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   خصائص دلتمع املعسفة ومشولٌ جملتمع املعلومات وسياساتٌ
  املعسيفلمجتمع للشياسة املعلوماتية الصيهية توافل ا مدى 

 املصسي والعسبي
 

 

 :صدـــــمل
 

ـــسفــــجلد اإلال ـــ ـــة دكامـ ـــ ــــــة مً دكـــــــ ـــ ــــــــائم ثقــ ــ  دمـ

ــــىض بها، فهي اإلاصـــــألامم والنه  ــ  ىة ــــدز الحقُقي للقـ

ـــاإلاجح في ـــ ـــ ــ ـــمم، ولرا ًؼلــ ــ ـــ ـــــــ ـــق كلى اللصــ ـــ  اطســــــس الحـــ

ــــــحُ .)كصس اإلالسفة( ـــث اإلالــ  اقحص سفةـــــ
ً
ـــمسودا ـــ ــ ًـ

ً
 ادًا

، ودكامة للحقدم في مخحلف مجاالت الحُاة، 
ً
 مهما

 َرا اللصس. وإذا كان لكل كصس رسوثه فإن اإلالسفة هي رسوة 
 

 هحى مجحمم اإلالسفة، حُث ثأصلد في آلاوهة ألاخيرة اللالقة 
ً
جُا ححىل مجحمم اإلاللىمات ثدٍز  ٍو

 كلــى اإلاللىمـات وحــدَا، بــل  صـ   ٌلحمــد   ــكل  
ً
بـين ققحصــاد واإلالسفـة، فلــم ٌلــد اكحمـادٍ مقحصــسا

 ل ــازة  خــسي ٌلحمــد كلــى اإلالسفــة، ولــرلغ فــان َىــا  زه ــة  ــادة لــدي   ي كبــر كلــى ال بــرة وقبحكــاز، 

 كثير مً الدول بالححىل هحى مجحمم اإلالسفة بما فى ذلغ الدول الىامُة.

 مـً اإلاجحمـم اإلاللىمــاجي، لـرا فـإن طُاطـة اهحـاض اإلاللىمـات ثظـم الل ىــة فـاإلاجحمم اإلا 
ً
لسفـي  وطـم هؼاقـا

ألاطاطـُة ل ىــاج مجحمـم ملسفــي، فاإلاللىمـات هــي الوــي جلـصش قــىة ألاو ـؼة اإلالسفُــة لحكـىن  ك ــر اللىامــل 

 )كصــــــس رــــــىزة
ً
 فــــــي مىـىمــــــة قهحــــــاض اإلاحقــــــدم، وقــــــد ًؼلــــــق مــــــً الــــــ لع كلــــــى َــــــرا الححــــــىل خؼــــــأ

ً
 ثــــــأريرا

 مــً الثــىزة اإلالسفُــة الوــي ثقــىم كلــى الللــم والحقــدم 
ً
اإلاللىمــات( ذلــغ ملن اإلاللىمــات ج ــكل فقــؽ  ــصجا

 والحكىىلى ُا.

مفسدات زئيشة:

 قؼاكات مجحمم اإلاللىمات –مجحمم اإلالسفة  – اإلاللىمات مجحمم  -الظُاطة اإلاللىماثُة  

 محؼل ات مجحمم اإلالسفة –اإلالسفة  خصائص مجحمم –اإلالسفة  قؼاكات مجحمم – 

 اللسبي مجحمم اإلالسفة  - اإلاللىماثُة الصِىُة   لظُاطة ا 

 د. منال السيد أحمد على
 

 أستاذ مساعد بجامعة الدمام 

مديرة المكتبة المركزية للطالبات 

 بالراكة( الجامعي)الحرم 

 جامعة الدمام

قطاع  –متخصص توثيق أول 

 مكتبات

 اإلسكندريةبمكتبة  
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ً
ً

ً

ً

ً

وبمـــــا  ن الحقـــــدم اإلالسفـــــي  صـــــ   ألاك ـــــر دقـــــة فـــــي الحكـــــم كلـــــى ثؼـــــىز اإلاجحمـــــم، حُـــــث جلحمـــــد 

كفاًحه كلـى مـدي ثقـدم مخحلـف اإلاتطظـات اإلالىُـة باإلالسفـة بمـا فـي ذلـغ متطظـات ال حـث 

الللمي، والحللـُم، ومتطظـات اإلاللىمـات بمخحلـف  هماػهـا، واإلالىُـة بإهحـاض اإلاللىمـات الوـ  

ـــرا مــــا ثــــى ي بـــه ثجــــاز  الــــدول  صـــ حد مــــً  بـــسش مقىمــــات  اقحصــــاد اإلالسفـــة ومجحملــــه، َو

ـا وكىزٍــا، والـرًً اطـحؼاكىا ال حــا   ألاخـسي مثـل الصـين والُابــان والهىـد وطـىوافىزة وماليًر

ـــالحهم، لــــرا كــــسض َــــرا ال حــــث  بالسكــــ  مــــً خــــالل كظــــ  اإلالسفــــة ألا ى،ُــــة وثىؿُفهــــا لصـ

ًللمفاَُم وآلازاج الحالُة: 
ً

 َدافها والقُم الو  جظعى لححقُقها.الظُاطة اإلاللىماثُة ًو  

 .مجحمم اإلاللىمات وقؼاكاثه 

  مجحمـــم اإلالسفـــة وخصائصـــه وألاطـــ ا  الوـــ   دت إمـــى الـــدخىل فُـــه ومـــا ًميـــٍر كـــً مجحمـــم

 اإلاللىمات.

 .مجحمم اإلالسفة ومحؼل اثه ً  مساحل ثكٍى

 ـــيراثُجُة الظُاطــــة اإلاللىماثُــــة ًو ـــِىُة كىمــــىذض ًمكــــً ثؼ ُقــــه بم قطـ ــــة الصـ صــــس الحىمٍى

ـــة كالح ـــ م ال، ــــسي  والـــدول اللسبُـــة )هــــسا لخ ـــابه الـــدولحين فـــى  هلـــ  اللق ـــات الحىمٍى

ا(.  واإلا كالت ققحصادًة وهيَر

  ىن وثصـــىزاىهم فـــى مـــدي هجـــاع ثؼ ُـــق الظُاطـــة اإلاللىماثُـــة الصـــِىُة آزاج ال بـــراج اإلاصـــٍس

 بمصس ومحؼل اىها.

 ل اإلاجحمم اإلاصسي إمى مجحمم اإلالسفة  .كىائق ثحٍى

  ـــم ــ ـــــات ومجحمـ ــــم اإلاللىمـ ـــى مجحمــ ــ ــــة إمـ ـــــات اللسبُــ ـــل اإلاجحملـ ــــي هقـــ ـــراج اللــــــس  فــ ــ ثىصــــــُات ال بـ

 اإلالسفة.

 

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

 دمة:ـــاملك
 

جلـد اإلالسفـة دكامـة زئِظـُة مــً دكـائم ثقـدم ألامـم، والنهــىض بهـا فهـي اإلاصـدز الحقُقــي 

 
ً
للقـــــىة فـــــي اإلاجحمـــــم، لـــــرا ًؼلـــــق كلـــــى اللصـــــس الحاطـــــس )كصـــــس اإلالسفـــــة(، حُـــــث  صـــــ حد مـــــسودا

، ودكامـــة للحقـــدم فـــي مخحلـــف مجـــاالت الحُـــاة، وإذا كـــان لكـــل كصـــس رسوثـــه فـــإن 
ً
 مهمـــا

ً
اقحصـــادًا

ًاإلالسفة هي رىزة َرا اللصس.

 هحــــى مجحمــــم اإلالسفــــة، كمــــا ثأصــــلد فــــي آلاوهــــة 
ً
جُا لقــــد  صــــ   مجحمــــم اإلاللىمــــات ًححــــىل ثــــدٍز

 كلـى ا
ً
إلاللىمـات وحـدَا، بـل ألاخيرة اللالقة بـين ققحصـاد واإلالسفـة، فلـم ٌلـد اكحمـادٍ مقحصـسا

 صـــــ   ٌلحمـــــد   ـــــكل  كبـــــر كلـــــى ال بـــــرة وقبحكـــــاز،  ي  هـــــه  ل ـــــازة  خـــــسي ٌلحمـــــد كلـــــى اإلالسفـــــة، 

ىــــا  زه ــــة  ــــادة لــــدي كثيــــر مــــً الــــدول بــــالححىل هحــــى مجحمــــم اإلالسفــــة بمــــا فــــي ذلــــغ الـــــدول  َو

ًالىامُة.

 مــً اإلاجحمـم اإلاللىمــاجي، ملهــه ًظـم  مُــم اإلاصــ
ً
ادز الوـي ًيــحن كنهــا واإلاجحمـم اإلالسفــي  وطـم هؼاقــا

ـــم الل ىــــة ألاطاطــــُة ل ىــــاج مجحمــــم ملسفــــي، لــــرا  ملسفــــة، لــــرا فــــإن طُاطــــة اهحــــاض اإلاللىمــــات ثظـ

ًوظتهل ال حث بلمحة مى صة كً مفهىم الظُاطة اإلاللىماثُة.
ً

 

 الشياسة املعلوماتية وأيدافًا والكيم اليت تشعى لتخكيكًا: 
 

 :ما يي الشياسة املعلوماتية 

  

ثححىي الظُاطة اإلاللىماثُة كلى مجمىكة مً القىاهين اللامة والقىاكد والظُاطات 

الوــــ  جأــــظم  و ثــــىـم إو ــــاج واخيــــران واطــــحخدام وثىصــــُل اإلاللىمــــات، وجلــــس  مىطــــىكة كلــــم 

طُاطـة    ELIS. Encyclopedia of Library and Information scienceاإلاكح ـات واإلاللىمـات 

ـــ ــ ـــــال ًظـ ـــــا مجـ ـــــات بأاهـ ىـــــــس فُــــــه إمــــــى اإلاللىمـ  مــــــً كلــــــم اإلاللىمــــــات والظُاطــــــة اللامــــــة ، ٍو
ً
م كــــــال

ــــة  مثــــل ذلــــغ الىـــــام الوــــ  وطــــلحه  اإلاللىمــــات كلــــى  اهــــا طــــللة مسث ؼــــة بحقــــى  اإلالكُــــة الفكٍس

ــا    WTO. World Trade Organizationمىـمـة الحجــازة اللاإلاُـة  ، و اهــا مـىزد ًي اــى اقحىاَ 

ً  ... كمـا ج ـير ثلـغ اإلاىطـىكة إمـى  هـه ال ثى ـد وحماًتها وثقاطمها وملالظتها وإدازىهـا  مـم آلاخـٍس

الىاقـــم طُاطـــة واحـــدة عـــاملة للمللىمـــات بـــل طُاطـــات ثحلامـــل مـــم قظـــاًا ملُىـــة، وثكـــىن  فـــي

ًجوؼُتها  حُاها ومحلازطة  حُاها  خسي. فيثلغ الظُاطات محداخلة 

ً
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ً
ً

    :ايداف الشياسة املعلوماتية 
ًما ًلي )بدز. الوىدوز. محىمي( : َم  َدا  الظُاطة اإلاللىماثُة 

 

 االتصاالت :  .1

ُـــة  طاطـــُة لالثصـــاالت واإلاللىمـــات كـــً  لـــد   Communication information ثحقُـــق بي

Technology CIT.  ثحميــر بالكفــاجة واهخفــاض الحكــالُف ،  ي  ن لملفــساد واإلاتطظــات إمكاهُــة ،

قثصــــال ب لظــــهم الــــ لع ، حُــــث جلحبــــر عــــ كة قثصــــاالت َــــرٍ هــــي  َــــم كىصــــس فــــي اإلاجحمــــم 

ًالىاجح. اإلاللىماجي
ً

 االزتفاع مبشتوى اإلنتاجية والتهافص الصهاعي والتجازي:  .2
 

ـــ ــ ـــــحخدام اإلاللىمــ ــــى اطــ ــــات كلـــ ـــــظُم اإلاتطظـــ ـــــاديات كمـــــــىزد  ي جأــ ــــة  اقحصــ ـــــا  للمىافظـــ ـــح  بــ ــ ًفــ

ـــ يألافظـــــــــــل ، لـــــــــــرا فـــــــــــالححىل  ــ ــ ــ طـــــــــــُكىن بـــــــــــالححس  هحـــــــــــى الصـــــــــــىاكات كثُفـــــــــــة اإلالسفـــــــــــة  ألاطاســ

Information Intensive Industries  ــرٍ مــً عــ ــد مــً القُمــة اإلاظــافة أَو -Valueاها  ن ثٍص

added   ـــادة الفللُـــة فـــي الـــدخل لكـــل فـــسد ) وقـــد لكـــل كـــام وإذا مـــا ثـــم ذلـــغ فإهـــه ًـــتدي إمـــى الٍص

ـــد قُمـــة مظـــافة ملوكُـــة اإلاللىمـــات كىـــدما ًقـــىم بيرثُ هـــا  اوضـــح ثـــاًلس  ن اإلافهـــسض ًمكـــً  ن ًٍص

بـل  Mass Informationوثىـُمهـا( ، وفـى مصـس ًصـل  ثىفُـر ذلـغ، فـال ًى ـد كملُـات مكثفـة 

وىهـــد  إمـــى ج ـــوُل اللمـــال  Intensive Industries  Laborاللمالـــة  ًى ـــد صـــىاكات كثُفـــة

كـــا فيركـــص كلـــى اللملُـــات كثُفـــة اإلاللىمـــات وخاصـــة بمجـــال صـــىاكة  وثجىـــ  ال ؼالـــة ،  مـــا امٍس

ًالحدًد ومجال الصىاكات الثقافُة.
 

 االزتفاع مبشتوى التعليم والتدزيب: .3
  

ة في مجحمم اإلاللىمات في قؼاق اإلاللىمـات واإلالسفـة، وذلـغ  القىة اللاملة اإلااَسة هي ز ض الحٍس

 كــً طــسوزة  Information Intensiveلالطــحجابة الححُا ــات اإلاتطظــات كثُفــة اإلالسفــة 
ً
فظــال

ً. LLL. Long Life Learningاطخُلا  هـام الحللم مدي الحُاة وإرساج اإلاهازات 
ً

 : Social Cohesionاالجتماعى حتكل التماسو  .4
 

م الىمـــى ققحصـــادي  ـــق جظـــَس إن ثحقُـــق الحماطـــغ ق حمـــاوي فـــي الـــدول اإلاحىامُـــة ًـــأجي كـــً ػٍس

ًوثقٍس  الفىاز  بين الرًً ًملكىن والرًً ال ًملكىن داخل اإلاجحمم الىػن .

