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مقدمة يف علم املعلومات
النشأة والتطور حتى العصر الرقمي

*

تأل  :أمح ر ،زهري سل م ن لكي ،ن رمي ن رهلي
فتجية :أ ني ج ف تخلط ب**
مقدمة عن الكتاب ومؤلفيه:

لقد جد يف ا تلريف د

لكرد أن فصددهلا تليةددف (692ص) حترددهي علد تَخددف د تهاددل تل ددا

تل رتس ت تألجنب ة ا جم ل علم (درتسد ت) تمليله د ت ،وسدرا ول تلب ثةدة و ولدة إثبد ت للديف ا
عفضه وحتل له .
فيهـــا

املقــرر هــو كتــا ألــا كنــت "

هـــهي هـــي املـــريت اشوك الـ ـ ي ـ ـ

أمحد بدر يف تأليف كتـا بننـوا "مقدمـة يف

أســــتاذيت يف جامنــــة كــــير وســـ

علم املنلومات" ،ش كتبه ال ألفها أو شار

بالواليـــــات املتاـــــديت اشمريكيـــــة يف مر لـــــة

فيها خالل السنوات اخلمسني املاضية ،كانت

الــــــــدكتوراي بننــــــــوا "حتليــــــــل املنلومــــــــات

يف منظمهـــا عـــا علـــم املنلومـــات واملكتبـــات،

واســ جاعها "

علـــل الـــرأم مـــا أنـــه بـــدأ ياتـــه اشكا

Kent

"Allen

رويـــ ر

Information analysis and

يـــة

 "Retrievalوترمجـــــه للنربيـــــة بنـــــه طالبـــــه

واملهنيــة بتــدرير مقــرر التوعيــ النلمــي وعلــم

(

ــمت ساســم وشــوسي ســا ) ،فضــالا عــا

املنلومــــات لطــــال مر لــــة املاجســــت بقســــم

بنـــه طالبــــه الـــهيا ألفــــوا وترمجـــوا كتبــــا

املكتبــــــات اامنــــــة القــــــاهريت يف منتصــــــف

عنوانهــا "علــم املنلومــات" ومــنهم

ــمت ساســم

الستينيات ما القر املاضي ،وكا الكتـا

وحممـــد فتاـــي عبـــد اميـــا و ونار ـــا متـــولي

* أمحد أنور بدر ،وزه سليما مالكي ،ونار ا إمساعيل متولي ( )2330مقدمة يف علم املنلومات :الن ـأيت
والتطور تل النصر الرسمي .القاهريت :املكتبة اشكا ية.
** سسم املكتبات واملنلومات – كلية اآل ا – جامنة اإلسكندرية.
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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و سا السـريي  -مـا السـنو ية  -وأ هـم،

الثالــو والن ــريا لالحتــا النربــي للمكتبــات

ولنل ذلـك ينـو اك عوتـه املسـتمريت للبنـد عـا

واملنلومات (اعلم) والهو عقـد بدولـة سطـر عـا

احلركـــــات االنفصـــــالية اهنـــــة املكتبـــــات

احلكومــــــة وا تمــــــع والتكامــــــل يف بنــــــائ

واملنلومـــات والـ ـ ينمـــل بهـــا مت صصـــو يف

ا تمنــــات املنرفيــــة النربيــــة و صــــلت علــــل

النلـــوم الطبينيــــة واالجتماعيــــة واإلنســــانية يف

ايائ يت اشوك يف حبثها عا جمتمع املنرفة.

مرا ــل راســاتهم ايامنيــة اشوك ،واســتمرت

وخيـــتم الكتـــا بفصـــلني عـــا املنلومـــات

هـــهي الرســـالة يف تدريســـه يف جامنـــات مصـــر

وجمتمع املنلومات وجمتمع املنرفة والهو كا

والســـنو ية والكويـــت وسطـــر والســـو ا وفـــل

زه سضـب السـب بـبنه القياسـات ايديـديت

عمله كمست ار مييئة اليونسكو الدوليـة(فـل
ولـــة اإلمـــارات) وكمست ـــار يامنـــة الـــدول
النربية (باليما)

يف عرضه ميهي ا تمنات ايديديت

.

وإذا كا اإلنتـا الفكـرو لنلـم املنلومـات
ينــــــو إك عــــــام 3628م ــــــني أـــــ املنهــــــد

أمــــا امل ــــاركا االآخــــرا فهمــــا زهــــ

اشمريكــي للتوعيـ ( - )ADIالــهأ أن ـئ عــام

مــالكي و  .نار ــا متــولي مــا أعضــائ هيئــة

3607م – امســه إك ايمنيــة اشمريكيــة لنلــم

التدرير اامنة طيبة باملدينـة املنـوريت ،وهـ الئ

املنلومــــات ( )ASISفقــــد

ــــدرت عــــا هــــهي

يكوّنــا مــع أمحــد بــدر فريقاــا متكــامالا يف

ايمنيــــة وريتــــا حتــــتال القمــــة يف ا ــــال

فصول البداية والنهاية للكتا ويظهر ذلك يف

وأوميمــــا جملــــة ايمنيــــة اشمريكيــــة لنلــــم

تركي نار ـا علـل الفصـل اشول اـا حتملـه

وتكنولوجيـــــا املنلومـــــات ( ،)JASISTوالـــ ـ

مــا أعمــال بــول أو تليــت وعالستهــا بالقياســات

حتتــوو علــل مقــاالت أ ــلية تضــم الدراســات

الببليوم يـــــة ،كمـــــا ركـــ ـ ت علـــــل و ـــــل

والباوث عالية التأع وعانيهما الدورية الفريديت

تمــع

عل املستوأ الناملي وهي املراجنة السـنوية لنلـم

املنلومات منه أوائل التسنينيات و صـلت علـل

وتكنولوجيا املنلومات ( ،)ARISTكما شـهد

أول كتــوراي مناهــا جامنــة اإلســكندرية يف

عــــام 3628م نفســــه أول ذكــــر ملاهيــــه علــــم

ا ال ،ولنـل أخـر إزازاتهـا كـا يف املـ مر

 Borkoيف مقالــه

االستصــا باملنلومــات يف بدايــة ريا تهــا

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

املنلومــات للنــا

بوركــو ,H
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الصــا ر اجلــة التوعي ـ ( ،)ADولكــا التوعي ـ

والباــــوث اشجنبيــــة احلديثــــة حتمــــل عنــــوا

وعلــــــم املنلومــــــات كانـــــا يدرســـــا بــــــبنه

" راسات يف املنلومات" أو تل " مـدار املنلومـات"

ايامنـــــات اشمريكيـــــة (يف جامنـــــة كـــــير

 iويـــننكر ذلــك يف كتـــا كــل مـــا

ويس ـ

ري ـ ر منــه عــام 3693م وفــل جامنــة

كولومبيا منه عام 3693م).
لقد

schools

Buchland/ Machup/ Lester/ Koehler/ Cronin

وإ

كــا بنض ـهم ســد اســتمر يف عنــاويا حبــوعهم عــا

درت يف تقديم علـم املنلومـات خـالل

املكتبات واملنلومات أو عا علم املنلومات و دي.

النقد اشول لأللفية الثالثة عديت مراجـع وكتـب

يـــو عـــر امل لفـــو للكتـــا الـــهو بـــني

باللغتني اإلزلي ية والنربية ،فما بني املراجـع:

أيدينا(ص )70علم املنلومات ( راسات املنلومات)

الطبنة الثانية للموسوعة الناملية لنلم املنلومـات

علــــــــل أنــــــــه علــــــــم متنــــــــد الت صصــــــــات

رز Feathers

 Interdisciplinaryويهـتم أساسـا باملنرفـة والفهـم

وســ جر وترمجـــت املوســـوعة النربيـــة ،كمـــا

بكيفيـــــة اختيـــــار وعميـــــع وتنظـــــيم وتطويـــــع

اســـ ـتمر إ ـــــدار موســـــوعة علـــــم املكتبـــــات

واختــ ـ ا واســ ـ جاع وبــــو أو نــــوع أو شــــكل

واملنلومــات اررهــا آلــا كنــت  ،Kentكمــا

للمنلومـــــات (أمـــــا علـــــم املكتبـــــات فهـــــو علـــــم

واملكتبــــات اررهــــا جــــو فيــ ـ

ــدرت بنــه القــوامير ،منهــا ســامو

رايت ـ

 Reitzلنلم املكتبات واملنلومـات ،ويال ـأ أ

للمنلومات يتم تطبيقه يف املكتبات) ،كمـا ور
يف الصــــفاة نفســــها تنريــــف املوســــوعة احلــــريت

املوســوعات واملراجــع مازالــت تــربل بــني علــم

للويكيبيـــديا أ هنـــا

املنلومــات وعلــم املكتبــات ،وإ كــا بنــه

علوما للمنلومـات أو ختصصـات يصـنب ميي هـا

البــا ثني النــر ي مجــو هــهي املوســوعات أو

بنضها عا بنه وعا علم املنلومات ،وهي :علـم

الباـوث الـ عمــع بـني املنلومـات واملكتبــات

اشرشــيف /راســات االتصــال /علــم احلاســبات/

كمـــا يلـــل املكتبـــات وعلـــم املنلومـــات ســـوائ

علـــم التوعيـ ـ  /اإلنفورماتيكـــا /إ اريت املنلومـــات/

كانـت تبـدأ اصـطلمل املكتبـات أو املنلومـات

حبــوث نظــم املنلومــات /حمــو اشميــة املنلوماتيــة/

با يف علم املنلومات أو وجاهـة بـه ،ومـع ذلـك

راسات اإلن نت /إ اريت املنرفة /علـم املكتبـات/

فقـــد لـــو أ أ كـــث ا مـــا اشسســـام النلميـــة
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

قـــوالا عـــديت تـــرأ ذاتهـــا

راسات امليديا  /السيانوم يقا.
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3604م والــهو ينتــربي منظــم البــا ثني مقدمــة

نطاق املعلومات والرتكيزات يف الكتاب:
يال ــــأ القــــارز أ اشجــ ـ ائ الســــابقة يف

أساســية لنلــم املنلومــات عــم راســات املنلومــات يف

تنريــف علــم املنلومــات ســد

ــدرت ميــا كتــب

اشلفيــة الثالثــة خصو ـا يف الباــوث ال ـ اســتنا

مستقلة عديت (االختيار مثالا

ـدرت لـه كتـب

بها البا ـو زينـ ( )Zins, chaim,2007بــ ( )97عاملاـا

خمتلفــة مــا بينهــا كتــا نار ــا متــوك عــا

م ــهورا يف ( )32ولــة مــا بــني مائــة وعالعــني

إ اريت وتنمية املقتنيات وكتـب و راسـات أمحـد

تنريفــــا وضــــنها هــ ـ الئ للبيانــــات واملنلومــــات

بــدر عــا اخت ـ ا واس ـ جاع املنلومــات ،وهــها

واملنرفة واحلكمة

ي كـــــد

ـــــنوبة اختيـــــار موضـــــوعات علـــــم

املنلومات يف كتا تقد ي عنه.

