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دور مؤسسات املعلومات يف دعم جمتمع املعرفة وتنميته :دراسة حتليلية
ونان همح ةنج*

املقدمــة:

شاعت مصطلحات كثرية لوصف التحوالت اهلائلة اليت يعيشها عصرناا اليروو لالاياارات الريت
تتجه اجملتمعات حنوها ،منذ اهاية القنن العشنين ،للوجًا اىل القنن احلادي لالعشرنين ،لمرن ههر
هذه املصطلحات "جمتمع املعلوماتيرة"" ،جمتمرع الشرااات"" ،جمتمرع املعنةرة" .ليرن الاراوثون هن
هذه املصطلحات ميان استعماهلا تاادليرا ،لإن كران كرم مصرطلي ةيهرا يهر

اىل تأكير بعر

اجلوااب دلن سواها يف ظاهنة التحول الذي اعيشه يف هذا العصن (.)slaus, 2007
ومصــــ ـ ل جمتمــــــع املعرفــــــة اســــــت دم
 Druckerألول مـــرا عـــام 3121م ،وهوجمتمـــع
الثورا الرقمية بامتيـا  ،الـ

أسـهميف يف تريـي

عشر حبلول رأس املال التكري (قـوا املعرفـة)
لتللّ حملّ قوا العمل ،حيـ أصـبليف املعلومـة
واملعرفة مسـة وم ياسـا ملعنـت ال ـوا والتتـو يف

العالقـــــات يف اتتمعـــــات املت ـــــورا ور يتهـــــا

صــيا ة أطــاي احليــاا وتشــكيل الـ و التـ

للعــاملن .ويتصــا التلــول تم جمتمــع املعرفــة

وال يم وضاعتيف مـ سـرعة التتوحـات العلميـة

بصــتات أهمهــا أع املعرفــة اــكل أساسـ مـ

واإلبداعيــــــة والملا ــــــم املعــــــريف

أاكال رأس املال املادي والبشري ،وأع النمـو

.)1993

االقتصـــادي واالجتمـــاع يبنـــت علـــت تـــرا م

وملا

املعرفــة .وقــد تنبــر مــار ق يف ال ــرع التاســع
* قسم املكتبات واملعلومات -

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

(Drucker,

اع مـ أهـم م ومـات بنـا مؤسسـات

املعلومات المل يـ علـت دور املعرفـة

عنصـر

لية اآلداب  -جامعة الدمام.
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هـــام يف اســـتريالل مـــوارد املؤسســـة ،واعتبـــار

املصدر احل ي

املعرفـة جـ رئيسـا ومهمـا يف جمـال االبتكـار

التكــري واالجتمــاع  .وم ـ ــم ف ـ ع امــتالك

والتكيــا مــع مــتري ات البيئــة امل تلتــة

ــ

تشارك مشار ة فعالة يف بنا جمتمع املعرفة،

لل وا ،والباع علت احلـراك

ناصيتها يؤهل أصلابها لبسط نتوذهم وقوتهم
وســـي رتهم السياســـية واالجتماعيـــة والث افيـــة

فـ ـ ع تلـــك املشـــار ة لـ ـ تتل ـ ـ قبـــل الوفـــا

علـــت

بتل يـــ عـــدد مـــ االســـملاتيجيات لـــتمكن

(عصـــــر املعرفـــــة) ،حيـــ ـ أصـــــبليف مـــــوردا

مؤسســات املعلومــات تــؤدي دوراً أ ثــر حيويــة

اقتصـــاديًّا مهمًّـ ـا ،ومصـــدرا للـــدخل الـــوط ،

يف ت ور جمتمع املعرفة.

ودعامـــة للت ـــدم يف اتلـــا جمـــاالت احليـــاا

لـ ـ ا ف ـــد ســـعيف معظـــم املؤسســـات وعلـ ـت
رأســها مؤسســات املعلومــات تم حت يـ التميـ

هـــم .وي لـ ـ علـــت العصـــر احلاضـــر

(املسلم2001 ،م).
ما ترصليف يف اآلونة األخ ا العالقـة بـن

يف األدا  ،وذلــك م ـ خــالل تبنيهــا التلــول ام

االقتصاد واملعرفـة ،فلـم يعـد اعتمـادق م تصـرا

جمتمـــع املعرفـــة ،الــ ي يعــدّ مــ أهـــم مســـات

علـــت املعلومـــات وحـــدها ،بـــل أصـــب يعتمـــد

العصر الـراه  ،فـالتلول ام جمتمـع املعرفـة،

بشـــــكل أ ثـــــر علـــــت ا ـــــربا واالبتكـــــار

وتنميــــة اإلبــــداع التنظيمــ ـ  ،وتحــــدا بعــ ـ

والع النيــة ،أي أن ـ بعبــارا أخــر يعتمــد علــت

التجديــــدات الت نيــــة ،واالســــت دام األفضــــل

املعرفــة

لإلمكانيــــات املاديـــــة والبشــــرية ،ومتكـــــن

عصر روت  ،ف ع املعرفة ه

روا ه ا العصر.

املســتتيد بكتايــات ومهــارات حياتيــة مت ــورا

وهنــاك ر بــة جــادا لــد

ــث م ـ الــدول

(2002

 )Swanstrom,وتذا

ــاع لكــل

تســــتجيب حلاجــــات العصــــر ،أمــــر ضــــروري

بالتلول حنوجمتمع املعرفـة اـا يف ذلـك الـدول

ملوا بــــة طبيعــــة جمتمــــع املعرفــــة (املتلــــدا،

الناميـة ،حيـ يعـد الت ـدم املعـريف أ ثـر دقــة

.)2033/2030

يف احلكــم علــت ت ــور اتتمــع ،والـ تعتمــد

أهمية الدراسة:

تا ت ـ علــت النشــاطات املعرفيــة ،الـ ت ــوم

تعـد املعرفــة دعامــة رئيســة مـ دعــائم ت ــدم

بها اتلا املؤسسات املعنية باملعرفة.وهل ا ف ع

بهـا ،فضـالً عـ أنهـا مصـدر

الــدول الناميــة نــب أع تــدرك أع التلــول تم

األمم ،والنهـو

مــ مصـــادر ال ـــوا يف اتتمـــع ،بـــل تنهـــا هــ
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

جمتمــــع املعرفــــة قــــد أصــــب ضــــرورا متليهــــا
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مت لبات النمو والظـرو واملت لبـات الدوليـة،

الرأمساليــة الصــناعية املت ــورا مل متــر ب ـ الــدول

وال تري فيها متهوم املنافسـة العامليـة لتصـب

النامية بعد (.)Dore, 2010
وتدرا ًـــــا ألهميــــــة مؤسســــــات املعلومــــــات

املعرفة أساسا امل ايا التنافسية بن الدول.
وميكــ ـ أع تســــهم مؤسســــات املعلومــــات

ا تلا أطاطها ودورها التعال يف بنـا املعرفـة،

ا تلا أطاطها يف تكـوي املعرفـة وتشـكيلها

ومكانها املرمـو يف الثـورا الث افيـة ألي جمتمـع

وذلك م خالل مـا ت دمـ مـ أجهـ ا وت نيـات

م ـ اتتمعــات ،وأدائهــا الــدور األهــم يف الت ــدم

مت ورا ،و تا ات بشرية متدربة .وه بـ لك

العلم الـت

 ،وتشـجيع اإلبـداع الكـام داخـل

تصـــب ذات رســـالة علميـــة وتنســـانية حضـــارية

أفراد اتتمع ،وال ي يدفع باجتاق ت وير الوضـع

و افية .باإلضافة ام تلك ا دمات ملؤسسـات

االقتصــادي والبنيــة االجتماعيــة ،وتع ي ـ التــر

املعلومـــات فــ ع هلـــا وةيتـــة جديـــدا وهــ بنـــا

السياس ـ  ،والتواف ـ والتهــم الــدي  ،ممــا يــؤدي

جمتمــــع املعرفــــة مــ ـ خــــالل توليــــد املعرفــــة

يف

واملعلومــات والتعامــل معهــا بســهولة وبثهــا عــرب

ميكننا ال ول برع مؤسسات املعلومات هلـا الـدور

ت نيــات املعلومــات ،وب ـ لك نــر أع مؤسســات

التعــــال يف بنــــا معرفــــة اتتمعــــات ويف ــــرس

املعلومــــات ا تلــــا أطاطهــــا هــ ـ املكــــاع

العـــــادات والت اليـــــد االجتماعيـــــة واالقتصـــــادية

احل ي ــ واملناســـب يف تنميـــة جمتمـــع املعرفـــة

والدينية والسياسـية و

هـا ،مـ خـالل ترسـيق

وبنائ .

الوع الث ايف العام ،وضـرورا الولـوج تم جمتمـع

مشكلة الدراسة:

ث مـ الـدول تم تعـادا تشـكيل الـوع ،

املعرفة ،ال ي هو السـبيل األمثـل للت ـدم يف

بالر م مـ الت ـور املعـريف اهلائـل يف الـدول
املت دمــة فــ ع الـــدول العربيـــة ،ال تــ ال تت ـــدم

ـل

جمال (ختاج 2002 ،م).
أهداف الدراسة:

ببط حنـو اسـتيعاب املعرفـة وتوليـدها بشـكل

وتهــد الدراســة ام رصــد وحتليــل لواقــع

ميكنهــا م ـ الللــا بر ــب الــدول املعرفيــة.

املعرفة يف مؤسسات املعلومات ومد جاه يتها

مـــا أنهــــا ال تـــ ال تعــــان مشـــكلة التنميــــة

ملت لبــات جمتمــع املعرفــة ،وبيــاع الــدور ال ـ ي

املترخرا ،تذ ير ( Doreأع جمتمع املعرفة هووليـد

ميكـ ـ أع ت ـــوم بـ ـ مؤسســـات املعلومـــات يف

ت ـــور تـــار

وتكنولـــوج طويـــل للمجتمعـــات

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

التلـــول تم جمتمـــع املعرفـــة لضـــماع حت يـــ
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رســـالتها يف قيـــادا حر ـــة الـــتري االجتمـــاع

ت ــوم ب ـ مؤسســات املعلومــات يف التوج ـ حن ـو

املنشود.

جمتمع املعرفة.

وم ـ خــالل ه ـ ا املتهــوم قســم ه ـ ا اهلــد

الدراسات السابقة:

الرئيق تم عدا أهدا فرعية ،ه :

 -3التعر تم متهوم جمتمع املعرفة.
 -2السمات الرئيسة تتمع املعرفة.

 -1الدور ال ي ت وم ب مؤسسات املعلومات
يف ت وير جمتمعات املعرفة.

 -4العوائـ ـ أو احملـــددات الـ ـ ميكـ ـ أع
حتكــم أو حتــد مــ جهــود مؤسســات
املعلومــات وم ــدرتها علــت التوج ـ حن ـو
جمتمع املعرفة.

 -1أهم املت لبـات الـال م توف هـا لتنشـيط
دور مؤسســــــات املعلومــــــات يف تنميــــــة
جمتمع املعرفة.