ً
ً
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 : الكيم املطلوب حتكيكًا فى الشياسة املعلوماتية 
ً( : 6مً  َم قُم الظُاطة اإلاللىماثُة )الظالم، 

ً

 :  Access and Freedomاالتاحة واحلسية  -1
وإذا  Accessوالـري ثـم الححـىل كىـه لىــام قثاحـة  Ownershipهي ككع وبـدًل لىــام 

 كً  ن 
ً
د للدًمقساػُة  ن ثصدَس، فالبد  ن ًكىن لدي الىاض اإلاللىمات الكافُة فظال اٍز

ًقثاحة ثدل كلى امكاهُة الحصىل كلى مللىمات وخدمات مً  ي مكان في اللالم.
ً

 :  Privacyاخلصوصية  -2

كلــى الــسهم مــً  ن الحفــاؾ كلــى الحقــى  الأ صـــُة قُمــة مليــر  بهــا كلــى هؼــا  واطـــم 

ـــــا ــ ـــــات  خصىصــ ــ ـــين حا ــ ــ ــ ـــاز بــ ــ ــ ـــادمات ثثــ ــ ــ ـــــا  ثصــ ــ ـــــة ، إال ان َىــ ــ ـــــات الدًمقساػُــ ــ ــــي اإلاجحملــ ــ ــ فـ

ًالحكىمات واإلاجحمم في  اه  ، وحقى  ألافساد في الظاه  آلاخس.
ً

 : Opennessاالنفتاح املعسيف أمام الهاض  -3

ً ي حق الىاض في  ن جلس  كملُات اثخاذ القسازات الحكىمُة. 
 

 :  Usefulnessالفائدة  -4

ئدة إمى ان قُمة اإلاللىمات ثححدد بفائدىها والقظُة اإلافحاحُة َىا هـي : ًس م مفهىم الفا

ًمً الري ًحدد مدي الفائدة وبالحامي ماذا ًمكً  ن ًجمم و ن ثخيرن و ن ًحاع.
 

 : Cost and Benefitالتهاليف والعائد  -5
 

ـرا  فيـرض َىـا  ن للمللىمــات قُمـة اقحصــادًة وثكـالُف وكائــدا ... َو مــً عـأهه  ن ًثيــر  ٍو

ـــــــة والصـــــــالح اللـــــــام وذلـــــــغ باليظـــــــ ة للمللىمـــــــات  م ـــــــكالت اإلاالئمـــــــة بـــــــين اإلاصـــــــالح الحجاٍز

 اإلاجملة بىاطؼة الحكىمة.
 

 :  Secrecy and Securityالشسية واألمو  -6
 

 ثسث ؽ بهاثين القُمحين اللالُحين قظاًا َامة ثدوز حىل دوز اإلاظئىلين الحكىمُين.
 

 

 : Ownershipامللهية  -7

 .Accessوقد ثحىلد َرٍ القُمة إمى هـام قثاحة  

ً
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 هحــى مجحمــم اإلالسفــة، إذا فاإلاللىمــات هــي الوــي 
ً
جُا إن مجحمــم اإلاللىمــات  صــ   ًححــىل ثــدٍز

 فـي مىـىمـة قهحـاض اإلاحقـدم لـرا كـان 
ً
جلصش قـىة ألاو ـؼة اإلالسفُـة لحكـىن  ك ـر اللىامـل ثـأريرا

ـــم مــــــً ق ــــــدز ان ًح ــــــح  لُــــــا الفــــــس  بــــــين مفهــــــىم  ــــة عــــــمىله إلاجحمـــ ــــة وكُفُــ ـــم اإلالسفــ مجحمـــ

ًاإلاللىمات فُما ًلي.
ً

 : ٌدلتمع املعلومات وقطاعات 
 

كلمة مللىمات طمً مصؼ ح   الظُاطة اإلاللىماثُة  (Bawden)ٌلس   دافُد باودن  

كلمــة  ملسفـة  وذلــغ باكح ـاز  ن اإلاللىمــات هـي بمثابــة  الـري ًى ــد فـى اإلاللىمــاجي  بأاهـا الؼُـف 

ـــــام  ــــات ال ــ ــ ــــيال ُاهـ ــ ًمكـــــــً إدازىهـــــــا بـــــــالىـم وؤلا ـــــــساجات ،  مـــــــا اإلالسفـــــــة فـــــــال ثـــــــحم إدازىهـــــــا إال  الوـ

ً:  يالحامبالظُاطات وذلغ حظ  الؼُف 

 البيانات              املعلىمات             املعسفة             الحكمة

ً
    ً

اإلاـادة ال ـام  اللالم  دً ىهص فيري   ن ال ُاهات مـً حـسو  و زقـام وزطـىم وزمـىش ... إلـ  هـي ما 

ـــــــسي اإلالسفـــــــة كحالـــــــة  ـــــــسي اإلاللىمـــــــات كحالـــــــة ملسفُـــــــة ل حاػـــــــة وؤلادزا  ، ٍو للمللىمـــــــات ، ٍو

ــــسي َــــى وشمالئــــه  ن الحكمــــة فــــي ثؼ ُــــق اإلالسفــــة فــــي  ملسفُــــة اكلــــى مــــً ؤلاحاػــــة وؤلادزا  ، ٍو

ًوظاوي.الس ي والحكم ؤلا

ــــث  ــــىـم وه،ــ ـــم وهــ ــ ـــاز وهجمـ ــ ـــف هخحـ ــ ُـ ـــم ك ــ ــــة وفهـ ــــى : ملسفــ ــــات َــ ـــم اإلاللىمــ ــ ـــدًث لللـ ــ ـــف الحـ ــ ـ والحلٍس

ًووظحخدم اإلاللىمات.

Information Science : knowledge and Understanding In How To Select and Collect 

and Organize and Disseminate and Use of Information .  
 

 لىمات جشمل خمسة قطاعات هي )بدز. الغندوز. محىلى( : فقطاعات مجحمع املع 

ًالحللُم : ز ض حسبة قؼاق اإلاللىمات. -1

 ال حىذ والحىمُة :  ي اطحخدام اإلاللىمات الحدًثة وثؼ ُقها . -2

 الحاط ات. -3

 قثصاالت. -4

 خدمات اإلاكح ات واإلاللىمات. -5
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 ول مـً اطـحخدم مصــؼ ح  Li Sinanو ـدًس بالـركس  ن ال احـث ققحصـادي الصـُني مـى طـِىان 

، كمـــا  ن  َـــم مقـــاًِع ال يُـــة  Informatization of Societyثحـــىل اإلاجحمـــم امـــى اإلاللىماثُـــة 

ىكا  هى  Index  Johokaألاطاطُة إلافهىم مجحمم اإلاللىمات َى ك ا  اإلاللىماثُة  وكلمة   َى

 . Informatizationالكلمة الُاباهُة اإلاقابلة لكلمة اإلاللىماثُة 

ــــُلسض فُمــــــا ًلـــــي كىــــــد الحـــــدًث كــــــً مفهـــــىم مجحمــــــم اإلالسفـــــة كُفُــــــة عـــــمىل َــــــرا اإلافهــــــم  وطـ

ًإلاصؼ ح اإلاللىمات.
 

 دلتمع املعسفة : 
  دلتمــع املعسفــة وخصائصــٌ واألســ اب التــى أدت في الــدخوجمل فيــٌ ومشولــٌ جملتمــع

 املعلومات:
 

 جروز مفًوم دلتمع املعسفة:  ً
لــىد اإلاــُالد الفللــي لهــرا اإلافهـــىم إمــى  واخــس الخظــلُىات مـــً القــسن اإلاا ــ ي ،خاصــة  لـــد  ن  َو

 في مجال الحلٍسف بـه وو ـٍس ، ف لـد اخفـا  الحجـاز  الوـي ثتكـد 
ً
برلد الُىوظكى  هدا فائقا

ـــً حظـــً اطـــحوالل قمكاهـــات اإلاادًـــة والثـــىزات الؼ ُلُـــة ، ثـــم قهخ ـــاٍ   ن ثؼـــىز اإلاجحمـــم َز

الظــــ لُىات مــــً القــــسن اإلاا ــــ ي إمــــى  ن ثؼــــىز اإلاجحملــــات لــــِع هحــــاض اإلالؼُــــات  مىــــر اواطــــؽ

ـا لححقُـق الحىمُـة  الظـسوزًيققحصادًة واإلاادًة وحدَا ، بل رمـة ملؼُـات  خـسي مـً  ثىفَس

كُـــــة كلـــــى مـــــا ٌظـــــم   ال ـــــاملة ولـــــرلغ ثـــــم اليركيـــــر خاصـــــة فـــــي  وزوبـــــا والىالًـــــات اإلاححـــــدة ألامٍس

فـي قؼاكـات اليربُـة والحللـُم وؤلاكـالم واإلاللىماثُـة ،  الىاقعي)بالس طمال هير اإلالمىض(  و هير 

ــــى مـــــم  َمُـــــة حظـــــً اكـــــداد الس طـــــمال ال، ـــــسي الـــــري ؿهـــــست  َمُحـــــه  ًظـــــا فـــــي ثحق ُـــــق الىمـ

ققحصادي مىـر الثماهُيُـات ، وقـد بـات واضـحا الُـىم  ن ال ـكل الظدًـد مـً ثؼـىز اإلاجحمـم 

ٌلحمد كلى طُؼسة وهفىذ اإلالسفة مثلما ٌلحمد كلى كفاجة وإهحاض اإلاللىمـات ، والوـي اصـ حد 

ض السكيرة قطاطُة فى بىاج ققحصاد الحدًث وجلصش قىة ألاو ؼة اإلالسفُـة فـي مىـىمـة قهحـا

 )كصـس رـىزة اإلاللىمـات( ذلـغ ملن  ق حماوي
ً
، وهال ا ما ًؼلق ال لع كلـى َـرا الححـىل خؼـأ

 مـً الثـىزة اإلالسفُـة الوـي ثقـىم كلـى الللـم والحقـدم 
ً
 والحكىىلـىيياإلاللىمات ال ج كل إال  ـصجا

ًكما طِح ح فُما ًلى .
ً

 مفًوم دلتمع املعسفة: 

ك ُــدًا  مجحمــم اإلالسفــة كلــى  هــه  ي مجحمــم حُــث ثكــىن اإلالسفــة  Wikipediaجلــس  مىطــىكة ٍو

ى اإلاجحمم  ًظا الري ًخلق  و   مً ز ض اإلاال واللمل َو
ً
ًفُه هي اإلاصدز ؤلاهحايي السئِس ي بدال

ً
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ظـــحخدم اإلالسفـــة مـــً   ـــل هجـــاع قشدَـــاز  ُـــة،  ققحصـــاديًيشـــ  ج  و ٌ ـــاز  َو وثحقُـــق السفاَ

ـــاش  ُـ ـــم اإلالسفـــــة حالـــــة مـــــً قمح ـــي الفكـــــسًيفمجحمـ ـــً الحقـــــدم  والحقنـــــي واإلالسفــ وال، ـــــسي  الللمـــــيومـ

ً: ( بسكاتوثحمثل َرٍ الي اػات والوي جلس  بدوزة اإلالسفة فُما ًلي)

س. -1  ثىلُد اإلالس  مً خالل ال حث والحؼٍى

 و س اإلالسفة بالحللُم والحدٍز  وكبر وطائل ؤلاكالم اإلاحلددة. -2

ــــم وًق -3 ــــاًا اإلاجحمــ ـــل قظــ ــــي حـــ ـــا فــ ــــل ملهـــ ــــة والحلامــ ـــف اإلالسفــ طــــــحفادة منهــــــا فــــــي قزثقــــــاج ثىؿُـــ

 باإلوظان ومكاهحه ق حماكُة واإلاهىُة وفي ثقدًم  حدذ اإلاىحجات وال دمات الظدًدة.

فــــــه  فــــــات دقُقــــــة لى ــــــىد همــــــىض كىــــــد محاولــــــة جلٍس إن حدارــــــة اإلافهــــــىم ال جظــــــم  ب لــــــىزة جلٍس

اإلاهحمين  باإلطافة امى قلة قدبُات الوي حللد اإلافهىم، ولكً هجد  ن الس ي الظائد بين ملـم

باإلاىطـــــىق َـــــى:  ن مجحمـــــم اإلالسفـــــة طـــــى  ًححقـــــق بصـــــىزة كاملـــــة وواضـــــحة كلـــــى  زض الىاقـــــم 

ظــخىد َــرا الــس ي إمــى اإلاقىلــة ال ــهيرة    ن اإلالسفــة قــىة للحــدلُل  ـــً الكثيــرون، َو بأطــسق ممــا ً

كلـــــى  ن إهحـــــاض اإلالسفـــــة ولـــــِع فقـــــؽ حُـــــاشة اإلاللىمـــــات َـــــى الىطـــــُلة الىحُـــــدة لظـــــمان ال قـــــاج 

د  وقطحمًس ً(.9از في الى ىد ) بى ٍش
 

 مشوجمل مفًوم دلتمع املعسفة ملفًوم مصطلح املعلومات : 
 

ح ح عمىل مصؼ ح اإلالسفة إلافهىم مصؼ ح اإلاللىمات في الىقاغ الحالُة )بدز. الوىدوز.  ًٍو

ًمحىمي(:

o للمللىمـات وال بـرات واإلامازطـات َو ـمل مجحمـم اإلالسفـة  ثيحن اإلالسفة مً الحؼ ُق اللملى

ًطحة قؼاكات هي: 

ً KM. Knowledge Managementإدازة اإلالسفة  -1

  KBE. Knowledge Based Economyققحصاد اإلا ن  كلى اإلالسفة   -2

 IC. Intellectual Capitalز ض اإلاال الفكسي  -3

 LLL. Long Life Learningالحللم والحللُم مدي الحُاة  -4

 .Creativityؤلابداق وثفجير الؼاقات ال القة ل وظان  -5

 ثكىىلى ُا اإلاللىمات وقثصاالت -6

 ICT. Information Technology and  Communications 

ً

ً
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ً

 ن كــل واحــدة مــً َــرٍ القاػلــات الظــحة جلكــع ثكــامال ملسفُــا مــم كــل مــً مجحمــم  وث ــين

ا -اإلالسفة اللام ومم كل قؼاق محخصص مً قؼاكات اإلاللىمات ال مظة   –الظابق ذكَس

 )بدز. الوىدوز. محىمي(.

o  ــــؼ ح اإلاللىمـــــات هـــــامع ـــى مجحمـــــم اإلاللىمـــــات: فمصـ ـــم اإلالسفـــــة كلــ ثفظـــــُل مصـــــؼ ح مجحمــ

ــة،  مـــا ومــساون فلِظــد َىــا  مل لىمــات خــام ىهــُم كلــى و ههــا دون مسعــد  و مىـىمــة فكٍس

اإلالسفة فهي مىـىمات مً ال ُاهات ذات داللة وملن  وبالحامي فإن مجحمم اإلالسفة مصؼ ح 

د   زقى ملهىا ال هي د اإلاللىمات براىها ولراىها، وإهما إلاا فيها مً داللة وملن ، وقد  دي  َو

 كــــً إعــــاكة اإلالسفــــة َــــرا ألامــــس إمــــى اطــــحخدام مصــــؼ ح مجح
ً
مــــم اإلاللىمــــات واإلالسفــــة فظــــال

 لكل الىاض.
ً
 لحصل إمى كمىم الىاض فحصير َدفا

o  ـــدَا وزقمىتهـــا ولكـــً اإلالسفـــة )بمـــا ج ـــمله مـــً ال بـــرة الراثُـــة +  Tacitاإلاللىمـــات ًمكـــً ثكٍى

دَا.  اإلاللىمات( ال ًمكً زقمىتها  و ثكٍى

o سي بين اإلاللىمات واإلالسفة،  ن اإلالل ـا بملرلـة اإلاـادة ال ـام الفاز  الظَى ىمات ًمكـً اكح اَز

 لللملُات الرَىُة،  ما اإلالسفة فه  مىحجها النهائي  و ع ه النهائي.
 

