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 مستخلص

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل التوجهات الدولية لتطويرمفهوم الصناعات اإلبداعية وسياساهتا،وأثرها  

التي تشهدها هذه    التكنولوجية واملعرفية لتطورات  عىل مؤسسات املعلومات يف املجتمعات العربية من خالل رصدا

يف تطوير مفهوم الصناعات  مهية التي متثلها األنشطة اإلبداعية التي تقدمها املؤسسات وأثرها عىل اإلبداع، واأل 

املكتبات واملعلومات يف هذا التطوير، كام تلقي الضوء عىل التحديات التي تواجه   ودور اختصايّص  اإلبداعية،

الدراسة باملنهج  يف املجتمعات العربية، وقد استعانت  ات يف تطويرمفهوم الصناعات اإلبداعية مؤسسات املعلوم

استخدام كل من قائمة املراجعة، وفحص املواقع اإللكرتونية ملؤسسات املعلومات األجنبية  الوصفي التحلييل، و

 والعربية كأدوات جلمع البيانات.  

ِسية العربيةومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدر لتطوير مفهوم   اسة:أنه بالرغم من تعدد املبادرات املؤسَّ

وتوافقها مع التوجهات الدولية يف هذا الشأن، إال أنه ال يوجد انعكاس كبريهلذه    وسياساهتا،  اعات اإلبداعية،الصن

لف عن القيام  املبادرات عىل مؤسسات املعلومات، وبالتايل عدم تشجيع اإلبداع سوف جيعل هذه املؤسسات تتخ

التي تؤكد عىل    سرتاتيجيات الوطنية العربيةاإل  الدراسة برضورة تضمني وتفعيل  ولذلك تويص   بدورها يف املجتمع؛

ال لألنشطة  والتسويق الفعَّ  رضورة مسامهة مؤسسات املعلومات يف تواجد املعرفة، واستثامرها لدعم اإلبداع، 

 وعي بأمهيتها يف تنمية االقتصاد اإلبداعي العريب. اإلبداعية التي تقدمها هذه املؤسسات، ونرشال
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؛  الصناعات الثقافية ؛ االقتصاد اإلبداعي؛ الصناعات اإلبداعية؛ االبتكار ؛بداعالكلامت املفتاحية: اإل

 جمتمعات املعرفة.  ؛ املجتمعات العربية؛ املساحات اإلبداعية؛ األنشطة اإلبداعية؛ مؤسسات املعلومات 

 هجي للدراسةأواًل: اإلطار املن

 تمهيد 1/0

  القتصاديات املتطورة قفزًة بعيدًة عن الصناعات عىل مدار العقود الثالثة األخرية شهدت الدول ذات ا

التحويلية؛ فقد اُعرِتف بالصناعات اإلبداعية كمكون تزداد أمهيته يف بناء االقتصاد املعريف، وهذا بدوره يعني أن  

امم  وتعزيز اهلوية املجتمعية واإلبداعية. فقد تطور االهت متنامي ا يف االقتصاد العامليتلعب دوًرا  هذه الصناعات

حيث ترافق هذا االهتامم مع زيادة حجم التجارة   لقرن العرشين،العاملي بالرتاث الثقايف خالل النصف الثاين من ا

فية إىل الصناعات اإلبداعية؛ لتستوعب  لتنتقل من الصناعات الثقا  ؛العاملية من السلع اإلبداعية، وتوسعت دائرته 

مر الذي جعل االقتصاد اإلبداعي حارًضا بقوة يف املشهد  جماالت الرتاث الثقايف واخلدمات اإلبداعية، األ 

القائمة عىل الثقافة.)املنظمة   من موارد العامل اإلبداعية ُتسَتثمر يف الصناعات فباتت نسبة كبرية االقتصادي العاملي، 

 (  2016بية والثقافة والعلوم، العربية للرت

والتي كان هلا بالغ األثر يف    نى بحفظ الرتاث الثقايف،وقد قامت املنظامت الدولية بطرح بعض الربامج التي ُتع

تطوير مفهوم الصناعات اإلبداعية وأمهها برنامج منظمة اليونسكو اخلاص بذاكرة العامل حلفظ الرتاث الوثائقي  

رك االحتاد الدويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات )اإلفال(، واملجلس الدويل لألرشيف يف  العاملي وإتاحته، وقد شا 

 The World)لسياحة املُستدامة.  عداد القواعد اإلرشادية للربنامج، كام قدم البنك الدويل برناجمًا للرتاث الثقايف واإ

Bank,2018) 

من التنافسية االقتصادية للكثري من دول العامل،    أصبحت الصناعات اإلبداعية متثل ركنًا مهام   وبمرور الوقت

أن هذه الصناعات مهمة  "مسح الصناعات اإلبداعية "ين الذى صدر بعنوانويبني دليل املعهد الثقايف الربيطا 

املتقدمة والدول النامية عىل السواء، حيث توفر ُمدخالت ذات قيمة مضافة من خالل تزويدها    القتصاديات الدول 

وكذلك رأس  رقمي الذي ُيرَتَجم مبارشة إىل ميزة تنافسية وطاقة إبداع لقطاعات االقتصاد األخرى، باملحتوى ال

% من  7اإلبداعية ُتسهم بام يصل إىل  املال اإلبداعي والعاملني به.وتشري تقديرات البنك الدويل إىل أن الصناعات 

 (  2017ا.) البنك الدويل، % سنوي  10ملتوقع نموها بمعدل نحو  إمجايل الناتج العاملي، ومن ا

بداعية أصبحت خياًرا حتمي ا لتحويل نمط  ومن خالل مسار تنمية االقتصاد العاملي، نجد أن الصناعات اإل

وقد أثبت ذلك تاريخ تطور الدول املتقدمة عندما وضعت بريطانيا يف تسعينيات القرن املايض   النمو االقتصادي، 
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اإلبداعية لنهوض االقتصاد الربيطاين عىل خلفية األزمة التي واجهها قطاع التصنيع  سياسات لدفع تنمية الصناعات  

ا بالصناعات  ت، ونجحت يف حتقيق نمو االقتصاد وختفيض نسبة البطالة، كام أولت أملانيا يف هذا الوق اهتامًما بالغ 

وأكدت عىل الدور الرئيس   (،2012 - 2009اإلبداعية التي برزت مكانتها يف االقتصاد األملاين خالل الفرتة من ) 

تحدة  ، وتقرير األمم امل2006عام"الثقافة يف أوربا  اقتصاد"وأمهيته يف املشهد االقتصادي يف تقرير للقطاع الثقايف، 

الثقافة اإلبداعية حمور تنمية اإلنسان؛ فهي العنرص الرئيس خللق فرص العمل  "الذي نص عىل أنَّ  2010لعام 

 ."واالبتكار

مهية ُأدرجت الصناعات اإلبداعية بصورة متزايدة يف جداول أعامل سياسات البلدان املتقدمة،  هلذه األ

سرتاتيجية بشأن إسهام الثقافة  إعلنت املفوضية األوربية اعتامد   أ  2007ففي مطلع مايو    بلدان النامية عىل السواء، وال

، ثم اعتمدت  "للمدينة اإلبداعية  "ل نموذج كام قدمت بريطانيا أو يف النمو االقتصادي واحلوار بني الثقافات،

   أسرتاليا بعد ذلك التسميات اجلديدة هلذه النامذج. 

أما احلكومة اهلولندية، فقد كلفت جمموعة من الباحثيني بإعداد قائمة بام يقرب من ألف وثيقة توجيهية  

املتقدمة قد نالت هذه    ن عدًدا من البلدانللصناعات اإلبداعية. وباإلضافة إىل اململكة املتحدة وأسرتاليا وهولندا، فإ

أن  إال  ،ىل الرغم من هذه اجلهود الدولية عو يكا، وكندا، وكوريا. الصناعات هبا قدًرا من االهتامم مثل:أملانيا، وبلج

سرتاتيجي للصناعات  إلدراسات يكشف عن غياب إطار وطني سرتاتيجيات واحتليل الوثائق اخلاصة هبذه اإل

 ( European Commission, 2007اإلبداعية يف معظم البلدان يف ذلك الوقت. )

 القدرة االبتكارية بني البلدان  إىل استمرار الفجوة يف   2017اره العارشويؤكد مؤرش االبتكار العاملي  يف إصد

فتعمل   ،ولكن هناك معدالت نمو ألنشطة البحث والتطويرللحكومات والرشكات  املتقدمة والبلدان النامية،

ار يف الصني،  جمموعة من االقتصادات اآلسيوية كإندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة، وتايالند، إضافة إىل مراكز االبتك

كام حتتل سويرسا،   وكوريا، واليابان عىل حتسني بيئاهتا االبتكارية من خالل البحث والتطوير، ونمو اإلنتاجية،

ألمريكية، واململكة املتحدة صدارة أكثر البلدان ابتكاًرا، وتتفوق جمموعة  والسويد، وهولندا، والواليات املتحدة ا

 نظرياهتا من البلدان املامثلة هلا يف مستوى التنمية، مما يعكس مدى اهتامم هذه  من البلدان منها: اهلند، وكينيا عىل 

املعلومات، حيث نرى من  طوير البحث واإلبداع واالبتكار، ويف مقدمتها مؤسسات الدول باملؤسسات املعنية بت

ة بشكل يؤثر يف تنمية  خالل الدراسة خروج هذه املؤسسات عن القالب التقليدي واجتاهها لتبني اخلدمات اإلبداعي

 (Van der Pol,2017)املجتمع.

رضورة إدراج املكتبات ضمن خطط التنمية الوطنية   2016وقد أكدت اإلفال يف مؤمترها السنوي عام 

، كام أصدرت ُكتيًبا بأمثلة  2030سهم يف حتقيق خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام ت س ا ر أهنواإلقليمية باعتبا 
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ُصناع السياسات يوضح ما تقدمه املكتبات من إسهامات إىل أهداف التنمية املستدامة، والتي هلا بالغ  وتوصيات ل

يف الرتويج للمعرفة الرقمية عىل مستوى العامل،  وسياساهتا املتمثلة  ،ألثرعىل تطوير مفهوم الصناعات اإلبداعيةا

ضل، وتطوير اإلدماج الرقمي من خالل إتاحة  وحمو األمية املعرفية، وفهم االحتياجات املعلوماتية بصورة أف

ة للرتاث وإتاحتهام. )شاهني،  ومحاي ،للمجتمع البحثي  تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات؛ لتصبح املكتبات قلًبا 

 (     31، ص 2017نوفمرب  

وبالتايل ال يمكن إغفال دور مؤسسات املعلومات يف تنمية اإلبداع سواء كانت مراكز املعلومات  

شيفات، واملكتبات، واملتاحف حكومية أهلية أو خاصة، أوكانت مؤسسات إلنتاج املعلومات، أومؤسسات  واألر

م الصناعات اإلبداعية االجتاه نحو تقديم  مات املعلومات وإتاحتها، حيث ينبغي يف ظل التوجه نحو تطوير مفهوخد

التوجه نحو بناء جمتمع املعرفة الذى يشكل  خدمات إلكرتونية عالية اجلودة للمستفيدين، ونرش الثقافة الرقمية، و

مؤسسات    ي يقوم عليها هذا املجتمع؛ لذا سعتاإلنتاج الثقايف وصناعاته اإلبداعية دعامة أساسية من الدعامات الت

إىل حتقيق التميز يف األداء واخلدمات، وتبنيها للمساحات اإلبداعية، ومتكني املستفيدين بمهارات متطورة    املعلومات 

 يب ملتطلبات العرصالرقمي وتقنياته. تستج 

 مشكلة الدراسة ومبرراتها 1/1

وذلك    ،عىل أن تضع إطاًرا لتطوير مفهوم الصناعات اإلبداعية وسياساهتا   حرصت الكثري من الدول املتقدمة

شمولية تعكس احتياجات هذه   بتحديد أهداف وأولويات العمل الوطني من برامج وسياسات تؤسس نظرة 

واحلرص الدائم عىل تطوير مفهومها، حيث شمل هذا التطوير إدراج التقنيات   ير هذه الصناعاتالدول؛ لتطو 

ؤسسات املعلومات، فهي  وهى كلها موضوعات ختص م  احلديثة، وصناعة النرش، وتطوير املحتوى الرقمي،

ت يف إجياد إطار من  فهناك تأثري مبارش هلذه املؤسسا  املقياس احلقيقي ملردود استخداماهتا عىل الوجه الصحيح، 

بادئ التي تشكل صيغة مالئمة يعتمد عليها املجتمع يف بناء األسس االقتصادية اجلديدة القائمة عىل  األفكار وامل

 (Beukelaer,2012)ية. اإلبداع وأداء هذا الدور بفعال

قتصادات العامل  وعىل الرغم من األمهية املتنامية للصناعات اإلبداعية والثروات التي حققتها للعديد من ا 

وذلك وفًقا لتقارير املنظمة العاملية للملكية الفكرية،    ؛املختلفة، إال أن االهتامم هبا عىل املستوى العريب مازال هامشًيا 

اعية يف املجتمعات العربية تكاد تكون يف مؤخرة الرتتيب عىل الصعيد العاملي، ومؤسسات  الصناعات اإلبد فإنَّ 

هبا بعيًدا عن أداء  وم وأكثر من أي وقت مىض الكثري من التحديات التي حتاول أن تدفعاملعلومات هبا تواجه الي 

ي أصبحت تعتمد اعتامًدا كبرًيا  دورها يف تعزيز ودعم هذه الصناعات من خالل حتسني اخلدمات املقدمة هبا، والت

 (Pénin,2017)يف ظل التدفق غري املسبوق للمعلومات. عىل التطورات التكنولوجية 
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ا يتطلب الكفاءة يف التعامل، وتنسيق اجلهود من أجل تعزيز الصناعات اإلبداعية يف هذه املجتمعات، وهذا  مم

املجتمعية   املؤسسات األكثر ارتباًطا وتأثرًيا يف البيئة ما تفتقده مؤسسات املعلومات العربية، عىل الرغم من كوهنا 

ر إىل درجة كبرية بمامرسات وأعامل الصناعات اإلبداعية  ا تتأث رجاهتدخالهتا وعملياهتا وخُم فأصبحت مُ   املحيطة هبا،

  عرفة، لتقديم مستوى متميز من اخلدمات والتعامل األمثل مع مصادر امل ؛ من خالل قدرهتا عىل حفز العاملني هبا 

ت  ومن هذا املنطلق تسعى الدراسة للتعرف عىل التوجهات الدولية لتطوير مفهوم الصناعات اإلبداعية والسياسا 

مات  املرتبطة هبا، وأثرها عىل مؤسسات املعلومات يف املجتمعات العربية )كوهنا عىل رأس مؤسسات عرص املعلو 

م يف تنمية االقتصاد  هَ املتعلقة بتطبيق هذا املفهوم، مما ُيِس  وإفادة تلك املؤسسات من التطورات واالقتصاد املعريف(،

 اإلبداعي العريب. 

 أهداف الدراسة 1/2

ق جمموعة من األهداف الفرعية بغرض الوصول للهدف الرئيس للدراسة، وهوالتعرف  اسة لتحقيتسعى الدر

 مؤسسات املعلومات يف  عىل التوجهات الدولية لتطويرمفهوم الصناعات اإلبداعية وسياساهتا وأثرها عىل 

 املجتمعات العربية، وتتمثل األهداف الفرعية يف: 

  البنية األساسية الداعمة  فية إىل الصناعات اإلبداعية، ودراسةرصد أسباب التحول من الصناعات الثقا  -

 هلا.

  تطورها، والتعرف عىل مؤرشات  يف دعم االقتصاد اإلبداعي، دراسة دور الصناعات اإلبداعية -

 سرتاتيجيات املرتبطة هبا يف بعض الدول األجنبية. واإل

 يف املجتمعات العربية.   دراسة تطبيقات الصناعات اإلبداعية والسياسات املرتبطة هبا  -

 دور مؤسسات املعلومات يف دعم اإلبداع. حتديد  -

املعلومات، ودورها يف دعم  التعرف عىل املساحات اإلبداعية واألنشطة اإلبداعية التي تطبق يف مؤسسات    -

 الصناعات اإلبداعية وتطوير مفهومها وسياساهتا.  

ناعات اإلبداعية بمؤسسات املعلومات،  مفهوم الصيف تطوير  املعلومات دور اختصايّص  التعرف عىل  -

 واملهارات التي ينبغي عليهم اكتساهبا لتقديم األنشطة واخلدمات اإلبداعية.  

اجه مؤسسات املعلومات يف تنفيذ التوجهات الدولية لتطوير مفهوم الصناعات  التحديات التي تو إبراز  -

 اإلبداعية وسياساهتا يف املجتمعات العربية. 
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 اؤالت الدراسةست 1/3

 سعت الدراسة إىل اإلجابة عن التساؤل الرئيس اآليت: 

ا عىل مؤسسات  ما التوجهات الدولية املرتبطة بتطوير مفهوم الصناعات اإلبداعية وسياساهتا وأثره -

 املعلومات يف املجتمعات العربية؟

 ويتفرع من هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية هي: 

وما البنية األساسية    قافية إىل الصناعات اإلبداعية؟ ىل التوجه من الصناعات الثما أهم األسباب التي أدت إ   -

 الداعمة هلذه الصناعات؟  

 ما أمهية الدور الذى تلعبه الصناعات اإلبداعية يف دعم االقتصاد اإلبداعي؟  -

لفة هلا يف  ما مؤرشات تطور الصناعات اإلبداعية وسياساهتا يف بعض الدول األجنبية والتطبيقات املخت -

 املجتمعات العربية؟ 

 سات املعلومات يف دعم اإلبداع؟  ما الدور الذي تلعبه مؤس   -

ما دور املساحات اإلبداعية واألنشطة اإلبداعية يف مؤسسات املعلومات يف دعم الصناعات اإلبداعية،   -

 وتطوير مفهومها؟ 

  ت اإلبداعية بمؤسسات املعلومات املكتبات واملعلومات يف تطوير مفهوم الصناعا  ما دور اختصايّص  - 

 لتقديم اخلدمات اإلبداعية؟    ؛اكتساهبا  عليه واملهارات التي ينبغي 

ما التحديات التي تواجه مؤسسات املعلومات يف تنفيذ التوجهات الدولية لتطوير مفهوم الصناعات   -

 اإلبداعية، وسياساهتا يف املجتمعات العربية ؟ 

 أهمية الدراسة 1/4

 يتها من خالل: الدراسة أمهتستمد هذه  

: ضع الراهن للتوجهات الدولية لتطوير مفهوم الصناعات اإلبداعية، وسياساهتا،  إلقاء الضوء عىل الو أوًلا

وأثر ذلك عىل مؤسسات املعلومات يف املجتمعات العربية، وصواًل إىل أداء أفضل هلذه املؤسسات من الناحية  

 تقديم اخلدمات التي تعتمد عىل التكنولوجيا واإلبداع.التطبيقية يف دعم التفكري اإلبداعي، و 

اإلسهام يف تطوير دور مؤسسات املعلومات يف املجتمعات العربية يف مواكبة التطورات التي يشهدها   ثانياا:

عن طريق االستفادة من نتائج وتوصيات   جمال الصناعات اإلبداعية عىل املستوى الدويل، والسياسات املرتبطة هبا 

، ودورها اجلوهري يف الربط بني املستفيدين  ذه املؤسساتلدراسة بام يتوافق مع متطلبات واحتياجات ههذه ا
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والصناعات القائمة عىل اإلبداع واالبتكار، واالرتقاء بمستوى اخلدمات املعلوماتية التي تقدمها، واالرتقاء  

ئص الوظائف التي يشغلوهنا من حيث  بمستوى العاملني هبا من اختصاىّص املعلومات الذين تغريت طبيعة خصا 

 األول عىل اإلبداع والتجديد الدائم. اعتامدها يف املقام 

 وبالتايل تتمثل أمهية هذه الدراسة يف حتقيق اآليت:  

 حتديد جماالت تطوير مفهوم الصناعات اإلبداعية يف مؤسسات املعلومات العربية.   -

العربية مع هذا   مؤسسات املعلومات ريات اخلاصة بتعاملُيؤمل أن تساعد هذه الدراسة يف مواكبة التغي -

النوع اجلديد من الصناعات الذى سُيحدث طفرة حقيقية يف كافة جماالت العمل املتعلقة هبذه املؤسسات،  

 واخلدمات التي تقدمها.  

من أمهية متزايدة  إدراك احلاجة إىل أمهية العمل عىل توفري املساحات اإلبداعية يف مؤسسات املعلومات ملا هلا    -

ذلك عىل اخلدمات املعلوماتية املتطورة الرسيعة التي تقدمها هذه   وانعكاس يف دعم الصناعات اإلبداعية،

 املؤسسات. 

  املعلومات يف املجتمعات العربية؛  ُيؤمل من الدراسة أن تقدم بعض التوصيات، التي قد تساعد مؤسسات   -

التي تقدمها املؤسسة التي يعملون هبا   ع، ودعمهم لألنشطة اإلبداعيةلتفعيل دور اختصايّص املعلومات يف اإلبدا

 بل، وكيفية التسويق الفّعال هلا.  

 منهج الدراسة وأدواتها 1/5

تعتمد الدراسة يف حتقيق أهدافها عىل املنهج الوصفي التحلييل باعتباره املنهج الذى يكفل التعرف عىل  

التوجهات الدولية لتطوير   له، وذلك من خالل وصف وحتليل خصائص جمتمع الدراسة، ويعطي صورة واقعية

وأثر ذلك عىل مؤسسات املعلومات يف املجتمعات العربية سواء يف طبيعة   مفهوم الصناعات اإلبداعية وسياساهتا،

،  ا قً م هذا املنهج بوصفها وصًفا دقياخلدمات التي تقدمها، أو يف طبيعة اختصايّص املعلومات العاملني هبا، حيث هيت 

 ا بإعطائها وصًفا رقمي ا.  خصائصها، وكمي   ا ببيانويعربعنها كيفي  

التي تضمنت جمموعة من   قائمة املراجعةعن أدوات مجع البيانات، فاعتمدت الدراسة عىل كل من:   أما 

اد اإلبداعي،  العنارص املتعلقة باملفاهيم املرتبطة بالصناعات اإلبداعية، ودور الصناعات اإلبداعية يف دعم االقتص

سرتاتيجياهتا يف بعض الدول األجنبية، وتطبيقات الصناعات اإلبداعية يف  إصناعات اإلبداعية وؤرشات تطور الوم

املجتمعات العربية، ودور مؤسسات املعلومات يف تبني األنشطة اإلبداعية للمشاركة يف تنفيذ التوجهات الدولية  
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، ودور اختصايّص املعلومات يف تطوير  ات التي تواجهها يف هذا الشأنلتطوير مفهوم الصناعات اإلبداعية، والتحدي

 مفهوم الصناعات اإلبداعية.  

