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مجتمع المملوممع ها ععمالممجتمع المعخداتفععتالمالوعاالمملوممع هاه ل لععةا مجعاامو وعع  ا: تعريف  مجتمفع المعلومففات .1

ععف ايواع اي عاالممجتمع المعخداولتمعلالع اتفعمفئاهصع ةاف وفعوةاملالجتم عوةاململق لوعةاملمفو فعوةواملالقتص لوةا

لمتع اتاعمافعول ااكي عااولتمعلالمت  مممجوعةالم  فوعةواتوعادعوىالمملومم هاملم  فعه هاللموعةامكعه  هالالتصع  واي

مالم هاجلول ام المتزلولالممفتمفاموقعم المل موعةالمملومم توعةالمتع اتقعمماه  تع يامتجعوعزاممل مجعةام كعفامتمزوع ا

امتفموقا خئالمفو املمالم ه.

 م اعف اي االممجتم المخداولتملال اتفمفئاهصمف ايف فوةاعوىالمملومم هامكه  هالالتص  املم  فمبوايداي عااولتمعلا

اتجعلفممفالع المقعم المل موعةالمملومم توعةواوفمىاه متق وةالم  فوعةالمتع اتاعمافعول اماعلم هاجلوعل امع المتزلوعلالممفعتعوىام ا

ا :    كاعل اتل فو اممجتمـ المملوممــ ها خ فامناهو ع 

 هامامجتمـ المملوممــ هاوم ــنامص ــااهأ ــااتللـقامال فوــ باوتمامنااــال اكه  هالمم ظمعا:تعري  كـــاستل 

لممؤففعع هاواما ععخلالمتععـللقامالال فععو باوملعع افوععـفوةاصععـ لقةامام ععفف امامهفمععـجةامععنالمتهعع ل امالمت  ععع اهععونا

لم اعع تلهالمم لوععةامااوععفالممععـ لوةالممتصوععـةامالمم تععـموةامععنالم ل موععـةالالجتم عععـوةاوالعع المم ظمعع هالمففععموةاما

  لممؤفف هالالجتم عوة

 مجتمعـ المملوممع ها عمالممجتمـعـ المعخداولتمعلاعوعىالمملوممـعـ هاا :مفد تتحـفـيتعري  الدكتور عبفد الهــفـادم مح

 .لمملوف  مــمفلالفتلمــ فداما فولــةاإفتفلتوجوةاما المةام مصلفامولاـــ المقمم اما مجـعـ  اموقعماالمل موعة

ا

مععفالممجتمعع المهكععفدالعع اتفععمفئاعوععىاعععل امفل عع ام عع امف وععةااصعع   انشفف ة وترففور مجتمففع المعلومففات:  .2

ممموزلهوامقلا  نامظعمفالم ت هةاملمفه عةايلفا هوفالع الفت ع نا فعباتعللم المملوممع هامته لمعع واهلعلاينا ع نا

اإمعىلمل مماولتملاعوىالمزفلعةام تف ا هوف امنالمزمنام  ناوفمىالممجتم المزفلعع ات عم امع اظععمفالمصع  عةا

لععمف اصعع  عوةاهعع اتفلنال مععةاا19تمعع اصعع  ع واإخاكعععلاالملعع ممالعع الملاععفالمقععفنالملعع مناعكععفامهللوععةالمقععفنمج

كعلالمل ممالعمف ات  مممجوعةا هوعف اهظععمفامفع   المف قعةالمماتو عةاا19يملافالمقفناايافالمها فوةامل امف وةا

ت  مممجوعع الالعععالماملالتصعع  اا  م عفهعع تاملمم فمقعع هامتفععموفامفعع   الممملصععالهالمماتو ععةامظعععمفاهععمللف

   متوغفل املمع ت ا.الم لولةام اهللوةالمقفنالملكفون

مل اهللوةاظعمفات  مممجو المملومم ها  نام الاتفلنالم ت هةالمت اف علها لوفلال ا  ظاي هفاععللامم عنامعنالمملوممع ها

لممفعععع   المفععععملوةالمفععععملوةااململمعععع اعوععععىالوصعععع مع امالاععععفوامهلععععلال تكعععع  ات  مممجوعععع الالتصعععع  المفععععو وةامظعععععمف

لمهصفوة)لمفللومنالمتو زومناملمع ت ...(ااف  مها  ال افاال ال تك فالمملومم هاهففعةاي هفامنالممل  قامتلتهعفا عخئا

المتق و هايف ساه  تامجتم المملومم ه.