 بعض اسهامات املؤلفين الري ٌعحبرون مجحمع املعسفة محكامال مع مجحمع املعلىمات: 
 

زفع اطحخدام مصؼ ح مجحمم اإلاللىمات وفظـل  Daniel Bellكالم ق حماق داهُال بُل  -1

كلُـــه مصـــؼ ح اإلاجحمـــم مـــا  لـــد الصـــىاوى كلـــى اكح ـــاز  ن اإلاجحمـــم مـــا  لـــد الصـــىاوى مفهـــىم 

حميــر اإلاجحمـم مــا  لـد الصــىاوى باقحصــاد ال ـدمات بــدال مــً  محلـدد ألا لــاد   ـكل واضــح، ٍو

ـــــد اقحصــــــاد الظــــــلم فــــــإن الحاطــــــ ات وال ــــــ كات َمــــــا مصــــــادز الححــــــىل فــــــي ققح ـــا  لـ ــ ــــاد مـ صــ

ة( وال حف بُل  ن  ى ما ًؼلق كلُه مصؼ ح )الحكىىلى ُا الفكٍس % مً قىة 65الصىاوى َو

ًاللمل ىهحم بأو ؼة ال دمات.

كلــى  ن اإلالسفــة قـــد اصــ حد  طاطـــا لالقحصــاد الحـــدًث،  Peter Drucker كــد بُيــر دزاكـــس  -2

وإهىا هححىل مً اقحصاد الظلم امى اقحصاد اإلالسفة،  ما باليظ ة إلاىـىز القُمة اإلاظافة في 

فـي كحابـه كـً   R. Taylorخـدمات اإلاكح ـات واإلاللىمـات فقـد اعـاز إليهـا اللـالم زوبـست ثـاًلىز 

قُمـة مظــافة منهـا الحك ـُف والحصــيُف  23كملُـات القُمـة اإلاظــافة حُـث ذكـس فُــه كـدد 

 وال دمة اإلاس لُة والحصف  وؤلابحاز.

ً

ً
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 بهـحم بى ــىد الــحللم مـدي الحُــاة  -3
ً
كمــا   LLL. Long Life Learningمجحمـم اإلاللىمــات اًظــا

 بهحم مجحمم اإلالسفة.

اإلاكاهــة ال اصـــة للملسفــة الللمُـــة: ال ًــصال الللمـــاج ًحلــاملىن مـــم اإلالسفــة لححقُـــق اإلاصـــ حة  -4

ة   مً مىـىز  ن الللم ٌلد  حد اإلاصادز الحجاٍز
ً
ال اصة بهم، إال  اهم ًحلاملىن ملها  ًظا

الوي ثحظً مً قدزات ال سكات  والحكىمات ، فظال كً قُام متطظات القؼـاق ال ـا  

ادة  زباحهم.  بحى ُه الللم لٍص
 

 اس اب الدخوجمل يف دلتمع املعسفة: 
  

الىلـىض إمـى مجحمـم اإلالسفـة كمـا ًلـي )ال ـ الوي. حظـين  ًمكً ثحدًد ألاط ا  الوـي  دت إمـى 

13-15: )ً

ا : ف لــد ج ــكُل اإلاىـمــة اللاإلاُــة للحكىىلى ُــا -1 م لللىإلاــة واهخ ــاَز س الظــَس  World .الحؼــٍى
Trade Organization (WTO) (http://www.wto.org/  )  اجظم طى  اللمل الـدومي وشاد

الح ــــــــادل الفكــــــــسي وال، ــــــــسي واإلاــــــــادي وثؼــــــــىزت  طــــــــالُ  قثصــــــــال اإلالسفــــــــي واإلاللىمــــــــاجي ، 
لة ، حوــ  اكحبــر  ن ؿهــىز اللىإلاــة كــان بمثابــة  وثؼــىزت الحكىىلى ُــا بصــفة مظــحمسة وطــَس

فــــي  الــــدًىامى اإلاحــــس  ل لــــق اإلالسفــــة والــــري جلحبــــر قــــدزة الفــــسد كلــــى خلقهــــا هــــي الُــــد الللُــــا
 الظى  الحىافظُة الدولُة.

م للمللىمـات  صـ   اكخظـا  اإلالسفـة َـى آلُـة القُـاض الوـي جظـحخدم  -2 في ؿل الحؼىز الظـَس

لقُــــاض مظــــحىي الكفــــاجة قهحا ُــــة والثقافــــة ال اصــــة بــــاملفساد واإلاتطظــــات وبالحــــامي جلحبــــر 

ــادة الكفـــاجة قهحا ُـــة وشٍــادة قطـــحفادة مـــً  اإلالسفــة والحكىىلى ُـــا هـــي مــً اَـــم اطـــ ا  ٍش

  اإلاللىمات اإلاحاحة.

جوُير عكل وفس  و َدا  اللمل فمم فقد اإلالسفة وال برة وثقادمها كلما مس الىقـد، شاد  -3

ص باإلالسفة الظدًدة في اللمل، لرا فالىؿائف اإلاظحق لُة ثحؼل  قدزات  قححُاض إمى الحلٍص

 خاصة كالكفاجة وؤلابداق واإلاظئىلُات ق حماكُة.

ــا :  -4  للمجحمــم جوُيــر هـــم الحلامــل اإلالسفــي وجوُيــر ثسكيَر
ً
ة  ــدا فقــد اصــ حد اإلالسفــة طــسوٍز

 و صـــــ حد م ـــــد   طاطـــــُا لحـــــل اإلا ـــــكالت 
ً
ـــــات اإلالسفُـــــة اشدادت اجظـــــاكا ول براثـــــه فالىـٍس

الُىمُـــة وبالحـــامى فهىـــا   طـــع لحقـــدًم اإلافهـــىم الظدًـــد إلاجحمـــم اإلالسفـــة والـــري ًححـــاض امـــى 

س  داج اإلادزطين وال احثين لحقدًم اإلالسفة بمفهىمها الظدًد.  ثؼٍى

 

http://en.wiktionary.org/wiki/World_Trade_Organization#English
http://en.wiktionary.org/wiki/World_Trade_Organization#English
http://en.wiktionary.org/wiki/World_Trade_Organization#English
http://www.wto.org/
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ــادة الك يــرة فــي اإلالسفــة: فخ ــير الدزاطــات إمــى  ن اإلالسفــة طــى  ثحظــاكف كــل  -5   73الٍص
ً
ًىمــا

% مــً اإلالسفــة الحالُــة بحلــىل كــام 1، و ن ألافــساد طــى  ٌظــحخدمىن  2020بحلــىل كــام 

2050 .
ً
ادة الك يرة فى اإلالسفة حالُا رٍ الحىقلات ج ير إمى حظم الٍص  َو

 

 خصائص دلتمع املعسفة: 
 

كصس قهحاض الكثُف للملسفة الوي اص حد هي قىة اللصس الحـامي والوـي لـم جلـد ًيحقل امى  -1

 رابحة او محددة فهي محويرة وال حدود لها.

ًمكــً القــىل بــأن طــمات مجحمــم اإلالسفــة جظــحمد اطاطــا مــً طــمات ثكىىلى ُــا اإلاللىمــات  -2

 information andومجحملاىهــــــــا ، فماشالــــــــد ثكىىلى ُــــــــا اإلاللىمــــــــات وقثصــــــــاالت 

communications technology(ICT)    ثحــحفف باطــمها فــي مجحمعــي اإلاللىمــات واإلالسفــة

اإلاس لُــــة وذلــــغ ًس ـــم  ن َــــرٍ الحكىىلى ُــــا هـــي اللمــــىد الفقــــسي  وذلـــغ بمخحلــــف اإلاصـــادًز

مكــً ا مــال َــرٍ ال صــائص فُمــا   Infrastructureوال يُــة الحححُــة  إلاجحمــم اإلالسفــة ، ٍو

ً( :2137ًلى )كلُان، مجحمم اإلالسفة 

  ن اإلاللىمات هير قابلة لالطتهال   و الححىل  و الحفحد ملاها ثساكمُة. - أ

اطـخ لاد كــدم الحأكـد، وثىمُـة قــدزة ؤلاوظـان كلــى اخحُـاز  ك ــر   ن قُمـة اإلاللىمـات هــي - ب

 القسازات فلالُة.

 ن الىاقــــم اللمُــــق لحكىىلى ُــــا اإلاللىمــــات َــــى  اهــــا ثقــــىم كلــــى  طــــاض اليركيــــر الــــرَني  -ًض

ــــة الفـــــس  اإلاحلـــــددة  مـــــام  ُـ ــــكالت وثىم ـــل اإلا ـ ــــة وحــ ـــالل إبـــــداق اإلالسفـ ـــً خــ وجلمُقـــــه مــ

 قوظان.

ة اإلاىفلــة اإلاللىماثُــة مــً خــالل إو ــاج َــرٍ ال يُــة الحححُــة ًححــاض مجحمــم اإلالسفــة إمــى اثاحــ -3

اإلاللىماثُــة والوــ  ثقــىم كلــى  طــاض إثاحــة الحىاطــ  آلالُــة للامــة الىــاض فــي صــىز عــ كات 

 اإلاللىمات اإلاخحلفة، وبىى  اإلاللىمات الوي طحص   هي براىها زمص اإلاجحمم.

ًــــد  ن الحكىًى -4 ـــً الظد ـــة لِظـــــد حــــدرا  دًـــــدا ولكـ ـــا اإلالاصــــسة  للـــــد مجحملــــات اإلالسفـ لى ُــ

 
ً
 كثيـــرة   Geographic Proximityمجحمــم اإلالسفــة هيــر محصــىز  وسافُـــا

ً
بــل اثاحــد فسصــا

للم ـــازكة وألازعـــفة واطــــير اق اإلالسفـــة بـــين عــــلى  اللـــالم واإلاىـمـــات كلــــى مـــداز الظــــاكة 

 دون اكح از للفسو  الصمىُة والظوسافُة )بدز. الوىدوز. محىمى(.

ً

http://en.wiktionary.org/wiki/information_and_communications_technology#English
http://en.wiktionary.org/wiki/information_and_communications_technology#English
http://en.wiktionary.org/wiki/information_and_communications_technology#English
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وهيــر مظــ ى  كلــى كصــس اإلاللىمــات  ظــسكة ثىاقــل اإلاللىمــات واإلالــاز  قهفحــاع بقــدز َائــل  -5

ـــً  ـــــدَا بالحـــــد ألادوـــــ  مــ ـــا إلاـــــً ًٍس ـــر مظـــــ ىقة وإثاحتهــ ـــير ثـــــداولها بملـــــدالت هيــ قوظـــــاهُة وثِظــ

 القُىد واللق ات.

ة اللاملــة بمخحلــف اإلاىـمــات فقــد دخلــد اإلالسفــة  الىــىويالححــىل  -6 فــي ثسكُ ــة اإلاــىازد ال، ــٍس

فـي الحـس  الكىهُـة مـً   ـل ميـرات القـدزات الحىافظـُة اإلاحمثلـة فـي ثىا ـد  ؤلاوظاويوالركاج 

ــــة ومللىماثــــه وخبراثــــه  ــــة قبحكاٍز اللىصــــس ال، ــــسي الــــىػني اإلاحميــــر بقدزاثــــه الرَىُــــة والفكٍس

الحقىُـــــة  لـــــرا ؿهـــــست مفـــــاَُم  دًـــــدة بمجحملـــــات اإلالسفـــــة مثـــــل  ألاصـــــىل هيـــــر اإلاحظىطـــــة 

Intangible Assets مــً   وكُفُــة قُاطــها 
ً
كــس ض مــال فكــسي ثسثكــص اَمُحــه كلــى الــحللم بــدال

 الحللُم.

قصـــــد بـــــه مـــــا ثملكـــــه اإلاىـمـــــات وألافـــــساد مـــــً  فكـــــاز  -7 ـــــادة قَحمـــــام بـــــس ض اإلاـــــال الفكـــــسي ٍو ٍش

ا َــــى الححــــدي ألاكبــــر  وثقىُـــات وزصــــُد ملسفــــي ٌلحبــــر ال ــــروة قكــــم ملي مىـمــــة واطــــخثماَز

س ال دمات واإلاىحجات ال  حىافظُة اإلاحؼىزة.ل دازة اإلالاصسة لحؼٍى

الت  -8 ــــــة بفــــــسض مجمىكــــــات محىىكــــــة مــــــً الحفظــــــيرات والحــــــأٍو جويــــــر فــــــي قطــــــيراثُجُات ؤلاداٍز

ــــرا الحىــــىق طــــسوزي لحىطــــُ  آلازاج  إلاخس ــــات اإلاللىمــــات الىاثجــــة كــــً هـــــم اإلاللىمــــات ، َو

بهــا ولــرلغ كــان مــً ق ــدي اليركيــر كلــى فهــم آلازاج  الحي ــًتاإلاظــحق لُة اإلاخحلفــة الوــي ًصــل  

ات ، وقــــــد ًحظــــــمً َــــــرا الىمــــــىذض  كــــــً َى ــــــق قطــــــحخدام والحخؼــــــُؽ الظُــــــد للظــــــِىاٍز ػٍس

اإلاقيرع إلدازة اإلالسفة  لع  و ـؼة الحخؼـُؽ الحىـُمـي ، وبـدال مـً ثظـمين الحللُمـات إلاـا 

ًجــــــ  فللــــــه ، جظــــــحخدم َــــــرٍ ألاو ــــــؼة كــــــأدوات  ًدًىلى ُــــــة ل ىــــــاج وثحدًــــــد حــــــدود آلازاج 

لحبــــر قليــــرام وبالحــــامي الحخؼــــُؽ إلاظــــحق ل اإلاىـمــــات  دون قكحمــــاد كلــــى خؼــــؽ مظــــخ قة َو

الــــدقُق بحا ــــات الظــــى  كىصــــس زئِســــ ي فيهــــا باإلطــــافة إمــــى مهــــازات ابحكــــاز اإلالسفــــة وكُفُــــة 

ة ؤلادازة وبِئة اللمل اإلاحويرة.  ثؼ ُقها وإحداذ اإلاىائمة بين هـٍس

ا اإلاللىمات جوير في كملُات اإلالسفة الحىـُمُة حُث طاكدت هـم إدازة اإلالسفة وثكىىلى ُ -9

كلى ثِظير الظُؼسة كلى السوثين واإلاىاقف اإلاحىقلة كلى السهم مً الحا ة امى قعيرا  في 

ــــــــة  قبــــــــداق ال، ــــــــسي وقبحكــــــــاز، فــــــــاإلدازة اإلالسفُــــــــة الىاجحــــــــة ثححــــــــاض ققيراحــــــــات قبحكاٍز

 اإلاحجددة إلالالظة اإلاللىمات وثؼ ُقها داخل اإلاىـمات.

