المعرفة والمجتمع المعرفي
بحث للدكتور وفاق حافظ ( كلية االعالم – الجامعة العراقية )

المبحث االول

 المعرفة :تعريفها ،أنواعها ،مستوياتها
لقد اشار تقرير التنمية االنسانية العربية لعام 2003م الى ان المعرفة تتكون منن اليياننا
واالرش ننادا

والمعلوم ننا

واالفو ننار او م م ننز الين ننى الرماي ننة الت ننل يامل ننا االنس ننان او يمتلك ننا

الم تمننم مننن سننيا داللننل وتنناري ل مانندد وتو ننا السننلوب ال شننرا فردينا وميسسننيا فننل م نناال
النشنناا االنسننانل وافننة فننل انتننال السننلم وال نندما
()1

وفننل نشنناا الم تمننم المنندنل والسياسننة وفننل

الاياة ال اصة.
و اء

التعاريف المناطة للمعرفة يإ تالف وتفاو ويير فل مضامين ا ولنم يعنت تعرينف

واف ننل ل ننا فم ننن م م ننن رف ننا
والتطننو ار

ن نادة ننن م مو ننة المع ننانل واالمعتق نندا

الفوريننة التننل تتكننون لنندت االنسننان نتي ننة لمانناوال

المايطة نا

()2

واالاو ننام والمف ننا يم

المتكننررة لف ننم ال نوا ر واالشننياء

و رف نا ا نرون ان نا االااطنة الشنلء اا العلنم نا والمعرفنة نل اشنمز واوسنم

التاكينند مننن العلننم لننب ان التننل اسننتطاا االنسننان ا ت ننارل وننان لديننا العقننز ال ن ا يفوننر فيننا ان
()3

ي معا ير مرااز التاريخ االنسانل الطويز اواسا وفورل و قلا.

وي صننق نننانون اكسننفورد للكننة االنوليايننة  Oxford English Dictionaryمسننة ا منندة
لشرح ولمة معرفة ومن يين ا:
 -1االستيعاب العقلل الواضح واالكيد.

( )1

مننان

الموتننب االنليمننل للنندوب العربيننة تقريننر التنميننة االنسننانية العربيننة لعننام 2003م ناننو انامننة م تمننم المعرفننة

المط عة الوطنية 2003م ق .36
( )2
( )3

معتصم اول السنوا المعرفة والعلم الاقيقية م لة المعلم متوفر لى مونم www.darabonline.org

ايت نناب الص ننلوا ال ا ننو العلم ننل وا مي ننة ف ننل مي ننادين العم ننز الموس ننو ة العربي ننة للكوميي ننوتر واالنترنن ن

2004م متوفر و لب لى مونم الموسو ة االلكترونل لى ش وة االنترن .
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 11آ ار

 -2مليننة الف ننم مننن ايننو وون ننا اقيقننة او االننة او رف نا الف ننم الن ننرا او العملننل انند
الفنون او العلوم او الصنا ا ...
التل يتم اكتساي ا الدراسة او التعليم او الت ار او سعة االطالا.

 -3المعلوما

م اوننة ننن اقنايم ومفنا يم يمونن تطييق ننا ا

وبن لب فنان المعرفنة مننا نل اال معلومنا

ان المعرفننة يموننن ان تكننون معرفننة موضننوا او معرفننة ويننف تقننوم لعمننز مننا او معرفننة ويننف ن نند
معلومننا

ف ننل اصنالا تتكننون مننن اقننايم ومعتقنندا

ومفننا يم وافوننار وااوننام وتونعننا  .فالمعرفننة

نتال لعناصر متعددة والتل من ا م ا:

 -1المعلومات  -2البيانات  -3القدرات  -4االتجاهات
فالمعلوما
ننرار ا ا ان

نا والييانا

ال تتاوب الى معرفة اال ا ا استفاد من ا االنسنان فنل ملينة ات نا

نناا الكومييننوتر سن ز مليننة ت ميننم و ننان وتاويننز الرمننوا الننى معلومننا

ولكننن

الكومييوتر نفسا ال ي لم المعرفة فالمعرفة نا يوون ا االنسنان ويطور نا االسنتفادة منن اال ناة

االتص ننالية م ننن اول ننا والوس ننايز االلكتروني ننة فضن نالا ننن االس نناليب والوس ننايت التقليدي ننة اال ننرت
والتنشية والتعليم .فالمعرفة االنسنانية فنل ن ا الينوم اصن ا

وغير ا من الم اال
ل ار من المعلوما

منن ا نم وامنز االنتصناد والسياسنة

االنسنانية ومنا لنم نسنتطيم ف نم المعرفنة وطنر تكوين نا فانننا نند نقنم ضناية
والييانا

ال اي ة والمتاايدة يوم عد يوم.

وت م المعرفة لى الينى الرماية التل تمتلب ير التعليم الرسمل والدروس المسنتفادة منن
ين ار

العمننز والاينناة وتشننمز الاقننايم والقصننق والصننور ومو ننا

السننلوب ال شننرا .مو قننة او

ش ننفا ة او ض ننمنية وتش ننمز المعرف ننة الميسس ننية لم تم ننم م ننا ل ننى الت نناريخ وال قاف ننة والتو ننا
()4

االستراتي ية واالشواب التنطيمية.

