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 واالمم المتحدة مجتمع المعلوماتالدرس الثاني: 

التطور الدولي فقد عملت دول العالم على عقد قمةة نظرا لألهمية الكبرى لمجتمع المعلومات والذي يمثل اخر ما وصل اليه 

هةي قمةة لمعماةاال العةالم الملتةممي   عالمية لتحديد مفهةوم مجتمةع المعلومةات وواةع امةا ومبةاد  عامةة لهةذا المجتمةع و

م  تةونا ، وجالت هذه المبادرة  بتمخياار إمكانات الثورة الرقمية في تكنااولوجيا المعلومات واالتصاااالت لخدمة البشرية

 2003حيث بعد انعقاد مؤتمر دولي لخبرال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، وتم عقةد اجتمةاعي  كةا  هولهمةا قمةة جنية  مةنة 

 .2005والثانية بتونا عام 

دولة بالعةالم  56المعلومات م   امت هكثر م  هل  مشارك لممثلي هكبر شركات تكنواوجيا :2003قمة جنيف  .1

 وتمحورت نقاط الملتقى حول:

 األم  المعلوماتي وشبكةاألنترنت 

 البرمجيات وحقوق الملكية الفكرية 

 ومائل اإلعالم وحرية الرهي والتعبير 

 دعم وتمويل مجتمع المعلومات 

د  القمةة تحةت عنةوا : ابنةال وقد توصةال المجتمعةو  فةي هةذه المرحلةة إلةى واةع همةا مجتمةاع المعلومةات بة عال  مبةاا

 .مجتمع المعلوماات، تحد عالمي في األلفاية الجاديدة

حيةةث هجمةةاع المشاركةةاو  علةةى اةةرورة معالجةةة القاةةايا المتعلقةةة بةة دارة االنترنيةةت علةةى الصةةعيد الةةدولي،وعلى ه  يكةةو  

وقةةد التةةمم ، لةة  جوانةةح الحيةةاةالهةةد  مةة  امتعماةةاال تكنولوجيةةا المعلومةةات واالتصاةةااالت هةةو تحقيةةخ فوائةةد جمةةة فةةي مخت

المجتمعااو  على تعميم التعاو  بينهم لمواجهة التحديات،ومتابعة التقدم الممجل لمد الفجوة الرقمياة بي  الدول بغيةة إنشةال 

 .مجتمع معلومااات يمكنه إنشال المعلومات وتبادلها وبثها عبر جميع شبكااات العالم

دولة بي  ممثلي المؤممةات االقتصةادية الرمةمية الوطنيةة  147  م  شارك في القمة مندوبي: 2005قمة تونس  .2

 والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني، وركمت القمة على مناقشة النقاط التالية:

 قاية الفجوة الرقمية 

 .كيفية امتغالل الرصيد التكنولوجي لتحقيخ التنمية الشاملة للمجتمع الدولي 

 دوليانشال صندوق التاام  الرقمي ال 

القماة العالمية حاول مجتمع المعلوماات بتونا وثيقة ا التمام توناا والتي دعت المشاركي  م  حكومات  تصادره

والتي تمحاورت هماما حول  ومنظمااات دولية وم  المجتمااع المدني إلى تنفيذ التمامات وقرارات قمتي جني  وتوناا

التعاو  بي  الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤممات األمم بنال مجتمااع معلومااات قائم على هماااا 

المتحدة والمنظمات الدولية، وااللتمام بتوفير طرق الوصول إلى المعلومات دو  تمييم بامتخدام تكنولوجيا المعلومات 

ممتوى الوطني، اإلقليمي تحقيقا لألهدا  التنموية بما في ذلك تشجيع إقامة شبكات هباحاث متقدمة على ، واالتصاالت

 .والدول بغية تطوير التعاو  في مجال التكنولوجياا والتعليم العااالي



 

 المحور الثالث: مجتمع واقتصاد المعرفة

 الدرس األول: مفهوم مجتمع المعرفة

 تعريف مجتمع المعرفة:  .1

ظهر مفهوم مجتمع المعرفة ألول مرة في منتص  عقد المتينات م  القةر  المااةي ، و قةدم العديةد مة  البةاحثي  نظريةات 

متنوعةةة حةةول مجتمةةع المعرفةةة و خصائصةةه و هبعةةاده و مكوناتةةه ، ومةة  هبةةرم هةةذه الجهةةود النظريةةة التةةي قةةدمها الباحةةث 

معرفة وتركم علةى الوظةائ  و األدوار المعرفيةة علةى همةاا ه  نيكومتر ، و هي نظرية خاصة بالممات العامة لمجتمع ال