ة وحـل اإلا ـكالت وقهفحـاع وال ـفافُة والحوُيـر هـي مهـازات وؤلابداكُـInitiative اإلا ـاد ة  -10

 ميراًدة ألاَمُة في ادازة مجحمم اإلالسفة.
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 Meta صـــ   الحللــــُم مـــً   ــــل الــــحللم وثىمُـــة اإلاهــــازات اإلالسفُـــة ومــــا وزاج اإلالسفــــة  -11

knowledge  ،اإلادازض 
ً
 للمتطظات الحللُمُة وخصىصا

ً
 َاما

ً
والقدزات إلهجاش ذلغ مخس ا

ض  مُم ألافساد اللاملين إمى اكخظا  مهازة القدزة كلى الحللُم اإلاظحمس باإلاىاقم حُث ًححا

 واإلالاز  اإلاخحلفة، وبالحامي اكداد هماذض لهرٍ اإلاهازات.

بأن لها خاصُة ج ـكُل اإلاكـىن  Knowledge Societiesًحمير مجحملات اإلالسفة اإلالاصسة  -12

د فئات ك يرة ثحلامل مم اإلاللىمات، السئِس ي ملي و اغ لللىصس ال، سي حُث ًحمير بحىا 

مكــــً  ن هميــــر منهــــا مــــا ًلــــي )كلُــــان،  وج ــــحول بهــــا وثمثــــل  هل ُــــة القــــىي اللامــــة الحالُــــة، ٍو

 ( : 2138مجحمم اإلالسفة 

 جلمـــــل فـــــي خلـــــق مللىمـــــات  دًـــــدة وثحظـــــمً الللمـــــاج وال ــــــاحثىن  - أ
ً
فئـــــة صـــــويرة وظـــــ،ُا

 و اكـــادة ج ـــكُل همـــاذض واإلا ـــدكىن ممـــً لـــدبهم القـــدزة كلـــى اهحـــاض مللىمـــات  دًـــدة 

 ملسفة  دًدة مً واقم اإلاللىمات الحالُة.

د والهاثف وقهيرهد. - ب  الفئة اللاملة في هقل اإلاللىمات وثىصُلها مً خالل البًر

ً للملسفة  - ج م مدًٍس ً اإلاللىمات واطير اكها مً قمىاج باكح اَز الفئة اللاملة في ثخٍص

امـــى اإلالسفـــة ٌ ـــهد اًظـــا ثحـــىال مـــً فاللـــالم كمـــا ٌ ـــهد ثحـــىال مـــً مجحمـــم اإلاللىمـــات 

اإلاللىمــات امـــى اإلاكح ــة السقمُـــة الوـــي ثخــُ  اطـــحخدام الحكىىلى ُــا اإلاحؼـــىزة وال ـــ كات 

 اإلاحلُة والكىهُة.

فئـــــــــة اإلاهىُـــــــــين مـــــــــً قػ ـــــــــاج واإلاحـــــــــامُين .. الـــــــــ  ممـــــــــً ًقـــــــــدمىن خبـــــــــراىهم وحصـــــــــُلتهم     -د

ًللمالئهم. اإلاللىماثُة 

ًٌظحق لىن اإلاللىمات ومحفسهين لهرٍ اإلاهمة.فئة الؼال  او مً   -َـ   
ً

 :ٌاسص قيام دلتمع املعسفة ومساحل تهويهٌ ومتطل ات 
 

 سص قيام دلتمع املعسفة: أ 
 

ا لقُام مجحمم اإلالسفة هي ما ًلي )اإلاكح  ؤلاقلُمـي للـدول   َم ألاطع الوي ًج  ثىافَس

ًاللسبُة(:
ً

ات الس ي والحل ير والحىـُم وطمااها  -1 ـات إػال  حٍس باإلدازة الصالحة، فهرٍ الحٍس

 هي ال ؼىات اإلاتدًة إمى إهحاض اإلالسفة ومفحاع  بىا  قبداق وقبحكاز.

ً
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الي ــس الكامــل للحللــُم زاقــي الىىكُــة مــم ابــداج كىاًــة فائقــة للحللــُم اإلاظــحمس مــدي  -2

ـــيالحُـــــاة وزكاًـــــة  ــــي  ػسفــ ـــا فـ ـــــة خاصــ ــــغ اولٍى ــــاج ذلـ ـــم واإلاـــــحللم( وإكؼـ الحللـــــُم )اإلاللــ

 ؼفىلة اإلا كسة.مسحلة ال

س الحكىىلـىيي بجمُـم الي ـاػات  -3 ثىػين الللـم وبىـاج قـدزة ذاثُـة فـي ال حـث والحؼـٍى

وإقامــة وظــق لالبحكــاز وؤلاطــساق فــي  ألاطاســ ياإلاجحملُــة، مــً خــالل جأــظُم ال حــث 

 ثقىُة اإلاللىمات وقثصاالت.

مــً الححــىل الحثِــث هحــى همــؽ اهحــاض اإلالسفــة فــي ال ِئــة ق حماكُــة وققحصــادًة  -4

س اإلاــــــــــىازد القابلــــــــــة للحجــــــــــدد اكحمــــــــــادا كلــــــــــى القــــــــــدزات  خــــــــــالل الحى ــــــــــه هحــــــــــى ثؼــــــــــٍى

م ال ِئة ققحصادًة وألاطىا .  الحكىىلى ُة واإلالسفة الراثُة وثىَى

 ثأطِع همىذض ملسفي كام ًحمير باملصالة وقهفحاع. -5
 

 :مساحل تهويو دلتمع املعسفة 
 

ً مجحمم اإلالسفة وهي يثى د رالذ مساحل ميرابؼة ثتد ً(:2142)كلُان، مجحمم اإلالسفة  امى ثكٍى
ً

  :املسحلة األوي -1

الحقىُـة الحدًثــة ثخ ـكل ػلُلــة إلاجحمــم  مظــحخدميمـً مىؼلــق و ـىد ز ض مــال   ـسي مــً 

 اإلالسفة: 
 

 الحقنية الحدًثة. ومسحخدمي: وجىد طليعة مجحمع املعسفة  املسحلة ألاولى

 

ً
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ً
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 املسحلة الثانية: -2
 

ـــا اإلاحاحـــــة اج ـــــكُل ُـ ـــم والحكىىلى  ـــحخدام الللــ ـــالع واطــ ال ِئـــــة واإلاىـــــا   ثحؼلــــ  ثكثُـــــف ؤلاصــ

ــــى  ـــان قــــــادز كلــ ــــداد إوظــ ــــه إكــ ُـ ــــة ف ــــى ألامُــ ـــل محـ ــــة، الـــــري ثحمثـــ ـــم اإلالسفــ ــــى مجحمــ اإلاىاطـــــ  لىمــ

ات هي: ًاطحخدام اإلاللىمة والحكىىلى ُا كلى رالذ مظحٍى
ً

 مظحىي ثسبىي: ًحللم فيها كُفُة بسمجة اإلاللىمات الظدًدة في إػاز اإلالسفة فيرداد  

 وكُه بها وإدزاكه.       

 : ًمكىه مً قطحك ا  واطحخدام اإلافاَُم. مظحىي بحثي 

بي : الري ًحىل اإلاللىمة إمى ملسفة واإلالسفة إمى ابحكاز.     مظحىي الللم الحجٍس
 

 واشدًاد مسحخدمي الحقنية الحدًثة في املجحمع. عنمى املجحم:  املسحلة الثانية
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 : املسحلة الثالثة -3
 

ً واإلا دكين.  ًثكامل مجحمم اإلالسفة وثحقُق الحىمُة اإلاظحدامة واشدًاد اكداد اإلا حكٍس
 

ثكامل مجحمع املعسفة ومسحخدمي الحقنية الحدًثة وثصاًد  : املسحلة الثالثة

ن واملبدعين.  املبحكٍس

ً
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ً

ً

ً
 :متطل ات دلتمع املعسفة 

 

ًمجحمم اإلالسفة كدة محؼل ات هي )كلُان، اقحصاد اإلالسفة( :ًحؼل  ثحقُق 
ً

ــــة فلالــــة ثسصــــد ألاطــــع وألاَــــدا  واإلالــــاًير والواًــــات مــــً اإلاىـمــــات وثــــىفير  -1 قُــــادة إداٍز

 مقىمات الحىفُر الظلُم ل  ؼؽ والبرامن لححقُق الىجاع الحىـُمي للمىـمة.

الفسصــة إلا ــازكتهم فــي  مــً خــالل اثاحــة Staff Empowermentثمكــين ألافــساد اللــاملين  -2

وطم اَدا  وطُاطة اإلاتطظة الوي ٌلملىن بها وثمحلهم  ظلؼة ثىفُر في ؿل َُكل 

ة وخبراىهم فُمـا ٌلـىد  ثىـُمي مسن وذلغ مً   ل اهؼال  ابداكاىهم وقدزاىهم الفكٍس

 كلى مىـمتهم بأفظل الىحائن.

َو ـمل َـد  اإلاىـمـة بىاج اطيراثُجي محكامل ٌلبر كً الحى هات السئِظـُة للمىـمـة  -3

والس ٍــة اإلاظــحق لُة لهــا و َــدافها قطــيراثُجُة الوــي جلمــل كلــى ثحقُقهــا وإًظــاع آلُــة 

 إكداد ال ؼؽ قطيراثُجُة ومحا لتها.

ـــة قابلـــــة للحلـــــدًل ثخىاطـــــ  مـــــم محؼل ـــــات ألاداج وقابلـــــة للحلـــــدًل  -4 ـــل ثىـُمُـــــة مسهــ َُاكــ

 والحكُف مم اإلاحويرات.

ـــا ً -5 ـــر الثقـــــافي لملفـــــساد ومــ ـــي الحويــ ـــر الحقنــ ـــل الحوُيــ ـــً قـــــُم وملـــــاًير رقافُـــــة لحق ــ حملىهـــــه مــ

 والحؼ ُم الظدًد لملداة الحىـُمُة.
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جلمُـــق اإلالسفـــة لـــدي ألافـــساد ل لـــق الس ٍـــة الفلالـــة للملُـــات قدازة مـــً خـــالل كملُـــة  -6

الحللم الراج  واإلاظحمس الوـي ٌظـعى اليهـا مجحمـم اإلالسفـة لححقُـق هحـائن  فظـل فـي فيـرة 

 شمىُة و يرة.

ة  -7  وثحظمً ألاو ؼة الحالُة : HR Restructuringإكادة ثسكُ  اإلاىازد ال، ٍس

ثخؼـــُؽ القـــىي اللاملـــة : بححدًـــد الىىكُــــات واإلاهـــازات وثحدًـــد ؤلاكـــداد ومصــــادز  

 الحصىل كلى الىىكُات اإلاؼلىبة.

ثأكُــد َُاكـــل اإلاهــازات الظدًـــدة مـــً خــالل ثصـــمُم بـــسامن الحــدٍز  وثقُـــُم كفـــاجة  

 شَم ألافساد كلى ألاكمال وفقا إلاهازاىهم ومحؼل ات اللمل.ألاداج وإكادة ثًى

جلــــــدًل هـــــــم ثسقُــــــة القــــــىي اللاملــــــة مــــــً خــــــالل جلــــــدًل هـــــــم السواثــــــ  والحــــــىافص  

 واإلاكافآت وعسوغ الحلاقد وعسوغ اليرقُة.

ا ووطــــــائل  -8 هــــــام محكامـــــل ًظـــــم آلُـــــات لسصـــــد اإلاللىمـــــات اإلاؼلىبـــــة وثحدًـــــد مصـــــادَز

لها وحفـهـــا واطـــير اكها فظـــال كـــً آلُـــات ثىؿُفهـــا ثجمُلهـــا وقىاكـــد ملالظتهـــا وثـــداًو

 لدكم اثخاذ القساز.
 

    الشياسة املعلوماتية واإلسرتاتيجية التهموية الصيهية نهموذج ميهو تط يكـٌ مبصـس
 والدوجمل العسبية:

 

 صــــ حد اإلالسفــــة هــــي  طــــاض رــــىزة ألامــــم فحؼــــىز الــــ الد ًقــــاض بمــــدي ثؼــــىز قؼــــاق اإلاللىمــــات 

وقؼــاق ال ــدمات ، فمجحمــم اإلالسفــة اصــ   َــى الثــىزة الحقُقــة للحؼــىز والحقــدم ، كلــى الــسهم 

مــً ذلــغ هجــد إَمــال  لــع الــدول لقؼــاق الصزاكــة والصــىاكة وفصــلهما كــً قؼــاق اإلاللىمــات 

ــــات ، فقــــــد  ــــم اإلاللىمــ ــــــادة ؤلاهحا ُــــــة مــــــً اإلاحاصــــــُل الصزاكُــــــة بالىالًــــــات اإلاححــــــدة ومجحمــ ثــــــم ٍش

كُــة مــً خــالل قَحمــام باإلاُكىــة والحقىُــة الوــ  هحجــد مــً ثؼــىز قؼــاق اإلاللىمــات وثؼــىز  قمٍس

كـي فـي اهاًـة القـسن الحاطـم ك ـس َـى  %  37اإلاجحمم اإلالسفي بها ، فقد كان القؼاق الصزاوي قمٍس

 ومىـر حـىامى هصـف قـسن فـى مصـس ،  مـا وظـ ة للقىي اللاملـة وهـي هفـع اليظـ
ً
 ة اإلاى ـىدة حالُـا

 فهــــ  
ً
كــــا حالُــــا ـــ   3القــــىي اللاملــــة فــــى القؼــــاق الصزاوــــى بأمٍس % هخُجــــة اطــــحخدام اإلاُكىــــة ، فهـ

وثيـــحن َـــرا قهحـــاض الصزاوـــى الـــىفير وثلقُـــه فـــي اإلاحـــُؽ واطـــحخدمد  لـــد ذلـــغ كملىهـــات للـــدول 

% ، بِىما قؼاق اإلاللىمات  37الصزاكة فى مصس ٌ كل  الىامُة والظائلة ، بِىما هجد  ن قؼاق

ً% فقؽ  24ٌ كل 
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مكـــً مالحــــة اإلالادلـــة الحالُـــة :  وال ًـــحم الحلـــاون بُنهمـــا لـــرا ًى ـــد لـــدًىا ثـــأخس فـــى ؤلاهحا ُـــة ، ٍو