ويشننير عننك المفو نرين ام نناب ( ارسننز) و (د اركننر) ال ييننر فننل االدارة الننى ان المعرفننة فننل
و ر ا امر ش صل النس ة لالنسان ومسألة صوصية اما المعلوما

ف ل لنى العونس منن

لب ان ا املة ويمون الاصوب لي ا .فالمعرفنة ننا ال يمونن نقل نا م مل نا النى اال نرين ونند
يعتري ننا ع ننك التكيي ننر ا ن نناء مااول ننة نقل ننا وم ننا وانن ننا ن نندما نا نناوب ان نتقاس ننم معرفتن ننا ش ننأن
( )4

تقرير التنمية االنسانية العربية لعام 2003م مصدر سيم ورل ق .36
2

موضنوا مننا مننم شن ق آ ننر فننأن مننا ننقلنا يصن ح فننل ا ننناء مليننة التواصننز معلومننا

()5

ان تص ح ند استق ال ا مرة ا رت اءا من المعرفة ولكن ا معرفة ش صية للمتلقل

ال تليننو

والمعرفة االنسانية وما يين العديد من الفالسفة والمفورين ان ا تتشنوز يواسنطة اسنلوبين منن

االسننت دام العقلننل :االوب ننو االسننتن اا ايننو يموننن االنسننان مننن اسننتنتال المعرفننة اال تمنناد
منطقيننة و ايتننة تنندب لي نا .وال ننانل ننو االسننتقراء الن ا يقننوم لننى اسنناس الت ربننة

لننى مفننردا

التل يمون لالنسان نياس ا ودراست ا وااصاي ا.

وب ن ا فننان المعرفننة ننند تكننون ص نرياة (مدونننة مس ن لة شننوز صننور او ا ننرت) او ضننمنية

(التص ننرف او الس ننلوب ال ش ننرا التلق ننايل) وان انتا ننا ال يقتص ننر ل ننى االش ننواب التقليدي ننة للعل ننم
وال اننو العلمننل يننز تنننتة المعرفننة و ن لب ننن صنننوف التعييننر االديننل والفنننل والنشنناا االنتننا ل
لل قافتين العالمية والشعيية.
وتأسيس ن ا لننى لننب فننأن المعرفننة

والمدروا
آليا

ننل اصننيلة ن ا االمت ناال ال فننل يننين المعلومننا

الاسية والقدرة لى الاوم فنان نتلقى المعلوما

ونتم ل نا فنل قولننا نطينم لي نا

االستن اا ست الق المعرفة الضمنية الكامنة ي ا وآليا
()6

وال ي نرة

االستقراء لتوليند معرفنة ديندة

انطالنا من ا.

( )5

ننن :مايوننز يننز ا ننر المعلومننا

فننل الم تمننم د ارسننة لطييعت ننا ونيمت ننا واسننتعمال ا مروننا االمننا ار للد ارسننا

وال اوو االستراتي ية ا2004 1م ق  -40ق .41


االس ننتقراء :ن ننو لن ننب االسن ننلوب الت ريين ننل الملمن ننوس والماسن ننوس والق ننايم لن ننى تاصن ننيز العلن ننوم من ننن نننالب الت ربنننة

والممارسة ا يعتمد لى العلوم الطييعينة واال تما ينة و لنى مفنا يم االاصناء التنل تتاندو نن االاتمناال
فان االستقراء يتطور مم تطور ت ارب االنسانية فل م تلف العلوم.

( )6

ا

نييز لل انتصاد المعرفة :المعنى والمكات مصر م لة و ا

59

2003م ق .29
3

ن ر و ا

و نالط م

ن ر فل ال قافنة والسياسنة م5

 أصناف المعرفة
و لننى ن ا االسنناس تصنننف المعرفننة الننى ننالو اننواا رييسننية اسننب التطننور العقلننل لالنسننان
ف ل:
أ -المعرفننة الاسننية :و ننل التننل يوتسنني ا االنسننان ننن طريننم اللمننس واالسننتماا والمشننا دة

الم اش ن نرة ا تقتصن ننر لن ننى م ن ننرد مالا ن ننة ن نوا ر سن ننيطة تقن ننف نن نند مسن ننتوت االدراب
الاسننل العننادا دون ان تت ننا الننى اي نناد الصننال

او تسننعى الننى ادراب العالنننا

القايمننة

يين ال وا ر و ا النوا من المعرفة سيت ا ت ارل ان ادلنة االننناا متنوافرة (ملموسنة) او
ايتة فل

ن االنسان.

ب -المعرف ننة الفلس ننفية :وتعتي ننر المرال ننة ال اني ننة م ننن م ارا ننز التفوي ننر االنس ننانل ف ننوراء االم ننور
الوانعية الموتسن ة المالا نة تناتل مسنايز ا نم ومطالنب ا عند تعنالة الفعنز واندل وتتنناوب
الفلسنفة ن ل المسننايز الد ارسنة وال اننو وال يقتصننر لنى العننالم الطييعننل واندل يننز ترتقننل
الى الم الميتافيايقل اا او ما وراء الطييعة-

و ن ا النننوا مننن المعرفننة يتطلننب النضننة الفوننرا والتعميننم فننل د ارسننة ال نوا ر المو ننودة

ايو ان مستوت تاليز االاداو والمسايز المدروسة يو ب االلمام قوانين ونوا ند لمينة
ستن اا الاقايم ن طريم ال او والتمايق.
ل -المعرفننة العلميننة :و ن ا النننوا مننن المعرفننة يقننوم لننى اسنناس المالا ننة المن مننة لل نوا ر
و لنى اسنناس وضننم الفرضننيا
الييانا

( )7

()7

العلمينة الماليمننة والتاقننم من ننا نن طريننم الت ربننة و مننم

وتاليل ا.