 -2نظرا مسـت بلية ملؤسسـات املعلومـات يف
ةل جمتمع املعرفة.
منهـج الدراســة:
ل بيعة الدراسـة واألهـدا الـ تسـعت ام
حت ي هـــا ،فـ ـ ع الدراســـة ســـو تعتمـــد علـــت

علت الر م مـ اهتمـام اتتمعـات املت دمـة
والناميــة علــت حــد ســوا  ،باملعرفــة وت بي اتهــا
يف عــامل يتج ـ حن ـو جمتمــع املعرفــة ف ـ ع ه ـ ا
املوضــوع ال ي ـ ال يف مراحل ـ األوم ومل ينضــج
البلـــ ـ فيـــ ـ أويف ت بي اتـــ ـ يف اتتمعـــــات
العربيـــة .وهلــ ا الســـبب تـــوافر عـــدد قليـــل مــ
الدراسات ال تبل يف ه ا اإلطـار علـت حـد
علم الباحثة.
ويف ةل قلة الدراسـات الـ تناولـيف جمتمـع
املعرفـــة وأهميـــة دور مؤسســـات املعلومـــات يف
تنميتها ،وخاصة يف الث افة العربية ف د جـا ت
فكــرا هــ ق الدراســة الســتجال الــدور الــ ي
ميكـ أع تؤديـ مؤسســات املعلومــات يف دعــم
التوجـ ـ ام حنـ ـو جمتمـــع املعرفـــة .وفيمـــا يلـ ـ
نـ ـ

ر أ ثـــر الدراســـات قربـــا مـ ـ موضـــع

البل .
 -دراسة (مسرا

لالت عمـوري ،اـابونية

املــنهج الوصــت التلليل ـ  ،واملراجعــة النظريــة

عمر2031 ،م) ،وقد هدفيف تم

لإلنتــــــاج التكــــــري يف املوضــــــوع ،و ــــــ ا

اجلديـــدا الـ ـ تؤديهـــا املكتبـــة اجلامعيـــة يف

الدراسات ،لبياع أهمية الدور ال ي ميكـ أع

ترســـيق جمتمـــع املعرفـــة ،مـ ـ خـــالل تنتيـــ

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

شا األدوار
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سياســات متكاملــة م ـ الوةــائا وا ــدمات

منها العمل علت تنشا أنظمـة معلوماتيـة اـاملة

تا تهــا يف التجــاوب مــع

وموحـــدا للـــدول العربيـــة تـــرتبط بالشـــبكات

ال ـ تعكــق مــد

متري ات البيئة األ ادميية ،خاصة فيما يتعلـ
باحتياجــات املســتتيدي ال ـ ا دادت تع يــدا،

العاملية.
مــــا ناقشــــيف بعــ ـ

الدراســــات األجنبيــــة

ممــا يــدفع باختصاص ـ املكتبــة اجلامعيــة تم

ضرورا ت وير خدمات املكتبـات العامـة اسـتجابة

تريي منهج باجتاق اكل جديد للمكتبة مـع

لالحتياجــات املعلوماتيــة املــتري ا والســريعة تتمــع

خدمات معرفية أ ثر رقيًّا مما نعلـها تنـدمج
ليًّــــا يف املنظومــــة التعليميــــة والبلثيــــة.وقــــد
خلصيف الدراسة تم التر يد علت أع املكتبـة
اجلامعيـــة ترخـ ـ علـــت عات هـــا ت ـــوير التعلـــيم
العــال حن ـو جمتمــع املعرفــة م ـ خــالل ت بي ـ
م اييس علت أدائها فيما يتعل بالدور احلاسم
يف العمليـــــة التعليميـــــة واســـــتلدا خـــــدمات
مت ورا مرتك ا علت الت نية.

 -دراســـة (ســـعد حممـــود الكـــوا  -حممـــد

نايا حممود ،)2007 ،ال هدفيف تم التعـر
تم اجتاهــات ت ــور املعرفــة يف الــدول العربيــة
ودورهـا يف النمـو االقتصـادي معتمـدا األســلوب
التلليلـ يف دراســة هـ ق االجتاهــات .وتتضــم
الدراسة حموري  :األول يتنـاول اإلطـار النظـري
للمعرفـــــــة واســـــــتعرا

املعرفـــة ،منهـــا دراســـة )2009

 (Cavanagh,وهـ ـ

دراسة جتريبية تناولـيف ضـرورا ت ـوير ا دمـة
املرجعيــة مـ خــالل صــيا ة تطــار عــام لل دمــة
املرجعيــة ،وت ــوير املمارســة اإلبداعيــة للعمــل
املرجعــ ـ  ،والت ــــدم والتكيــــا مــــع جمتمــــع
املعرفة.،حي أوردت الدراسة أن يف ةل يـادا
االعتمــاد علــت تكنولوجيــا املعلومــات ،و يــادا
اســت دام ا دمــة املرجعيــة االفملاضــية ،مــ
اــرن أع يشــكك يف الــدور الــ ي ميكــ أع
ي وم ب االنساع يف ت ديم ا دمة املرجعية.
 -دراســة

)2001

 (Gorman,الـ هــدفيف تم

فهم ل بيعة ت اسم املعرفة والتعلم ال ائمة علـت
التواصل بن مـوةت املكتبـة وعمالئهـا وجهـا

متاهيمهـــــــا ومـــــــد

لوجـ  ،مـ خــالل ا دمــة املرجعيــة ،وناقشــيف

الثـان

يــا ميكـ تعلــم ا تســاب

مساهمتها يف االقتصاد املعريف .وير

علــــــت اجتاهــــــات ت ــــــور املعرفــــــة يف الــــــدول
العربيـــة.وتوصـــليف الدراســـة تم بعـ ـ
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

النتـــائج

الدراســة أيضــا

املعرفــة م ـ خــالل ه ـ ق التبــادالت مــع مــوةت
املكتبة.
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 (Whetten,دور

ا دمات األساسية ال ت دمها تلـك املكتبـات -

مؤسسة تتمـع قـائم علـت

باعتبارهــــا جــ ـ ا مــ ـ البنــــت التلتيــــة املعرفيــــة

وتناولــــــيف دراســــــة
املكتبات العامة

)2006

املعرفـــة ،ودورهـــا يف تشـــكيل الـــوع وال ـــيم
الث افيــة واملعت ــدات للمجتمعــات ،عــ طريــ
حتليــــــل لرســــــالتها املر

(الرقمية) -دعما تتمع املعرفة .وحـددت الدراسـة
عــددا م ـ املــدع العامليــة ،وأطل ــيف عليه ـا مســمت

يــــــة ،وأهــــــدافها،

"املـــدع املعلوماتيـــة" ،الـ ـ تعتـــرب مـ ـ وجهـــة نظـــر

وضرورا توج املكتبات العامة تم أع تريي أو

الدراســة حاضــنة تتمعــات املعرفــة ،مــ خـــالل

تتكيــــــا مــــــع أحــــــد ت نيــــــات املعلومــــــات

توافر عدد م املؤارات يف تلك الـدول؛ منهـا علـت

واالتصـــاالت ومشـــار ة املـــواطنن يف جمتمـــع

سـبيل املثـال هيكـل سـو العمـل ،والبنـت التلتيــة

املعرفة الناائ.

التكنولوجية  ...تخل ،والـ ت ـيق بهـا املعلوماتيـة

انيا :تناوليف بع

الدراسات األجنبية مد

لتلك املدع.

اســـت دام مؤسســـات املعلومـــات للمصـ ـ للات

ومت التوصـــــل تم تحـــــد و ال ــــن مدينـــــة

واملتــاهيم املعــربا عـ جمتمــع املعرفــة ،وخاصــة

معلوماتيــة علــت مســتو العــامل ،اعتمــادا علــت

يف ةل الت ورات ال حل يف بتلك املص للات

تلـــك املؤاـــرات ،ودرســـيف املكتبـــات الرقميـــة

انــيف تســت دم يف

العامـــــة يف تلـــــك املـــــدع وحتليـــــل ا ـــــدمات

واختالفهــا ع ـ تلــك ال ـ

ةـــل اتتمـــع الصـــناع  ،أو مـــا ي لـــ عليـــ

األساسية ال ت دمها تلك املكتبات م خالل

جمتمع ما قبل جمتمـع املعرفـة ،وأيضـا تناولـيف

حتليل حمتو صتلات الويب لتلك املكتبات،

دور املكتبــــات العامــــة اإللكملونيــــة يف دعــــم

باإلضــافة تم دراســة أنش ـ ة تلــك املكتبــات،

جمتمع املعرفة.

واملواقـــع االجتماعيـــة املشـــمل ة فيهـــا ،مثــــل

وتوض ـ دراســة

(2013

 )Agnes,الــدور ال ـ ي

ت ـــــوم بـــــ املكتبـــــات العـامـــة الرقميـــة ،ومـــا

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

التيســـبوك وتـــويمل ،وت يــيم مـــا ت ـــوم بــ تلـــك
املكتبات دعما تتمع املعرفة.
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الشكل التال يوض املدع املعلوماتية العاملية ال حددت الدراسة.

 (Minati,تم ت ــديم

أع عــــددا مــــ املتــــاهيم والتمثـــــيالت الريويـــــة

وهــدفيف دراســة

صــورا جليــة ملــد اعتمــاد مؤسســات املعلومــات

املســــت دمة علــــت أســــاس املعرفــــة الصــــناعية

علـــت اســـت دام التمثـــيالت اللريويـــة واملتـــاهيم

(اتتمــــع الصــــناع ) ال الــــيف مســــت دمة يف

اجلديدا واملعـربا فعـالً عـ املمارسـات املعرفيـة

املمارسات احلالية م قبل املديري للتعامل مـع

يف ةـل جمتمـع املعرفـة ،وتوصـليف الدراسـة تم

املشـــا ل الـــ تعانيهـــا اتتمعـــات مـــا بعـــد

)2012

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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الصــناعية (جمتمــع املعرفــة) .وأوصــيف الدراســة

 -3متهوم "جمتمع املعرفة":

باســت دام لريــة أ ثــر مال مــة مــع املشــكالت

ثر احلدي يف التملا األخ ا عـ متهـوم

والتع يــــدات يف جمتمــــع مــــا بعــــد الصــــناع .

"جمتمــع املعرفــة" علــت ن ــا واســع ،وامل صــود

وأوصــيف

ــ لك بعــدد مــ اإلجــرا ات منهــا:

بهــ ا املتهــوم

ي ــ بعــ

الريمــو  ،حيــ

توجيـــ جهــــود املؤسســــات املعلوماتيــــة لوضــــع

تعــددت اآلرا واألقاويــل بشــرن  ،تال أع معظــم

وي العريضة لنظرية املمارسة ،التر يـد

املتكــري والبــاحثن يتت ــوع علــت أع متهــوم

علـــت احلاجـــة املللـــة ام تعلـــيم جيـــد لـــإلدارا

"جمتمـــع املعرفـــة" ي صـــد بـ ـ تـــوافر وتشـــجيع

العامــة ،وتعــادا الــتتك يف حتــدي العمليــة

مستويات مت دمـة مـ البلـ العلمـ والتنميـة

ا

التعليمية احلالية للمديري .
الث ـا :تناولــيف

التكنولوجية الـ

دراســة )(Vicky Guin, 2008

العالقـــة بـــن األدا ملؤسســـات التعلـــيم العـــال
وتريـــي ال ـــيم واملعت ـــدات يف اتتمـــع املعـــريف.
وحــــــــددت الدراســــــــة أع تإلجــــــــرا ات واألدا
املؤسس

تلا تبعا الختال اتتمع الث ايف

تـوفر املـادا املعرفيـة جلميـع

أفراد ه ا اتتمـع بـال اسـتثنا وبـدوع متييـ ،
حبي ـ ميك ـ ح ـ ُّ هــؤال األفــراد علــت تعلــم
يتيـة حت يـ االسـتتادا املتكاملـة والشــاملة
مــــ ـ املــــــواد املعرفيــــــة املتــــــوافرا وتوةيتهــــــا
واستثمارها وتدارتها بشكل مناسب ،ومـ ـم

احملــــيط باملؤسســــة .وأوردت الدراســــة بعــ ـ

فــ ع املعرفـــة هــ الــ متيــ اتتمـــع وحتـــدد

اإلجرا ات لت وير األدا  ،منهـا :ينبريـ لل يـادا

قدرتــ ـ علــــت االســــتمرار والصــــمود والت ــــدم

االقتنــاع برهميـــة التريـــي  ،تريـــي وت ـــوير بيئـــة

والتتو يف املنافسة (.)Rajan, 2003

احلــرم اجلــامع مــ خــالل مســاعدا أعضــا

وقد ةهر متهوم جمتمع املعرفة ألول مرا يف

هيئــــــة التــــــدريق واملــــــوةتن يف االرخنــــــراي

منتصا ع د الستينات م ال ـرع املاضـ  ،ف ـد

يتية قيادا

قــدم عــدد مـ البــاحثن نظريــات متنوعــة حــول

الث افــة املؤسســية الـ تــؤ ر يف عمليــة التريــي .

جمتمع املعرفة وخصائص وأبعادق ومكونات ،

وقد أةهرت األحبا أع السبب الـرئيق لتشـل

وم ـ أبــر ه ـ ق اجلهــود النظريــة الــ قــدمها

انــيف عــدم

 ،)Tuomi,وه ـ نظريــة

اجتماعيا .راا األهم م ذلك هو

جهــود التريــي يف التعلــيم العــال
االهتمام بتريي

افة املؤسسة.

