
مقدمة بحث عن المعلومات من اسلحة العصر الحدیث بالعناصر جاھز للطباعة
یعتبر العصر الحدیث عصر المعلومات في الدرجة األولى، حیث أولى اھتماماتھ ھو

المعرفة، وتعد المعرفة أساس التقدم والتفوق في مجاالت الحیاة كافة، ومن ھذا المنطلق
وصفت المعلومات أنھا سالح فتاك وسالح العصر الذي یمكننا من مواجھة المشكالت التي

تعترضنا مھما كانت كبیرة
بحث عن المعلومات من اسلحة العصر بالعناصر جاھز للطباعة

تعتبر المعلومات من اسلحة العصر وھي أقوى األسلحة وأكثرھا تأثیرا على الشعوب، حیث
یعد التالعب بالمعلومات وایصالھا للمتلقي مشوبة بأفكار معینة من شأنھا أحداث أثارا
وتغیرات في األمم، حیث أن الفرد المتلقي ھو النواة األساسیة في المجتمع، وفي ظل

التطور التكنولوجي الواسع، وتعدد وسائل اإلتصال بالعالم الخارجي، أصبح بإمكان أي
شخص الحصول على ما یرغب من المعلومات، وھنا تكمن الخطورة، حیث من وقع
ضحیة المعلومات المغلوطة، من السھل علیھ تغذیتھا بطرق مختلفة، لذلك تعد الحرب

المعلوماتیة في العصر الحدیث أكثر فتكا بالشعوب
مفھوم المعلومات

تعرف المعلومات أنھا مجموع البیانات التي یتم معالجتھا بطریقة ما لتحویلھا إلى معنى لھ
استخدامات عدة، حیث لھا أھمیة كبیرة في صناعة القرارات، وتساعد على اختیار البدائل

المناسبة، باعتبار أن المعلومات تؤثر في تعدد الخیارات حول موضع معین، وتعتبر
المعلومات كل ما یضاف إلى المخزون الفكري والمعرفي لإلنسان، إضافة إلى أنھا عامل

التمیز والتفوق على األخرین، حیث أن جمیع األشخاص غایتھن التفوق والنجاح، واإلبداع،
من خالل اكتساب أكبر عدد من المعلومات وتطویرھا، إلنتاج معرفة جدیدة منھا.

أنواع المعلومات
تختلف أنواع المعلومات بحسب المجال الذي ُتطرح فیھ، فالمعلومات السیاسیة ال یجوز أن

ُتدرج تحت تصنیف نوع المعلومات التعلیمة وما على ھذا النحو، وفیما یلي نرفق أنواع
المعلومات بالتفصیل:
المعلومات التعلیمیة

ویقصد بھا كافة المعلومات التي تخص فئة الطالب في كافة المراحل الدراسیة، المدرسیة
والجامعیة، كما تخص كل ما یحتاجون إلیھ طیلة فترة التعلیم، ویتلقاھا الطالب بصورة

سھلة وسلسة من خالل الشرح المطول للحصول على أكبر قدر من المعرفة، كما وینمي
ھذه المعلومات من خالل اإلطالع على بعض الكتب واألبحاث المرتبطة بدراستھ.

المعلومات التطویریة
یقصد بالمعلومات التطویریة ھي المعلومات التي تزید من مستوى ثقافة وخبرة الفرد في
مجال معین، وتتعدد الطرق التي یلجأ إلیھا الفرد لھذه المسألة فقد تكون من خالل قراءة



كتب المختصین، أو عن طریق البحث عبر اإلنترنت، وتعد المعلومات التطویریة من
أفضل أنواع المعلومات، حیث تطور العقل، وتنمي اإلدراك.

المعلومات اإلنجازیة
وھي مجموعة من المعلومات التي یحصل علیھا الفرد خالل فترة زمنیة قصیرة، وتكمن

أھمیة ھذه المعلومات  في دورھا الكبیر في مؤسسات العمل، وإنجاز مشروع معین، واتخاذ
قرار بموضوع محدد، ویتطلب الحصول على مثل ھذه المعلومات جھود كبیرة ومضاعفة

واإلطالع على مصادر كثیرة في وقت قصیر.
المعلومات البحثیة

المعلومات البحثیة ھي مجموع المعلومات التي یكتسبھا اإلنسان من خالل البحث المركز،
أو من خالل تجارب األخرین، أو دراسات وأبحاث المختصین في المجاالت األدبیة

والسیاسیة والتعلیمیة وغیرھا، وقد یدفعھ لذلك الشغف والفضول، ویستطیع الوصول إلى
معلومات جدیدة من خاللھا.