لومم توةا عخئال اوعف المتع امل الملافالمقفنالملكفوناظعفالملالمالالم اهظعمفاجع زالم  فمبالمخدا  ناهللوةاالملمف المم

يلفها لوفلاعوىاماتو امج الهالم و  الالجتم عوةوالالقتصع لوةا.....من فع نافعوم امع اظععمفاكعه ةال  تف عهالمتع اتلمع ا

اعوىا كفالمملوممةال ال  وةاعهفا  لةاي   تالمل مم..



 أسباب ظهور مجتمع المعلومات: .3

 هعععللالالعتمـعععـ لالععع الممجتمـعععـ المزفلعععع اعوعععىالممـعععـمللال مموـعععـةامالمف قـعععـةاا:الترفففـور اصـتاـفففـادم

لممـععـ تاملم ومل ـععـ تمالمجعععلالمهكععفد...لملامالعع الممف وـععـةالمت موععةامف وـععـةا م لمفهولـععـوةواملــالمفوـععـ  

 قعععـةالممجتمـععـ المص ـعععـ ع وايصهـععـاالالعتمععع لاعوععىالمف قـعععـةالممممععل املععع الم عفهـععـ تامالمغععع زامالمف

لم مموةوايمـ الممجتمـ ام اهللالمصـ  ع ال  ـااولتمــلال اتفعمفئاهص ـعـةايف فـعـوةاعوعىالمملوممعـ هاما

ا.لمكه  ه

 فع  مهات  مممجوع المملوممع هامالالتص مهكع  املاعاالع الم معمالالقتصع لداوا: الترفور التكنولفوجي

 هالممجتملع هالمزفلعـعـوةا وثا م امجتم المملومم هاي م ف اجلول امنالمفوم  هاتاتو اعنافعوم 

مالمص  عوةالمتع افعهقتااوا وعثاولتمعلالالقتصع لا  موع اعوعىالمملوممـعـ هاماومتع زامجتمع المملوممعـ ها

 . هأ ااوف زاعوىالملــموو هالمت اتل مجالوعــ المملوممــ ه

ل ف اجلول اما خلاعـعـ سالممعمللاماه مت م ايصه هالمملوممــةاهمل هةالمم ل الما مال ف فوةاوامالمملـفلةاتؤلداإمىاتممولام

ل ف فععوةالعع الممجتملعع هال اععفااوا وععثات اععبالممععـمللال ف فععوةاهفععهبالالفتعـععـالكاإمعع العع امجتمعع المملوممعع هاتممععلا

ا:لمملوممــ هامم اوجل امص لفامجتم المملومم هامتجلل اماالات اباواماقــلا ــللهايفه اعملم ام  

 وجلوــع ا مصلفالفتفلتوج اولتــملاعوواالالقتصــ للملمفالممف زاموملوممــ هالمخدا. 

 تق وـععـ هالم ـععـ فمبامالالتصـععـ الهاتكعع  المه ـععـ تالمت تعع المععخداولتمـععـلاعووععاالعع املـععـ مجةالمملوممـععـ هاماهلععع ا

  . هففعةاماهلقة

 لـ اتجـللامفتمفظعمفاتجـ ف المملوممـ هايلااإمىامالل الم لوفامنالمتق وـ هالمجلوـل امم اجل ا ـخلالمفــمقا 

 معـمالقتصع لالمملوممـعـ هايلااإمعىالمت ـعـ م المعمف  امالمم ـععـو امالقتصعـ لاماخمعـكامعنااـعـال الال تقعـ  المفععفو ا 

 . مولمووـ هالمتجـ فوةالممته لمــةاماففعـةالال ج زامالمتملص اهونالمم للهالالقتص لوةالمماتو ـةام ووـ امالمموـ 

 

امامجتم المملومم هاهاص   اعلول ام ع ام اوو :وتفاخاائص مجتمع المعلومات: .4

 ملمت اياخهات مماهمللالها هوف ا توجةاموتفمفلهالملوموعةاملمتق وعةالم لولعةوامت عم اا    اموملومم هتللقاوتموزاه

اإ ت يالمملومم هاإمىاص  عة.

 : مع  املممعمللالماع مافيسالمل فضاململم معةاماهمل عىالفعتهلل اازو ل اي موةالمملومم ها ممفلا وعمدالفعتفلتوج

املمف قةاه مملومم ه.

 يف فعع اهت  مممجوعع المملوممعع هواهعع اوععفاالمععهلضاينالمتفععمفالمت  ممععمج ا ععمالمق  ععلاالفتهعع فامجتمعع المملوممعع هاا

ال ف ف اموتغوفالالجتم ع .