  INTELLECTUL+ ز ض اإلاــــال الفكـــسي   Knowledge Management  KM  إدازة اإلالسفـــة

CAPITAL IC  =1 ـرٍ اإلالادلـة البـد  ن ىهـحم الـدول بخىفُــرَا = اي دولـة محؼـ ىزة ومحقدمـة ، َو

كلى ازض الىاقم   ـو  القؼاكـات حوـ  ث حـق بالسكـ  اإلاحؼـىز مـً اللـالم ، ولـِع َىـا  طـىي 

دول قلُلــــــة زبمــــــا ثكــــــىن الصــــــين وحــــــدَا هــــــي الوــــــي اَحمــــــد  لــــــد الثــــــىزة اإلالسفُــــــة بالــــــدخىل إمــــــى 

ـــدرد فُـــــه اه ُــــة ، فـــــي هفــــع الىقـــــد الـــــري حـ ظـــــة فــــي كـــــل مـــــً : قؼــــاق الصزاكـــــة وقؼـــــاق اإلاللىماث

ــــــــــــــى هفــــــــــــــع الىقــــــــــــــد الــــــــــــــري ثمــــــــــــــد فُــــــــــــــه الىصــــــــــــــىل إمــــــــــــــى اإلالسفــــــــــــــة اإلاللىماثُــــــــــــــة   الصــــــــــــــىاكة ، َو

Informatization .)بدز. الوىدوز. محىمى(ً

ـــىفس ال ِئـــة اإلاىاطـــ ة  فمجحمـــم اإلالسفـــة فـــي َـــرا اللصـــس َـــى اإلاجحمـــم الـــري بهـــحم بـــدوزة اإلالسفـــة ٍو

مــة ل ظم ( ، فقُــاض  ي مجحمــم كــً 2130ُــم )كلُــان، مجحمــم اإلالسفــة لحفلُلهــا ل ىــاج حُــاة كٍس

آلاخـــس ًحـــدد بقـــدز ثميـــر و ـــاػاثه اإلالسفُـــة السئِظـــُة ، فاإلالسفـــة  ك ـــر دقـــة فـــى الحكـــم كلـــى ثؼـــىز 

اإلاجحمـم حُــث جلحمــد كفاًحــه كلــى ألاو ــؼة اإلالسفُــة الوــ  ثقــىم بهــا مخحلــف اإلاتطظــات اإلالىُــة 

مـــ  ، والحللـــُم ، ومتطظـــات اإلاللىمـــات بمخحلـــف باإلالسفـــة بمـــا فـــي ذلـــغ متطظـــات ال حـــث اللل

 هماػهــا ، فاإلاللىمــات  صــ حد مــً  َــم ملــالم اإلاجحمــم اإلالسفــي ، ومــً  بــسش مقىمــات اقحصــاد 

ــــتها 5اإلالسفـــــة )الظـــــالم  ــــي ثؼ ُـــــق طُاطـ ـــين فـ ــــى كىـــــد كـــــسض ثجسبـــــة الصــ ـــا ًلـ ـــح فُمــ ـــا طِح ــ ( كمــ

ًاإلاللىماثُة.
ً

  التهموية الصيهية واالسرتاتيجيةالشياسة املعلوماتية:  
 

والوـــي  خظــــلد الظُاطـــة اإلاللىماثُــــة  الىـــاميالصـــين واحـــدة مــــً بـــين الـــدول القلُلــــة فـــي اللــــالم 

واإلاىـىمــة الىػىُــة للمللىمــات ، ل دمــة ققحصــاد القــىمي فــي إػــاز اإلاىـــىز قطــيراثُجي للفكــس 

ي ، وإلاـــا كـــان كـــدد بهـــرا اإلاجـــال ، فحؼـــىزت باإلاجـــال الصزاوـــي والصـــىاوي وباإلاجـــال ال ـــدم الصـــُني

ـــد كـــً بلُـــىن وظـــمة فـــي هـــىفمبر   1333937243852وصـــل كـــدد الصـــِىُين  2010طــكان الصـــين ًٍص

م ٌ كلىن برلغ ما وظ،حه  كُ،ُدًا اإلاىطىكة الحسة19.17َو ً% مً مجمىق طكان اللالم )ٍو

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9

%84%D8%B5%D9%8A%D9%86 وثيـــرامً حظـــازىها القدًمـــة مـــم حظـــازة مصـــس القدًمـــة ،)

هقؼـة  58% وحصـىل الصـين كلـى اإلاسكـص ألاول    9بيظـ ة  الصـُني ققحصـاديلرا فـإن الىمـى 

ًصة ــــــــــــان زكُـــة كـــــاثُة الصِىُـــــللظُاطة اإلاللىم قطيراثُجيؽ ـــــــا و ن الحخؼُـــــمىا خاصــا بهــــــــَى م

ً
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 طاطـــُة فــــي الىمــــى ققحصــــادي، حُــــث ثــــصامً َـــرا الصــــلىد اإلاللىمــــاج  الصــــُني مــــم زه ــــة مصــــس 

ة ، وقـــد ثؼـــىزت فـــي مصـــس قؼاكـــات الصزاكـــة والصـــىاكة وال ـــدمات  للنهظـــة اإلاللىماثُـــة اإلاصـــٍس

بدز ة ملمىطة ، وبالحامي فالدخىل الللمي الىاوي إلاجحمم اإلاللىمات مم ثفلُـل دوز ثكىىلى ُـا 

ا إلاالحقـــة زكـــ  الحقـــدم اإلاللىمـــات طـــم ً طُاطـــة قىمُـــة للمللىمـــات فـــي مصـــس ٌلـــد  مـــسا طـــسوٍز

الحكىىلــــــــىيي ، وإكؼــــــــاج الفسصــــــــة للحقــــــــدم اإلالسفـــــــــي وفــــــــح  مجــــــــاالت قبــــــــداق الفكــــــــسي وثحقُـــــــــق 

ًقخيراكات الري بدوهه لً ثحدذ قفصات الحقدم اإلالمىض ملي دولة .
ً

املعلىماثيةة الصةينية مةن أجةل والسؤال املحىزي عن مصس هى: هل ًمكن اعحباز السياسةة  

 الحنمية نمىذجا جسحفيد منه مصس؟ 

ـــً اخــــــحال  الىـــــــام  ــــى الــــــسهم مـــ ـــ يوكلــ ً الظُاســـ
ً
كلــــــى ز ي كثيــــــر مــــــً  بكلــــــى ال لــــــدًً إال  اهــــــا )بىــــــاجا

ــــث الؼمىحــــــات الحكىىلى ُــــــة ققحصــــــادًة  ـــً حُــ ،حين مـــ ين( قــــــٍس ــــا  اإلاصــــــٍس ققحصــــــادًين والكحــ

ًلكليهما، لرلغ بهد  ال حث إمى الحلس  كلى:
ً

ًثؼىز الظُاطة اإلاللىماثُة في الصين. .ً 

ة لىـام اإلاللىمات الللمي والفني الصُني. .ً  ًالحويرات الظرٍز

،ُة ال .ًض والوي ٌلد ال لع منها مثاال ًححـري  Pilot Projectsصِىُة اإلا سوكات السائدة الحجٍس

 بالدول الىامُة.

ًمكان الظى  اإلاللىماجي ؤلالكيرووي الصُني في الظى  اللالمي. .ًد

ة ومـــدي  .ًٌ ين باليظـــ ة لنهظـــة اإلاللىمـــات الحكىىلى ُـــة اإلاصـــٍس ثصـــىزات وآزاج ال بـــراج اإلاصـــٍس

افادىهــا مــً ثجسبــة الظُاطــة اإلاللىماثُــة الصــِىُة وثؼ ُقاىهــا كجــصج مــً الحؼــىز الكــىوي فــي 

 َرا اإلاجال. 
 

 :تطوز الشياسة املعلوماتية يف الصني 
 

فــي  National Information Political (NIPثس ــم صــُاهة  ول طُاطــة مللىماثُــة وػىُــة )

وقـــد قـــسزت لظىـــة الدولـــة للللـــىم والحقىُـــة فـــي الصـــين مىـــر كـــام  1958الصـــين إمـــى مـــاًى كـــام 

فقــؽ،  ن بــتزة ألاو ــؼة اإلاللىماثُــة الللمُــة والفىُــة للظُاطــة اإلاللىماثُــة الصــِىُة  1985

إلاللىمـــات، بحُـــث ًجـــ   ن ثسثكـــص كلـــى ثؼ ُـــق واطـــحخدام ثكىىلى ُـــا اإلاللىمـــات، وخـــدمات ا

ًج مل الظىاه  الثالرة الحالُة:

ً
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 إو اج قىاكد بُاهات زقمُة جلحمد كلى اللوة الصِىُة. -ً 

ًإو اج قىاكد بُاهات زقمُة وحقائقُة. -ً 

 إو اج قىاكد مللىمات صِىُة خاصة بالحكىىلى ُا والحجازة الصِىُة فقؽ. -ًت
 

س ققحصــادي اهقظــم إمــى فةةئن نطةةاا ةةةناعة املعلىمةةات الصةةينية  وبالحةةالي اإلاى ــه هحــى الحؼــٍى

ًفئحين كٍسظحين َما :
ً

ًثكىىلى ُا اإلاللىمات والصىاكات اإلاسث ؽ بها. -

 مً هىوي خدمات اإلاللىمات الحقلُدًة وؤلالكيروهُة.   -
ً
ًخدمات اإلاللىمات وثظم: كال

ً

     لوماتيـة  التعاوى مع نل مو خرباء بسيطانيا وأمسيهـا لوعـع الشياسـة واالسـرتاتيجية املع
 الصيهية:

 

طانيةةةا ُـــة للمللىمــــات : الحعةةةاون مةةةع بٍس اطــــحلاهد الصـــين بالُىوظـــكى فـــي إكــــداد الظُاطـــة الىػى

ؼاهُـــــة والوـــــي ثمثلـــــد فـــــي قُـــــام  ليرابِـــــث  وزهـــــا   CHINA-EU) اطـــــحلاهد  ًظـــــا باإلالىهـــــة البًر

Standards  9) ُـــة الطـــحخدام اإلاللىمـــات وبىـــاج بإكـــداد بحـــث ًىضـــح اَـــدا  الظُاطـــة اللمل

 الظُاطة اإلاللىماثُة.

كةةةي وثةةة  ير  كـــي ؿـــاَس مـــً خـــالل اللقـــاجات الثىائُـــة واإلاـــتثمسات :  الحعةةةاون ألامٍس كـــان الحـــأرير ألامٍس

ـــى ـــدرد فـ ـــي حــ ُــــة الوـ ك ـــم الحقىُـــــات ألامٍس ــ ـــين ثخ نــــ  مل ُــــة ، بــــل هجــــد  ن الصــ ـــم  الللم مجــــال هـــ

 ، وفــى مجـــال اطــير اق اإلاللىمــات قامــا كــل مــً  مُلـــرو  
ً
اإلاللىمــات وػــس  اطــير اكها الكيروهُــا

وبلــــد دزاطــــة للىطــــم الحكىىلــــىيي الــــساًَ فــــي  -باحثــــان بمجــــال ثكىىلى ُــــا اإلاللىمــــات  –و ًــــى  

الصـين ، كسطـا اقيراحـات لححظــين كُفُـة زبـؽ الصـين بــالحؼىزات اللاإلاُـة فـى مجـال اطــير اق 

ك ـــدًل لل حـــث ال ــــىلُني ، وػ قـــد  حــــدذ   Hypertextإلاللىمـــات واطـــحخدام الــــىص الفـــائق ا

( و صـ   إلصامُـا لىــام عـ كة اطـير اق (ANSI/ NISO Z.39.50اإلالـاًير ال اصـة باالهيرهـد وهـي 

ـــــامي  ـــــات وبالحــ م للمللىمــ ـــــَس ـــق الظــ ــ ــ ــــى مظـــــــحق ل الؼٍس ـــــا كلـــ ـــــا مفحىحــ ـــ   هـامــ ــ ـــ  ًصــ ــ ـــــات حوــ اإلاللىمــ

 Intelligent Pc Workstationsم محؼات الحاط  الأ ص ي الركي فال  كة الظدًدة جظحخد

ً. Client/ Serverبدال مً  

ً

ً

ً
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 :التغريات اجلرزية لهظام املعلومات العلمي والفين الصيين 
 

ـــة فـــي اللالقـــة بـــين   بـــسشت ؤلاصـــالحات الحدًثـــة ثـــم فـــي بيُـــة هــــام اإلاللىمـــات جوُيـــرات  رٍز

ققحصاد الىػني والللـىم الحقىُـة لهـد  ؤلاطـهام فـي ثحـدًث الصـين، ووضـحد الحوُيـرات 

س هـــــام اإلاللىمـــــات الللمـــــ  والفنــــ  الصـــــُني فـــــي  زبلــــة   ـــــصاج وهـــــي )بـــــدز.  اإلاحالحقــــة فـــــي ثؼـــــٍى

ًالوىدوز. محىمي(: 
ً

( DSTIظـــم اإلاللىمـــات الللمُـــة والفىُـــة والـــري ٌلـــد اإلاظـــئىل كـــً عـــئىن اإلاللىمـــات )ق -1

ًالللمُة والفىُة في الدولة.

 (.CSSTIالظملُة الصِىُة للمللىمات الللمُة والفىُة ) -2

 ملهد(. 300ملاَد اإلاللىمات الللمُة والفىُة في الصين ) -3

س هــــام اإلاللىمـــات الللمـــي والفنـــي الصـــُني والحـــ -4 ا م ل ظىـــة الدولـــة للللـــىم اصـــالع وثؼـــٍى

والحقىُـة ، وقــد اثصـف َــرا ؤلاصـالع بحوُيــر الحفكيـر واإلافــاَُم مـً خــالل قهحقـال مــً 

خدمات هـام اإلاللىمات وبحىذ الللىم والحقىُة إمى خدمة ال ىاج ققحصـادي للدولـة 

، واكح ـاز مىحجـات هــام اإلاللىمــات طـللة ، وقهحقـال مـً فكــسة قكحمـاد كلـى ميراهُــة 

لدولـــــة إمـــــى الحىمُـــــة الراثُـــــة للمـــــىازد والـــــدكىة إمـــــى الىــــــام اإلافحـــــىع والحلـــــاون الفلـــــال ا

واإلاثمـــــــــس مـــــــــم الهُئـــــــــات واإلاىـمـــــــــات اإلاحلُـــــــــة وألا ى،ُـــــــــة ، وجأـــــــــظُم الحلـــــــــاون الـــــــــداخلي 

وال ازيي إلو اج هـام اطـير اق اإلاللىمـات اإلاحظـ  والي ـس وإو ـاج وقىاكـد ال ُاهـات 

 وث ادل اإلاىاد.
 