المعلومات الثابتة
ھي مجموعة من المعلومات ال تقبل الجدل والشك، مثل المعلومات الخاصة بعلوم الطبیعة

من فیزیاء وریاضیات، وغیرھا من العلوم، وتستخدم المعلومات الثابتة كقاعدة اساسیة
یستنتج منھا فرضیات تؤثر في التقدم والتطور في مختلف الجوانب منھا السیاسیة

والعسكریة.
المعلومات الفكریة

ویقصد بالمعلومات الفكریة ھي المعلومات التي یجمعھا الشخص بخصوص موضوع
محدد، وتتلخص بالنظریات التي التي یتوصل إلیھا اإلنسان وتخص مجموعة معینة من

العالقات.
المعلومات السیاسیة

وھي المعلومات ذات الطابع السیاسي، یتم الحصول علیھا من خالل البحث المطول في
المشكالت المطروحة، ومتابعة آخر التطورات السیاسیة على صعیدھا الداخلي والخارجي،

والمعلومات السیاسیة ھي اللبنة األساسیة في القرار السیاسي الناجح.
مصادر المعلومات

تختلف مصادر المعلومات باختالف طبیعة المعلومات التي یرغب الشخص في التوصل
إلیھا، وفیما یلي نذكر أھم  مصادر المعلومات:

الكتب الدینیة
تختلف طرق الحصول على المعلومات باختالف طبیعتھا، مثال الحصول على المعلومات
الدینیة یكون من القرآن الكریم، ومن السنة النبویة الشریفة، ومن الشیوخ، ورجال الدین،

وأھل العلم.
مؤلفات الباحثین



وبإمكان األشخاص البحث عن المعلومات األخرى التي تتعددت آراء قاماتھا من العلماء،
من خالل التوجھ لمؤلفات كتاب وباحثین وعلماء معینین .ومراجع موثقة، وتتوفر ھذه

الكتب في المكتبات العامة والخاصة وبكثرة.
مواقع اإلنترنت

مع التطور التكنولوجي الكبیر، واالعتماد في كل شيء على األجھزة الرقمیة، وشبكات
اإلنترنت، مما یجسد فكرة تحویل العالم قریة صغیرة، أصبح الحصول على المعلومات،
ومختلف النظریات عن طریق اإلنترنت من أكثر الطرق المتبعة في العالم، وكذلك األمر

بالنسبة لألخبار في لحظة حدوثھا.
الصحف الیومیة

ال تختلف كثیراً عن جمع المعلومات عن اإلنترنت إال أن في مواقع اإلنترنت تكون القراءة
رقمیة وتتناول ما تریده بعینھ وبسرعة، أما الصحف والجرائد الیومیة تأخد األخبار الیومیة

بدقة، وتطرح أخر المستجدات وكثیر من المعلومات الثقافیة، والتاریخیة، واالقتصادیة،
وتعد المواد المطروحة في الجرائد مصدرا موثوقا للحصول على معلومات صحیحة.

ممیزات وخصائص المعلومات
تمتلك المعلومات العدید من الخصائص والممیزات الھامة التي تجعل منھا مادة ذات أھمیة

كبیزة، ووسیلة سریعة االنتشار كما جعلتھا شيء اساسي الیمكن االستغاء عنھا:
األشخاص علىتتمیز المعلومات بأنھا شاملة لجمیع حاجات ومتطلباتالشمول●

اختالفھا، فضال عن توافرھا دون إسھاب بالقیمة، أو إختصار یؤدي إلى قصور في
الفھم.

المعلومات إلعادة: وتعد من أھم خصائص المعلومات، حیث أن قابلیةالمرونة●
الصیاغة من شأنھ تلبیة احتیاجات المستفیدین المختلفة.

