
 
 كلية التربية

      المجلة التربوية    

               *** 
 

 
 

 رعريي   لننا  تكنولوجيا الرأمس
 جمتمع املرعري  املرقمى

  

 

 عدادإ               

 حسام الدين حممد مازن /د.أ
 أستاذ المناهج وتكنولوجيا تعليم العلوم

 سوهاج جامعة –كلية التربية 

 

 

 

4DOI: 10.21608/edusohag.2018.502 

 
 
 
 

 م8102اجملل  الرتبوي  ـ الرعدد الثانى واخلمسون ـ أبريل 
Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

   



 ...... تكنولوجيا الرأس معرفية  لبناء مجتمع المعرفة المرقمى

- 814 - 

 
 
 
 
 

املتطلرعني لننا  جمتمع املرعري  الرقمي املصري  ىـإل
 والرعربي أمالً يف مستقنل مش
 
ف ومشرق لغدٍ أيضل يف ر
 الرقمي  عامل التكنولوجيا

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ...... تكنولوجيا الرأس معرفية  لبناء مجتمع المعرفة المرقمى

- 814 - 

 -:حماور ورقة العمل

 المقدمة :أواًل

 لماذا تكنولوجيا المعلومات؟ : ثانيًا

 ماهية ومفهوم تكنولوجيا المعلومات :ثالثًا

 معرفية وماهيتها تكنولوجيا الرأس :رابعًا

 إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات :خامسًا

 طبيعة مجتمع المعلومات وخصائصه: سادسًا

 رأس المال الفكري ورأس المال البشري :سابعًا

 ىمعرفية لبناء مجتمع المعرفة المرقم الرأس : ثامنًا

 توصيات ورقة العمل ::تاسعًا

 المراجع المستخدمة :عاشرًا

 
 
 
 

  



 ...... تكنولوجيا الرأس معرفية  لبناء مجتمع المعرفة المرقمى

- 824 - 

  -:دمةاملق :أوال

يشهد العالم تغيرات هائلة في مختلف جوانب ومجاالت الحياة اإلنسانية، ومع زياادة 
الحغدود وربمغا  فيغهتتضغاءل  والتكنولوجي الهائل أصبحنا نعيش في عالم صغيير التقدم العلمي 

تتالشغغى يومغغا، مغغا  فااحغغداي السياسغغية وااجتماعيغغة والتكنولوجيغغة التغغي تقغغع فغغي ا  بقعغغة مغغ  
عالمنا يترتب عليها تييغرات تتفغاوت شغدة وسغرعة مغ  مكغا  اخغر علغي بعغد أاع ااميغال عغ  

 .مكا  وقوع الحدي
ومهما بليت طاقة الفرد في عصغر وغورة المعلومغات وااتصغاات المعاصغرة فلغ  يسغتطيع 
أ  يسيطر علي أكور م  جزء بسغيط جغدا مغ  الكغم الهائغل للمعلومغات التغي أصغبحت تتضغاعع 

ومغغع مغغغرور الوقغغت تصغغغبو معارفنغغا ومعلوماتنغغغا المبنيغغة علغغغي .كغغل وغغالي إلغغغي خمغغس سغغغنوات 
مغغل مغغع المتييغغرات المتسغغارعة والمتوقعغغة فغغى ميغغادي  الحيغغاة معلومغغات الماضغغي كيغغر كافيغغة للتعا

 .المختلفة
وأمام هذا الواقع تبغرز أهميغة مهغارات وعمليغات التفكيغر انهغا تغزود الفغرد بغاادوات التغي 
يحتاجها حتى يتمك  م  التعامغل بفاعليغة مغع ا  نغوع مغ  المعلومغات أو المتييغرات التغي يغ تي 

لتعليم م  أجل التفكيغر  وتعلغم مهغارات التفكيغر أهميغة متزايغدة بها المستقبل  وم  هنا يكتسب ا
 لنجاح اافراد وتطور المجتمعات 

أ  -عصغر تكنولوجيغا المعلومغات وااتصغاات-ولقد أصبو م  المؤكد فى العصغر الغراه 
مغغ  وغغروات طبيعيغغة كغغالبترول  تملكغغهبمغغا –كمغغا كغغا  فغغي الماضغغي -رصغغيد أ  دولغغة ا يقغغاس 

مغ  عقغول علمائهغغا ومفكريهغا الغذي  يقومغو  بصغغناعة  تملكغهب بغل بمغغا والغذهب والمغاس فحسغ
المعرفة وصوا، الي الدخل المعرفي القومي الذي يصو  استقاللها ويحفظ كرامتهغا  فغال شغن ا  

فغغي كويغغر مغغ  بلغغدا  العغغالم هغغو العقغغل البشغغر  المفكغغر الغغذي كرمغغة  هنالحظغغمحغغور التقغغدم الغغذي 
ادم وحملنغغغاهم فغغغى البغغغر والبحغغغر ورزقنغغغاهم مغغغ  الطيبغغغات كرمنغغغا بنغغغى  ولقغغغد"تعغغغالي فغغغي قولغغغة 

وفضغغغلناهم علغغغي كويغغغر ممغغغ  خلقنغغغا تفضغغغيال  ذلغغغن العقغغغل الغغغذي يقغغغدم لنغغغا النظريغغغات واافكغغغار 
والمعلومغغات القابلغغة للتطبيغغي ومغغا ينغغتج عنهغغا ممغغا يغغؤد  الغغي تطغغوير الحيغغاة البشغغرية فغغى شغغتى 

 . المجاات
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 ملاذا تكنولوجيا املعلومات؟: ثانيا 

االفيغغة الوالوغغة تحغغاول كغغل دولغغة  هومغغع التطغغور العلمغغي والتكنولغغوجي الغغذي اسغغتهللنا بغغ  
حهم بكغل مغا يسغتجد مغ  احغداي حتغى يمكغنهم التفاعغل بنجغاح مغع بناءهغا وتسغلأ  تعد أجاهدة 

ية والتكيع الناجو معهغا وفغي نية والمستقبلعلى حياتهم اآل أر طكافة المتييرات والتحديات التى ت
طفال اليوم سيعيشو  ويعلمغو   أأ   84بالفقرة  (1441-1444)رت خطة اليونسكو شاأذلن 

دومغغا التعقيغغد والتعغغرو للتحغغوات السغغريعة  هفغغي القغغر  الحغغادي والعشغغري  فغغى عغغالم يتزايغغد فيغغ
 ولغغيس النمغغو السغغكانى والقيغغود ااقتصغغادية وتغغدهور البنيغغة والتقغغدم الهائغغل للعلغغم والتكنولوجيغغا 

المجتمعغات ارع والمعلومغات وتبادلهغا سغوء بعغو الظغواهر التغي يتعغي  علغى وازدياد انتاج المع
 . 21مواجهتها فى القر  

  :يحدوه والي متييرات أساسية تتمول في 21ويخطوا النظام العالمي في القر   
 وهذه الوورة تحكمها والوة عناصر رئيسية وهي .الوورة التكنولوجية المعاصرة  .1

  حيغي أصغبحت المعلومغات   صورة العالم بشكل جذريالوورة الرقمية التي كيرت
  .كريزة وسهلة الحفظ والتداول واانتقال إلى مسافة بعيدة وبكفاءة عالية

  العولمة حيي يمول البيئة اإلنسغانية الحاضغنة لعمليغة التطغور التكنولغوجي التغي
جعلت م  ااعتبارات العالمية والتعغاو  الغدولي فغي التخطغيط والتمويغل احتياجغا 

  .ساسيا للتقدم التكنولوجي الفعليأ
  فاي جديدةآاستكشاع الكو  والتحرن نحو. 

أسلوب إدارة التفاعالت ااقتصادية وااجتماعية والسياسية ع  طريي منظومة  .2
الشبكات الممتدة والمعقدة التي تيطى حاليا شمال أمريكا وكرب أوربا واليابا  وشمال 

  .الباسفين
التى تتناسب مع طبيعة النظام الجديد حيي سادت  الموضوعات والمجاات الجديدة .8

الحروب الباردة والصراعات اإلقليمية وسباي التسليو بعد الحرب العالمية الوانية 
ولك  موضوعات النظام العالمي الجديد كلبت عليها مشكالت البطالة والتضخم 

المشكالت وأسعار العمالت وأسواي المال والتجارة وااستومار وااتصال العالمي و 
 .البيئية وما يسمى باإلرهاب العالمي وجرائم المخدرات والجنس 

  :هي 21إ  التييرات العالمية التي يتسم بها القر  بها القر     



 ...... تكنولوجيا الرأس معرفية  لبناء مجتمع المعرفة المرقمى

- 822 - 

  .اانتقال م  المجتمع الصناعي الى مجتمع المعلوماتية والمعرفة .1
اانتقال م  التكنولوجيا الصناعية إلى التكنولوجيا رفيعة المستو  وأبرزها  .2

  .الحواسيب المتقدمة
  .اانتقال م  ااقتصاد القومي إلى ااقتصاد العالمي .8
  .اانتقال م  التفكير قصير المد  الى التخطيط طويل المد  .8
  .اانتقال م  المركزية الى الالمركزية .1
ر الحكومية والجمعيات ااهلية لخدمة المجتمع النمو الواسع للمنظمات كي .6

  .والبيئة
اانتقال م  الديمقراطية الشكلية التمولية إلى الديمقراطية الحقيقية التشاركية قوا  .7

  .وفعال
ومع تسارع التحوات فى عالمنا اليوم ا يكاد يفيي المرء تسمية جديدة للعصر حتى 

لراه  عصر القر  البعو على العصر ا وابل كزير م  مسميات اخر  حيي يطلي هيداهم
عصر المعلومات عصر تكنولوجيا ااتصاات والمعلومات  عصر   الحاد  والعشري 

الحداوة  عصر الموجة الوالوة  عصر تحول القوة  وعصر ما بعد التكنولوجيا االكترونية 
 .الخ...........