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

الباح ـ

2011( Tuomi

خاصة بالسمــات العامة تتمع املعرفة وتر
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علت الوةائا واألدوار املعرفية علـت أسـاس أع

وتســــتند فكــــرا جمتمــــع املعلومــــات علــــت

ـــل

االخملاقــــات التكنولوجيــــة ،ولكــ ـ متهــــوم

حمــل رأس املــال ،حيـ تنهــا تعــرب عـ عناصــر

جمتمــــع املعرفــــة يشــــمل عــــددا مــــ األبعــــاد

Bratz

االجتماعيـــة واألخالقيـــة والسياســـية ،ولـ ـ لك

( )bratz, 2006أع جمتمـع املعرفـة ميثـل برناجمًـا

فهوأ ثر مشوالً مـ متهـوم جمتمـع املعلومـات.

املعرفـــة متثـــل منتجــا جديـــدا ميكــ أع
اإلنتـــاج ـ ـ الت ليديـــة ،ويـــر الباحـ ـ

متكـــامالً يتضـــم التعلـــيم والعلـــوم والث افـــة
والتكنولوجيا واالتصال ال

متثـل

لـها معـا

وحدا متكاملة ومتماسكة وقد أصب جمتمع
املعرفــــــة يف ضــــــو الت ــــــورات االقتصــــــادية
والتكنولوجيــــــــة واالجتماعيــــــــة وال تــــــــرات
التكنولوجية والثورا املعلوماتية ال حد يف يف
الع ود األخ ا م املؤ رات ال وية الـ متـارس
تر ا

ب ا وواسعا يف اتلا جوانب احليـاا

املعاصرا.
وبرنامج األمم املتلـدا2001 ،م ،سـلط الضـو
علــت أع جمتمــع املعرفــة يعتــرب ن لــة مت دمــة عــ
جمتمــع املعلوماتيــة ،وه ـ ا يتت ـ علي ـ

ــث م ـ

املتكــري ال ـ ي ينظــروع تم أع ت نيــة املعلومــات

واالنتشـــــار احلـــــال لتكنولوجيـــــا املعلومـــــات
واالتصــــاالت أوجــــد فرصــ ـا جديــــدا يف تنتــــاج
املعلومات ونشرها ،وحت ي فرص متسـاوية يف
الوصول ،وت اسم ح ي

للمعار  ،وهـ ا هـو

حجر ال اوية يف جمتمعات املعرفة.
ويـ ـ

ر

)2008

 (William,أنـ ـ نـــب بنـــا

جمتمعــات املعرفــة علــت أربعــة أر ــاع (حريــة
تعب  ،وصول اجلميـع ام املعلومـات واملعرفـة،
احــملام التنــوع الث ــايف واللريــوي ،الــتعلم اجليــد
للجميع).

 -السمات األساسية تتمع املعرفة:

تع الت ــــور املتســــارع يف ت نيــــة املعلومــــات
واالتصاالت (  (I C Tوالت ـور اهلائـل يف وسـائل
التن ل أد تم تضـعا  ،بـل نكـاد ن ـول فنـا

واالتصــــــــاالت قــــــــد أدت ام تدراك أع املعرفــــــــة

البعد املكان وتعاةم البعد ال مان  .تذ أصب

أصــبليف ه ـ املبــدأ وال ــوا الدافعــة لكــل أبعــاد

الناس اليوم ال يتلد وع عـ جمتمـع املعلوماتيـة

الــــتري ات االقتصــــادية واالجتماعيــــة والسياســــية

أو احلوسبة فلسب ،

اع يف السـاب ،

والث افيــة ال ـ حتــد م ـ حولنــا يف عــامل اليــوم

بـــل يتلـــد وع اليـــوم عـ ـ مـــا يعـــر اجتمـــع

(األمم املتلدا .جامعة الدول العربية2001 ،م).

املعرفة.

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

ما
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تع املعرفة أمشل وأوسع م املعلوماتية نوعا
و مًّــا .فاملعرفــة هـ اســت دام املعلوماتيــة مـ
أجل منتعة أو فائدا واا أع املنتعة ا

نسـ

يشهدها العامل يف الوقـيف احلاضـر أدت تم مـا
يســــمت اجتمــــع املعرفــــة الـــ ي تــــرب مساتـــ
الرئيسة فيما يل (احلسي 2001 ،م):

فــال بــد تذع لكــل معرفــة مـ فلســتة تضــع هلــا

 -3املعرفـــة هـ ـ املصـــدر الرئيسـ ـ املـــؤ ر

حمـــددات املنتعـــة والتائـــدا .هـ ـ ا التعريـــا يف

والتاعــــل يف احليــــاا اليوميــــة ل فــــراد

الواقـــــع يتمااـــــت مـــــع تعريـــــا اليونســـــكو

واتتمع ،والسياسة العامة.

(اليونســــكو2001 ،م) تتمــــع املعرفــــة برنــــ

 -2تشتمل املعرفة علت العلوم ،واإلنسـانيات،

اتتمع ال ي ت وم فيـ عمليـات النمـو والت ـور

والتكنولوجيـــــا ،والبلـــــ العلمـــــ ،

واالبتكــار عل ـت االســتعمال األمثــل للمعلومــات

والتنميــة البشــرية ،واإلبــداع ،والملبيــة،

وتكنولوجيا املعلومات واالتصـال ،حيـ يولـد

واللريـــات ،واألدب ،والتنـــوع ،والث افـــة

هــ ـ ا اتتمــــع املعرفــــة ،وينشــــرها لتلســــن

الت ليدية واملستملا.

مســــتو املعيشــــة وتوعيــــة احليــــاا للمــــواطنن
بشكل مستدام.

 -1ختتلــــا املعرفــــة عــ ـ املصــــادر املاديــــة
األخر ليق يف أنها

تع النمو والت ـور واالبتكـار ال يـتم تال بنـا
علت فلستة تضع احملـددات واألولويـات وال ـيم.

قابلة للنضـوب

وحســـــب ،بــــــل تنهـــــا تت ايــــــد وتنمـــــو
بالشرا ة وتعدد املست دمن.

به ق ا لتية ميكننا ال ول تع جمتمـع املعرفـة

 -4يعمــــل جمتمــــع املعرفــــة علــــت حتديــــد

هوجمتمـــع الـ ـ ي يعرفـــوع .والـ ـ ي يعـــر هـ ـو

املعلومــــــــات واملعرفـــــــــــــة وتنتاجهــــــــا،

ذلكم الرااد الـ ي يعـر مـاذا يريـد ويعـر

وحتويلها ،ونشرها ،واست دامهـــــا م

يــا يصــل تم مــا يريــد أو
ويعــر

ــ مــا يريــد

يــا يــؤم بعــد ذلــك مــا ح ـ ممــا

يريد (اليونسكو.)2002 ،
تع هــ ق التلــوالت والترييــرات اهلــائلــة ال
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

أجــــــل التنميـــــــة البشريــــــــــة.

 -1يعمل جمتمع املعرفة علـت تهيئـة ال ـر
الضـرورية جلعــل العوملـة ختــدم البشــرية
وتساعد يف رخائها.
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 -2تع جمتمع املعرفـة دائـب الت ـور والـتري
حن ـو األفضــل ،ولدي ـ م ـ أجــل حت ي ـ
ذلك ر ية عاملية طويلة األمد.

 -7املعرفــــة هــ ـ املصــــدر الــــرئيق لل ــــوا
السياسية تتمع املعرفة.

 -1لل اقة البشرية قيمة ممي ا لد جمتمع
املعرفــــة؛ جبعــــل البشــــر هــــم املصــــدر
الرئيق لإلنتاج واإلبداع.

أصبليف أهم عامل مـ عوامـل اإلنتـاج يف
مثل تلك اتتمعات.

 -2يف جمتمــع املعرفــة ،أصــول املعرفــة هـ
(رأس املال التكـري) وهـو منـتج أقـو
م الثـروا ،وحجـم العمـل ،ورأس املـال
املادي أو املال .

 -1يتميـ جمتمــع املعرفــة بالالمر

يــة يف

تنتاج املعلومات ونشرها.

 -1جمتمـــــع املعرفـــــة متواصـــــل ومملابـــــط

 -4تُلـــدد أســـعار معظـــم الســـلع مـ ـ قبـــل

بشـــــكل جيـــــد ومـــــتن عـــــرب وســـــائل

املعرفة الال مة لتنميتها ،بدالً م املـواد

االتصال والتواصل احلـدي  ،وميكنـ

ا ام والعمل البدن الال م إلنتاجها.

أع يصــل تم مصــادر املعلومــات بســهولة
ويسر.

 -30يعمــــل جمتمــــع املعرفــــة حتــــيف مظلــــة
اقتصــاد املعلومـــات ( Economics of

.)Information

 -33لد جمتمع املعرفة البنية التلتيـة املاديـة
املتينــــــة الــــ ـ ي ــــــوم عليهــــــا أساســــ ـ
االقتصــادي املــتن ،والــ تــوفر الــدعم
املادي لن ل املعلومات والعلوم وتوصيلها.
ويضــيا

)2007

 (Greco,بعــ

ا صــائ

اإلضافية تتمع املعرفة علت النلو التال :

 هـ ـو جمتمـــع قـــائم علـــت خلـ ـ  ،ونشـــر،واالســتتادا م ـ املعلومــات واملعرفــة ال ـ
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

 -1لــــد الريالبيــــة العظمــــت مــ ـ جمتمــــع
املســتتيدي مهــارا وتمكانيــة الوصــول
تم تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت
وابكة اإلنملنيف.

 -2جــ

ــب مــ قــوا العمــل والعــاملن يف

جمال املعرفة تاجوع تم درجة عالية م
التعليم وا ربا ألدا عملهم بشكل جيد.

 -7الدولــة تســتثمر بكثافــة يف

ــل األفــراد

والعاملن يف التعليم والبل والت وير.

 -1االبتكــار داخــل املنظمــات واملؤسســات
عملية ضرورية ومستمرا.

 -1ا دياد ال لب علت الوةائا ال تت لب
مهارات معرفية مت دمة.
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 Boydأع جمتمـــع

مكــاع املعلومـــات ،ولكــ أيضـــا لضـــماع أع

Rayward :

املعرفـــة قـــائم علـــت دعـــامتن أساســـيتن همـــا:

تست دم ه ق املعلومـات ب ري ـة مثمـرا ،وحتليـل

).(boyed, 1999

املعلومـات لتوليـد املعرفـة اجلديـدا .وهـ مسـؤولة

أ -نتاذ للجميع ام املعلومات وحرية التعب

ب -ت اسم املعلومات واملعرفة

دور مؤسســـات املعلومـــات يف بنـــا جمتمـــع
املعرفة:

يف امل ــام األول بتع ي ـ األمــة باملعرفــة املعاصــرا،
وال تعمـل علـت ت ـدم التنميـة ،والـ تعتمـد تم
حد

ب علت

تا ا األمة يف استيعاب املعرفـة

وفائدتها ).(Eduardom, 1995

تــؤدي مؤسســات املعلومــات دورا حموريًّـا يف

وملؤسســات املعلومــات وعلــت رأســها املكتبــات

بنا جمتمـع املعرفـة ،حيـ ت ـوم بـدور مهـم يف

دورٌ مه ـمٌ يف ت ليــل التجــوا الرقميــة ،فاملؤسســات

وضــع املعــار بتصــر اجلمهــور منــ ال ــرع

املعلوماتية مكاع الت ا ومر ـ نشـاطات افيـة

التاســــــع عشــــــر ،حــــــن اعــــــمل بوةيتتهــــــا

و مر ـ ـ طبيعـ ـ ومبـــادل للمعـــار  ،ون ـــة

االجتماعيـــة املهمـــة ،املرتب ـــة ب ـــوا بـــالتعليم،

التمتصـــل بـــن احمللـــ والعـــامل  ،وأدا دور عـــام

واجلامعـــــة ،والبلـــــ  ،وبت ـــــوير ال ــــــدرات

للوســاطة الث افيــة واالجتماعيــة ولتشــكيل ون ــل

االنسانية.

املعار علت تنوعها.

وت وم مؤسسات املعلومات بتلك املهمة لـيق

وتعتـــرب مؤسســـات املعلومـــات أداا لتشـــجيع

ف ــط ضــم اتتمعــات نتســها ،بــل أيضـا بــن

التنـــوع اللريـــوي والث ـــايف ،ال باالقتصـــار علـــت

بلــداع الكــرا األرضــية ومناط هــا ،وخصوصــا

وةيتتها الملا ية ولكـ بالسـماب ب دخـال هـ ا

عرب تقامة الشـبكات ،الـ تسـت يع أيضـا أع

التنوع تم املمارسات احلية .وهـ مكـاع حملـو

تضــــم تليهــــا أطاطًــ ـا أخــــر مــ ـ املؤسســــات

األميــة املعلوماتيــة ،وانتشــار املعــار يف تطــار

اجلامعــات ،ومرا ـ البلــو  ،واملتــاحا.