ھي حصیلة مجھود: المعلومات التي یطرحھا الباحثون في مختلف المجاالتالدقة●
كبیر من الفرضیات والتجار، ھذا ما یجعلھا خلیة من األخطاء كونھا ولیدة التجربة،

ومن ھنا تكتسب صفة الدقة.
حاجتھا وفي كل وقت،: تعد المعلومات تحت متناول الجمیع ممن ھم فيالتوقیت●

سواء عن طریق المراجع باختالفھا، أو عن طریق المواقع اإللكترونیة.
قد ال تكون: الطریقة التي یتوصل بھا أصحاب العلم إلى المعلوماتالوضوح●

مفھومة لغالبیة الناس، لكن یقدم النتیجة بصورة مبسطة وواضحتا بإمكان أي شخص
فھمھا بطریقة أو بأخرى.

فإن المعلومة مناسبة،: طالما توجھ الباحث إلى المرجع المناسب والمختصالمالئمة●
ولھا دور في صناعة القرار، فضال عن أن بعض المعلومات مالئمة ألكثر من

مجال وبحث.
أھمیة المعلومات



تعد المعلومات األساس في كل شيء في الحیاة، وفیما یلي نذكر أھمیتھا:
حیث یتلقى الفرد معلوماتتعد المعلومات زاد للعالم والمتعلمزاد للعالم والمتعلم:●

متنوعة على مقاعد الدراسة ویستخدمھا في مجاالت الحیاة باختالف أنواعھا، وال
یوجد أحد لیس بحاجة لتلقي المعلومات فالعلم أیضا یحتاج تطویر معلوماتھ بصورة

دائمة.
لھا دور كبیر في اتخاذاإللمام بمعظم المعلومات في مسألة معینة،اتخاذ القرار:●

القرار السلیم عند التعرض للمشاكل سواء كان ذلك في العمل أو األمور الحیاتیة
األخرى، والقرار الناجح یتطلب قاعدة غنیة بالمعلومات.

واإلبتكار في الحیاة، حیثتعد المعلومات من أھم ركائز اإلبداعوسیلة لإلبداع:●
كثیر من العلماء والمبتكرین یحرصون بشكل دائم على اإلطالع وجمع المعلومات

بشتى مناحي الحیاة، مما یوسع مداركھم وآفاق تفكیرھم، ویتمخض عن ذلك إبداعات
تخدم البشریة.

فالمجتمعات التيبالعلم ترقى األمم، وبالعلم تبنى المجتمعات،بناء المجتمع:●
تحرص على اكتساب المعلومات بصورة صحیحة وتوظفھا بخدمة مصالحنا حتما

ستصل لنجاحات متمیزة، فالعلم أساس كل نجاح.
كیف تستخدم المعلومات كسالح في الحرب

تستخدم المعلومات كواحد من األسلحة االستراتیجیة في الحرب في  العصر الحدیث ویتم
ذلك من خالل نشر دعایات أو معلومات خاطئة إلحباط العدو، أو التقلیل من المعلومات
التي توجد لدى العدو والعمل على تقلیل فرص جمع العدو للمعلومات، كما وتقسم حرب

المعلومات إلى سبعة أقسام: حرب القیادة والسیطرة، الحرب االستخباراتیة، الحرب
اإللكترونیة، حرب العملیات النفسیة، حرب قراصنة المعلومات، حرب المعلومات

االقتصادیة، حرب المعلومات االفتراضیة، وفي كثیر من األحیان تحقق المعلومات في
الحرب ما ال تحققھ القوة العسكریة.

خاتمة بحث عن المعلومات من اسلحة العصر الحدیث بالعناصر جاھز للطباعة
وبذلك نكون قد توصلنا إلى ختام بحثنا حول المعلومات من أسلحة العصر، وتعرفنا من

خاللھ على مفھوم المعلومات وأھمیتھا، ومصادرھا وكیفیة اكتسابھا، وما ھي خصائصھا،
ونستنتج من ذلك أن المعلومات في الحروب من األسلحة الفتاكة التي تحقق تفوقاً أكثر من

األسلحة النوویة.