()D-I-K-W

اختــار الفصــل عــديت تنريفــات لــبنه ه ـ الئ
النلمائ وركـ علـل ( )37وجهـة نظـر متباعـديت

وما عم فقد وضنت البا ثة يف هها التقيـيم
للكتا املنيـار التـالي ،مقارنـة هـها الكتـا

لطبينة املنلومات وهل:
 سد تكو شكال مـا أشـكال الطاسـة

بالكتب النربية الصا ريت يف ا ال ولكنها ال

شــــــبيهة بالكهربــــــائ ،أو أو شــــــكل

حتتــــوو علــــل آخــــر املســــتجدات يف املصــــا ر

طبيني آخر.

اشجنبية احلديثة الـ جـائت يف كتـا أمحـد

 شكل ما اخلا ية كماتوأ رسالة.

بدر وزمالئه خصو ا لل كيـ علـل م ـكلة



املنلومــات واملنرفــة النلميــة والتكنولوجيــة يف

شـــــــــكل مـــــــــا الســـــــــلع Commodity

كمصدر الختاذ القرار.
 عمليــة تتضــما تغــي ا يف احلالــة النقليــة

منور وتطور علم املنلومات.
الفصــل اشول (ص  )28بننــوا  :املنلومــات

الداخليــــــة للمتلقــــــل ،وذلــــــك نتيجــــــة

وتطـــور ا تمـــع مـــا اش ـــول التارخييـــة إك

للمــــــــــــدخالت أو اإلعــــــــــــالم  Inputأو

االست دامات املنا ريت:

.Information

ــــرص امل لفــــو علــــل البنــــد التـــــارخيي

 خا ــــــية رياضــــــية بــــــاملننل الفــــ ـ أو

للمنلومــات (ال ــفوية عــم املســجلة علــل الوســل

اميندســي كتلــك ال ـ تقلــل ال ــك ،أو

املتاح) عم علل أعمال اوتليـت وزمالئـه Paul Otlet

باعتبارهــــا اختيــــار مــــا بــــدائل حتــــت

يف عملـه بننـوا

Traite de documentation

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

عـام

منوسات طبينية عديديت.
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 املنلومات باعتبارها منرفة.

أنور بدر ( )2332عا الفلسفة والتنظ يف علـم

 املنلومات باعتبارها منرفة علمية.

املنلومات واملكتبات).

 املنلومـــات باعتبارهـــا منلومـــات علميـــة

وأخـــ ـ ا راســـــة بنـــــه جوانـــــب القيمـــــة
االجتماعيـــة للمنلومـــات و ـــنوبة وضـــع هـــهي

.Scientific Information
 املنلومات باعتبارها منلومـات عـا النلـم

القيمة يف استصا يات املنلومات.
الفصل الثاني ( 32فاة) بننوا  :م كلة

.Science Information

املنلومـــات واتســـاع الفجـــويت املنرفيـــة النلميـــة

 املنلومات باعتبارها بيانات.
 املنلومات باعتبارها قيقة أو قائ .
 املنلومـــــــــــات باعتبارهـــــــــــا اتصـــــــــــاالا
.Communication

ركّــــ هـــــها الفصـــــل علـــــل أ م ـــــكلة
املنلومــات وتض ـ مها تنبــع مــا اإلنتــا النلمــي
والتكنولـــــــوجي والطــــــ أو أنهـــــــا جـــــــوهر

 املنلومات باعتبارها مننل .Meaning

م ــــكالت املنلومــــات ،وإك جانــــب عــــر

 املنلومات باعتبارها حمتوأ رسالة.
 املنلومات باعتبارها إ راكاا .Perception
 املنلومات باعتبارها الوعي الكامل

والتكنولوجيا بني ول ال مال واينو :

All

.Consciousness
 املنلومـــات باعتبارهـــا إشـــارات طبينيـــة
.Physical Transmission Signals
ولنل ههي التنريفـات ملصـطلمل املنلومـات يف

التضـــ م عامــــة يف املنلومــــات واملنرفــــة إال أ
اللــــة امل ـــــكلة تظهــــر ب ـــــكل أوضـــــمل يف
املنلومــات الطبينيــة ومــا هنــا فقــد بــدأ الفصــل
باالختالفات الببليوجرافية والباثية بني النلـوم
الباتـــــة والتطبيقيـــــة واالنســـــانيات و النلـــــوم
االجتماعيــة وهــو اخــتال جــوهرو بــني النلــوم
الطبينيـــة (Science

 )Hardوالدراســـات اللينـــة

النهاية ما ي يد االرتبـا وفوضـل املفـاهيم ومـا

)Studies

ينطـــل إمكانيـــة توليـــد نظريـــة يرضـــل عنهـــا

بالضــــروريت علــــم اجتمــــاعي شنــــه يتنامــــل مــــع

 )Softوأ علــــــم املنلومــــــات هــــــو

ايميـــــع ،وإ كانـــــت النظريـــــة الرابطـــــة أو

االنسا وله بنـد تكنولـوجي أيضـا ،ومـا هنـا

ـــة تـــل مـــع

فقد نا أ بنه البا ثني يف ا ال إك ضـروريت

اخــتال هــهي التنريفــات( .مــا كتــا أمحــد

نقل الت صص إك كلية احلاسبات واملنلومات

امل ـــاركة مـــا زالـــت هـــي املق

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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(كمـــا هـــي احلـــال يف نقـــل سســـم املنلومـــات
واملكتبــات بالريــا

إك كليــة احلاســبات يف

جامنة امللك حممد با سنو ) ،واعتمد الفصـل
علـل راسـات النـا بـراير

 عــد الــدوريات كــا  0607يف احلقبــةال تنتهي عام (.)3646

 عــد الــدوريات كــا  363032يف احلقبــةال تنتهي عام (.)3677

)(Price de Solla

وكـهلك البا ـو جـا ميـدوز

))Meadows, J

089

فضالا عا منـو الت صـص يف املست لصـات

ومـــا بـــني املقارنـــات تـــور البا ثـــة النمـــوذجني

الطبيـة

التاليني:

واملست لصات الكيمائية .Chemical Abstracts

Index Medicus / Excerpta Medicus

 -منـــــــــو اإلنتـــــــــا الفكـــــــــرو للنلـــــــــوم

كما أور الفصل أيضا راسات ومنلومات

والتكنولوجيـــا مـــا  832عـــام (،)3623

عــــــا مســــــتويات وم شــــــرات الــــــدول تبنــــــ ا

إك  3363يف عام (. )3673

إلمكاناتهـــا النلميـــة والتكنولوجيـــة وأســـا

 منــو اإلنتــا الفكــرو للنلــوم االجتماعيــةمــا  092عــام ( ،)3623إك  438يف عــام
(.)3673

هــــهي االختالفــــات كمــــا جــــائت يف التقريــــر
النلمــــي النــــاملي لليونســــكو عــــام ( )3668أ
هنــا

أربنــة مســـتويات طبقاــا ملســتويات تلـــك

 -منـــو اإلنتـــا الفكـــرو لإلنســـانيات مـــا

الــــدول بالنســــبة لنــــد النلمــــائ واملهندســــني

 082عـــــام ( ،)3623إك  066يف عـــــام

ولإلنفاق علل الباوث والتنميـة والبنيـة التاتيـة

(.)3673

طبقـــا لك ـــا االتصـــاالت والتكنولوجيـــا،

وبالنسبة لنم الت صص يف إ دأ جماالت
الطب احليوو و ورياته النلمية كما يلل:

 عد الدوريات كـا  9يف احلقبـة الـتنتهي عام (.)3766

 عد الدوريات كا  49يف احلقبة الـتنتهي عام (.)3846

 عــد الــدوريات كــا  422يف احلقبــةال تنتهي عام (.)3866
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

وعـــد بـــرائات االخـ ـ اع ،وإمجـــالي التصـــدير
لقطاعات التكنولوجيا النالية ،ويظهر الفصل
هنـــا يف عـــديت جـــداول ،يـــو ظهـــرت مصـــر يف
املستوأ الثالو بند مثاني ول يف هـها املسـتوأ،
وختم الفصل الثاني ههي الدراسات اا يلي:
 لقد بائت منظم م ـروعات التنـاو بـني
ول الثــرائ املنــريف و ول الفقــر املنــريف
إك الف ــل ،وهــها ي ـ إك أ ســدرات
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النلـــم والتكنولوجيـــا يف منظـــم الـــدول

أمــا الفصــل الثالــو (28ص) بننــوا علــم

املتناميــة بنيــديت كــل البنــد عــا التنامــل

( راسات) املنلومات :بدايته وتطوري ومفاهيمه

بكفــــــائيت مــــــع التطــــــور االستصــــــا و

بني است ا وتصدير اشفكار مع الت صصات

واالجتمـــاعي والبيئـــي النـــاملي

( Abdus

.)Salam, 1989
 وفيما عدا بنه الدول القليلـة الكـب يت
(امينــــــــــد ،والصــــــــــني ،والربازيــــــــــل،
واملكســيك) ،وبنــه الــدول الصــناعية
ايديديت (كوريا اينوبيـة ،سـنغافوريت،
تايوا  ،مالي يا) وال بنت ساعديت علمية
سويــة لألن ــطة النلميــة والتكنولوجيــة،
فــــل الــــدول ذات الــــدخل املــــن فه أو
املتوســـل لـــير لـــديها مقومـــات توليـــد
املنرفــــة أ ــ ـالا ،فضــ ـالا عــــا ضــــروريت
االختيــار الفنــال واالمتصــاص واملالئمــة
واسـت دام املنرفــة املسـتور يت ،ومــا هنــا
جـــائ اتســـاع الفجـــويت املنرفيـــة بـــني ول
ال مال واينو .