المعرفةة تمثةةل منتجةةا جديةةدا يمكةة  ه  يحةةل محةةل رها المةةال حيةةث هنهةةا تعبةةر عةة  عناصةةر اإلنتةةا   يةةر التقليديةةة ، و يةةرى 

كنولوجيةا واالتصةال الباحث إدواردو بورتلال ه  مجتمع المعرفة يمثل برنامجا متكامال يتام  التعليم و العلةوم والثقافةة والت

التي تمثل كلها معا وحدة متكاملة و متمامكة وقد هصبح مجتمع المعرفة فةي اةول التطةورات االقتصةادية و التكنولوجيةة و 

االجتماعية و الطفرات التكنولوجية و الثورة المعلوماتية التي حدثت فةي العقةود األخيةرة مة  المةؤثرات القويةة التةي تمةارا 

 عا على مختل  جوانح الحياة المعاصرة .تأثيراً كبيرا ووام

م  جهة هخرى مجتمع المعلومات يرتكم هماما على قواعد البيانات في حةي  يرتكةم مجتمةع المعرفةة علةى نظةم المعلومةات 

الرقمية، ويتطلح قاعدة متينة لإلتصال تتيح تدفخ المعلومات، حيث تعتمد إدارة المعلومةات علةى امةتخدام هجهةمة الكمبيةوتر 

خةةمي  البيانةةات والمعلومةةات ، فةةي حةةي  ه  إدارة المعرفةةة هشةةمل وتتمركةةم حةةول األفةةراد ولةةيا التكنولوجيةةا، فةة دارة فةةي ت

المعرفة تعتمةد علةى المعرفةة الاةمنية الكامنةة فةي عقةول األفةراد والمعرفةة المتةوفرة فةي المؤممةات، فتمةتخدم التكنولوجيةا 

 للحصول على المعرفة .

 يتمم مجتمع المعرفة بعدد م  الممات منها ما يلي: :رفة السمات العامة لمجتمع المع .2

 : يتمم مجتمع المعرفة بتوافر وتشجيع ممتوى عال م  التعليم والنمو المتمايةد فةي قةوي العمةل  االنفجار المعرفي

 التي تملك المعرفة وتحقخ مرعة االبتكار  والتجديد والتطوير

 يتمةةم مجتمةةع المعرفةةة بتحةةول مؤممةةات المجتمةةع الخاصةةة و الحكوميةةة ومنظمةةات   :سرررعة االسررتجالة للت يررر

المجتمع المدني بعيداً ع  هدوارها التقليدية بحيث تمارا دور الهيئات ) الذكية ( التةي تحقةخ المةرعة و الدقةة فةي 

ل وقةد تحولةه بعيةدا اكتشا  وعرض التيارات و االتجاهات الملبية  ير اإليجابية داخل المجتمع التةي تهةدده بالفشة

 ع  ههدافها

 : إ  مجتمةةع المعرفةةة هةةو مجتمةةع قةةادر علةةى إنتةةا  البرمجيةةات) هشةةكال المعرفةةة المختلفةةة (  التطررور التكنولرروجي

 وليا فقط امتخدام هو حتى إنتا  المعدات الصلبة هو األجهمة التي تمتخدم في الحصول على المعرفة .

  التنافا في عاملي الوقت و العمةل فةي كةل مة  مواقةع مجتمةع  الوقت :انهيار الفواصل الج رافية و التنافس في

 المعرفة هو الممة األبرم له ، وال توجد به حدود ممنية او فواصل جغرافية لتوفير الخدمات و المنتجات .

 هصبح لمجتمع المعرفة هبعاد مختلفة و متشابكة يجح امةتغاللها كمةا ينبغةي حتةى ال نعةي  ألعاد مجتمع المعرفة  .3

 على هام  المجتمع الدولي ، و م  ههم هذه االبعاد مايلي:

 : اللعد االقتصادي 

المعلومات في مجتمع المعرفة لها بعد اقتصادي يؤثر في الملع هو الخدمات المتاحة وتوفر قيمة ماافة لها في مختل  

ل وتمكي  المجتمع م  المنافمة ، و مجاالت المجتمع االقتصادية و نشاطاتة المختلفة مما يماهم في خلخ وميادة فرص العم

م  الشائع في مجتمع المعرفة ا  تقوم المؤممات بالحصول على معلومات كثيرة و متنوعة قد تمتغلها لصالحها الخاص 

و تحقيخ مكامح و هرباح خيالية م  بيعها إلى مؤممات هخرى قد تقوم بتحويلها إلى ملع تحقخ لها هي هياا مميدا م  

باح . والبد م  العمل على تحويل المعرفة إلى برمجيات يمك  تمويقها وهذا همر يحتا  إلى مهارات و المكامح و االر

 قدرات و امتثمارات اخمة حتى يمك  الصمود همام المؤممات المتعددة الجنميات التي تميطر على موق المعرفة .