حيانا فى شتى مجاات الحياة أوتطور الوورة التكنولوجية الحديوة تطورا سريعا ومفاجئا 
اع مرة كل عشر سنوات بنفس الحجم  كما آربعة أ فقدرة ا  جهاز كومبيوتر تتضاعع 

اكتشفت الترانزستورات دقيقة الحجم التى يمك  ا  تجمع مائة مليو  الى بليو  منها فى 
صبو أ  و  هو شرائو الهاتع المحمول نفسأموال SIM ريحة الهاتع شريحة صييرة الحجم كش

على شريحة  إعدادهيتم  حجمهو كبير فى أ  مستند صيير أو أو الصحيفة أاب   الكتاآل
و بطاقات مرتب الموظفي  فى أالكترونية ومنها شرائو وبطاقات اائتما  البنكية وشرائو 

  .يزاكاردالدولة وشرائو الماستر كارد والف
لى العالج الطبى وحجز تذاكر إصبحت التكنولوجيا فائقة الصير مدخال هائال أو 

  والياز الطبيعى والتسوي م  المحالت الكبيرة والمياهالقطارات وسداد فواتير الهاتع والكهرباء 
لى توفير عصر ااتصال  العالمى للجنس البشر  فقضت إدت التكنولوجيا الجديدة أوقد 

  .وأدناه أقصاه  وجنوبه ه  شمالهوكرب هدوات مجتمعات عالم اليوم شرقأعلى المسافات وهى 
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  مكا  فى العالم متاحا وميسرا صبو نقل وتداول المعلومات الحديوة الدقيقة اأوهكذا 
 .-اانترنت–وفى ووا  معدودات عبر شبكة ااتصاات العالمية 

التكنولوجيا  هتواء وتقدير هذذا كا  التقدم العلمى والتكنولوجى الراه  يفرو علينا احا  و 
ينبيى علينا  ه  مك  عقل اانسا  م  تحقيقها ففى الوقت نفسأوتعالى  هوشكر اهلل سبحان

مشكلة المشاكل فى عالم اليوم  هوهذ  خرساءة م  خاللها لآلاحترام استعمالها وعدم اإل
عليها  الظاهرة يطلي هوهذ ((ص)جمعي  سيدنا محمدألى سيد الخلي إالرسوم المسيئة )

سرية أمشاكل اجتماعية و  همر الذ  ترتب عليسيطرة التكنولوجيا على الوقافة والحضارة اا
 .دما خالقى والعنع والجريمة والجنس واإلأسر  وانحالل أخالقية ومجتمعية وتفكن أو 

خر  ويطلي  و بأحيي يتسم العصر الراه  بتزايد ااعتماد على المعلومات بصورة   
المعلوماتية بما يتيحه م  تبادل المعارع والخبرات وتفاعلها ما يجعل  حيانا عصرأ هعلي

مر الذ  يزيد م  اا ؛خرآتسارع ااكتشافات العلمية والمخترعات التكنولوجية متزايدا يوما بعد 
 .الهوة الواسعة بي  م  يبدع ويخترع ويكتشع وم  ا يستطيع تحقيي ذلن 

لية آنظمة أتمع الالورقى الذ  يعتمد على يش عصر المجننا حاليا نعإوير  البعو 
صبو فى متناول اانسا  الموسوعات والقواميس واادلة والفهارس المخزنة أللمعلومات حيي 

  .لياآ
  اانتفاضة الضخمة التى حدوت وتحدي حاليا فى قاعدة المعلومات هى التى تفسر إ

ومات والمعرفة وتداولها هى صبحت المعلألنا ظهور ااقتصاد الرقمى للموجة الوالوة فقد 
يد  العاملة والوقت لى المواد الخام وااإنها تقلل الحاجة   اقتصاد متقدم ا الرئيسى االمورد 

 .  اقتصاد عالمى الزمة الس المال وباقى المدخالت اأوالمكا  ور 
وي تي الكتاب الراه  كسلسلة م  كتابات المؤلع في مجال تكنولوجيا المعلومات ودورها في  

التربية عامة وفي المناهج والتدريس وتكنولوجيا التعليم بشكل متخصص ليضيع أبعادا أخر  
هتمام في العملية التعليمية بتكنولوجيا الرأسمعرفية كبعد اقتصادي يضيع ورة اار تتمول في ض

افة إنسانية بشرية ت تي م  رأس المتعلم وبتوجيه م  مستشاره المعلوماتي وهو قيمة مض
المعلم الذي يجب أ  يتبوأ وظيفة جديدة في عصر تكنولوجيا المعلومات وبناء مجتمعات 

 .المعرفة الرقمية وهو أ  يصبو مستشارا معلوماتيا لطالبه
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- :تكنولوجيا املعلوماتمفهوم  

وتعنغغغى تكنولوجيغغغغا المعلومغغغغات الغغغغنظم المختلفغغغغة التغغغغى يغغغغتم بواسغغغغطتها الحصغغغغول علغغغغى 
تاحتهغغا للمسغغتفيدي  باسغغتخدام االمعلومغغات فغغى كافغغة أشغغكالها واختزانهغغا ومعالجتهغغا وتغغد ولها وا 

: أجهغغغزة الكمبيغغغوتر وااتصغغغاات عغغغ  بعغغغد   والتغغغي تبنغغغى أساسغغغا علغغغى مجغغغالي  رئيسغغغي  همغغغا
ولوجيغغغا ااتصغغغاات عغغغ  بعغغغد   حيغغغي تتضغغغم  مجغغغال تكنولوجيغغغا تكنولوجيغغغا الكمبيغغغوتر   وتكن

تحليل وتصميم النظم   إنتاج البرامج   إنتاج المعلومات بطريقة واضغحة ومفهومغة : الكمبيوتر 
:   جمع المعلومات وتشفيرها وكيرها  فغى حغي  يتضغم  مجغال تكنولوجيغا ااتصغاات عغ  بعغد 

اقمغغار الصغغغناعية   تكنولوجيغغغا االيغغغاع الضغغغوئية   تكنولوجيغغا ااتصغغغال الكغغغابلى   تكنولوجيغغغا ا
 . تكنولوجيا ااتصاات الرقمية   وتكنولوجيا ااتصال الرقمي وكيرها

وم  المتوقع أ  تتكو  أنظمة ااتصاات فغى المسغتقبل القريغب مغ  كغل مغ  التليفونغات 
. الضغغوئية وااقمغغار الصغغناعية وخطغغوط الخيغغوط ( موجغغات كهروميناطيسغغية )وموجغغات الراديغغو 

" اإللكترونيغات الدقيقغة   والكمبيغوتر   وااتصغاات  سغتكو  مولغي عصغر : والصناعات الوالي 
وهغغغغذا بطبيعغغغغة الحغغغغال سغغغغيطور عمليغغغغات تخغغغغزي  وتجهيغغغغز وتوصغغغغيل ". تكنولوجيغغغغا المعلومغغغغات

 ..المعلومات
موغل الحواسغيب وااقمغار  تطبيي التكنولوجيغا االكترونيغة" ب نها  تعرفها منظمة اليونسكو

 توزيعهغغغاالمعلومغغغات الرقميغغغة و اسغغغتعادة و  تخغغغزي و  إنتغغغاجالغغغخ للمسغغغاعدة فغغغى ... الصغغغناعية 
 ". تسويقهاو 

المسغتخدمة  مجاات المعرفة العلمية والتكنولوجيةب نها أيضا   وتعرفها منظمة اليونسكو
آللية وااجهزة مع اإلنسغا  فى تناول ومعالجة المعلومات وتطبيقها  أي أنها تفاعل الحاسبات ا

 .ومشاركتها فى المجاات ااجتماعية وااقتصادية والوقافية
تكنولوجيا المعلومات فى معناهغا أو فغى مفهومهغا الغدقيي علغى أنهغا  ويعرفها توم فوستر

 .لجمع وتخزي  واسترجاع وبي المعلومات العلم الجديد
بشغغير إلغغى اسغغتخدام الحواسغغيب وتعغغرع أيضغغا تكنولوجيغغا المعلومغغات ب نهغغا مصغغطلو عغغام 

  وصيانتها ( المعلومات)ك داة إلنشاء البيانات 
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النصغية والمصغورة   والرقميغة   :إنها تعنى الحصول على المعلومات بصغورها المختلفغة 
ومعالجتها وتخزينها واستعادتها وتوظيفها عند اتخاذ القرارات   وتوزيعها بواسغطة أجهغزة تعمغل 

 .الكترونيا، 
تكنولوجيغغا المعلومغغات تعنغغى بوجغغه عغغام تطبيغغي التقنيغغات الحديوغغة فغغى ابتكغغار "إ  كلمغغة 