اشخرأ ،فيد.
متهيد:
لقد مي النصف الثاني ما القر الن ريا
برأبــة عارمــة لوجــو علــم للمنلومــات انطالس ـ ا
مـــا املكتبيـ ـات  librarianshipوالببليوجرافيـــا
والتوعيـــ أو انطالساـــا مـــا التاـــول مـــا التوعيـــ
النلمـــــي إك املنلومـــــات النلميـــــة عـــــم إك علـــــم
املنلومات ،علل اعتبـار أ املنلومـات النلميـة هـي
امل كلة الرئيسة (يف تضـ مها وتنقـدها  ...إخل)
وال أ ت إك علم املنلومـات
)2003

Raber, Douglas,

 )July,كمـــا ظهـــر كتـــا مـــاكلو

وماتســفيلد

()Machlup and Mansfeld, 1983

وأ علم املنلومـات هـو علـم متنـد االرتباطـات
 Interdisciplinaryوأ خمتلـــــف الت صصـــــات
النلمية تست دم مفهـوم املنلومـات اخـل سـياق
هــها الت صــص يف كــل مــا علــم احلاســب أو

وانتهل الفصل إك سيـام منظـم الـدول اليـوم

الــــهكائ اال ــــطناعي أو علــــم املكتبــــات أو

بالتاول ما فلسفة االستنائ والتملك إك فلسـفة

السياسة املنلوماتية أو اللغويـات أو علـم الـنفر

 Accessوكجـ ئ مـا

أو الفي يــائ ،فض ـالا عــا النلــوم اشخــرأ ،أمــا

اليقظة النلمية يف الدول الناميـة حلـل م ـكلة

بدايــة القــر احلــا و والن ــريا فقــد شــهدت

املنلومات بفر ها ومنوساتها واجرائاتها.

ظاهرتا متمي تا  ،أوميمـا اسـت دام مصـطلمل

اإلتا ـة

vs. owner ship

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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علــــم املنلومــــات أو االســــتمرار يف اســــت دامه

املنلومــــــات ،ومهــــــا املنلومات،واستصــــــا يات

كمـــا هـــي احلـــال مــــع فيكــــرو يف طبناتــــه

املنلومــات ،وسياســات املنلومــات ،وأ هــا مــا

 )Vickery,Bأو

املوضــــوعات .ولنـــــل مــــا أ ـــــدث الدراســـــات

يفيـد لـوينرب ( )Luenberger, D,2006ويال ـأ

اخلا ـة افــاهيم علــم املنلومــات هــي الدراســة

امل تلفــــة وأخرهــــا 0

(2004

هنا أ املنلومات امل مولة لدأ فيكرو تتنـاول

املوسنة ال سام بها ـاييم زينـ

( Zins, Chain,

 )2007,وهـــــل وا ــــــديت مــــــا أربــــــع

نظــم املنلومــات واس ـ جاع املنلوم ـات واملــدخل

335-350

االجتمـاعي للمنلومـات وجمـاالت راسـات علــم

مقاالت،واســتنا يف راســته بـــ ( )97مــا ســا يت

املنلومــــات ومجــــع االســــتبانات بالنســــبة لنلــــم

ا ال مـا ( )32ولـة وكـا مـا النتـائج ()93

الكيميائ وأ ها ،أما البا و لـوينربجر فقـد

تنريف ا لنلم املنلومات.

مشل كتابة ما يراي ما مفاهيم علـم املنلومـات

وأول تنريف لنلم املنلومات هـو الـهو انتهـل

مرك علل املفاهيم اخلمسة وهي Entropy /

إليــــه مــــ مر منهــــد جورجيــــا للتكنولوجيــــا

Economics / Encryption / Extraction

بالواليـــات املتاـــديت وهـــو :النلـــم الـــهو يـــدر

 ،and Emissionأمــا تــدرير علــم املنلومــات

خـــواص املنلومـــات وســـلوكها والنوامـــل الـ ـ

فقـــد لو ظـــت ظـــاهريت ييــ يت لبـــدايات القـــر

حتكــــم تــــدفقها ووســــائل عهي هــــا لتيســ ـ

احلـــا و والن ـــريا وهــي اســـت دام " راســـات

اإلفا يت منها إك أسصـل ـد يكـا ،وت ـتمل

املنلومات" بدالا ما علم املنلومـات ،علـل سـبيل

أن طة التجهي انتا املنلومات وبثها واخت انها

املثــال ال احلصــر يف كتــب مي ائيــل باكلنــد

واسـ ـ جاعها وتفسـ ـ ها واســـت دامها" ،وســـد

 )Buckland,اشســـــتاذ ادرســـــة

جائ هها التنريف يف أول كتا م لف شمحـد

(2011

M,

املنلومـــات جامنـــة كاليفورنيـــا بربكلـــي ،أو
( )Wilson, T.D,2000اشستاذ ادرسـة املنلومـات

بدر بننوا علم املكتبات واملنلومات(.)3676
عـــــم تطـــــور علـــــم املنلومـــــات أو( راســـــات

اامنــة شــيفيلد يف بريطانيــا ،والبا ثــة ليسـ

املنلومـــات) لتضـــم أكثـــر مـــا مخســـني مـــريت

جــو وزميلــها كــوهلر يف كتابهمــا راســات

تنريفا ـا ،أور الكتــا الــهو بــني أيــدينا منهــا

املنلومات ،يو ترك فصوله علل املنلومات

تنــاريف باكلنــد  ،Bucklandالـ ت ــمل ر يــة

وا تمع وسلو الباـو عـا املنلومـات وتقنيـة

مو ديت ش وار اشرشيفات واملكتبات واملتـا ف

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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وخـــدمات اخلـــل املباشـــر ،وأ ي ـــمل النلـــم

اشساســـــي شعضـــــائ هـــــها املنهـــــد هـــــو إ اريت

راسة البيانات واملنلومات واملنرفـة واحلكمـة

املنلومــات النلميــة والتكنولوجيــة ،أو تنظــيم

أو الرسالة وكـهلك تنريـف كـارولني هيثـور
(جامنـــة إلينـــوو) وتنريـــف هورلنــــد

املنلومـــــات النلميـــــة وتقـــــد ها إك زمالئهـــــم

Hyrland

البـــا ثني والنهـــو

بقطـــاع الباـــوث والتنميـــة

وايمنيـــــة اشمريكيـــــة لنلـــــم وتكنولوجيـــــا

& Development

 ،Researchوكــا مــا بــني

املنلومات وتنريف النلم بوتل وتنريف بوركو،

علمائ املنلومات اشوائـل يف أمريكـا وبريطانيـا

عـــم تنريـــف هـــارمو جلـــني

Harmon Glyn

بـــــــــــــروكر ،Brooks B.C.وكليفـــــــــــــر و

وأخ ا تنريف الكتا الهو بني أيدينا والـهو

 ،Cleverdonوف عــــور  ،Fairthornوجارفيلــــد

سبقت اإلشاريت إليه.

،Garfieldوكــــــــوخا ،Kochenوالنكســــــــ

ومــــع ذلــــك فمــــا زال اإلنتــــا الفكــــرو يف

 Lancasterوســـــالتو  ،Saltonو و ســـــوال

القر احلا و والن ريا يباو عا جـهور علـم

براير  ، De Solla Priceوفيكرو B.Vickery

املنلومات يو ير ي بنضهم كنلم له منهجيته

عــــم تنــــاول الفصــــل خطــــل تصــــنيف علــــم

و راســاته إك التوعي ـ والــهو كــا يــدر
أمريكا يف جامنة كير وسـ

يف

املنلومـات وسـد أور جـاييم زينـ

( Zins, Chain,

ريـ ر منـه

 )2007,عـــد ( )28نظامـــا ومنوذجـــا لتصـــنيف

عام 3693م ،والهو ختر فيها أمحد بدر عـام

املنلومــات وهــهي الــنظم التطبيقيــة مبنيــة علــل

3620م يف جامنــة كولومبيــا يف النــام التــالي،

حتليـــل التنـــاريف اخلمســـني لنلـــم املنلومـــات

ولنـــل هـــها هـــو الـــرأو الـــراجمل خصو ـــا أ

الساب اإلشـاريت إليهـا وهـل ت ـتمل سـتة منـاذ

املستوأ التطبيقي لنلم املنلومـات سـد أسـهم يف

 Modelsوهل:

مــيال هــها النلــم واالعــ ا بــه ،يــو يـــر ّ

 -3النمـــــوذ الـــــهو يضـــــم التكنولوجيـــــا

بنضــهم مــيال علــم املنلومــات إك عــام 3698

النالية ( Hi-techأو أ علم املنلومات

عنـــــدما أن ـــــئ منهـــــد علمـــــائ املنلومـــــات يف

يضم  D -I-K-Mكما يف جمال تطبي

بريطانيــــا ،يــــو اســــت دم مصــــطلمل "عــــا

)Hi-tech

املنلومات"

Scientist

 Informationللتميي بينه

وبــــني "علمــــائ امل تــــربات" وكــــا االهتمــــام
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

 -2النموذ التكنولـوجي  D -I-K-Mوالـ
تطب يف ا ال التكنولوجي.
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 -0النمــوذ الثقــايف أو التطبي ـ يف ا ــال
الثقايف.

