
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 تكنولوجٌا المعلومات  المادة :

 صباحً ومسائً/ اذاعة  ثالثة صحافة وال المرحلة :

 مدرس المادة : م.د .عبدالرحمن محمود

 ( تكنولوجٌا المعلوماتمحاضرات الفصل الثانً مادة )

المؤسسات التً تتعامل مع المعلومات بشكلها التقلٌدي و سبك وان اخذنا فً الفصل االول من هذا العام 

نظرٌات التأثٌر وتلوث المعلومات و سوف نتطرق فً هذا و خوصاها و مجتمع المعلومات و  المعلومات

الفصل الى كٌفٌة تعامل التكنولوجٌا مع المعلومات من ناحٌة الخزن و المعالجة و االسترجاع اي اتاحتها 

 بشكل االلكترونً  .

 -( والتً تتضمن الموضوعات االتٌة : عصر المعلومات الفصل عن )  ستكون محاضرتنا االولى فً هذا

 اوالً : عصر المعلومات 

ٌتسم المجتمع فً ولتنا الحالً بأنه عصر المعلومات وٌأتً بعد العصر الصناعً ، حٌث المجتمع فً 

مجال التصاد الحمبة التً تلً المرحلة الصناعٌة ٌتصف بأنه النمو االلتصادي فٌه ٌعتمد على التوسع فً 

ً على نظم المعلومات بتكنولوجٌتها المتمدمة )والتً تشمل الحواسٌب و ملحماتها  الخدمات المبنٌة اساسا

 والبرامج و اجهزة االتصال والتواصل الذكٌة ( .

ان التصاد المعرفة و صناعة المعرفة و حسب رأي الخبراء االمرٌكٌٌن و التً تنتج و توزع المعلومات و 

الوالٌات  المتمدمة و خاصة الً من السلع و الخدمات لد شكلت ربع االنتاج المومً فً الدولاالفكار بد

لد ٌتغٌر نمط االلتصاد االمرٌكً من التصاد السلع الذي كان محور المتحدة االمرٌكٌة و علٌه نلحظ 

 دة االمرٌكٌة .االلتصاد االمرٌكً الى التصاد المعلومات المبنً على نظم المعلومات فً الوالٌات المتح

 ثانٌاً : سمات عصر المعلومات 

  -هنان عدة صفات او سمات لعصر المعلومات ومنها ما ٌلً :

انفجار المعلومات / المعلومات المنتجة فً الولت المعاصر تعد اكثر اهمٌة مما انتج فً تأرٌخ  -1

ا الحدٌثة التً تطورات التكنولوجٌة جداً نتٌجة سرٌع ان المعلومات تتزاٌد بمعدالتالبشرٌة و

ٌشهدها العالم و ظهور تخصصات علمٌة جدٌدة و تداخل المعارف البشرٌة الجدٌدة و نمو الموة 

المنتجة و المستهلكة للمعلومات ، وان المعلومات تتراكم ٌوم بعد اخر مكونه ظاهرة تسمى 

اصبح مهماً  بأنفجار المعلومات و التً تمٌز و توضح معالم الحمبة المعاصرة و ان هذا التراكم

 وٌشبه تراكم رأس المال . 



زٌادة اهمٌة المعلومات / نلحظ ان المعلومات اصبحت ذات اهمٌة بالغة حٌث تدخل فً جمٌع  -2

انشطة االنسان و ٌمكن ان تكون لد حلت مكان االرض و العمالة و رأس المال و المواد الخام 

المادة الخام لصناعة المعلومات او حٌث اصبحت تتدخل فً كل االنشطة و الصناعات ، و اصبحت 

صناعة المعرفة حٌث ٌمكن لجمٌع المطاعات ان تصبح ذات فائدة عند اضافة المعلومات و على 

سبٌل المثال ان العمالة غٌر الفنٌة عند تعلمها و امتالكها للمعلومات المناسبة تصبح عمالة ماهرة 

او الصناعة و  الخرى سواء الزراعةو منتجة الى حد كبٌر ، فضال عن دورها فً المطاعات ا

لن اصبح كما هو الحال فً لواعد البٌانات االلكترونٌة و من هنا ٌمكن المول ان نتٌجة لكل ذ

 المعلومات ذات اهمٌة و لٌمة ٌمكن استثمارها فً بناء التصاد لومً لوي و تكوٌن ثروة ألي بلد.

جمٌع تمنٌات خزن المعلومات و  فً معالجة المعلومات / انظهور المبتكرات التكنولوجٌة  -3

معالجتها و عرضها من صور فوتوغرافٌة و افالم  متحركة و الرادٌو و التلفزٌون لد اضٌفه 

تمنٌة االلكترونٌة جدٌدة و متطورة جداً تمثلت فً الحاسوب الذي ٌختلف عن الوسائل االخرى من 

ومات و هذه الخواص تعطً حٌث و ظائفه و لدراته فً تحوٌل و خزن و معالجة و تداول للمعل

من ان عملٌة التفكٌر البشري تتضمن عنصر تحوٌل  كحمٌتالحاسوب اهمٌة خاصة عندما 

لن و تمدم تمثٌل و نموذج لعملٌة بإمكانه المٌام بذالمعلومات و ٌعد الحاسوب االداة الوحٌدة التً 

 الفكر البشري . 

ً على المعلو -4 مات / ان ظهور مثل هذه المنظمات و نمو المجتمعات و المنظمات المعتمدة كلٌا

المجتمعات اصبحت ظاهرة ٌتسم بها الولت المعاصر او الحالً و من امثله هذه المنظمات 

 مؤسسات الجرائد و االخبار و البنون و شركات التأمٌن و غٌرها . 