ايت اب الصلوا .مصدر سايم .وو لب معتصم اول السنوا ايض ا مصدر سايم.
4

وقد قسمها البعض االخر الى عدة معارف منها:
أ -معرفة رياضية او اميريقية.
ب -معرفة رسمية او سردية.
ل -معرفة دار ة او متعمقة.
د -معرفة مدروة الاواس او مستنت ة العقز.

ه -معرفة استقرايية ومن م من نسم ا اسب م ال ا وطييعت ا الى(.)8
و -معرفة لمية :ترتكا لى لوم الطييعا .
ا -معرفة اللسانيا  :ويأتل لى رأس ا لم اللكة.

ح -المعرفة الكامنة وراء الفنون :ايو يعتير الفن فل و رة ضرب من المعرفة.
ا -معرفة ال يرة العملية :و ل المعرفة الدار ة.
 مستويات المعرفة
اما من ايو مستويا

المعرفة او المادة المعرفية ف ل تيدأ ين :

 -1البيانااات و ننل اقننايم موضننو ية غيننر مت ار طننة تص ن ح معلومننا

ننندما يننتم تصنننيف ا

وتنقيم ننا وتاليل ننا ووض ننع ا فننل اطننار واض ننح ومف ننوم للمتلقننل .والييان ننا
واالارف واالاصاييا
 -2المعلومات و ل ييانا

( )8


م ننز االرن ننام

الخ.

مشكولة فل ٍ
معان ودالال

واضاة.



نييز لل انتصاد المعرفة مصدر سايم ق  30وما عد ا.

يشننيم فننل اسننتعماب العامننة ا ت ننار المعرفننة والمعلومننا

وال اا ين ان المعلوما

معلومننا

ول ن

الكلمتننين ليس ن

اليومية.

ليس

ولمتننين مت نرادفتين ولننن واسننب مننا اكنندل العدينند مننن الكتنناب

المعرفة وانما ل االموانيا

واالستعدادا

التل ت ين اصنوب المعرفنة فالمعرفنة نل

ال ص ننيرة لتص ن ح ف من نا ومننن نننا ن ل ننق الننى ان المعرف ننة اكيننر مننن م ننرد ت نراكم للمعلوم ننا

وان

التننالل مت نرادفتين .وان وننان مننن المموننن اسننت دام ا لننى سننييز الت نرادف صننورة متكننررة فننل الا نوا ار
5

 -3المعرفااة ا يننتم تاليننز تلننب المعلومننا
ن م

وتفسننير ا وتش يص ن ا وتاويل ننا وصنوالا الننى يننناء

يينة تانيت ال نا رة او الاندو .اينو تتضنمن المعرفنة مسنتوت الف نم واالسنتيعاب

وا ادة الصياغة وايراا العالنا

والدالال

الضمنية.

 -4الحكمة وتم ز ا لى مستوت للمعرفنة اينو نند ا تتانوب المنادة الفورينة النى تو ي نا
وي ننرت ف ننل الاي نناة تم ننز الموان ننف والمر عي ننا
الم تمعننا

االساس ننية للس ننلوب واالفو ننار .ون نند تع ننانل

فننل ننز التطننور التكنولننو ل لوسننايز االتصنناب و الفننيك المعلومنناتل ال ايننز

من ندرة الريت ونات فل الاومة رغنم التنراكم المعرفنل الضن م الن ا تت ادلنا الم تمعنا
()9

المعرفة

تجاو
ز

المعلومات

تقطير

استن
باط
استقرا

ء

تحليل

البيانات

الحكمة

وتسعى تلب الوسايز لنشرل.

تركي
ب

* مسار االرتقاء من مستوى البيانات الى مستوى المعرفة وصوالا الى الحكمة

فننا ا ان أرنننا مقنناالا معين ن ا او شننا دنا يرنننامة مننا ولننم نسننت لق من ننا شننيي ا مفينندا تص ن ح الم نواد

النس ن ة لنننا
معلومننا

ننارة ننن ييانننا

او معلومننا

نسننيية لكننن مشننا د او نننار ا ننر ربمننا يسننت لق

امننة من ننا .ل ننا نيمت ننا ننالرغم مننن لننب مننالم توضننم تلننب المعلومنناتل موان نا الماليننم

ضمن نا دة المعرفة وتالز وتفسر ت قنى نيمت نا ماندودة النسن ة لدينا ولنن تشنوز تلنب المعلومنة
ال دينندة اا اضننافة الننى نا نندة المعرفننة لديننا ضننمن الوانننم القننايم فالملعومننا

( )9

د .مصننطفى ا ننااا

والنشر  2003ق.226

لننم النننفس والعولمننة ريت مسننتقيلية فننل التربيننة والتنميننة
6

ننل الاقننايم التننل

مننان شننروة المطيو ننا

للتوايننم

نست لصن ا مننن الييانننا  -ومننا يينننا سننا قا -والمعرفننة نيين ننا لننى تن ار ت المعلومننا
()10

الم تلفننة فننل

ينية منطقية متماسوة.