ال لــب املت ايــد علــت التــدريب يف

ــل منــاط

ودخــول املؤسســات الث افيــة يف متهــوم اــبكة

العــــامل مــ ـ خــــالل مســــارات تــــدريب فرديــــة

يضـــعها يف قلـــب رهانـــات اقتصـــادية مرتب ـــة

أ ثـر مـ معرفـة

ومجاعية .فملواألميـة تعـ

بـــــالنموذج اجلديـــــد للمعلومـــــات .ومؤسســـــات

يتية ال را ا والكتابـة ،ولكـ علـت التهـم

املعلومـــات ليســـيف مسـ ـؤولة ف ـــط عـ ـ حتديـــد

الصـــلي وال ـــدرا علـــت اســـت دام املعلومـــات
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الال مـــة ألدا مهامهـــا بتاعليـــة يف اتتمعـــات

تبتكــار بــدوع احملافظــة وتعــادا انتــاج املعــار

ال ائمة علت املعرفة ).(Eduardom, 1995

الساب ة ).(William, 2008

وتســ ـهّل مؤسســــات املعلومــــات النتــــاذ تم
املعلومــات ،ون ــل املعــار ونشــرها ،وتشــجيع
افة التجديد واألفكار اجلديـدا يف اتتمـع.
وتنــــوع أطــــاي الوصــــول تم املعرفــــة والــــ ي
يشكل تحد املواصتات الكب ا للمجتمعات
املعرفية.
وتؤدي مؤسسات املعلومـات دورا حامسـا يف
الت ــور ،اســاهمتها يف نشــر املعــار  ،بهــد
تن اص االست اب الشـديد لعاملنـا فيمـا يتعلـ
بالنتـــاذ ام املمتلكـــات الث افيـــة واملعلوماتيـــة.
فاملؤسســــات الث افيــــة ليســــيف مكانــــا ف ــــط
لللتــــاة علــــت املعرفــــة ،بــــل تســــهيل حيــــا ا
واستيعاب املعار وتشجيع احلوار ال ـائم علـت
املسا لة ،ويصب ب لك دورهـا هـو اإلجابـة عـ
التلــ ـديات املســــت بلية للث افــــة العلميــــة؛ فــــال

تع مؤسسات املعلومات مدعوا لل يام بدور
أساس يف جمتمعـات املعرفـة ،الـ ت ـام علـت
خل لـــة

ـــب ا للم

ـــات الت ليديـــة إلنتـــاج

املعـــار ونشـــرها وت بي هـــا .فاحلتـــاة علـــت
املعار احمللية والتنـوع اللريـوي واالرت ـا بـ يف
التضــا الرقم ـ ي تض ـ األخ ـ بعــن االعتبــار
تعدد مستويات العمل يف ةل جمتمع املعرفة.
ويشــريلنا التنــوع الث ــايف واللريــوي ،ووســائل
احلتــــاة عليــ ـ يف مواجهــــة اــــاطر التنميــــة
والتعمــيم وت اســم املعــار ال ـ حتــرص علي ـ
الثــورا املعلوماتيــة ،وســيتوجب علــت مؤسســات
املعلومات خل فضا ات مشمل ة حتافظ علت
التنـــوع ،وتثـــري هــ ا النـــوع .والشـــكل التـــال
يوضـ نســبة اللريــات املســت دمة علــت اإلنملنــيف
يف العامل العرب ( يت2032 ،م).

اللريات األ ثر است داما م جانب الشباب العرب علت ابكة اإلنملنيف
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ور م أننا نشهد جمتمعا عامليا للمعلومات،

تسهم مؤسسات املعلومات فيمـا ي لـ عليـ
التعلــيم املســتمر أو الــتعلم مــد احليــاا ،حي ـ

حيـ ـ ا دادت تكنولوجيـــا املعلومـــات بشـــكل

ميك أع تساهم ه ق الديناميكية يف حت ي

يتــــو

ميــــة املعلومــــات

جمتمــع املعرفــة ،فتكــرا تعلــيم الكبــار ال ـ

املتـــوافرا وســـرعة ن لـــها ،فـــ ع ال ريـــ ال ال

تظهــر يف بلــداع مل تســد فيهــا حاجــات التعلــيم

طـويالً ،فـ ع املعلومـات الضـرورا هلـا حتـت ت ــوم

األساس ـ  ،أخ ـ ت تكتســب أهميــة حامســة،

مؤسسات املعلومـات بت ـارب املعلومـات املتـوافرا

السـيما أنهـا تشــكل اـرطًا للتنميـة ،وميكـ

ببصـ ا وفكــر ن ــدي ،لتلليلــها وفر هــا وضــم

للــتعلم مــد احليــاا أع ميثــل جوابــا علــت عــدم

العناصر الـ يرونهـا األ ثـر أهميـة ام قاعـدا

است رار فرص العمل وامله املت ايد.

املعــــار  .فتــ ـري املعلومــــات لــــيق بالضــــرورا

وت ــوم مؤسســات املعلومــات باملســاهمة بتتعيــل

ــــل التوقعــــات يف

مصدرا للم يد م املعرفة ،بل ينبري أع تكـوع

التعلم مد احلياا .فمنـ أعمـال روبـرت هتشنسـ

األدوات الـ تســم بـــ "معاجلــة هـ ق املعلومــات"

 ،3121وهوســن  3174وال ـ تش ـ تم مص ـ ل

يف مستو املهنة.

(جمتمع متعلم  )learning societyوهو طـط جديـد

وم أهم صـتات جمتمعـات املعرفـة "ت اسـم

م ـ اتتمعــات ،حي ـ عمليــة ا تســاب املعــار

املعـــار " ،ولكـ ـ نالحـــظ أنـ ـ ر ـــم أننـــا يف

عمليــة مســتمرا طــوال حيــاا التــرد .فممارســة عــدا

عصر املعلومات ،وحن نوعد بنشو جمتمعـات

مه خالل حياا الترد نعـل االسـتمرار يف التعلـيم

املعرفة نر متارقة ت ايد الشـرو واإلقصـا ات

مـــد احليـــاا أمـــرا ضـــروريا .ويف التـــملا ال منيـــة

بن الدول النامية واملت دمة .صلي أع مجاه

نتســــها وضــــع بــــيمل درو ــــر ( )3123مصــ ـ ل

اإلنملنــيف تت ايــد بســرعة حيـ

جمتمع املعرفة ،حي ذ ر :أع مـ املهـم يف ذلـك

مــــا ي ــــرب مــ ـ  %1مــ ـ ســــكاع العــــامل يف

ــل ا ـ تعلــم الــتعلم ،حي ـ مل

3111م ،وتم  %2.7عـــــــام 2034م ،مـــــــنهم يف

يعـد الــتعلم ميـ ـ ـ ا للن بــة ،وال مـرتبط بسـ ّ معينـة

يســت دم اإلنملنــيف

اتتمــع وقبــل
بـــل ميتــ ــد تم

ـــل اتتمعـــات ط ـ ـــ ــوال حي ـ ـــ ــاا

الت ـ ــرد ).(Agnes, 2013
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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الشكل رقم ( )3يوض نسبة است دام اإلنملنيف علت مستو العامل مو عة حسب املناط

ويش الت ريـر العـامل لت نيـة املعلومـات تم

وتع ي التنوع اللريوي والث ايف ،والـ ي يشـكل

أع %20 :م سكاع العامل يف أيديهم  %10مـ

التلدي احل ي

الــــدخل العــــامل  ،وتشــــكل التجــــوا الرقميــــة

).(Raward, 2014

أمام بنـا جمتمعـات املعرفــــة

مشــكلة مــث ا لل ل ـ وم ـ املــرج أع الت ــدم

وينبريــ تنـــاد تـــوا ع بـــن محايـــة امللكيـــة

احلــال الكــب يف عــدد مســت دم اإلنملنــيف

التكرية والنهو

بامليـداع العـام للمعرفـة ،تذ

سيتباطر.

نب أع يظـل النتـاذ الشـامل للمعرفـة الدعامـة

تع ه ـ ق التجــوا الرقميــة تســهم يف تحــدا

الــ ستســـند املرحلـــة االنت اليـــة حنــو جمتمـــع

فجــوا أخــر أ ثــر ت ــارا لل ل ـ وه ـ التجــوا

املعرفة .والعمل علـت يـادا ال ـدرا علـت حتديـد

املعرفية وال ي جتمع التر ات امل تلتة للتـرو

وتنتــــاج ومعاجلــــة وحتويــــل ونشــــر واســــتعمال

املالحظــــــة يف احل ــــــول الرئيســــ ـة املكونــــــة

املعلومــــات مـــ أجــــل خلـــ وت بيـــ املعــــار

للمعرفــة ،وهلــ ا علـــت مؤسســات املعلومـــــــــات

الضرورية للتنمية االنسانسة.

ت ـــوير ال ـــــــــدرات واجلهــــــــود بــــ (النتـــاذ ام

ومـا ميكـ أع تسـهم بـ جمتمعـات املعرفـة

املعلومـــات) ودعـــم التعلـــيم والبلـ ـ العلمـــ ،

جبعـــل عـــامل الريـــد أ ثـــر خ ـــورا مــ خـــالل
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االنت ال احلر للمعلومـات ،ولتـوافر قـدر

ـب

مــ املعـــار  ،ومـ ـ التلـــديات الـ ـ تواجههـــا
مؤسســات املعلومــات خل ـ أاــكال مســتدامة

 -3تاكالية التنمية الث افية يف اتتمعات
العربية:

للبلـ  .وتلــك مهمــة ال ميكـ أع تــتم بتاعليــة
دوع تســـــهام مؤسســـــات املعلومـــــات يف تهيئـــــة

الث افـــة متثـــل مجلـــة ا ـــربات واملهـــارات،

املــواطنن ضــد التهديــدات ،وهلــ ا تعــد حجــر

ومنظومـــة ال ـــيم واالجتاهـــات الــ ترا مـــيف

األســاس يف سياســات األمـ البشــري والوســيلة

وترصــليف تتمــع يســت دمها علــت حن ـو خــاص

األساســـــية الـــ ـ ميكـــ ـ أع تشـــــجع نشـــــو

اســــت داما حيويًّــــا لتشــــكيل عاملــ ـ وتاــــباع

جمتمعات املعرفة.

حاجات .

 -4العوائ ـ أو احملــددات الــ

ميكــ أع

لــ لك البــد أع تكــوع الث افــة يف موضــوع

حتكم أو حتـدّ ،مـ جهـود مؤسسـات

ال لب م جهود التنمية والتريي  ،ولك نتيجة

املعلومـــــات وم ـــــدرتها علـــــت التوجــــ

مل ـ ا

حنوجمتمع املعرفة:

والت اليد الباليـة املورو ـة واأليـديولوجيات الـ

هنــاك بع ـ

املعوقــات ال ـ ينبري ـ الوقــو

ــايف طويــل م ـ ال هــر ،واالســتعمار،

تكرس الت لا والرييبية .هنا تكم مشـكلة

عندها عنـد الـتتك يف بنـا النهضـة والتوجـ

التريـــي يف ال ـــدرا علـــت تنميـــة طـــاذج معرفيـــة

ام جمتمـــــع املعرفـــــة ،وتن ســـــم ام نـــــوعن.

وتدرا يــــة جديــــدا ،وقــــيم وأخــــال ووعــــ

معوقـــات خارجيـــة ،وهـ ـ الـ ـ تتعلـ ـ بالبيئـــة

مجاه ي جديـد .تـدفع جهـود التنميـة وتـتال م

ا ارجيـــة ملؤسســـات املعلومـــات ون صـــد بهـــا

مــع مت لبــات اتتمــع املعــريف وأهداف ـ (ت ريــر

اتتمـــع ا ــــارج  ،وهنـــاك بعـــ
الداخلية ال

رخن

معوقــــات

مؤسسات املعلومات ذاتها.

وان القًــــا مــ ـ هــ ـ ا املتهــــوم نعــــر

لــــبع

املعوقات املهمة ال ينبري الوقو عندها عنـد

املعرفة العرب للعام.)2032-2033 ،
 -2تاكالية التناق

الكام يف جمتمع

املعرفة واقتصاد املعرفة:
التنــــاق

بــــن مبـــــدأ احلــــ يف امللكيـــــة

الــتتك يف بنــا النهضــة والتلــول ام جمتمــع

واســـــــت الليتها للجميـــــــع ،ومبـــــــدأ املســـــــاواا

املعرفة.

