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 :المقدمة 

ادين واآلنشطة نتيجة التطورات اإلستراتيجية ، والسياسية ، والثقافية          يرة مست مختلف المي يرات آب يعيش المجتمع المعاصر تغ
ة ،التي جعلت العالم بأآمله معرضا باستمرار لتحديات رهيبة     يحاول المختصون دائما دراسة اسباب . واالقتصادية ، والتكنولوجي

ا عن مختلف تأثيرات هذه التحوالت ، فكثيرا ما              ا ووافي يرا دقيق برة تعب اد المصطلحات المع دءا بإيج يرات ب ذه التغ وانعكاسات ه
للداللة " االنفجار اإلعالمي أو التوثيقي "للداللة على التزايد المستمر للسكان في العالم ، أو " التضخم السكاني  "سمعنا بمصطلح   

ه         اج اللفكري بمختلف أو عيت تزايد لإلنت اج الم ى اإلنت ات ، براءات اإلختراعات ، وثائق سمعية بصرية ، وثائق   (عل آتب ، دوري
 )…اإللكتروني

أصبحت المجتمعات تقاس حاليا بمدى انتاجها واستهالآها وحجم تأثيراتها في السوق الدولية للمعلومات ، هذا باإلضافة                                 
ثل         ماء م دة اس رف بع ات تع ذه المجتمع ل ه ذي جع ر ال ة ، االم ات الحديث ثف للتكنولوجي ا المك تمر وتوظيفه ا المس ى تأقلمه " ال

د الصناعي   " ا بع أو المجتمع )"   paperless  society" (المجتمع الالورقي   "أو  ) post-industrial society" (المجتمع م
" مجتمع المعلومات" ، ولعل المصطلح األآثر شيوعا في هذا السياق هو مصطلح  )technoelectronic society" (االلكتروني

(information socety) 

نية                   طة االنساس ادين واألنش تى المي ي ش ات ف ثف للمعلوم تعمال المك ا باالس ات أساس تمع المعلوم ار مج اد ، (يمت اإلقتص
ة والسياسة   اع ، الثقاف ات الحديثة وفي ضل هذا المجتمع أصبحت المعلومات قاسما مشترآا    ) اإلجتم ير للتكنولوجي واالستعمال الكب

ذا السبب أصبحت المعلومات تعرف                ة وله ة والثقافي ة السياسية ، االجتماعي ة ، المهني ن آل االختصاصات واالنشطة العلمي " بي
 ".بمفترق العلوم واألنشطة

 :مجتمع المعلومات والحقوق المدنية 

دول المتقدمة           ات ال راد ومجتمع تهالآا من طرف اف ثر اس واد األآ ات من الم دول تحرص على   أصبحت المعلوم ذه ال فه
ي المملكة     ة فف اتهم المختلف ة احتياج ة بتلبي ات الكفيل ات والخدم ار المنتج راد حسن اختي مح لألف ي تس ة الت ات الكافي ير المعلوم توف

ثال تطالب المدارس بنشر نسب النجاح في االمتحانات حتى يتمكن األولياء من اختيار المدارس ألبنائهم     تحدة م : 1997 :299(الم
Unesco (                                آما اصبحت المعلومات من مدعمات الحقوق المدنية لألفراد والجماعات،إذ تؤآد مختلف بيانات المكتبة العامة

Public library manifestos)([1]  

  

ذا النوع من المكتبات      ي اصدرتها اليونسكو دور ه في إيجاد فرص التعليم والتثقيف لألفراد  -باعتبارها مؤسسات ديمقراطية  -الت
انتهم االجتماعية    هم أو مك يتهم أو جنس م أو جنس ارهم او الوانه ن أعم ر ع ات، بغض النظ ات الى  . والجماع تلف البيان و مخ وتدع

 .األساسية للتربية مدى الحياة والتنمية الثقافية  ضرورة اعتبار المكتبات العامة آإحدى الدعائم

ات المعلومات آل األنشطة والمجاالت بدءا بالمنازل ، إذ تشير                     ا إحدى مكون ة باعتباره ات الحديث ا اقتحمت التكنلوجي آم
ا الحواسيب الشخصية والمزودة بأجهزة                ر فيه ي تتوف ة الت يوت االمرآي دد الب تزايد السريع لع ى ال ذا الصدد ال اإلحصائيات في ه

 ).CDROM(قراءة األقراص المضغوطة 

من المنازل األمريكية تتوفر  % 40، آما تشير نفس االحصائيات الى أن  1995سنة  % 2،15مرت إلى  1993سنة % 21فمن  
  pc(  (Cohen : 1997:6)(تتوفر فيها بحواسيب شخصية 