ويف مقدمتها التقارير واملؤرشات   باملصادر والوثائق املكتوبة حول موضوع الدراسة، الباحثة واستعانت

ؤرش  الفكرية، ومنظمة اليونسكو، ومالدولية املعنية بالصناعات اإلبداعية،مثل: تقرير املنظمة العاملية للملكية 

لألونكتاد، ومؤرش املعرفة العاملي والعريب، كام قامت بزيارة وفحص   االبتكار العاملي، وتقرير االقتصاد اإلبداعي

املواقع اإللكرتونية لبعض املكتبات األجنبية والعربية؛ للتعرف عىل األنشطة اإلبداعية التي تقدمها، ومجع  

 عنها.  املعلومات الالزمة 

 الدراسةحدود  1/6

ودراسة التوجه الدويل لتطوير مفهوم هذه   تناولت الدراسة نشأة وتطور مفهوم الصناعات اإلبداعية،

سرتاتيجيات الوطنية املرتبطة هبا يف بعض الدول  واإل وإبراز أمهية دورها يف االقتصاد اإلبداعي،  الصناعات، 

 والدول العربية.   األجنبية،

واألمهية التي متثلها املساحات     دراسة أثر مؤسسات املعلومات عىل اإلبداع،فقد متثل يف  بيقي، أما اجلانب التط

اإلبداعية واألنشطة اإلبداعية يف هذه املؤسسات يف دعم وتطوير مفهوم الصناعات اإلبداعية،ودور اختصايّص  

ت الدولية لتطوير  يف تنفيذ التوجها ورصد التحديات التي تواجهها مؤسسات املعلومات    املعلومات يف هذا التطوير،

 مفهوم الصناعات اإلبداعية، وسياساهتا يف املجتمعات العربية.  

 الدراسات السابقة 1/7

 دراسات تناولت نشأة الصناعات اإلبداعية وتطورها وتطبيقاهتا يف الدول األجنبية والعربية:    1/ 7/ 1

ا إىل الصناعات اإلبداعية،وأهم  ، ومراحل انتقاهلنشأة الصناعات الثقافية ((Justin ,2011 تناولت دراسة 

كام حتدثت عن قدرة هذه   ودعمه من قبل احلكومات األجنبية والعربية،  التغيريات املصاحبة هلذا االنتقال،

الصناعات عىل االندماج يف التحديات الرقمية، ووسائل اإلعالم، واملوارد الفكرية واملالية القليلة التي ختصصها  

 املوارد.   لتنمية هذه  ؛لطاتمعظم الس

 عن نشأة مفهوم الصناعات اإلبداعية، وتطوره  عرًضا مفصاًل   (Moore,2014, January24)  قدمت دراسة 

يف وثائق االحتاد األوريب، وبرنامج األمم املتحدة اإلنامئي، وغريها من املنظامت الدولية. وهدفت إىل تناول مبادئ  

وأكدت الدراسة أن االستخدام    اإلبداعي يف أدبيات املوضوع ذات الصلة،صاد  الصناعات اإلبداعية، ومفهوم االقت

 . 1994الرسمي ملصطلح الصناعات اإلبداعية يرجع إىل عام 
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عىل اقتصاديات الثقافة:  ( 2016 املجلس اًلقتصادي واًلجتامعي والبيئي، )املغرب.  ركزت دراسة 

قافة يف املغرب، ودرست جماالت الصناعات الثقافية،  الث   وواقع حال اقتصاديات  معطياهتا، وحدودها،وإشكاليتها،  

جتارب مقارنة حول   وقدمت الدراسة  وآليات وفضاءات اإلبداع الثقايف، واإلبداع وحتديات الثورة الرقمية،

 اقتصاديات الثقافة يف عدد من الدول األجنبية والعربية. 

 ية:  دراسات تناولت املفاهيم املرتبطة بالصناعات اإلبداع   2/ 7/ 1

اهتامم دول العامل املتقدم، وبعض الدول النامية يف رشق آسيا بالصناعات   ( 2012)اهليتي، تناولت دراسة 

اإلبداعية التي حققت ثروات كبرية القتصادات هذه الدول، وأشارت إىل اعرتاف املنظامت الدولية بتزايد أمهيتها،  

اإلبداعية، وأكدت أنَّ مسامهاهتا يف اقتصاديات الدول  عات  كام حتدثت الدراسة عن األعمدة التي تستند عليها الصنا 

 ولذلك فإهنا ال متثل قيمة تذكر يف الدخل القومي العريب.    %( من قيمة املنتجات يف العامل؛   10-   5ما بني )  العربية متثل

 دراسات تناولت العالقة بني الصناعات اإلبداعية واالقتصاد اإلبداعي:     3/ 7/ 1

عىل التطور الرائد للمملكة   (Higgs ,Cunningham& Bakhsh 2008 ,February)أكدت دراسة 

حيث تناولت مفهوم الصناعات اإلبداعية، والتي أكدت أنه اإلبداع الفردي واملهارة    املتحدة يف االقتصاد اإلبداعي،

عات  الصنا وصل عدد من يعملون يف  2006ويف عام  واملوهبة التي لدهيا القدرة عىل خلق فرص العمل،

 مليون شخص يف اململكة املتحدة.   1.1إلبداعيةنحو ا

استعراًضا لتقارير األونكتاد حول االقتصاد اإلبداعي، وخاصة يف   (Beukelaer,2014)قدمت دراسة 

البلدان النامية، والتحديات التي تواجهها هذه البلدان؛ لتطوير وإتاحة السلع اإلبداعية، وخاصة أن بعض هذه  

سرتاتيجيات التنمية، وتناولت الدراسة أيًضا  إتصاد اإلبداعي كأحد العنارص األساسية يف االق  أضافتالبلدان قد 

لخ، كام اشتملت عىل  إنامذج من تطبيقات االقتصاد اإلبداعي يف بعض الدول مثل: لبنان، واألردن، والبحرين ...

 العريب.   بداعيد اإلأهم التحديات التي تواجه البلدان النامية للتوجه نحو بناء االقتصا 

التطور التارخيي ملفهومي الصناعات الثقافية، واالقتصاد الثقايف،  ( 2015)العراقي، يوليو تناولت دراسة 

واستعرضت تطور املفهوم خالل القرن العرشين، كام قدمت مقرتًحا إلعادة تصنيف مكونات الصناعات اإلبداعية  

وقد فتحت الدراسة باًبا للنقاش يف املجتمعات العربية  دية، قتصا بشكل يضمن تقدير املنجز اإلبداعي وقيمته اال

 حول مفهوم االقتصاد اإلبداعي، والسعي لبلورة رؤية عربية عن هذه القضية.   

أنواًعا جديدة من اقتصاديات قد يقوم عليها اقتصاد دول بأكملها يف   (2016)عبدالرحيم، أظهرت دراسة 

لذلك فهناك حاجة إىل استخدام احللول اإلبداعية يف حل املشكالت  داع؛ واإلبظل ما نشهده من ثورة يف املعرفة 



 ...سياساهتا وأثرها عىل مؤسسات املعلوماتالتوجهات الدولية لتطويرمفهوم الصناعات اإلبداعية و 54

 

االقتصادية، وقد تناولت الدراسة جتارب بعض الدول التي أحدث وجود االقتصاد اإلبداعي هبا نقلة نوعية مثل:  

ف دول  خمتل  ء يفاهلند، والصني، وتركيا التي بدأت بصناعات متناهية الصغر، ووصلت ألكرب َقدر ممكِن من العمال

 العامل.  

 دراسات تناولت دور الصناعات اإلبداعية ومؤسسات املعلومات يف التنمية املستدامة:   4/ 7/ 1

ق  إىل رصد رؤية املجتمع املرصي ملنظومة املعلومات من  خالل الوثائ ( 2017)أبو غازي، سعت دراسة 

سرتاتيجية التنمية  إ، و 2014 يناير ر يف مها الدستور املرصي الصاد ؛تني الرسمية؛ وتعرضت لوثيقتني رئيس

، وحاولت تتبع ما يتعلق باملعلومات يف الوثيقتني والسياق  2016الصادرة يف فرباير  2030ستدامة: رؤية مرص املُ 

 الذي ورد فيه.  

رؤية شاملة ملؤسسات املعلومات واالقتصاد القائم عىل املعرفة ودورمها يف  ( 2017)شاهني، قدمت دراسة 

تدامة يف مرص والسعودية، حيث تناولت اإلطار املفاهيمي لالقتصاد القائم عىل املعرفة، وأشارت  املس  تنميةخطط ال

الدراسة إىل القطاعات املوضوعية للتنمية املستدامة للمجتمعات من منظور األمم املتحدة، وردود فعل جمتمع  

ني املرصية والسعودية للتنمية  لرؤيتسية لاملكتبات واملعلومات جتاه هذه التنمية، كام رشحت البنية األسا 

، ودور مؤسسات املعلومات بمختلف أنواعها يف الرؤيتني من خالل دراسة الرتاث، واقتصاد  2030املستدامة 

    املعرفة، والصناعات الثقافية.

 دراسات تناولت اإلبداع واالبتكار يف مؤسسات املعلومات:    5/ 7/ 1

، واجلوانب الفكرية املتصلة باإلبداع يف علم اع، ومقاييسهمفاهيم اإلبد( 2008)متويل، عرفت دراسة 

لتشجيع اإلبداع والتفكري اإلبداعي، وتناولت التصنيف   ؛املكتبات واملعلومات، وأنواع املعلومات املطلوبة

يف    وارتباط اإلبداع واالبتكار  والتنظيم اإلبداعي للمعرفة، وأنشطة اإلبداع وعنارصه يف علم املكتبات واملعلومات،

ت، واسرتجاع املعلومات، وتنمية التفكري اإلبداعي، وقدمت الدراسة عرًضا تفصيلي ا  اخلدمات الفنية للمكتبا 

 للجوانب اإلبداعية التي قام هبا أعضاء هيئة التدريس األكثر إنتاجية منهم بالنسبة لتطوير البيئة املعلوماتية املرصية.   

وتناولت مفهوم اإلبداع الفني واإلداري،   ،داع، وتطورهمفهوم اإلب (2013)سامل، سة استعرضت درا

ورشحت الدراسة نظريات اإلبداع، واملامرسات اإلدارية التي تؤثر يف اإلبداع، ومعوقات اإلبداع يف املؤسسات، ثم  

وانتهت إىل التوصية بإعداد انتقلت إىل مفهوم اإلبداع يف مؤسسات املعلومات، وجماالت اإلبداع اإلداري هبا، 

 ج الظواهر املختلفة باملكتبات ومؤسسات املعلومات املرصية بصورة إبداعية. دراسات تفصيلية إلدارة وعال 
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التحديات التي تواجهها املكتبات يف عامل املعلومات الرقمية، حيث تنتقل  ( 2013)صويف، تناولت دراسة 

التكوين  ت املعلوماتية، واحلرص عىل املهني، وتقديم أفضل اخلدما مهنة املكتبات من تطور آلخر لرفع املستوى 

 املستمر وانتهاج سبيل اإلبداع.  

اجلزء   ؛إىل جزأين العالقة بني الصناعات اإلبداعية، والثقافة والتنمية( Pratt,2015, July) ةقسمت دراس 

ام يف ذلك  هتامم بطرق إنتاج الثقافة بواجلزء الثاين: تناول اال ؛حول التنمية والصناعات اإلبداعيةاألول: كان 

ية، وأكدت الدراسة عىل الدور املهم الذى تلعبه الصناعات اإلبداعية يف احلياة االقتصادية للدول،  املنتجات اإلبداع

 مما يستدعي حتقيق املزيد من بناء القدرات املحلية يف سياق القيمة الثقافية العاملية، وشبكات اإلنتاج.

عرًضا تفصيلي ا للمعايري الثامنية التي يمكن   (B Light, J Burgess,R Osborne, 2016) قدمت دراسة 

أن تستفيد منها املجتمعات من النشاط اإلبداعي املرتبط باملكتبات، وهي: إتاحة مصادر املعلومات، واملشاركة يف  

االقتصادية،  ركة التعليمية، واإلنتاجية  بناء األفكار، وتنمية املجتمع واملشاركة الثقافية، والصحة، والرفاهية، واملشا 

بات مساحات مرنة موجهة نحو تنمية الشعور باالنتامء، والتنوع الثقايف، وتناولت الدراسة تأثري  حيث شملت املكت 

النشاط اإلبداعي يف والية كوينزالند بأسرتاليا، حيث درست عينة من املكتبات التي تقدم هذا النوع من األنشطة،  

 نمية املجتمع.   أثر النشاط اإلبداعي عىل ت والتي أظهرت 

فت بأمهية اإلبداع وتطبيقاته   Johnson,2016))رشحت دراسة  املقصود بمساحات العمل اإلبداعي، وعرَّ

كام استعرضت الدراسة آراء   داخل مؤسسات املعلومات، ومدى تأثريه عىل االرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة هبا،

مجعية املكتبات األمريكية حول أمهية دعم االبتكار داخل    اجلمعيات الدولية يف ختصص املكتبات واملعلومات مثل: 

 ستقبل املساحات اإلبداعية هبا، ودورها يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي.   مؤسسات املعلومات، وم

واملراحل التي متر هبا عملية    ،بداع واالبتكار، والقوانني املرتبطة هبامماهية اإل  (2017)صالح،  تناولت دراسة  

سرتاتيجة سكامرب،  إسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي مثل: إو ، املكتباتاع، ثم استعرضت الدراسة اإلبداع يف اإلبد

 املكتبة.   وطرحت أيًضا أمهية اإلبداع يف املكتبات، ومدى ارتباط ذلك بجذب املستفيدين الذين يستخدمون

قت الضوء عىل  ل املستقبل، وأل باعتباره رأس ما  تعريف االبتكار  ( 2017)عبد العاطي، استعرضت دراسة 

ي نموذج إداري جديد، كام تناولت نامذج لإلبداع يف بعض الدول  نِّسرتاتيجية، وَتبَ عنارص اإلبداع يف اخلطة اإل

 العامة فرع الزاوية احلمراء بداية من تطوير اخلطة  األجنبية، ثم ُاختتمت باحلديث عن اإلبداع يف مكتبة مرص

القراءة اإللكرتونية، وانتهت الدراسة إىل عدد من النتائج كان   عليم، واألنشطة، ونشاط سرتاتيجية، وتعزيز التاإل

    عدم تشجيع اإلبداع سوف جيعل املكتبة تتخلف عن القيام بدورها يف املجتمع. أبرزها أنَّ 
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الدراسات السابقة يمكن مالحظة أن هذه الدراسات قد تناولت جوانب متنوعة  ومن خالل استعراض 

هبا، والربط بينها وبني خطط  ة عن الصناعات اإلبداعية مثل: املفهوم، والنشأة والتطور، واملفاهيم املرتبطة وخمتلف

علومات، وأمهية مساحات  واإلبداع وتطبيقاته داخل مؤسسات امل  التنمية املستدامة، وعالقتها باالقتصاد اإلبداعي،

ت التي تشهدها التوجهات الدولية  ت السابقة إىل التطوراولكن مل تتطرق الدراسا   العمل اإلبداعي داخل املكتبات، 

وشمول مفهوم الصناعات اإلبداعية لكثري من املستجدات املتعلقة بالتطورات التقنية واملعرفية، ومدى تأثري    ،لتغيري 

ت اإلبداعية التي تقدمها مؤسسات املعلومات املعنية بذلك، وخاصة يف املجتمعات  ذلك عىل األنشطة واخلدما 

 العربية، وسبل تطبيقها لذلك. 

 اإلطار النظرى للدراسة ثانًيا:

 تعريف مفهوم الصناعات اإلبداعية والمفاهيم المرتبطة بها 2/1

هو مزيج من القدرات واخلصائص الشخصية التي إذا وجدت بيئة مناسبة يمكن أن   Creativityاإلبداع 

ن  ه خاصية ذهنية مُتَكِّ ةللفرد واملجتمع،كام يمكن تعريفه بأنَّ ترقى بالعمليات العقلية؛ لتؤدي إىل نتائج أصيلة ومفيد

،وغالًبا ما  "Thinking outside the box"-التفكري خارج الصندوق -أي ؛ الفرد من التفكري بطرق غريتقليدية

مع مهمة معينة.   أواستخدام أساليب غري عادية أثناء التعامل  Innovationتؤدي هذه اخلاصية إىل االبتكار

(Defining the CreativeIdustries,1997) 

 :التالية وقد ينتج عن استخدام هذه اخلاصية الذهنية بفاعلية النواتج

 إلطالق. توليد شء جديد غري مسبوق عىل ا  -

 .أوغري متباعدة بطريقة جديدة غريمألوفة ،أودمج جمموعة أفكار متباعدة ،أو ربط   ،توحيد  -

 .أو ملنتجام ، تداولةة غري متعارف عليها لألفكار املإجياد أو إظهار استخدامات جديد -

 . واملتداولة إىل مستفيدين آخرين أو أشخاص جددنقل األفكار املوجودة أصاًل  -

بداع يف أبسط صوره حتويل األفكار اجلديدة إىل واقع، وهو يضم عمليتني أساسيتني مها:  وقد يعني اإل

واإلبداع  ، Knowledgeمصطلحي املعرفة  علامء عىل أنَّ كد ال، ويؤProductionواإلنتاج  ،  Thinkingالتفكري

،  أو الفكرة التي يقع عليها التفكري  ، املوضوع  من املعرفة يف كاٍف  ببعضهام؛ فالعملية اإلبداعية حتتاج إىل قدرٍ   مرتبطان

 .(Rosso, 2012,October 5) فيه  أو اإلبداع ،لن يكون هناك ما يمكن إبداعهاملعرفة  وبدون

له ذاك التعريف الذي طورته دائرة الثقافة   فإن أكثر التعريفات تداواًل  الصناعات اإلبداعية،صطلح أما م

األنشطة التي تنبع   "بأهنا  1998فت الصناعات اإلبداعية يف عام رَّ تي عاضة يف اململكة املتحدة، والواإلعالم والري



 57 نرمني عبد القادر إمبايب د. 

 

ن تتطور؛ لتجني املال أو الثروة، وختلق فرص العمل من  من اإلبداعية الفردية واملوهبة ، واملهارة، والتي يمكنها أ

إنتاج وتسويق املحتوى  الصناعات التي تشمل  "بأهنا  .ويشار إليها أيًضا "خالل إنتاج واستغالل امللكية الفكرية

تلف تعريفاهتا عىل نحو يعكس اهلوية الوطنية لكل  خت، و "تكون حممية بموجب حقوق الطبعاإلبداعي، وعادة ما 

ف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة  رَّ كام ع (Banks&Taylor,2013مللكية الفكرية .)ا ، والترشيعات التي تنظمها دولة

وتوزيع املنتجات والبضائع واخلدمات التي   دورات خلق وإنتاج" بداعية بأهنا والتنمية )األونكتاد( الصناعات اإل

 The United Nations Development)"ورأس املال الفكري كمدخالت رئيسة، تستخدم اإلبداع

Programme, United Nations Conference onTrade and Development, 2010.) 

 :  والتي تشمل أربع جمموعات رئيسة تتمثل يف 

وتضم   : صنفه )األونكتاد( إىل جمموعتني فرعيتني، أوالمها: أشكال التعبري الثقايف التقليدي،الرتاث -

ثانيهام: املواقع الثقافية، وتضم )املواقع األثرية،  واملهرجانات، واالحتفاالت(، و )الفنون، واحلرف اليدوية،

 .واملتاحف، واملكتبات، واملعارض(

والتحف(،   ،لفنون البرصية، وتضم )الرسم، والنحت، والتصوير الفوتوغرايفتنقسم إىل: ا : الفنون  -

 .سريك(والفنون املرسحية وتشمل )املوسيقى، واملرسح، واألوبرا، وال 

: تغطي جمموعتني من وسائل اإلعالم التي تنتج املحتوى اإلبداعي: املجموعة األوىل: النرش  وسائل اإلعالم  -

واملجموعة الثانية: تشمل الوسائل السمعية   كتب، وغريها من املطبوعات(،والوسائط املطبوعة، وتضم )ال

 .والبرصية، وتضم )التليفزيون، واإلذاعة(

: تضم الصناعات املوجهة نحو خلق السلع واخلدمات، والتي حتددها أذواق  فيةاإلبداعات الوظي -

 هي:  أخرىجمموعات فرعية  املستهلكني، وديناميكية األسواق العاملية، ثالث 

 التصميم، وتضم )الرسم، واألزياء، ولعب األطفال(.   األوىل: -

 وى اإلبداعي الرقمي(.  اإلعالم، وتشمل )الربجميات، وألعاب الفيديو، واملحت الثانية:  -

 اخلدمات اإلبداعية، وتشمل )اخلدمات املعامرية، واإلعالن، واخلدمات الثقافية(.  الثالثة: -

  بشأن محاية أشكال التعبري الثقايف الصادرة عن منظمة اليونسكو:  2005الدولية لعام وقد ورد يف االتقافية 

جزًءا   م يف إنتاج السلع واخلدمات الثقافية التي أصبحتهِ ْس قد تُ األنشطة الثقافية قد تكون غاية يف حد ذاهتا، و  أنَّ 

رتبطة بإنتاج هذه السلع مثل:  ات، وطرحت جمموعة من املصطلحات امل يمن السياسات االقتصادية منذ التسعين
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 UNESCO,the 2005 Convention). "قطاع األعامل اإلبداعي  "،"صناعة املحتوى"،  "صناعات حق التأليف"

on the Protection and promotion of the  Diversity of Cultural Expressions,2005 .) 

(،  1كام يوضح اجلدول التايل رقم )  بية،وهناك تنوع يف مفهوم الصناعات اإلبداعية يف بعض الدول األجن

أخد دوًرا  حيث بدأت الدول السعي وراء تقديم وصف أكثر تفصياًل هلذه الصناعات نتيجة التطور التكنولوجي؛ لي

ا يف تطورها من حيث: التوزيع، واالستنساخ، ووسائل النرش، واإلعالم؛  لنالحظ اتفاق الدول عىل إدراج   حموري 

سموعة، والفنون األدائية، وأسواق الفنون، والنرش، واملوسيقى يف جماالت الصناعات اإلبداعية.  الفنون املرئية وامل

(O’Connor,2011) 

 ي بعض الدول األجنبيةم الصناعات اإلبداعية ف( تنوع مفهو1جدول رقم )

من  ر وتوجيه مفهومها والتي سامهت بتطوي  وقد ارتبطت بعض املفاهيم بتعريف الصناعات اإلبداعية، 

أول مرة بصيغة املفرد يف   "الصناعة الثقافية "الصناعات الثقافية إىل الصناعات اإلبداعية، حيث استخدم مصطلح

األربعينيات من القرن العرشين، لكن بداية من السبعينيات عاد املصطلح بصيغة اجلمع؛ للداللة عىل أمهية امليدان  

والثقافة، وبالتايل ظهر مصطلح   القتصادية املرتبطة بالفنونوتشجيع األنشطة ا حلياة االقتصادية، الثقايف يف ا

ولكن ظلت   ،، وهناك من يستخدم كال املصطلحني لنفس الداللة 1970من جديد هناية عام "الصناعات الثقافية"

 . ( 211-   210ص  . 2016  صيغة املفرد هي األقرب إىل الثقافة اجلامهريية. )فوزي، 

،  -باملعني الضيق للثقافة - أي    ؛واإلبداعية لإلنسان ، باألنشطة الفكرية "ةلصناعات الثقافيا"ويرتبط مفهوم 

فللثقافة معناها العام الذى يشري إىل أهنا نامذج مكتسبة يصل إليها اإلنسان إما بالتفكري والعقل كاستجابة للوسط  

  و اكتشاف إنساين ينتقل من جيل إىل رتاع أخري، كام أهنا اخالذي يعيش فيه، أو عن طريق النقل من املجتمعات األ

 فرنسا أسبانيا أملانيا اململكة املتحدة  الدولة 

الصناعات  اإلبداعيةالصناعات  املصطلح املستخدم 
 اإلبداعية والثقافية

الصناعات 
 الثقافية

 احلقل الثقايف 

 x x - x هندسة العامرة

 x x x x ( الراديو – التليفزيون –) السينام  

 x x x x فنون األدائيةلا

 x x - - املكتبات 

 x x x x أسواق الفنون ) الفنون البرصية (

 x x x x النرش

 - - x x الربجميات والوسائط املتعددة

 x x - - املتاحف 

 x x x x املوسيقى 

 - - x x اإلعالن
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أما الثقافة بمعناها الضيق، فيقصد هبا األنشطة اإلبداعية والفنية التي   جيل مع القابلية لإلضافة والتعديل والتغري.