 : يتأثر مجتمع المعرفة بتوفير البنية الالممة م  ومائل االتصال و تكنولوجيا االتصاالت و  اللعد التكنولوجي

جعلها في متناول الجميع وبانتشار تكنولوجيا المعلومات و تطبيقها في مختل  مجاالت الحياة باإلاافة إلى 

مواوعية للمجتمع ، و تبشر االهتمام بالومائط اإلعالمية و المعلوماتية و تكييفها و تطويعها حمح الظرو  ال

الثورة اإللكترونية المعاصرة ب مكانية اإلنفتاح على مجاالت عديدة و متنوعة تيمر قيام مجتمع المعرفة في كثير 

م  مجاالت العلم و التكنولوجيا ، كما قد ماهم توفير نوع خاص م  التعليم و التدريح يتنامح و يتاللم مع 

 الظرو  و األوااع .

 يمةةود مجتمةةع المعرفةةة درجةةة معينةةة مةة  الثقافةةة المعلوماتيةةة التةةي تهةةد  إلةةى ميةةادة الةةوعي  تمرراعي :اللعررد االج

بتكنولوجيا المعلومات و دورها في الحياة اليومية م  حيث الكم و الكي  و مرعة التطوير الذي يطةره علةى حيةاة 

ممةةات المختلفةةة بةةالمجتمع داخليةةا و الفةرد ، ويقةةوم مجتمةةع المعرفةةة علةى التعةةاو  و الشةةراكات المعرفيةةة بةي  المؤ

 خارجيا .

 : يتيح مجتمع المعرفة تقديراً وامةعاً للمعلومةات و المعةار  و االهتمةام بالقةدرات االبداعيةة لالفةراد  اللعد الثقافي

وتوفير حريةة التفكيةر و اإلبةداع ، و تمةود بةه ثقافةة تقةيم و تحتةرم مة  ينةتل هةذه المعلومةة و يمةتغلها فةي المجةال 

و تتيح العدالة في انتا  المعلومات و تداولها و توميع خةدمات و إمكانيةات العلةم و المعرفةة بةي  الطبقةات  اصحيح

المختلفة الموجودة في المجتمع ، و يرى بعض الباحثي  ه  مفهوم ا المنفعة المعلوماتية ا هو المةمة األبةرم للبعةد 

ة قوية تقوم علةى همةاا هجهةمة الحامةح اولةي و الشةبكات الثقافي لمجتمع المعرفة الذي يتمم ببنية تحتية معلوماتي

 العامة المتاحة لكل الناا ، و شبكات المعلومات و بنوكها .

 : يتةيح مجتمةع المعرفةة فةرص متنوعةة إلشةراك الجمةاهير فةي عمليةة اتخةاذ القةرارات ، كمةا يتةيح  اللعد السياسي

حرية تداول المعلومات ، ويةوفر مناخةاً ميامةياً قةائم علةى الديمقراطيةة والعدالةة و الممةاواة و المشةاركو الميامةية 

اإلمةهام فةي التمهيةد و تيمةير الطريةخ الفعالة، وتلعح منظمات المجتمع المدني ومؤمماته دوراً كبيراً ال ينكر في 

نحةو المجتمةةع المعرفةي فةةي تةوفير اإلرشةةاد ، و تيمةير الحةةوار بةي  األقةةرا  ، وتبةادل الخبةةرات و درامةات الحالةةة 

الخاصة بأفال الممارمات . ويمكنها هياةاً تقةديم الممةاعدة التقنيةة فةي تصةميم االمةتراتيجية اإللكترونيةة ، و فةي 

 دور الحكومات .بعض الحاالت ، إكمال 

 الدرس الثاني: مفهوم اقتصاد المعرفة

هةةو ذلةةك المجةةال الةةذي يهةةتم بتطبيةةخ الطةةرق العلميةةة فةةي تحليةةل الجوانةةح اإلقتصةةادية  تعريررف اقتصرراد المعرفررة: .1

للعمليةةات التةةي تتركةةم عليهةةا انتةةا  المعرفةةة، جمعهةةا تنظيمهةةا، حفظهةةا واعةةادة امةةتغاللها وهةةو مةةا يمةةمى بنظةةام 