والرفاهيـــة االجتماعيـــة للجميـــع .أومـــا ميكــ
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الكـــام بـــن احلريـــة

الشــاملة ،باعتبــار أع رأس املــال البشــري يعــد

التعـــب عنــ بالتنـــاق

االقتصــــادية والعدالــــة االجتماعيــــة يف النظــــام

الر يــ ـ ا األساســــية للمضــ ـ قــــدما إلقامــــة

احملــرك

اتتمــع املعرفــة ( ت ريــر املعرفــة العربــ للعــام،

الرأمســال  ،هـو يف احل ي ــة التنــاق

للتريــــي يف النظــــام الرأمســــال  ،مــ ـ خــــالل
سياسات اجتماعية مل حت

املرج ّو منهـا حتـت

اآلع.

.)2032-2033

 -4سرعة تدف املعرفة:

اتتمعــات العربيــة ال ـ تتــدف عليهــا ــورا
ــــد يف

املعرفــة بســرعة هائلــة ،مل تــتري بعــد ،ال الــيف

فهــ ـ ا االن ســــام احلــــاد الــ ـ ي

اتتمعــات الســاعية تم اقتصــاد املعرفــة ،مــا

تعيش ق اعات

ث ا منها يف ياهب مراحـل

بن رخنبة تسي ر علت اقتصاد املعلومات حوال

تار يـــــة ماضـــــية نتا هـــــا العـــــامل املت ـــــدم

 ،%20وبــن البيــة حنـو %10ف ـ ا يف اقتصــاد

وتر ها خلت اراحل منية

ب ا.

املعلومـــات يـــؤدي تم ا ديـــاد الب الـــة ،وتتـــاقم

فمجتمــع املعرفــة الريرب ـ قــد ارتك ـ علــت

الت ـــر ،واحنســـار دولـــة الرعايـــة اإلجتماعيـــة

ــورات معرفيــة ،يف مراحــل تار يــة متالح ــة

احبــة

للوصول تم جمتمع املعرفة ،فهل مثة تمكانية

(اتيــدل2002 ،م)

ــل تلــك عوامــل

للتنمية والوصول ام جمتمع املعرفة.

أمام اتتمعـات العربيـة لتجـاو هـ ق املراحـل،

 -1تاكالية التريي يف نظام التعليم:

والعمــــل بصــــورا مت امنــــة ومكثتــــة واــــاملة

لعــل تاــكالية التريــي يف نظــام التعلــيم مـ

لتل يــ ـ مت لبــــات هــ ـ ا اإلجنــــا التــــار

أ ثــــر اإلاــــكاليات عالقــــة بعمليــــة تهيئــــة
اتتمع ام ما يسمت جمتمع املعرفة .فاملدرسـة
هــ املكــاع الــ ي يــتم فيــ تنميــة رأس املــال

واملشــار ة يف جمتمــع املعرفــة (ت ريــر املعرفــة

العرب للعام2032-2033 ،م).

 -1ارتتاع معدالت األمية:

البشــري ،ضــم اإلطــار العــام تتمــع املعرفــة.

تعــد مشــكلة األميــة تحــد أبــر الع بــات

بنــا رأس املــال البشــري يت لــب تــب سياســات

الـــ ـ تهـــــدد اتتمعـــــات العربيـــــة يف ســـــبيل

متكاملــــــة يف اإلصــــــالب الملبــــــوي والتنميــــــة

االرخنــراي يف جمتمــع املعرفــة ،وال ضــا علــت

االقتصـــادية واالجتماعيـــة ،وأع تصـــب خ ـــط

األميــة هــ أحــد امل ــاييق املهمــة أليــة بــرامج

اإلصـــالب الملبـــوي جـ ـ ا مـ ـ خ ـــط التنميـــة

باتتمعـــــــات العربيـــــــة

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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وتعــدادها للولــوج تم جمتمــع املعرفــة .وحســب

األميــة بــن الســكاع يف سـ  31ســنة باملن ــة

أحـــد تحصـــائيات اليونســـكو ،ت ـــدر نســـبة

العربية ( %21اليونسكو2031م).

معدالت معرفة ال را ا والكتابة علت مستو العامل

الصــورا الســاب ة توض ـ لنــا أننــا تذع ،ت ا
أعــداد

بربامج التعلم االبتدائ وقبل االبتـدائ مـ بلـد

ــب ا م ـ األمــين ،ال متتلــك املعرفــة

عرب آلخر ،وقد أحر ت الدول العربية ت ـدما

الال مــــــة الســــــت دامها يف حياتهــــــا العامـــــــة

ملموســـا منـــ عـــام 3111م يف ختـــ

أعـــداد

والوةيتية ،ويف مهارات احليـاا األساسـية الـ

األطتــــال ــــ امللــــتل ن باملــــدارس تم %21

يتم تعلمها مع ال را ا والكتابة.

 -3الملبية يف مرحلة ال تولة املبكرا:

ويؤ د ت رير اليونسكو2030م ،أع املؤاـر

التعلـــيم اجليـــد يف مرحلـــة ال تولـــة ميهـــد
للتعلــيم يف مراحــل

افــة ،وهــو تعلــيم

( ت رير املعرفة العرب للعام.)2032-2033 ،

الضـــروري واملتيـــد يف ت يـــيم مـــد الت ـــدم يف

لــ

حت ي التعليم اإلبتدائ الشـامل وتتاحـة فـرص

متكامل ينمـ ال ـدرات ،وينسـ بـن املعـار

البــد يف تكـــوي رأس املــال املعـــريف البشـــري

واملهــارات .وتتتــاوت معــدالت التلــا األطتــال

امل لوب تتمع املعرفة (اليونسكو2030 ،م).

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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 -2التعليم الثانوي للشباب:
تعكــق املؤاــرات تــدنيا اــديدا يف فــرص

وي ـ

ر البن ـ ـ ـ ــك الــدول أننــا تذا

نــا نعتــرب

الـتتك العلمـ أســاس امـتالك املعرفـة وتنتاجهــا

التعليم الثانوي املتاحـة أمـام الشـباب ،تذ يعجـ

ف ننــا نــدرك مــد مــا يتهــدد الــنش العربــ مــ

ع احلصـول علـت هـ ق الترصـة ( %11أو راـا

اـــاطر الت لـــا والعجــ عــ فهـــم ال ـــدرا علـــت

أ ثــر) مــ التالميــ يف هــ ق املرحلــة (ت ريــر

املعرفة العرب للعام.)2032-2033 ،
ولــــيق مــــ املع ــــول متكــــن الشـــــباب،
وت ويــدهم باملعرفــة واملهــارات وال ــيم الال مــة
لتلمل أعبا املست بل يف جمتمع املعرفة بتعلـيم
ينته لتري

ب منهم عند املرحلة االبتدائية

أو املتوس ة (اإلعدادية) باعتبارها نهاية التعليم
األساس ) وهل ا ف ع التوسع يف التعليم الثـانوي
مـ اــرن أع يوســع قاعــدا االســتتادا للشــرائ
الت ا م اتتمع.

 -1مؤارات التلصيل يف نظم التعليم:

تعتـــــرب دراســـــة تيمـــــيق  Timissمـــــ أهـــــم
املؤاــرات الـ تعتمــد عليهــا املنظمــات الدوليــة يف
رصـــــد مـــــد الت ـــــور أو الملاجـــــع يف مســـــتو

استشـــمار احل ـــائ العلميـــة حلــ ــل مشك ـــ ــالت
الواقـ ـ ــع وحتسين ـ ـ ـ ).(Raward, 2014
وتكشــا نتــائج بي ـ ا تــدن مســتو ال الــب
العربـ ـ يف املهـــارات ال رائيـــة والث افيـــة العلميـــة
والرياضية .تع حتسن نوعية التعلـيم ميثـل حتـديا
أساســـياً أمـــام الـــدول العربيـــة ،الـ ـ تســـعت تم
ترســيق النهضــة ودخــول جمتمــع املعرفــة (األمــم

املتلدا ،جامعة الـدول العربيـة2001 ،م) ،وسـيظل
الـــتعلم ال اعـــدا األساســـية الـ ـ تهيـــئ ل جيـــال
فــرص ا تســـاب املهـــارات وال ـــيم الــ تؤهلـــها
للتعامل مع املعرفة توةيتًا وتوطينا وتنتاجا.
 -4التنشئة االجتماعية:

التنشـــــئة االجتماعيـــــة عمليـــــة متواصـــــلة،
يكســب التــرد فيهــا

مــل العناصــر الث افيــة

ال تشكل هويت  ،وحتافظ علت دميومت م

التلصـــيل .وتظهـــر الدراســـة تم تراجـــع املهـــارات

معـــار  ،واجتاهـــات وقـــيم ومعـــاي  ،تـــؤ ر يف

عنــــد التالميـــ العــــرب ،لــــيق ف ــــط يف جمــــال

سلو هم يف مجيع جماالت احلياا (احلسـي ،

االستدالل ،وهو اتال األ ثر تع يـدا وصـعوبةً،

 .)2001وتتضـــم تلـــك التنشـــئة تنميـــة صـــورا

بــل يف جمــال املعرفــة ،وهــو اتــال الــ ي ي ــيق

ال ـ ات لــد التــرد ،وت ســاب عناصــر اهلويــة

ال درات البسي ة

الت

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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االجتماعية ،وتوعيت بها.
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تدماجـــ يف حمــــيط الث افــــة اإلجتمــــاع ،
عضـــو فعـــال ومـــواط

امـــل املواطنـــة يف

 -1اللريــــة العربيــــة والوصــــول تم جمتمــــع
املعرفة:

اتتمع ال ي ينتم تليـ  .والتنشـئة االجتماعيـة

اللريــة العربيــة أداا التكــر وحصــت  ،وهــ

ر يـ ـ ا أساســـية يف عمليـــة حتليـــل مت لبـــات

ليسيف أداا تتاهم وتواصـل فلسـب ،وتطـا هـ

البيئـــة التمكينيـــة احلاضـــنة إلعـــداد األجيـــال

أيضاً أداا تتك وترمـل .وتعـان اللريـة العربيـة

العربية ال ادمة للولوج تم جمتمع املعرفة.

أ مة وتواج حتديات تتعل بتعلمها وت سـابها

وعلــت الــر م م ـ التمــاي ات أو االختالفــات
يف التنشــئة االجتماعيــة بــن الــدول العربيــة ،أو
يف داخـــل

ـــل دولـــة علـــت حـــدا يف عمليـــات

توجهــات وأســاليب التنشــئة اإلجتماعيــة ،فــ ع
مثة قامسا مشمل ًا ،ويتمثل يف:

واســت دامها ،ويالحــظ ارخنتــا

عــدد املواقــع

املكتوبــة باللريــة العربيــة ،وه ـ ت ــدر حبــوال
 1110موقعاً.
وهنـــاك دعـــوات للتوســـع يف ترمجـــة العلـــوم
ومع ياتها احلديثة تم اللرية العربيـة وتدريسـها

أوالً :أنهــا تعــان اهلشااــة والضــعا أو مــا

باللريــة العربيــة ،ممــا يســاعد اللريــة العربيــة أع

هـايم) األنـوم .وهـ احلالـة

ــل

ي ل علي (دور

تصــب لريــة علميــة اــائعة االســت دام بــن

ال يتت د فيها اتتمع امتالك ال يم واملعـاي

فئــات اتتمــع ،ويكــوع عــامالً مهمًّــا يف نشــر

الـ ـ توجـ ـ ســـلو يات وتتـــاعالت البشـــر يف

الث افـــة العلميـــة ،والـــتتك العلمـــ (ت ريـــر

اتلا جماالت الواقع االجتماع .

املعرفــــة العربــ ـ للعــــام2033-2030 ،م) ،ومــ ـ

انيــا :يــاب أو ضــعا مؤسســات التنشــئة
االجتماعية األسرا والتعليم واإلعالم.
الثــــا :ضــــعا اتتمــــع املــــدن  ،وتراجــــع

الضـــروري بـ ـ ل اجلهـــود اإلضـــافية مـ ـ أجـــل
االهتمـــام اكانـــة اللريـــة العربيـــة وتصـــالحها
وت ويرهــــا وتدريســــها والنظــــر اليهــــا

ــــرداا

واحنســــار دور النشــــاي األهلــ ـ وتعــــاةم دور

للمســاهمة يف اإلنتــاج ،ولــيق يف ع لــة جمتمــع

السل ة.