 :صناعة اإلعالم 

ة الصناعية الى المرحلة ما بعد الصناعية ال سيما فيما يتعلق             أثيرات تحول المجتمع من المرحل بقى االقتصاد معزوال عن ت م ي ل



تثمار وسوق العمل      ذا المجال على حجم هذه التأثيرات ، إذ نقل مولتور        . بقطاعي االس رة في ه دل آل االحصائيات المتوف (وت
Molitor (                     في دراسة له حول هذا الموضوع بعض األرقام التي أعطت صورة واضحة ومعبرة لمكانة صناعة اإلعالم بين باقي

 .في الواليات المتحدة االمريكية 2000والتنبؤات المرتقبة سنة  1976و  1920الصناعات والخدمات بين سنتي 
ة سنة          تحدة االمريكي ات الم املين في الوالي غ نسبة الع د وزعت هذه النسبة على       % 53، 1920بل الي للسكان وق دد االجم من الع

 :القطاعات التالية 
 الزراعة والصناعات اإلستخراجية، % 28
 قطاعات اإلعالم والتعليم والتربية ، % 19
 .الخدمات األخرى % 06

د عدة سنوات     ، أصبحت صناعة اإلعالم قطاعا مستقال عن باقي القطاعات ، وتوزعت النسب على الشكل     ) 1976أي سنة  (بع
 :التالي 

 الزراعة،  % 4
 الصناعات المعملية، % 29
 قطاع اإلعالم،  % 50
 .الخدمات األخرى % 17

 :فإنه يترقب أن يحتل قطاع اإلعالم مكانة أآثر أهمية ويصبح المجال االقتصادي موزعا على القطاعات التالية  2000اما سنة 
 الزراعة، % 2

 الصناعات المعملية، % 22
 قطاع اإلعالم،  % 66
 )Molitor : 1981 :24. (الخدمات األخرى  % 10

راص مضغوطة  ي شكل أق رة ف ات المتوف نوك المعلوم يوعا، مراصد وب ثر ش ة األآ ة الحديث م المنتجات اإلعالمي (ولعل من أه
CDROM (         فحسب إحصائيات دليل سوق المعلومات ،)Market indictor Information (      فإن عدد مبيعات السوق الدولية

ى الخط     ن سنتي         ) Onlie(للمعلومات عل تقل بي د ان يق ق ات ومراآز التوث (مليون الى ) 40(من   1988و  1978لصالح المكتب
 .قاعدة معلومات) 1950(مليون بحث بيبليوغرافي في ) 29(مليون ساعة اتصال و ) 3.3(مليون دوالر بمقدار ) 450

  

 :سوق العمل 

ة لالتصال واألعالم تقلبات آبيرة ترآت بصماتها في نشاط المؤسسات ، وفي هذا         ات الحديث عرف سوق العمل بفعل التكنولوجي
ذا الموضوع تحت عنوان              ة في بروآسل دراسة حول ه ة األروبي العيش والعمل في مجتمع المعلومات    "السياق أصدرت اللجن

ة في الحجم اإلنساني    ى أن عدة قطاعات عرفت تزايدا ملحوظا في مناصب العمل آما هو الحال       ][2أولوي ذه الدراسة ال وتشير ه
، آما أشارت نفس الدراسة الى  1992الى سنة  1983من سنة  %37لقطاع الخدمات السمعية البصرية الذي سجل تزايدا قدر ب  

 .مليون منصب عمل في قطاع االتصال عن بعد 10زيادة  1994و  1985الى أن بلدان االتحاد االوروبي عرفت بين سنتي 
ي في إحدى توصياته في         د حذر المجلس األوروب  ][3"أوروبا والمجتمع العالمي للمعلومات "تحت عنوان  1996سبتمبر  19لق

ة بتهميش األشخاص الغير مستفدين من التكوين أو             ات الحديث وم مجتمع المعلومات بفعل التوظيف المكثف للتكنولوجي من أن يق
 قليلو الكفاءات

يدة عن المدن ، آما أوصى المجلس بضرورة إدخال التكنولوجيات الحديثة         اطق البع اقين وسكان المن تربين والمسنين والمع والمغ
 للمعلومات واالتصال في المجال االقتصادي لتمكين

  
 –104 111(وخلق ظروف جيدة للعمل وتوفير خدمات أفضل للزبائن  ][4المؤسسات األوربية من اآتساب القدرة على التنافس -

 :1997 Chevalier ( إال أن استعمال تكرير التكنولوجيات الحديثة قد افرز انعكاسات على النشاطات االقتصادية في مقدمتها
مشكلة البطالة ، إذ أن إدخال المعلوماتية في مجال الصفقات التجارية مثال قد نتج عنه تقليص لعدد الموظفين في الميدان 