يتحكم في تدفخ المعلومة في مجةال مواةوع معةي ، وينقمةم نظةام المعلومةات إلةى ثةالث هنظمةة  المعلومات الذي

 فرعية:

 العمليات الفكرية : نشاط البحث، ومائل إنتا  المعلومة، الكش  ع  الحقائخ 

 العمليات التنظيمية: نشر وتوميع المعلومات 

 ا وتمهيل االمتفادة منها العمليات الفكرية التنظيمية: جمع المعلومات، حفظها ، تحليله 

بالتةةالي فاقتصةةاد المعرفةةة يعةةر  علةةى هنةةه المجةةال الةةذي يهةةتم بتحمةةي  رفاهيةةة األفةةراد، المنظمةةات والمجتمعةةات مةة  خةةالل 

درامةة نظةم إنتةا  وتصةةميم المعرفةة وإجةرال التعةديالت لتطةةوير هةذا النظةام، كمةا يطةةور األدوات العلميةة والتقنيةة التةي يةةتم 

 لى الواقع وإنتا  معرفة جديدة.تطبيقها مباشرة ع

يشترك اقتصاد المعرفةة مةع اقتصةاد المعلومةة مة  حيةث هنهمةا قةابال  للنقةل ةاقةل تكلفةة ملمومةة، ويمكة  الشةعور بهةا قابلةة 

 للمعالجة هكثر م  معالجة اإلشيال المادية.

 خصائص اقتصاد المعرفة: .2

 فقةةط داخةةل حةةدود الدولةةة، فقةةد ولةةدت شةةبكة األنترنةةت اقتصةةاد بةةال حةةدود  العالميةةة: فلةةم يعةةد مةةوق العمةةل منحصةةؤ

 جغرافية، ماعد الدول النامية في الوصول إلى الممتهلك ومنافمة الدول المتقدمة.

  التكي  مع ر بات الممتهلك: حيث يعتمد االقتصاد المعرفةي علةى تحديةد ههةم خصةائص الممةتهلك ومميةمات كةل

 وفير الملع والخدمات التي تتماشى مع هذه الخصوصية.مجتمعوالتركيم على إنتا  وت



  انتشار ثقافةة االقتصةاد الرقمةي  إلىاإلعتماد على التجارة اإللكترونية: حيث هدى انتشار شبكة األنترنت عبر العالم

والتجةةارة االلكترونيةةة والعمةةل علةةى تطويرهةةا وجعلهةةا همةةاا االقتصةةاد العةةالمي وكمثةةال علةةى ذلةةك مةةوق األمةةهم 

 صة.والبو

 اقتصاد المعرفة: مظاهر .3

 المعرفة رهممال بديل للرهممال المادي 

 .وجود هياكل تنظيمية بديلة للوحدات المركمية تتمثل في وحدات معرفية متنقلة 

  االعتماد على الخبرات البشرية في جمع المعلومات وإنتا  المعرفة هكثر م  اهتمامها بالمواد الخام 

 مع متطلبات الممتهلك في ههدا  ومصالح مشتركة.العمل على دمل اتجاهات المنتجي   

 .تكوي  بنية تنظيمية مرتكمة على نشر المعرفة ومشاركتها مع االخر 

   امتثمار المعرفة مرتبط بمدى قدرة المؤممات في توجيةه المعلومةات المنامةبة للوجهةة المنامةح فةي وقةت وممة

 منامبي .

 اقتصاد المعرفة:  إلىاالنتقال من اقتصاد المعلومة  .4

لقد عانت اقتصاديات الدول الصناعية منذ الثمانينات م  الفر  المااي عةدة تحةوالت ههمهةا التحةول مة  اقتصةاد قةائم علةى 

اقتصةةاد يتخةةذ مةة  المعلومةةة والبيانةةات الالماديةةة مصةةدرا إلنتةةا  الثةةروة وتوميةةع  إلةةىمةةوارد ماديةةة )المحروقةةات والمعةةاد ( 

علةى البحةث العلمةي واالبةداع الفكةري والتكنولةوجي مة  خةالل االمةتثمار فةي الطاقةة البشةرية، العمل، حيث هصبحت تركم 

حيث هصبح التركيم ليا على جمع المعلومة وانما في تصري  وامتغالل تلك المعلومة لميادة الثروة وتوميعهةا علةى كافةة 

مجتمعةةات صةةناعية ثةةم  إلةةىمجتمعةةات مراعيةةة المجةةاالت االقتصةةادية، االجتماعيةةة والثقافيةةة، حيةةث انةةتقال المجتمعةةات مةة  

 مجتمعات معلوماتية واخيرا مجتمعات معرفية.  إلىتحولت 

 