وعليه فا  اسغتخدام . المعلومات أو تخزينها أو التعامل معها أو التواصل بها أو تعنى كل ذلن 
وأجهغزة العغرو   والكغود الرمغزي بغ ي آلغه   والتليفغغو    " اابغاكوس"أجهغزة موغل العغد البسغيطة 

الالسلكي   وااقمار الصناعية   وأجهزة الكمبيغوتر جميعغا أمولغة لتكنولوجيغا   والتليراع  وأجهزة
 .المعلومات 

ب نهغغغا وغغغورة المعلومغغغات المرتبطغغغة بصغغغناعة وحيغغغازة ( 6124حسغغغام مغغغاز   )ويعرفهغغغا 
وعرضغغها وتوزيعهغغا مغغ  خغغالل وسغغائل  هاواسغغترجاعسغغويقا وتخزينهغغا ومعالجتهغغا المعلومغغات وت

اتصغغال تكنولوجيغغة حديوغغة متطغغورة وسغغريعة وذلغغن مغغ  خغغالل ااسغغتخدام المشغغترن للحاسغغبات 
 .االكترونية ونظم ااتصاات الحديوة
ب نها الغزخم الهائغل مغ  المعغارع والمعلومغات التغى ( 1624)ويعرفها حسام ماز  أيضا 

حواسغيب متطغورة وانترنغت سغريع   والعمغل  ل شغبكاتأفرزتها تكنولوجيا العصر الحديي م  خال 
على تداول ونقل ونشر المعلومات   وا  عمليغة النقغل والنشغر والتبغادل تسغتلزم بالضغرورة بنيغة 
تحتية اقتصادية وعلمية واجتماعية للعمل على نشر  الوقافة المعلوماتية فى المجتمغع   بحيغي 

 .قمي أو مجتمع اقتصاديات المعرفةيتحول  هذا المجتمع إلى مجتمع معلوماتي أو ر 
  -: 21التييرات العالمية التي يتسم بها القر  بها القر   وم 

  المعلوماتية والمعرفةالى مجتمع  المجتمع الصناعياانتقال م   .1
 وأبرزها الحواسيب المتقدمة  الميكروالتكنولوجيا إلى  التكنولوجيا الصناعيةاانتقال م   .2
  .الرقمي  ااقتصاد العالميإلى  القوميااقتصاد اانتقال م   .8
  . التخطيط طويل المد  إلى التفكير قصير المد اانتقال م   .8
 . لالمركزية ا إلى المركزيةاانتقال م   .1
 .لخدمة المجتمع والبيئة  للمنظمات كير الحكومية والجمعيات ااهليةالنمو الواسع  .6
قغغوا  الديمقراطيغغة الحقيقيغغة التشغغاركيةإلغغى  ةالتمويليغغالديمقراطيغغة الشغغكلية اانتقغغال مغغ   .7

  .وفعال
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 -:معرفية وماهيتها  تكنولوجيا الرأس:رابعا

يشير إلي تحول  Capital Knowledge معرفية إ  المفهوم الحديي للرأس
كما أصبو معنيا ب   موقع أي   ااسبقية إلي المعرفة علي المال الذي يسمي الرأسمالية

مجتمع علي خريطة التقدم البشري أصبو يتحدد م  خالل قدرته علي ااستيعاب الواعي 
 .وتحويل اافكار إلي منتجات وعمليات وخدمات جديدة و متطورة  للمعرفة

-عصر تكنولوجيا المعلومات وااتصاات-في العصر الراه  ولقد أصبو م  المؤكد
بما تملكه م  وروات طبيعية كالبترول –كما كا  في الماضي -أ  رصيد أي دولة ا يقاس 

والذهب والماس فحسب بل بما تملكه م  عقول علمائها ومفكريها الذي  يقومو  بصناعة 
  استقاللها ويحفظ كرامتها  فال شن أ  المعرفة وصوا، إلي الدخل المعرفي القومي الذي يصو

  المفكر الذي كرمة محور التقدم الذي نالحظه في كوير م  بلدا  العالم هو العقل البشر 
ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم م  الطيبات " هتعالي في قول

النظريات واافكار ذلن العقل الذي يقدم لنا   لناهم علي كوير مم  خلقنا تفضيالوفض
والمعلومات القابلة للتطبيي وما ينتج عنها مما يؤد  إلي تطوير الحياة البشرية في شتى 

 .المجاات
 :Capital Knowledgeمعرفية  الرأس

عصغغغر المعلومغغغات : يغغغدل هغغغذا المصغغغطلو علغغغي مغغغا تعكسغغغه طبيعغغغة العصغغغر الغغغراه  
ومغ    والغذي تحقغي فيغه للمعرفغة النصغية ااوفغر مغ  السغيادة و القيغادة  وااتصاات وتقنياتهغا

  -:أكور التسميات قربا لهذا المصطلو ما يلي
 (.قليلفم  البشر م  ا يحتل عندهم الفكر والمعرفة إا ال)رأس المال البشري  -
 (.يدل علي أ  الفكر محتكر لدي فئة فوقية م  أكور)رأس المال الفكري  -
الحغغغغران ااجتمغغغغاعي والرقغغغغي فغغغغي سغغغغلون التفاعغغغغل بغغغغي  الفغغغغرد )رأس المغغغغال ااجتمغغغغاعي  -

 (.والجماعة
فهغغي توجغغد وتغغدير وتنمغغي  -العنصغغر الفعغغال فغغي التقغغدم هغغو المعرفغغة)رأس المغغال المعرفغغي  -

 (.الوروة
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مبغغدئيا أ  اسغغتخدام مصغغطلو رأس المغغال فغغي معغغاجم الليغغة العربيغغة يعبغغر ويمكغغ  القغغول 
أو   إا أنغه يضغاع إليغه ميغزة كغ   يقغال رأس المغال البشغري  بشكل واضو ع  الوروة الماديغة

 .وهكذا..... رأس المال الفكري أو رأس المال العلمي
 Capital Knowledge Technologyمعرفية  تكنولوجيا الرأس  

عبر شبكات اانترنت مما يعغد مجغاا ( الشبكي/ الهرمي/ الخطي)هنا اإلبحار  ويقصد بها
خصبا إلي التعليم والتدريب اإليجابية القغائم علغي الفهغم واإلقنغاع واابتكغار والبحغي عغ  جديغد 

 .المعرفة وربط هذه المعرفة في العملية التعليمية بالتطبيي في الحياة العملية للمجتمع
 -: رفة وتكنولوجيا املعلوماتإدارة املع :خامسا

ف حد أسرع القطاعات ااقتصادية . بدأ اقتصاد المعرفة بالتطور بقوة منذ عقد التسعينيات  
نموا في العالم هي قطاعات المعرفة المكوفة  وشركات اإلنترنت  والصيدانيات  ومكاتب 

 .ااستشارات اإلدارية
ولك  الجانب ااهم؛ أ  المجتمعات المختلفة وحكوماتها أخذت تتلمس أهمية المعرفة     

فقد أطلي البنن الدولي تسمية المعرفة م  أجل التطوير على تقريره السنوي . لخلي الوروة
م كذلن فقد أطلقت الحكومة البريطانية على آخر أوراقها البيضاء 1444 -م1444لعام 

 .المعرفةتسمية بناء اقتصاد 
وهذا يظهر بوضوح أ  هنان توجه عالمي واضو نحو تبني المعرفة كخيار أساسي في     

وقد تم التعرع  م  خالل تحليل الممارسات العملية المتميزة على أسلوبي  . بناء ااقتصاد
 : أساسيي   هما

 .تقاسم أفضل للمعرفة المتاحة( 2
بحيي نتمك  م  ربط م  يحتاج )يانات خبرة تقاسم الممارسات اافضل أو تطوير قواعد ب (8

هو أول أسلوب شاع استخدامه في برامج المعرفة ( إلى المعرفة بالخبراء الذي  يمتلكونها
 .بعد أ  حقي نتائج باهرة

وهذا يركز على . خلي معرفة جديدة وتحويلها إلى منتجات  وخدمات  وأساليب ذات قيمة( 8
 .أخذ منظور المعرفة إلى عملية اابتكار اابتكار اافضل وااسرع  م  خالل

فم  خالل طري إعادة التفكير الخاصة بتطوير انسياب وتحويل المعرفة  يمك  إدارة 
 .اافكار الجيدة بشكل أفضل  وتلبية احتياجات العمالء بصورة مباشرة



 ...... تكنولوجيا الرأس معرفية  لبناء مجتمع المعرفة المرقمى

- 824 - 

شرة فقد يحقي ع. وااسلوب الواني أصعب م  ااول  ولك  نتائجه في ااداء قد تكو  عظيمة
 .أضعاع ما يحققه ااسلوب ااول

 -: طبيعة جمتمع املعلومات وخصائصه-:سادسا

 :مفهوم جمتمع املعلومات 

يغغذهب  Information Societyهنغغان العديغغد مغغ  التعريفغغات لمجتمغغع المعلومغغات 
الغغبعو إلغغى أ  مجتمغغع المعلومغغات هغغو المجتمغغع الغغذ  تسغغتخدم فيغغه المعلومغغات بكوافغغة كوجغغه 