معاصرة ٌالحظ انفجار هذا المنظمات ظهر فً نفس الولت الذي شهد فٌه بداٌة الثورة المعلوماتٌة ال

حٌث كانت هذه المنظمات تعالج المعلومات بصورة ٌدوٌة او عملٌة بحته الى انه عند ظهور تكنولوجٌا 

 تشبه بالنظم االلٌة .  ٌرة حٌث اصبحتالمعلومات اصبحت ان هذه المنظمات تعتمد علٌها اعتماداً كب

للعمل البشري و  ةٌة و االلٌة / ان االمكانات الالنهائٌظهور نظم معالجة المعلومات البشر -5

فً ظهور نظم معالجة المعلومات البشرٌة و  بدأتالتطورات فً سعة و لدرة اجهزة الحاسوب 

االلٌة ، اي تعتمد على االنسان و االلة على حد سواء على اساس ان كل منهما ٌعد معالجاً 

معلومات التً للمعلومات اٌضاً ، و الذي امكن التوصل الى تكاملها معن فً اطار نظام معالجة ال

 اصبحت مخرجاتها معارف و لرارات ٌمكن تطبٌمها بصورة مباشرة .

تعدد فئات المتعاملٌن مع المعلومات / ٌتمٌز عصر المعلومات بوجود مثل هذه الفئات ومنها ما  -6

 ٌلً :

 و غٌرهم . واألدباءفئة صغٌرة تعمل على خلك المعلومات الجدٌدة مثل العلماء  -1

 نمل و توصٌل المعلومات مثل العاملٌن فً البرٌد و البر .فئة كبٌرة تعمل على  -2

 فئة تعمل على خزن و استرجاع المعلومات مثل اخصائً المعلومات و المكتبات .   -3

فئة المهنٌن مثل المحامٌٌن و االطباء و المهندسٌن الذٌن ٌمدمون خبراتهم ومعلوماتهم التً  -4

 اكتسبوها ممابل مبالغة مادٌة . 

 م ٌمضون اغلب اولاتهم فً الحصول على المعلومات .فئة الطلبة وه -5



 فئت المدٌرٌٌن مثل المحاسبٌن والمخطٌٌن والعاملٌن فً التسوٌك .  -6

 

زٌادة المعلومات المعروضة فً االوعٌة االلكترونٌة مثل االشرطة و االلراص الممغنطة و  -7

 االلراص اللٌزرٌة الناتجة عن انتشار الحاسوب . 

 

 المعلومات . ثالثا : معاٌٌر عصر

حددت الدراسات واالدبٌات المتعملة بهذه الموضوع ان هنان مؤشرات ٌمكن اعتبارها معاٌٌر كمٌة فً 

  -لٌاس مدى التوجه نحو عصر المعلوماتٌة ومنها ما ٌلً :

المعٌار التكنولوجً / اي تصبح التكنولوجٌا مصدر الموة االساسٌة و ٌحدث انتشار واسع  -1

 ً المكاتب و المصانع والتعلٌم و المنزل .لتطبٌمات المعلومات ف

و ٌنتشر وعً المعٌار االجتماعً / ٌتأكد دور المعلومات كوسٌلة فً رفع مستوى المعٌشة  -2

 الكومبٌوتر و المعلومات و ٌتاح لعامة الناس .

المعٌار االلتصادي / اي تبرز المعلومات كمورد و عامل التصادي سواء على النطاق المادي او  -3

 او السلع و مصدر لخلك فرص جدٌدة للعمالة . الخدمات

المعٌار السٌاسً / تؤدي حرٌة المعلومات الى تطوٌر و بلورة السٌاسٌة ، و ذالن من خالل  -4

 مشاركة اكبر عدد من الجماهٌر و زٌادة معدل اجماع الرأي .

الفكرٌة و الحرص المعٌار الثمافً / اي االعتراف بالمٌم الثمافٌة للمعلومات ومنها احترام الملكٌة  -5

على حرمة و سرٌة البٌانات الشخصٌة و الصدق االعالمً و االمانة العلمٌة و ذالن من خالل 

 التروٌج لها من اجل الصالح العام . 

 رابعاً: المجتمع العربً و عصر المعلوماتٌة .

ال ٌزال المستوى التعلٌمً فً الوطن العربً متدنٌاً وان الدول العربٌة ال تنفك على التعلٌم بشكل الذي 

ٌرفع من مستواه ، كما ان البحث العلمً هو االخر لم ٌحظى بمستوى جٌد سواء على مستوى 

تعانً من للة الجامعات او مراكز االبحاث العملٌة ، حٌث ان اغلب هذه الجامعات و المراكز البحثٌة 

التخصٌصات المادٌة و للة االهتمام بها من حٌث توفٌر ممومات البحث العلمً الصحٌح و التزال 

االمٌة عامة و االمٌة المعلوماتٌة مرتفعتٌن بشكل كبٌر وعلٌه نحن بحاجة الى تنوٌر النظم و العملٌة 

ود المبذولة فً تنمٌة البحث العلمً التربوٌة و التدرٌبٌة و التعلٌمٌة فً الوطن العربً ، و زٌادة الجه

و العمل على التوعٌة بأهتمٌتهُ كونه هو االساس فً تمدم البلدان ، فضال عن تطبٌك جمٌع نتائج 

البحث العلمً من اجل التنمٌة الوطنٌة ، لذالن ٌجب ان ٌكون هنان وعً و تجاوب مع المعلوماتٌة 

مع هذه التمنٌة المتطورة و تحوٌلها الى مصدر  الحدٌثة و ٌجب النهوض بها و جعل المجتمع ٌتجاوب

 ٌمكن استثماره فً التطور والتمدم . 



 