 .هذا إضافة الى الحاجز النفسي لعامل التأقلم السريع مع الوسيلة التكنولوجية الحديثة. المصرفي
  

 :التربية والتعليم في ضل مجتمع المعلومات
يم ال سيما مع                   ة والتعل ة في مجال التربي برامج التكويني ة في ال ورة جذري يخشى المختصون من أن يحدث مجتمع المعلومات ث

ال وفي       ات واالتص ة للمعلوم ات الحديث ثف للتكنولوجي تعمال المك ارف واالس وم والمع ريع للعل تطور الس ي وال ار اإلعالم االنفج
 .مقدمتها شبكة االنترنت

من التكنولوجيات المستعملة حاليا ستترك مكانها  % 80تشهد التكنولوجيات الحديثة تجددا سريعا إذ حسب التوقعات المرتقبة فإن   
ا في العشر السنوات القادمة لتكنولوجيات أخرى في حين      من اليد العاملة تنشط انطالقا من تعليم وتكوين يعود تاريخ  %80مكانه

إعداد برامجه الى عشر سنوات من قبل ، األمر الذي خلق هوة بين هرم السكان من جهة وتجدد التكنولوجيات والتقنيات من جهة   
 وفي هذا السياق ،. أخرى



  
  

أوصى المجلس األوروبي الدول األعضاء بضرورة إعادة صياغة برامج التربية والتكوين صياغة جوهرية لتمكين هذه  
 ).Chevalier: 1997: 107. (البرامج من مواجهة الثورة التي يعرفها المجال التكنولوجي

ة التعاون والتنمية االقتصادية     ا دعت منظم التعلم بواسطة الحاسوب (إلى ضرورة إدماج التكنولوجيات الحديثة  [5])OCDE(آم
 .منذ السنوات األولى للتعليم االبتدائي.) إلخ…، استعمال السمعي البصري 

ار     ي مي ره للمحافظة المسؤولة عن البرامج العاشرة    )  MAYER  René( أشار رون " المعنون بـ  ) 1992 - 1989( في تقري
ى المنافسة الكبيرة بين الواليات المتحدة األمريكية واليابان في ميدان اإلعالم والنشاطات المتعلقة بالبحث ،  " اإلعالم والمنافسة    إل

نقل ، التخزين ، النشر والتوجيه     يل ، ال ي جاء بها التقرير ، والتي تدخل ضمن اهتماماتنا في      . التحل ن المقترحات العشر الت من بي
 :هذه الدراسة ما يلي 

 تكوين المراهقين على استعمال المعلومات ،    •
 ، ) االآماليات ، الثانويات والجامعات ( تجهيز المراآز التوثيقية التابعة للمؤسسات التعليمية     •
 تطوير التعليم عن بعد ،     •
 تكوين المعلمين ،    •
  VERNOTTE:1995 )(  .وادماج التربية المكتبية ضمن مقررات النظام الجامعي    •
  

م يقتصر دور المدرسة في ظل األجواء الجديدة التي أوجدها مجتمع المعلومات على توفير المادة المدرسية بل أصبحت مطالبة        ل
ا يسمى بـ         يق م ة لتحق ات الكافي اخ المناسب واإلمكان ير المن التي ظلت الشعار " التربية مدى الحياة " أو " التربية المستمرة " بتوف

رد بتجديد        مح للف ي تس تعددة الت ة الم ادر اإلعالمي ي للمص م والمنهج تعمال الدائ ذا باالس ة وه ة الحديث افل التربوي ي المح ائد ف الس
م الهائل للمعلومات والتطور السريع للعلوم ، متجاوزا بذلك المفهوم السلبي الذي آان سائد والقائل       ه مع الك ة تكوين ه وأقلم معلومات

  ) 255 : 1990: عمامرة ". ( للتعلم سن معين ومكان مقدر " بأن 
ا من هذه القناعة ، لم تعد طريقة الحظ والتلقين الميزة األساسية للعملية التربوية ، بل أصبح المتعلم مطالبا ببذل جهد فردي    انطالق
في البحث وتحضير المادة الدراسية والمشارآة في حلقات المناقشة بعد ما آان موقعه في العملية التربوية يتوقف على التلقي فقط   

اره المرجع الوحيد        اب المدرسي واعتب ى الكت ي عل اد الكل م تعد التربية بتعبير آخر تهتم بحشو دماغ المتعلم بالمعلومات  . واالعتم ل
أآد من صحتها   ع الت ا م اج إليه ي يحت ات الت ى طرق البحث عن المعلوم ه عل ه وتدريب ا تلقين نقد والتمحيص ، وإنم م وال دون الفه