 -4النموذ اإلنساني الناملي الهو يطبـ يف
ا ال اإلنساني.

 -9النمــــوذ النــــاملي احليــــوو الــــهو يــــتم
تطبيقـــــه يف ا ـــــال النـــــاملي احليـــــوو
World

 ،Livingســوائ إنســاني أو أ ـ

إنساني.

Science

Information

)ISA( Abstract

(الهو جائ يف كتا حممد فتاي عبد اميا و
طبنــة عــام  ،)2338وهنــا اآل أيض ـا أ ــدث
خطــل تصــنيف علــم املنلومــات وال ـ جــائ بهــا
ـــاييم زينـ ـ

()Zins, Chain, 2007, 645-672

وتضـــم  28نظـــام تصـــنيف لنلـــم املنلومـــات يف
بداية القـر احلـا و والن ـريا ،اختـارت منهـا
كاتبــة هــهي الســطور التصــنيف الــهو وضــنه

 -2النموذ أـ اإلنسـاني أو أنـه يطبـ يف

ونالد هاوكن Hawkins, Donlad؛ شنه ينمـل

مجيع الكائنـات البيولوجيـة والطبينيـة

حمررا ملست لصات علم املنلومات ( )ISAيو

أو إنسانية وأ إنسانية ومجيع اشنـواع

يصف نظام التصنيف ايديد الـهو وضـنه أنـه

الطبينية.
وإ أكثـــر النمـــاذ املطبقـــة هـــو النمـــوذ

تصنيف موضوعي ومصـمم لألأـرا

النمليـة،

وهــها التصــنيف يضــم ( )32سســما رئيس ـا ()29

الثقايف ،فضالا عا اسـ اح ـاييم زينـ بتاويـل

سســما فرعي ـا باملقارنــة بالتصــنيف القــديم الــهو

علم املنلومات إك علم املنرفة سد لقي سبوالا ما

ذكــري فتاــي عبـــد اميــا و وي ــمل( )7أسســـام

عد مت ايد ما البا ثني والنلمائ.

رئيسة ،و( )73سسما فرعيا لنام ( )3683الـوار

وإذا كــــا هنــــا يف الدراســــات الســــابقة

يف كتابـه "مقدمــة يف علــم املنلومــات" ،الصــا ر

تصـــــنيف منـــــرو للنـــــاملني يف جمـــــال علـــــم

عام( )3680واملوجو أيضا يف كتابة مقدمـة يف

املنلومــــــات ،وهــــــو نظــــــام تصــــــنيف جملــــــة

علــــم املنلومــــات نظــــريت جديــــديت والصــــا ر عــــام

مست لصــــــات علــــــم املنلومــــــات لنــــــام 3683

(.)2330

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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التصنيف القديم للمست لصات ()ISA

التصنيف احلديو ارر( )ISAونالد هاوكن

( )3683لدأ فتاي عبد اميا و واملهكور أيضا يف

( )2337يف التصانيف احلديثة

طبنة الكتا عام 2330م
اشسسام الرئيسة:

اشسسام الرئيسة:

 -3علم املنلومات والتوعي .

 -3حبوث علم املنلومات.

 -0إن ائ املنلومات ون رها.

 -0مها املنلومات.

 -2طرق الباو.

 -4ميي املنلومات ووضنها.

 -2تنظيم املنرفة.

 -4القضايا ا تمنية.

 -9مناية املنلومات وضبطها.

-9

 -7خدمات املكتبات واملنلومات.

 -7تكنولوجيا املنلومات.

 -2نظم املنلومات وتطبيقاتها.

وتضم ههي اشسسام الرئيسة ( )73تقسيما فرعأا.

ناعة املنلومات.

 -2الن ر والتوزيع.

 -8املنلومات اإللك ونية والنظم واخلدمات.
 -6املصا ر املوضوعية ااد يت وتطبيقاتها.
 -33املكتبات واخلدمات املكتبية.

 -33املنلومات احلكومية والقانونية وسضاياها
وتضم ههي اشسسام الرئيسة ( )29تقسيما فرعأا.

ولـــير هنـــا اتفـــاق بـــني تصـــنيف علـــم

أو كتا عربي تل االَ عا هها املوضوع)

املنلومــــــــات القــــــــديم لــــــــــ ( )3683( )ISAأ

يــو عبــت أ جــهور علــم املنلومــات تنــو يف

مست لصـــــات علـــــم املنلومـــــات والتصـــــنيف

منظمها لنلمائ النلـوم الطبينيـة كمـا تظهـر

احلــالي ( )2337الــوار بكتــا أمحــد بــدر

مع بنه النماذ التالية:

وزمالئــه (ص  ،)76 -74وســد تنــاول الفصــل



الثالــــو راســــة تقييميــــة عــــا عالســــة علــــم
املنلومـــــات بكـــــل مـــــا النلـــــوم الطبينيـــــة
واالجتماعيــة ( ،وهــهي الدراســة أ ـ وار يت يف
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

حبوث النلم الطبيني ( Vannevar Bush /
)Derek De solla Price



الرياضيات واإل

صائ ( Von Neumann /

)Zipf / Lotka
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 املنلومات الكيمائية واميندسية ( Allen
.)Kent

 الكميائ ( )Brian.Vickeryو(أمحد بـدر
اصــر) ومــا كتبــه مصــا ر املنلومــات
والتكنولوجيـــــــا ( )2333ار املـــــــري ،
ومقدمـــة يف النلـــوم الباتـــة والتطبيقيـــة
( )2336ار الثقافة النلمية ،وسد اعتمد
أمحد بدر كتا آلا كنت  Kentعـا
حتليــل واس ـ جاع املنلومــات ككتــا
مقـــرر علـــل طالبـــه منـــه عـــام / 3624
.)3629
 نظريات املنلومات ()Weaver / Shannon

 السيربناطيقا (.)Norbert Wiener
 نظريـة الـنظم ( Von Beralanfy , James
.)Miller


الهكائ اال

طناعي ( Herbert Simon /

.)Feigenbaum
 الطــب ( Shortiff / Marsden Blois /
.)Kjell Samuelson


املنلومـــات النلميـــة والتوعيـــ

(

Taube

.)/Eugene Grafield


الف

يائ (.)Lawarence Heilprin,Blois
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راســـات علـــم املنلومـــات ســـد تـــأعرت بوضـــوح
بنلمـــائ النلـــوم الطبينيـــة يف الـــبال اشوروبيـــة
وامينــد (مثــل رازاناعـــا ) إال أ الــهيا محلـــوا
م ـــــنل التقـــــدم والتطـــــور يف تـــــدرير علـــــم
املنلومـات وتطبيقاتــه النمليـة يف مصــر والــوطا
النربـــي كـــا منظمهـــم مـــا خرلـــي النلـــوم
االجتماعيــة ،ومــنهم علــل ســبيل املثــال

ــمت

ساسم ،ولنلـه أكثـر الـهيا سـاموا ب مجـة أهـم
الكتــب اشجنبيــة يف علــم املنلومــات للنربيــة،
حممــد فتاــي عبــد اميــا و الــهو أشــر علــل
ترمجــــة املوســـــوعة الدوليـــــة لنلـــــم املنلومـــــات
واملكتبات ،كما أنـه الو يـد بالنـا النربـي
الهو أ ـدر الببليوجرافيـات احلا ـريت لإلنتـا
الفكرو النربي يف ا ال.
وي مل الفصل الثالـو أيضـا أبـرز وأ ـدث
التطـــورات يف علـــم املنلومـــات ،يـــو مشلـــت
منظم الكتب النربية مدأ تأعر علم املنلومات
بالت صصات اشخرأ وتأع ي الضنيف يف هـهي
الت صصــات ،بــدئا مــا كــل مــا أف ــارباناي
اميندو والصباغ النربي يف رسالتيهما للـدكتورايت
ما أمريكا ،تأعر علـم املنلومـات بــ ( )46جمـاالا

 عا احليايت (.)Crick / Watson

رئيسا وفرعيا عند امل لف اشول وأعبـت الصـباغ

أما بالنسبة لنالسات علـم املنلومـات بـالنلوم

وجــــو ( )00جمــــاالا أو ختصصــ ـا علــــل علــــم

االجتماعيــــة فهــــو جــــ ئ منهــــا ،وإذا كانــــت

املنلومــات ،وهنــا كتــب أخــرأ أشــارت إك
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الت صصات ال أعرت يف علـم املنلومـات ومـا

أو أ تصدير اشفكـار مـا علـم املنلومـات إك

يبـــون  Debonsوزمالئـــه الـــهو

احلقــول اشخــرأ ســد زا بدرجــة ذات اللــة مــع

ترمجه أمحـد بـدر ،وفتاـي عبـد اميـا و وجـائ

ال ـ ما ،وأ عــد أوراق الباــوث يف أــ علــم

فيه أ ا االت التالية هي اشكثر تـأع ا علـل

املنلومـــــات والـــ ـ است ـــــهدت مـــــا اإلنتـــــا

علــــم املنلومــــات وهـــي الفلســــفة والرياضــــيات

الفكـــرو لنلـــم املنلومـــات ســـد زا مـــا 03682

بينهـــا كتـــا

واإل صائ واللغويات وعلم السلو  .أما التطـور
احلديو فيظهـر يف عمـل البا ثـة بلي كـرونني
 Croninرائــديت راســات املنلومــات بــني مســتور
 Importerومصددددد