اإلنتاج هذا املعني ينرصف إيل اآلداب والفنون بشكل أسايس، ثم إيل بعض أشكال  أي أنَّ  ؛يامرسها اإلنسان

 الفكري.  

حيث أتاحت الصناعات الثقافية إمكانية وصول   عنى مفهوم الصناعات الثقافية باملعني األخري للثقافة،وي

  ى قطاعات واسعة من اجلامهري، بغض النظر حتي عن معرفة املتلقني اجلدد للقراءة، كذلك أد ىل اإلنتاج الثقايف إ

وتعاظم تأثري اإلنتاج الثقايف يف املجتمع بصورة   ،توي املنتج الثقايفتغري حم  ىل وتطورها إ  ،ظهورالصناعات الثقافية

التي حققت   للطباعة  "يوحنا جوتنربج "صناعة مع ابتكار  ىللتحول العمل الثقايف إ  ىل الفتة، لقد كانت البداية األو

فية  سلسلة من التحوالت الفكرية والثقا  ىل إألول مرة يف التاريخ اإلنساين انتشار املعرفة، األمر الذي أدي بدوره 

 (  2010يف الصناعات الثقافية. )أبو غازي،   ىل وكانت تلك هي اللبنة األو

الذي يؤكد عىل    2/ 55وقد أخذ املصطلح ُبعده العاملي، عندما أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارها  

ملنظمة  "اإلبداعياالقتصاد    "صدرت طبعتان من تقرير   2010و   2008أمهية الثقافة يف التنمية املستدامة، ويف عامي  

 ,The United Nations Development Programme ) األمم املتحدة اإلنامئي واألونكتاد. اليونسكو، وبرنامج

United Nations Conference onTrade and Development, 2010 .) 

ظمة  الصناعات الثقافية، ومنها نموذج من لتحديد مكونات وفروع  وتعددت إسهامات املنظامت الدولية؛ 

يف النطاقات الثقافية املحورية، وتلك التي أسامها النطاقات الثقافية املتوسعة،   اليونسكوالذى فرق بني الصناعات

 ( هذه النطاقات عىل النحو التايل:  2ويلخص اجلدول رقم ) 

 افية( نموذج منظمة اليونسكو لتطوير مفهوم الصناعات الثق2جدول رقم )

 الصناعات الثقافية يف النطاقات الثقافية املتوسعة  ت الثقافية املحورية الصناعات الثقافية يف النطاقا

 األدوات املوسيقية  املتاحف، صاالت العرض واملكتبات 

 معدات الصوت  الفنون األدائية 

 العامرة  املهرجانات  

 اإلعالن  املصنوعات اليدوية والفنون البرصية 

 معدات الطباعة  التصميم 

 يات  جمالرب النرش 

 املعدات السمعية والبرصية  اإلذاعة والتليفزيون 

  األفالم والفيديو 

  التصوير 

  الوسائط التفاعلية 

    2012، املصدر: مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(
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ات  يامنينويربز اجلدول حجم التوسع الذى طرأ يف مفهوم الصناعات الثقافية الذى ساد خالل عقدي الث

والتسعينيات من القرن العرشين، وذلك بعد أن ضم قطاعات مل تكن ذات عالقة بالنشاط الثقايف كاإلعالن  

احلدود التقليدية بني الصناعات  والربجميات، وقد أدى نظام التصنيف اجلديد للصناعات الثقافية إىل عدم وضوح 

وغريالتجارية يف الثقافة، فاملعنى التحلييل للمصطلح   ، ارية واخلدمات، وأعاد النظر يف الفهم املعتاد للعالقات التج

جيمع بني مفهومني مها: الفنون اإلبداعية، والصناعات الثقافية، وبالتايل كان اجلمع بني الفنون بمعناها التقليدي،  

املفهوم من   ؛ ونتيجة لذلك، كان ينبغي التوسع واالنتقال يف ي ا رضور اطاقها إىل ممارسات جديدة أمرً أو توسيع ن

 (  6ص   . 2015إلبداعية. )العراقي، يوليو الصناعات الثقافية إىل الصناعات ا

أسرتاليا  الصادر يف بريسبان بوالية كوينزالند ب "الصناعات اإلبداعية "وقد أشار العديد من املؤلفني يف تقرير 

  "الصناعات اإلبداعية"بني أنه ليس من النادر أن نرى استخدام هذين املصطلحني بالتبادل، فظل هناك تداخل 

؛ولذلك فإن الفكرة العامة لالقتصاد اإلبداعي أكثر وضوًحا من تلك التي يف الصناعات  "الصناعات الثقافية"و

ت اإلبداع، وبالتايل ختتلف الصناعات اإلبداعية عن  التي تندرج حت "القطاعات توسيع"الثقافية مما وجه إىل 

  أما  ؛التي يعتمد إنتاجها عىل اإلبداعدف مجع النشاطات العموم تستخدم هبفاألوىل شديدة  ؛الصناعات الثقافية

 وبالتايل فإن الصناعات الثانية فهي خاصة باألعامل الثقافية القابلة إلعادة اإلنتاج وفق مبادئ اإلنتاج الصناعي،

 ( 211ص  . 2016  الثقافية ُتعد جزًءا من الصناعات اإلبداعية.)فوزي، 

ناعات اإلبداعية إىل رفض االنقسام القائم بني الفن والصناعة  ولة لتوضيح مفهوم الصوقد أدت اجلهود املبذ

أو   ،أو اخلدمة مكونات فنية  ،تلك الصناعات التي ُيدمج فيها املنتج"والثقافة. وتعريف الصناعات اإلبداعية بأهنا 

 Pattinson, 2003). )"إبداعية، ويضعها دون أي متييز يف التفاعل بني الفن، والثقافة، والتكنولوجيا 

؛ والتي  ( التأثري املبارش لتطوير مفهوم الصناعات اإلبداعية يف التنمية االقتصادية 1ويوضح الشكل رقم ) 

ات املرتبطة باملحتوى، كذلك الصناعات الداعمة للقيمة املضافة  اإلنتاج، وسياسات التوزيع، والصناعتشمل: 

ة الثقافية يف دعم الصناعات اإلبداعية.  ال للسياحوالدور الفعَّ  للمنتجات، واخلدمات اإلبداعية،

(Wessel&Tomellini,2012) 

 نشأة وتطور مفهوم الصناعات اإلبداعية 2/2

،  إىل دراسات ُأجريت يف إطار مدرسة فرانكفورت يف الثالثينيات  "الثقافيةالصناعات  "تعود أصول مصطلح  

وقد بدأ بعض املحللني يف أوائل    إىل سلع،   تقد حتويل الفن دراسات كانت تن  واألربعينيات من القرن العرشين، وهي 

ساس بأشكال التعبري  الستينيات من القرن العرشين يعرتفون بأن عملية حتويل الفن إىل سلع ال يؤدي دائاًم إىل امل

عل بدأت الصناعات  أو بالوسائل الرقمية  تتسم بمزايا إجيابية عديدة، وبالف ،نَّ السلع التي ُتنَتج صناعًيا إالثقايف؛ إذ 
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والتأكيد    العرشين، كهدف إلبراز االهتامم باجلانب األكاديمي يف هذا الشأن،   الثقافية يف أوائل السبعينيات من القرن

 .  1979الثقافة، واإلبداع، والسياسة خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية عام  عىل الربط بني

 

 

 دية م الصناعات اإلبداعية في التنمية االقتصا( التأثير المباشر لتطوير مفهو1شكل رقم )

-http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/technology-market>املصدر: 

perspective_en.pdf> 

وبالنظر إىل الرتكيز األكاديمي الالحق عىل الثقافة واالقتصاد يف العديد من دول العامل، حيث ظهورمصطلح  

وأمريكا   ، يف أوربا  لتشهد اهتامًما غري مسبوق يف مفهوم الصناعة؛ ؛ليمثل انفتاًحا جديًدا "الثقافيةالصناعات "

  بل شهدت  فرنسا  ، ومل يقترص األمر عىل الواليات املتحدة األمريكية لتطويرها،  ؛ الشاملية بدعم املبادرات الفردية

ل الصناعات الثقا 1981عام   فية من بعض املبادرات الفردية إىل اعرتاف مجاعي بأمهية  اهتامًما باإلنتاج الثقايف، وحتوُّ

   ( 2017تاج الثقايف. )اخلويل، اإلن

  ، وُيالحظ أن معظم الدراسات التي تناولت التجربة األمريكية يف االقتصاد الثقايف خالل عقدي السبعينيات 

دة التمويل الفيدرايل هلذا القطاع،  والثامنينيات من القرن العرشين كانت تركز عىل رضورة دعم الدولة للفنون، وزيا 

مركز برمنجهام  "، فخالل نفس احلقبة الزمنية برزت مدرسة  راك الفكريومل ختتلف بريطانيا عن اإلسهام يف هذا احل 

، التي عملت عىل حتويل جمرى التفكري يف الصناعات الثقافية بجعل الثقافة أكثر مادية،  "للدراسات الثقافية املعارصة

اختيار   وامل تنموية، وقد شهد االقتصاد الثقايف مرحلتني: فخالل عقد الثامنينيات، انصب البحث عىل واعتبارها ع
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تأثري خمتلف القطاعات الثقافية عىل تنمية املجتمعات املحلية، أما التسعينيات، فقد شهدت حتول االهتامم للقضايا  

 (    4- 3. ص  2015املتعلقة بامللكية الفكرية. )العراقي، 

ام  وحتديًدا ع ،ح الصناعات اإلبداعية يف أسرتاليا أوائل التسعينيات من القرن العرشينر مصطلوقد ظه 

من   الذي أكد عىل أمهية تعريف الثقافة عىل نطاق أوسع  "األمة اإلبداعية"تقرير  عندما أصدرت احلكومة ، 1994

ُيطلق عىل   الصناعات اإلبداعيةخالل تضمني األفالم، واإلذاعة، واملكتبات، حيث تم التأكيد عىل أن مصطلح 

  اإلبداع، عىل قافية بتضمني السلع واخلدمات التي تعتمد جمموعة أكرب من املواد اإلنتاجية التي تنتجهاالصناعات الث

تشارلز  "واكتسب استخدام هذا املصطلح زمًخا كبرًيا للمرة األوىل يف إطار العمل املهم الذي أنجزه اخلبري الربيطاين 

التي أجراها   ، ثم اكتسب قوة ذات تأثري أكرب عىل املستوى الدويل يف إطار الدراسة"املدينة املبدعة "ن بشأ "الندري

ن تكفل النجاح جلهودها اإلنامئية.  أجل أالتي ينبغي أن جتتذهبا املدن من  "الطبقة املبدعة"عن  "ريتشارد فلوريدا"

(European Parliament, 2010, April .) 

ط  أنواًعا عديدة من املهنيني، والعاملني اإلداريني، والتقنيني ، وليس فق مجاعة تضم "بدعة الطبقة امل"ومتثل 

العاملني يف جمال اإلبداع، وأصبحت األنشطة الثقافية من هذا املنظور متثل البنية األساسية للمجتمعات املتقدمة  

ظمة األمم املتحدة للرتبية  من   &ملتحدة اإلنامئيا. ) برنامج األمم امتخصصة مهني    التي من شأهنا أن جتتذب قوة عاملة

 (  2013والعلم والثقافة،  

التي ربطت بني تلك  "خرائط الصناعات اإلبداعية"صدرت وزارة الثقافة الربيطانية وثيقة أ 1998ويف عام 

لكية  ق الثروة ومحاية املوبني قدرهتا عىل خل الصناعات التى يكون مصدرها اإلبداعية الشخصية، واملهارات،

، وذلك بوضعه  2001يف عام  "جون هوكنز "خذ املصطلح بعده األوسع عندما استخدمه الكاتبالفكرية، وقد أ

قطاع األلعاب اإللكرتونية.)هارتيل،    ا أضاف إليه ( صناعة،15معايري تصنيف لالقتصاد اإلبداعي الذى تضمن ) 

،  1997بداعية يف عام ن مفهوم الصناعات اإل تي بدأت يف التعبريعوقد تفاعلت معه اململكة املتحدة ال  ( 2007

حيث ربطت اململكة هذا املفهوم بتطورجمتمع املعلومات    ،الصناعات الثقافيةب  ل مفهوم الصناعات اإلبداعيةدِ سُتبْ وا

 Mathieu,2015)املرتبط باالبتكارواإلبداع.)

ومتكنت من الوصول إىل دعم   ة يف وزارة الثقافة، كام أسست احلكومة الربيطانية وحدة للصناعات اإلبداعي

( مليون جنيه  20جاهزية االستثامر للرشكات اإلبداعية من احلكومة، وإنشاء صندوق للتنمية الثقافية بقيمة )

مدعومة بربنامج صناعي لتوفري املشورة للرشكات من   إسرتليني، مما جيعل االستثامرات يف الصناعات اإلبداعية

%  50ر، هبدف زيادة الصادرات اإلبداعية يف اململكة بنسبة  اإلبداعية واالستثاملس جتاري للصناعات  خالل إنشاء جم
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 ,Government and CIC will implement £150m sector deal March 28 ). 2023بحلول عام 

2018Creative Industries,2014 .) 

بشكل منتظم   اإلبداعية اتالصناع هبا تي ُتعرف لتوضيح تنوع الطرق ال  ضت النامذج السبعة التالية؛واسُتعر

 وهي:  ( دراسة بريطانية 60يف أدبيات أكثرمن ) 

( صناعة تسهم يف االقتصاد اإلبداعي، من خالل توليد منتجات  15حدد هوكنز ) نموذج هوكنز: -

رف هذه الصناعات بأهنا  ُتوفر سلعة   "وخدمات إبداعية ترتاوح بني الفنون، والعلوم، والتكنولوجيا، وقد عَّ

 . "وهلا قيمة اقتصادية ،ة أو خدمة نامجة عن اإلبداعاقتصادي

ليحدد الصناعات اإلبداعية بأهنا الصناعات التي   َر هذا النموذج، ُطوِّ  :نموذج دكمس يف اململكة املتحدة -

 .  "اإلبداع واملهارة واملوهبة مع إمكانيات الثروة، وخلق فرص العمل من خالل استغالل ملكيتها الفكرية  "تتطلب  

عية األساسية يف  يؤكد هذا النموذج أن األفكار اإلبداعية تنشأ يف الفنون اإلبدا ج الدوائر املركزة: وذنم -

أو الدوائر متحدة   ،هذه األفكار تنترش من خالل سلسلة من الطبقات شكل )صوت ونص وصورة(، وأنَّ 

 (European Competiveness Report,2010)املركز.

أو غري مبارش   ،يستند هذا النموذج إىل الصناعات املعنية بشكل مبارش ف:نموذج الويبو بشأن حق املؤل -

وإنتاج واستنساخ وتوزيع املواد املحمية بموجب حقوق الطبع والنرش   بإنشاء وتصنيع 

(Andres&Chapain,2013, February). 

افية  األنشطة الثقوُيَميز بني  هيدف هذا النموذج إىل توسيع وتطوير مفهوم اإلبداع، نموذج األونكتاد:  -

وأن الصناعات   ،سوق مثل: اإلعالن أو النرشالتقليدية، مثل: الفنون املرسحية، واألنشطة التي تكون أقرب إىل ال 

 الثقافية هي جزء من الصناعات اإلبداعية. 

يضع هذا النموذج الصناعات اإلبداعية يف اقتصاد أوسع   النموذج الوطني للعلوم والتكنولوجيا والفنون:  - 

زز التحليل الوارد يف  أجل قدرهتا التنافسية، وهو يع  عتمد بشكل متزايد عىل العمليات واخلدمات اإلبداعية مني

، والذي يستكشف العالقة بني الصناعات  2006الذي أعدته املفوضية األوربية عام "اقتصاد الثقافة "تقرير

 The Creative Economy: Key Concepts and Literature Review )اإلبداعية والقطاع الثقايف األقل ربًحا.

Highlights,2013 .) 

قائمة للصناعات   2008س املؤمتر الكندي للصناعات اإلبداعية عام وضع جمل النموذج الكندي: -

 لقياس اقتصاد كندا اإلبداعي.  اإلبداعية؛
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و)النموذج    كمس(ومن خالل استعراض النامذج السابقة يمكن التوصل إىل أن )نموذج هوكنز(، و)نموذج د

النامذج األربعة األخرى ترسم فئات خمتلفة لتنظيم هذه  ال متيز بني الصناعات اإلبداعية املدرجة، ولكن  الكندي(

وبمقارنة هذه النامذج يتضح أن العالقات بني املكونات املختلفة التي تشكل االقتصاد اإلبداعي ليست    الصناعات،

ال:نموذج الدوائر  ستخدام كل نموذج ألغراض خمتلفة، عىل سبيل املثواضحة، ويمكن فهمها بطرق متعددة. وا

نه نموذج مفيد يف فهم دور اإلبداع والفن فيام يتعلق باجلوانب الصناعية لالقتصاد اإلبداعي يف حني  إملركز فمتحدة ا

النموذج الوطني للعلوم والتكنولوجيا والفنون أكثر فائدة يف جمال صنع   ُيقرتح أن يكون

 (Boccellaa&Salernob,2016)ات.السياس

مثل:) نموذج هوكنز( و)نموذج دكمس( موجة من النامذج األخرى  ا  طً وقد أثارت بعض النامذج األكثر تبسي

برنامج "ويعد  العالقة بني الفنون والصناعات اإلبداعية كجزء من وضع السياسات للحكومات، من أجل فهم

، والعمل عىل زيادة  ى تساعد يف احلفاظ عىل الرتاث الثقايفاملهمة الت من الربامج "Creative Europeأوربا املبدعة 

التوزيع لألعامل اإلبداعية داخل أوربا وخارجها، وبالتايل احلاجة إىل توفري دعم مايل مناسب يقدمه بنك االستثامر  

 (Knell, 2008, p.7)األوربى؛ لتوفري فرص للصناعات اإلبداعية.

اإلبداعية يتضمن ثالث جمموعات فرعية يمكن  تعريًفا جديًدا للصناعات  وقد اعتمد االحتاد األوريب 

 ستعراضها عىل النحو التايل:  ا

تغطي الصناعات التي تطور منتجات لغرض البيع،   :Creative Applicationالتطبيقات اإلبداعية  -

 إلعالن. ، وا والنرش  ويعتمد وجودها عىل الطلب يف السوق وفًقا الحتياجات اجلمهور مثل: الفنون،

التي ال تكون مدفوعة باعتبارات جتارية،   يغطي املنتجات :Creative Expressionالتعبري اإلبداعي  -

وعادة ما يتم تطويرها للجمهور، وستقدم هذه املنتجات يف غياب الطلب يف السوق مثل: املوسيقى، والفنون  

 البرصية واألدائية. 

تشمل وسائل اإلعالم الرقمية، والربجميات، والوسائط    :Creative Technologyة  التكنولوجيا اإلبداعي  -

 ,The Conference Board of  Canada, 2008)  )األلعاب، والرسوم املتحركة(، والتصميم اجلرافيكي.الرقمية  

p.3 .) 

 البنية األساسية للصناعات اإلبداعية 2/3

أهم أصوهلا، وبأن إبداع اإلنسان هو رس   بدأت املجتمعات املتحرضة التي تؤمن بأن العلم واملعرفة مها 

  الوطني؛  هلا وزهنا يف االقتصاد  ،االبتكار، واإلبداع قيمة مضافة يف جعل وا الرغبة يف التطور، حضارهتا، والتي لدهي
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أواألفراد    ، والتي تشتمل بنيتها األساسية عىل املنظامتلذلك اهتمت بدعم كافة الصناعات التي تعتمد عىل اإلبداع،  

 وتوزيعه، وتوجيهه ملناطق االستهالك من خالل املجموعات اإلبداعية.   ،بداع بطرق خمتلفة ن ينتجون هذا اإلالذي

حيث شملت الصناعات جمموعة من األنشطة   قد برز هذا النموذج لالقتصاد اإلبداعي يف سنغافورة، و

  ن، والتصميم، والنرش، قية مثل: اإلعال والفنون التطبي  فنون األدبية، واملوسيقى، والفنون البرصية،اإلبداعية هي ال

ت الربجميات  كام ُأِضيفَ   والصحافة جنًبا إىل جنب مع صناعات التوزيع، وهي تشكل جزًءا من صناعات حق املؤلف،

لقطاعات الصناعات اإلبداعية،   ًجا شاماًل ز قيمة هذا النموذج يف كونه يتضمن هنرْب واأللعاب اإللكرتونية، وتَ 

 ERC Services Subcommittee Workgroup on)) ت التكافلية بني مجيع القطاعات. ويؤكد عىل العالقا 

Creative Industries, 2002, September.) 