املعرفة وت ورق.

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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 -3تدماج املرأا يف التنمية:

ألنهــا حت ـدّ م ـ ال ــدرا اإلنســانية وتعوقهــا ع ـ

يتصـــل متكـــن املـــرأا بتكامـــل احلريـــات

العمل واالن ال  ،وت لل اإلبداع وتعو التتاعل

وتـــوف احل ـــو اإلنســـانية للمجتمـــع

لـــ

احلريــــة واحليــــاا الكرميــــة ،وتنصــــا فئــــة
مهمشة يف جمتمعاتنا العربية .واملرأا تم جانـب
الرجـــــل عصـــــب أساســـ ـ يف عمليـــــة تنشـــــئة
األجيال ،ف ذا حتس وضع املرأا

انيف عامالً

قويًّــا يف تشــكيل ا صــية وع ــول الــنش ب ـل
و افة اتتمع

ل.

 -2تختا سياسات اإلصالب االقتصادي:

أ رت األ مة املالية الكرب ال طالـيف النظـام
املــال العــامل يف أواخــر عــام  2001علــت التنميــة
االقتصادية واالجتماعية يف املن ة العربيـة ،وأدت
تم ارتتاع مستويات الب الـة ،وارخنتـا

األجـور،

وأّـرت ســلبيًّا علـت متويــل بـرامج التنميــة ،ومـ ــم
يف بنــــا جمتمــــع املعرفــــة ،خاصــــة يف ال ب ــــات
الوس ـ ت والشــعبية .وتش ـ البيانــات تم أع بع ـ
الدول العربية تتعافت م آ ار األ مـة املاليـة العامليـة.
ويف هـــ ا اتـــال ،يعتـــرب التكامـــل اإلقتصـــادي
اإلقليم م لبا مهمًّـا (ت ريـر املعرفـة العربـ للعـام،

.)2032-2033

واملســـاهمة يف بنـــا النهضـــة.

مـــا أع ســــو

العمل ال ي يعتمد علت الت نية بشـكل مت ايـد
يت لب مهارات ال ميلكها

ث م الشـباب،

وتوضــ تحصـــا ات منظمـــة العمـــل العربيـــة أع

نسبة الب الة يف العامل العرب تملاوب بـن -31
 %20م ابـــل  %2عامليـ ـاً (ت ريـــر املعرفـــة العربـ ـ

للعام.)2032-2033 ،

 -4ضعا البيئات التمكينية العربية:

تع ضــعا البيئــات التمكينيــة االجتماعيــة
واإلقتصــادية واملعرفيــة يف معظــم دول املن ــة
العربيــة يرجــع تم عــدا عوامــل ،لعــل أهمهــا اع
املن ــــة العربيــــة تتت ــــر تم نظــــرا مؤسســــية
للمعرفـــــــة ،وتم مت لباتهـــــــا

التشـــــــريعات

ا اصــــة بهــــا .وميكــــ ال ــــول تع ال ــــوانن
والتشــريعات العربيــة مــا تــ ال يف أ لبهــا ــ
مؤهلة للتصدي لل ضـايا الـ ي رحهـا جمتمـع
املعرفة.
واجلــــدول التــــال يوضــــ ترتيــــب الــــدول

 -1الب الـــــة:

األعضــا يف اإلســكوا (األمــم املتلــدا ،اللجنــة

تشــــكل الب الــــة حتــــديًّا خ ــ ـ ا للتنميــــة

اال قتصادية واالجتماعية لريرب آسيا) وف مستو

وإلعداد األجيال لالرخنراي يف جمتمع املعرفـة،
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

النضـج يف البيئــة التمكينيــة2032 ،2033 ،م.
مج ،22ع ،2رجب – ذو احلجة 3417هـ /أبريل – سبتمرب 2032م

دور مؤسسات املعلومات يف دعم وتنمية جمتمع املعرفة :دراسة حتليلية

 -31ن ـــــ ـ

321

االســـــــتثمار يف رأس املـــــــال

الدول النامية واملت دمة يبدو أع التجـوا

االسـتثمار يف رأس املـال

الرقميـــة قـــد تتســـع ،ألع املعرفـــة تنـــتج

البشري :ولـيق ن ـ

املــادي ال ـ ي مينــع الــدول الت ـ ا م ـ الللــا

امل يــد م ـ املعرفــة ،وه ـ ا بــدورق ي يــد

بر ب البلداع الرينية.

االنتاجيــة .وهــ ا ين ـــوي علــت خ ـــورا

 -3التجــ وا الرقميـــة بـــن البلـــداع الناميـــة

ألي بلد أو مؤسسة التسعت تم املعرفـة.

املت دمة املنتجة للتكنولوجيا ،وبالنظر

فالـــــدول الـــ ـ ال تســـــتثمر اـــــا فيـــ ـ

ام املؤاـــــــرات املســـــــت دمة لت يـــــــيم

الكتاية يف التعلـيم والت نيـات احلديثـة

وت وير جمتمع املعرفـة (مثـل التلصـيل

ال تساب املعرفة جتد صعوبة مت ايـدا

العلمـــــــ ـ  ،االســـــــــتثمار يف البلـــــــ ـ

يف الللا برولئك ال ي حل ـوا بر ـب

والت ــوير ،الوصــول تم اإلنملنــيف )...يف

جمتمع املعرفة ).(Andreas, 2012
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مست دمو االنملنيف يف العامل:
أ ـــــد الت ريـــــر العـــــامل الثـــــان عشـــــر
لتكنولوجيــا املعلومــات ،بــرع التجــوا الرقميــة
اجلديـــدا فيمـــا يتعلــ ب ري ـــة تسـ ـ الـــدول
لتكنولوجيــا االتصــاالت واملعلومــات يف ســبيل
ت ــديم التنافســية واحليــاا الكرميــة ،ال ت ـ ال
قائمــة ،وأوضــ الت ريــر  -ال ـ ي جــا بعنــواع
"النمو والوةائا يف عامل فـائ االتصـال"  -أع

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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السياســـــات ال وميـــــة يف بعــــ االقتصـــــادات
النامية ال تعمل علت حتويل االسـتثمار يف ق ـاع
تكنولوجيــا االتصــاالت واملعلومــات تم فوائــد
ملموســــــة مــــ ـ حيــــ ـ التنافســــــية والتنميــــــة
والتوةيا ،فضالً ع التجوا الرقمية العمي ـة
ال ائمــــة بالتعــــل بــــن االقتصــــادات املت دمــــة
والنامية الـ تعـو الوصـول تم البنيـة التلتيـة
الرقمية واحملتو ).(Raward, 2014
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خــالل تشــابكات مؤسســية مثــل مؤسســات
التعليم واإلعالم (املسلم2001 ،م).
 ضــعا البيئــة املعلوماتيــة :نــب االهتمــام

 عــدم تو يـ ا ــربات وحتظهــا يف قاعــدا

بتوف بيئة معلوماتية حتتية قوية ،تساعد

بيانات جتعلها متاحـة لالسـت دام إلعـداد

علـــــت االرخنـــــراي يف جمتمـــــع املعرفـــــة،

أي دراسة برقل جبهد وتكلتـة ،مـع عـدم

وال درا علت بنا بيئات متكينية يف تنتاج

وضــــع تجــــرا ات وطري ــــة عمــــل تضــــم

املعرفــة وتدارتهــا ،ونشــرها ،وتوةيتهــا،

االتصــال املبااــر والتواصــل بــن أصــلاب

وتكريق افة االبداع.

ا ربا واملعرفـة واآلخـري بشـكل مـنظم

 عدم جاه يـة مؤسسـات املعلومـات إلدارا

ومستمر.

التجديــــد واالبتكــــار ،ون ــــل الت نيــــة،

 الصـــعوبات املاديـــة الـ ـ تعانيهـــا معظـــم

وتدارا البلــو والت ــوير ،ووضــع خ ــط

مؤسســات املعلومــات بســبب عــدم التــوا ع

اســــــملاتيجية طويلــــــة وقصــــــ ا املــــــد

بن ارتتاع الكلتة م جهة وعدم ال يـادا

(تبراهيم2001 ،م).

يف مي انية املؤسسة م جهة أخر  .وهلـ ا

 عــدم تــوافر نظــم تشــريعات واضــلة م ـ

نـــدعو تم اقتنـــاص فـــرص االســـتثمارات

اـــــانها أع تضـــــبط وتـــــنظم مســـــاهمات

األجنبية يف دعم جماالت ال درا العلميـة،

اجلهــات امل تلتــة ذات العالقــة اــا فيهــا

ومســــاهمة ال ــــاع ا ــــاص يف عمليــــة

ح و امللكية التكرية.

الدعم والتمويل (ختاج 2002 ،م).

 عـــــدم وجـــــود

ـــــوادر عاليـــــة الترهيـــــل

إلحــدا ن لــة نوعيــة تــدعم جهــود تقامــة
جمتمــــع املعرفــــة.وعــــدم تشــــجيع تبــــادل
ا ربات.
 عــــدم االهتمــــام بت ــــوير ســــبل النشــــر

 عــــدم تــــوافر خــــدمات تلـــ احتياجــــات
املتعلم ب ر جديدا.
 ضعا الب التلتية ملؤسسـات املعلومـات
م مراف وجتهي ات ومباعٍ.
 عدم وجود تدارا متتهمة للتريي ات وللدور

والتو يـــــع ،والتوعيـــــة بنتـــــائج البلـــــو

ال ي ميكـ أع ت ـوم بـ تلـك املؤسسـات

العلميــة ،وتوطينهــا يف الث افــة العامــة مـ

يف دعم اتتمع احمليط بهم.

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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 -4أهم املت لبات الال م توف هـا لتنشـيط

وي

 تنوع مصادر املعلومات وا دمات :ينبريـ

دور مؤسســـــات املعلومـــــات يف تنميـــــة

تـــوف عـــدد مـــ املصـــادر اإللكملونيــــة

جمتمع املعرفــة.

والت ليديـــة جمانـــا ،فضـ ـالً عـ ـ تنـــوع يف

ر  Agnesعـددا مـ املت لبـات نـب

توافــــــــرها يف مؤسســــات املعلومـــــــــات للوفــــــــا
بدورهــــا جتاق جمتمـــــع املعرفـــــــــة:(Agnes, 2013) :
 تـــوافر البنـــت التلتيـــة املعلوماتيـــة املهمـــة
لتكنولوجيــا االتصــاالت ( ،)ICTوتع ي ـ
رأس املــال البشــري لتســهيل الوصــول تم
املعلومات ال ه مصدر حيوي للمعرفة.
 بنـــــــا اـــــــبكة لإلنملنـــــــيف

ـــــــوا

اســــــملاتيجية ،واملشــــــار ة يف وســــــائل
اإلعـــــالم االجتماعيـــــة مثـــــل التيســـــبوك
وتويمل.
 املرافـ ـ والتجهيـ ـ ات :املبنـــت هـ ـو حجـــر
األســاس يف جنــاب املؤسســات الث افيــة يف
ت ديم

افة األنش ة وا دمات جلمهور

املستتيدي منهـا .واـري جاذبيـة املكـاع
واملبنـــت ،وختصـــي

مسـ ـاحات

ا ــــدمات امل دمــــة وخاصــــة ا ــــدمات
ال ائمـــــة علـــــت اســـــت دام الشـــــبكات.
وتكــوي جمموعــة

املــة مـ امل تنيــات

يف مؤسســــــــات املعلومــــــــات ،وأع يــــــــتم
فهرستها وتنظيمها جنبـاً تم جنـب ب ـر
جديدا وتتاحتها للجمهور.
 دعم املـواطنن والشـر ات واإلدارات يف
اتتمع احمليط باملؤسسة والتنوع يف طر
تسوي ا دمات هلم.
 تســهيل الوصــول تم املعرفــة بــري وقــيف،
وبري مكاع ،وبري اكل.
 عمل ارا ات اسملاتيجية بن املؤسسـة
املعلوماتيــــــــة والشــــــــر ات األخــــــــر ،
ومســاعدتهم يف ت ــديم معلومــات هلــم ع ـ
ســو العمــل ،والت نيــات احلديثــة وت ــديم
بع

املعلومات اهلامة االسملاتيجية

افيـــة

 تـــوافر اإلرادا السياســـية :إلنشـــا مدينـــة

ل نشـ ـ ة .واملســـاحات ينبريــ أع تكـــوع

معلوماتيـــــة ،اـــــا يف ذلـــــك احلكومـــــة

افيــة وت ســم وةيتيًّــا وتعمــل بشـــكل
جيـــد .وتـــوف أمـــا

للعمـــل واجتمـــاع

األفراد وتلبية احتياجات املواطنن.
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

اإللكملونية.
 وجــــود طــــاذج قياديــــة جيــــدا :متتهمــــة
للــــتري ات التكنولوجيــــة ،وللــــدور املهــــم
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ال ي ميكـ أع ت ـوم بـ تلـك املؤسسـات

أهميــة يف ت ــوير جمتمــع املعرفــة ،وه ـ :

يف دعم اتتمع احمليط بهم.