 Exporterلألفكـــــار ،وســـــد

خـــالل الفـ ـ يت 3677-3682إك  383376خـــالل

الف يت  ،2332-3677أو ب يا يت سدرها.%094
ويــرو البا ثــا
Meho,L.,2008

كــرونني وميهــو( Cronin,

& )B.أ هـــــــهي ال يـــــــا يت

أشار الكتـا الـهو بـني أيـدينا إك الدراسـات

الصـــــاروخية increase

النديـديت واملتنوعــة عــا اشفكــار والت صصــات

االست ــها ات اشجنبيــة مــا اإلنتــا الفكــرو

الــ أعــرت علــل علــم املنلومــات خصو ــا يف

لنلــم املنلومــات ينــو إك تطــوريا  :أوميمــا منــو

راســــتها عــــام( )3663مــــع زميلــــها ب ســــو ،

احلقــــول الباثيــــة الـــ تــــأعرت ما يـــ ا بتقــــدم

ولكــا راســاتها مــع لوكمــا

ميهــو Meho

 Strikingيف زيــــــا يت

تكنولوجيا املنلومات وتطبيقات اإلن نت (مثل

عام( )2338سد أعبتـت فيهـا التاـول يف التجـاريت

علــــــم احلاســــــب واشعمــــــال واإل اريت والنلــــــوم

الفكريـــة دـــو راســـات املنلومـــات ،واعتمـــد

الصــاية /الطبيــة /اميندســية) أو أ الكلمــات

البا ثـــا علـــل أســـلو حتليـــل االست ـــها ات

املفتا ية للوعائ ال است هدت بـدوريات علـم

للتنـــر إك مـــدأ اشخـــه والنطـــائ (االســـت ا

املنلومــــات يف الفــ ـ يت مــــا  2332 -3677ميــــا

والتصـــدير لألفكـــار) ،يـــو اســـتغرق هـــها

ارتبــا باإلن نــت واســ جاع املنلومــات وإ اريت

الباو عديت سنوات ومشـل عـد ( )94383ورسـة

املنرفـــة والتجـــاريت اإللك ونيـــة وتكنولوجيـــا

حبثيــة ا االست ــها بهــا مــا ( )279وريــة يف

املنلومــات والويــب واملكتبــات الرسميــة وأ هــا

جمــال علــم املنلومــات وبتاليــل هــها النــد مــا

ما املوضوعات.

أوراق الباــــوث تـــــبني أنهــــا ت ـــــمل ( )%92أو

كمــــا تنــــو أهميــــة التغطيــــة املوســــنة ملنهــــد

 283020ورسة حبثية مـا خـار علـم املنلومـات،

املنلومات النلمية Institute of Scientific Information
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للت صصــات املرتبطــة بالدراســات املنلوماتيــة،
يو يظهر الباـو أ اش

أورليـــنج للـــدوريات النامليـــة ،و ليـــل الـــدوريات

والتـاري والفنـو

املصــرية ،الــهو تصــدر عــا ال ــبكة القوميــة

واإلنســــانيات ســــد ارفضــــت يف ترتيبهــــا ،ش

للمنلومـــات  ،ENSTINETكمـــا ركّـ ـ علـــل

ينــد ذا

املست لصـــات الطبيـــة والدوائيـــة والكيميائيـــة

اإلنتــا الباثــي لدراســات املنلومــات

أهميـــة لـــدو البـــا ثني يف هـــهي الت صصـــات،

فضــــالا عــــا املصــــا

ر الروســــية Referativnii

وعلل عكـر ذلـك فـل ختصصـات مثـل (علـم

والفرنسية  Bulletin Siqnalitiqueوأ هـا مـا

احلاســــب والبيـــ نر واإل اريت والنلــــوم الطبيــــة

القــوامير املتنــد يت اللغــات وخصــص للمراجــع

واميندســية) ،هـــي الت صصـــات الــ تســـتور

أربنة

اشفكار واشساليب الفنية أكثـر مـا أو وسـت

بالنسبة للمراجع واخلدمة املرجنية املنظوريت.

مضــل يف علــم املنلومــات ،أو أ مــا يكتبــو

فاات تضم نبهيت عـا اإلن نـت و ورهـا

أما الفصل اخلامر ( 27ص) فهو عـا ور

وينملــــــو يف اإلنتــــــا الفكــــــرو لدراســــــات

علــــم املنلومــــات يف الو ــــول إك جمتمنــــات

املنلومات (علمـائ املنلومـات) يفضـل أ يكـو

املنلومات واملنرفة:

ميــــم خلفيــــة علميــــة ملالئمــــة التطــــور يف علــــم
املنلومات وسدرته علل تثبيت عائمه.

ما يت ههي الفصل فريديت بني الكتب النربية
يف ا ال العتما هـا

أمــا الفصــل الرابــع (27ص) فهــو بننــوا :

ال

علـل املراجنـات Reviews

درت يف النقد اشول لأللفية الثالثة وسد

مصـــا ر املنلومـــات بـــني اششـــكال التقليديـــة

تناولت مقارنة االستصا الصناعي القديم باستصـا

وعصر اإلن نت واملكتبات الرسمية:

املنرفة الكـوني ايديـد الكـو مـا ( )37جانبـا

ولقد ركّ كتا أمحد بدر وزمالئه علـل

خصو ـ ـا بنـــد أ أ خـــل مـــاكلو

Machlup

مصا ر املنلومات يف النلوم والتكنولوجيا علل

مفهــوم عالســات املنلومــات واملنرفــة باالستصــا

ــــدرت يف

وحبـــــوث البنـــــك الـــــدولي ومنظمـــــه التنـــــاو

عكــــر الكتــــب النربيــــة الــ ـ

ا ال ،يو أشارت فقل إك املصا ر عامـة،

االستصا و والتنمية (.)OECD

ومـــا هنـــا فقـــد ضـــم هـــها الفصـــل أشـــكال

وت مل املراجنة اشوك موضوع إ اريت املنرفة

املصــــا ر ،الــ ـ بلغــــت ( )24شــــكالا ،مثــــل

 )Macيف ()42

القائمــــة الدوليــــة للــــدوريات النلميــــة ،و ليــــل
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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(Morrow,2001
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الببليوجرافيــــة وتناولــــت املوضــــوعات التاليــــة

أمـــا املراجنـــة الثالثـــة فنـــا عـــا الـــهكار

(املقدمـــــة عـــــا جمـــــال نطـــــاق إ اريت املنرفـــــة

التنافســــي

وتنريفاته /أنواع املنرفة /استصا املنرفـة /رأ

واملراجنــــة يف ()08

املال الفكرو وإ اريت املنرفـة /املنرفـة وهيئـات
الـــتنلم/اسـ ـ اتيجيات وعمليـــات إ اريت املنرفـــة/
إ اريت املنرفــة يف املمارســة /الثقافــة التنظيميــة/
ور التكنولوجيــــــا /سياســــــات املنرفــــــة  /ور
املنرفة يف املنلومات /خامة).
أمـــا املراجنـــة الثانيـــة بننـــوا رأ

املـــال

الفكــرو وعالستــه بنلــم املنلومــات للبــا ثني
ســـنايدر وبـــرير

(Price, J,2003

 )Snyder,يف

( )09فاة وتضـمنت املراجنـة ( )337مصـدر
أمـا املوضـوعات فت ــمل املقدمـة يـو أشــارت
إك أ اش ـــول املا يـــة لل ـــركات يف الســـوق
ت يــد بكــث عــا أ ــوميا املســجلة يف الــدفاتر
Sheet

 Balanceوأ الفروق بني الـرسمني ينـو

إك اش ــول املنرفيــة كــالباوث والتنميــة وإك
منرفـة املــوظفني

Low

 Knowوإك النالســات

مع املستهلكني وإك النالمات التجاريـة ،وسـد
تنبــأ عــا االستصــا ال ــه

(2002

Pahiller,

)Bergeron,and

ـــفاة مــــا بينهــــا ع ــــر

ــــــفاات للببليوجرافيــــــة امللاقــــــة وتتنــــــاول
املراجنـــــــة املوضـــــــوعات التاليـــــــة (مقدمـــــــة/
املصــــــطلاات والتنــــــاريف  /تطــــــور الــــــهكائ
التنافسي /عملية الهكائ التنافسي  /اشسـاليب
التاليلية والفنية  /الـنظم  /املمثلـو االفتتـا يو
 /تنظــيم الــهكائ التنافســي تطبيقــات الــهكائ
التنافســـي /اشخالسيـــات والـــهكائ التنافســـي/
التنليم والتدريب /اخلامة).
واملراجنـــــة الرابنـــــة عـــــا إ اريت رأ املـــــال
االجتماعي أعدها اعنا ما أعضائ هيئـة تـدرير
علوم املنلومات واملكتبات اامن نـاب ونـورث
اكوتـا ســتيت (E, Snyder, 2005

،)Davenport,

يف ( )00ـــ ـفاة مـــــا بينهـــــا ع ـــــر ـــــفاات
للببليوجرافيــــا ،وتناولــــت املراجنــــة املوضــــوعات
التاليــــة (مقدمــــة وتنــــاريف /شــــبكات النلـــــوم
كنمـــوذ لـــرأ املـــال ال كيبـــل / Structural
البنــد المعرفدد

Dimension

 Cognitiveللنمــاذ

راكــر بــدخول

واالَليات  /إ اريت البند النالسي  / Relationalالثقـة

 ،)Drucker,وهــــهي

والنمهجــــة /الــــنظم  /إ اريت رأ املــــال النالســــي/

اش ــول أ ـ املا يــة  Intangiblesع ـا يت تو ــف

سيا رأ املـال االجتمـاعي /املنايـة اااسـبية

جمتمــــع املنرفــــة

(P.1993

املال الفكرو.

