
 مقدمة بحث عن المعلومات من اسلحة العصر

ًّ الشًُء الجدٌد الذي ٌضاف إلى مخزون اإلنساْن الفكري أو الثقافً  المعلوّمة ُتعنً البٌان، المعرفة، الثقّة، والوضوح، وه

، وٌمكُن لإلنسان الحصول على المعلومة من مصادر  ًّ ُمتنوعة ومختلفة، فبعضهم ٌحصلون على المعلوّمة من أو العلم

الكتب، وآخرون ٌحصلون علٌها من السماع والتعلم، وآخرون من التجربة والبرهان العلمً، وتعتبر المعلومات وسٌلة 

فة، كما لتغذٌة العقل باألفكار واالستنتاجات المستجّدة، والعمل على توعٌة الفكر وتحفٌزه لدى متلقٌها حٌث تكسبه المعر

 .أنها وسٌلة لإلبداِع واالبتكار، وبناء الُمجتمعات

 بحث عن المعلومات من اسلحة العصر

ٌّرة اآلتٌة ٌّما ٌأتً بٌان لهذا المفهوم بشكل مبسط على نحِو الوت ًّ هو عصُر ثورَة المعلومات، وف  :العصُر الحال

 تعريف المعلومات

ٌّة بمصطلحَ  ، واإلدراَك، (Information) ُتعرف المعلومات باللغِة اإلنجلٌز ًّ ، وهً ُمشتقٌة من الفعل علم، وتدّل على الوع

ًّ بٌانات عولجت لتصبح ذات مغزّى ومعنّى ُمعٌن الستعمال ُمحدد،  واإلحاطَة ببواطِن األمور وخباٌاها، والمعلوماُت ه

ٌّة وفً أي  ألغراض اتخاذ القرارات، وبذلك ٌمكن تداولها، وتسجٌلها، ونشرها، وتوزٌعها، فى صورة ٌّة أو غٌر رسم رسم

ًّ بعد عدة مراحل من التنقٌب، واالستقصاء، واالستقراء، والتجارب التً  شكٍل، ألنها تكون حقائق ٌنتهً إلٌها البحث العلم

 ًّ  .ُبنٌت على المنهج العلم

 عصر المعلومات

ًّ ٌنبُع من معرفِة المصادر التً ُتأخذ منها الم ٌّة والفهم الكل علومة حتى ُتنقح وتطرُح بالشكلً النهائً التً المعرفة الفعل

ٌصلُّ للشخص، للتأكد من صحتها ودقتها، فتساعد مصادر المعلومات فً جمِع المعلومات المختلفة، والُمتنوعة التً تفٌد 

ة، وتعد القراءة والعلم المطلوبٌن لتحقٌق األهداف المعرفٌة، والفكرٌة، والثقافٌ فً الحٌاة، والتً ُتكَتسب من خاللها المعرفة

ٌّة، حتى  من أقدم مصادر الحصول على المعلومات، نظًرا النتشاِرها بشكل كبٌر بٌن الناس على اختالف مستوٌاتهم الثقاف

أصبحت مصدُر المعلومة األول، ولكّن ٌوجُد خطأ شائع فً ذلَك، وهو التخصص فً القراءة، أي متابعة الكتب 

ا من األخطاء األخرى عدم االستفادة من القراءة على المستوى الشخصً، إذ إن والمنشورات حول مجال واحد فقط، وأٌضً 

 .العقلٌة الفكرٌة عند بعض القراء تظلُّ هً ذاتها ال تتغٌر، مّما ٌؤدي إلى عدم تحقٌق الفائدة المرجوة من القراءة

 شروط المعلومات

 :م، فإنه ال بد من توافر الشروط اآلتٌة فٌهاحتى تصنف المعلومات بأنها صحٌحة ودقٌقة وُمنقحة وقابلة لالستخدا

  االعتماد على التوثٌق النصً المكتوب والرقمً، من أجل حفظ المعلومة من النسٌان، أو من الضٌاع

 .والتحرٌف

  االعتماد على أسالٌب البحث، والمعلومات المتخصصة فً التأكد من مدى صحة المعلومات، من خالل االعتماد

 .على منهاج بحث دقٌق

  :اختٌار مجموعة من األشخاص المتخصصٌن فً كافة المجاالت المعرفٌة للتأكد من صحة المعلومات، مثل