لتشجيع الرشكات   ؛تبني سياسات عامة  "املدن اإلبداعية  "وتضمن التقرير الذي أعدته اململكة املتحدة عن 

َعت من خالل  مة املنتجات التي ُأْنِشَئت وُوزِّ فكرية؛ لزيادة قي عىل تطبيق تكنولوجيا املعلومات، ومحاية امللكية ال 

 ( Anheier,&Isar,2011الشبكات الرقمية. )

 

 ( نموذج سنغافورة للصناعات اإلبداعية2شكل رقم )

والقدرات الفردية، والتي لدهيا   اإلبداع، واملواهب، كام حدد الصناعات اإلبداعية كصناعات تقوم عىل 

اإلعالن، واهلندسة املعامرية،   :من كال   يضم رص العمل، وجتمع هذه الصناعات ثالثة عرش جماالً إمكانيات خللق ف

والفنون، والتحف، واحلرف اليدوية، والتصميم، واألزياء، والسينام، واملوسيقى، وفنون األداء، والنرش، وهندسة  

فالرتاث، عىل سبيل املثال غري  ذلك حرصية: ولكنها مع  ، الربجميات، واإلذاعة والتلفزيون، وهذه املجاالت متنوعة 

( ُأِدَخلت التعديالت للوثائق التوجيهية هلذه الصناعات ضمن  2006 –  1998مدرج يف القائمة. ويف الفرتة من ) 

  (Rood house,2009)اإلطار املفاهيمي، وعدد متغري من القطاعات اإلبداعية.
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 الفكرية للصناعات اإلبداعية ( تصنيف المنظمة العالمية للملكية 3شكل رقم )

 <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_cr_2017_1.pdf>املصدر : 

مد بدرجة أكرب عىل محاية  *فيشري إىل أن الصناعات اإلبداعية تعت أما » نموذج املنظمة العاملية للملكية الفكرية«

علومات يف معاجلة  لفكرية للعمل األصيل، إذ إهنا تربط تراثنا الفني والثقايف مع تطور تكنولوجيا املحق امللكية ا

وأخرًيا اإلتاحة والنرش؛ لتعزيز حق   ،ومروًرا بعمليات التصنيع واإلنتاج والتوزيع  ،املحتوى بداية من توليد املعرفة 

 

نفذت املنظمة مرشوع الرتاث اإلبداعي، الذي يشمل برنامج التدريب يف جمال التوثيق الثقايف وإدارة امللكية الفكرية، كام نظمت  * 

ا دوليًّا حول دورامللكية الفكرية يف الصناعات اإلبداعية يف   نظر :  اللمزيد   2007أكتوبر  29مؤمتر 

World Intellectual Property Organization. (WIPO). (2017). How to Make a Living in the Creative Industries. Geneva: WIPO. Retrieved from: 
<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_cr_2017_1.pdf>

ت أصحاب ومؤسسا  ،قامت املنظمة العاملية للملكية الفكرية بإطالق مرشوع تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية 2009يف عام  -

والنهوض هبا، ويتألف   ،واإلرشاف عليها  ،املصلحة يف جمال امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطني إلدارة الصناعات اإلبداعية

ويرمي إىل حتقيق األهداف  ،والثاين عىل منظامت اإلدارة اجلامعية ،املرشوع من عنرصين يركز أحدمها عىل الصناعات اإلبداعية

 الصناعات اإلبداعية:  يتعلق بالتالية فيام 

 تعزيز قدرة املؤسسات الوطنية يف امللكية الفكرية يف تقييم األمهية االقتصادية للصناعات اإلبداعية. -

 تعزيز قدرات املؤسسات الوطنية يف جمال امللكية الفكرية واملبدعني يف جمال الصناعات اإلبداعية.   -

ا  -  ت اإلبداعية عىل التنمية االجتامعية واالقتصادية والثقافية. للصناعا تعزيز الفهم بالتأثري األوسع نطاق 

 ( . التقرير التقييمي بشأن مرشوع تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية ومؤسسات2015فرباير   16نظر: أوستن، لويس. )اللمزيد 

 الشبكي بني منظامت اإلدارة اجلامعية والربط  ،أصحاب املصلحة يف جمال امللكية الفكرية إلدارة الصناعات اإلبداعية، وتعزيز األداء

 ( جنيف:  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية، املنظمة العاملية 201 5أبريل  24إىل  20) من  15حلق املؤلف. الدورة 

 <www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_15/cdip_15_4.doc>اسرتجعت من: الفكرية. للملكية

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_cr_2017_1.pdf
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لتحقيق التنمية االجتامعية   وقواعد البيانات؛ ،اعية من خالل ربطها بالربجمياتاعات اإلبدودعم الصن ،املؤلف

 (. World Intellectual Property Organization,2017)  جتمع.واالقتصادية والثقافية يف امل

 في دعم االقتصاد اإلبداعي:  أهمية دور الصناعات اإلبداعية 2/4

حول تقييم االقتصاد   2008يف تقريره األول الصادر عام  "جارة والتنمية مؤمتر األمم املتحدة للت "أشار 

النمط من النشاط االقتصادي الذي يقوم عىل استغالل األصول   هو ذلك "*، إىل أن االقتصاد اإلبداعي اإلبداعي

؛ لتحتل  فأظهر مدى التطورات التي شهدهتا بعض الدول 2018، أما تقرير االقتصاد اإلبداعي عام "اإلبداعية

 (United Nations ,2017) الصني املرتبة األوىل يف حتقيق أعىل معدالت نمو يف االقتصاد اإلبداعي.

ا متعاظاًم يف مستقبل الثقافة، وتكشف خريطة توزيع  ناعات اإلبداعية جيعلها تشهد نمو  البعد الدويل للصإنَّ 

قدمة والدول النامية، وملواجهة هذا الوضع البد من  هذه الصناعات يف العامل عن وجود هوة شاسعة بني الدول املت

رشاكات جديدة، مما يؤدي إىل حتوالت جذرية يف الطريقة التي  تيسري الوصول إىل األسواق العاملية من خالل إقامة 

 ( 2017تنتج هبا املنتجات الثقافية.)منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم .الصناعات اإلبداعية،  

 

 ( العالقة بين الصناعات الثقافية والصناعات اإلبداعية واالقتصاد اإلبداعي4رقم )ل شك

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=95302المصدر : 

عددة إىل حتويل املستهلكني من املتلقني السلبيني  فقد أدت العوملة والتقارب بني تكنولوجيات الوسائط املت 

كام أدى التوزيع الرقمي يف صناعات مثل: التصميم،   بداعي،ئل الثقافية إىل منشئني نشيطني يف املحتوى اإلللرسا 

 

 وأطلقه عىل جماالت متنوعة،   ،2001هوم »االقتصاد اإلبداعي«  من ِقبل الكاتب الربيطاين » جون هوكنز« يف عام الرتويج ملف * بدأ 

 ومتتد لتشمل جماالت العلوم والتكنولوجيا. وقدر » هوكنز« حجم معامالت هذا االقتصاد يف خمتلف أنحاء العامل بام   تبدأ بالفنون،

 وقت. ر يف ذلك التريليون دوال 2.2يعادل 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=95302
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 Nova Scotia) واملوسيقى إىل حتويل األسواق العاملية، والسامح هلا بالظهور يف مناطق نامية مثل: أفريقيا.

Cultural Action Network,2010) 

بوضع العاملني  "هوكنز  جون"و"ريتشارد فلوريدا"مع ظهور اقتصاد املعرفة يف أواخر القرن العرشين، قام

وأصبح مفهوم اإلبداع مرتبًطا بالتنمية االقتصادية من خالل التقارير  ،  "الطبقة اإلبداعية"يف جمال املعرفة حتت مظلة  

 الث طرق هي:   الدولية للصناعات اإلبداعية بث 

 .خلق االبتكار من خالل أنشطة الصناعة الثقافية -

 ت الثقافية واإلبداعية.قيادة االقتصاد من خالل خلق الثروا   -

 Building a Digital ) جذب املبتكرين من خالل التأثري اإلجيايب عىل نوعية احلياة يف منطقة معينة. -

Economy: The Importance of Saving Jobs in the EU’s Creative Industries,2010, March.) 

 هي:   ية يف ثالث جمموعات وتتمثل العالقة بني االقتصاد اإلبداعي والصناعات اإلبداع

 الصناعة اإلبداعية التي تتضمن وظيفة غري اإلبداعية. املجموعة األوىل :  -

 الصناعة اإلبداعية التي تشمل الوظائف اإلبداعية.  املجموعة الثانية : -

 الصناعة غري اإلبداعية التي حتتوي عىل وظيفة إبداعية.   جموعة الثالثة : ملا -

 

لالجتاه نحو حتقيق االقتصاد اإلبداعي، ومتثل الصناعات اإلبداعية   املجموعات الثالث ني الربط بويشرتط 

جمموعة فرعية من االقتصاد اإلبداعي، وهي تشمل مجيع العاملني يف هذه الصناعة، بغض النظرعام إذا كان لدهيم  

 

 
(  العالقة بين االقتصاد اإلبداعي و الصناعات 5شكل رقم )

       اإلبداعية والوظائف اإلبداعية

 
( أنماط مساهمة القوى العاملة في الصناعات  6شكل رقم )

 اإلبداعية في االقتصاد اإلبداعي
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ة مقدم الراديو الذي يعمل  ية، ومسامه وظيفة إبداعية أم ال، مثل:مسامهة حماسب يعمل يف متحف وظيفة غري إبداع

ووفًقا للتقرير الدويل الذى  (Howkins,2007)ملحطة إذاعية وظيفة خالقة يف جمموعة فرعية للصناعات اإلبداعية.

، فإن مسامهة هذه الصناعات يف  "اخلريطة الدولية األوىل للصناعات اإلبداعية"عن  2017أصدرته بريطانيا يف عام  

لتحتل قارة آسيا املرتبة األوىل يف نسبة اإليرادات التي مثلت   مسامهتها يف الناتج املحيل؛ ىل من العاملة الوطنية أع

%، أما أقل نسبة فكانت يف قارة أفريقيا والرشق األوسط لتمثل اإليرادات هبا  43%، والوظائف اإلبداعية بنسبة  33

 (Creative Industries Statistics,2017, July)%. 8% والوظائف اإلبداعية  3نحو 

وأقل نسبة كانت يف اإلذاعة، كام حقق التليفزيون أعىل    ،وحققت الفنون البرصية أعىل نسبة يف هذه الوظائف 

ليبلغ عددها   ؛فقد احتلت يف الوظائف املرتبة الثانية بعد الفنون البرصية  أما الكتب وصناعة النرش،  نسبة إيرادات، 

،  2015( مليار دوالر يف عام 26.3اع عىل اإلنرتنت نحو )لتي تبوبلغت السلع اإلبداعية ا  ( وظيفة، 3538)

ليحقق عائًدا يصل إىل   ؛ واملحتوى الثقايف الرقمي ارتفعت معدالت بيعه من رشكات األعامل إىل املستهلكني

 ( مليار دوالر.  65.6)

ية،  إلبداعوتعكس هذه النسب مدى التطورات التي شهدهتا سياسات الدول املتقدمة يف تبني الوظائف ا

وتنوع املنتجات واخلدمات املرتبطة هبا، والتغيريات التي   ، وانعكاس ذلك عىل تطوير مفهوم الصناعات اإلبداعية

يشهدها العامل يف صناعة النرش وتطوير املحتوى، وفهم الدور الرائد هلذه الصناعة والتطورات التي حلقت هبا، وأثرها  

 Cultural Times:The First Global Map of Cultural and Creative ) عىل عمل مؤسسات املعلومات.

Industries,2017.) 

 

 ( زيادة إيرادات الصناعات اإلبداعية والوظائف المرتبطة بها في عدد من المجاالت المختلفة7شكل رقم )

 >/<http://www.worldcreative.orgاملصدر : 



 ...سياساهتا وأثرها عىل مؤسسات املعلوماتالتوجهات الدولية لتطويرمفهوم الصناعات اإلبداعية و 70

 

يف الوظائف يف حني بلغت نسبة اإليرادات التي   األوىل( أن األفالم قد احتلت املرتبة 8ويظهر الشكل رقم ) 

  ( مليار دوالر، تليها املوسيقى يف املرتبة الثانية، ويليها يف املرتبة الثالثة التليفزيون، 1.5حققتها نسبة ضيئلة لتمثل )

 ويف املرتبة الرابعة الفنون البرصية، أما الكتب وصناعة النرش يف املرتبة اخلامسة. 

أما املرتبة الثانية   ( مليار دوالر،3.8ليحقق نحو )  ىل؛ ت، فقد احتل التليفزيون املرتبة األويرادا وبالنسبة لإل 

( مليار  9.2لتصل قيمتها إىل)  ؛ ( مليار دوالر، واملرتبة الثالثة فكانت للصحف13.1فكانت للفنون البرصية لتحقق )

 ,Why art and culture contribute more to an economy than growth and jobs, 2016 ) دوالر.

January 20.) 

تقديرات املبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة اليونسكو حول مسامهة الصناعات اإلبداعية يف النمو    وتشري 

( مليون وظيفة يف مجيع  29.5خلق )  ا، مما ( مليار دوالر سنوي  250)هذه الصناعات حققت أن  إىل  االقتصادي، 

ري يف نسب الكثري من الصناعات اإلبداعية، فكانت نسب النمو قوية للغاية يف التسويق،  دث تغوقد ح  أنحاء العامل،

%، يف حني  63وخدمات احلاسب اآلىل والربجميات، والنرش، كام أن نسب العمل هبا وصلت قيمتها إىل  واإلعالن،

 United Kingdom.Department)%.36.9 ج تصنيف الصناعات اإلبداعية مثلت نحوأن املهن اإلبداعية خار

for Culture,2016)   

 

 ( زيادة إيرادات الصناعات اإلبداعية، وعدد العالمين بها في عدد من المجاالت المختلفة 8شكل رقم )

 2016في أفريقيا والشرق األوسط في عام 

 >/<http://www.worldcreative.orgاملصدر : 
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والوظائف   ،ت الرقمية عىل زيادة العاملة املرتبطة هبا ويمكن مالحظة انعكاس زيادة استخدام التكنولوجيا 

من خالل مؤرشات عاملية عن العاملة بواسطة   التي تتطلب مهارات يف إنتاجها، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية 

ذي يشمل أنشطة إضافية لتكنولوجيا املعلومات  صناعة الربجميات، والوسائط التكنولوجية أن هذا القطاع )ال

ا عىل مدى العقدين املاضيني، ومن املتوقع أن يواصل اجتاهه  مثل خدمات النقل( األكثر نمو  ت الواالتصا 

% من إمجايل العاملة،    5ليبلغ    ؛( هلذا القطاع لتنمية حصته1991-2007سنة )  16التصاعدي يف حني استغرق األمر  

 (United Nations,2017%.)  6ليصل إىل   ؛ (2015 -  2007سنوات فقط ) 8 كام استغرق األمر 

فاالقتصاد اإلبداعي ال يشغل فقط البلدان القوية يف الصناعات اإلبداعية مثل: الواليات املتحدة األمريكية  

الصني، كوريا، الربازيل، بل  واململكة املتحدة، والبلدان التي رأت نصيبها من هذه الزيادة يف العقود األخرية مثل:  

 ,UNESCO and UNDPات اإلبداعية األقل رسوًخا مثل الدول النامية. )له نصيب أيًضا يف البلدان ذات الصناع

2013, p53–85 ) 

 ستراتيجياتها في بعض الدول األجنبيةإمؤشرات تطور الصناعات اإلبداعية و 2/5

أقرت املنظامت الدولية املعنية بالصناعات اإلبداعية أن االفتقار إىل البيانات الرئيسة عن هذه الصناعات ُيعد  

 . اخلاصة هبا لة جوهرية؛ فإنشاء مؤرشات خاصة بالصناعات اإلبداعية يعد مشكلة يف ظل اختالف التعاريف مشك

ف بحجم الصناعات  تغطية اإلحصائيات التي ُتَعرِّ  نوعية أما اآلن فهناك تضاُفر يف اجلهود الرامية إىل حتسني

فافية فيام خيص حجم التجارة، ونصيب الصناعات  اإلبداعية بالنسبة لكل دولة، وبالتايل احلاجة إىل املزيد من الش

لتقدم فهاًم أوضح حول ديناميكية   ؛كومات عىل صياغة سياسات واضحةاإلبداعية منه؛ فضاًل عن مساعدة احل

 Culturaltimes:The first global map of cultural and Creative)  2030بداعية بحلول عاماملنتجات اإل

Industries, 2015,December.) 

لتحتل   ؛ ( اقتصاًدا يف العامل20أن الصني تنضم لقائمة أفضل )  2018لعام  وقد أكد مؤرش االبتكار العاملي

سرتاتيجي الذي اختارته البالد لتطوير كفاءة ابتكارية  إلويعكس الصعود الرسيع للصني التوجه ا (، 17املرتبة ) 

وقد حققت سويرسا، وهولندا،   لقائمة عىل اإلبداع، عالية، وحتويل القاعدة اهليكلية لالقتصاد نحو الصناعات ا

األمريكية إىل املرتبة  وتراجعت الواليات املتحدة  والسويد، واململكة املتحدة، وسنغافورة املراتب األوىل هلذا العام،

هناك اهتامًما    أنَّ   2017لعام    ويؤكد تقرير التنافسية العاملية   السادسة، غريأهنا تبقى مولًدا للطاقة االبتكارية يف العامل. 

املتقدمة قد حققت حتسنًا   والدول ،الفجوة االقتصادية املوجودة بني الدول النامية غري مسبوق باإلبداع، وأنَّ 

االستعداد التكنولوجي، وكفاءة سوق العمل، والتعاون يف تطوير بيئة األعامل،   من خالل تطوير  ا، وذلك ملحوظً 

 (United Nations,2017) كار.وكفاءة سوق السلع، والتعليم، واالبت
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 2017-2009( تطور بيئة االبتكار في العديد من االقتصادات في الفترة من 9شكل رقم )

نوع املسامهات االقتصادية النسبية للصناعات اإلبداعية يف خمتلف البلدان؛  ( ت10يبني الشكل التايل رقم ) 

يل يف جمال األدب والصحافة، وخاصة يف بريو بأمريكا اجلنوبية  فنرى أهنا متثل نصيًبا كبرًيامن الناتج املحيل اإلمجا 

وابط التجارة الدولية القوية  ية الكبرية، وروكينيا، وقد تكون لدى الدول النامية حتى الدول ذات الكثافة السكان

 ا من البلدان األصغر حجاًم.  رً قطاعات إبداعية أقل تطو ، مثل: تركيا 

 

 ناعات اإلبداعية في اقتصاد الدول شأن المساهمة االقتصادية للص( تصنيف الويبو ب10شكل رقم )

 <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_cr_2017_1.pdf>املصدر : 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_cr_2017_1.pdf
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نيا، وفرنسا من أهم الدول املصدرة لسلع  ا، وأملا وبريطاني الصني، والواليات املتحدة األمريكية، دوتع

%  32وتشكل صادراهتا ما نسبته  ، ، حيث تعترب الصني صاحبة أكرب حصة 2015الصناعات اإلبداعية خالل عام 

% من السوق خالل الفرتة  8.2من إمجايل دول العامل، وتفوقت يف هذه التجارة القائمة عىل اإلبداع؛ لتستحوذ عىل 

%. )الكبي،  6.8التي احتلت املرتبة الثانية عاملًيا عىل  بينام اقترص نصيب الواليات املتحدة (،2008 – 2002من ) 

2017  ) 

% منذ    20ووفق بيانات وزارة الثقافة واإلعالم والرياضة ارتفع عدد الوظائف اإلبداعية هبا نحو  أما بريطانيا  

  إلبداعية، اإلبداعي يف اململكة املتحدة الوظائف ا، ويضم االقتصاد  2018مليون وظيفة لعام    (1.9إىل )   2011عام  

أو التسويق داخل الرشكات    ،: فرق التصميم والوظائف اإلبداعية األخرى املوجودة يف املنظامت غري اإلبداعية مثل 

 (جلميع الوظائف يف بريطانيا. 11أو وظيفة واحدة من أصل ) ، مليون وظيفة ( 3.12املصنعة، وهي تضم نحو ) 

 

 نسبة وظائف الصناعات اإلبداعية والوظائف اإلبداعية األخرى  (  تزايد11شكل رقم  )

 2017لكة المتحدة عام الموجودة في المنظمات غير اإلبداعية في المم 

( مليار جنيه إسرتليني، أي ما يعادل  42ُقدرت القيمة املضافة للصناعات اإلبداعية بحوايل)  2015يف عام 

  30.6% مقارنة بزيادة قدرها    38.2ارتفعت القيمة املضافة هلا بنسبة    ( 2015  - 2009) %؛ فبني الفرتة الزمنية    11.1

وقد   %، 1.2حيث مثلت  واملكتبات املجموعة التي سامهت بنسبة قليلة،  وكانت املتاحف،  % يف مجيع الصناعات، 

  -  2010ة من ) %يف الفرت 7.1ارتفاع معدل نمو القيمة املضافة للصناعات اإلبداعية بنسبة  2017شهد عام 

الزيادة البالغة  رسع بكثري من %، وهو أ 53.1(، كام ارتفع معدل النمو السنوي للصناعات اإلبداعية بنسبة 2017

 (Rocks,2017, July) % يف االقتصاد الربيطاين ككل.  29.7
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صة  % من إمجايل صادرات اخلدمات يف بريطانيا، حيث بلغت ح 11ومتثل صادرات اخلدمات اإلبداعية نسبة  

% من    80ويف مقدمتها ألعاب الفيديو التي بلغت نسبتها    % ،   5الصناعات اإلبداعية من الصادرات الفرنسية حوايل  

 ,Kakiuchi,2014(مليون وظيفية يشغلها هذا القطاع اإلبداعي. )1,2رقم معامالهتا باألسواق األجنبية، وهناك )

April) 

ام الفعال هلذه  أنامًطا جديدة من اإلنتاج عىل أساس االستخد فالتطورات التقنية التي يشهدها العامل تتطلب

سرتاتيجيات الدول التي بدأت يف تغيري النهج الذي كانت  إخالل    التقنيات يف دعم اإلبداع، ونرى ذلك بوضوح من

وة بني  احلالية لالبتكار، التي أظهرت الفج 2020سرتاتيجية أوربا إتنتهجه؛ سعًيا وراء حتقيق هذه التنمية ومنها 

مما   بداعية، ض فيها املوارد املالية، وتعتمد عىل املوارد اإلنتائج البحوث، والوصول إىل األسواق ضمن بيئة تنخف

( تزايد معدالت الصناعات  12يعني االعتامد عىل اإلبداع أكثر من أي وقت مىض، ويوضح الشكل التايل رقم ) 

 (Moore,2014, January 24)(.1970- 2017القائمة عىل اإلبداع يف الفرتة من )

  

  2017حتى عام  1970( معدالت الصناعة القائمة على اإلبداع واالبتكار منذ عام 12شكل رقم )

 <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_cr_2017_1.pdf>املصدر: 

دت أن االجتاهات الرئيسة  ، وأك2009سرتاتيجية الصناعات اإلبداعية يف عام  إ وقد تبنت احلكومة الربيطانية  

م هذه الصناعات هي الرقمنة، وتغيري سلوكيات املستفيدين، ومعاجلة القضايا القانونية املعنية بالصناعات  لدع

اإلبداعية، والتعاون مع اهليئات احلكومية، واملنظامت الثقافية، وعىل رأسها مؤسسات املعلومات؛ لتطوير عملية  

مليار جنيه إسرتليني؛ لتطوير الصناعات اإلبداعيةالتي قامت عىل فكرة   ( 5) من  َص ما يقرباإلبداع، حيث ُخصِّ 
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طانية عىل حتقيقه من خالل هذه  وهو ما عملت الرشكات الربي ، مشاركة املعرفة، وفتح آفاق متنوعة يف السوق

(. 2016  -2013سرتاتيجية التي شملت الفرتة الزمنية من ) اإل
 *

 (   2017) اخلويل،  

منصة إلكرتونية لصناعة املوسيقى عىل   ( 70) يا عىل التكنولوجيا الرقمية، فهناك أكثر من بريطانكام اعتمدت 

اإلنرتنت، وتطوير صناعة املحتوى من خالل الوصول إىل قنوات توزيع مل يكن من املمكن الوصول إليها بدون 

 (Consulting, 2010)التقنيات احلديثة. 