()10

د .اامنند مامنند صننالح االنترن ن

وراسا

والمعلومننا

غير دورية مروا ال اوو العربية للدراسا

يننين االغنينناء والفق نراء القننا رة دار االمننين للنشننر والتوايننم سلسننة
العربية واالفريقية
7

2001م ق .16

فالمعرف ننة ل ننى ن ن ا االس نناس ف ننل و ر ننا ام ننر ش ص ننل وم ننن ناص ننر ا االساس ننية الف ننم

والعالنة القيم و ل تتكون وتاداد الفور و اكتساب المعلوما
المعلوما

ال ديدة واست دام ا و واني ا لى ضوء المعرفة المو ودة لدت المتلقل.

ويموننا ان نادد عك االشواب التل نتلقى ي ا المعلوما
الب القنوا

و ا ماب العقز لتقينيم نو ينة ن ل

()11

والمعنارف سنواء االنترنن

الفضايية او ط ا ي ا ام شفوي ا ف ل تتضمن:

 -1الاق ننايم المف ننردة :وت نناريخ ا نندو م نناك او نن نوان اا نند العق ننا ار

او منن

او منط ننو ن ري ننة او

صيكة مادة ويميايية وغير ا.
 -2ييان ماومة ومو اة وم تصرة اا طريقنة وانن  :م نز نناوين اال نار او ننوان مقناب
فل دورية او صايفة الكترونية.
 -3ت ن ن نراكم الاقن ن ننايم او الييانن ن ننا  :ومن ن ننا ن ن ننو فن ن ننل المعن ن ننا م ودلين ن ننز ال ن ن نناتف والموسن ن ننو ا
والكتالووا
 -4الكتا ن ننا

وااليصاال

وبنوب المعلوما  ...الخ.

االنشن ننايية :م ن ننز المقن نناال

االديين ننة او الفنين ننة التش ن نريعا

اال تنراا الكتنب المر عيننة التقنارير الد ارسنا
لل اوو ومقاال
 -5المعلومننا

التقنارير االستع ارضننية

الصاف المطيو ة او االلكترونية.

الصننورية والمرييننة السننمعية :الصننور الفوتوغرافيننة نش ن ار

واالفالم الو ايقية والتاري ية فل القنوا

()11

المسناية لالسنوا

ومواصن ننفا

مايوز يز ا ر المعلوما

ي ن نراءة

التلفايونية لواا

الرسامين.

فل الم تمم :دراسة لطييعت ا ونيمت نا واسنتعمال ا مرونا االمنا ار للد ارسنا

االستراتي ية مصدر سايم ق  37وما عد ا.
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اال ننار

وال انوو

 المبحث الثاني
 مجتمع المعرفة
تعتيننر المعلومننا

والمعننارف مننورد اساسننل فننل اا نشنناا انسننانل والمعلومننا

فن ننل النن ننة االنسن ننان م تمعن ننا و النن ننة الم تمعن ننا
ال قافي ننة -واالنتص ننادية
والمعلوما

عض ن ن ا ي ن ن عك من ننن الن ن نواال السياسن ننية-

لمن نا ان ن نناب ننالو ص ننايق اساس ننية ت ننتاوم ف ننل م تم ننم المعرف ننة

ل:

 -1الخاصية االولى :است دام المعلوما
لى استكالب المعلوما
المعلوما

نصننر م ننم

ومورد انتصادا ايو تعمز الميسسنا

والشنروا

واالنتفاا ي ا فل ايادة وفاءت ا و ناب ات ال متاايد ناو شنروا

لتعمز لى تاسين االنتصاد الكلل لليلدان.

 -2الخاصاااااية ال:انيااااااة :االس ن ننت دام المتن ن ننا ل للمعلوم ن ننا
يسن ن ننت دمون المعلومن ن ننا

ي ن ننين ال م ن ننور ش ن ننوز ن ننام ا

شن ن ننوز مو ن ن ننف فن ن ننل انشن ن ننطت م ومسن ن ننت لكين و ن ن ننم يسن ن ننت دمون

المعلوما ايض ا ومواطنين لممارسنة اقنون م ومسنيليات م دا نز م تمعنات م فضنالَ اً نن
انشاء ن نم المعلومنا التنل توسنم منن اتاانة التعلنيم وال قافنة لكافنة افنراد الم تمنم .وبن لب
تعتير المعلوما

من العناصر التل ال غنى ن ا فل الاياة اليومية لالفراد.