 .للحياة ااقتصادية وااجتماعية والوقافية والسياسية
 :  تعريغع آخغغر 

مجتمع تتاح فيه ااتصاات العالمية وتنتج فيه المعلومغات بكميغات ضغخمة كمغا تغوزع 
 .لومات قوة لها ت وير على ااقتصاد توزيعا، واسعا، وتصبو فيه المع

مجتمغغغع المعلومغغغات هغغغو المجتمغغغع الغغغذ  يعتمغغغد علغغغى تطغغغوره بصغغغفة رئيسغغغية علغغغى و 
المعلومغغات والحاسغغبات اآلليغغة وشغغبكات ااتصغغال أ  أنغغه يعتمغغد علغغى التكنولوجيغغا الفكريغغة تلغغن 

تمغغع مج)التغغى تقغغوم بجنتغغاج وتجهيغغز ومعالجغغة ونشغغر وتوزيغغع وتسغغويي هغغذه السغغلع والخغغدمات 
 (.المعلوماتية

 :إن جمتمع املعلومات هـو 

ذلغغن المجتمغغع الغغذ  يتعامغغل أفغغراده ومؤسسغغاته مغغع المعلومغغات بشغغكل عغغام وتكنولوجيغغا  
المعلومات وااتصاات بشكل خاص فى تيسير أمور حياتهم فغى مختلغع قطاعاتهغا ااقتصغادية 

 .وااجتماعية والوقافية والتربوية والصحية والسياسية 
 :آخغغر تعغريع 

أنغغه مفهغغوم يغغر  تحغغول مغغ  مجتمغغع صغغناعى إلغغى مجتمغغع حيغغي المعلومغغات فغغى أكوغغر  
أشكالها اتساعا، وتنوعا، هى القوة الدافعة والمسغيطرة وهنغان مغ  يغر  أنغه المجتمغع الغذ  يشغيل 

 .اختزانها أو معالجتها أو توزيعهامعظم أفراده بجنتاج المعلومات أو جمعها أو 
ام والتعامغل بيغزارة مغع د فى مجمغل أنشغطة حياتغه علغى ااسغتخدأو المجتمع الذ  يعتم 

 .المعلومات
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 : األسباب التى أدت إىل ظهور جمتمع املعلومات 

 :ترجع أصول مجتمعات المعلومات إلى تطوري  مرتبطي  ببعضهما هما  
 .التطور ااقتصاد  طويل ااجل  -
 .التيير التكنولوجى  -

 :فـى التطور األول 

 فغغغغغغغغج  بنيغغغغغغغغة ااقتصغغغغغغغغاد قغغغغغغغغد شغغغغغغغغهدت تييغغغغغغغغرات كبيغغغغغغغغرة علغغغغغغغغى امتغغغغغغغغداد الغغغغغغغغزم  
فقد بدأ اامر بااعتماد فى المجتمع الزراعى على المغواد ااوليغة والطاقغة الطبيعيغة موغل الربيغع 
والمغغاء والحيوانغغات والجهغغد البشغغر  وفغغى المرحلغغة التاليغغة ومرحلغغة المجتمغغع الصغغناعى أصغغبو 

وغغل الكهربغغاء واليغغغاز والطاقغغة النوويغغة أمغغغا المجتمغغع مغغا بعغغغد ااعتمغغاد علغغى الطاقغغة المولغغغدة م
الصغغناعة فجنغغه يعتمغغد فغغى تطغغوره بصغغفة أساسغغية علغغى المعلومغغات وشغغبكات الحاسغغبات ونقغغل 

 .البيانات 
 :أمـا التطور الثانى 

عمليغغة التنميغغة ااقتصغغادية بشغغكل واضغغو إذ  وهغغو التييغغر التكنولغغوجى فقغغد سغغاهم فغغى
لتكنولوجيغات المعلومغغات وااتصغغاات ت ويرهغا فغغى النمغغو ااقتصغغاد  ويالحغظ أنغغه يمكغغ  تطبيقهغغا 
 علغغغغغغى نطغغغغغغاي واسغغغغغغع وفغغغغغغى ظغغغغغغروع مختلفغغغغغغة كمغغغغغغا إ  إمكانياتهغغغغغغا فغغغغغغى تزايغغغغغغد مسغغغغغغتمر 

 .وفضال، ع  هذا فج  تكاليفها تتجه به نحو اانخفاو بصورة واضحة
 :جمتمع املعلومات خصائص 

 :يتميز مجتمع المعلومات بوالي خصائص هى 
حيي تعمل المؤسسات والشركات علغى اسغتخدام : استخدام المعلومات كمورد اقتصاد    -  1

 .المعلومات واانتفاع بها فى زيادة كفاءتها وفى تنمية التجديد واابتكار 
فالنغغاس يسغغتخدمو  المعلومغغات : عغغام ااسغغتخدام المتنغغامى للمعلومغغات بغغي  الجمهغغور ال  -  2

 .بشكل مكوع فى أنشطتهم كمستهلكي  
 : ظهغغغغغغغغغغور قطغغغغغغغغغغاع المعلومغغغغغغغغغغات كقطغغغغغغغغغغاع مهغغغغغغغغغغم مغغغغغغغغغغ  قطاعغغغغغغغغغغات ااقتصغغغغغغغغغغاد   -  8

يقسغغم علمغغاء ااقتصغغاد إلغغى وغغالي قطاعغغات هغغى الزراعغغة والصغغناعة والخغغدمات وأضغغاع 
 .إليهم علماء ااقتصاد والمعلومات قطاع المعلومات 
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 -(:فوائد  ومهام تكنولوجيا املعلومات للمجتع:  )دور املعلومات فى اجملتمع :  أواًل  

 .العوامل المؤدية لنش ة الطلب على المعلومات وتوفير المعلومات   -  1
 .الوظائع ااساسية فى تداول المعلومات   -  2
 الدراسغغغغغغغغغغغغغة المخصصغغغغغغغغغغغغغة لتغغغغغغغغغغغغغداول المعلومغغغغغغغغغغغغغات فغغغغغغغغغغغغغى مجغغغغغغغغغغغغغاات بعينهغغغغغغغغغغغغغا   -  8

 .مجال  وفى كل
 .طبيعة البحي العلمى ونمو العمل الجماعى   -  8
 .أهمية البيانات الدقيقة   -  1
 .النشاط العلمى كمجتمع عالمى م  الباحوي    -  6
 .التقانة والهندسة فى مقابل العلوم   -  7
 .أهمية النتائج التطبيقية بالنسبة لرجال التقانة   -  4
 .هنية فى العلوم والتقنية الجمعيات وااتحادات الم  -  4

 .أنماط ااتصال فى العلوم والتقانة   -14
تطورهغغا وخصائصغغها   وظروفهغغا الراهنغغة ومقغغدارها : أشغغكال النشغغر فغغى العلغغوم والتقنيغغة   -11

 :الكمى والمشكالتها الحالية 
الكتب أحادية الموضوع والدوريات   ااطروحات   التقارير   بغراءات   ااختغراع   -أ   

 .  الرسومات 
كتغغغغب الحقغغغغائي   المصغغغغورات   الخغغغغرائط   والمغغغغوجزات والمغغغغوجزات اإلرشغغغغادية   -ب 

 .والمواصفات القياسية واإلنتاج الفكر  التجار  
 .المراجعات العلمية   والمستخلصات والكشافات   -جغ

 .المشكالت الليوية   ومشكالت المصطلو فى العلوم والتقنية   -12
 .مات مرافي المعلو   -18
 .الخدمات اإللكترونية للمعلومات فى العلوم والتقنية   -18
 .النظم الوطنية والدولية للمعلومات العلمية والتقنية   -11
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 -:متطلبات األخذ بتكنولوجيا املعلومات

 :  احلاسبات اإللكرتونية واالتصاالت :   أواًل

اإللمام بالدور الذ  يمك  للحاسغبات اإللكترونيغة وااتصغاات بعيغدة المغد  النهغوو   -  1
 .به فى نظم المعلومات 

 .اكتساب المهارات المحددة الالزمة للتفاعل الناجو مع الحاسبات ونظم ااتصاات   -  2
 :  األخذ بنظـم املعلومات : ثانيا

 :حل المشكالت التطبيقية فى تنظيم المعلومات  يستخدم ااسلوب العلمى فى
 .منهج النظم   - 1
 .مستويات نظم المعلومات   - 2

 .المكونات ااساسية لنظم المعلومات   - 8

 .تحليل العمليات   - 8

 .عملية التصميم   - 1

 .التعاو    - 6

 .تقسيم خدمات المكتبات والمعلومات   - 7

 .النظم كمنظمات   - 4

 .ظم المعلومات التخطيط المستقبلي لن  - 4
 -: رأس املال الفكري ورأس املال البشري:سابعا

يعد موضوع رأس المال الفكري م  الموضوعات اإلدارية التي طرحتها اادبيات اإلدارية    
المعاصرة التي برز ااهتمام بها م  قبل الباحوي  في بداية عقد التسعينات م  القر  

ددة كيرت النظرة التقليدية لمفهوم رأس المال الماضي  إذ أظهرت اادبيات مواضيع متع
والربحية  فلم يعد رأس المال ذلن المفهوم التقليدي  فاافراد اليوم هم رأس المال الحقيقي 
للمنظمات  إذ لم تعد العوائد تلن التي تجنيها المنظمات جراء ااستومار في الموجودات الوابتة 