وسياساهتا يف اململكة   ،ير مفهوم الصناعات اإلبداعيةيف تطوويمكن استعراض أهم األحداث الرئيسة 

 (:  3املتحدة من خالل اجلدول التايل رقم ) 

 ( أهم األحداث الرئيسة في تطوير مفهوم الصناعات اإلبداعية في المملكة المتحدة 3جدول رقم )

 تأسيس دائرة الثقافة واإلعالم والرياضة  1997

 م خارصة الصناعات اإلبداعية ة واإلعالم والرياضة لرسأول وثيقة لدائرة الثقاف 1998

 تأسيس فريق عمل الصناعات اإلبداعية 

 تأسيس وحدة املجلس الثقايف للصناعات اإلبداعية  1999

 رياضة  تأسيس فريق عمل القضايا لدائرة الثقافة واإلعالم وال

   2001الصناعات اإلبداعية ثاين وثيقة لدائرة الثقافة واإلعالم والرياضة لرسم خارطة  2001

 2002التقديرات االقتصادية للصناعات اإلبداعية  2002

 جلنة العمدة )لندن( حول الصناعات اإلبداعية  

 إطالق لندن اإلبداعية  2004

 تؤسس الويبو قسم الصناعات اإلبداعية  -برنامج االقتصاد اإلبداعي  2005-2007

 ا من قبل حكومة اململكة املتحدة ي رسمي  لح االقتصاد اإلبداعي يتبنمصط 2006

 تقرير بريطانيا اإلبداعية  2008

 تقرير بريطانيا الرقمية  2009

 <https://creativeconomy.britishcouncil.org/mapping_creative_industries.pdf>املصدر: 

وعقب صدور التقرير   ، 1998 أما الواليات املتحدة األمريكية، فبدأت مبادرة االقتصاد اإلبداعي يف عام

سرتاتيجيات تطوير  إلُوِضَع خمطط  2000يف عام  "دورالفن والثقافة يف القدرة التنافسية االقتصادية"العاملي عن 

بإنتاج سلسلة أوراق إعالمية حتت   املجموعة اإلبداعية من خالل صياغة الربامج، حيث قام مركز الفنون والثقافة

 

الستمرار نجاح الصناعات اإلبداعية من خالل   ؛بإنشاء احتاد الصناعات اإلبداعية 2014قامت اململكة املتحدة يف نوفمرب عام  *

وتطوير القوى العاملة من خالل التعليم اإلبداعي يف املدارس،   ،سرتاتيجية الصناعية للحكومة الربيطانيةإلإدراجها يف اخلطط ا

 نظر:ا ية الالزمة حلامية حقوق امللكية الفكرية. للمزيد بنية األساسودعم ال

Creative Industries federation.(2017). Policy& Research. London: Creative Industries 

federation.Retrieved from: <https://www.creativeindustriesfederation.com/policy-and-

research> 
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دية واالجتامعية للقطاع  ؛ لتسليط الضوء عىل املسامهات االقتصا "فة واألجندة الوطنيةالفن والثقا  "عنوان مرشوع 

َر عائد الفنون يف  ُقدِّ حيث  اعات اإلبداعية يف الواليات املتحدة األمريكية، الثقايف، وهناك زيادة يف حجم الصن

مليون عامل إىل   4.7داعي من بليون دوالر، وزيادة عدد العاملني بالقطاع اإلب 798االقتصاد األمريكي بنحو 

 the United)ي. بليون دوالر أمريك 105وبلغ حجم االستثامرات يف جمال الفنون والثقافة بليون عامل،  334.9

Nations Educational, Scientific,2013) 

املهمة  فنجد أهنا نفذت العديد من املرشوعات  وعندما ننتقل للحديث عن الدولة األوىل عاملي ا وهي الصني، 

 ( من خالل إنشاء قسم خاص  4صناعات اإلبداعية، كام يوضح اجلدول التايل رقم ) التي سامهت يف تطوير مفهوم ال

  الكربى.  سرتاتيجيات تقودها مشاريع الصناعات اإلبداعيةإ للصناعات اإلبداعية، وتنفيذ

(Xiang&Walker,2014) 

%  2.28وشكل    ، 2013( مليار دوالر يف عام  60ينية ) وقد جتاوز إمجايل حجم صادرات املنتجات الثقافية الص

رب دولة مصدرة للمنتجات الثقافية يف العامل،  وهي بذلك أك من إمجايل حجم صادرات املنتجات الثقافية يف العامل، 

ووفًقا لتقرير مؤرشات االستهالك الثقايف الصيني الصادر عن مصلحة الصناعات الثقافية يصل حجم االستهالك  

 (Svensson& Tomson,2017)تريليونات يوان.  4.7يف الصني إىل  الثقايف 

 لصناعات اإلبداعية في الصين( أهم األحداث الرئيسة في تطوير مفهوم ا 4جدول رقم )

 سرتاتيجية وطنية. إسرتاتيجية اإلبداعية كإل بدأت ا 1998

 تم إنشاء قسم الصناعات اإلبداعية يف هذا العام من قبل وزارة الثقافة.

لالقتصاد خمطط اخلطة اخلمسية العارشة "يف  "الصناعات اإلبداعية والصناعات ذات الصلة"أكد جملس الدولة عىل تطوير  2000
 الوطني واالجتامعي للتنمية.

لتطوير الصناعات الثقافية، أكد عىل أمهية تنمية الصناعات   2002خالل تقرير املؤمتر الوطني السادس عرش يف عام  2002
 سرتاتيجية وطنية.إك  اإلبداعية

 اعتامد مفهوم »الصناعات اإلبداعية « عىل صعيد السياسة العامة. 2004

 توسيع العمل به وذلك يف سياق خطة السنوات اخلمس احلادية عرشة. جرى  2006

 سرتاتيجية تقودها مشاريع الصناعات اإلبداعية الكربى.إتنفيذ  2007

 لصني .ة خاصة للصناعات اإلبداعية يف اأجاز جملس الدولة الصيني أول خط 2009

 .لرفع إيرادات الصناعات اإلبداعية  ؛( 2015-2011رحت اخلطة اخلمسية الثانية عرشة )طُ 

 .، إىل ثالثة أمثال ما هي عليه 2020العمل عىل زيادة إيرادات الصناعات اإلبداعية حتى عام  اآلن 

رى للنشاط  ا ثالث أكرب سوق يف العامل، كام توجد رشائح أخأما يف اهلند فيعد سوق املنتجات التليفزيونية هب

( فيلم، كام تشهد  800ا ) ذي ُينَْتج سنوي  وقطاع صناعة األفالم ال نرش، والصحف،االقتصادي تشمل الطباعة، وال

منطقة جنوب رشق آسيا توسًعا يف الصناعات اإلبداعية، وجيري إنشاء شبكات وطنية للمهن اإلبداعية.  

(Keane,2013, January) 
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سرتاتيجيتها  إجمتمع مبدع، ودعمت  منذ أوائل العقد األول من القرن احلايل أولوية تنمية    واعتمدت سنغافورة

للصناعات اإلبداعية تعزيز الرشاكات اإلبداعية مع القطاعني العام واخلاص؛ لقياس األثر االقتصادي هلذه  

 Creative Industries Strategy)التعليم املختلفة. الصناعات، وتضمني الفنون يف مجيع مستويات ومراحل

Development: Propelling Singapore’s Creative Economy,2002, September) 

ل الثقافية وبناء مدينة  وتبنت احلكومة السنغافورية بناء مدينة للفنون والثقافة، وإنشاء مركز عاملي لألعام

قافية، وتعاونت بعض املجالس الوطنية  كري اإلبداعي، واملهرجانات الثالتي نفذت عدًدا من دورات التف اإلبداع

الرتاث الوطني واملجلس الوطني للمكتبات؛ لتحقيق القيمة االقتصادية للفنون واألنشطة الثقافية من  مثل: جملس 

جلس املكتبة  والسياحة الثقافية، والرتاث، واالستشارات املكتبية مل خالل الرتويج ملجاالت املوسيقى، والنرش، 

 Singapore.Legislative)املكتبية. تقديم خدمات االستشارات الوطنية؛ لتطوير قطاع خدمات املعلومات، و 

Council Secretariat. Research and Library Services Division,2003) 

نشاء وكالة تنمية  ، وإ 1998عام "الوثيقة اإلبداعية للصناعات الثقافية  "فبدأت يف تبني  أما جنوب أفريقيا،

دور ومكان الثقافة يف جدول  "كام ُعِقَد املؤمتر الدويل عن  ص، الصناعة الثقافية برشاكة بني القطاعني العام واخلا 

، واختذت خطوات نحو تعزيز الصناعات اإلبداعية، ولكن ال  2000يف موزامبيق عام  "أعامل التكامل اإلقليمي

ة.  متهيًدا للتنفيذ الكامل للدور الثقايف واالبتكاري يف القارة األفريقي يوجد حتى اآلن أي تنسيق داخل أفريقيا 

(Joffe&Newton,2008) 

َست لتنمية القدرات اإلبداعية؛ لدعم قطاعات  ( برناجمًا إنامئي ا ُكرِّ 70ويوجد عىل مستوى العامل حوايل ) 

العلمي وقطاعات الصناعة، وتسهيل   األعامل والتعليم، وحتقيق االتصال الدائم بني اجلامعات، ومراكز البحث 

 (  2018احلصول عىل مصادر املعرفة. )ثابت،  

 تطبيقات الصناعات اإلبداعية والسياسات المرتبطة بها في المجتمعات العربية 2/6

نطقة الرشق األوسط منطقة غنية  أن م 2008الصادر عن األونكتاد لعام  "االقتصاد اإلبداعي "أشار تقرير

قافية خاصة احلرف اليدوية التي  وثرية لتنمية جتارهتا وصناعاهتا الث  ، ولدهيا إمكانات عظيمةاملتنوعة،    ا بالثقافات جد  

تعد صناعات أساسية يف هذه البلدان، وقد نجحت العديد من البلدان العربية يف دخول هذا القطاع، وزادت حصتها  

ومع ذلك فنجد العديد من املحاوالت   ان،هذه البلدا يف بعض ات الدخول إليه كانت مفقودة نسبي  آلي فيه إال أنَّ 

 (  2016ىل احتضان املبادرات املعرفية واإلبداعية وحتفيزها. )عبود،  ية الرامية إِس املؤسَّ 

 وقد اعتمدت التجربة العربية يف تنمية الصناعات اإلبداعية عىل عدة ركائز، أبرزها ما ييل: 
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وإطالق   يف قطاعي السياحة، والثقافةة القتصاداهتا الوطنية تطوير الرؤى املستقبلي  املزيج املتنوع:  - 1

املنتجات اإلبداعيةالتي مل تقترص عىل املنتجات ذات الطابع الثقايف، وإنام امتدت لتشمل الصناعات ذات الطابع  

 التجاري.  

يف  ، و 2001مدينة ديب لإلعالم التي تأسست يف عام  تدشني املدن املتخصصة، مثل: مناطق متخصصة: -2

رؤية  "أكرب مدينة ثقافية، كام تضمنت  ينة القدية باعتبارهعن إطالق مرشوع مد 2017يف عام ن ُأْعلِ  السعودية 

 إنشاء أكرب متحف إسالمي يف العامل.  "2030

دث طفرة يف صناعة  لُيح ؛ 2013عام  "مرشوع حي ديب للتصميم"أطلقت اإلمارات  التطوير املستمر:  - 3

 . 2019عام   مليار دوالر   35.9يصل حجمها إىل  التصميم، واألزياء بديب  

مليار دوالر؛ لتطوير قطاع السياحة الثقافية يف إطار   ( 2) تستثمر السعودية حوايل  رات واعدة: استثام - 4

مليار دوالر ملرشوع   2.5بتخصيص استثامرات بقيمة  2015، فيام تعهدت سلطنة عامنفي عام "2030رؤية "

 عليمية، والرتفيهية. ي يضم الكثري من العنارص الثقافية، والرتاثية، والتعىل خليج ُعامن الذ"أوماجني"

 يف الفنون، والثقافة، واإلعالم، واالستثامر يف األنشطة اإلبداعية.  رشاكة مع القطاع اخلاص:  - 5

األردن التي قسمت هذه الصناعات إىل أربعة   ومن الدول العربية التي حاولت تطوير الصناعات اإلبداعية 

وعىل الرغم من   ، والفنون األدائية، والفنون البرصية،الفن املرئي، واملسموع، واخلدمات اإلبداعية  عات هي: قطا 

لتطبيقها فال يزال هناك خلل يف تنفيذ التزاماهتا من نواحي متعددة أمهها: انتهاكات   ؛ السياسات التي تسعى الدولة

ة  وصول إىل األسواق العاملية. )احتاد املعاهد األوربيامللكية الفكرية، وصغر حجم السوق املحلية، وصعوبة ال

 ( 2017الوطنية لدعم الثقافة،  

الرغم من عدم ذكرها مبارشة يف   فقد أولت عناية خاصة بالصناعات اإلبداعية عىل  وفيام يتعلق بالسعودية،

ل متواضًعا، وتسعى  ، ولكنها تنفذ عدة مرشوعات يف هذا املجال؛ إال أن التقدم يف التطبيق مازا"2030رؤية "

دف إىل إرساء دعائم الصناعات اإلبداعية تتضمن إنشاء مراكز بحثية متميزة  السعودية إىل إعداد خطة وطنية هت

سرتاتيجية، ونرش الوعى بأمهية امللكية الفكرية، وإطالق مبادرة دعم املخرتعني، باإلضافة إىل وجود  إلللتقنيات ا

قد برز اهتامم اململكة باحلفاظ  و  وهوبني، وبرنامج العلوم والتقنية وجمتمع املعرفة،مؤسسة امللك عبد العزيز لرعاية امل 

وتطوير املؤسسات الثقافية من خالل إطالق عدد من اجلمعيات التي تدعم احلركة الفنية   ،عىل الرتاث الثقايف

 ( 2014السعودية كجمعية التشكيليني، واملرسحيني السعوديني.)اجلامعي،  
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خطوات ناجحة يف جمال االقتصاد اإلبداعي، والصناعات القائمة عليه، فوفًقا  ستطاعت حتقيق  أما مرص فقد ا

لتقرير األمم املتحدة يمكن أن تكون مرص دولة مصدرة للصناعات اإلبداعية يف قارة أفريقيا، وتاسع أكرب دولة نامية  

صاد القومي، وقد بدأ  جمها يف االقت الصناعات، ود يف املشغوالت الفنية، حيث تعمل بشكل مكثف لالهتامم هبذه

مدينة أسوان يف قائمة املدن ذات الصناعات اإلبداعية،   2004هذا االهتامم منذ أن أدرجت منظمة اليونسكو عام 

ومتتلك مرص العديد من القطاعات املختلفة التي تتميز بصناعاهتا اإلبداعية مثل: احلرف اليدوية، واإلعالن،  

ة ، والكتب فضاًل عن الرتاث الثقايف، وقد زادت صادرات مرص من السلع  سمعية والبرصيواملنتجات ال  والتصوير، 

، والتي متثلت يف األفالم،  2014( مليار دوالر يف عام 4.4إىل )  2008يف عام  رالدو مليون  916اإلبداعية من 

مليار دوالر يف عام   (6.7بداعية  )وتصميم األلعاب، والنحت، والغزل اليدوي، كام بلغت قيمة الواردات اإل

 متثلت يف: األشغال اليدوية، واألفالم .    2014

التي ربطت بني التعليم   " 2030رؤية مرص  "سرتاتيجية التنمية املستدامة إ أطلقت مرص  2016يف عام 

ا  كام   مة، تنمية املستدالتحقيق ال ؛ والثقافة من ناحية، والنفاذ إىل املعلومات من ناحية أخرى، وجعلتها رشًطا الزم 

اهتمت بصناعات املعلومات كقطاع من قطاعات االقتصاد اجلديد باإلضافة إىل حموري التعليم والثقافة، ويتسع  

مفهوم املعرفة واالبتكار والبحث العلمي؛ ليشمل إنتاج ونقل املعرفة بكافة صورها. ) أبو غازي، عامد. منظومة  

 (  2017لواقع . األمل،  : اإلدراك. ا ستدامة يف مرصاملعلومات يف اسرتاتيجية التنمية امل

كان اهلدف األول دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة لالقتصاد؛ لتصبح    - حمور الثقافة    -ويف املحور الثامن 

هذه الصناعات دعامة أساسية يقوم عليها جمتمع املعرفة، كام ورد مرشوع إنشاء شبكة معلوماتية للعمل الثقايف يف  

 َ ث  الرتا   من خالل إطالق برنامج وطني لرقمنة  للمعلومات املتعلقة بالثقافة والرتاثتاحة الكاملة  ّكن من اإلمرص؛ مُت

، وأطلس  ا إلكرتوني  ا، وإعداد أطلس متكامل خلارطة اخلدمات الثقافية وإتاحته بكافة أنواعه وإتاحته إلكرتوني  

 (. 172، ص  2016وزارة التخطيط،   رص.*)مكرتونًيا.  متكامل خلارطة املواقع األثرية والرتاثية وإتاحته إل

؛ لتطوير التعاون  2016كام اعتمد املجلس الثقايف الربيطاين يف مرص مبادرة االقتصاد اإلبداعي يف فرباير عام  

بني اململكة املتحدة ومرص يف جمال الصناعات اإلبداعية، والعمل مع الرشكاء املحليني والدوليني؛ لرسم خرائط  

 

اتفاقية بني وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ووزارة الثقافة املرصية هبدف إطالق مرشوع »  تم توقيع  2019* يف مارس 

بة املحتوى الثقايف الرقمي املرصي عىل اإلنرتنت « هبدف نرش الثقافة املرصية وإتاحتها رقمي ا جلميع شعوب العامل وهو ما   بوا

ا نحو حتقيق اسرتاتيج ىل االقتصاد الرقمي من خالل رفع كفاءة الصناعات الوطنية املرتبطة ية التحول إيؤكد ميض مرص قدم 

 باملحتوى وزيادة الفرص التصديرية هلا .
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توى الوعي بأمهية الصناعات اإلبداعية، وإنشاء بنك للمعلومات لدعم   مرص، ورفع مسصاد اإلبداعي يف االقت

 العاملني يف جمال االقتصاد اإلبداعي.

التي تندرج   " 2021رؤية  "االبتكار حموًرا من حماور وإذا انتقلنا للحديث عن اإلمارات، فنجد أهنا اعتربت 

ت  كام ُأِعدَّ  ، 2014يف عام  لالبتكار احلكومي مد بن راشد وأسست مركز حم ،"متحدون يف املعرفة "حتت عنوان 

، وأطلقت مبادرة  2018سرتاتيجية الوطنية لالبتكار املتقدم عام إل، وا2014سرتاتيجية الوطنية لالبتكارعام إلا

يجية  العربية املتحدة، االسرتات)اإلمارات  سرتاتيجية ديب للطباعة ثالثية األبعاد.إلتشمل  ؛"مرسعات املستقبل"

 (  2018  الوطنية لالبتكار،

  ، ر( مليار دوال16.1وجاءت اإلمارات يف املرتبة التاسعة عاملي ا ملجموع صادرات السلع اإلبداعية بقيمة ) 

% من جممل قيمة صادرات الدول العربية من السلع واملنتجات اإلبداعية، وتسعى  75وتستحوذ عىل أكثر من 

( مليار دوالر، إىل جانب متحف  27ات بتكلفة ) من خالل بناء جزيرة السعديألن تصبح مركًزا للثقافة  اإلمارات

 ( 2017اللوفر يف أبوظبي. )الغيطاين،  

يف اجلانب املتعلق بالبحث    2017وال ختتلف النسب واملؤرشات السابقة عام أظهره مؤرش املعرفة العاملي لعام  

إلمارات، والبحرين، كام  ل العربية مثل: األردن، وا إلبداعية من تقدم بعض الدوواالبتكار الذى يضم املنتجات ا

والذي يشمل صادرات اخلدمات اإلبداعية وقيمة السلع   تضمن املؤرش املعريف يف قطاع االقتصاد اإلبداعي، 

يوضح اجلدول التايل  و  حجم ما تنقله الدول من معرفة إبداعية تؤدي إىل حتسني مستويات التنمية العاملية،   اإلبداعية

ية التي أولت اهتامًما بالصناعات اإلبداعية مثل: السعودية، واألردن،  ( أن هناك بعض الدول العرب5رقم )

سرتاتيجيات لدعم الصناعات اإلبداعية، وكان هلا السبق يف حتقيق  إواإلمارات، وهي بالفعل الدول التي تبنت 

  نحو حتقيق مؤرشات فاعلة يف توجه بعض الدول مثل: مرص  مراتب متقدمة يف االقتصاد اإلبداعي،كام نرى

صادرات اخلدمات املعرفية، ومن املنتظر مع انتهاء الدول العربية من تنفيذ مبادراهتا اإلبداعية، أن ُيسهم ذلك يف  

 (The World Bank,2017) زيادة القيمة املضافة للصناعات اإلبداعية يف االقتصادات العربية.

ِسية العربية ال العرض السابق، وعىل الرغم من املمن خالل    ؛ رامية إىل تبني سياسات واضحةبادرات املؤسَّ

 يمكن التأكيد عىل:   لتطوير ودعم الصناعات اإلبداعية، إال أنه 

تعاظم دور الصناعات اإلبداعية جاء مع التوجه نحو االقتصاد املعريف، واالقتصاد العريب بمجمله بعيًدا    نَّ أ  -

عربية تنقل هذه التكنولوجيا من الدول  نشطة اإلنتاجية، فاملجتمعات الظيف املعارف والتكنولوجيا يف األعن تو

 املتقدمة، مما يعني أن هناك ضعًفا يف ثقافة اإلبداع يف هذه املجتمعات. 
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 2017(  االقتصاد اإلبداعي والتنافسية المعرفية في مؤشر المعرفة العالمي لعام 5جدول رقم )

الدول 
 العربية 

مؤرش 
املعرفة 
 العاملي  

صادرات اخلدمات  اًلقتصاد اإلبداعي  التنافسية املعرفية
 اإلبداعية

قيمة ونسبة صادرات 
 السلع اإلبداعية

 الرتتيب  القيمة  الرتتيب  القيمة  الرتتيب  القيمة  الرتتيب  القيمة   131من 

 10 81.9 ال يوجد ال يوجد 2 81.9 11 64.6 25 اإلمارات 

 48 58.5 يوجد ال  ال يوجد 57 30.0 43 55.1 43 البحرين 

 60 53.8 ال يوجد ال يوجد 58 29.5 56 52.8 62 األردن  

 46 59.2 ال يوجد ال يوجد 56 30.0 65 51.4 68 السعودية 

 39 63.5 43 14.5 70 26.2 111 44.7 95 مرص

 <http://www.knowledge4all.com/WorldMap3.aspx?languageId=ar>  املصدر :

أن ينمو إال يف ظل محاية حقوق امللكية الفكرية، وإذ إنه مل  ت اإلبداعية ال يمكن االستثامر يف الصناعا أن  -

التطبيق عىل أرض  جُيَر تطبيق هلا يف معظم املجتمعات العربية، عىل الرغم من رشوع بعضها يف محايتها، ولكن سبل 

 الواقع مازالت حمدودة للغاية. 

 األسواق العاملية، وخاصة أن  ل املنتجات اإلبداعية إىل يف التسويق، وتسهيل وصو اشديدً  ا هناك قصورً أن  -

ت ال يمكن  ال آو ،وأجهزة ،وحتتاج إىل سلع املجتمعات العربية ال متتلك خامات أولية لكثري من هذه الصناعات،

 يف جمال الطباعة والنرش.  إنتاجها خاصة 

 اإلطار التطبيقي للدراسة ثالًثا:

 وأثرها على اإلبداع معلومات،التطورات التي شهدتها مؤسسات ال 3/1

ا خالل النصف الثاين من القرن العرشين، وخاصة يف املجتمعات  ت مؤسسات املعلومات تغرًيا جوهري  شهد

 ني مها :  يغريات نتيجة عاملني أساسالتي تعرف قدر هذه املؤسسات، وقد جاءت هذه الت

 تفاقم مشكلة املعلومات، وتزايد حتدياهتا.  األول:

رات املتالحقة يف تقنيات املعلومات، واحلرص عىل استثامرها يف خمتلف قطاعات العمل  تطوال الثاين:

والتى تؤثر بدورها عىل تنمية املجتمع ككل    يف الوظائف التي تؤدهيا واخلدمات التي تقدمها،  بمؤسسات املعلومات

 عىل النحو التايل: 

لنرش املعلومات تتسم بالفورية،   ؛ل جديدةسائت و التي أوجد زيادة اًلعتامد عىل تكنولوجيا املعلومات: -

واملعلومات عن طريق أدواهتا   ،وتعترب شبكة اإلنرتنت أهم املستحدثات التكنولوجية تأثرًيا يف جمال املكتبات

 االسرتجاعية، واالستكشافية املتنوعة. 