لأل ول أ املا يـة /رأ املـال الفكـرو و رأ

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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املال االجتماعي /تصنيف رأ املـال االجتمـاعي/

املكتبات الرسمية وإ اريت املنرفة وعماريت

اش ــول النالسيــة /القيــا  /اش ــول النالسيــة يف

أو(بنيــــــة) املنلومــــــات

نظم اااسبة /اخلامة).

 ،Architectureوهنـــــــا اتفـــــــاق بـــــــني

الفصل السا

Information

( 03ص) يف عنوانه تطور

ا الني :علم املنلومات وعلم املكتبـات

تنلــيم علــم أو ( راســات) املنلومــات يف النقــد

واملنلومــات علــل هــهي املقــررات الثالعــة

اشول لأللفيــة الثالثــة وتــأع ي علــل املهنــيني يف

ايديديت.
 ت مل املقررات اإلضافية املتمي يت بـهاتها

املنلومات.
 اعتمـــد البا ـــو يف البدايـــة علـــل آخـــر

فت ـــــــــمل تكنولوجيـــــــــا املنلومـــــــــات

الباـــــوث املن ـــــوريت عـــــا تنلـــــيم علـــــم

واالتصال( )ICTيف كل ما تنلـيم علـم

املنلومات فكانت مقالة البا ثني م يك

املنلومـــات وعلـــم املكتبـــات واملنلومـــات

( Mezgick, E. and Koening,

فض ـالا عــا حتــديو بنــه املقــررات يف

 )M,2008وبالنســـبة لتطـــوير تنلـــيم علـــم

علــم املكتبــات واملنلومــات كالفهرســة

املكتبــــات واملنلومــــات كانــــت مقالــــة

واملراجــع والتاــول يف علــم املنلومــات يف

 )Chu,وفيمــا يلــي بنــه

بنــه ايامنــات اشمريكيــة واشوروبيــة

وكـوينج

(Hettling,2010

املال ظات والنتائمل:
 تــبني أ

ـــوالي  %73مـــا املراجـــع الــ

إك اإلنفورماتيكا.
 االهتمــــام بــــاملقررات واملنــــاهج متنــــد يت

ور ت يف املقـــــــال اشول هـــــــي ملراجـــــــع

الت صصــــــــات واملســــــــتويات وتنــــــــد

املكتبــــات واملنلومـــــات وليســـــت لنلـــــم

الــــــدرجات املمنو ــــــة علــــــل املســــــتوأ

املنلومات و ديت.

ايـــــــــــامني اشول (البكـــــــــــالوريو )

 يواجـــه تنلـــيم كـــل مـــا علـــم املنلومـــات

والدراسـات النليــا والتنلـيم عــرب احلــدو

وعلـــم املكتبـــات واملنلومـــات يف النقـــد

 Borders Acrossوبيئــــــــــــات الــــــــــــتنلم

اشول مــــا القــــر احلــــا و والن ــــريا

االف اضي ومدأ احليايت.

تطـــورا واضـــاا يف جوانـــب عـــديت ،منهـــا
إضافة موضوعات ومقررات جديديت مثل
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

 بــروز مــدار

املنلومــات(schools

)I -

كاركــــــة وعمــــــع و ــــــل إك ()27
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مدرســة يف عــام( )2337واقارنــة مــدأ

أمـــــا الفصـــــل الســـــابع ( 29ص) فننوانـــــه

اتفــاق الــربامج أو اختالفهــا بــني مخســة

اس جاع املنلومات واملقارنة بني اللغة الطبينية

مـــدار

مكتبـــات ومنلومـــات ومخســـة

مــــدار

منلومــــات بالنســــبة للــــدرجات

املمنو ــة أو ال كيـ

ات Concentration

يف الــربامج فقــد ظهــر التقــار ال ــديد
بني املدار
 هنـــا

الن ريت.

واللغة ااكومة:
وســـــد بـــــدأ بالتأكيـــــد علـــــل أ التوعيـــ ـ
واس جاع املنلومات هما أسا

علـم املنلومـات

ولنلنـــــا نرجـــــع يف ايـــــهور اشوك الســـ ـ جاع
املنلومات إك الدراسات املقارنـة بـني التصـنيف

مـــج بـــني ختصـــص املكتبـــات

والتك ـــــــــيف ملـــــــــورتيمر تاوبـــــــــه  Taubeيف

يـة أكـرب

أمريكــا ،أمــا كرانفيلــد يف بريطانيــا فــاهتم

خصو ـا الــدمج مــع االتصــال أو ال بيــة

اقارنــــــــة املصــــــــطلاات الوا

ــــــــديت Uniterm

أو علــــــوم احلاســــــبات أو أ هــــــا ،ويف

بالتصــنيف الن ــرو النــاملي ،كمــا تنــو هــهي

منظمهـــا يكـــو ختصـــص املكتبـــات

ايهور إك املدخل اإل صائي ميـان بـي لـوها

واملنلومـــات هـــو اش ـــغر مـــع الو ـــدات

 ،Luhnوأخ ـ ا البــد مــا اإلشــاريت إك أ تطــور

يــة اشكــرب الــ تــدمج منهــا

تكنولوجيـــــا املنلومـــــات واالتصـــــاالت ()CIT

املكتبات واملنلومات( ،وسد ـدث ذلـك

كـــا ميـــا ومـــا زال القـــويت الدافنـــة يف حتســـني

لثالعني جامنة اخل أمريكا وخارجها).

اسـ جاع املنلومـات منــه السـتينيات تــل االآ

واملنلومات يف و دات أكا

اشكا

 املهنيــــو يف املنلومــــات موجــــو و مــــع

أو منــه منــوذ

املضــاهايت التقليديــة Matching

خرلــــي أسســــام وكليــــات املكتبــــات

تــل الــنظم الض ـ مة ال ـ تنتمــد علــل الويــب

واملنلومـــات واشرشـــيفات وإ اريت املنرفـــة

 ،Webوســد تضــما هــها الفصــل املقارنــة بــني

وإ اريت التسجيالت وأ ها والبد ما إك

اللغـــــة الطبينيـــــة واملصـــــطلاات احلكوميـــــة

هـ ـ الئ مجينـ ـا النمـــل ســـويا مـــا أجـــل

ورك ـ علــل بنــه جوانــب عمليــة االس ـ جاع

أهــدا م ـ كة ،فض ـالا عــا االتفــاق

وتأعرهـــا بطـــول التســـجيلة  Recordولـــير نـــوع

امل

علل الكفايات املطلوبة للمه

يف املنلومات.
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

املصــــطلاات املســــت دمة فضـــالا عــــا امل ايــــا
والنيـــو للـــنص احلـــر مقارنـــة باملصـــطلاات
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احلكومية وتنتهي املقارنة إك كيفية حتسـني

أمـــا الفصـــل الثـــاما (38ص) فهـــو عنـــوا

االس ـ جاع عــا طريـ حتســني عمليــات ولغــات

ايوانــب اشخالسيــة يف راســة املنلومــات بــني

اشســــئلة ،وتنتمــــد هــــهي ج ئيـــا علــــل منـــوذ

اخلدمة املهنية واحلرية الفكرية.

االســ جاع الـــهو يتبنـــاي النظـــام املنتمـــد علـــل

وســــد تناولــــت كتــــب أجنبيــــة وعربيــــة هــــهي

ترتيــب الكلمـــات املفتا يــة (مثـــل حمركـــات

ايوانــــب اشخالسيــــة املطلوبــــة ملهــــا املنلومــــات

حبــو الويــب) أو علــل منــوذ امييربتيكســت،

وتضمّا الفصل املوضـوعات التاليـة :اإلطـار النـام

ويضــــم هــــها التاســــا التنــــر إك كيفيــــة

لألخالسيــــــات يف مهــــــا املنلومــــــات /التنريــــــف

ياأة اشسئلة ،ش نوع الس ال الـهو كـا

بأخالسيــات مهــا املنلومــات وتطورهــا التــارخيي/

أ يصوأه البا و ينتمـد إك ـد كـب علـل

هــــل بالقــــانو و ــــدي تســــو الندالــــة والســــلو

منوذ اس جاع املنلومات الهو ورائي.

اشخالســــــي /القضــــــايا اشخالسيــــــة يف تقــــــديم

والقضـــية املهمـــة أ منظـــم لغـــات السـ ـ ال

املنلومات الطبية /سواعد البيانات الطبيـة ومحايـة

حتاول است دام ااتوأ (أو املناني والدالالت

اخلصو ــــية وبنــــه امل ــــاطر /بنــــه املبــــا ز

للنثــور

املرشــديت لقواعــد البيانــات  /بيكــر واشخالسيــات

علل الوعائ املتنلقة  ،Relevantمـا أجـل ذلـك

املهنيــة يف املكتبــات واملنلومــات ،وجــائت بنــه

فـــل النظـــام ســـد يف ـــل يف إلـــا اإلجابـــات

النتائج والتو يات ،وهي كما يلي:

 Semanticsوتركيــب  Structureال د

املتنلقــة ،ومــا عــم البــد مــا اســت دام عــد مــا
اشساليب ال

تهد إك تسريع فائـديت اشسـئلة

 -3هنا اهتمام بأخالسيات مهنة املنلومـات
يف اإلنتـــا الفكـــرو منـــه بدايـــة القـــر

املوجــو يت ،ومــا أمثلتهــا توســيع الكلمــات إك

احلـــالي ،وســـد تطـــورت وتنـــدلت هـــهي

جمموعــــــــة مــــــــا امل ا فــــــــات أو اســــــــت دام

القواعد اشخالسية تل الوسـت احلاضـر

 Thesaurusواســت دام جــهور الكلمــات

واتســـنت جوانبهـــا ،وإ كـــا الضـــنف

 ،Stemmingباإلضـــافة إك خمتلـــف م ــــتقات

املوجه لتلك القواعد عـا يت هـو ا توا هـا

الكلمة ،فضالا عا استبنا الكلمات ال ال

علــل مثاليــات عامــة أامضــة يــا ي ـ أ

المك دد

حتمل مننل(مثل كلمة  )theوال تسمل
 ،wordsأو الكلمات ااهوفة.
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

Stop

إك عدم تطبيقها فضالا عـا عـدم وجـو
آليات التنفيه وااللت ام.
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 -2هنـــا

ـــفات م ــ كة بـــني خمتلـــف

املهنـــــة تـــــدخل عصـــــر اإللك ونيـــــات

القواعد اشخالسية املهنيـة ،وإ كانـت

وسواعــــــد املنلومــــــات ،يــــــو تنتــــــرب

هـــــهي الدراســــــة ســـــد أبــــــرزت بنــــــه

اخلصو ــــــــية واحلريــــــــة الفكريــــــــة

اخلصــــــائص املميــــ ـ يت يف املكتبــــــات

والتوا ل بني البا ثني والنلمائ والن ر

يـــة والنامـــة والطبيـــة ..كمـــا

اإللك ونــــــي واالتصــــــاالت باشسمــــــار

اشكا

تتجه تلك القواعد إك اإلطار الناملي.