 -3الخاصااية ال:ال:ااة:

ننور نطنناا المعلومننا

االننا انناب نطا ننا

يقسننم النشنناا االنتصننادا تقليننديا الننى ننالو نطا ننا

االنتصنناد ايننو وننان

ننل الا ار ننة -الم تمننم الا ار ننل-

ال ا يعتمد الموارد االولية والصنا ة -الم تمم الصنا ل -ويعتمد لنى الطاننة المولندة

(و ربنناء -غنناا -طانننة نوويننة )...وننند اضنناف لمنناء االنتصنناد والمعلومننا

من ن

قنند

الس ننتينيا

م ننن الق ننرن الماض ننل نط نناا دي نند و ننو نط نناا (المعلوم ننا ) ا اصن ن ح انت ننال

المعلومننا

وت يا ننا وتوايع ننا ومعال ت ننا نشنناط ا انتصننادي ا رييسنني ا فننل العدينند م ننن دوب

العالم.
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ومننن نننا تاننوب الم تمننم الصنننا ل ومننا ننرال الننى م تمننم معرفننل معلومنناتل شننوز غنندا
اك ننر اتسننا ا وتنو ن ا وبن لب يقننوب الن عك ان م تمننم المعلومننا

ننو الم تمننم الن ا تسننت دم فيننا

المعلومن ننا

شن ننوز و ين ننف وو ن ننا للاين نناة االنتصن ننادية وال قافين ننة والسياسن ننية .وم تمن ننم المعرفن ننة او

المعلومنا

االتصنناب اا

يعتمنند فننل تطننورل صننورة رييسننية لننى المعلومننا

معنى ا تمادل لى التكنولو يا الفورية التل ت م سلع ا و ندما

والااسن ا

وشن وا

التايند المسنتمر للقنوة
ديندة منم ا

العاملن ننة المعلوماتين ننة التن ننل تقن ننوم انتن ننال وت ين ننا ومعال ن ننة ونشن ننر وتواين ننم وتسن ننويم ن ن ل السن ننلم
()12

وال نندما .

ومننا رفننا تقريننر التنميننة االنسننانية العربيننة لعننام 2003م انننا ننو لننب الم تمننم
النش نناا

الن ن ا يق ننوم اساسن ن ا ل ننى نش ننر المعرف ننة وانتا ننا وتو يف ننا وف نناءة ف ننل مي ننم م نناال

الم تمعن ننل :االنتصن نناد والم تمن ننم المن نندنل والسياسن ننة والاين نناة ال اصن ننة وص ن نوالا لالرتقن نناء الاالن ننة

االنسن ننانية ن نناطراد اا انامن ننة التنمين ننة االنسن ننانية
المعلوم ننا

()13

وانن ننا الم تمن ننم ال ن ن ا يعتمن نند اساس ن ن ا لن ننى

ال ننوفيرة والمع ننارف وم ننورد اس ننت مارا ووس ننلعة اس ننتراتي ية وو دم ننة وومص نندر لل نند ز

القومل ووم اب للقوة العاملة(.)14

ان مننن نتنناية التقنندم ال ايننز فننل م نناب تكنولو يننا المعلومننا

واالتصنناب انندوو تكي ن ار

رية واسعة فل اساليب الاياة المعاصرة و صوصا التل ا ار لى طييعة العالنا
واالنتصادية واستاداو عك التكين ار فنل النن م والميسسنا الكينرت فنل الم تمعنا
()15

فالم تمم المعاصر ال ا وصفا ال عك انا م تمم االلكتروننل او السنلكل
المعلوم ننا

()13

المتقدمنة

والتنل تتندفم فينا

ف ننل سن ن ولة ويس ننر اي ننو يمو ننن الاص ننوب لي ننا م ننن مص ننادر و ين نرة دون ن نناء او

تكاليف ا ضنة واصن ا
()12

اال تما ية

يد هللا الطويرنل

المعرفنة واالينداا فينا منن ا نم العوامنز المني رة والمانددة فنل م تمنم ال

لم االتصاب المعاصر مصدر سايم ق .269

الموتننب االنليمننل للنندوب العربيننة تقريننر التنميننة االنسننانية العربيننة لعننام 2003م ناننو انامننة م تمننم معرفننل

مننان

المط عة الوطنية  2003ق .3-2
(14

) مامنند فتاننل ينند ال ننادا اسننس م تمننم المعلومننا

ربية فل الموت ا

()15

و لم المعلوما

وروننايا االسننتراتي ية العربيننة فننل ننز ننالم متكيننر د ارسننا

م  4ا1999/9 3م.

مفتاح مامد دياب م تمم المعلوما

دراسة فل نشأتا ومف ومنا و صايصنة لنندن م لنة الموت نا

المريخ ا 1س  17وانون ال انل 1997م ق  36و .45
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العربينة دار

يقنننم اسننت دام المعلومننة والمعننارف لف ننم وانننم الاينناة واانندا ا وتفا الت ننا واالسننتفادة من ننا فننل
تو ي ننا م تل ننف انم نناا االنش ننطة و اص ننة ف ننل م نناب االنتص ننادا وانم ننا انت ننال المعرف ننة وتس ننويق ا
ايننو تص ن ح مصنندا ار انتصنناديا رييسننيا يامننز فننل نايننال ي ن ور ال يمنننة االنتصننادية واال تما يننة

والسياسية.