 عوععىالمملوممعع هاميلملتععع ا  م  فععمباملمهفمجوعع هاممفعع   الالتصعع  االعع امجتمعع المملوممعع هلالالقتصعع لا عتمععل

اماتو ة.لم

 وتفمامجتم المملومم هاهظعمفالمللولامنا ظمالمملومم هالمت اتته ونا فبالمتاصص ه.ا 

 تلللال  هالممتل موونام المملومم ه:وتموزامجتم المملومم هاهقعلف المجموع اإمعىالم  ع خاإمعىالمملوممع هاملمملفلعةوا

ام تم ةاموجمو اهصف الم ظفاعنالمج سايمالممفتما.ا   ع

منالمملاااينالمصمف امعمات تمع اهلعلواممعخمكا لعفهالجتعع للهالمهع  لونالع اماع ااالمعلومات:معايير مجتمع  .5

مل ووفاوم عنامعنااالمعع الم  عماعوعىال تقع  الممجتمع اإمعىامف وعةامجتمع المملوممع هوامم عع امعلالالمملع ووفالمتع ا

 لفتاوصع اممومام فتنام  اعوىالم  مالمت م :

ا

 :مممجو المملومم هامصلفالمقم ال ف فوةال الممجتم امو علثال تكع فاملفع اع لم اتصهاات  االمعيارالتكنولوجي

لمملو فلالجتم ع :ع علم اوتأ علالمفالمملوممع ها-2متفهوق هالمملومم هال المم  تباملممصع   املمتلوعوماملمم عز .ا

الممع اه مملومم ه.اف مفووةامالفتق تاهمفتماالمملوكةوامو تك

 :موقومععةالمماعع لةواافملوممعع ها مصععلفالقتصعع لدايما المععةايمافععولةوام مصععلع ععلم اتهععفزالماالمعياراصـتافادم

 ماوقالف اجلول امولم مة.افم مصل



 :ع علم اتعؤلدا فوعةالمملوممع هاإمعىاتفعموفامهوعمف الملمووعةالمفو فعوةومخمكامعنااعال امكع ف ةاالمعيار السياسي

اي هفامناقه المجم  وفامزو ل املل اإجم نالمفيد.

 :العتععفل اهعع مقومالملق لوععةاموملوممعع ها عع  تفلمالممو وععةالم  فوععةاملم ععف اعوععىالقععةالمهو  عع هاع ععلالالمعيارالثقففاتي

 لمكاصوةاملمصلقالالعالم امل م  ةالملوموة.

 

انامجتم المملومم ها خ فام ع :   كامجممعةامنالمت لو هالمت ا جمهاعاتحديات مجتمع المعلومات: .6

:ايصه ها  جةالملم اإمىالمملوممةاي لفامنا  جتمع اإمىالممةللالماع ما نا عخئالالاوعف امتعملف امو ع واالتحديات السياسية

موعكالمقعم المتع اتعؤلفاعوعىاصع   الع اتغووعفامت فوعفال  ظمعةالملمموعةاامتفموف عمامعناوام نامناوموعكالمملوممعةاملمملفلعة

المقفلفالمفو ف ال ايدامجتم .

ل تق  الملع ممامعنالملع ممالمصع  ع اإمعىاعع ممالمملفلعةامت  مممجوع المملوممع هايلهاإمعىافعل المعلم اا:االتحديات اصـتاادية-

ا تع الممفتقهووة.ولمملومم هالمت اتفمفالقتص لو هالملم ام  جا  ما فموفاملفلتع امزو ل الم  جةاإمى

او هاملممف عل الم  وة.وتمل ال ا  جةالملم املممجتمل هاإمىالمملللهاملمهفمجاالتحديات التكنولوجية:-

وتلععلو هاممجععملالغععفلهايم وععةا هوععف واموتملعع العع ااععل المه عع تالمت تعع المملوممعع ت الم ععم  امل  كعع لااماالتحففدم األمنففي:-

لع ال ظال تقعع  الملع ممامععنالم ععفباتوفو فعوةاململفعع فوةاإمعىالم ععفبالمت  مممجوععةوامتفعلىاإمععىاتفعموفات  مممجوعع ال تصعع  ا

اي لفامناتفموفال فو ة.الملف فداملمما هفلت 

 

ه المحور الثاني الذم سارسل الدرس الثاني من مرالعة موتقة رلبتي األعزاء، تحياتي ولنا موعد مع

 صحقا

 