(اليونسكو.)2001 ،

 تــــب متهــــوم الالمر

يــــة يف اإلدارا،

وتنـــب تدارا املعرفـــة

ري ـــة لتـــداول

املعلومات.
 ت يييم احتياجـات املـتعلم ب ـر جديـدا،
وت ــديم خــدمات ب ــر اتلتــة ،ول ـ لك
فمؤسسات املعلومات حباجـة تم هيكلـة
أنواع اتلتة م ا دمات ألنواع اتلتـة
م املتعلمن.
 ينبريـــ أع يتــــوافر يف العــــاملن اجتمــــع

 احلتاة علت الملا ال وم .
 تتاحة الوصول العادل واملنصـا تم

ـل

مصادر املعلومات املتاحة لديها.
 تنشا وتسهيل سبل حتويـل املعلومـات تم
معرفة.
 االســــــهام بشــــــكل متســــــارع يف نشــــــر
التكنولوجيا اجلديدا.
 مؤسسات املعلومات حتتاج تم أع تكوع
قـــادرا علـــت االســـتجابة بشـــكل مناســـب

املعرفـــــــة املهـــــــارات الال مـــــــة لتلديـــــــد

وسريع ألي تريي ات تكنولوجية جديدا.

واست دام املعلومات يف أاـكال اتلتـة

 ت ــدم الت نيــة احلديثــة بشــتت أاــكاهلا

يف بيئة مع ـدا تت لـب عـددا مـ املهـارات

قاعــدا ان ــال مت دم ـةً للت ــوير املعــريف

لت يـــيم واســـملجاع املعلومـــات الـــواردا يف

تتضــــم أســــاليب ووســــائل جديــــدا ،مل

املصادر .وير بيمل درا ر......أع العاملن

تك ـ معروفــة م ـ قبــل ،لتوليــد املعرفــة

يف جمال املعرفة  -وهـ التئـة احلديثـة -

ونشرها وتوةيتها .وم خـالل ذلـك تُ ـدم

ستكوع ه التئة املهيمنة واملسي را م

املؤسســات وســائل جديــدا ،ميكــ مــ

خـــــالل تمتال هـــــا للمعرفـــــة ومهـــــارات

خــــــالل توةيتهــــــا بالشــــــكل املناســــــب

التعامل معها.

املســاهمة يف دعــم البلـ العلمـ وتوليــد

 وي

ر الت رير العامل لليونسكو عـددا

املعار  ،وتع يـ التعلـيم والتـدريب ونشـر

م ـ االســملاتيجيات لــتمكن املؤسســات

املعار  ،وتوسيع دائـرا اإلعـالم وتوصـيل

املعلوماتيــة ،لك ـ أع تــؤدي دورا أ ثــر

املعلومــــات ،و يــــادا الكتــــا ا اإلداريــــة

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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مـا أع هـ ق

مل تلــــا املؤسســــات واألعمــــال يف اــــتت

اإلخملاع وح و امللكيـة،

اتاالت ).(Grant, 1996

التشــريعات م ـ اــانها أع تــؤم ال اعــدا

 تــدب املــوارد املاليــة :تؤســق نظــم علــت

ال انونية املوجهة واملل مـة جلميـع اجلهـات

املســتويات اإلقليميــة وعلــت مســتو البلــد

املعنية بالعمل علـت تعـداد اتتمـع للولـوج

الواحــد تعمــل علــت تعبئــة املــوارد الال مــة

تم جمتمع املعرفة.

لتنتيـ ـ خ ـــط التريـــي  ،وميكـــ هلـــ ق

نظرا مست بلية ملؤسسات املعلومات يف ةل

النظم أع تستند علت ختصيصات تل اميـة

جمتمع املعرفة:

حكوميـــــة وضـــــريبية ،وعلـــــت تشـــــجيع

العامل يتلرك بسرعة حنو جمتمع معلومات

ال اع ا اص علت االستثمار األوسع يف

قــائم علــت املعرفــة ،وحتــول للنظــام الرأمســال

املعرفـــــة ،تضـــــافة تم الشـــــرا ة بـــــن

تم نظام معريف .وهل ا ف ع مؤسسات املعلومات

ال ــاعن العــام وا ــاص ال ـ تــؤول يف

حتتـــاج تم أع تكـــوع قـــادرا علـــت االســـتجابة

النهايـــــة تم تـــــرمن التـــــرص احلاضـــــنة

لتلك التري ات بشكل سريع ومناسب ،وتتوافر

واحملت ا للوصول تم جمتمع املعرفة.

لديها قدرا عالية علـت اسـت دام املعلومـات مـ

 حتتـــــــــاج مؤسســـــــــات املعلومــــــــــات تم

أجل حتسن ه ا اتتمـع وهـو جمتمـع املعرفـة.

اســملاتيجيات موحــدا ت ــوم علــت أســاس

وهـــ ق التريــــي ات أيضـــاً متلـــ  ،علــــت مجيــــع

نهضــة اــاملة لإلعــداد األجيــال ملت لبــات

مؤسســــات املعلومــــات تجــــرا تعــــديل

جمتمـــع املعرفـــة .تتبنـــت اســـت دام ت نيـــة

لتســ

املعلومـــات احلديثـــة ،تعمـــل علـــت تـــوف

واالجتماعيـــــة واالقتصــــــادية .وهـــــ ا يت لــــــب

البيئــــــة املناســــــب لت نيــــــة املعلومــــــات،

سياسات جديدا ،وتصالحات تنظيمية عاجلة،

واستعمال وسائل تضـم أمـ املعلومـات،

والنمويف ةل تدف املعلومات.

واملشــار ة اجلماعيــة وحت ي ـ االســتريالل
األمثل هل ق الت نية ).(Daft, 2003
 االهتمــــــام ببنــــــا نظــــــم واضــــــلة مــــ ـ
التشريعات والملخيصات واعتمـاد بـرا ات
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

املعلومــات أل ـــرا

ــــب

وتكشـــا بعـ ـ

التنميــة الث افيـــة

الت ـــارير الدوليـــة (البنـــك

الدول  ،األمم املتلدا2001 ،م) أع بع

البلداع

وخاصــــة الــــدول (األوروبيــــة واالســــكندنافية
والريربيــة ،و ـ لك اليابــاع والواليــات املتلــدا
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و نــــدا واســــملاليا)

ر هــــا االنت ــــال تم

أذهاع الناس ،وتسترير وقتاً طـويالً يف

الــــدول يف

الوصول تليها ووقتا طويالً لت ـوير تلـك

جمتمــــع املعرفــــة ،وال تــ ـ ال بعــ ـ

العصـــر الصـــناع وبعضـــها اآلخـــر يف العصـــر
ال راع ـ  .وتذا اعتــربت املعرفــة األ ثــر تنتاجــا
ملاذا مل يتم حتول

ل اتتمعـات تم املعرفـة

املعرفة.

 -2ســـعيف الـــدول الرينيـــة تم محايـــة ح ـــو
امللكيــة التكريــة (وخصوص ـاً بــرا ات

أوعلت األقـل تتجــــــ يف هـ ا االجتـاق ،و يـا

االخــــــملاع) ،وبالتــــــال

ميكــ حتويــل تلــك اتتمعــات الصناعيــــــــــة

املعرفة ال يتم ترمينها واحتكارها.

وال راعيـــــــــــــــــة تم جمتمعــــــــات معـــــــــــــــرفية

وســـاهميف تلـــك العوامـــل يف يـــادا التجـــوا

(اليونسكو2001 ،م).
والســبيل ام ذلـــك هــو ت بيــ املعرفــة مــ

ادت

ميــــــة

املعرفية بن البلداع الناميـة واملت دمـة.وهـ ا مـا
ميثل خ ورا للبالد ال تسعت تم الوصول ام

خــالل نظــام متكامــل م ـ املؤسســات البلثيــة

جمتمع املعرفـة ،والـ

والث افيــة ذات التوج ـ حنواالبتكــار ،وتنشــا

يف املســـت بل يف الللـــا بر ـــب الـــدول الـ ـ

وت بي فعال للمعار يعتمد علت أوسـع ن ـا

جنلــيف بالتعــل يف الولــوج تم جمتمــع املعرفــة.

علـــــــت الث افـــــــة واملؤسســـــــات وعلـــــــت اإلرادا

فاالستثمار يف التعلـيم والتكنولوجيـا اجلديـدا

السياسية يف تلك البالد.
فالتو يع

وحـــدق لـــيق

سـتجد صـعوبة مت ايـدا

افيـ ـاً ،فمـ ـ الضـــروري خلـــ

العـادل للمعرفـة عـرب البلـداع،

الظــرو املالئمــة لتشــجيع االبتكــار واإلبــداع

ومــــا ينــــتج عنــ ـ مــــايعر بــــالتجوا املعرفيــــة

والتعاوع .وما خال ذلك ل عواقب سلبية مثـل

هـــوأ رب معـــو النتشـــار املعرفـــة يف البلـــداع

هجــرا العلمــا ام البلــداع األخــر ال ـ ت ــدم

الناميــة ،ويــ

ر الت ريــر الســاب أع التجــوا

املعرفيــــة ترجــــع تم مــــا يلــــ ( :اليونســــكو،

2001م).

هلم فرص اقتصادية واجتماعية افضل.
ويـــــر روبـــــرت رايـــ ـ (3113م) أع البنيـــــة
ال ب يــة تتمــع املعرفــة ســو تصــب أ ثــر

 -3املعرفة الصـر ة ميكـ ن لـها بسـهولة

ــرا  ،م ـ خــالل ال يــادا االنتــاج وال لــب علــت

عــــرب ال مــــاع واملكــــاع ،أمــــا أجــ ـ ا

التلليالت أع

ــب ا مــ املعرفـــة الضــمنية ت ـــيم يف
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

املعرفة املنتجة لديهم .وتر بع

االقتصــــاديات املت دمــــة ســــو تعتمــــد علــــت
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مهـــارات معرفيـــة للعــــاملن يف جمـــال املعرفــــة

بـــارعن يف تـــوف مصـــادر املعلومـــات املتاحـــة

املهاريـة

واســــــتريالل أمثــــــل لتكنولوجيــــــا املعلومــــــات

مت دمة جداً ،وأع مست بل العمالة

يف اســـــت دام املعرفـــــة آخــــ ا يف االرخنتـــــا .