ويتطل ننب

ننور الم تم ننم المعرف ننل تن نوافر اموان ننا

اص ننة ت ننلء الفرص ننة لالض ننطالا

اال منناب واالنشننطة ال دينندة التننل تتفننم مننم التاننوب الننى انتننال المعرفننة وا ت ار ننا سننلعة ت اريننة

تعرك للييم والشراء وتكون مصدر د ز للم تمم المنتة ل ا .و طييعنة الاناب فنان ن ل اال مناب

واالنشننطة ال دينندة والمسننت دمة سننتكون ا

طننا م نناق ومتميننا وتعتمنند لننى ادوا

ووسننايز

واسنناليب دينندة تمام نا تاتننال الننى ت نوافر نننوا نناق مننن التعلننيم والتنندريب يتناسننب ويننتاليم مننم
ال روف واالوضاا ال ديدة ويي ز للقيام الم ام الصع ة التل سوف تسنت دم في نا ن ل المعرفنة

و ل م ام تتصز شوز م اشر يتقنديم ال ندما

العامنة التنل سنوف تمتند النى م تمعنا

ومنناطم

يز الى اشن اق لنم يووننوا ياصنلون لي نا منن نينز و نناب ميشن ار يمونن اال تمناد لي نا منن
تاديد ووصف الم تمم المعرفل م ز مندت اال تمنام ال انو والتنمينة واال تمناد لنى الكوميينوتر

واالنترن

والقدرة التنافسية فل م اب انتال ونشر المعرفة لى مستوت العالم.

ومننن ال نندير ال ن ور ان الم مننم المعرفننل او المعلومنناتل ولنند مننن ننالب الت نااول مننا يننين
تكنولو ي ننا االتص نناب وتكنولو ي ننا المعلوم ننا
للتطو ار

الالاقة والسريعة لن م تلب التقنيا

(انراق -اشرطة فيديو) مم اآل

الت ننل اصن ن ا

م ننن الص ننعب التفري ننم يين م ننا ن ن ن ار

ات ا .ا تندمة معدا

ت اين االصوا

المعال ة والاساب مم االنمنار الصننا ية فنل شن وا

والصنور
متعنددة

ومعقدة تنتة للمست دم فل اا موان فل العالم الاصوب لى المعلومة التل يريد منن اا نا ندة
ييانننا

او ينننب للمعلومننا

وب صننوق اا مننن المعننارف العلميننة او التقنيننة المعاصنرة مننن ننالب

وسايز االتصاب السريعة والفورية سواء اكان

لى االرك ام فل الفضاء.
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 مميزات مجتمع المعرفة
وم ننن ن ننا ف ننأن الم تم ننم المعرف ننل يتمي ننا ع نندة م ننن الممين ن اا وال ص ننايق من ننا تن نوافر

مسننتوت نناب مننن التعلننيم ونمننو مت ااينند مننن نننوة العمننز التننل تملننب المعرفننة وتسننتطيم التعامننز مع ننا
وون ن لب الق نندرة ل ننى االنت ننال اس ننت دام الن ن واء الص نننا ل وتا ننوب ميسس ننا
ومن من ننا

الم تمن ننم المن نندنل الن ننى يين ننا

الم تلفة فل يننوب المعلومنا

واليياننا

ومن من ننا  -وين ننة -من ننم االاتفن ننا

الم تم ننم الاوومي ننة
اشن ننواب المعرفن ننة

وامونان ا نادة صنياغت ا وتشنويل ا او تاويل نا النى طنت

تن يمي ننة و ل ننب فضن نالا ننن و ننود م ارك ننا لل ا ننوو الق ننادرة ل ننى نت ننال المعرف ننة واالس ننتفادة م ننن
المتراكم ننة والمس ننا دة ف ننل ل ننم وت ننوفير المن ننا ال ق ننافل الن ن ا يمون ننا ف ننم مك ننات ن ن ل

ال ين ن ار

والت ديدا

التكي ار

ويتقيل ا ويت اوب مع ا.

و ن ا الم تمننم نننادر لننى انتننال اليرم يننا
وانما است دام وانتال المعدا

(اشننواب المعرفننة الم تلفننة) ولننيس ن ا اسننب

الصل ة او اال اة التنل تسنت دم فنل الاصنوب لنى المعرفنة .وا ا

وان العمز فل الم تمم الصننا ل يعتمند لنى المعرفنة المتاانة فنان المعرفنة فنل م تمنم المعرفنة
الا ننالل تعتي ننر ننل (العم ننز) لن ن ا تات ننال ن ن ل المعرف ننة ال ننى م ار ع ننة مس ننتمرة وم ننا تات ننال ال ننى
تكنولو يا االتصاب والمعلوما

اتى يمون تاويل ا الى مشرو ا

وسلم تقنوم لي نا انتصناديا

المعرفننة فننل الم تمننم ال دينند وبن لب تادينند نننوا المعرفننة التننل سننوف ياتننال الي ننا الم تمننم والتننل
يمون تطييق ا وتسويق ا فالمعرفة التل ال ت اا وال تشترت ديمة ال دوت والفايدة .

و ما ان اليلدان النامية توا ة نضية طيرة تتم ز فل دم االسنتفادة منن امواننا
المعلومننا

واالتصنناال

لتاسننين االنتا يننة ونو يننة الاينناة .فقنند قنند مننيتمر تاضننيرا لمنطقننة

غربل اسيا للقمة العالمية لم تمم المعلوما


تكنولو ينا

فل ييرو للفترة  6 -4ش اا 2003م نيم

قد ميتمر منطقة غربل اسيا التاضيرا للقمة العالمية لم تمم المعلوما

فيا

فنل يينرو ليننان فنل الفتنرة  6 -4شن اا

 2003م وشننارب فننل المننيتمر مم لننو النندوب اال ضنناء فننل الل نننة االنتصننادية واال تما يننة لكربننل اسننيا التا عننة لالمننم

المتادة موتب اليونسوو للدوب العربية فل القا رة والوواال
المدنل .وسيتم انعقاد القمة العالمية لم تمم المعلوما

والمن ما

الدولية واالنليمينة والقطناا ال ناق والم تمنم

فل تونس 2005م .