 

 تطوز الصهاعة املعلوماتية الصيهية مكازنة ب عض الدوجمل األخسى: دزجة 
 

ورُقــة  الظُاطــة اإلاللىماثُــة الصــِىُة وإطــيراثُجُة  1993 صــدزت لظىــة الللــىم الىػىُــة كــام 

ـــ  كــــــام  ـــين كــــــام 2000اإلاللىمــــــات حوـــ م  1994 . وقــــــد بــــــد ت الصـــ ـــــَس ـــق الظـ ـــ ـــُؽ للؼٍس ــــي الحخؼـــ فــ

 Goldenالــري ًخ ـكل مــً م ــسوكات ذَ ُـة   Information Super High Wayللمللىمـات 

Projects  جوؼــي بخــدماىها عــ كات مللىمــات ثــسبؽ الظاملــات  لظــها بــ لع وقؼــاق الصــىاكة

ًوقؼاق قطخثماز الحكىمي حُث ٌ حمل َرا اإلا سوق كلى ما ًلي:

ً

ً
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ـــــى اللمـــــىد الفقـــــسي ل ـــــ كة قثصـــــاالت اللامـــــة والهـــــد  مـــــً  - أ م ـــــسوق الظظـــــس الـــــرَبي: َو

عـــــ كة مللىمـــــات كامـــــة كلـــــى اجظـــــاق الـــــىػً كلـــــه، فهىـــــا .  زبلـــــة عـــــ كات  اإلا ـــــسوق بىـــــاج

 صِىُة جلمل كلى اإلاظحىي اإلاحلي والىػني في الصين وهي:
 

ً(CSTETع كة الللىم والحقىُة الصِىُة ) 

ً(.CERNETع كة ال حىذ واليربُة الصِىُة ) 

ً(.China NETال  كة الصِىُة ) 

 (.CHINSGBNع كة الظظس الرَب  الصُن  ) 

ــــة ال از ُــــة وىهــــد  إمــــى مُكىــــة ً-ب م ــــسوق الحجــــازة الــــرَبي: هــــي عــــ كة اإلاللىمــــات الحجاٍز

فات والحجازة مً   ل ثي ُؽ الحجازة الدولُة. ًكملُات الحلٍس

ـــى م ـــسوق اللملــــة ؤلالكيروهُـــة وبهـــد  إمـــى كمـــل رـــىزة فــــي ً-ج م ـــسوق ال ؼاقـــة الرَ ُـــة: َو

قة الدفم باإلادن الك يرة  ً.اإلااميلىـام طسكة وثحظين ا وبالحاميػٍس

بيم سوق الظٍس ة الرَبي: وبهد  إمى إو اج هـام مللىمات ً-د ً.طٍس
ً

س ةةةناعة خةةدمات املعلىمةةات فةةي الصةةين ًمكةةن بلىز  ةةا فةةي  ولكةةن املشةةكالت الوةةه ثىاجةةه ثطةةٍى

ً)بدز. الوىدوز. محىمى( :املحاوز الحالية 
 

كـــا فـــي مجـــال   . ال ـــداًات ألاطاطـــُة فـــي ملالظـــة اإلاللىمـــات، مـــً حُـــث الح ـــاًً بـــين الصـــين و مٍس

 بحؼ ُــــق قــــاهىن القسصــــىة 
ً
و هحجــــد  Piracyثكىىلى ُـــا اإلاللىمــــات ولكنهــــا ثفىقــــد كليهــــا الحقــــا

ا ال  كُة الصىم والوي  100بسامن الكيروهُة ال ًحلدي طلَس تها ألامٍس  مً هـٍس
ً
 لف دوالز بدال

ًثكلف مالًين الدوالزات.كاهد 

ًقصىز ميراهُة ثىمُة اإلاجمىكات. ب.

ً. صوس حظم طى  اإلاللىمات. ج

. قثجــاٍ الظــلبي فــي وطــم الظُاطــة اإلاللىماثُــة الىػىُــة حُــث ال ًــحم وطــم إ ــساجات حاطــمة د

َـــرٍ الظُاطـــة وصـــلىبة الحقُـــُم  ـــل الكـــافي لحىفُـــر  ثحللـــق بم ـــكالت واقلُـــة كظـــمان الحمٍى

ًوم كالت ثىفُر ال يُة ألاطاطُة لصىاكة خدمات اإلاللىمات. الفللى لصلىبات 

وقــــــد ثــــــم الحىصــــــُة بإشالــــــة اإلالىقــــــات الوــــــ  ثحــــــىل دون ثؼــــــىز صــــــىاكة اإلاللىمــــــات مىــــــر اهاًــــــة  

ادة :  ًالثماهُيُات والوي مً  َمها ٍش
ً
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ادة قطخثماز الس طمامي في صىاكة خدمات اإلاللىمات. -ً  ًٍش

ثي ــُؽ كملُـــات الحخؼـــُؽ بهــرا اإلاجـــال والـــححكم فـــى ال يُــة ألاطاطـــُة لصـــىاكة خـــدمات  -ً 

ًاإلاللىمات.

ات صىاكة الحاط ات والبرمجُات. - ج ًاكحماد  ولٍى

ًبىاج ع كات قثصال وال ث اللام لل ُاهات ومللىمات الىطائؽ اإلاحلددة. - د

 جأظُم صىاكة قىاكد ال ُاهات وخدمات اإلاللىمات. -ًٌ

مللىمـــات  دًـــدة وثـــىفير ثـــدٍز  الكـــىادز ذات مظـــحىي كـــال ل دمـــة إو ـــاج مساكـــص خـــدمات  -ًو

 ثؼىز صىاكة اإلاللىمات.

س صىاكة اإلاللىمات.ً-ش لات الالشمة واإلالاًير الوي ًححا ها ثؼٍى ًثحدًد الخ َس

ثحظــين الحلــاون والح ــادل الــدومي و لــل الظــى  الدولُــة  حــد  َــدا  صــىاكة اإلاللىمــات ً-ع

ًالصِىُة.
 

  التجسي ية الصيهية املشسوعات السائدةPilot Projects    واليت يعد ال عض مهًـا مثـاال
 حيترى بالدوجمل الهامية:

 

س  و ــــــؼة اإلاللىمــــــات فــــــي  بــــــد ت الصــــــين مىــــــر الثماهُيُــــــات مــــــً القــــــسن الظــــــابق بحؼــــــٍى

اإلاىــاػق ققحصــادًة الصــِىُة الوــي جلحبــر ذات  َمُــة بالوــة ملي دولــة هامُــة ، وذلــغ مــً خــالل 

إو ـــــاج مىـــــاػق صـــــِىُة صـــــىاكُة  دًـــــدة اَحمـــــد فيهـــــا بإقامـــــة م ـــــسوكات جلحمـــــد كلـــــى ثىمُـــــة 

س  و ــؼة اإلاللىمــات الللمُــة لهــا كلــى زاض  وثؼــٍى والفىُــة ، وذلــغ كلــى الــسهم مــً اكحمــاد ثمٍى

مـــــامى   ىبـــــ  ٌلحمــــــد كلـــــى اإلا ـــــسوكات الحلاوهُــــــة الوـــــي ثصـــــدز مىحجاىهــــــا وثليـــــرم بىــــــام الظــــــى  

ــا اقحصــادًا ،  هـــاز اللــالم والهُئــات الدولُــة  اللــالمي ، وقــد لفــد هجــاع ثلــغ اإلاىــاػق واشدَاَز

ـــادة الـــىوى حُـــث اكحبروَـــا مثـــال ًححـــري بـــه  مُـــم الـــدول ا لىامُـــة ، وادي َـــرا الىجـــاع إمـــى ٍش

لة في مجال ثكىىلى ُا اإلاللىمات. ة اإلاَت ًبأَمُة اإلاللىمات وإكداد الكىادز ال، ٍس
ً

 :مهاى الشوم املعلوماتي اإللهرتوني الصيين يف الشوم العاملي 
 

ٌلــــــس  الظــــــى  ؤلالكيرووــــــي او الحجــــــازة قلكيروهُــــــة بأاهــــــا  ي و ــــــاغ اقحصــــــادي ًــــــحم كبــــــر 

الؼــــــس  ؤلالكيروهُــــــة والهــــــد  منهــــــا ثخفــــــُع ثكــــــالُف قطــــــتهال  والحلــــــامالت وبــــــث اإلاللىمــــــات 

فـي الىصـىل إمـى اإلاىـاػق الظدًـدة وفـح  قىـىات للحورًـة - ي ال  كة -وثىطُم إمكاهُات الظى  

ًاإلاسثدة للمظتهلكين وثقدًم خدمة مللىماثُة  فظل خاصة بما ًفُد مجال الحجازة والصىاكة.
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ذ الوــي قامــد بهــا الصــين فــي مجــال الظــى  ؤلالكيرووــي للمللىمــات  لــل لهــا و َــم ألاحــدا

ادة في َرا اإلاجال هي: ًالٍس
ً

ـــة  1986كـــام  -1 س الحكىىلى ُـــا اللاإلاُـــة   الـــري  لـــل ألاولٍى ثـــم إو ـــاج بسهـــامن  بحـــث وثؼـــٍى

ًلحكىىلى ُا اإلاللىمات مما  لل الحاط  آلامى بالصين مً  طسق ألاطىا  همىا باللالم.

عـهد مىلـد مسكـص اإلاللىمـات الـىػني الـري بهـد   طاطـا إمـى اليركيـر كلـى ثىمُــة  1987 كـام -2

خـــدمات وبحـــىذ اإلاللىمـــات ققحصـــادًة وو ـــس ثكىىلى ُـــا اإلاللىمـــات، و صـــ حد الصـــين 

 هي الدولة ألاومى في اللالم في حظم الي س.
 

 ملصسية ومدى تصوزات وآزاء اخلرباء املصسيني بالهش ة لهًضة املعلومات التههولوجية ا
افادتًا مو جتسبة الشياسة املعلوماتية الصيهية وتط يكاتًا نجزء مو التطـوز الهـوني يف   

 يرا اجملاجمل: 
 

o :االنفتاح املعلوماتي املهظم 
هجحــــــد الصــــــين فــــــي ثؼ ُــــــق م ــــــسوكات اقحصــــــادًة وثكىىلى ُــــــة هاجحــــــة جلحمــــــد كلــــــى طُاطــــــة 

ـــ ُــــث ثحــــافف مصــــس فــــي الىقـ ـــ ح للحؼ ُــــق بمصــــس، بح ـــى خصىصـــــُتها مللىماثُــــة ثصـ ـــه كلـ د هفظـ

ـــر او ـــــؼة  ـــي للمللىمـــــات جلحبــ ـــم هــــــام وػنــ ق حماكُـــــة والثقافُـــــة والللمُـــــة وققحصـــــادًة، بىطــ

ة اإلاخحلفـــة )ثىعـــك  ،  ىـــى  طـــِىاج ... إلـــ  ( كـــىـم فسكُـــة ، مـــم  اإلاللىمـــات فـــي اإلاىـــاػق اإلاصـــٍس

ان البـد مـً إو ـاج طسوزة الحفكير مىر ال داًة بالسبؽ بقىاكد اإلاللىمات اإلاحلُة واللاإلاُـة ، فكـ

ة لكل مً )محظً( : ًقىاكد بُاهات مصٍس
ً

ة الفاكلة فى ثكىىلى ُا اإلاللىمات. -ً  ًللمىازد ال، ٍس

ًللحجهيرات والحاط ات. -ً 

ق. -ًع ًوملطالُ  قثصال والخظٍى

لات واإلالاًير. -ًد ًللخ َس

ًللمىزدًً وال سكات.  ً-ٌ
ً

الظُاطة القىمُة للمللىمات في مصس مـم ألاَـدا  الصـِىُة، ولكـً مـم مالحــات ثحللـق  ثحىافق

ة وذلغ كما ًلي ًبال ِئة اإلاصٍس

ً

ً
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ـــادة قطـــخثماز فـــي صـــىاكة اإلاللىمـــات والبـــرامن والحاطـــ ات كلـــى الصـــلُد اإلاصـــسي واللسبـــي  .ً  ٍش

ًوألا ىبي.

هـم مللىمات وقىاكد بُاهات ل دمة  إو اج ع كة اثصاالت محؼىزة ومحكاملة بالبرامن مم .ً 

ؤلادازات اإلاحلُـــــة واثصــــــالها بــــــىـم اإلاللىمــــــات الدولُــــــة، والحلــــــاون مــــــم ال ــــــسكات ألا ى،ُــــــة 

ق اللالمي. ًوإو اج عسكات للخظٍى

ًو س الثقافة اإلاللىماثُة في اإلاجحمم، مً خالل   هصة ؤلاكالم والحللُم. .ًض

، .ًد ة وثكثُــــف البــــرامن الحدٍز ُــــة اإلاثمــــسة والحأكُــــد كلــــى دوز الدولــــة فــــي اطــــخثماز اإلاــــىازد ال، ــــٍس

ة قابلة للحىفُر. ًاكداد خؼة وػىُة مصٍس

ادة ثحكم وثخؼُؽ الحكىمة في صىاكة خدمات اإلاللىمات.  ًٍش

س والحيظـــــــُق بـــــــين عـــــــسكات ثقىُـــــــات اإلاللىمـــــــات   لات واإلالـــــــاًير الالشمـــــــة للحؼـــــــٍى وطـــــــم الخ ـــــــَس

ًوالظاملات ومساكص ال حىذ واإلاتطظات ع ة الحكىمُة.

ة. .ًش  الحلاون الدومي،  ن ثكىن الظى  الدولُة  حد  َدا  صىاكة اإلاللىمات اإلاصٍس

ــا هــي هفــع ال ؼــىات الوــ  اث لتهــا الصــين لحــل  ومــً الظــدًس بالــركس  ن ال ؼــىات الظــابق ذكَس

س صىاكة اإلاللىمات الصِىُة. ًاإلا كالت الو  وا هتها  رىاج ثؼٍى
ً
ً

o السقابة واحلسية بالهش ة للمعلومات: 
 

 حكمـد الظُاطـة اإلاللىماثُـة الصــِىُة الظـُؼسة كلـى ثــداول اإلاللىمـات قلكيروهُـة حُــث 

السقابـــة كلـــى اإلاظـــحفُدًً مـــً قهيرهـــد مـــً ق ـــل  1996فسطــد الحكىمـــة الصـــِىُة فـــى كـــام 

د وقثصاالت،  ي  ن الصِىُين ٌظلىن إلو اج ع كة قىمُة مظحقلة في قؼاق  وشازة البًر

ى ــد عــ ه إ مــاق بى ــىد اخــحال  واضــح بمصــس مــم الصــين باليظــ ة  قهيرهــد اللــالمي ، ٍو

ًإلحكام الظُؼسة كلى ثداول اإلاللىمات في الدولة واخحال  آلازاج كسض ما ًلى :
ً

ة( مـــــــً   ــــــل إفــــــادة القؼـــــــاق  .1 إشالــــــة حــــــىا ص إثاحــــــة اإلاللىمـــــــات الحكىمُــــــة )هيــــــر الظــــــٍس

 ال ا . 