 ...سياساهتا وأثرها عىل مؤسسات املعلوماتالتوجهات الدولية لتطويرمفهوم الصناعات اإلبداعية و 82

 

ا منذ سبعينيات    ًدامور لقد بدأ النظر إىل املعلومات باعتبارها    تغري املنظور اًلقتصادي للمعلومات:   - اقتصادي 

ومورًدا يفوق يف أمهيته املوارد الطبيعية   القرن العرشين، ولكن اجلديد اآلن هو اعتبار املعلومات أهم مصادر القوة، 

وتوزيًعا أو توصياًل، وبالتايل إعادة    واملادية، وما ترتب عىل ذلك من إخضاع املعلومات كسلعة لقوانني السوق إنتاًجا 

 .  "جانية املطلقة للخدمات التي تقدمها مؤسسات املعلوماتامل"يف النظر 

أدت التطورات يف بيئة املعلومات إىل تغري أنامط املستفيدين من املعلومات، وتغري   تغري سامت املستفيدين: -

 سامهتم وعاداهتم وفق تغريات بيئة املعلومات. 

يؤديه االختصاصيون واتساع سوق العمل،    لذير اأدت التغريات يف الدو  تغري دور اختصاىّص املعلومات:  -

فأصبح من املهارات املطلوبة هلم املهارات البحثية واإلحاطة بتكنولوجيا املعلومات،   إىل رضورة تغري مهاراهتم،

 والتفكري اإلبداعي واالبتكاري.

طرق التأهيل  ير تطوالسابقة كان البد من   استجابة لكل التغريات  تغري دور مدارس املكتبات واملعلومات: -

األكاديمي لالختصاصيني، وهو جوهر عمل مدارس املكتبات واملعلومات، فعليها تقع مسئولية توفري العنرص  

البرشي باملواصفات العددية والنوعية التي تناسب االحتياجات املتغرية ملجتمع املعلومات، وقد بدأت هذه  

 ومات لتحديد كيفية االستجابة واجتاهاهتا.علامل املدارس يف دراسة سوق العمل، والتعاون مع مؤسسات 

 

 ( سمات البيئة المحفزة لالبتكار13شكل رقم )

السعي للتقدم عرب توليد أفكارمبتكرة، واستحداث منتجات وخدمات    وَيعني اإلبداع ملؤسسات املعلومات: 

 . لدهيا  تتسم بأهنا وعمليات جديدة ترتقي بجودة احلياة من خالل توفري بيئة االبتكار التي 

ومن أحدث االجتاهات التي تسعى   فمؤسسات املعلومات تعمل يف بيئة رسيعة التغري داعمة لالبتكارات،

دول العامل إىل حتقيقها هي: دمج مؤسسات املعلومات مع املنظامت الثقافية األخرى؛ إلنشاء مراكز ثقافية جديدة  

ى روح املبادرة الثقافية يف مؤسسات  ف،  وتتامشت، واملتاحمثل: اجلمع بني املكتبات، واملسارح، واملحفوظا 

املعلومات مع اجتاه جديد مهيمن يف كثري من البلدان التي تعزز فيها املدن نفسها كمراكز لإلبداع تكون هي القوة  

،  وراء النمو االقتصادي، ويتم حتديد النمو بشكل رئيس من قبل القدرة عىل جذب املبدعني، وتطوير جو إبداعي

 (Hausmann& Heinze,2014) رة داخل هذه املؤسسات.موعات مبتكوبناء جم

موارد بشرية مؤهلة تحتية ىبن ليات مرنة
 
ا تقنيات المعلومات
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 لماذا ينبغى على مؤسسات المعلومات أن تولي اهتماًما باإلبداع؟  3/2

اإلبداع أساس عمل كافة أنواع مؤسسات املعلومات، وخاصة املكتبات باعتبار أن وجهة النظر العامة   دُّ ُيعَ 

، فأول ما يتبادر إىل الذهن عند التفكري يف  "املكتبة تعنى الكتاب" يدين أنَّ قبل املستفللتفكري يف هذه املؤسسات من 

مفهوم عمل املكتبات   ويف إحدى الدراسات األمريكية التي أكدت عىل أنَّ  املكتبة هو الشكل التقليدي للكتاب،

ن، والتفكري  املستفيدي رفع مهاراتينبغي أن يصل إىل أبعد من ذلك بالتفكري يف دورها الداعم للعملية التعليمية،و

 .(Horrigan, 2015, p. 2)اإلبداعي هلم، وتبني تقنيات جديدة

 

 ( التأثير اإليجابي لخلق المعلومات في عصر االقتصاد اإلبداعي14شكل رقم )

<https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4483/1/S0102141en.pdf> 

ري شكل املنافسة التي أصبحت تتعلق   متطلبات العمل والنجاح مع تغفأهم ما يميز العرص الرقمي تغري

املستمر، وبشكل جذري  بحيازة املعلومات ورسعة التكيف معها، مما يلزم مؤسسات املعلومات عىل التكيف 

رف جديدة  فاإلبداع يعتمد عىل املعرفة التي ُتستخدم يف إنتاج معا   ورسيع يف أداء املهام التي تقوم هبا عىل أكمل وجه، 

وهو الدور الرئيس ملؤسسات املعلومات، مما يوضح   استخدامها، من خالل توفريها عامل اإلبداع كأحد إجيابيات 

 (Martin,2001,p.16)ت يف النهوض باالقتصاد اإلبداعي. التأثري املبارشهلذه املؤسسا 

ه املؤسسات؛ لتقديم اخلدمات  فاإلبداع مهم إلضافة ميزة تنافسية تساعد عىل تطوير الدور الذى تقوم به هذ

واملشاركة يف وضع اتفاقيات كإطار  ملعرفة بصورة أكثر فاعلية،املتميزة للمستفيدين من خالل استخدام مصادر ا

 ؛ خللق قنوات اتصال بني اجلامعات وبني املؤسسات الصناعية ومؤسسات املعلومات لتحقيق اآليت: للتعاون

(Pattinson, 2003) 
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 ق امللكية الفكرية واملشاركة يف إعداد سياسة وطنية هلا.   ية محاية حقو نرش الوعي بأمه -

 تميزة ورسيعة. املشاركة يف هتيئة مناخ عام لالبتكار من خالل تقديم خدمات معرفية م -

 سرتاتيجيات ومبادرات احلكومات نحو الوصول ملجتمعات املعرفة .  إدعم خطط و -

 .    فاظ عىل اخلصوصيات الثقافية وصوهنا انفتاح الثقافات، ودعم اهلوية واحل -

 (2015االستفادة من منجزات الثورة املعلوماتية. ) دغش،   -

  Library Innovation Toolkitت االبتكار يف املكتبات  يف كتابه أدوا  "Anthony Molaro "ويؤكد الكاتب

ملعلومات لألفكار التي تعكس  حول رضورة تبني مؤسسات ا  2015الذي نرشته مجعية املكتبات األمريكية يف عام  

إلعالم الرقمية، والنقاشات املصورة، واملجموعات اإلعالمية من  اإلبداع واالبتكار، بام يف ذلك خمتربات وسائل ا

 التقنيات، وأندية الكتابة.   خالل

ا أساسي ا  فاإلبداع ال يكون بالرضورة يف التقنية بحد ذاهتا، عىل الرغم من أن تلك التقنية يمكن أن تكون عنرًص 

يصبح من الواضح أن األمر ليس جمرد تعبري آخر    يف حتقيقه، فعندما نفكر يف ماذا يعني اإلبداع ملؤسسات املعلومات

وخمتلف، وعندما نفكر يف اإلبداع كمقياس للنجاح التنظيمي يف مؤسسات املعلومات نحتاج  عن تقديم شء جديد  

لرجوع إىل الرسالة واألهداف التي تقود عمل املؤسسة مثل: اعتامد هنج  النظر إىل أبعد من املؤرشات االقتصادية، وا 

وحُتدث أثًرا ومنفعة ملموسة   ،سة أو تطبيق لفكرة موجودة بطريقة تؤدي إىل زيادة االلتزام بمهمة املؤس ،جديد

ـ   ( 2016كمراكز لالبتكار، 21ملجتمع املستفيدين.)مكتبات القرن ال

ربطت اجلمعية   2007ففي عام  ت، نية يف ختصص املكتبات واملعلوما وهو ما أكدت عليه اجلمعيات امله 

من خالل املعايري   The American Association of School Librariansاألمريكية ألمناء املكتبات املدرسية 

نحو تفعيل  وكان أمهها التعلم، حيث إهنا تؤدي دوًرا مهام     والعملية اإلبداعية،   التي نرشهتا بني مؤسسات املعلومات 

لتنظيم املعرفة،    ؛ لقدرة عىل خلق معارف جديدة، وأدوات املعلومات األخرىاستخدام التكنولوجيا كأداة تعلم هلا ا 

 American Association of School)داعية للتعبريعن التعلم الذايت. واستخدام األشكال اإلب

Librarians,2007) 

 The International Society for Technology inلتعليم كام أقرت اجلمعية الدولية للتكنولوجيا يف ا

Education وعمليات مبتكرة   أن الطالب ُيظهرون التفكري اإلبداعي، ورغبتهم يف بناء املعرفة، وتطوير منتجات

باستخدام التكنولوجيا، وتطبيق املعرفة املوجودة لتوليد األفكار اجلديدة، واملنتجات، أوالعمليات من خالل  
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م عىل مؤسسات املعلومات املختلفة، ويف مقدمتها املكتبات التي تتيح استخدام نامذج املحاكاة للتواصل  تردده 

 (International Society for Technology in Education,2007) بشكل فّعال مع مجهور متعدد.

  The Association of College & Research Librariesعززت رابطة املكتبات األكاديمية والبحثية 

Framework   الدور الذى تقوم به  املكتبات، واملؤسسات التعليمية يف دعم اإلبداع، وحمو األمية املعلوماتية، كام

أشارت إىل الطبيعة الديناميكية للمعلومات التي تتطلب اهتامًما مستمًرا بنرشها وفهمها لعمليات اإلبداع املتطورة  

.(Association of College & Research Libraries,2015). 

  2015لعام    سرتاتيجية إليف خطتها ا  American Library Associationوأشارت مجعية املكتبات األمريكية  

وتوفري القيادات التي تساعد عىل   إىل استخدام  التكنولوجيا يف دعم اإلبداع واالبتكارداخل مؤسسات املعلومات،

 American Library)يئة املعلومات الرقمية. ديناميكية يتالءم مع بحتويل اخلدمات املقدمة هبا إىل شكل أكثر 

Association,2015) 

  2014سرتاتيجية  لعام إلىف خطتها ا Public Library Associationكام أقرت مجعية املكتبات العامة 

ضل ألفراد املجتمع،  التزامها بدعم القيمة األساسية لالبتكار، حيث أكدت أن املكتبات توفر الطريق إىل مستقبل أف

 Public)للبحث عن املحتوى املناسب.  عتبارها الوجهة الرئيسة للتعلم الفردي، واستخدام التكنولوجيا املتطورة با 

Library Association,2014) 

 مؤسسات المعلومات كحاضنات لإلبداع وريادة األعمال الثقافية 3/3

جزئي لعمل هذه املؤسسات،   در املعلومات هو مفهوماملفهوم املنحرص يف اقتناء مؤسسات املعلومات ملصا 

فهي مكان للتواصل  "املؤسسات احلاضنة لإلبداع واالبتكار "فاملفهوم اجلديد لعملها البد أن ُيوضع حتت عنوان 

واخللق واإلبداع، ومهمتها تشجيع وتسهيل التعاون اخلالق بني املبدعني يف كافة املجاالت، فقد أصبحت خمتربات  

ريات اجلديدة يف عملها كمؤسسات توفر الوصول إىل املعلومات هي جزء من املهمة  ومراكز االبتكار.فالتغ للتعلم 

ا، وهنا يمكن اعتبار  ا واجتامعي  البتكار؛ لتطوير املجتمع اقتصادي  األشمل هلا، وهي تبني كافة أشكال اإلبداع وا

ات إىل عنرص دافع باجتاه اإلبداع دوره حيول هذه املعلومهو استثامر يف الفرد الذي با اقتصادي   استثامر املعلومات

 (McGarry,2013,p17واالبتكار.)

ومؤسسات املعلومات كمؤسسات جمتمعية تعترب من أهم األجهزة املتخصصة يف اإلرشاف عىل ممارسة  

قافية والفنية التي  األنشطة الثقافية للشباب، وتنمية قدرهتم عىل التفكري، وتدريبهم عىل القيادة االجتامعية والث

ومون باملشاركة يف اإلعداد هلا وتنفيذها، وإذا كانت مؤسسات املعلومات يف عرص املعرفة تقوم بدور فّعال يف  يق

وبرشية جيعلها ذات أثر    ،تكوين الفكر اإلبداعي لألفراد، بام تنفرد به من خصوصية وما تتمتع به من إمكانات مادية 
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من خالل القيام   Journal of Library Innovation (JOLI)ة لة إبداع املكتبقرت جمكام أ فعال يف تعزيز اإلبداع،

 باآلتى:  

 اكتشاف احتياجات املستفدين التي مل يتم تلبيتها.  -

 أوإعادة صياغة اخلدمات التقليدية.   ، إدخال خدمات جديدة -

الوصول إىل  بام يؤدى إىل  التعاون اخلالق بني مؤسسات املعلومات، أوغريها من املؤسسات املختلفة،  -

 رشائح جمتمعية متعددة، وإرشاك املستفيدين بطرق جديدة ومبتكرة. 

وإجياد طرق جديدة جلعل املجموعات   ، لتحسني اخلدمات املكتبية واملعلوماتية ؛تبني تقنيات جديدة -

 واملرافق داخل مؤسسات املعلومات أكثر فائدة للمستفيدين.  

كمراكز   21لتقديم خدمة أفضل للمستفيدين. )مكتبات القرن  يّص املعلومات إعادة تعريف أدوار اختصا  -

 ( 2016لالبتكار،

مما جيعل مؤسسات املعلومات تلعب دوًرا مهام  يف تطوير مفهوم الصناعات اإلبداعية، حيث أمكنها املساعدة  

 يف حتقيق اآليت:  

 إعداد الدراسات املطورة ملؤسسات املعلومات وغريها.  -

 ل تنفيذ السياسات الوطنية الداعمة لتطوير الصناعات اإلبداعية. علومات حو ة املمتابع  -

مجع بيانات إحصائية حول التطور الثقايف للمجتمعات العربية يف عرص املعرفة من خالل الرتدد عىل   - 

سياسات  ألحدث املعلومات يف اختاذ القرارات املناسبة لدعم هذه ال  مؤسسات املعلومات، إضافة إىل توظيفها 

 (McGarry,2013,p17ا. )وتطويره

ويمكن استعراض بعض املجهودات التي قامت هبا مؤسسات املعلومات عىل املستويني األجنبي والعريب  

بشـأن تطوير خدماهتا وتقديمها لألنشطة الثقافية املختلفة، مما كان له أثر إجيايب يتامش مع التوجهات الدولية لتطوير  

لربجميات، والوسائط املتعددة، ووسائل اإلعالم، ووسائط التفاعل  داعية من دمج ا مفهوم الصناعات اإلب

(  500تلقت مكتبة سنغافورة الوطنية مبلغ ) 1990ففي أواخرعام  ؛يف هذه الصناعات جترِ اإللكرتوين التي ُأدْ 

العديد   ا،كام  توجد ن خدمي املكتبة جلذب مجهور أصغر سلتلبية االهتاممات املتغرية ملست مليون يورو من احلكومة؛ 

وأدجمت االبتكارات   من املكتبات العامة التي ُأِعيَد افتتاحها بعد تطوير خدماهتا يف مراكز التسوق واملقاهي املميزة،

التكنولوجية؛ جلعل اخلدمات أكثر سهولة ومتاحة يف املباين اجلديدة أو املجددة مع التصميم الداخيل اجلذاب.  

Biranvand, Soheili&Faramarz,2015)) 



 87 نرمني عبد القادر إمبايب د. 

 

التصميم الداخيل يف املكتبة الوطنية يف هولندا، الذى    Lensveltَح جلائزة املهندس املعامري  ُرشِّ   2005عام    يف

مجع بني عنارص ذات أمهية تارخيية من جمموعات املكتبة الوطنية واألرشيف الوطني، وقام املصممون بعمل عرض  

ووثائق نادرة خلف الزجاج    ، وظهور كتب  تأثريات اإلضاءة،خالل  جيذب مستفيدي املكتبة إىل مساحة العرض من  

والصور املعروضة عىل جدار كامل تعطي انطباًعا عن  وشاشة مقرتنة متكنهم من تصفح األعامل يف شكل رقمي،

 املحفوظات واملكتبات والكنوز التي تستضيفها املكتبة. 

ات املعلومات مشاركة املجتمع واندماجه مع  مؤسس  التي كانت ومازالت حمل اهتامم   ومن أبرز القضايا املهمة

املحتوى الثقايف، فمشاركة املواطنني مع بيئة الرتاث الثقايف والصناعات اإلبداعية ال تزال منخفضة؛ ولذلك قام  

؛ ليستكشف استخدام تقنيات احلوسبة السحابية لتأمني القدرة عىل  TAG CLOUDاملرشوع األوريب املعروف 

اركة الثقافية من خالل منصات؛ لتيسري خدمات التفاعل االجتامعي واملناقشات  املش التكيف، وتعزيز 

 ,Nijboer)  (2006التفاعلية.

والتي  "مراكز مصادر التعلم  "وعىل املستوى العريب، فنجد دولة اإلمارات قد قامت بإطالق مبادرة تطوير

سة؛ هبدف تعزيز مهارات الطالب  مدر 122والبالغ عددها يف املرحلة األوىل  "مكتبات االبتكار "ُسميت 

اإلبداعية، وتوفري بيئة تعليمية حمفزة بإكساهبم مهارات البحث، واالستكشاف من خالل استخدام الوسائل  

، تليها املرحلة  2012وقد بدأت املرحلة األوىل يف عام  ،ذ املرشوع عىل ثالث مراحلفَّ التكنولوجية احلديثة، وُينَ 

، وتسعى املبادرة إىل توفري مناهج وأنشطة ثقافية تساعد عىل اإلبداع،  2020رية عام واألخ، 2016الثانية يف عام 

 (  2015 عن تزويدها بأجهزة عرض تفاعلية ملختلف الوسائط التعليمية الرقمية. )السباعي،  فضاًل 

دارس  التي تشمل طالب امل "اقرأ أكثر"كام قدمت هيئة الطرق واملواصالت النسخة الثانية من مبادرة 

الذى ُأطلق هبدف  "حتدى القراءة العريب"واجلامعات، وفئة ذوى االحتياجات اخلاصة، وذلك متاشًيا مع مرشوع 

مليون كتاب خالل العام  (  50)تشجيع القراءة لدي الطالب يف العامل العريب عرب التزام أكثر من مليون طالب بقراءة  

توفر كتب متنوعة إىل جانب وضع خاصية مسح الرمز قارئ  مرتو  وُأْنِشَئت مكتبة عامة يف أربع حمطات لل  الدرايس، 

الباركود يف عربات املرتو؛ لتشجيع الركاب عىل القراءة عرب استخدام أجهزة اهلواتف الذكية، وُدعمت املكتبات  

اهني،  ة. )شاملدرسية واملكاتب احلكومية بالكتب بالتنسيق مع قسم املعرفة يف إدارة التطوير واألداء املؤسيس يف اهليئ 

2018  ) 

حتت   1994عام "مكتبة األرسة "وأطلقت مؤسسات املعلومات بعض املرشوعات األخرى مثل: مرشوع 

، وقد تم  2006إرشاف اهليئة العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة املرصيةالذي انتقل بعد ذلك إىل األردن منذ عام  

اصة هبا لدعم الكتاب والقراءة مثل: املكتبة اجلوية،  ت اخلللمبادرا 2019اختيار الشارقة عاصمة الكتاب لعام 
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، واملكتبات املتنقلة، واملكتبة اإللكرتونية، ومكتبات  "ابتكر  – احلم  – اقرأ "ومكتبات األحياء السكنية، ومباردة 

 الفنادق.  

 ساتهاية وسيااإلبداعاألنشطة اإلبداعية على مؤسسات المعلومات ودورها في تطوير مفهوم الصناعات  أثر 3/4

َف التأثري الذى ترتكه األنشطة اإلبداعية عىل مؤسسات املعلومات يف عدد من املعايري  التي أقرهتا اللجنة  ُوظِّ 

، The Libraries as Creative Spaces project steering committeeالتوجيهية للمكتبات كمساحات إبداعية  

  :  يف اآليتحيث بلغ عددها ثامنية معايري متمثلة 

 

 ( المعايير الثمانية التي اختارتها اللجنة التوجيهية للمكتبات كمساحات إبداعية 15شكل رقم )

 لدراسة التأثير الذى تتركه مؤسسات المعلومات على األنشطة اإلبداعية

الند  ة كوينزوعند دراسة أثر هذه املعايري عىل األنشطة اإلبداعية التي تقدمها بعض املكتبات العامة يف والي

، أظهرت النتائج أن أغلب األنشطة كانت تركز عىل تنمية  2015سرتاليا خالل شهري أغسطس/ سبتمربعام أب

املجتمع واملشاركة الثقافية والتحصيل العلمي، أما اإلنتاجية االقتصادية، ومشاركة املجتمع املدين فكانت نسبة  

من: مكتبة   كال  من املكتبات املدرسية تشمل  نة عينةرت اللج وقد اختا  مشاركة املكتبات هبا نسبة ضئيلة للغاية، 

جولد كوست، ومكتبة هيلينسفيل، ومكتبة مارانوا، ومكتبات ريدالندز، ومكتبة كليفالند، ومكتبة فيكتوريا  

املهم الذي تلعبه املكتبات يف دعم اإلبداع، ولكنها أشارت أيًضا إىل عدم وجود   بوينت، وأثبتت الدراسة الدور

  الختصايّص  موجًها  شأن، وبالتايل قدمت اللجنة دلياًل بادرات التي تقدمها املكتبات يف هذا ال هجي للمقييم منت

ليشتمل   http://www.plconnect.slq.qld.govاملعلومات متوافر عىل شبكة اإلنرتنت عىل املوقع اإللكرتوين: 

 عىل:  

Community Developmentتنمية املجتمع 

Civic Engagmentمشاركة املجتمع املدني 

Idea Buildingبناء األفكار 

Accessing Resourcesإتاحة مصادر املعلومات 

 Economic Productivityاإلنتاجية االقتصادية 

Cultural Participationاملشاركة الثقافية 

 Heatth and Wellbeingالصحة والراحة 

 Educational Attainmetتنمية التعليم والتحصيل العلمي 

http://www.plconnect.slq.qld.gov/
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 إلبداعي، وتوليده.   لنشاط احتديد ا -

 حتديد األهداف والنتائج املتعلقة بالنشاط اإلبداعي.  -

 حماذاة النشاط اإلبداعي مع احتياجات املجتمع.   -

 املكتبات. سرتاتيجي للمامرسة اإلبداعية يف إلمؤرشات األداء والتخطيط ا   -

 B Light, Burgess,R)بات. نرش استطالعات مشاركة العمالء مع املامرسة اإلبداعية يف املكت -

Osborne,2016) 

وأكدت اللجنة عىل رضورة العمل عىل حتسني األنشطة اإلبداعية يف مؤسسات املعلومات يف عدة جماالت  

 أمهها:  

 حتسني مجع البيانات وحتليلها.   -

 عني.  استهداف املبد -

 البتكار.بناء األفكار باعتبار مؤسسات املعلومات حاضنات لألفكار والتعلم وا -

وقد لعبت األنشطة اإلبداعية التي تقدمها مؤسسات املعلومات دوًرا واضًحا يف تطوير مفهوم الصناعات  

دمات املتعارف عليها  وخاصة يف ظل تقديم خدمات جديدة مبتكرة ُتسهم يف تغيري املفهوم التقليدي للخ  اإلبداعية،

سلبياته، حيث قامت بعض املكتبات العامة يف سلوفينيا   هبذه املؤسسات، وتناوهلا ملوضوعات هتم املجتمع وتعالج

عىل الفقر من خالل تقديم معلومات عن التوظيف مع التدريب عىل املهارات اإلعالمية،   بمعاجلة قضايا القضاء

ة الذاتية، والبحث عن الوظائف واالستعالم عنها، وعمل مسابقات ألفضل  وحمو األمية املعلوماتية، وعمل السري

تكنولوجيا ألفقر الفئات،  عمل ومرشوعات ختدم املجتمع، كام أتاحت بعض املكتبات العامة يف رسيالنكا الخطط ال

 وزيادة املعرفة الرقمية، والوصول للمعلومات عىل اإلنرتنت.  