نما تعد العوائد الفك رية أكور أهمية  إذ أدركت المنظمات أ  الموارد بحد والمتداولة فقط  وا 
ذاتها لم تعد كافية إلنجاز أنشطتها م  دو  استومارها بشكل أمول  خصوصا في ظل بيئات 
ااعمال المعاصرة التي تتسم بازدياد حدة المنافسة  فضال ع  التيير المستمر في بيئة 

ة  إذ يترتب عليه نجاح المنظمة أو ويعد المورد البشري م  أهم موارد المنظم. المنظمة
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فشلها في تحقيي أهدافها  إا أ  الموارد البشرية بشكلها العام ليست كلها موارد ذات قيمة 
اقتصادية  إذ أ  الموارد البشرية التي تمتلن المقدرة على التفكير واإلبداع وااختراع والتطوير 

تي يمك  أ  تدعم مركزها التنافسي  هي المسئولة ع  إضافة القيمة لمنتجات المنظمة  ال
وهذا ما يطلي عليه برأس المال الفكري  والذي خصص الفصل الحالي للتعرع عليه وعلى أهم 

 :الموضوعات ذات العالقة به وكما في الفقرات اآلتية
 :نشأة رأس املال الفكري: أوال

فمنذ أ  خلي اهلل إ  لموضوع رأس المال الفكري جذور تاريخية قديمة قدم اإلنسا       
َوَعلََّم آَدَم { :تبارن وتعالى آدم عليه السالم  أودع فيه العلم والقدرة على التفكير  إذ قال تعالى

َماَء ُكلََّها َسأ   ولقد ذكر اهلل تعالى أولي االباب في مواضع متعددة م  (31سورة البقرة  ) }ااأ
َرأِو {: ىالقرآ  الكريم وهم أصحاب العقول  كما في قوله تعال ِإ َّ ِفي َخلأِي السََّماَواِت َوااأ

َلأَباب ِل َوالنََّهاِر آَلََياٍت ِاُوِلي ااأ ِتاَلِع اللَّيأ إا أ  رأس المال (. 144سورة آل عمرا   ) } َواخأ
الفكري كمصطلو لم يبرز ااهتمام به إا قبل عقود قليلة  إذ يشير بعو المتخصصي  في 

رأس المال الفكري قد ظهر حديوا ويعود ظهوره إلى العقود ااخيرة  مجال اإلدارة  أ  مصطلو
وجود حالة م  عدم ( 1444)قد احظ في عام  (Itami)م  القر  الماضي  إذ أ  

ااستقرار في أداء المنظمات اليابانية  وبعد الدراسة تمك  م  تحديد سبب هذا التذبذب  وعزاه 
سة التي تمتلكها كل شركة م  هذه الشركات  إلى اختالع نسبة الموجودات كير الملمو 

وتوصل إلى أ  الموجودات كير الملموسة هي ااساس في تحقيي عوائد الشركات انها قابلة 
ومول هذه المحاوات تعد هي التوجهات ااولى . لالستعمال  وتعود بفوائد متعددة ومتزامنة

ع البدايات ااولى إلى القر  لهذا المفهوم  بينما ير  البعو اآلخر كير ذلن بحيي يرج
على اختالع نوعية  (William Petty)إذ في القر  السابع عشر أكد ااقتصادي . السابع

في حساب الوروة بطريقة  value of workersالعمالة  وطرح فكرة تضمي  قيمة العاملي  
 Human)إحصائية  وشكل هذا الجهد مبادئ ما عرع احقا بغ رأس المال البشري 

Capital) . وفي خضم هذه الطروحات العلمية التي لكل منها جانب م  الصواب  يقول
(Donnell)   أ  الكالم ع  رأس المال الفكري وحداوته ربما يكو  مقارب إلى الحقيقة  ولك

في نفس الوقت فج  هذا المصطلو خاضع اقدم النظريات الفلسفية نش ة وهي ونائية 
سليمنا بهذا القول  إا أ  الحديي ع  الونائية الفلسفية   مع ت(الملموس وكير الملموس)
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ما اابحاي  يحتاج إلى بحي مطول ا يسعنا الخوو فيها  هذا م  المنطلقات الفلسفية  وا 
الميدانية والتي شكلت النواة الحقيقية لهذا المجال المهم والحيوي  فيمك  القول أ  البدايات 

ة ااخيرة م  القر  الماضي  وللوقوع على بدايات كانت كما أشرنا سابقا في العشري  سن
 :العملية ومفهوم رأس المال الفكري  يمك  تحديد اآلتي

أ  ظهور مصطلو الموجودات الفكرية يعود إلى الومانينات م  القر  الماضي ويعد  -1
هذا التاريخ ساعة الصفر للتوجهات العالمية المتعلقة بجدارة ااصول كير الملموسة 

ات وعلى مستو  العالم  وعلى أور ذلن كيرت معالم الوورة المعرفية في المنظم
اإلدارية  حيي تطور هذا المجال تطورا دراماتيكيا  وبخطى متسارعة تعكس أهمية 

 .هذه الموجودات بالنسبة للمنظمات
شهد العقد ااخير م  القر  الماضي وادة مصطلو رأس المال الفكري والذي  -2

اصطحب معه مفاهيم جديدة وأسس علمية حديوة تبنى عليها المؤسسات ااصول 
كير الملموسة  المنظمات المتعلمة  التعلم المنظمي  إدارة المعرفة  صناعة المعرفة  

لم أصبو يتحدي ع  منظمات حديوة إلخ  أي أ  العا.... صناعة رأس المال الفكري
وأخر  تقليدية  كما أ  التييير شمل النظرة ااقتصادية  فبعدما كانت الموارد المالية 
تحظى باهتمام المختصي  أصبو التوجه نحو رأس المال الفكري بوصفه المورد 

 .ااكور أهمية وااندر م  بي  باقي الموارد في الشركات  وفي نفس السياي

ظمات إلى إعداد برامج تتناسب مع هذا الوجود م  حيي القيمة التي سعي المن -8
يمولها  والتوصل إلى إيجاد آليات وطري لقياس رأس المال الفكري وتضمينه في 
سجالت الشركات  وكشوفها المالية وتحديد القيمة المضافة التي يشكلها بالنسبة 

م التوصل إليها  وتم لحسابات المنظمات الختامية  والقيمة السوقية  والتي ت
اعتمادها في معظم الشركات العالمية  وبطري مختلفة ومنها الفري بي  القيمة 
السوقية والقيمة الدفترية وكذلن حساب العائد على ااستومار وبطاقة الدرجات 

 .إلخ... المتوازنة

 انعقاد المؤتمرات الدولية وبشكل متتابع يعكس اإلهتمام العالمي بهذه الموجودات  -8
والسعي إلى تبادل الخبرات الدولية لزيادة ااستفادة مما تتوصل إليه التجارب الدولية 
المختلفة  وحرص المنظمات والدول على تطبيي كل ما هو جديد في هذا المجال  
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اهميته المتزايدة  وانطالقا م  أ  المعرفة أصبحت مسؤولية على الجميع تحملها  
جميع  وتحسبا إلى تفادي اازمات والتي باتت وتطويرها  بالشكل الذي يخدم ال

ميدس  أي أ  اازمات ما عادت شمعولمة  وخاضعة لقانو  ااواني المستطرقة ار 
مقتصرة على بلد دو  آخر  بل أ  الجميع ليس في م م  منها  ودليل ذلن اازمة 
التي هزت النمور اآلسيوية في منتصع التسعينات  والتي خلفت ارتدادات على 

قتصاديات الدول  واازمة المالية ااخيرة التي بدأت في الوايات المتحدة اامريكية ا
 .وامتدت لتطال معظم إ  لم نقل كل دول العالم دو  استوناء

 مفهوم رأس املال الفكري: ثانًيا

إ  العديد م  الباحوي  عرفوا رأس المال الفكري بمكوناته  وخالفهم الرأي بهذا المجال     
  آخرو  في تسمية هذه المكونات  ونتيجة لهذا ااختالع أوير جدا كويرا حول هذا باحوو

الموضوع  وليرو توضيو مختلع اآلراء  تم تصنيع هذه اآلراء حسب اتجاهات أصحابها 
إ  أصحاب ااتجاه ااول والمذكور ركزوا على أ  ااجزاء . والتي تقع في والوة اتجاهات

( رأس مال بشري  وهيكلي  ورأس مال عالقات مع الزبائ )ي هي الرئيسة لرأس المال الفكر 
وأ  كل ااجزاء ااخر  التي يشير إليها أصحاب ااتجاهات ااخر  ما هي إا ضمنية في هذا 

ذلن ا  رأس المال البشري يمول المعرفة الضمنية لألفراد وهو المحرن والمخترع . ااتجاه
ن وتتفاعل بقية المكونات لرأس المال الفكري وبعو ااول للمعرفة والذي بدونه ا تتحر 
أما رأس المال الهيكلي فهو عبارة ع  المعرفة المتجسدة . ااحيا  يسمو  بالعمال المعرفيو 

في الروتي  التنظيمي للمنظمات وهو ما يشمل كل التفرعات الملحقة به  والتي يشير إليها 
في .   رأس مال العمليات والبنية التحتيةأصحاب ااتجاهات ااخر  مول رأس مال اإلبداع