 .علماء اللغة، واألطباء، واالقتصادٌٌن، والمحامٌن، والمهندسٌن، وغٌرهم

 وجود بٌئة ُمتخصصة فً دراسة المعلومات العامة أو الخاصة فً مجال ما من أجل التأكد من دقة المعلومات 

 .لوصفها بأنها صحٌحة

 مصادر المعلومات

تضمُّ مصادر المعلومات جمٌع الُطرق والمراجع التً ٌمكن من خاللها الحصوُل على معلومات سهلّة، ُمنقحة، ودقٌقة، 

سواًء أكان ذلك بطرٌقة مكتوبة، أو مسموعة، أو مرئٌة، وأًٌضا تعرف مصادر المعلومات على أنها أي وسٌلة تساعد فً 

لمعلومة والتً ٌتم كشفها مسبًقا، واالستعانة بها فً تحقٌق هدف ما، وُتصبح قابلة لالستخدام الحًقا فً مجال ما، توفٌر ا

 .[1]مثل المعلومات التً تنشُر فً المجالت العلمٌة، والتً تعتمُد على مصادر معلوماتٌة خاصة باألبحاث الدقٌقة



 اتأنواع مصادر المعلوم

 :[2]ٌعتمُد الحصول على المعلومات على عّدة وسائل وُطرق، مّنها

 :الكتب

تعتبُر الكتب المصدر األول واألهم واألكثر دقّة وفعالٌة للحصوِل على معلومات صحٌحة ومتخصصة ومتنوعة، ولرّبما 

ا بٌن الناس، لما توفره من معلومات كثٌرة فً مختلف هو المصدر المتداول واألكثر شٌوًعا وانتشاًرا ورغبة أٌضً 

المجاالت والتخصصات، فالشخُص الذي ٌسعى وراء المعلومات ٌبحُث فً الكتب األصلٌة لمؤلفٌها حتى ٌحصلُّ على 

 المعلومة الصحٌحة، وقد ساعدت الكتب فً دعم مصادر المعلومات كثًٌرا، إذ إن للكتب الكثٌر من األشكال واألنواع، وال

ٌنبغً أن تقتصَر قراءة الكتب على مجال واحد، بل ٌجَب أن تعتمد القراءة على العدٌِد من المجاالت األخرى الُمتنوعة، 

 .وأال تكون محصورة على تخصص القارىء فقط

 :المجالت

ًّ عبارة عن مجموعة متنوعة من مقال أو نص مكتوب أو ُمصور، تحتوي على العدٌِد من المعلومات، وتعتمُد  المجلة ه

ًّ الخاَص بها، فمثالً المجاالت العامة تهتُم بنشر  طبٌعة المعلومات اآلتٌة فً المجالت على حسْب الموضوع الرئٌس

أما المجالت الُمتخّصصة فتهتُم بنشر المقاالت والّنصوص  جددة، المقاالت العامة حول مواضٌع متنوعة، مختلفة، ومت

والمعلومات التً تختص فً مجال ُمحدد، مثل: المجالت الطبٌة، ومجالت العلوم، ومجالت األطفال، ومجالت إدارة 

ٌّة  .األعمال، وغٌرها من المجالت األُخرى، والتً ٌكوُن مصدرها دقًٌقا للغا

 :المنشورات األكاديمية

شابُه المنشورات األكادٌمٌة إلى حد كبٌر مع المجالت إال أنها ُمتخصّصة فً علم محددة أو مجموعة من العلوم الُمنبثقة تت

ٌّة، إذ أنها تحتوي على  ٌّة والمعاهد العلم عن علم ُمحدد، وعادة ما ترتبط هذه المنشورات بالمؤسسات التعلٌمٌة الجامع

مها الجامعة عموًما، أو فً إحدى الكلٌات اإلنسانٌة أو العلمٌة داخل الجامعة، منشورات متخصصة فً الدراسات التً تقد

والباحثٌن، والمحاضرٌن األكفاء الذٌن  وٌحرُص على إعداد هذا النوع من مصادر المعلومات مجموعٌة من العلماء،

 .ٌمتلكون خبرة كافٌة فً مجال النشر األكادٌمً

 :قواعد البيانات

ًّ ع ًّ فً أجهزة الحاسوب، وتحتوي على قواعد البٌانات ه بارة عن مجموعة من قواعد إلكترونٌة مخزّنة بشكل رقم

الكثٌر من المعلومات الصحٌحة، والتً تعتمد على االقتباس من مصادر موثوقة مثل الكتب والمجالت، أو األبحاث 