مع برنامج سياتل لتوظيف الشباب، وقد صمموا املناهج   2014عام  وبدأت مكتبة سياتل العامة رشاكة يف

تي تعزز خدمات املكتبة  اء املهارات الرقمية، وحمو األمية املعلوماتية مع بعض املنظامت الوطنية الالدراسية لبن

 ,Martin) للشباب، حيث يعملون عىل تغيري دور موظفي املكتبة لدعم الشباب أثناء استكشاف مساراهتم الوظيفية.

2015, August19) 

امل،  يد عىل ضامن التعليم اجليد املنصف والشبعض مؤسسات املعلومات يف هولندا، والسو كام عملت

وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة، حيث تقدم الكتب الدراسية، وتدعم برامج حمو األمية لألطفال، وتنظم برامج  

، والتدريب عىل القراءة والكتابة لألطفال، وعمل الواجبات  والربيد اإللكرتوين  للتدريب عىل احلاسب اآليل،
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األمية التكنولوجية    عض مراكز مصادر التعلم يف نيبال بعقد دورات لتعليم اللغة اإلنجليزية، وحمواملدرسية،وتقوم ب

 واملعرفية. 

، واألرشيفات،  قدمت املكتبة الرقمية األوربية ماليني املصادر الرقمية املوجودة يف املتاحف، واملكتبات 

اث الثقايف، وتشمل خدمات البنية التحتية التي متكن  واملجموعات متعددة الوسائط، وختدم املكتبة املهنيون يف الرت

من تقديم البيانات اخلاصة هبم، وإتاحة موقع املكتبة للمحرتفني واملبدعني الذين تقدم هلم  مؤسسات الرتاث الثقايف  

ملجتمع  ت، حيث تتاح املواد من خالل املواقع اخلاصة مثل: خمتربات املكتبة الرقمية  خدمات إعادة االستخدام للبيانا 

تقوم املكتبة باستكشاف إعادة استخدام  املبدعني واخلدمات البحثية للمكتبة الرقمية ملجتمع البحث العلمي، و 

 Googleاملجموعات يف جماالت البحث، والصناعات اإلبداعية من خالل التعاون مع رشكاء مثل

 Apple.(Yakovleva,2015)و

فيز االبتكار  طنية يف فنلندا إلقامة بنى حتتية قادرة عىل حتوتتجه بعض مؤسسات املعلومات مثل: املكتبة الو

بإتاحة البيانات البحثية،وأدوات البحث من خالل املعمل العلمي املفتوح، ويف كندا ُأنشئت مكتبة العلوم الوطنية  

رالية لعمل  الفيدرالية للعلوم، وهو املرشوع الذى جيمع مكتبات الوزارات العلمية الفيد للمسامهة يف عمل املكتبة 

 (  32-31، ص 2017منصة مشرتكة لالستكشاف واإلتاحة عىل مستوى احلكومة. ) شاهني،  

  40كام خفضت مكتبة ديرتويت العامة ميزانيتها خالل االنكامش االقتصادي، مع خفض ساعات عملها إىل  

وتقدم املكتبة   األسبوع، ألسبوع؛ فأعادت صياغة جدوهلا الزمني لزيادة عدد ساعات املساء وإلغاء عطلة ساعة يف ا

أيًضا ابتكارات الرتفيف وعروض الكتب للمكفوفني، كام تقوم بعض املكتبات بتأجري جزء من املكتبة ملركز صحي  

 (Martin, 2015, August19)أو صيدلية. 

  لألشخاص الذين ال مأوى هلم، فضاًل   فقدمت بعض الربامج مثل:املكتبات املنبثقة  العامة،أما مكتبة بروكلني  

لكتب مع أولياء األمور املسجونني، وقدمت مكتبة سان فرانسيسكو العامة ومكتبة  عن توفري فرص لألطفال لقراءة ا

، كام قامت بتقديم مجيع وصفات  كاليفورنيا خدمات للتوعية بالتغذية الصحية ودورها يف حتسني نمط حياة األفراد

احد من اخلرضوات، وتوزيع قوائم كتب الطبخ  عىل نوع وَط الضوء ملحمول، وأثناء تقديم اخلدمة ُسلِّ املطبخ ا

 ( (Johnson,2016, January 22والكتب الصحية، وتنفيذ دروس الطبخ داخل املكتبة.

يف كلية   "جامعة ويسكونسن"ت العليا يف وعىل مستوى املكتبات األكاديمية استطاع بعض طالب الدراسا 

، والذي يلقى الضوء عىل الطرق التي تعمل  "املكتبة كحاضنة    "َي مِّ علومات إطالق مرشوع ابتكاري ُس املكتبات وامل

فيها املكتبات والفنانون مًعا؛ فيسعى املرشوع إىل تسهيل التعاون اخلالق بني املكتبات كمؤسسات للمعلومات،  

ها إال عن  املهارات اإلبداعية واخلربات التي يمتلكها الفنانون ال يمكن الوصول إلي ، حيث إنَّ ومؤسسات الفنون
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ون من خالل املصادر التي تقتنيها مؤسسات  طريق التحدث والتعلم منهم، وأفضل طريقة جلمع هذه املعلومات تك

 املعلومات.   

التي متكنها من تقديم خدمات مكتبية   كام حرصت مؤسسات املعلومات عىل اقتناء األدوات التكنولوجية

وكلها أدوات    ،ات املشاركة لألجهزة املحمولةاقع املعزز، ومنصلتشمل أدوات الو  ؛ومعلوماتية متنقلة، بل توسعت

سوف تستفيد منها يف تقديم خدماهتا املتنقلة، حيث يتوقع املستفيدون من هذه املؤسسات تنفيذ العديد من املهام  

تها  تقديم قواعد بيانات متنقلة، واستخدام هذه األجهزة ىف توجهاهتا وأنشط املحمولة مثل:من خالل أجهزهتم 

نقلة للفهرس اإللكرتوين، وقواعد البيانات  وحتى يف خدماهتا املرجعية، كام قامت بإنشاء واجهات إلكرتونية مت

 .(Kostagiolas&Asonitis,2015, March 8)إلتاحة املصادر اإللكرتونية 

لعديد من  نتقال للحديث عن األنشطة اإلبداعية التي تقدمها مؤسسات املعلومات العربية، فنجد اوعند اال

من قبل مكتبة امللك عبد العزيز العامة   شئتُأنْ املبادرات املهمة التي تأيت يف مقدمتها املكتبة الرقمية العربية التي 

ات العربية عىل اإلنرتنت، وتغطي أكرب قدر من  بالسعودية بأسلوب تعاوين وتفاعيل؛ لتكون أشمل مصدر للمعلوم

من الوصول إىل املحتوى بسهولة، كام تقدم خدمات معلومات افرتاضية   املقتنيات اإللكرتونية؛ ليتمكن الباحث

   عىل نرش الثقافة املعلوماتية، وتقوم بتجميع املحتوى الرقمي العريب من املكتبات السعودية.للباحثني، وتعمل 

مبارش عىل  فتبنت جمموعة من القواعد واملبادئ املهمة التي كان هلا مردود  مكتبات مرص العامة،  أما منظومة 

 دعم اإلبداع ومتثلت يف :  

 الوصول للجميع )رؤية املكان من خالل املنتج واخلدمة(.  -

ع مجعية  تعزيز التعليم واألنشطة والرتفيه يف فرع الزاوية احلمراء من خالل مرشوع حمو األمية سواء م -

 أو هيئة تعليم الكبار أو بعض اهليئات األخرى(.   ،روتاري

وذلك باإلعالن عن الوظائف اخلالية هبا عن   ورة لفروع املكتبات، ع الرشكات املجا عمل اتصال قوى م -

طريق املكتبة، وإقامة مشغل يف االمتداد املستقبيل للمكتبة يتم فيه التدريب عىل حرفة اخلياطة والرتيكو، وحماولة  

ة وطرق متويلها عىل  إجياد فرص عمل، وعقد ندوات مكثفة مع الصندوق االجتامعي؛ لعرض املشاريع الصغري

 الشباب.  

ال الدائم باملدارس املجاورة للمكتبة عن طريق اإلدارت التعليمية، واستضافة بعض اهليئات  االتص -

 .  "مجعيةرفقاء املريض"االجتامعية ودعوهتم إىل أنشطة املكتبة مثل:
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املكتبة يف تنفيذ  اركة  ؛ ملشTerre des Homeعمل دورات تدريبية للعاملني من خالل املؤسسة السويرسية    -

  البديلة لإليداع؛ إلجياد مكان يقيض فيه الطفل فرتة.  مرشوع التدابري 

ال من خالل: عمل وحدة جلذب املوارد واملنح داخل املكتبة؛ لتفعيل خدماهتا   - خدمة الرعاة عىل نحو فعَّ

 وأنشطتها املقدمة للجمهور؛ لضامن دعم أنشطة املكتبة.  

ملثال جمموعة من األنشطة اإلبداعية كان أمهها:  راء( عىل سبيل ا مة )فرع الزاوية احلموقدمت مكتبة مرص العا 

مسابقة الرسم يف اليوم اهلندي، ونشاط املرسح البرشي، وبعض األمسيات الفلكية بالتعاون مع اجلمعية املرصية  

يقى، وورش ونس الكتب.   لعلوم الفلك، وندوات حول حقوق الصم والبكم يف العامل العريب، ونشاط ساعة املوس

كتبة للمرة األوىل يف املعرض الدويل اخلامس لالبتكار الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي حتت  كام شاركت امل

خلدمة البحث العلمي والعلامء واملبتكرين بطريقة غري مبارشة عن طريق تقديم  "القراءة مفتاح االبتكار "شعار

ملختلف املراحل العمرية يف خمتلف   ب، وقواعد البيانات،  ودورات تدريبية خدمات للباحثني من خالل توفري الكت

ا لألطفال من خالل هذا املعرض   املجاالت؛ لنرش ثقافة القراءة والبحث واالطالع، وقدمت املكتبة قساًم خاص 

 بتكار لدى النشء. يستطيعون من خالله ممارسة األنشطة الفنية والعلمية والتفاعلية؛ هبدف تنمية روح اإلبداع واال

من اخلدمات اإللكرتونية التي تقدم لألعضاء عرب احلاسب اآلىل، وشبكة اإلنرتنت،   وهناك أيًضا جمموعة 

والوسائل اإللكرتونية األخرى مثل: إتاحة مصادر املعلومات اإللكرتونية التي تتضمن الكتب، واملراجع،  

  مة النقاط اإللكرتونية؛ خد  عددة، واملكتبة الرقمية، كام تقدموالدوريات، واملواد السمعية والبرصية، والوسائط املت

لتجميع مصادر املعلومات اإللكرتونية املتعلقة بأحد املجاالت املوضوعية وإتاحتها يف جهاز حاسب واحد، ويوجد  

داث وقت  أكثر من جهاز بمكتبة الكبار أحدها يتيح تصفح أهم املواقع اإلخبارية؛ لُتمكن املستخدم من متابعة األح

، التي هتدف إيل  "كتابيديا "يح املواقع الدينية واللغات، ودعمت املكتبة مبادرة وقوعها مبارشة، وجهاز آخر يت

. )عبد  "موقع مرص اجلغرايف وحب مرص "تشجيع القراءة واإلبداع يف املجاالت املختلفة بطريقة تفاعلية بعنوان 

 ( 2017العاطي، 

إبداعية وتفاعلية متميزة كانت مكتبة املعادي  سامهت يف تقديم خدمات  ومن النامذج العربية األخرى التي

وتنمية مهارات   ، "الكتابة اهلريوغليفية"العامة،حيث نظمت دورات تعليم الرسم للمبتدئني، وورش عمل عن 

تعاون مع  ، وتقديم عروض فنية، وال"األكاديمية العاملية لليوسى ماس "األطفال يف التفكري اإلبداعي بالتعاون مع 

؛ لرصد ظاهرة اخلسوف اجلزئى للقمر من املكتبة من خالل تليسكوبات ومناظري  "ية لعلوم الفلك اجلمعية املرص"

 مكربة.  
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التي تشتمل عىل   وإقامة أنشطة تثقيفية وتعليمية لألطفال،مثل: أرض العلوم لكل حمبي العلوم واملغامرة،

  اء؛ ليتناول مكونات اجلو، والغازات،وعامل الكيمي كرتونيات، ( للحديث عن الربجمة واإللRoboticsالروبوتات )

عاًما    50كام قدم الركن األمريكي باملكتبة من خالل االحتفال بمرور    ( حلل األلغاز، Puzzle Roomوغرفة املتاهة )

مجة؛  سلسلة من األفالم األمريكية غري املرت "أول بعثة هيبط خالهلا إنسان عىل سطح القمر"11عىل بعثة أبولو 

 . Dan Tanتها باللغة اإلنجليزية، مع استضافةرائد الفضاء األمريكي ملشاهدهتا ومناقش

فقد سامهت يف تنمية التفكري اإلبداعي لدي مستفيدها من خالل تقديم األنشطة   مكتبة عرب املحمدي،  أما 

 اإلبداعية التالية:  

والت واملنسوجات  واألدبية، وصناعة املشغ برامج حرفية لبعض الفنون منها: الرسم، والكتابة الفنية،  -

 اليدوية.  

 برنامج تدريبي عن تطبيقات النظم اإللكرتونية والطاقة الشمسية، وبرنامج نادي الفلك.   -

تقديم كرافتي شو؛ ليشتمل عىل عدد من املستويات تتضمن دراسة الدائرة الكهربية البسيطة، والتصنيع،   -

 والقدرة عىل اإلنتاج.  

ن خالله املستفيد عىل جتارب عملية وتكنولوجية لعمل الدوائر املوسيقية،  الصغري، يتدرب م  ملخرتعنادي ا  -

 وطريقة عمل البيانو.  

وإذا انتقلنا إىل احلديث عن مكتبة اإلسكندرية، فهناك الكثري من األنشطة الثقافية واالبتكارية التي تسعى  

، وهو مركز بحثي حيتضن املرشوعات الرقمية،  " للدراسات املعلوماتيةاملعهد الدويل"املكتبة إىل تنفيذها منها: إنشاء  

ويعمل عىل حفظ الرتاث يف صورة رقمية، وإتاحة املعرفة اإلنسانية للعامل أمجع، باإلضافة إىل إجراء األبحاث وإقامة  

مات  أخرى لتكنولوجيا املعلواملعهد إىل إقامة رشاكات مع مراكز    كام هيدف  األنشطة املعنية ببناء مكتبة رقمية عاملية،

مثل: املركز الوطني الفرنيس للبحث العلمي، ومكتبة الكونجرس، وجامعة يال، واحتاد املكتبات الرقمية؛ مما يتيح  

تنفيذ أفكار رقمية رائدة من أجل جمتمع املعلومات الدويل. )مرص. مكتبة اإلسكندرية، املعهد الدويل للدراسات  

 (  2017املعلوماتية،

  نرش املعرفة الثقافية والعلمية، من خالل ما تقوم به من معارض سنوية للكتب، ة اإلسكندرية عىل  مكتب  وتعمل 

فُيعد معرض أجندة، الذي تنظمه إدارة   ومعارض فنية، ومن مؤمترات إىل ندوات، وحفالت موسيقية، ومرسحية،

، ومع  "سم بالربواز ٥٠"بعنوان  ٢٠٠٨ام املعارض واملقتنيات الفنية باملكتبة من املعارض املهمة الذى بدأ يف ع

شهد مشاركة الفنانني يف كل جماالت الفنون  ، وقد "مرت × مرت مساحة حرة لإلبداع"امللتقى السابع تغري اسمه إىل 
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: التصوير والنحت، واحلفر، والرسم، واخلزف. )مرص. مكتبة اإلسكندرية. معرض  التشكيلية، مثل

 (   2017أجندة،

فهي بمثابة مراكز فرعية للمكتبة حتتوي عىل مجيع األدوات الرقمية املقدمة   سفارات املعرفة،أما فيام يتعلق ب

(  DARستودع األصول الرقمية )لزوار مكتبة اإلسكندريةمثل: االستفادة من املرشوعات الرقمية للمكتبة، كم 

ات يف  ومرشوع وصف مرص، ومرشوع الفن العريب، ومرشوع ذاكرة مرص املعارصة، ومرشوع حمارض

اكتشف  "، باإلضافة إلتاحة التواصل مع املواقع اإللكرتونية للمكتبة مثل: موقع Science Super Courseالعلوم 

 (   2017مكتبة اإلسكندرية، سفارات املعرفة ، .)مرص،  Arab InfoMall، وامللتقى اإللكرتوين  "بنفسك

مكتبة الكونجرس، وباملساعدة التقنية من مكتبة    بدأ مرشوع املكتبة الرقمية العاملية بمبادرة من  2009ويف عام  

الذي اعتمد من جملس وزراء االتصال واملعلومات العرب عام    "ذاكرة الوطن العريب  "هناك مرشوع  اإلسكندرية، و

ن أكرب مكتبة رقمية تضم تراث املخطوطات العربية، والرتاث العمراين العريب، والرتاث الوثائقي،  ؛ ليكو2006

يتضمن خمطوطات   الذي "ويلكوم العربية "يقى العربية، كام ُأطلَِق الفهرس الرقمي للمخطوطات وتراث املوس

قمي ملجلة اهلالل، وجملة ذاكرة  الطب، واألرشيف الرقمي للطوابع املرصية، واألرشيف الر طبية ألشهر مماريس 

 ( 2017مرص.) مرص. مكتبة اإلسكندرية ، املرشوعات واألنشطة ،

ري والطبيعي بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية بمرصمن رقمنة  يق الرتاث احلضا وانتهي مركز توث 

تعاون مع معهد العامل العريب برقمنة  كام قامت مكتبة اإلسكندرية بال اخلرائط التارخيية، والربديات العربية يف الدار،

 صول الرقمية التابع للمكتبة.   جمموعة نادرة من كتب املعهد، وإتاحتها عىل شبكة اإلنرتنت بمستودع األ

خالل استعراض أنشطة وجتارب بعض مؤسسات املعلومات عىل املستوى األجنبي والعريب من أجل   ومن

الحظت الباحثة خروج هذه املؤسسات عن النطاق التقليدي يف شكل    ية، تنمية التفكري اإلبداعي واألنشطة اإلبداع

رف عليه؛ لتهتم بالنهوض باالبتكار واإلبداع خارج اإلطار املتعا حيث ُقدمت مرشوعات  اخلدمات التي تقدمها،

  لتوفري الوقت واجلهد، وفتح أسواق جديدة الستخدام  ؛ والكشف عن اجلانب التوعوي والتثقيفي الذى تقوم به

تكنولوجيا املعلومات، وتقديم خدمات الفئات اخلاصة من ذوي اإلعاقات املختلفة، وتنظيم برامج ملحو األمية  

لنرش الوعي بالثقافات املختلفة، وخدمات التوظيف والبحث عن   ؛ ملعلوماتية والتكنولوجية، وتقديم برامجا

والبحث عنها ألكرب قطاع ممكن من املستفيدين  وإنشاء املكتبات الرقمية لدعم إيصال مصادر املعلومات    الوظائف،

 للتغلب عىل حاجزي املكان والزمان. 

مع التوجهات الدولية لتطوير مفهوم    لدعم اإلبداع  تقوم هبا مؤسسات املعلومات   وبالتايل تتفق األنشطة التي

كبري يف املجتمعات   الصناعات اإلبداعية التي تبنتها حكومات العديد من دول العامل، وما زالت حتتاج إىل دعم
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بني استخدام التقنيات  والتي أكدت أن االجتاهات الرئيسة لدعم تطوير هذا املفهوم تشمل الربط بينها و العربية،

عىل الرقمنة، وصناعة املحتوى، ومساعدة الرشكات عىل تطوير  احلديثة يف تقديم اخلدمات الفعالة واملبتكرة والقائمة  

بداعية، واالستجابة للتحديات والفرص الناشئة عن التقارب والرشاكات عىل  املنتجات والسلع واخلدمات اإل

وزيع وسائل اإلعالم عرب منصات متعددة، ومعاجلة القضايا القانونية املعنية  املستوى الدويل، وتأليف وإنتاج وت

، كام قامت عىل فكرة  مع اهليئات احلكومية واملنظامت الثقافية؛ لتعزيز االبداع بالصناعات اإلبداعية، والتعاون 

 مؤسسات املعلومات.    مشاركة املعرفة وفتح آفاق متنوعة يف السوق، وهي األعمدة الرئيسة التي يقوم عليها عمل

 ودورها في تطوير مفهوم الصناعات اإلبداعية وسياساتها المساحات اإلبداعية في مؤسسات المعلومات 3/5

حيث تبنت إنشاء   والعرشين اجتاًها جديًدا ملؤسسات املعلومات، شهد العقد األول من القرن احلادي 

ال خمتلفة تبًعا للمؤسسة املعنية، ويركز البعض  مساحات ختصص للعمل اإلبداعي، قد تأخذ هذه املساحات أشك

ون  م يف أشكاهلا السمعية البرصية، فهي توفر األجهزة والربجميات للمستفيدين الذين يرغبعىل إنشاء وسائل اإلعال 

يف إنشاء األعامل الصوتية أو البرصية. وتقدم جمموعة من األدوات اإلبداعية التي تعطي هلم الفرصة للحصول عليها  

خالل ممارسة بعض احلرف اليدوية، مثل: الرسم عىل الزجاج، والطباعة عىل األقمشة.ومل يبدأ تداول مصطلح   من

 "MakeMagazine "ورغم أن جملة 2005حتى عام  "Makerspaces"داعية أو فضاءات اإلبداع املساحات اإلب

يف استخدام    "Makerspace.com"ع  عندما بدأ موق2011نه مل حيقق شعبية حتى عام  إقد تداولت هذا املصطلح، ف

 (Katy, 2018)هذا املصطلح لإلشارة إىل األماكن التي يسهل الوصول إليها للتصميم واإلنتاج.

أو فضاءات   "املساحات اإلبداعية"رجينيا كومنولث إىل مصطلح من جامعة ف "إريك جونسون"وقدأشار

ة يف املكتبات؛ لتعزيز العمل  احات هي مناطق خمصص، بأن هذه املس2017 اإلبداع يف كتابه مستقبل املكتبة عام 

أوتسهيل التعليم واملوارد عىل   ، وتقدم عادة مستوى معني من الدعم، سواء يف شكل خربات املوظفني اإلبداعي،

 . (Johnson, 2017)  بام يف ذلك خمتربات وسائل اإلعالم الرقمية، والتصوير البياين، وأسواق املعرفة  إلنرتنت،ا

فهي مساحات توفرها    باعتبارها بيئات للتعلم التعاوين،   املساحات يف املكتبات خاصة العامة،   يق هذه وبدأ تطب 

انب اإلبداعي لدهيم من خالل استخدام موارد مثل:  املكتبة للمستفيدين؛ الستخدامها يف إتاحة خدمات تدعم اجل 

فيأيت   وأدوات الفنون، واحلرف التقليدية، الطابعات ثالثية األبعاد، وأدوات التقاط الصور، والصوت،  والفيديو،

ة  هنا إرساء لعقليإاملستفيدون مًعا لتبادل املواد، وتعلم مهارات جديدة، وليس بالرضورة إنتاج جمموعة من املواد، ف

 (Janeczek, 2013, November 29)الرشاكة املجتمعية، واخللق، واالبتكار. 