ان ر www.itu.int/wsis :االتااد الدولل لالتصاال .
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اال ننة تكنولو ي ننا االتص نناال

والمعلوم ننا

ف ننل اليل نندان العربي ننة وبل نندان غرب ننل اس ننيا وم ننا توص ننز

المش نناروون للتع ي ننز االنتق نناب ال ننى م تم ننم المعلوم ننا
التط ننو ار

ف ننل يل نندان المنطق ننة.

المتس ننار ة واالس ننتفادة ن نندر االمو ننان م ننن المع ننارف المو ننودة س ننعيا للن ننوك التنمي ننة

االنسانية فل تلب اليلدان.

()16

()16

للا ننا يرو ننب

ين ر الى المالام (ا داف الميتمر م اديا ن ارراتا).
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 العولمة المعرفية
لم تكن المعرفة فل يوم من االينام نايلنة للا نا فنل مونان منن االمناكن فنل قعنة ماندودة منن
االرك يننز وانن دايمنا تامننز صننفة االنتشننار واتننى ا ا اتننم ا ا ننا لفتنرة مننا و سن اب امنيننة او
انتصننادية وانن ننناب فرصننة تتاننرر في ننا تلننب المعرفننة فننل امنناكن ا ننرت مننن العننالم لتنطلننم الننى
قوب الناس .فال ا يولد المعرفة (ينت نا) نو فنل اليداينة منن ياصند مار نا .منار اكتشناف ا او

ايتكار ن ننا .لكن ننن فن ننل ن اين ننة االمن ننر تكن ننون ملن ننب ال مين ننم وملن ننب من ننن يو ف ن ننا ويسن ننت دم ا الشن ننوز
الصايح.
ولقنند اسننتطا

الاضننا ار

الادي ننة ان تأ ن مننن الاضننا ار

القديمننة لتسننتفيد من ننا وتضننيف

لي ا ما يتاليم مع ا وتو يف ا لتينل ي لب تميا ا الاضارا والمعرفل فما تنرال منن ا نار للن ين
س ن قونا مننا ل اال نتننال ت نراكم معننارف الاضننا ار
وانمننا وان ن

الاضننا ار

القديمننة السننا قة وال يتونننف االمننر لننى لننب

المتاامنننة تت ننادب المعننارف فيمننا يين ننا وتت ن تلننب العالنننة اشننواب م تلفننة

من ننا الت ننارة وت ننادب السننلم واالفوننار والم ننا ار واتننى مننن ننالب الكنناوا
ايضا نقز وت ادب االفوار والم ا ار .

وال ا سا م فل نقز المعنارف وت ادل نا سنواء فنل الاضنا ار

والاننروب التننل ترافق ننا

القديمنة او الادي نة نل وسنايز

االتصنناب واال ننالم م تلننف ادوات ننا ووننان ل ننا النندور الرييسننل فننل تس ن يز ونقننز تلننب المعننارف
وت ادل ننا يننين االمننم والشننعوب .و ننناب نندة مليننا
المعرفيننة فننل الونن ن

يموننن مننن ننالب اكتشنناف ننو ر العولمننة

الااضننر من ننا م ننا يتعلننم انتشننار المع ننارف والمعلومننا

ايننو اصن ن ا

مش ننا ة لن نندت مي ننم النن نناس فن ننل و ننز االمن نناكن وب نننفس الون ن ن  .وال انين ننة تتعل ننم يت ن ن ويب الان نندود
ال كرافيننة و السياسننية وا طننر القانونيننة يننين النندوب .وال ال ننة يتعلننم ايننادة معنندال
المعرفة فل وافة م اال

اال تمنناد لننى

الاياة انتا ا وتو يفا صوصا ما يتعلم المعارف العلمية والتقنية.
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وما ي منا و انتشار تلنب المعنارف المفيندة للتقندم العلمنل والتقننل الن ا يسنمو ويرننى نال نس

ال ش ننرا

ل ننى مس ننتوت الع ننالم ومعطيات ننا االنتص ننادية فالمع ننارف و م تل ننف انوا ننا نايل ننة للنق ننز

والت ننادب والتننوطين ال ن ا يفسننح الم نناب امننام ااتمنناال

االيننداا واالضننافة .وننند يننأتل ن ا النقننز

والت ادب مد ما من نيز الطرفين – النانز والمنقوب اليا -ندما تكون يين ا مصلاة ما.
فأنتقاب المعرفة وت ادل ا وانتشار ا من نالب وسنايز االتصناب واالدوا

مسننتوت العننالم يامننز معطيننا

المعلوماتينة

لنى

دينندة للنندوب السننا ية للتقنندم ايننو تسننتطيم ان تو ف ننا وتسننتفيد

من ا لد م التنمية في ا والرنل االنسنان نفسنا دا نز م تمعات نا

ن ا فضنالا نن نندرت ا فيمنا عند

لمنافسة الدوب المتقدمة ايض ا .وتأسيس ا لى لب فنان اال تمنام المعرفنة اشنوال ا الم تلفنة نان

