
 فلسفة العلم

 في الكتاب المقرر 23ص -18ص

  قبل التطرق الى علم المعلومات نحتاج الى القاء الضوء على العلم ماھیتھ وقوانین تطوره

  :فلسفة العلم

العلم صیغة من الشعور االجتماعي یساعد االنسان على تعلم القوانین الموضوعیة في      
تطبیق المعرفة، وتحكم تطور العلم قوانین خاصة الطبیعة وفي المجتمع. كما یساعده على 

 بتطور العلم.

 قوانین تطور العلم:

 التمایز في العلم والتخصص في كل قسم من اقسامھ:  .1

، حیث كلما واشكال متعددةوانواع للمواد  خصائص طالما ان حدود المعرفة ال یمكن قیاسھا ان    
 .المختلفة كلما توسع حقل البحث زاد العلماء في  بحوثھم ودراساتھم في الموضوعات

تقسیم ، وان ذلك یؤدي الى دراسة حقول موضوعیة دقیقة جداً وقد ركز كثیر من العلماء  جھودھم في 
عن بعضھا فمثال الكیمیاء كانت تقسم  الى كیمیاء عضویة وال عضویة العلم الواحد الى أقسام منفصلة 

فروع اخرى (كیمیاء نوویة، حیویة، وفیزیائیة)  وتحلیلیة، اما في الوقت الحاضر فقد أضیف الیھا
ً بذاتھ كذلك الحال في الفیزیاء فأن الحقول اصبحت قائمة كأقسام علمیة  ً قائما ً علمیا واصبحت قسما
مستقلة لھا طرقھا الخاصة التي تستخدمھا في البحث كالفیزیاء الذریة والبصریات والصوت. ومن 

 .علم یساعدان العلماء على معرفة اسرار المجتمع والطبیعةذلك نالحظ ان التمایز والتخصص في ال
تظھر اھمیة التنافذ والتفاعل بین العلوم المختلفة ویظھر ذلك واضحا في  قانون التفاعل والتنافذ: .2

وعلم التحكم باإلنسان والفیزیاء الكیمیاویة والفیزیاء الحیاتیة الكیمیاء الحیاتیة التطور السریع لكل من 

اتصال موثوقة بین الصدد اقامة قنوات وااللة وغیرھا من االقسام العلمیة. ومن الضروري في ھذا 

 الثبات التداخل بین العلوم المختلفة.اتجاھات البحث المتعددة وفي  االقسامالعلماء في مختلف 

ال نستطیع ان نكتب في موضوع معین یركز ھذا القانون على اننا قانون استمراریة العلم التاریخیة:  .3

دون الرجوع الى ما كتبھ وبحث فیھ من سبقنا من العلماء والباحثین فال یمكن ان نبدأ بدراسة 

 موضوع معین من نقطة الصفر وھذا اضاعة لوقت وجھد الباحث.

ا : ان التطور السریع في العلوم المختلفة تعد سمة من سمات عصرنقانون النمو المكتسب  للعلم .4

ً فأن ھذا الموضوع یتطور قبل ان  ً معینا الراھن، فعلى سبیل المثال ان الطالب الذي یدرس موضوعا

ینھي فصلھ الدراسي وبانتقالھ الى مرحلة اخرى نتیجة لتطور العلم بخطى ھائلة لم یكن مقدوراً لھا ان 

علم یمكن قیاسھا ألي مؤشرات للنمّو المكتسب تحصل فیما مضى في عقود او قرون من الزمن وھناك 



التي عدد المطبوعات فضال عن التخصیصات المالیة فیھ وكذلك عدد العلماء المشتغلین من خالل 

 تصدر عن التقدم الحاصل في ھذا العلم.

 
  العلوم والتكنولوجیا:

،  )STS)(Science, technology and societyم التكنولوجیا والمجتمع(والعلدراسات     
 ،...)السیاسیة والثقافیة ،االجتماعیة(ر القیمیثأت یة كیف بحث فيت، الدراسات العلمیةھي فرع من و

على المجتمع والسیاسة  بدورھاأن تؤثر تكار التكنولوجي، وكیف یمكن والبحث العلمي واالب
 .والحضارة والثقافة

طّورت ، دراسات العلوم والتكنولوجیا والمجتمع من التقاء تخصصات عدة متنّوعةنتجت      
 في عقدينظر للعلوم والتكنولوجیا كمؤسسات مدمجة اجتماعیًا ھو الجمیعھا اھتماًما واحًدا 