واالتصاالت ).(Wijetum, 2002

فاتتمعات ال ستملك املعرفة ه اتتمعات

ويف هــ ا اتـــال تـــرب ضـــرورا الـــدعوا تم

الــ ـ ســــتملك ال ــــوا مــ ـ خــــالل امتال هــــا

وضع خ ـة اسـملاتيجية إلقامـة جمتمـع املعرفـة

للمعرفة واملعلومات ).(Wijetum, 2002

العلمية والت نية ال ي يهتم بدورا ه ق املعرفـة،

ومع الدور املتري ملؤسسـات املعلومـات يواجـ
العاملوع يف ق اع مؤسسـات املعلومـات حتـديات
يف ةـــل قلـــة املـــوارد مـــع يـــادا يف حجـــم ونـــوع
مت لبــات املســتتيدي  ،يف ةــل جمتمــع املعرفــة
الي تصر دورهم ف ـط يف البلـ عـ املعلومـات
ولكـ تــدريب املســتتيدي علــت البلـ وت يــيم
واســملجاع املعلومــات .وأيضــا يف ةــل اســت دام
تكنولوجيا املعلومات أصب دورق احلصول علت
املعلومـــــات خـــــارج حـــــدود املؤسســـــة الث افيـــــة
).(Wijetum, 2002
ويف ةــــل اســــت دام املــــوارد املتاحــــة علــــت
اــبكة اإلنملنــيف علــت حنـو مت ايــد ،ينبريـ أع
يكــــوع لديــ ـ مســ ـؤولية تعريــــا املســــتتيدي
ب ــوانن ح ــو امللكيــة التكريــة .وأيضــا ي ــع
علت العـاملن يف تلـك املؤسسـات الـدور األ ـرب
ليق ف ط يف احلصول علت املعلومات ،ولك
أيضــــا ضــــماع أع تســــت دم هــــ ق املعلومــــات
ب ري ـــة مثمـــرا ،فرولئـــك نـــب أع يكونـــوا
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

ويوفر البيئة املناسبة لتتعيلها وتنشـي ها و يـادا
ع ائهــا ،اــا يف ذلــك تــرمن البيئــة الت نيــة
احلديثـــــة بشـــــكلها العـــــام ،وبيئـــــة ت نيـــــات
املعلومــات علــت وج ـ ا صــوص .فت ـ

ذلــك

ت ـــوير إلمكانـــات اإلنســـاع ،وبنـــا القتصـــاد
املعرفة ،وتع ي للتنمية ،وت ـوير للمجتمـع .وال
اك أع ذلـك لـيق بـاألمر السـهل ،بـل هـو أمـر
صعب ،وراا اا أيضا ،لكن ممكـ  ،بـل
وضروري أيضا.
املســـرلة امل روحـــة هـ ـ تتعيـــل دورا تنتـــاج
ونشـر واسـت دام املعرفـة العلميـة والت نيـة مـ
خـــالل بيئـــة مناســـبة .وال اـــك أع حمـــور هـ ـ ق
الدورا هو اإلنساع

مصدر للع ا م جهـة،

و م صد لالستتادا م جهة أخر .
ويف هـ ا اإلطـار علينـا أع نتهـم أوالً الوضـع
الــراه الــ ي

ــيط بنــا .ــم علينــا أع حنــدد

اياتنـــا االســـملاتيجية ،وعلينـــا بعـــد ذلـــك أع
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حنــــوّل هــــ ق الريايــــات تم أهــــدا تتصــــيلية

 -2تع عوامل التكامل والتعاوع مكتولة علت

متدرجـــــة قابلـــــة للتنتيـــ ـ  .وعلينـــــا أع نضـــــع

أر

املشــروعات الال مــة لتل يــ هــ ق األهـــدا ،

اســـــتثمارها يف ر

وأع حندد املهمات وأسـاليب التنتيـ  .وال بـد أع

ومشروعات تشكل بيئات ممكنة للتوجـ

يــــتم ذلــــك بع ليــــة مرنــــة وتعاونيــــة تســــتجيب

تم جمتمع املعرفة.

للمتري ات م ناحية ،واناهج وأساليب تداريـة

الواقـــــع العربـــ ـ

م ـ خ ــوات ســاب ة ،أمثلــة نتهــم منهــا ن ــاي
ال ـــوا ومصـــادر الضـــعا يف مسـ ـ تها،

ــ

تتمتع مس تنا بالكتا ا والنجاب املنشود.
ويف ضو ما سب " حنو جمتمعات املعرفـة "
ميك است الص ما يل :

 -3تذا

انـــــيف املعلومـــــات وسيــــــلة للمعرفـــــــة،

فليســـيف هـــ املعرفـــة؛ تذ تع املعلومـــات قـــد

وسياســـــات وخ ـــــط

 -1احلد م التجوا الرقمية أمـر مهـم ،لكنـ

سـليمة ،وخ ـوات حمـددا وجمدولـة منيـا مـ
ناحية أخر  .ولنا يف جتارب الدول ،وما خ ت

ل ـــــائ ينبريـــ ـ

ا  ،تذ تع التجوا الرقمية البا ما
ت ملع بتجوا معرفية أ ثر عم ًا وقدما.

 -4ســــتؤدي املعرفــــة دورا مت ايــــدا يف النمــــو
االقتصادي.

ما أنها تشكل أحـد أسـق

التنمية البشرية املستدامة.
تع مؤسسات املعلومات مـدعوا لل يـام بـدور
أساس يف ت وير جمتمع املعرفة ،ولك ت وم
تلك املؤسسات بالـدور املنـوي بهـا يت لـب ذلـك
جتنيد عدد

ب م العناصر ،منها:

ولــــــدت مــــ ـ الر بــــــة يف تبــــــادل املعرفــــــة.

 -3تع العــامل يتوج ـ بســرعة حنوجمتمــع قــائم

ومؤسسات املعلومات مكاع يـتعلم فيـ املـر

علــت املعرفــة ،فيــ

ــث م ـ املــتري ات،

فتلـ ـوّل املعلومـــة تم معرفـــة ،يف جمتمعـــات

وملواجهــــــة مؤسســــــات املعلومــــــات هــــ ـ ق

متعلمـــة ت ـــوم علـــت التـــدريب مـــد احليــــاا،

التريــي ات يت لــب وضــوب الــر  ،وتعــادا

وســــتب

تلــــك املؤسســــات دعامــــة انت ــــال

مجـــــاع للمعــــــار  ،بوةيتتهــــــا املعرفيــــــة
والت ويرية وطوذج املنظمة املتعلمة.
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

النظر يف األهدا األساسية لديها.

 -2توف طاذج جديـدا لل يـادا مـتتهمن للـتري ات
التكنولوجية واالجتماعية  ...تخل.
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 -1مضـــاعتة تســـهيل النتـــاذ تم تكنولوجيـــا
املعلومات واالتصـاالت ،والـ

تشـجع نشـر

املعرفة وت امسها ،وجتعل مـ تكنولوجيـا

ــــــل امل ملحــــــات اهلادفــــــة تم تشــــــجيع
التضام الرقم .

 -30تشجيع تقامة معاي وم ـاييق موضـوعية

املعلومــــات أداا أساســــية للمعرفــــة يف ةــــل

تســـــم بتعـــــين املواقـــــع الـــــ تتصـــــا

جمتمع املعرفة.

معلوماتهـــا باملصـــداقية وتتميـ ـ جبودتهـــا؛

 -4املشــار ة يف حم ـو األميــة املعلوماتيــة عــ

عمل

ه ا نمع جهود املؤسسات العامة

طريـ تمـداد جمتمــع املسـتتيدي باملهــارات

وا اصــة قــد يتض ـ تم تدخــال عالمــات

الال مة لتلديد واست دام املعلومات يف أي

اجلودا.

أاـــــكال اتلتـــــة ،وت يـــــيم واســـــملجاع
املعلومات الواردا يف املصادر.

 -1احل ـ علــت نشــر وتع ي ـ األدوات الرقميــة
والربجميــــــات احلــــــرا والتعامــــــل معهــــــا،
وتشــــجيع مصــــمم الــــربامج علــــت تنتــــاج

 -33تكثيـــا تنشـــا الشـــرا ات مـــ أجـــل
التضــــام الرقمــ ـ  ،و يــــادا تمكانيــــات
العمــل والتعــاون التبــادل لتبــادل وت اســم
املعرفة ونشرها (الدول 2032 ،م).

 -32متكــــــن مؤسســــــات املعلومــــــات مــــــ

مضـــامن مالئمـــة مـ ـ الوجهـــة الث افيـــة،

املشار ة يف دراسات اجلـدو الـ ت ـوم

تسهم يف ترقية حرية التعب .

بهــــا احلكومــــات ،والــ ـ متكــ ـ مــ ـ

 -2النهـــو

بـــاملي اع العـــام للمعرفـــة مـ ـ خـــالل

تســـــهيل نتـــــاذ املعرفـــــة أل ـــــرب عـــــدد مـــ ـ
املستتيدي .

 -7ينبريــ علــت مؤسســات املعلومــات أع ت ــوم
بدور مت ايد يف تنتاج املعار  ،ونشرها.

 -1تنشا ابكات وبنت حتتية جديـدا ختـت

اســـتنباي مؤاـــرات تتمـــع املعرفـــة مـ ـ
اــــــرنها املســــــاعدا يف حتديــــــد أفضــــــل
ل ولويــــات اســــتهدافًا لت لــــي

التجــــوا

الرقمية علت الصعيد احملل والدول .

 -31ت يــيم ا ــدمات ال ـ ت ــدمها مؤسســات
املعلومــات لبيــاع مــد تلبيتهــا الحتياجــات

بالت نيــات احلديثــة ،مــع تصــدار سياســات

اجلمهــــور ،مــ ـ حيــ ـ التنــــوير والتعلــــيم

وتشريعات اتصة.

والنشـــاي الث ـــايف ،وحماولـــة تقامـــة متـــاهيم

 -1تشـــجيع جهــود البلــ يف اجلـــودا الت نيـــة
وخاصة فيما يتصل بالعوملة ،ونب دراسـة
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

جديـــدا لتتمااـــت مـــع مت لبـــات جمتمـــع
املعرفة.
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 -13احلســــــــــي  ،س .ب ( )2001الثوابــــــــــيف
واملـــــتري ات يف جمتمـــــع املعرفـــــة .نـــــدوا
االسالم وجمتمع املعرفة .مس ط ،عماع:
مر ــــــ الســـــــل اع قـــــــابوس للث افـــــــة
اإلسالمية.

 -12صـــندو الن ـــد الـــدول ( )2032بيانـــات
وطنية.

 -11األمـــــم املتلـــــدا ( )2033 /2030ت ريـــــر
التنميـــة البشـــرية العربـــ للعـــام :الثـــروا
احل ي يـــة ل مــــم :مســــارات ام التنميــــة
البشــــــرية.عــــــدد خــــــاص يف الــــ ـ

ر

العشري  ،ب وت.

 -14اتيــــدل ،ع .أ )2002( .دراســــة م ارنــــة:

 -17ت رير املعرفة العرب للعام (.)2032-2033

 -11ختـــاج  .ع .)2002( .اجلـــودا الشـــاملة.
األردع .عماع :جامعة اإلسرا .

 -11ســـعد حممـــود الكـــوا  -حممـــد نـــايا
حممــود ( .)2007اجتاهــات ت ــور املعرفــة
يف الـــدول العربيـــة ومـــد مســـاهمتها يف
االقتصــــــاد املعــــــريف .املوصــــــل:

ليــــــة

االقتصاد واإلدارا.جامعة املوصل.

 -40مسرا

لـالت عمـوري ،اـابونية عمـر.

( .)2031توجهـــــات املكتبـــــة اجلامعيـــــة
العربية حنوجمتمع املعرفة يف ةـل تريـ ات
البيئـــــة األ ادمييـــــة .مهنـــــة ودراســـــات
املكتبــات واملعلومــات:الواقــع والتوجهــات

ملعوقــــات البلــ ـ العلمــ ـ يف مؤسســــات

املســــــــت بلية (ص  .)431 -401املدينــــــــة

التعلــــيم العــــال احلكوميــــة وا اصــــة.

املنــــــورا.الســــــعودية :االحتــــــاد العربــــــ

جملــة دراســات ا لــيج واجل يــرا العربيــة

للمكتبات واملعلومات.

(.)321

 -11املســـلم ،ل .ب .)2001( .أهميـــة احلتـــاة
علت املعرفة وا ربات املكتسبة.

 -12منظمـــة األمـــم املتلـــدا للملبيـــة والث افـــة
والعلـــــوم اليونســـــكو ( .)2001الت ريـــــر
العامل لليونسكو :مـ جمتمـع املعلومـات
تم جمتمعات املعرفة.
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

 -43صابر ،ج .)2001( .األبعاد الملبوية جلـدل
الثابيف واملتلول يف فلستة الملبيـة :دراسـة
حتليلــــة م ارنــــة يف اإلنســــا التكريـــــة
للملبيــــة العربيــــة .جملــــة دمشــــ للعلــــوم
الملبوية2). ،, 25(1

 -42عشــــــــيبة . ،د .)2001( .دراســــــــات يف
ت ـــــــوير التعلـــــــيم اجلـــــــامع يف ضـــــــو
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التلديات املعاصرا .ال اهرا :األ ادميية
احلديثة للكتاب اجلامع .

 -41حممـــــد ،س .م .)2003( .وةـــــائا اجلامعـــــة

حناع أمحد فرج

 -44وطتـــة ،ع .)2033( .يف اإل ـــملاب الث ـــايف
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املعاصر ،جملة املعرفة السورية (.)173
يت ،ع .ب .)2032( .مشهد تكنولوجيا

املصــــرية علــــت ضــــو االجتاهــــات الت ليديــــة

االتصاالت وابكات التواصـل االجتمـاع

واملعاصرا ،ال اهرا :دار الث افة للنشر والتو يع.

يف العامل العرب .

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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