 -0كانت مفاهيم املس ولية االجتماعية عم
االســـــــتجابة االجتماعيـــــــة وكـــــــهلك
م ــــــــــكالت احلريــــــــــة الفكريــــــــــة

الصـــناعية ..وأ هـــا سضـــايا ســـلوكية
وأخالسيـــــــة يف اجـــــــة إك راســـــــات
ومنايات جديديت.

 -2البد ما خول ايمنيات املهنية النربيـة

واخلصو ية ما بـني القضـايا ااوريـة

يف هـها امليـدا واإلسـهام اإللـابي فيـه

يف املنايـــة اشخالسيـــة للمهنـــة ..كمـــا

خصو ـا بــالتنليم املســتمر وامل ـ مرات

كــــا لــــإل اريت واختــــاذ القــــرارات يف

وأ ها ما اشن طة الباثية.

أن ـــطة املهنـــة ور واضـــمل فضـ ـالا عـــا

الفصــــل التاســــع (28ص) ،وهــــو بننــــوا

ايانب االستصا و ومناس ة ور الفـر

سياسات املنلومات وجمتمع املنلومات وسياسات

وايماعة يف إنتاجية املنلومات.

وم شـــرات املنرفـــة والفصـــل الناشـــر بننـــوا

 -4أبـــرزت الدراســـة احلاليـــة احلاجــــة إك
سـتور أخالسـي ملهنـة املنلومـات تكــو

جمتمع املنرفة اا يف ذلك سياسات رأ

املـال

الفكرو يف جمتمع املنرفة.

املرجنيـــة اشساســـية فيـــه للســـلوكيات

وفيما يلي بنه مال ظات البا ثة:

واشخالسيات الـوار يت باش يـا السـماوية

 ي ـ م لفــو الكتــا إك أ هنــا خطـأا

خصو ــ ـا نصــــوص القــــرآ الكــــريم

شــائنا يف اإلنتــا الفكــرو النربــي ،وهــو

وأ ا يو الرسول لل اهلل عليه وسلم.

ترمجة املصـطلمل اإلزليـ و  Citationللغـة

 -9البــد أ تكــو هنــا مقــررات ضــما

النربيــــة باالست ــــها ات املرجنيــــة وهــــها

املـنهج الدراسـي للمكتبـات واملنلومــات

خلـل وخطـأ البـد مـا تداركـه ،ف مجـة

عــا اشخالسيــات املهني ـة ،خصو ـا أ

هها املصطلمل هو االست ها ات فقل.

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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 أ هنا حماوالت ولية لقيـا

املنرفـة

الكاملـــة للنمـــوذ النلمـــي والتكنولـــوجي يف

يو وضنت هيئة اشمم املتاـديت سياسـني:

املنرفــة املنتجــةا ومــاذا عــا عــدم التــواز الــهو

املقيــــــا اشول هــــــو ك ــــــا انت ــــــار

ينكــر إتا ــة املنرفــة والنقبــات ال ـ تواجــه

تكنولوجيـا املنلومـات واالتصـاالت ( ICT

حتقي ذلك حمليا وكونيا (.)UNESCO,2005

diffusion Index UN Conference on Trade

 )andوهـــــو مصـــــمم

Development,2006

لقيــا ارتباطــات هــها الك ــا

( ICT

وهنا حماوالت أخرأ أكثر مشوليـة وهـو
مـا يسـمل بلطـار
اخلــــربيت

/ INEXSKاملهـارات Skills

Experience

( )Indexأو عـــــد مضـــــيفات اإلن نـــــت

/ Infrastructureاملنرفـة

لكـل فــر وعــد خطـو التليفــو لكــل

)and When,1998

فــــر ) ،والقيــــا الثــــاني هــــو ك ــــا
جمتمنــــات املنرفــــة

( Development of

/

 /البنيــــة التاتيــــة
Mansel ( Knowledge

ويضم هها اإلطار مثاني ك ـافات ،وهـي:
احلاســـبات ال

صـــية لكـــل فـــر  /خطـــو

)Economic

التليفـو لكـل فـر االسـتهال اإللك ونــي /

ما تقدمه الدولة ما

نســـبة عـــد اخلـــرجني التكنولـــوجيني  /نســـبة

ر يـــا مســـتقبلية يف ســـنيها للو ـــول إك

اشميـــــة يف الســـــكا  /مضـــــيفات اإلن نـــــت

جمتمع املنرفة.

والتليف يو لكل ألف ما السكا .

Affairs,2005

Social

والهأ ياول سيا

ومع ذلك فهنا أمـو
شنهـــا أــ

and

يف هـهي القياسـات

ومع ذلك فالبيانات النوعية والكمية الدالة

سيقـــة كمـــا جـــائ يف تقريـــر هيئـــة

علل كل وا ديت ما ههي الك افات مـا زالـت

اليونســـكو الدوليـــة بننـــوا " دـــو جمتمنـــات
املنرفة" ،يو تنـاول التقريـر ذلـك كمـا يلـي:
علــل الــرأم مــا وجــو اتفــاق عــام علــل

ــاة

التنب (جمتمنـات املنرفـة) إال أ اشمـر خيتلـف

يف مر لة التطوير.
بنه التطورات احلديثة يف سياسات جمتمع
املنلومات:
جـــــائ يف آخـــــر تقريـــــر لالحتـــــا الـــــدولي

يف حمتواها ،فأو أنـواع املنرفـة نتاـدث عنـه،

لالتصــاالت عــا بنــد لنــام 2333

وعلل سبيل املثال ال احلصر فهـل هـو السـيطريت

 Information Societyأنه علل الرأم مـا بنـه

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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االنتكاســــات االستصــــا ية يف بنــــه منــــاط
النــا  ،إال أ خــدمات تكنولوجيــا املنلومــات
واالتصـــــــاالت ( )ICTكاملوبايـــــــل واإلن نـــــــت
اســتمرت يف النمــو علــل اتســاع النــا كلــه،
ومع نهاية  2336كا هنـا

ـواك  432بليـو

اخلـــل املباشـــر ،وفـــل الصـــني و ـــدها هنـــا
واك علو املست دمني لإلن نـت مـا االن نـت
يف النا املتنامي.
بنه سياسات وم شرات جمتمع املنرفة:
هنــا عــديت م شــرات تســت دم للتنــر إك

اشــ ـ ا يف املوبيــــل وذلــــك انــــدل  %27مــــا

جمتمــــع املنرفــــة ( ،)KSو كــــا النظــــر إك

الســكا علــل املســتوأ الكــوني ،وســد و ــل

بنــه هــهي امل شــرات ااولــة حتديــد موســف

اخـ ـ اق املوبايـــل يف الـــدول املتناميـــة إك عـــد

كــل مــا مالي يــا وإندونيســيا باملقارنــة بــبنه

%97مـــا الســـكا بنهايـــة عـــام  ،2336أو أ

االستصا يات الصناعية املنتمـديت علـل املنرفـة،

هــها النــد يصــل إك ضــنف النــد عــام 2339

لقــد اســت دمت و ــديت الت طــيل االستصــا و

يو كا  %20فقل.
أمــا اإلن نــت فقـد اســتمرت أيضـ ا يف النمــو
ولكـا انـدل أسـل ،ففـي عـام  2336يقـدر أ
هنـــا

ـــواك  %22مـــا ســـكا النــــا (أو

املالي و ك ا التنمية املنرفيـة
Index

Knowledge

 ،Developmentللتنـــــر إك موســـــع

مالي يا للدول اشخرأ ،وضـمت سائمـة ال تيـب
List

 Rankingالواليـــات املتاـــديت واليابـــا يف

ــــواك  332بليــــو مــــا النــــا ) يســـت دمو

القمة وا تلت مالي يا وإندونيسـيا ال تيـب رسـم

اإلن نــت ،واملال ــأ أ هــها النمــو يف الــدول

( )37لألوك ورسـم ( )23للثانيـة ،مـا بـني ()22

املتقدمـــة أعلـــل منـــه يف الـــدول املتناميـــة يـــو

ولـــة عـــام ( )2333كمـــا يظهـــر يف ايـــدول

هنا أربنة ما كل مخسة مسـتثنايت مـا م ايـا

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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الدولة

عد نقا ك ا
املنرفة
Knowledge
Index score

ك ا
املنرفة

البنية التاتية
للااسبات

بنية املنلومات
التنليم
Info.
 Structureوالتدريب

الباوث والتنمية
والتكنولوجيا
R&D&T

إندونيسيا

3938

23

23

23

23

23

مالي يا

2249

37

37

37

37

32

كوريا
اينوبية

4390

39

32

32

33

30

أملانيا

4239

32

32

32

30

7

هولندا

4777

33

33

33

6

8

ويال ــــأ البــــا ثو يف جمــــال املنلومــــات
واملكتبات أ الربع اشخ ما القر الن ـريا
ســد شــهد إنتاج ـا مت ايــدا عــا سطــاع املنلومــات