حي  المكو  الوالي لرأس المال الفكري فيتمول بالمعرفة الموجودة لد  زبائ  المنظمة  والذي 
يسمى رأس مال العالقات  وبكلمة أخر  يمك  القول أنه مجموع المعرفة لد  الزبائ  

صول إلى هذه المعرفة م  خالل والموردي  والمتعاملي  مع المنظمة بكل أشكالهم  ويمك  الو 
أما أصحاب ااتجاه الواني الذي  ي خذو  نفس ااتجاه . العالقة معهم لمعرفة حاجاتهم أصال

ااول مع القليل م  التييير  إذ يقسمو  رأس المال الفكري إلى قسمي  رئيسي  هما رأس 
مال تنظيمي ورأس مال المال البشري ورأس المال الهيكلي وم أ  الهيكلي ذاته يقسم إلى رأس 
وااتجاه الوالي الذي . زبائني  ورأس المال التنظيمي يقسم إلى هيكل للعمليات وهيكل لإلبداع
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يشير إلى أ  تقسيمات رأس المال الفكري تتكو  م  الموارد المعرفية وعمليات اإلبداع 
هي التي تستخدم ( وليةالمواد اا )والملكية الفكرية التنافسية  فالموارد المعرفية والتي تسميها 

وا   هذه الموارد تتضم  موارد معرفية . لصياكة النموذج ااول للخدمة أو المنتج الجديد
أما العمليات اإلبداعية . عامة  وتنظيمية  وتيذية عكسية للزبائ  والقوة الفكرية للعاملي 

نقل وتحويل فتشمل العمليات اإلنتاجية والممارسات واانظمة الموظفة م  قبل المنظمة ل
في حي  تحتوي الملكية الفكرية التنافسية . النموذج ااول م  التصميم إلى ااسواي الخارجية

على كافة أشكال الملكية الفكرية التي تملكها المنظمات أو تديرها والتي يمك  أ  تستخدم 
أو كل لكسب الميزة التنافسية أو لتوليد المزيد م  اارباح والعوائد ع  طريي بيع جزءا 

هنان عدة تعاريع تناولت مفهوم رأس المال الفكري نذكر م  بينها  م  . الملكية الفكرية
الموهبة والمهارات والمعرفة التقنية والعالقات  وكذلن الماكينات التي : " عرفه على أنه

ويشير هذا التعريع إلى أ  رأس المال الفكري هو " تجسدها  والممك  استخدامها لخلي الوروة
التي يمك  تحويلها إلى ( المهارات  الخبرات  والتعليم المتراكم في العنصر البشري)معرفة ال

مجموع كل ما يعرفه كل اافراد في المنظمة "في حي  عرع وم  ناحية أخر  ب نه . قيمة
  إذ يضيع هذا التعريع على أ  رأس المال الفكري كمصدر "ويحقي ميزة تنافسية في السوي

وم  . التنافسية التي تمك  المنظمة م  مواجهة المنافسة الشديدة في ااسوايلتحقيي الميزة 
مجموعة المهارات المتوفرة في المنظمة التي تتمتع بمعرفة " وجهة نظر أخر  عرع ب نه 

واسعة تجعلها قادرة على جعل المنظمة عالمية م  خالل ااستجابة لمتطلبات الزبائ  والفرص 
ذا أردنا أ  نحدد بدقة مفهوم رأس المال الفكري  يجب تمييزه ع  ".  االتي تتيحها التكنولوجي وا 

رأس المال المادي ورأس المال البشري  إذ يتمول رأس المال المادي في الموارد التي تظهر 
في ميزانية المنظمة كالعقارات والتجهيزات والمخزونات  بينما يمول رأس المال البشري 

ات المتراكمة للعنصر البشري في المنظمة  وم  هنا فج  رأس المهارات واإلبداعات والخبر 
وفي ضوء ما سبي . المال الفكري يشمل رأس المال البشري ويختلع ع  رأس المال المادي

ذكره يتضو أ  رأس المال الفكري يتمول في القدرة العقلية لد  فئة معينة م  الموارد البشرية 
اافكار المتعلقة بالتطوير الخالي وااستراتيجي لألنظمة ممولة في الكفاءات القادرة على توليد 

وا   . واانشطة والعمليات وااستراتيجيات بما يضم  للمنظمة امتالن ميزة تنافسية مستدامة
العديد م  التسميات قد تستخدم اليوم للدالة على رأس المال الفكري  ومنها رأس المال 
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ورأس  (OECD)وتعرع منظمة . ل كير الماديةالمعرفي ورأس المال الالملموس أو ااصو
المال الفكري ب نه القيمة ااقتصادية لفئتي  م  ااصول كير الملموسة هي رأس المال 

رأس المال الفكري  (Stewart)في حي  يعرع . ورأس المال البشري( الهيكلي)التنظيمي  
برة التي يمك  وضعها ب نه المادة المعرفة الفكرية  المعلومات  الملكية الفكرية  الخ

يتضم  رأس المال  (Awad&Ghaziri)وم  وجهة نظر . بااستخدام لتنشيء الوروة
الفكري خبرات العاملي  في الشركة  النظر الخاصة بالشركة والملكية الفكرية  وير  الباحوا  

دم أ  رأس المال الفكري ا يمك  تقييمه انه ذلن النوع م  الموجودات الذي يمك  أ  يستخ
 (Despres&Chanvel)أما . م  قبل أكور م  شركة وب كور م  طريقة في ذات الوقت

فعرفوا رأس المال الفكري ب نه يعود للموجودات الفكرية للمنش ة والتي على أساسها تحصل 
ويضيع الباحوا  على أ  رأس المال الفكري مبني على فكرة . النش ة على الحماية القانونية

المعرفة إلى مستو  متماسن وملموس يكو  فيها التفاعل اإلنساني عندما تصل : تقول
متواصل بصورة طبيعية وموصوع بدقة  فج  ما يبدو امتياز معرفي ا يتجزأ قد يجعله قابل 
للقسمة والتجزئة وما يمك  أ  يبدو واضحا ظاهريا م  طبيعتها المكتشفة يجعلها ابتكارا 

بداعا  .وا 

 -:التنبؤ بدخول جمتمع املعلومات :تاسعا 

ويمك  النظر ! هنان معايير أو قياسات يمك  م  خاللها التنبؤ بدخول مجتمع المعلومات   
إلى تكوي  البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات  ومد  نضوج هذه البنية كمؤشر على كو  

 .المجتمع مجتمع معلومات

 :ومن أساليب القياس التي يمكن استخدامها

عدد الحواسيب  وعدد الخامات لإلنترنت  وعدد المشتركي   وعدد المجابهي  امية    
الحاسوب  ونسبة مساهمة المعلومات في إجمالي الدخل الوطني  ونسبة العمالة في مجال 

 .تكنولوجيا المعلومات  وكيرها
وحيي إ  لإلنسا  في مجتمع المعلومات دور،ا هام،ا وحيوي،ا  فال بد أ  تكو  له سمات    

تميزه وتجعله متوافق،ا في حياته مع سمات مجتمع المعلومات ليعبرا سوي،ا في تناكم ع  
مفهوم الوعي المعلوماتي الذي أنتجه مجتمع المعلومات  والذي ظهر وظل يطلي على 

 !ماذا يريد معلوماتي،ا؟ وكيع يصل له سريع،ا؟: يدالشخص القادر على تحد
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 :خصائص جمتمع املعلومات

مجتمع المعلومات ليس مجرد مصطلو يستخدم لوصع ت وير تكنولوجيا المعلومات     
نما هو أكور م  هذا  إنه يمك  أ  يكو  مجموعة م  المنظورات أو  وااتصاات فحسب  وا 

وع  خصائص مجتمع . يرات الحديوة في المجتمعوجهات النظر التي ترسم أو تحدد التي
 :المعلومات  ذكر أ  هنان والي خصائص رئيسة أساسية تتحكم في مجتمع المعلومات

استخدام المعلومات كمورد اقتصادي حيي تعمل المؤسسات  :الخاصية ااولى    
والشركات على استيالل المعلومات واانتفاع بها في زيادة كفاءتها وهنان اتجاه متزايد نحو 

 .شركات المعلومات لتعمل على تحسي  ااقتصاد الكلي للدولة
يستخدم . العامهي ااستخدام المتنامي للمعلومات بي  الجمهور  :الخاصية الوانية    

ا كمواطني  لممارسة حقوقهم ومسئولياتهم  فضال، ع  إنشاء نظم  الناس المعلومات أيض،
المعلومات التي توسع م  إتاحة التعليم والوقافة افراد المجتمع كافة  وبهذا فج  المعلومات 

 .عنصر ا كنى عنه في الحياة اليومية اي فرد
 .المعلومات  كقطاع مهم م  قطاعات ااقتصادهي ظهور قطاع  :الخاصية الوالوة    

الزراعة  : إذ كا  ااقتصاديو  يقسمو  النشاط ااقتصادي تقليدي،ا إلى والوة قطاعات هي 
الصناعة  الخدمات  ومع وورة المعلومات العارمة التي يشهدها العالم حالي،ا يتوقع الخبراء 

 :في صور عديدة منها حدوي تيييرات جذرية في المجتمع المعلوماتي  تتمول
 :ومن مظاهره( التدفق اهلائل يف املعلومات)انفجار املعلومات 