 ثمن بشكل مستقل، ھذه الدراسات بالتكوّ  جوانب . بدأتماضيات من القرن الات والسبعینالستین
لودفیك ، على الرغم من أن كتاب اتثمانینعقد الحتى  ذت بالتطور بشكل منعزل عن بعضھاأخ

 وعاتتوقّع العدید من الموض) منشأ الحقیقة العملیة وتطویرھا، كان قد 1935في عام (فلیك 
في معھد ماساتشوستس  )STSبرنامج ( إلتینغ إي موریسونات أسس ة. وفي السبعینالرئیس

مركًزا للبحث  111احتساب  2011في عام جرى وأُدخل على شكل نموذج،  ،للتكنولوجیا
 .أنحاء العالم فيتنتشر ) STS( ي وبرنامجمللعا

  االعالم العلمي:

في حقول الموضوعات  ان فعالیات االعالم العلمي جاءت نتیجة طبیعیة لظاھرة تطور العلم
المختلفة،  تجري ھذه الفعالیات في مراكز او مؤسسات متنوعة ویطلق علیھا تسمیات متعددة 
مثل:(مراكز التوثیق، اقسام المعلومات، مراكز المعلومات،...) تقوم بتوفیر االسناد المعرفي 

 المنظم الى العلماء المشتغلین في البحث وفرق التطویر .

االعالم العلمي تخصصا قائما بذاتھ تعمل جنبا الى جنب مع العلم النظري  واصبحت فعالیات  
او التجریبي، وتتطلب فعالیات االعالم العلمي معرفة خاصة، ولم یعد ھذا العمل یقع على عاتق 

 العلماء والباحثین. 

 واجبات ومراحل فعالیات االعالم العلمي 

 یمكن توضیح ذلك بالمراحل اآلتیة:  

 المعلومات العلمیة:جمع  .1

المطلوبة بأقصى حد ممكن على ان تكون حدیثة من بین الكم الھائل من المعرفة العلمیة    
 الخاصة بحقل معین من حقول المعرفة.

 . اٍعداد المعلومات العلمیة التي تم جمعھا تحلیال وتركیبا: 2



علمیة من ناحیة ما تحویھ ونقصد بذلك تحلیل كل مجموعة من البیانات المسجلة في الوثیقة ال  
 من معلومات مفیدة حتى تكون مالئمة للخزن واالسترجاع واالستعمال في البحث العلمي.

على وسائط تشغل اصغر حیز ممكن لخزنھا وتھیئة  . الخزن الطویل االمد للمعلومات العلمیة3
د على سرعة الظروف المناسبة ألطول مدة من الزمن وان باإلمكان ترتیبھا بنظام معین یساع

 وسھولة استرجاع كل البیانات التي لھا عالقة بموضوع معین.

وھو جانب اساسي من العمل االعالمي وتتألف عملیة االسترجاع من . استرجاع المعلومات: 4
سلسلة من العملیات المنطقیة ھدفھا ایجاد المعلومات بسھولة ویسر من بین مجموعة كبیرة من 

 دة البیانات. المعلومات الموجودة في قاع

من خالل استنساخ الوثائق العلمیة او جزء منھا والحصول . بث ونشر المعلومات العلمیة 5
 على عدد كاف من النسخ المماثلة لغرض توزیعھا بسرعة الى المستفیدین منھا.

توفر قیمة إضافیة للمعلومة المسترجعة ھدفھا إعانة المستفید من الكم الھائل  . القیمة المضافة:6
من االنتقاء والفرز لمصادر المعلومات بمساعدة برامج الذكاء الصناعي توفیر أقصى قدر ممكن 

من المصداقیة والجدوى العلمیة للتصرف و أتخاذ القرار. من المھم بالنسبة لفعالیات االعالم 
 ذ ان من اھداف ھذه الفعالیات: إ ،العلمي كیفیة االنتفاع بنتائج ھذه الفعالیات

 أ ـ  تعمیم انجازات العلوم والتكنولوجیا . 

 انجازات أكفأ اسالیب لمعاملة الوثائق العلمیة والفنیة . -ب

الوثائق جنباً الى جنب مع دراسة تأثیر العمل االعالمي على  ج ـ دراسة كفاءة استعمال ھذه
العلوم والتكنولوجیا واالقتصاد الوطني بشكل عام وتكون ھذه الفعالیات موضوع حقل علمي 

 »علم المعلومات«متخصص ھو 

 