متطل ا رييسيا يسعى اليا المتطلعنين النى مسنتقيز افضنز فنل نز ال نورة التكنلو ينة والعلمينة التنل
مي ن ننم االص ن ننعدة السياس ن ننية
ان ع ن ن ن ن اي ن ننة الق ن ننرن العشن ن نرين وم ن ننا رافق ن ننا م ن ننن متكين ن ن ار طالن ن ن
واالنتصادية والعلمية واال تما ية...الخ.
والعولمة المعرفية الرغم من ان ا تاتل يوفرة معرفية ايلة ال تعترف الادود وال الامنان
اال ان ننا فننل نفننس الونن
و ننود وتعنندد القن نوا

يموننن ان تنناتل ينتنناية سننليية او م نناطر قافيننة ويننرت فعلننى الننرغم مننن

الفضننايية وانتشننار ش ن وة االنترن ن

والتننل عل ن

مننن العننالم (نريننة صننكيرة)

وتعنندد مض نامين تلننب الوسننايز وا تالف نا ال ان ننا ننند تو ننف مننن نيننز مالكي ننا غ نراك عينندة
المنندت سياس ننية او انتص ننادية في نندالا م ننن ان تك ننون تل ننب الوس ننايز اداة لنش ننر المعرف ننة الت ننل تفي نند

المتلقل وتنمل ندراتا وتطور و يا وافوارل فان ا تكون وسيلة لن (ن ر) فورل وتشتي
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و يا.

فننالكم ال ايننز مننن المعلومننا
الي ننا الش ننروا
والعقاينند

متع ننددة ال نس ننية وال نندوب المتقدم ننة -ش ننوز ي ة ريض ننة م ننن المع ننارف واالفون نار
ت ن ار العقننوب في ننا .واشننا ة االنمنناا السننلووية واالسننت الكية للكننرب .ضننمن مليننا

د اييننة -نفسننية اسننت دف
()17

ال ديد

التننل ا تاا ن

الم تمعننا

ضننمن م طننت ميننرمة -تسننعى

العقننز ال شننرا مننن ايننو ا ننادة تشننوز اكرتننا و لننم االنسننان النمطننل

انا الكاو ال قافل.

يقننوب ال ننايرا اننننا معرضننون لكنناو قننافل مضننا ف غنناو واسننح يانندو لننى مسننتوت

المل تمارسنا الندوب االسنتعمارية التقليدينة والوسنايز المسنت دمة نل نفسن ا اال نالم نالمعنى
والواسننم والمتشننعب اال ننالم ال ن ا يكنناو والعقننز وال ينناب والعاطفننة والسننلوب ناش ن ار نيم ن ا وموننامن
صوص ننيت ا

()18

الك نناو ن ننا ننو مرال ننة غ نناو النف ننوس واالفو ننار ع نند م ننا غ ننا الق ننوة االي نندان

واال سنناد من ن ميننا

السنننين والكنناو ال قننافل والمعرفننل فننل ننز العولمننة والتطننو ار

االتصننالية

والمعلوماتيننة ننل شننرا اساسننل لكنناو يعتيننر ا ننم واك ننر فاينندة ال و ننو الكنناو االنتصننادا والمننالل

والتكنولو ل(.)19فل امن اص ا

فينا الكلمنة اال ينرة للشنروا

متعنددة ال نسنية والمنافسنة نايمنة

ل ننى راا ننا دا ننز م ارك ننا ال ا ننوو والتط ننوير .و م ننا ان الوس ننايز االتص ننالية الادي ننة واالنترنن ن
والفضنناييا

التفا ليننة اصن ا

تشننويز ات ا ننا

مصنند ار اساسننيا للمعلومننا

ونننيم االفنراد فان ننا ا طن

لى افراد الم تمعنا

اال نرت ولعنز تقنينا

وسننايز تنمننيت وتننأطير االف نراد وال ما ننا

والمعننارف الننى انننب اسننت دام ا فننل

النندوب التننل تمتلك ننا وتنت ننا موانيننة فننرك قافت نا
االتصناب تلنب وتننامل طناب العولمنة

نل ااندت

لننى مسننتوت االنتننال المننادا والمعرفننل اسننب يننز

لى مستوت است الب المادة اال المية واالتصالية نفس ا.

()17

د .ياس اليياتل االسنتراتي ية االميروينة للكناو اال المنل :ا نداف واسناليب اال تن ار للنوطن العربنل كنداد م لنة

()18

مامد ايد ال ايرا المسألة ال قافية ييرو

شيون سياسية ا 2آ ار 1994م ق .52
()19

يايى الياياوا مونعا لى ش وة االنترن

مروا دراسا

الوادة العربية  1994ق .57

( ن العولمة وتكنولو يا اال الم واالتصاب).
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ومن ال دير ال ور انا لنيس ونز منن يوتشنف او ييتكنر ين اا او ينشنر فو ينر منن المعنارف
والمعلوما

تا ا ولربما تكون او ار لى فية معينة وم اب لنب ان الندوب المتقدمنة شندد

المعلوما

و التقانة صوصا امام الدوب النامية المستوردة و افة ل ن ل المنت نا  .فنقنز المعرفنة

ن ننالب من من ننة الت ن ننارة العالمين ننة من ننن اقن ننو الملكين ننة الفورين ننة وارتفع ن ن
والمعلوما

وال قافة نفس ا ليس ا ار ايض ا.
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منن

تكلفن ننة الاصن ننوب لن ننى
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