المعلومات بطرٌقة ُمرتبة وُمناسبة وفًقا والدراسات الجامعٌة، أو الصحف اإلخبارٌة، أو محطات التلفاز، وتقوم بحفظ كافة 

 .للحروف، واألرقام، وُطرق البحث األُخرى

 :المواقع اإللكترونية

تعتبُر المواقع اإللكترونٌة من أحدَث مصادر الحصول على المعلوماِت، وتعتمد فً آلٌة عملها علْى استخدام قواعد بٌانات 

ون كافة المعلومات التً ٌحتوٌها الموقع االلكترونً صحٌحة دائًما، تحتوي على معلومات صحٌحة، ولكن ال ٌشترُط أن تك

فقد ٌكون هنالَك نسبة من الخطأ، إال إذا كانت مواقع متخصصة، مثل: المواقع اإلخبارٌة للصحف الٌومٌة، ومحطات 

تحتوي على مجموعٍة من  التلفاز، أو المواقع اإللكترونٌة للُمنظمات والمؤسسات الدولٌة، أو الموسوعات اإللكترونٌة التً

 .المعلومات الّصحٌحة فً ُمختلف المجاالت

 أنواع المعلومات

 :ٌوجدُّ عدة أنواع للمعلوماِت، منها

 هً المعلومات التً تكوُن متخصصة فً مجال ما، بحٌُث تفٌد اإلنسان فً فعالٌة اإلنجاز  :المعلومات اإلنجازية

 .بشكل أسرع وأكبر



 علومات التً تكون متخصصة فً عملٌة الرأي السٌاسً، والمواضٌع السٌاسٌة هً الم :المعلومات السياسية

 .كُكل، وعملٌة اتخاذ القرارات

 هً المعلومات التً تساهم فً إضفاء المعرفة على المستوى الفكري والثقافً لقارئها :المعلومات التطويرية. 

 المعلومات الُملقّنة التً ٌتلقاها الط :المعلومات التعليمية ًّ ٌّة ابتداء من ه لبة خالل مرحلة تعلٌمهم األكادٌم

 .المرحلة الُدنٌا إلى المراحل الُعلٌا فً التعلٌم األكادٌمً

 هً مجموعة من األفكار والفرضٌات والنظرٌات التً ٌصل إلٌها اإلنسان، وٌضعها حول  :المعلومات الفكرية

 .من الممكن أن توجد بٌن عناصر المشكلة المختلفة العالقات التً

 هً المعلومات التً ٌحصل علٌها اإلنسان من خالل توجٌهاتُه لآلخرٌن :المعلومات التوجيهية. 

 ٌّة، أو من االستفادة  :المعلومات البحثية هً المعلومات التً ٌحصل علٌها اإلنسان من خالصة تجاربه الشخص

التجربة من أدوات، ونظرٌة، من تجارب اآلخرٌن، سواء أكانت تجارب علمٌة أو أدبٌة، وتشمُل كل ما ٌتعلق ب

 .ونتٌجة

 هً المعلومات التً ُتساعد الباحث على إنجاز بحثه بشكل أكثر دقة، وتشمل  :المعلومات األسلوبية النظامّية

 .كافة الوسائل والطرق التً ٌستفاُد منها للحصول على المعلومات والبٌانات أكثر دقة

 خصائص المعلومات

 :للمعلومات، منها ٌوجد عدة خصائص كثٌرة ومتنوعة

 ٌّها بذات المعَنى  .القدرة على إعادة صٌاغة المعلومات بطرٌقة أو بأخرى مع الحفاظ عل

  ،القدرة على تصحٌح أّي من المعلومات الخاطئة، من خالل تتبع مسارها حتى الوصول إلى نتٌجتها النهائٌة

 .ومعرفة موقع الخطأ

 ًأي وقت، وأي زمان، وأي مكان، ولذلك أخذ منتجوها  وفرة المعلومات وكثرها وتخصصها فً آن واحد ف

 .ٌضعون القٌود على انسٌابها لجعلها سلعًة تخضع لقوانٌن العرض والطلب

 ٌّة للتغٌٌر والنقض  .عدم القدرة على الحكم القاطع بصّحة الكثٌر منها، فٌشوبها عدم الٌقٌن، والقابل

 ًف ًّ  .زٌادة أكثَر ُكلما استهلكت أكثر عدم تأثرها بالخوض واالستهالك، بل على العكس ه

 المعلومات مًعا، والقدرة كذلك على اختصارها وتوضٌح المغزى أو الفكرة أو   المقدرة على دمج كم كبٌر من

 .المعنى المستفاد

 إمكانٌة نقلها عبر مسارات ُمحددة، أو بثها للجمٌع. 