ة ناقدة   رة علمي رد نظ د للف ا يول تعددة ، مم ة الم تعمال المنهجي للمصادر التوثيقي ة باالس راجع المختلف ن الم ة بي ي هذا . والمقارن ف
وقد حضي هذا . اإلطار ، تلعب المكتبات بمختلف أنواعها ال سيما المكتبات المدرسية دورا آبيرا لتجسيد وتدعيم التربية المستمرة  

ة لعلم المكتبات المدرسية      ة الدولي ام الجمعي التي نظمت العديد من اللقاءات السنوية التي تصب في  IASL( [6]( الموضوع بإهتم
 :هذا االتجاه نذآر بعضها 

  
•1996 ,  Ocho Rios , Jamaica : " Substaining the vision : school library imperative for the 21 st 
century 
  

            petaling jaya , malaysia : " Schcol library : center for lifelong learning " • 
     library window on the world"  1986 , Halifax , Canada : "tue school7][ 

 : شبكة األنترنت 
هي شبكة عالمية تسمح بربط عدد آبير من الحواسيب ببعضها البعض بواسطة الخطوط الهاتفية أو )  INTERNET( اإلنترنت 

أصال شبكة . الخاصة آاأللياف البصرية أو عبر األقمار الصناعية أو بتكامل ومزج هذه الخطوط للنقل السريع للمعلومات
 اإلنترنت هي أحد

)  ARPANET(الذي أنشأ شبكة  [8] )ARPA(مشاريع البحث المتقدمة التي آان يشرف عليها القطاع العسكري األمريكي 
 .في أواخر الستينات لربط عدد من الحواسيب التابعة لمراآز البحوث العسكرية [9]

 USNSF([10]( وضعت الشبكة في منتصف الثمانينات تحت تصرف المؤسسة الوطنية للعلوم للواليات المتحدة األمريكية 
 ).…علمية ، ثقافية ، صناعية(التي سمحت برفع عدد الحواسيب لتشمل ميادين واهتمامات أخرى 

د أصبح العالم بفعل األنترنت   آما أوجدت خدماته المتعددة فضاءا الكترونيا تقتحمه طرق سريعة للمعلومات " قرية صغيرة "   ولق
)Super highway Information   .(            ثر من ى أآ توقع أن يصل عدد مستخدمي الشبكة إل يرا إذ ي ترنت تطورا آب تعرف اإلن

ام     ار مستخدم ع ا تقدر نسبة تطور الشبكة بـ  ) 41 : 1995: الخميسي   . ( 2000ملي موقع إلكتروني  500شهريا وميالد  % 7آم
ة واحدة تعرف ببروتوآوالت          ).Grellier : 19997 : 54. ( يوميا ترنت باستعمال لغ ربط مختلف الحواسيب عبر شبكة اإلن وت [11]tcp/ip)( باإلضافة إلى عدد من األدوات والخادمات تتمثل أساسا في: 

 ("Electronic mail " E - mail)البريد اإللكتروني *
 (News groups)مجموعات أو مؤتمرات األخبار *
  ftp ")" (file transfer protocolبروتوآول نقل المعلومات*
 (World Wide Web ( w w w ")وربط النسيج العالمي الموسع أو الشبكة العنكبوتية العالمية*

ى أن       ا تشير إحدى الدراسات إل ات المتحدة األمريكية متصلة بالشبكة و       %70آم يرة في الوالي منها   % 40من المؤسسات الكب



ا       ة وفي فرنس ع إلكتروني ا مواق   أما في إنجلترا  % 50من المؤسسات أنشات مواقع للتعريف بنشاطاتها ، في ألمانيا      %37لديه
  grellier: 1997:54). (  %85فإن النسبة تصل إلى 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 :الخاتمة 

م و الضروري لجميع الدول أن تتأقلم مع مختلف التحوالت ال سيما وأن العالم يخضع بإستمرار إلى       د أصبح من المه لق
تعددة األوجه     ة ،سياسية ، تقافية ، إقتصادية  (تكتالت م يتحتم على آل دولة أن توظف آل إمكانياتها وطاقاتها ) و عليه) .إيدولوجي

ا في مختلف األوساط         ا وإسماع آلماته ذي يدور حوله أي برنامج       . لفرض وجوده د أصبحت المعلومات المحور الرئيسي ال وق
ل يشاع أن     تحكم في المعلومات يتحكم في مقاليد السلطة    "إستراتيجي ب ذي ي ،آما أصبح مجتمع المعلومات من اإلهتمامات  12"ال

  ][12.الوطنية ، اإلقليمية والدولية على مستوى صنع القرار
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 . 1990الجامعية ، 

3.Chevalier, Pierre Ami: "les conséquences de la société de l'information". In: communication  et 
langages, n°111, 1er trimestre 1997, pp.102-112.
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