ــــة ثـــــدفق  ًجـــــ   ال ًكـــــىن َىـــــا  زقابـــــة مـــــً الدولـــــة  و طـــــُؼسة و ن .2 ٍـ ـــق م ـــــد  حس ًححقــ

ًاإلاللىمات. 

ـة  .3 ال فافُة في الحلامل مم اإلاللىمات وحق ؤلاوظان في ثداول اإلاللىمـات ولـِع اإلاسكٍص

 حظ  الىطم فى الصين.
ً
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ـــم للسقابـــــة وال للظـــــُؼسة  .4 ة مـــــً   ـــــل ثى ُـــــه و ـــــاغ -ولــ ـــــة طـــــسوٍز فالسقابـــــة كلـــــى الحٍس

 الحىمُة إمى بما ًفُد ققحصاد القىم .

ـــاز  .5 ــــى إػــ ــــدفق اإلاللىمـــــات فـ ـــً ثـ ــــً مــ ـــدز ممكـ ـــماع بـــــأكبر قــ ــــُني للظــ ــــىذض الصـ ــــدًل الىمـ جلـ

ة.  اإلاحافـة كلى القُم ألاخالقُة اإلاصٍس
 

o       أيداف الشياسة املعلوماتية بالصني ومدى تطابل تلـو األيـداف مـع الهًضـة التههولوجيـة
 املصسية :

 

س  و ــــــــؼة اإلاللىمــــــــات ـــــرٍ   ر خــــــــد الصــــــــين هجاحهــــــــا فــــــــى القُــــــــام بم ــــــــسوكات ثؼــــــــٍى ــ ـــا ولهـ ــ فيهـــ

اإلا ـــسوكات ميراهُـــة ثـــأج  مـــً ز ض اإلاـــال ألا ىبـــي وث نـــ  كلـــى  طـــاض اإلا ـــسوكات الحلاوهُـــة 

مكـــــً ثؼ ُـــــق مثـــــل َـــــرٍ اإلا ـــــسوكات  ومىحجاىهـــــا للحصـــــدًس وثخ ـــــم هــــــام اقحصـــــاد الظـــــى  ٍو

وألاو ـــؼة اإلاللىماثُـــة بمصـــس مـــم وطــــم دزاطـــات الظـــدوي والحخؼـــُؽ القـــىمي للمحافـــــة 

ة وث ة اإلاىاط ة. كلى ال ِئة اإلاصٍس ًىمُة الكىادز ال، ٍس
ً

 وفى دلاجمل صهاعة املعلومات والتجازة االلهرتونية مبصس ناى للدرباء املصـسيني عـدة مظحظـات    
 أيمًا : 

 

ة لحكىىلى ُــا اإلاللىمــات ماشالــد محىاطــلة للواًــة داخــل مصــس، لــرلغ    ن اإلاىحجــات اإلاصــٍس

ين  ــــق كمــــل مــــً ال ــــاحثين اإلاصــــٍس ً فٍس ً ثظــــم ثخصصــــات مــــً كــــان البــــد مــــً ثكــــٍى اإلاحميــــًر

مخحلــف مساكــص وملاَــد ال حـــىذ الللمُــة وألاكادًمُــة وذلـــغ ل دمــة م ــسوكات اقحصـــادًة 

مكــــً  ن جظــــحلين  ــــة ذات قُمــــة، كلــــى  ن جظــــ ق َــــرٍ اإلا ــــسوكات دزاطــــات  ــــدوي ٍو ثىمٍى

ًب،ُىت ال برة وال سكات ألا ى،ُة.

ـــل   ـــل اللقـ ُـ ـــادًمُين اإلا اإلاصــــسًي ؤلادازًياكــــادة ثأَ ُــــل ألاكـ ـــل وثأَ ُــــد كلــــى اللمـ ين والحأك صــــٍس

ـــــة م ـــــيركة ثحمثـــــل فـــــي ثىمُـــــة الصـــــادزات  الظمـــــاوي مـــــً   ـــــل ثحقُـــــق  َـــــدا  كلمُـــــة وثجاٍز

ة وثــىفير فــس  كمــل، حُــث جلحمــد َــرٍ الصــىاكة كلــى الكــىادز اإلادزبــة لــرا جظــحؼُم  اإلاصــٍس

ًس ة الالشمـة لحؼـٍى  مصس  ن ثكىن مـً الـدول السائـدة فـي َـرٍ الصـىاكة بحـىفير اإلاهـازات ال، ـٍس

ًالحجازة ؤلالكيروهُة.

س   ة لحؼــٍى ًجــ  اليركيــر كلــى دكــم الحلــاون وال ــساكة بــين الظاملــات ومساكــص ال حــىذ اإلاصــٍس

 هـم الحللُم والحدٍز  الحالُة في مصس ل دمة اقحصاد اإلاللىمات ومجحمم اإلاللىمات، 
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واإلاـــصض وبالـــرات فـــي صـــىاكات اإلاللىمـــات وصـــىاكة البرمجُـــات وإكـــداد مىـــا   حدًثـــة ومحؼـــىزة، 

ــة والحؼ ُــق، و ن ثقــىم متطظــة صــىاكُة كبــري كالهُئــة اللسبُــة للحصــيُم بدزاطــات  بــين الىـٍس

الظـــــــدوي وإو ـــــــاج ال ـــــــسكات اللسبُـــــــة و ـــــــر  قطـــــــخثمازات لهـــــــرٍ الصـــــــىاكة وهقـــــــل ثكىىلى ُـــــــا 

ا بالؼس  اإلاىاط ة. ق البرمجُات وثصدًَس ًاإلاحؼىزة وجظٍى

قــىي لــ لع اإلاىحجــات فــي الظــى  اللــالمي  ًمكــً ؤلافــادة مــً عــ كة قهيرهــد فــي خلــق و ــىد 

ًوثؼل  ذلغ ثيظُقا ودكما مً الحكىمة.

ثــىفير ال ِىــة ألاطاطـــُة الحححُــة إلو ــاج عـــ كات قثصــاالت وثقــدًم الـــدكم الفنــي لــرلغ فـــي  

 صىزة اقحصادًة فلالة.
ً

وإذا كانةةةةص الصةةةةين قةةةةد أفةةةةادت أ نةةةةان مسةةةةيرو الحطةةةةىز هةةةةر  مةةةةن هي ةةةةة اليى سةةةةكى الدوليةةةةة 

كةةاص فمصةةس لةةدا ا الدزاسةةات الكافيةةة عةةن السياسةةة و سةة راثيجية وبخبةةران بس  ٍطانيةةا وأمٍس

املعلىماثية الوه وضعها أبناؤها الرًن أفادوا من أ شطة الدول ألاخةسي ومةن اليى سةكىص 

ولكةةةةن الفةةةةسا هنةةةةا هةةةةى ثطبيةةةة  الصةةةةين لهةةةةر  السياسةةةةة فةةةةي و ةةةةا   زسةةةةمية وضةةةةمن خطةةةة  

مةةس الةةري لةةل ًةةحل ثطبيقةةه فةةي مصةةس بعةةد ون مةةل الحنميةةة املحعاقبةةة  ةةل جعةةدًلها وثحسةةي  اص ألا 

.
ً
 ثطبيقه مسحقبال

 

 :ل املجحمع املصسي إلى مجحمع املعسفة  عىا   ثحٍى
 

ل اإلاجحملات اللسبُة إمى مجحملات ملسفـة  ًتكد اللدًد مً الللماج وألاكادًمُين بأن ثحٍى

إزادة طُاطـــُة وكــرا جوُيــر ققحصــاد اللسبـــي لُكــىن اقحصــاد ملسفــة ًحؼلـــ  بــال عــغ و ــىد 

ة  ـــــٍس ــــة وال، ــ ــ ــــات اإلاالُـ ــ ـــــة ؤلامكاهـ ـــــد  كافــ ـــــرا الهــ ـــــق َــ ـــ،ُل ثحقُــ ــ ــــي طــ ــ ـــــ س فـ ــــث جقــ ــ ـــة بحُـ ــ كسبُــ

فيرض  ن ًحم ذلغ في ؿل ثصالح زاس  بين الدولة واإلاجحمم في  ي بلـد كسبـي  واإلاتطظُة ٍو

و طــــــاض هجــــــاع َــــــرا ألامــــــس الحلــــــاون الكامــــــل بُنهمــــــا كلــــــى  ن ثجــــــسي قصــــــالحات الظُاطــــــُة 

را بدًو ألاطاطُة ا مً اَم الدول باإلاىؼق اللسبُة.َو ًزٍ ًىؼ ق كلى مصس باكح اَز

ولكي ثح ح الصىزة باليظ ة إلاصس ، البد مً قعـازة إمـى اَـم اللىائـق الوـي ثقـف  مـام بىـاج 

ـة ال حـث مـً  مجحمم اإلالسفـة بهـا ، والوـ  ـة الـس ي والحفكيـر ، وقمـم حٍس جلـىد إمـى   هُـا  حٍس

ق ـــل  لـــع قــــىي اإلاجحمـــم بمبــــرزات واَُـــة  و قَحمـــام هيــــر ألامثـــل بــــالحللُم بكافـــة مساحلــــه 

طـــــىاج الحللـــــُم اللـــــام  و الحللـــــُم اللـــــامي ، وقلـــــة الدازطـــــين بالحخصصـــــات الللمُـــــة كـــــالللىم 

ًالحؼ ُقُة ، 
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ً

حلقُيُـــة الظـــائدة فـــي متطظـــات الحللـــُم اللسبُـــة ، والوـــي ثقـــىم إطـــافة إمـــى َُمىـــة اللقلُـــة ال

كلى الحفف وق يراز والحكساز ، وثلغ  َم اللىائق ل ىاج مجحمم اإلالسفة الـري ٌأـظم كـادة 

م الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجي ورقافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتال ، وؤلابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداق والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىاز 
ر
ـــــات(الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحلل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (بسكــ

 
ً
د اللسبُـــة ، بِىمـــا َـــرا الـــدكم الظـــتُل إلهحـــاض اإلالسفـــة فـــي الـــ اًل -ومـــً اللىائـــق اإلاهمـــة  ًظـــا

ؤلاهحــاض ًححــاض إمـــى دكــم ملىـــىي وإمكاهــات مالُـــة ال محــدودة ، كمـــا ًححــاض إمـــى و ــىد رقافـــة 

ملسفُة محميرة في اإلاجحمم ، ج كل الدكم الفاكل له والخأظُم واإلاظاهدة ، وثحيرم قدزات 

ً.الحفكير وؤلابداق وال حث والحأمل وثبرشَا بصىزة  لُة
ً

 ات العسبية في دلتمع املعلومات ودلتمع املعسفة :توصيات نكل اجملتمع 
 

م بىقـــل اإلاجحملـــات اللسبُـــة إمـــى مجحملـــات اإلاللىماثُـــة طـــمً خؼـــة واضـــحة  لكـــ  ًـــحم الخظـــَس

 23ومدزوطـــــة قابلـــــة للحىفُـــــر ، اقيـــــرع د. زب ـــــى كلُـــــان طـــــمً فلالُـــــات اعـــــيراكه بـــــاإلاتثمس ال 

ً( كدة مقيرحات اَمها :2147)كلُان، مجحمم اإلالسفة  2012للمكح ات كام  لالثحاد اللسب 
ً

س ال يُة الحححُة لحكىىلى ُا اإلاللىمات وقثصاالت وذلـغ باالكحمـاد كلـى ثكىىلى ُـات  -1 ثؼٍى

حكلفـــــه اقهـــــا بـــــدًىن باَــــــة  مىاطـــــ ة ، ٍو ملقىلـــــة جظـــــحؼُم الـــــدول اللسبُـــــة ثحملهـــــا دون اَز

ة ، والطـــُما  ن ثكىىلى ُـــات َـــرا اإلاجـــال ثؼـــىز  ظـــسكة   كلـــى مىاشهاىهـــا الظـــىٍى
ً
ثصـــ   ك ئـــا

لة لظدادَا خاصة باليظ ة للدول الفقيرة.  فائقة وثححاض ارمااها إمى طىىات ػٍى

س ال ؼؽ الالشمة ل ىاج اإلاجحمم اإلاللىمـاجي -2 ـة طـمً بـسامن الدولـة ، فـال  ثؼٍى وإكؼائـه ألاولٍى

ات  ًمكــــــً ثأطــــــِع ثلــــــغ ال يُــــــة الحححُــــــة لحكىىلى ُــــــا اإلاللىمــــــات دون ثــــــىافس دكــــــم اإلاظــــــحٍى

اإلاظـــئىلة فـــي الدولـــة وشٍـــادة الـــىوى بأَمُتهـــا بمخحلـــف   هـــصة الدولـــة بحُـــث ٌظـــهل الحلامـــل 

 ملها وق ىلها.