 أهمية المعلومات

 :ٌوجد عّدة نقاط مهمة أضافتها المعلومات لكل شخص بحث ونقد وسعّى، ومنها

  ٌَّز، فكثٌٌر من العلماء ٌحرصون ٌّلة للتجدٌد واإلبداع واالبتكار والتم دوًما على جمٌع معلومات  أّن المعلومات وس

ٌّع مداركهم، وآفاق تفكٌرهم  .متنوعة فً كافة المجاالت، لتوس

 الم والُمتعلم، وهً نتاج فكرّي ومعرفً رائع، وبه ٌمكُن أن ٌواجه الشخص الحٌاة بكافة تعتبر المعلومات زاد الع

 .تقلباتها



  ،تعتبُر المعلومات سبٌل للرقً وبناء المجتمعات المتقدمة التً ٌسود فٌها العلم على حساب الخرافات واألساطٌر

ا فالمجتمعات التً تحرص على المعلومات وتوثٌقها وجمعها وتسخٌرها لخ ًٌ دمة الّناس هً المجتمعات األكثر رق

 .وتقّدًما

  تساعد على النجاح، وقٌاس مدى دقة المعلومة، والّتثبت منها، وذلك ألّن العصر الذي نعٌشه أصبح ٌموج بكثٌر

من المعلومات منها الّصحٌح ومنها الخاطىء، وتقع على العلماء مهمة كبٌرة فً توصٌل المعلومة الصحٌحة 

 .جل تجنب األخطاء والفشل فً الحٌاةإلى الناس من أ

 المعلومات من أسلحة العصر

ٌّرة آفاقها ال َمحدودة، خاّصة ونحن نتجُه  ٌّة كونٌة صغ المعلومُة سالح، المعلومُة ثورة، فالمعلوّمة جعلت من العالم قر

، فالمعلومة هً السالُح األقوى فً الحرب، فقد  ًّ ًّ الوهم انبثق عن ثورة المعلومات بجمٌع جوارحنا نحو العالم الرقم

ًّ بشكل مستمر فً شبكات االتصال ونظم المعلومات وتقنٌاتها، باإلضافة إلى تطور صناعة الثقافة وظهور  التطور النوع

ٌُحارب به بشكل  ا ٌمكُن أن  ًٌ البث الفضائً المباشر، وهذا ما ٌدّل تماًما على أن المعلومات جعلت من العالم سالًحا رقم

ًّ جعل من الحروب االلكترونٌة، وحروب القرصنة، وحروب المعلومات االقتصادٌة، قوّي وفّعال،  فاالنفجار المعلومات

ٌّة فً العصر الحالً  وحروب المعلومات ٌّة تحقق ما قد ال تحققه األسلحة العسكر  .االفتراضٌة أسلحة قو

 خاتمة بحث عن المعلومات من اسلحة العصر

ًّ اإلضافة الجدٌدَة  ٌُعلو بعقله وال ٌكوُن آفة على المعلومات ه ، بها ٌسمَو و ًّ ، والفكرّي، والمعرف ًّ لمخزون اإلنساَن الثقاف

ٌّها األصلٌٌن، حٌُث  الُمجتمع، وٌمكن لإلنسان الحصول علٌها دقٌقة وُمنقحة من مصادر عدة، أولها وأهمها هو الكتب لُمؤلف

ٌّة فً الدقة، وٌمكن الحصول علٌها م ن السماع والتعلّم، كما ٌمكن الحصول علٌها من التجربة أن المعلومة صحٌحة وغا

ٌّة، فكل الناس  والبرهان، وإّن أهمٌة المعلومات كبٌرة بال شك لجمٌع الناس على اختالف ثقافاتهم وتخصصاتهم المعرف

رة التً تخدم ٌحتاج إلى المعلومة سواء الفالح البسٌط الذي ٌزرع أرضه، إلى العالم الذي ٌقوم باختراع األدوات المتطوّ 

ٌّة فإن المعلومات أصبحت سالًحا ٌغزو العصر بشكل فّعال أكثر من السالح العسكري  .الّناس، ونها

  

 