بنه خصائص جمتمع املنرفة وال

مي ي

عا جمتمع املنلومات:

 -3جمتمــع املنرفــة هــو ا تمــع الــهو يقــوم

وإ اريت املنلومــات واستصــا املنلومــات وجمتمــع

أساســــا علــــل ن ــــر املنرفــــة وانتاجهــــا

املنلومات ،ولكا القر احلا و والن ريا سد

وتوظيفهـــا بكفـــائيت يف مجيـــع جمـــاالت

شـــهد تركيـــ ا علـــل إ اريت املنرفـــة واستصـــا

الن ــــــــا ا تمنــــــــي يف االستصــــــــا

املنرفــة وجمتمــع املنرفــة ،ش املنرفــة أ ــبات

وا تمــــع املــــدني والسياســــة واحليــــايت

أكثـــر النوامـــل أهميـــة يف الـــدول الـ ـ تنتـــرب

اخلا ـــة ،و ـــوالا إك االتقـــائ باحلالـــة

طلينية يف االستصا الناملي ،فاملنرفة هي الـ

اإلنســـانية بـــاطرا  ،أو إسامـــة التنميـــة

حتـ ـد يف القـــر احلـــا و والن ـــريا مســـتوأ

اإلنســانية ( برنــامج اشمــم اإلمنــائي)2330 ،

والنقــو والنمــل،

أمــا موســوعة الويكيبيــديا Wikipedia

ومنظم االستصا يات املتقدمة تكنولوجيـا هـي

فهـي تــههب إك تنريــف جمتمــع املنرفــة

املني ــة ،أكثــر مــا اشر

ول تنتمد أساسا علل القاعديت املنرفية
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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املصدر اإلنتاجي الرئير بـدالا مـا رأ

والبنيــــة التاتيــــة Infrastructure

املال والنمل ،و كا أ ي ـ جمتمـع

املنرفة.

املنرفة أيضـا إك أنـه خيلـ أو ين ـئ أو

تمــــع

 -4يف املمارسات امليدانية أ بانا نقرأ عا

ي ار ويست دم املنرفة ما أجل زاح

ور اشمنــائ كمــديريا للمنرفــة ،ومــع

االز هــار والرخــائ االستصــا و ورفاهيــة

ذلـك فالبـد مـا اإلشـاريت إك أ عصــرنا

النا

يف هها ا تمع.

ال ي هد فقـل حتـوّالا مـا املنلومـات إك

 -2خلـــت املنرفـــة والـــهكائ اإلنســـاني يف

املنرفــة ولكنــه ي ــهد أيض ـا يف جانــب

احلــــر الكونيــــة مــــا أجــــل امليــ ـ ات

منـه التاـول مـا املنلومـات إك املكتبـة

التنافســية املتمثلــة يف الننصــر الب ــرو

الرسمية فضالا عـا حماولـة التاـول مـا

الـــوط املتميـ ـ يف منلوماتـــه وخرباتـــه

علــم املنلومــات نفســه إك علــم املنرفــة

(أو النلــم  +اخلــربيت واملمارســة) ،كمــا

(.(Zins, Chain, 2006

ظهــرت مفــاهيم جديــديت ضــما جمتمــع

 -9جمتمنــات املنرفــة ( Knowledgeال ــأ

املنرفـــة مثـــل اش ـــول أـ ـ ااسوســـة

اســـت دام جمتمنـــات بـــايمع يف تقـــارير

 Intangibleوكيفيـــة سياســـها

اليونســــــكو) ميــــــا خا ــــــية ت ــــــكيل

Assets

كرأ

املـال الفكـرو ،كمـا تركـ

املكـــو الـــرئير شو ن ـــا إنســـاني،

االهتمام يف جمتمـع املنرفـة علـل الـتنلم

فكـــل اشن ـــطة اإلنســـانية اـــا يف ذلـــك

بدالا ما التنليم.

اشن ـــــــطة االستصـــــــا ية واالجتماعيـــــــة

 -0مـــــــا زالـــــــت تكنولوجيـــــــا املنلومـــــــات

والثقافية أ بات تنتمد علـل الكميـات

واالتصـــاالت ( )ICTحتـــتفأ بامسهـــا يف

الض ـ مة مــا املنرفــة واملنلومــات ،أو أ

جمتمــــع املنلومــــات ويف جمتمــــع املنرفــــة

جمتمــع املنرفــة هــو ا تمــع الــهو تصــبمل

وذلـــــك يف خمتلـــــف املصـــــا ر املرجنيـــــة

املنرفـــــة فيـــــه هـــــي القـــــويت االبتكاريـــــة

املتصــــــلة اجتمــــــع أو إ اريت أو استصــــــا

اإلبداعية الرئيسة.

املنرفــــــة ،ش تكنولوجيــــــا املنلومــــــات

 -2كـــا تكويـــد املنلومـــات ورسمتنهـــا،

واالتصــاالت ( )ICTتنتــرب النمــو الفقــرو

ولكــا املنرفــة (اــا ت ــمله مــا اخلــربيت
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اللـــة ومننـــل ،ومـــا عـــم فـــل جمتمـــع

رسمتنها وتكويدها.

املنرفة مصـطلمل وهـد أرسـل ،شننـا ال

 -7املبــــا أيت  Initiativetyواإلبداعيــــة و ــــل

نن ــد املنلومــات بــهاتها ولــهاتها ،وإمنــا

امل ـــكالت واالنفتـــاح علـــل ال ـــفافية

ملا فيها ما اللة ومننل ،وسـد أ أ هـها

والتغــــي هــــي مهــــارات مهمــــة بصــــفة

اشمر إك أ لمع بنه البـا ثني بـني

مت ايديت يف جمتمع املنرفة.

مصــــطلمل جمتمــــع املنلومــــات واملنرفــــة

 -8تنتــــــرب ركــــــة الربجميــــــات احلــــــريت
 Softwareسصة ناجاة

فضــالا عـــا إشـــاعة املنرفـــة لتصـــل إك

تمع املنرفـة،

عمـــوم النـــا  ،فتصـ ـ أهـــداف ا لكـــل

يـــــو يســـــت دم املصـــــطلمل بكثـــــريت

النـــا  ،وملكـــه أو مهـــاريت يتقـــوأ بهـــا

بواســـطة السياســـيني و ـــناع السياســـة

ا تمع.

والصـــــافيني والنلمـــــائ يف راســـــاتهم

 -33يــههب نبيــل عل ـي إك ضــروريت مراعــايت

 -6تفضــيل مصــطلمل "جمتمــع املنرفــة" علــل

الفــــــارق بــــــني املنلومــــــات واملنرفــــــة،

االجتماعية التنب ية.

فاملنلومـــات كـــا اعتبارهـــا ان لـــة

"جمتمــع املنلومــات" (رأأ حممــد الســيد

املـــا يت اخلـــام للنمليـــات الههنيـــة ،أمـــا

سنيد أ ـد كتـا جريـديت اشهـرام) أ

املنرفــة فهــي منتجهــا النهــائي أو شــبه

مصــــطلمل جمتمــــع املنرفــــة أرســــل مــــا

النهائي.

مصطلمل جمتمـع املنلومـات الـهو روّجـه
علمائ املستقبليات الغربيني ،والهو بدأ
يف عقــــــد التســــــنينيات مــــــا القــــــر

وســـد تضـــما الكتـــا نبـــهيت عـــا مقـــايير
اش ول أ املا ية ( )IAMاملالئمة للمكتبـات

الن ــــــــريا ،فــــــــالواسع أ مصــــــــطلمل

ومراكـ ـ املنلومـــات وتركـ ـ علـــل م شـــرات

املنلومــــات أــــامه ومــــراوغ ،فليســــت

النمــــو والتجديــــد وم شــــرات الكفــــائيت ،عــــم

هنــا منلــومــات خـام تهيم علل وجهها

م شرات الثبات واالستقرار.
وأخـ ـ ا فت ـ ـ الدراســـة إك إ اريت وسيـــا

و مرشـــد أو منظومـــة فكريـــة ،أمـــا
املنرفة فهي منظومات ما البيانات ذات
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

رأ

املـــال الفكـــرو يف املكتبـــات وخـــدمات
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أماني جابر اخلطيب

املنلومات ذلك ش ميهي امل سسات ورا واضاا
ت يـــه اخـــل االستصـــا ايديـــد املـــب علـــل

خامتة:
أ كــــد يف نهايــــة هــــها النــــر

والتاليــــل

املنرفـــــة ،فنـــــا طريـــ ـ خـــــدماتها تســـــتطيع

لكتا املـ لفني الثالعـة بننـوا " :مقدمـة يف علـم

املكتبات ومراك املنلومات أ تسهم بتقـديم

املنلومــات" علــل مــا جــائ يف بدايــة هــها النــر

مجيـــــع املنرفـــــة واملنلومـــــات املطلوبـــــة للبيئـــــة

للم لفني ما أنه يتوو علل آخر ما تو لت إليـه

االستصــا ية التنافســية علــل املســتوأ الــدولي،

الدراســـات اشجنبيـــة يف ا ـــال ،إذ بلغـــت هـــهي

وإ كانــت املكتبــات متافظــة أمــام املفــاهيم

املراجع ( )88مرجنـا باللغـة اإلزلي يـة يف اشلفيـة

املـال الفكـرو ،واحلـ يت

الثالثــة وســد سامــت مراجنــة هــها الكتــا إشــاريت

االبتكارية مثل رأ

تنتابها علل اعتبار أنهـا أـ سـا ريت علـل تطبيـ

مـــــوج يت إك املســـــتادعات الـــ ـ جـــــائت بهـــــها

املال الفكرو.

الكتا ومي ي عا الكتب اشخرأ يف ا ال.

نظم إ اريت رأ

***
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