بُــــة ذات الــــدخل اإلاــــىخفع وبحكلفــــة ثــــىفير إمكاهُــــة قثصــــال الحكىىلــــىيي للمجحملــــات اللًس -3

زخُصة ، باالكحماد كلى   هصة الحاط ات ؤلالكيروهُة و  هـصة اثصـال ذات ثكىىلى ُـا اقـل 

 لحللـــُم طـــكان اإلاىـــاػق الفقيــــرة  طاطـــُات الحاطـــ  آلامـــى وثؼ ُقاثـــه واطــــحخداماثه 
ً
ثؼـــىزا

مكــً الحصـــىل كلـــى َـــرٍ ألا هــصة مـــً خـــالل ثبركـــات  وكُفُــة قثصـــال   ـــ كة قهيرهـــد ، ٍو

س مقحيُاىها.  مخحلف اإلاتطظات ذات اإلاقدزة كلى ثؼٍى

ً

ً

ً
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ـــاق قثصــــاالت مــــً السقابــــة مــــم مساق ــــة كلفــــة ال ــــدمات مــــً  اهــــ  الحكىمــــة  و   -4 ــــس قؼـ ثحٍس

َُئـــات زقابـــة قثصـــاالت ل حـــس  كلـــى ثـــىفير خـــدمات قثصـــال  ظـــلس ملقـــىل للمـــىاػً وال 

ا مً ق ل  لع ال سكات بأطلاز مسثفلة.  ًحم اححكاَز

ُــف اإلاــىاػىين وثــأَليهم بأطاطــُات اطــحخدام الحاطــ  آلامــى وقثصـــاالت  -5 الحــس  كلــى ثثق

ُـــة بــــاإلاجحمم  حوـــ  ًحمكىـــىا مـــً الحلامــــل واهجـــاش ملـــامالىهم اإلاخحلفـــة مــــم الحكىمـــة ؤلالكيروه

الظدًــــــــد ، وثأَُــــــــل اإلاــــــــىؿفين بقؼاكــــــــات َــــــــرٍ الحكىمــــــــة الظدًــــــــدة لهــــــــرا الححــــــــىل  اإلالسفـــــــي

 .ؤلالكيرووي

 وُــــة اطــــحخدام ثكىىلى ُــــا اإلاللىمــــات وقثصــــاالت  الحكــــىميلحللــــُم اللــــام إكــــادة َُكلــــة ا -6

بالحدَزع واثقان اللوات ق ى،ُة، وإدزاض دزاطة الحاط  آلامي وقثصاالت طـمً اإلاىـا   

ــة ، وثــىفير  ــة ملسفــة الؼــال  باللوــات ألا ى،ُــة وخاصــة ؤلاهجليًر اإلادزطــُة ألاطاطــُة ، وثقٍى

ر ا ًخُ  امكاهُة قطـحفادة مـً كـدد هيـر محـدود مـً الظاملـات امكاهُة الحللُم كً  لد َو

 والبرامن الحللُمُة واإلاىاد الدزاطُة اإلاحاحة الكيروهُا كلى مظحىي اللالم بأكمله ، 
 

 اللسبـــيوطـــم اطـــيراثُجُات للحلامـــل مـــم َـــرا الىـــىق مـــً الحللـــُم فُمـــا ًخىاطـــ  مـــم اإلاـــىاػً  -7

 له. اإلاحلقي

ــــات ،  ألامـــــى ثأَُـــــل اإلادزطــــــين الطـــــحخدام الحاطــــــ  -8 ــــى جللـــــُم عــــــو  الحخصصــ ــــة فــ كــــــأداة فلالـ

،ُــــــة مظــــــحمسة للمدزطـــــــين باإلاــــــدازض والظاملــــــات لُىاك ــــــىا الحؼـــــــىزات  وثصــــــمُم بــــــسامن ثدٍز

الحكىىلى ُة الظدًدة ، مم اليركير كلى جوُير مفهىم اإلادزض لُقىم بدوز  اإلايظق  باكحمادٍ 

 مً الدوز الحلقُن
ً
 . كلى  دوات الحكىىلى ُا الحدًثة ، بدال

ً
   الري ًقىم به حالُا

ثىطـُم هؼـا  م ـادزات الحكىمـة ؤلالكيروهُـة الوـي ج ـمل  مُـم متطظـات الدولـة، لـرا البــد  -9

س َرٍ اإلا ادزات وجأظُلها.  مً ثىا د  هة ملُىة بالحيظُق لحؼٍى

جأـظُم الحجـازة ؤلالكيروهُـة والــري بهـم قؼـاق ك يـر مــً اإلاتطظـات وال ـسكات بالدولــة  -10

ـــم اإلاـــــىاػىين ا ـــل اإلاـــــٍس  مـــــم َـــــرٍ اإلاتطظـــــات وال ـــــسكات، فقؼـــــاق كمـــــا بهــ ـــى الحلامــ لـــــساه ين فــ

لة ـــــثكىىلى ُا اإلاللىمـات وقثصـاالت ٌلـد مـً  كبـر القاػلـات الوـي ثـدز زبحـا لل ـسكات اللام

 االت.ـــــفى َرٍ اإلاج  ازـــــا  مأظم لالطخثـــــــالل خلق مىــــــخ مً  ال، ـــــاإلاج  بهرا

لُة  -11 حظــمً ذلــغ إكــداد قــاهىن فــي كــل  مالئمــة للحلــامالت ؤلالكيروهُــةثــىفير بِئــة ج ــَس ، ٍو

قة الدفـــدولة ٌلح لير  بؼٍس خظم بالحُاد الحكىىلىيي َو      مــــس  بهرا الىىق مً الحلامالت، ٍو
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ــــ   ــ ومــــــــا ًصــــــــاح ه مــــــــً قــــــــىاهين مخحلفــــــــة كقــــــــاهىن الظــــــــسائ  والظمــــــــاز  واللمــــــــل  ؤلالكيرووــ

والظىاهــ  اإلاالُــة واإلاصــسفُة ال اصــة بمخحلــف اإلاتطظــات وال ــسكات، بحُــث جلكــع َــرٍ 

 القىاهين ال فافُة واإلاسوهة في جلامالت ال ِئة ؤلالكيروهُة.
 

ـــــس اإلالسفـــــة اللسبـــــي  حجـــــه ثقٍس ـــــس اإلالسفـــــة اللسبـــــي( ) 2011\2010ٍو ـــىثقٍس  ن إكـــــداد ألا ُـــــال  إمــ

س كملُـات بىـاج مجحمـم اإلالسفـة اإلاصـ ى  القادمة إلاجحمم اإلالسفـة ًقـم ؤلاوظـان اللسبـي فـي  ـَى

إلُـــــه والـــــري ث ـــــد  مسحلـــــة الححـــــسر  ألاومـــــى بـــــه بىطـــــم  طـــــع مى ظُـــــات وآلُـــــات إكـــــداد َـــــرٍ 

ألا ُـــــــال القادمـــــــة وثأَُلهـــــــا للم ـــــــازكة الفاكلـــــــة فـــــــي بىـــــــاج مجحمـــــــم اإلالسفـــــــة وولـــــــىض مجاالثـــــــه 

اطلة ، إن الحلامل مم َرا ألامس ًظلىا فـي خظـم كملُـات إكـداد ؤلاوظـان اللسبـي ل ىـاج الًى

مهازاثـه ، وكـرلغ هــسض القـُم الظــابؼة واإلاى هـة لقسازاثــه وو ـاػاثه ، إطــافة إمـى  طــالُ  

وآلُات ثمكُىه ، مما ًظاكف مً فس  م ازكحه الفاكلة فـي بىـاج مجحمـم اإلالسفـة وحصـاد 

ظـــ ات ًمكـــً ثىؿُفهـــا طـــمً هؼـــا   وطـــم ومـــً   ـــل َـــد   طـــم  مىافلـــه ، إن َـــرٍ اإلاكخ

ل في ثحقُق الحىمُة ؤلاوظاهُة اإلاظحدامة لدكم وحفف كصة وكسامة ؤلاوظان اللسبي 
ر
ً، ًحمث

ـــــامى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاإلاىقم الحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــس بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــس ذكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرا الحقٍس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــُل َــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  http://www.arab-وثفاصـ

hdr.org/arabic/akr/index.aspxً
 

.. 
ً
فإهه بالسهم مً كل ذلـغ طـحـل اإلالسفـة كمـا كاهـد هـي اإلاحـدد ألاطاسـ ي لكُىىهـة  وخحاما

ؤلاوظــان وو ــىدٍ الىفســ ي وق حمــاوي لكــً وقــد زفلــد الحؼــىزات الحُاثُــة اإلاخظــازكة مــً 

لحوُيـر قــدزة وفلالُـة ، والحقُقــة  ن ثـأرير الفكــسة فـي َــرا اللصـس ، و للتهــا مـً  ك ــر  دوات ا

ة ،  ثلــغ الحؼــىزات ج ــير إمــى اطــحمساز الححــىالت الىىكُــة فــي كافــة اإلاجــاالت الحُاثُــة لل، ــٍس

ومـً ألاَمُـة ،  وذلـغ مـا ًتكـدٍ ألاكـادًمُىن فـي الـىػً اللسبـي والقامـات الللمُـة والثقافُـة

ــــة ًو ــ ـــــاد مخحلفـ ــــة   لــ ــ ـــم اإلالسفـ ــ ـــــ   إلاجحمــ ـــــه  صــ ــــى  هــ ــ ــــــد كلـ ـــــان الحأكُـ ـــاد بمكــ ــ ــــي   لــ ــ ــــة وهـ ــ محداخلـ

ـــاد البــــــد  ن جظــــــحول  ــــــرٍ ألا لـــ ــــة وطُاطــــــُة ، َو ــــة ورقافُــ ــــة وثكىىلى ُــ اقحصــــــادًة وا حماكُــ

ًبسكات(.(بال كل ألامثل حو  ال ًـل اللس  كلى َامش اإلاجحمم الدومي 

فقد  شفد طسوزة طعى الدول اللسبُة ل ىاج مجحمم اإلالسفـة اللسبـي وفـق خصـائص كسبُـة، 

الحجــــاز  الىاجحــــة للـــدول اإلاحؼــــىزة الوــــي  قامــــد مجحملاىهــــا اإلالسفُــــة كلـــى  ن ثــــحم بدزاطــــة 

وفـــق خصائصـــها الراثُـــة، مـــم قطـــحفادة مـــً ثجـــاز  ال ـــلى  ألاخـــسي الوـــي  صـــ حد لـــدبها 

 إلالن  القىة والحفى  في صـُاهة  همـاغ الحُـاة وج ـكُل الـرو  الفنـي 
ً
اإلالسفة طمة ومقُاطا

ً.وؤلابداكُة وثلغ هي القظُة والقُم، وطاكفد مً طسكة الفحىحات الللمُة

http://www.arab-hdr.org/arabic/akr/index.aspx
http://www.arab-hdr.org/arabic/akr/index.aspx
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 ادز :ــــاملص
 

د،  حمد. اإلالسفة وصىاكة اإلاظحق ل. .1 د : طلظلة كحا  اللسبي،  - بى ٍش ً(.61)ق  2005الكٍى

مـــــــــــان اطـــــــــــماكُل . .2 ــــة  -بــــــــــدز، احمـــــــــــد . الوىـــــــــــدوز،  ـــــــــــالل . محـــــــــــىمى، هاٍز ــ ــ ـــــة اإلاللىماثُـــ ــ ــ الظُاطــ

وبلـــــــع الـــــــ الد قزووبُـــــــة  واطـــــــيراثُجُة الحىمُـــــــة : دزاطـــــــات عـــــــاملة إلاصـــــــس والـــــــىػً اللسبـــــــ 

ــــة. ــ ــ قُـ ة وقفٍس ــــٍُى ــ ـــــة وقطـــ ــ كُــ ـــــــــ  للؼ اكـــــــــة والي ـــــــــس والحىشَـــــــــم،  -وقمٍس ]القـــــــــاَسةر : داز هٍس

ً؟ر.200]

ـــى   .3 ــ ــ ــ ــ ـــــاع فــ ــ ــ ــ ــــم .محــ ــ ــ ــ ــ ــــاج اإلاجحمـ ــ ــ ــ ــ ـــى بىـ ــ ــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ــ ــ ــــة اإلالسفـ ــ ــ ــ ــ ُـ ــــى . اَم ــ ــ ــ ــ ــــــد كلـ ــ ــ ــ ـــات، محمـ ــ ــ ــ ــ knowledge-بسكــ

society.wikispaces.com/02+.  http.//: 

دزاطــــات  -: الفــــس  والححــــدًات . الظـــالم، طــــالم بــــً محمــــد . الححــــىل هحىاإلاجحمـــم اإلالسفــــى .4

 .7-5(،  . 2010، ط،حمبر 9اإلاللىمات ) ق

ة : داز  -ال ـــــُالوي، حظـــــً . حظـــــين، طـــــالمة . حظـــــً إدازة اإلالسفـــــة فـــــي الحللـــــُم . .5 ؤلاطــــــكىدٍز

 .2007الىفاج، 

ــس اإلالسفــة اللسبــي لللــام  .6 : إكــداد ألا ُــال الىاعــئة إلاجحمــم اإلالسفــة بسهــامن  2011 - 2010ثقٍس

 :// hdr.org/arabic/akr/index.aspx-www.arab.httpدة قهمائي . محاع فى  قمم اإلاحح

 .2011كمان : داز صفاج،  -اقحصاد اإلالسفة . -كلُان، زب ى مصؼف . .7

ـــــُة . كلُـــــــان، زب ـــــــى .8 ـــاَُم اطاطــ ــ ـــة : مفــ ــ ـــم اإلالسفــ ــ ــــؼف  . مجحمــ ـــــ   -مصـــ ـــــاد  اللسبــ ــــتثمس قثحــ مـــ

ــــات ) ــ ـــــات واإلاللىمـ ـــــس :  23للمكح ــ ــــة، قؼــ ــ ــــىفمبر  20-18: الدوحـ ــ  -.2149-2130 .  -(.2012هــ

.  Rabhy.pdf-ed/emad/afli23/session15/AFLI23afli.org/shar-arab_2012محــاع فـــى  

http:// 

ــس اإلالسفــة اللسبــ ،  .9 كمــان : مسكــص دزاطــات الحىمُــة  -. 2009محِظــً، ثِظــير . قــساجات فــى ثقٍس

د، ًىلُى  .2010بير ٍش

 .2009باَزع : ]د.نر،  -محظً، مصؼف  . هحى مجحملات اإلالسفة . .10

ً

ً

ً

ً

ً

http://knowledge-society.wikispaces.com/02+%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://knowledge-society.wikispaces.com/02+%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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Abstract: 

 

Knowledge  is   the  pillar  of  
nations' development as it is  
considered the  real  societal 
 source of power. Therefore, our present era is called the era of 
knowledge. The wealth of knowledge has become economically 
vital for developing many different facets of life. Accordingly, as 
for each era resides its own wealth, knowledge is considered the 
wealth of the current era. 
 

The information societies are converting gradually into 
knowledge societies because  there is a relationship between 
economy and knowledge. Economy is no longer depends only on 
information for development, but also depends on experiences 
and innovations that based on knowledge.  Consequently, there 
is a strong desire among many countries to shift towards 
becoming knowledge societies, including developing countries. 
The knowledge society is a broader than the information society. 
Thus, the information production policy is considered the basic 
foundation that needed to build a knowledge society because 
information strengthen the cognitive activities  to be the most 
influential factors in the advanced production systems. This shift 
has been mistakenly called (the era of the information 
revolution). This term is mistaken because information is only a 
part of the knowledge revolution, which is based on the progress 
of science and technology. 
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As the progress in knowledge became the most accurate 
method to judge the development in societies, which relies 
adequately on the progress of the various institutions 
involved in knowledge, including scientific research 
institutions, educational institutions and information in 
various patterns, and involved in the production of 
information, which has become one of the most prominent 
elements of knowledge and society's economy, as suggested 
by the experienced countries such as China, Japan, India, 
Singapore, Malaysia and Korea, who were able to catch up by 
implementing foreign knowledge as foundation for their 
societal development, this research found imperative to 
introduce the following concepts: 
 

 Information policy, objectives and values that needed to be 
achieved . 
 Information society and Information societal sectors. 
• The characteristics of knowledge societies, shifting factors, 

and their differences with information societies  
 knowledge society's requirements and  formational stages. 
 Information policy of the Chinese development as strategic 

model that can be applied in Egypt and in the Arab 
countries (due to the similarity of the two countries in 
most human development obstacles such as inflation and 
economic problems, etc.).  

• The views and the perceptions of Egyptian experts 
regarding the anticipating level of  success when 
implementing the  Chinese IT policy in Egypt. 

• The barriers that blocking the transformation of the 
Egyptian society to become a knowledge society. 
 

• The recommendations of the Arab experts regarding the 
requirements that  needed to transform the information 
societies to knowledge societies in the Arab World. 