النمو الكبير في حجم النتائج  وتشتت النتاج الفكري  وتنوع مصادر المعلومات وتعدد     
أشكالها  وزيادة أهمية المعلومات كمورد حيوي استراتيجي  ونمو المجتمعات والمنظمات 

 .المعتمدة على المعلومات  وبزوغ تكنولوجيا المعلومات والنظم المتطورة
المعلومات وظهور التوقعات المتييرة له  وتنامي النشر تعدد فئات المستفيدي  م      

 .اإللكتروني ومصادر المعلومات اإللكترونية
وتزايد حجم القو  العاملة في قطاع المعلومات  وااكتراب والتحديي في مجتمع   

مكانية الدخول إلى المعلومات الشخصية لألفراد  وفوضى ااتصال  وهكذا  فج   المعلومات  وا 
هي التحول م  اقتصاد الصناعات إلى اقتصاد المعلومات  : لمالمو البارزة اآل أشهر ا
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والتحول م  ااقتصاد الوطني إلى ااقتصاد العالمي الشامل  والتحول م  إنتاج السلع 
 .والبضائع إلى إنتاج المعلومات

ويذكر ربحي مصطفى عليا  أ  خصائص مجتمع المعلومات تمول معايير أو قياسات يمك  
 .م  خاللها التنبؤ بدخول المجتمع  أو تحوله أو تطوره إلى مجتمع المعلومات

ويمك  النظر إلى تكوي  البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومد  نضوج هذه البنية     
 .كمؤشر على كو  المجتمع مجتمع معلومات
لإلنترنت  وعدد  عدد الحواسيب  وعدد الخامات: وم  أساليب القياس التي يمك  استخدامها

المشتركي   وأمية الحاسوب  ونسبة مساهمة المعلومات في إجمالي الدخل الوطني  ونسبة 
 .العمالة في مجال تكنولوجيا المعلومات  وكيرها

فقد حدد  W. Martin(   ويليام مارت )إلى حد بعيد مع   Webster( وبستر)ويتفي 
 :خمس خصائص لمجتمع المعلومات  تتلخص في اآلتي

 (.Technological)الخصائص التكنولوجية  (1
 (.Economic)الخصائص ااقتصادية  (2
 .(Occupational)الخصائص المهنية  (8
 .(Spatial)الخصائص الفضائية  (8
 .(Cultural)الخصائص الوقافية  (1

 :وذهب البعو إلى أ  خصائص مجتمع المعلومات تشمل التالي    

 :اخلصائص التقنية، وتشمل/ أواًل

  National Informational Infrastructureالبنية التحتية المعلوماتية الوطنية     
وهي الهيكل الفيزيقي والتخيلي لمجتمع المعلومات  وتشمل الشبكات المالية  وشبكات الخدمة 
العامة كالهواتع والشبكات المتعاونة كاإلنترنت  والشبكات المحلية  والشبكات الحكومية 

 .الخدمات العامة كالمياه والمرور وكيرها م  الشبكات وشبكات وحدات
  



 ...... تكنولوجيا الرأس معرفية  لبناء مجتمع المعرفة المرقمى

- 884 - 

 :(Informatics)املعلوماتية 

حيي يمتاز مجتمع المعلومات ب نه يركز على العمليات التي تعالج فيها المعلومات  وأ      
 .وفي مجتمع المعلومات فج  المعلومات تولد المعلومات. المادة الخام ااساسية هي المعلومة

 :(Virtuality)التخيلية أو االفرتاضية 

بيل )مجتمع المعلومات مجتمع تخيلي يرتبط بطريي المعلومات السريع أو كما وصفه     
بيل )وهذا الطريي  كما تخيله . ب نه طريي المعلومات فائقة السرعة  Bill Gates( جيتس
السلوكية أنماط،ا مختلفة   ت خذ فيه التفاعالت المعرفية والمعلوماتية وااجتماعية و (جيتس

وقد بدأ هذا العصر فعال، م  خالل استخدام اإلنترنت في مختلع . تمام،ا مما اعتدنا عليه
مجاات الحياة  وحيي يمك  السباحة في الفضاء الخارجي لتصفو محتويات الكتب وااستماع 

 .إلخ... إلى الموسيقى والشراء والبيع والسفر والعالج
 :(Digitization)الرقمنة

أي توظيع اارقام أو الرقمنة في التكنولوجيات الحديوة  وهو الذي أد  إلى وورة جديدة    
فقد . إلخ... في هذا المجال  فظهرت الكاميرا والموسيقى والهواتع الرقمية والحواسيب الرقمية

 .تحول اإلنسا  إلى أرقام  وبالتالي أصبحنا نعيش في مجتمع رقمي
 : (Technology)التكنولوجيا 

وهي م  أهم خصائص مجتمع المعلومات  حيي يعتمد المجتمع عليها  وخاصة تكنولوجيا     
 .المعلومات  في تسيير حياته ااقتصادية وااجتماعية أكور م  كيره م  المجتمعات ااخر 

وقد ساهم في سرعة هذه التكنولوجيات  وبخاصة الحواسيب  اانخفاو الحاد في     
 .أسعارها

 :(Communication)صاالت االت

لقد أد  استخدام اإلنترنت على نطاي واسع في ااتصاات إلى اابتعاد ع  الوري في   
 .التخاطب والتركيز على المعلومة المرسلة إلكتروني،ا

وا يتوقع الحديي هنا عند البريد اإللكتروني  بل تعداه إلى مؤتمرات الفيديو والدردشات     
الصوتية والمصورة  وحتى الزواج ع  طريي اإلنترنت  وكيرها م  السلوكيات التي لم تك  

 .شائعة ولم تك  مقبولة اجتماعي،ا
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 :والتلقائية(Automation)األمتتة

محل اإلنسا  في كوير م  ااعمال  فهنان الطيار اآللي  واإلنسا  فقد حلت التكنولوجيا     
إلخ  ... اآللي في المختبرات وفي المصانع  والصراع اآللي  والمجيب اآللي في المنازل

وكيرها م  التكنولوجيات التي تشترن بخاصية التلقائية أو اإلحالل محل اإلنسا  في تنفيذ 
 .عمله

 :االجتماعية، وتتمثل يفاخلصائص / ثانًيا

 :(Social informatics)املعلوماتية االجتماعية 

لقد تفاعلت التكنولوجيا مع الحياة ااجتماعية وأحدوت تيييرات في السلوكيات    
ااجتماعية للناس  وأحدوت تييرات اجتماعية  وم  أمولة ذلن التجارة اإللكترونية والمخاز  

وقد نتج م  . وني والروايات اإللكترونية وحتى الجامعة اإللكترونيةاإللكترونية والتعليم اإللكتر 
مصاحبة لتكنولوجيا المعلومات في مختلع  (Social changes)ذلن تييرات اجتماعية 

 .جوانب الحياة ااجتماعية سواء داخل المنزل أو خارجه
  (Socio-Networks Technical)كما ظهرت الشبكات ااجتماعية التكنولوجية    

ا ومع نظم وشبكات المعلومات  .حيي يلعب الناس أدوار،ا وعالقات متنوعة مع بعضهم بعض،
 :(Informational Change)التغيري املعلوماتي 

سوع يدخل مجتمع المعلومات عصر نهاية الواقع وبداية التخيل أو الواقع التخيلي      
اإللكترونية  عصر الهواتع بال عصر الفضاء  عصر الجريمة ع  بعد  عصر الحروب 

أسالن  والمدرسة بال أسوار  والمصانع بال عمال  واافالم بال ممولي   والمركبات بال سائقي   
 ...المكتبات بال رفوع وا جدرا   والموظفو  بال مكاتب  والرحالت بال تنقل  والجيرة بال قرب

 :(Cyber interaction)التفاعل الفضائي 

جتمعات والمنظمات عبر العديد م  شبكات المعلومات يحول هذه الشبكات إ  ربط الم   
لقد وفرت الشبكات افراد المجتمعات إمكانية . اإللكترونية إلى شبكة اجتماعية كونية فضائية

أ  يروا أو يسمعوا بعضهم البعو ع  بعد  وكانت هذه الفرص صعبة أو مستحيلة دو  
  اافراد والمجتمعات بيو النظر ع  اختالع الوقافات إ  اإلنترنت أداة ربط بي. الشبكات

والليات والمكا  والزما   ولقد أد  ذلن إلى ظهور مجتمعات جديدة منظمة بسبب المصالو 
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ويخشى بعضهم أ  اانيماس الكبير على الشبكة كمجتمع تخيلي سيكو  على . المشتركة
 .حساب العالقات ااجتماعية الواقعية

 :Remote Interaction))التفاعل عن بعد 

لم توفر تكنولوجيا عصر المعلومات معدات وبرمجيات خاصية التخيلية لمجتمع    
المعلومات فقط  بل قربت المسافات بينها واختزلتها إلى حد إليائها م  الناحية العملية  
ف صبحت المسافة بي  شاشة الحاسوب والعي  هي المسافة الحقيقية بي  الفرد وأي شيء 

امل معه  يضاع إلى ذلن التفاعل ع  بعد على الشبكة  فلم يعد مهم،ا أ  نسافر ونلتقي  يتع
نما يمك  إجراء كافة النشاطات اإلنسانية م  خالل الحواسيب والشبكات وقد انتشرت . وا 

