو    الزراعة،  رابع  قطاعا  واملعلومات  الاقتصاد  علامء  أأضاف  اخلدمات.وقد 

 قطاع املعلومات. 

يتسم جممتع املعلومات بظهور العديد من نظم املعلومات اليت تتباين  :   تنوع نظم املعلومات - ▪

 حسب التخصصات.

املعلومات - ▪ مع  املتعاملني  فئات  النفاذ :   تعدد  ىل  ا  امجليع  بقدرة  املعلومات  جممتع  ىل   يمتزي  ا 

 املعلومات واملعرفة، لأهنا مفتوحة للجميع برصف النظر عن اجلنس أأو املس توى.
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 معايري جممتع املعلومات 

املعلومات عرص  حول  الباحثني  اجهتادات  انتقال ل  كرثت  عىل  احلمك  خاللها  من  ميكن  معايري  وضع 

ىل مرحةل جممتع املعلومات، اس تخلص  . ةالتالياملعايري ولمي مارتن   اجملمتع ا 

اجملمتع  :   املعيارالتكنولويج - ▪ يف  الأساس ية  القوة  مصدر  املعلومات  تكنولوجيا  تصبح  عندما 

 .  واملصانع والتعلمي واملزنلوحيدث انتشار واسع لتطبيقات املعلومات يف املاكتب 

عندما يتأأكد دور املعلومات كوس يةل لالرتقاء مبس توى املعيشة، وينترش   :   املعيارالاجامتعي - ▪

 الوعي ابملعلومات.

عندما تربز املعلومات مكصدر اقتصادي أأو كخدمة أأو سلعة، ومكصدر   :  املعيارالاقتصادي - ▪

 . للقمية املضافة، ومكصدر خللق فرص جديدة للعامةل

الس يايس - ▪ العملية  :   املعيار  وبلورة  تطوير  ىل  ا  املعلومات  حرية  تؤدي  عندما 

جامع الرأأي.  الس ياس ية،وذل من خالل مشاركة أأكرب من قبل امجلاهري وزايدة معدل ا 

واحلرص  :   املعيارالثقايف - ▪ الفكرية  امللكية  اكحرتام  للمعلومات  الثقافية  ابلقمي  الاعرتاف  عند 

 صية والصدق اال عاليم والأمانة العلمية.عىل دقة البياانت الشخ 

 حتدايت جممتع املعلومات 

العاملي  املس توى  عىل  التحدايت  مهنا  املعلومات  جممتع  عن  جنمت  اليت  التحدايت  من  مجموعة  هناك 

   .والتحدايت عىل املس توى الوطين

 وتشمل:  عىل املس توى العاملي 

الس ياس ية:- ▪ اليت   التحدايت  القوة  ميكل  املعلومة  ميكل  ومن  قوية،  حاجة  للمعلومة  احلاجة 

 تؤثر عىل صانع القرار الس يايس يف أأي جممتع.

ىل املعلومات اليت تطور   :   التحدايت الاقتصادية - ▪ نقص املوارد الاقتصادية يعين احلاجة ا 

 اقتصادايت ادلول وحاجاهتا املس تقبلية.
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ىل املعدات والربجميات   :   التحدايت التكنولوجية - ▪ ويمتثل يف حاجة ادلول واجملمتعات ا 

 واملساعدة الفنية.

ويمتثل يف ضعف البناء التحيت املعلومايت الكوين وانكشافه للتعدايت    :  التحدي الأمين - ▪

 ووجود ثغرات أأمنية كبرية. 

 :   التحدايت عىل املس توى الوطين -

حتدي التخلف والفقر والأمية واجلرمية  حتدي التمنية وادلميقراطية وحقوق اال نسان ويشمل ▪

 واملشالكت الاجامتعية اخملتلفة والفساد اال داري والس يايس.

 التحدي البرشي ونقص الكفاءات بسبب عدم التأأهيل وجهرة الكفاءات.- ▪

 : التأأقمل الثقايف والتكوين الثقايف املعلومايت. التحدي الثقايف- ▪

ىل تكوين بناء معلومايت حتيت متاكمل : التحويل من  التحدايت الرتبوية- ▪ النظم التقليدية ا 

 املهنج وطرق التدريس. -يشمل:

 : الاس تقرار الأمين قبل وأأثناء معليات التحول جملمتع املعلومات. التحدي الأمين- ▪

 قياسات جممتع املعلومات 

 :و تشمل العنارص التالية 

 

جاهزية  اجلاهزية ▪ مدى  متثل  ويه  املعلومات    :  تقنية  من  والاس تفادة  لالنتقال  اجملمتع 

 واالتصاالت

: تصف املدى والهدف اذلي تس تخدم فيه هذه التقنية يف قطاعات خمتلفة مثل   الكثافة

الأعامل أأو التعلمي وغريها. وهذه املؤرشات أأساس ية يف جممتع املعلومات وتقدم الأساس  

 .اتلقياس أأداء جممتع ما يف بناء جممتع املعلوم

 :يتعلق أأساسا ابلتغريات التنظميية)للأعامل احلكومية مثال( اليت تصف الأثر: ▪

واملؤسسات- الأفراد  بني  ابلعالقة  يتعلق  فامي  العمل  تنظمي  يف  اجلديدة   .الطرق 

نتاج فامي يتعلق ابلعالقات داخل منشأ ت اال نتاج وفامي بيهنا-  .الطرق اجلديدة لال 
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 .املال البرشي ابعتباره قاعدة معرفيةالاستامثرات البرشية ورأأس -

 .القدرة عىل احلركة بني اجملمتعات والتنافس-

 الابتاكر والبحث والتطوير ابعتبار أأساس املس تقبل-

خيص    :  النتيجة ▪ فامي  اال نتاج  منشأ ت  مس توى  عىل  حدث  ملا  اخلتامية  النتيجة  يه 

الاجامتعي   اال نتاجية اب  و  والأثر  أأساسا  ترتبط  احملصةل  الاجامتعي  مؤرشات  ملس توى 

 :وتصف

 .اال نتاجية والتنافس-

 .التوظيف وسوق العمل-

 . التجانس عدم الاستبعاد الاجامتعي -

 

 

 

 

 

 

 

                                      