بي  أفراد المجتمعات المختلفة وم  أمكنة مختلفة   (chatting)ظاهرة استخدام الدردشات 
أو بالصوت أو بالصورة  إلى المؤتمرات التي تجمع ااشخاص م  مناطي  سواء كانت مكتوبة

التسوي ع  بعد  وعقد المؤتمرات ع  بعد  : والنتيجة ظهور عمليات ع  بعد  مول. بعيدة
وقد نتج ع  ذلن . والتعليم ع  بعد  والعالج ع  بعد  وحتى إجراء العمليات الجراحية ع  بعد

وماتية كويرة  مول البطالة وجرائم الحاسوب وخري كله ظهور مشكالت اجتماعية معل
الخصوصية ومشكالت الملكية الفكرية وأم  المعلومات  باإلضافة إلى مشكالت كويرة تتعلي 

 .بالمواقع اإلباحية والجنسية وكيرها
 :اخلصائص الثقافية، وتتمثل يف املظاهر اآلتية

 :(Global Culture)الثقافة الكونية 

تتشكل وقافة كونية في مجتمعات المعلومات بسبب إمكانية توحد حيي يمك  أ      
المكا  وذوبا  الفواري بي  الدول والوقافات المختلفة  والتواصل المستمر بي  الوقافات  الذي 
قد يشكل في النهاية وقافة اجتماعية عالمية  وقد لعب اإلنترنت دور،ا كبير،ا في تكوي  الوقافة 

 .العالمية
 :(Globalization)العوملة 

العولمة بمعنى اانسياب ااقتصادي والتجاري والوقافي بي  الدول والمجتمعات ليست     
وتعد العولمة م  أبرز خصائص مجتمع . ظاهرة جديدة  فقد عرفتها المجتمعات عبر التاريخ

ا المعلومات بفعل الشبكات وااتصال الفعال بي  المجتمعات  حتى أصبو المجتمع الدولي واحد، 
 .بل أصبو العالم قرية صييرة
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لقد دخلت مجتمعات المعلومات عولمة التكنولوجيا والحاسوب  مما أد  إلى حران     
 .إلكتروني للمجتمعات المختلفة النامية والصناعية

 :(E-Learning)التعليم اإللكرتوني 

التعليم هو ااستومار اافضل في مجامع المعلومات  وهنان مؤشرات على عولمة التعليم      
-E)أو الجامعة اإللكترونية  (Cyber University)وظهور الجامعة الفضائية 

University) إلخ... والجامعة العالمية والتعليم مد  الحياة. 
ة عبر المحيطات  ويصبو التعليم مستمر،ا في التعليم اإللكتروني يصبو الحوار بي  الطلب   

وكير محدد بمدرس أو بمنهج معي   وسيكو  ع  بعد وبدو  معلمي  وبدو  مدارس  
 .مجتمع المعلومات سوع يؤدي إلى عولمة المعرفة

 -:اخلصائص السياسية، وتشمل

 :(No Boundaries)الالحدود

تتالشى الحدود السياسية والجيرافية في مجتمع المعلومات بسبب الربط الفضائي  حيي     
يمك  اي فرد في قرية عربية صييرة أ  يدخل إلى مكتبة الكونجرس اامريكية ويتصفو 
مقتنياتها دو  الحاجة إلى ت شيرة دخول إلى الوايات المتحدة اامريكية أو إذ  أو جواز 

ة في مجتمع المعلومات تجعل إمكانية وجود مجتمع عالمي ا يعترع هذه الخاصي. سفر
 .بالحدود السياسية بي  الدول أمر،ا واقع،ا

 :(E-Government)احلكومة اإللكرتونية 

نتيجة لما يتطلبه مجتمع المعلومات م  تييرات في مختلع مجاات الحياة  فقد تنبهت     
حكومات إلكترونية لتواكب هذه التطورات  لقد بعو الدول إلى ضرورة تحويل حكوماته إلى 

قامت العديد م  الحكومات في العالم ببناء قواعد معلومات وطنية خاصة بها  بل تحولت 
بعو الدول إلى الحكومة اإللكترونية كدولة اإلمارات العربية المتحدة  وتقوم الحكومة 

 :اإللكترونية على أربعة مبادئ أساسية هي
 .مة المتمركزة حول احتياجات المواطني بناء الخد: أوا، 
 .جعل الحكومة وخدماتها متاحة للمواطني : واني،ا
 .شمولية الشبكات وتوافرها للجميع: والو،ا
 .إدارة المعلومات بشكل أفضل: رابع،ا
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 -:اخلصائص االقتصادية، وتشمل

 :(E-Economic)االقتصاد اإللكرتوني 

المعلومات وأدواتها كالحاسوب والبرمجيات ووسائل يعتمد ااقتصاد حالي،ا على     
ولم يعد المصدر ااساسي لالقتصاد رأس المال أو المصادر الطبيعية أو . ااتصال المختلفة

فالتجارة اليوم إلكترونية وعبر . العمال فقط  بل أصبحت المعلومات مصدر،ا رئيسي،ا لالقتصاد
وستكو  التجارة اإللكترونية هي المحرن . يةالطري السريعة المعلوماتية وليس الطري البر 

 .للنمو ااقتصادي لمجتمع المعلومات
 :(Cyber Jobs)املهن اإللكرتونية 

وقد لوحظ . إ  ظهور مجتمع المعلومات يعتمد إلى حد كبير على التيير المهني افراده    
في الوايات المتحدة اامريكية أ  نسبة العاملي  في الزراعة تنخفو بشكل كبير  بينما ترتفع 
هذه النسبة في مجال المعلوماتية  بل أ  نسبة عالية م  الدخل الوطني في الوايات المتحدة 

لقد ظهرت مه  جديدة في مجتمع المعلومات لم تك  . مريكية يعتمد على المعلوماتيةاا
أ  الكلمة الوحيدة التي يجب أ  تقال لخريج  B. Gates( بيل جيتس)وير  . موجودة سابق،ا

 (.المعلومات)الجامعة هذه اايام هي 
 اخلصائص األمنية:- 

دارية هامة  فقد ويقصد بها أم  المعلومات  ا  للمعلومات قيم     ة أمنية وسياسية وا 
أصبو الحصول عليها بالطري المقبولة وكير المقبولة عملية هامة نجم عنها التفكير 

ولهذا بدأ . بحمايتها خاصة إذا كانت ذات قيمة أمنية أو اقتصادية أو تكنولوجية عالية
حديوة للمعلومات مول الحديي ع  حماية البناء التحتي للمعلومات  وظهرت المفاهيم اامنية ال

حماية ااقتصاد اإللكتروني والحماية ضد التجسس اإللكتروني واإلرهاب وجرائم المعلومات 
 .والدخالء والمتسللي   وفيروسات الحاسوب  وكيرها م  الجرائم

بعد أ  حصلت ( للمجتمع الصناعي)يمك  القول إ  مجتمع المعلومات هو البديل     
م المعلومات ونوعيتها وأصبحت تيطي مختلع مجاات الحياة لإلفادة التطورات الهائلة في حج

منها في التحديي وبرامج التنمية وتطور المجتمع  وم حصلت القفزة الكبر  في ظهور 
التكنولوجيا المتقدمة لمختلع أنواع الحواسيب للتحكم في المعلومات وتجميعها وتخزينها 

تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات اإلنتاجية  ومعالجتها واسترجاعها واستخدامها  ودخلت
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والخدمية ومنظمات ااعمال استومار هذه التكنولوجيا في إنجاز مهامها ونشاطاتها وزيادة 
اإلنتاج  وم حصل التزاوج بي  تكنولوجيا الحواسيب وااتصاات الحديوة  وأد  إلى ظهور 

 .مجتمع المعلومات المعاصر
 -:توصيات ورقة العمل:تاسعا 

معرفية في كافة القطاعات التربوية باعتباره  معرفية وتكنولوجيا الرأس نشر وقافة الرأس (1)
 .معرفية لد  المتعلم م  المفاهيم الحديوة المعينة يجعل رأس المال الحقيقي هو الرأس

في التعليم اإللكتروني المنتشر والتي اوبتت فعاليتها  RSSمراعاة توظيع استراتيجية  (2)
 .دام أدوات التعلم المنتشر فقطمقارنة باستخ

تفعيل اانشطة اإلورائية لمناهجنا التعليمية بمراحل التعليم الجامعي وقبل الجامعي  (8)
والتي تساهم في تخريج المتعلم القادر ليس فقط مع استهالن المعرفة بل إبداعها 

نتاجها وتوليدها في المجتمع   .وا 
 , Web-3إللكتروني باستخدام أدوات التوسع في توظيع وتفعيل تكنولوجيا التعليم ا (8)

Web-2 . 
 Tappet , I-padضرورة ترشيد استخدام الهواتع الذكية الحديوة واللوحات  الرقمية  (1)

بما يعود بالنفع على المتعلم وااستفادة بها في ربط الدروس التعليمية المقررة 
هذه التكنولوجيات الحديوة مع ضرورة  باانشطة اإلليكترونية اإلورائية والتي تتيحها

 .التوسع في إنتاجها محليا، 
 -يوتيوب  -تويتر  –الفيس بون )ااستفادة م  أدوات التواصل ااجتماعي الحديوة  (6)

 . في تصميم استراتيجيات تعليم وتعلم إلكتروني فعالة( إلخ....
 

============================================= 
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