 سسات املعلومات عدًدا من املزايا أمهها:  وقد حقق استخدام املساحات اإلبداعية يف مؤ

 توفري الوصول إىل املعلومات والتكنولوجيا ألغراض إبداعية.   -
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 املسامهة يف بناء الفكرة.  -

 معية. متكني التنمية املجت  -

 تسهيل املشاركة الثقافية.   -

 حتسني التحصيل العلمي.  -

 .(.(Johnson ,2016, December 15املسامهة يف اإلنتاجية االقتصادية -

وهو ما يتفق مع املعايري الثامنية التي اختارهتا اللجنة التوجيهية للمكتبات كمجاالت إبداعية ؛ لدراسة التأثري  

فاستخدام املساحات   املعلومات عىل األنشطة اإلبداعية، ومشاركتها يف تنمية املجتمع؛ الذى ترتكه مؤسسات 

  دأ التعلم التشاركي كإطار توجيهي للربامج، واخلدمات املكتبية، اإلبداعية يف مؤسسات املعلومات يقوم عىل مب

اللعب اهلادف والتجريب،  حيث يساعد عىل التحفيز املتزايد، واألشكال اجلديدة من املشاركة التي تعتمد عىل 

 (Weidinger,2012)وفرص اإلنتاج التي تعتمد عىل استخدام وسائل اإلعالم املتنوعة، واألدوات، واملامرسات.

فتبنى مؤسسات املعلومات للمساحات االبداعية يمنحها ميزة تنافسية لبناء جمتمعات تعليمية تعتمد يف  

من خالل إنشاء موقع قابل للبحث   Make It @ Your Libraryق مرشوع مها عىل أساليب خالقة، وقد ُأطلتعل

املطلوبة؛ لتتمكن مؤسسات   عن املشاريع التي يمكن تصنيفها حسب التكلفة والوقت لكل مرشوع، واألدوات

 ,Janeczek, 2013. )االبتكار املعلومات التي ال متلك التمويل، والوقت، واملوظفني من مساعدة مستفيدهيا عىل 

November 29.) 

يف والية نيويورك أوىل املكتبات العامة التي تبنت   The Fayetteville Free Libraryوكانت مكتبة فايتفيل 

لتصنيع املنتجات التكنولوجية املبتكرة ، وقامت بعض املكتبات األجنبية  ؛  داعية؛ إلعادة التدويرفكرة املساحات اإلب

ثل: مكتبة مقاطعة ألني العامة يف فورت التي اشرتكت مع جمموعة  بتضمني املساحات اإلبداعية يف تصميمها احلايل، م

باألدوات، واملعدات،واستخدام هذه املساحات    ا لتطوير مساحة العمل اإلبداعي باملكتبة وجتهيزه  حملية غري ربحية؛ 

الستكشاف التكنولوجيا اجلديدة، وتقوم بعض املؤسسات األخرى  ؛ Fabrication laboratoryكمعامل 

خمترب   "افتتحت مكتبة سان دييغو العامة  2014والطابعات ثالثية األبعاد، ويف عام   ام آالت القطع بالليزرباستخد

املتدربني؛ لتشغيل ورش العمل عىل جمموعة متنوعة من املوضوعات يف جماالت اهتاممهم.   ، الذي يستأجره "إيديا 

(McCue ,2011, November 15) 

  ، 3Dتدريبية عن أساسيات التصميم ثالثي األبعاد باستخدام طابعات    دورات   duPont-Ballوقدمت مكتبة  

مع حرص املكتبة عىل توفري املعدات للمستفيد،   Solderingويف خمترب االبتكار ُأعدت ورشة عن أساسيات اللحام  
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مكتبة جون    كام خصصت بعض املكتبات األملانية، مثل:؛  ، واملكونات اإللكرتونية البسيطةوإمكانية اختيار األسالك

وخصصت مساحة؛   أف العامة يف تامبا بعض املساحات؛ لعرض االبتكارات خلدمة املجتمع من داخل املكتبة،

فتتحت أول مكتبة عامة رقمية يف تكساس، واملكتبة كلها مساحة للتصفح  ا 2014ويف عام  يوجا،ملامرسة رياضة ال

 الرقمي لكافة أشكال، وأنواع مصادر املعرفة.  

وحترص بعض مؤسسات املعلومات عىل تقديم جزء من ميزانيتها؛ لتوفري املساحات الالزمة للحفاظ عىل  

لشعراء، واملرسحيني من خالل دعم  الرسامني، واملصورين، واوحشد متنوع من الكتاب، و العمل اإلبداعي،

 (Slatter& Howard,2013)."اإلقامات الفنية "و Poetry Fellowships"الزمالة الشعرية"الربامج احليوية مثل:

ُسمى   أما املكتبة املركزية يف آرهوس هبولندا، فقامت برتكيب أول نموذج أويل ملكتبة األطفال التفاعلية 

"Story Surfer"  وهوعبارة عن أرضية تفاعلية، ومتصفح كتب لألطفال تطور نامذج خلدمات تكنولوجيا،

من املساحات املادية للمكتبة التي تروج للعب األطفال وأنشطة  جزًءا ال يتجزأ  ُتعد واملنشآت التي املعلومات، 

 (Interactive Spaces,2006)التعلم. 

ت مكلنبورغ يف والية كارولينا الشاملية  ومات يف مكتبة شارلوأنشأ اختصاصيو املعل 2015يف أوائل عام 

نموذج ثالثي األبعاد، وطباعة   ، وهو املكان الذي يدعى فيه الشباب إىل تعلم"إيديا بوكس"مساحة إبداع تسمى

 كانت كل  امَّ وبعيًدا ع ومثل هذه األفكار اإلبداعية تتخذ مكاًنا هلا يف مؤسسات املعلومات األجنبية، ثالثية األبعاد،

أو ختتلف عن بعضها البعض، فهذه النامذج االبتكارية حتول مؤسسات   ، النامذج السابقة حتمل نفس املفهوم

حل املشكالت؛ كمجال لتحفيز التعلم   عىل يعتمد  إنتاج تفاعلية، وختلق هنج تعليم جديد املعلومات إىل خمتربات 

 .  (Domsy,2013)وتنمية التفكري اإلبداعي.

  مثل هذه األفكار اإلبداعية عىل املستوى العريب، وقلة انتشار املساحات اإلبداعية، عدم وضوح  وبالرغم من

علومات العربية هذه الثقافة يف القريب العاجل؛ لتبقى حية متفاعلة  إال أنه عىل األرجح سوف تتبنى مؤسسات امل

مكتبة قطر توفريهذه املساحات  وبالفعل تبنت بعض املكتبات الوطنية، مثل:  مع مجهور خمتلف عام عهدته،

وهي إحدى مرافق املكتبة املخصصة لتعزيز اإلبداع، ومركز   ،"حمطة اإلبداع "يث أطلق عليها اإلبداعية، ح

تيح ألعضاء املكتبة االستخدام املجاين ملساحاهتا اإلبداعية املختلفة عىل  املحطة، التي تُ  بتكرين، وحتتوي هذهللم

وجتهيزات   ستوديو تسجيل، وغرفة تصوير فوتوغرايف، وتصوير بالفيديو،أاألبعاد، و قسم خاص بالطباعة الثالثية

يض، وأجهزة إلكرتونية يمكن للفرد استخدامها يف  للتصميم الرقمي، وآالت موسيقية، وأجهزة الواقع االفرتا 

ت خمتلفة ملساعدة وتوفر حمطة اإلبداع جمموعة متنوعة من الدورات التعليمية يف أوقا  ،إعداد مرشوعاته اخلاصة

عهم املبتكرة، مثل: برنامج الطباعة الثالثية األبعاد، والتصميم  املستفيدين عىل التعبريعن أفكارهم وتصميم مشاري
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ثي األبعاد للراشدين، والتصميم الرقمي، والواقع االفرتايض، حيث يتعلم املشاركون أساسيات الرتميز  الثال

 ( 2017لعاب. )مكتبة قطر الوطنية ، وحتويل املعدات إىل وحدات التحكم باأل

ا يف تطوير مفهوم   الصناعات اإلبداعية،  مما سبق يمكن التأكيد عىل أن مؤسسات املعلومات تؤدي دوًرا حموري 

مهم يف وضع املعارف املختلفة حتت ترصف مستفيدهيا، واالعرتاف   والسياسات املرتبطة هبا، حيث تقوم بدور

  ة بالتعليم، والبحث العلمي، وتطوير القدرات اإلنسانية، وتبني املساحات اإلبداعية، بوظيفتها االجتامعية املرتبط

يف أي مكان بالعامل، وخاصة يف ظل انتشار شبكات املعلومات التي تستطيع    وتقوم مؤسسات املعلومات بتلك املهمة 

   الفنون. املتاحف ومؤسسات  ومراكز البحوث، و،  من خالهلا أن تضم إليها أنامًطا أخرى من املؤسسات كاجلامعات

  ودخول مؤسسات املعلومات يف تطبيق هذه املفاهيم اجلديدة يضعها يف قلب رهانات اقتصادية مرتبطة 

فهي ليست مسؤولة فقط عن حتديد مكان املعلومات، ولكنها تضمن أن تستخدم   بالنموذج اجلديد للمعلومات؛ 

ونرشها، وتشجيع   وتسّهل وتنوع طرق النفاذ إليها، ونقلها، دة،هذه املعلومات بطريقة مثمرة؛ لتوليد املعرفة اجلدي

 ثقافة التجديد، واإلبداع يف املجتمع.  

 لمعلومات في تطوير مفهوم الصناعات اإلبداعية وسياساتهاا دور اختصاصي   3/7

ية التغيري  التي أفرزهتا التطورات التكنولوجية أوجدت حتم إنَّ مالمح التغيري يف مهنة املكتبات واملعلومات

اعي،  تصاصيو املعلومات، والدور املنتظر منهم يف ظل االجتاه نحو االقتصاد اإلبديف املنتسبني هلذه املهنة، وهم اخ

يف دعم   فاإلبداع يف مؤسسات املعلومات يعتمد عىل كيفية إرشاك العاملني هبا  ودعم الصناعات القائمة عليه؛ 

م يف حتقيقه كرعاة فاعلني للخدمات  بتكار، وجيعلهم عىل دراية بدورهلتحفيزهم وإرشاكهم يف ثقافة اال اإلبداع؛

( العالقة  16( ويوضح الشكل رقم ) 2013فعالية.)عيل،    اجلديدة التي تساعدهم يف خدمة املستفيدين بصورة أكثر

من خالل  املبارشة بني دور اختصايّص املعلومات املبدعني يف تقديم خدمات ومنتجات معرفية مبتكرة أكثر تطوًرا 

 ( 2015مكونات اإلبداع، وعمل دراسات فعلية الحتياجات املستفيدين املعرفية الفعلية. )شاهني،  

سسات املعلومات، ودورها الفّعال يف مواكبة التوجهات الدولية لتطوير مفهوم  الصناعات  وإدراًكا ألمهية مؤ

اإلبداع الكامن داخل أفراد املجتمع، والذي   اإلبداعية، وأدائها الدوراألهم يف التقدم العلمي والتقني، وتشجيع

ليط الضوء عىل ما يمتاز به اختصاصيو  يدفع باجتاه تطوير البنية االجتامعية واالقتصادية؛ لذا أصبح من الرضوري تس

ودورهم يف امتالك املعرفة، فمجال املكتبات واملعلومات جمال متطور، واخلدمات به أيًضا    ،املعلومات من خصائص 

بتوظيف    ، مما يتطلب تطوير العاملني فيه الستثامر القدرات املتاحة؛ لرفع مستوى أداء مؤسسات املعلومات متجددة

  ، نعيش يف عرص املعرفة، عرص مل تتغري فيه املفاهيم فحسب من تطبيقاهتا يف أداء املهام املختلفة،إذ إننا التقنية لإلفادة 

املعلومات هو   اختصايّص  صدر املبارش للمعرفة، وأن دور أنه املالفرد عىل  ىلبل حتى املامرسات، عرص أعاد النظر إ
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وإتاحتها لالستخدام الرسيع، وليس فقط  ، عقول مالكيها التفكري اإلبداعي من أجل حتصيل املعرفة الضمنية من 

 (  2013امتالك املعرفة الرصحية املدونة وتنظيمها.)صويف،  

 

من خالل مكونات اإلبداع علومات في تقديم خدمات أكثر تطوًرا ( العالقة بين دور اختصاصي  الم16شكل رقم )  

  احلقيقي للمستقبل؟(. كيفية إحداث التأثري 2015املصدر: شاهني، رشيف كامل. )

<https://cairo.academia.edu/DrSherifShaheen> 

لرسيعة؛ إلعادة  ويواجه اختصاصيو املعلومات بعض التحديات يف ظل التعامل مع البيئة الرقمية املتغرية ا

واملحتملة، والرشكاء  فئات املستهدفة القائمة  النظر يف األعامل األساسية التقليدية، حيث حيتاجون إىل التواصل مع ال

وينبغي أن يرتجم هذا التغري إلی تلبية احتياجات املستفيدين بشكل   يف الصناعات اإلبداعية واجلهات الفاعلة، 

 ( Nijboer,2014, Juneلقدرة عىل إقامة وبناء التحالفات االسرتاتيجية.)استباقي؛ لتقديم خدمات ناجحة، وا 

  دور  املستمر، حيث إن تدريب العاملني بمؤسسات املعلومات له  وهنا يأيت دور التدريب والتعليم املهني

حتقيق العديد  يف تأهيلهم للتعامل مع األنشطة االبتكارية، التي يقدموهنا ويتعاملون معها، ويعمل عىل  سرتاتيجي  إ

 من املزايا أمهها: 

  مها مؤسسات املعلومات، مسايرة املفاهيم واملعارف اجلديدة لألنشطة اإلبداعية واالبتكارية التى تقد - 

 واإلعداد للتغريات التي حتدث يف مستقبلهم املهني. 

 النمو املهني املستمر باحلصول عىل املزيد من املعارف، واخلربات املهنية.  -

 هنية، والعملية لدهيم يف ضوء التطورات املستجدة ملقتضيات وظيفتهم. كفاية املتأمني ال  -

 اإلبداع، واالبتكار يف جمال عملهم. زيادة قدرهتم عىل  -

 

 

لبيئة الخارجية ا    

 التجهيزات  املنتج 

 األفراد 

العمليات الفنية وأدوات 

واالسترجاع البحث   

خدمات ومنتجات معرفية 

 جديدة ومتميزة

اختصاصيو معلومات 

 مبدعون ومبتكرون
دراسات فعلية الحتياجات 

ستفيدين املعرفية الفعلية امل

 واملحتملة 
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إظهار قيمة مؤسسات املعلومات كمساحات إبداعية من خالل إمكانية توليد البيانات؛ الستخدامها يف   -

 (  2015احات خالقة. )عىل، ملياء حممد عثامن،  الدعوة، والتأييد ملؤسسات املعلومات كمس

شطة اإلبداعية داخل مؤسسات املعلومات من  املعلومات بدور جوهري يف تفعيل األن وويقوم اختصاصي

 خالل القيام باملهام اآلتية: 

 حتديد النشاط اإلبداعي وتوليده من خالل:  -

 للنشاط اإلبداعي.   التفكري فيام قد يكون داعاًم  •

 املقدمة بام يف ذلك األنشطة التي ال تعترب إبداعية.  يف األنشطة إعادة النظر  •

 . اإلبداعية والنتائج افهديف نطاق أوسع من األدفع أنشطة جديدة من خالل النظر  •

 &Houghton,Kirralie) التحضري ألنشطة إبداعية، وتقديمها لتحقيق أقىص قدر من التأثري. •

Burgess,Jean,2016)  

 داعي من خالل: نتائج للنشاط اإلبحتديد األهداف وال -

 استخدام اإلطار لتطوير األهداف والنتائج للنشاط اإلبداعي.  •

 األثر اإلبداعي للمبادرة عند تطويرها، ونرشها، واإلبالغ عنها. توضيح •

 تأمني الدعم واملوارد )مثل طلبات املنح(.  •

 تقييم األنشطة، والتخطيط للتحسينات.  •

 واحتياجات املجتمع من خالل:  ي،التنسيق بني النشاط اإلبداع  -

 (Human Library, 2018)بناء برامج إبداعية متثل احتياجات املجتمعات. •

 حتديد أنواع األنشطة، التي قد تساعد عىل تلبية احتياجات املجتمع.   •

 سرتاتيجي من خالل: إلرصد اًلجتاهات والتخطيط ا  -

 سات املعلومات عىل املساحات اإلبداعية. مجع البيانات النوعية، والكمية فيام يتعلق بتأثري مؤس •

 ختصيص املوارد. املساعدة يف اختاذ القرارات بشأن كيفية  •

ودفعهم نحو األنشطة   ت لدعم العاملني يف مؤسسات املعلومات، مَ ومن أبرز الربامج العربية التي ُقدِّ 

تبات الناشئني املبدعني  ية لقادة املكالشبكة الدول  كانت  ، تقديم برامج تدريبية متميزةواخلدمات اإلبداعية من خالل  

وأنجح الربامج التي نفذها االحتاد  ،ليعد من أهم العامة والوطنية؛يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا باملكتبات 
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(، حيث استهدف إنشاء شبكة  2015- 2018العريب للمكتبات واملعلومات عىل مستوى العامل العريب يف الفرتة من ) 

ية  من وضع رؤية وطن ؛ ليمكنINELI-MENAات املبدعني بمرص عىل غرار الشبكة اإلقليمية وطنية لقادة املكتب

 مرصية تقود التغيري لعرص رقمي.  

 ( حتقيق األهداف اآلتية:   2022  -2018ويستهدف تنفيذ الربنامج عىل املستوى الوطني ما بني )

 ئني بمرص. ( من قادة املكتبات العامة الناش80تطوير وحتسني مهارات عدد )   -

 . لعمل املشرتكاملعلومات باملكتبات العامة ل تكوين شبكة من العالقات بني اختصايّص   -

تقديم برنامج تدريبي؛ لتنمية املهارات القيادية لدى اختصايّص املعلومات قائم عىل التعلم الفردي   -

 سرتاتيجيات التعلم النشط. إواجلامعي عن بعد، والتعلم التشاركي، و

 ا. مؤسسات مانحة لدعم املرشوع مالي  اكات مع  تكوين رش  -

ومات من خمتلف املحافظات املرصية بالربنامج، عىل أن يتم نسبة  مشاركة اختصايّص املكتبات واملعل  -

 املشاركة باملحافظات حسب الكثافة السكانية لكل حمافظة. 

ا، وذلك من خالل زيارات  ا وعاملي  ثة باملكتبات العامة الكربى عربي  التعرف عىل اخلدمات والربامج احلدي -

 ( 2018مناسبة. )اجلمعية املرصية للمكتبات واملعلومات واألرشيف،  ميدانية مستهدفة حال احلصول عىل رعاية 

كام قدمت مكتبة اإلسكندرية برناجمًا دولي ا للتدريب عىل علوم املكتبات، وذلك من أجل تدريب املكتبيني  

يعترب  ما وصلت إليه التقنيات يف جمال علوم املكتبات واملعلومات، فهذا الربنامج  العرب، وغري العرب عىل أحدث  

وتبادل اخلربات من أجل تطوير جمال علوم    ،بمثابة دعم علمي، وفني ملهنة املكتبات، ويسعي إىل تضاُفر املجهودات 

 ( 2017وم املكتبات،)مرص. مكتبة اإلسكندرية ، الربنامج الدويل للتدريب عىل عل  املكتبات واملعلومات.

لتهدف إىل تأهيل وتدريب   ؛ 2018التي بدأت يف عام  "مبادرة املكتبي املبدع  "أما مكتبة مرص العامة فتبنت 

قل  صوخرجيي أقسام املكتبات والتخصصات األخرى املرتبطة بمجال املكتبات واملعلومات لسوق العمل، 

منها : اإلبداع يف املكتبات، والتسويق   ن الدورات املهمة مهارهتم بأحدث التقنيات احلديثة، حيث تضمنت عدًدا م

  ، )مكتبة مرص العامة*. وسياسات تنمية املقتنيات  يف املكتبات، وبعض الدورات يف الفهرسة، خلدمات املعلومات 

2018 ).  

 

ليتضمن دور املكتبات العامة ىف حتقيق   ؛ عقدت املكتبة املؤمتر األول ملنظومة مكتبات مرص العامة حتت شعار» اإلبداع والتغيري« *

درات املكتبات العامة ىف تنمية عادة القراءة لدى األطفال والنشء، وكذلك إدارة الوعى املعرىف  التنمية املستدامة، باإلضافة إىل مبا 

  ، ات العامة ىف تنمية اإلبداع ودوره ىف تشكيل االجتاه الثقاىف واملعرىف لدى املستفيدين، باإلضافة إىل إلقاء الضوء عىل دور املكتب

 واالبتكار ألفراد املجتمع. 
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اعية التحديات التي تواجه مؤسسات المعلومات في تنفيذ التوجهات الدولية لتطوير مفهوم الصناعات اإلبد 3/8

 وسياساتها في المجتمعات العربية

رات ومرشوعات عربية هلا أمهيتها القصوى يف تفعيل التوجهات الدولية  مباد  بالرغم من كل ما تم إنجازه من

وربطه بشكل مبارش بتنمية اإلبداع واالبتكار يف مؤسسات املعلومات يف   لتطوير مفهوم الصناعات اإلبداعية،

أمامها يف ظل   طوياًل ا تواجه كثرًيا من التحديات يف هذا املجال، حيث ال يزال الطريق هنأاملجتمعات العربية، إال 

العاملي، والتوسع يف النرش اإللكرتوين، وتزايد   عرص االنفجار املعلومايت، والثورة الرقمية، وكثافة اإلنتاج الفكري

ية اخلاصة بتداول  واصفات الوطنيف ظل غياب امل والتطورات املتالحقة يف تقنيات املعلومات  ،الطلب عليه 

 ( . 2015فرباير   16)أوستن، املعلومات عن املجتمعات العربية. 

فاملجتمعات العربية تدرك أن تعزيز ما تم من منجزات تنموية، واملحافظة عىل استمرارها يستدعي إرساء  

ة؛ لتساعد يف تطوير مفهوم  واالبتكار، تكون قادرة عىل توطني التقنية احلديث  منظومة وطنية للعلوم والتقنية

ن من خدمة القطاعات التنموية املختلفة، ويعزز من  والسياسات املرتبط  الصناعات اإلبداعية،  ة هبا، وذلك بام يمكِّ

غري أن إجياد هذه املنظومة   ستفادة املثىل من الفرص التي يتيحها االقتصاد العاملي، ال ل ا قدراهتا التنافسية، وحتقيقً 

 ستقبلية، يتطلب ما ييل:  والتقنية الراهنة وامل شأهنا القدرة عىل جماهبة التحديات العلميةالوطنية التي من 

 وتنميتها، ثم توجيهها صوب االحتياجات الوطنية.  حشد اإلمكانات العلمية، والتقنية، -

 املؤسسية للتعليم، والبحث العلمي، والتطوير التقني. ى والبنتنمية وتطوير النظم   -

 لإلبداع، واالبتكار. ئة الالزمة توفري البي   -

بعيدة املدى، تعمل   سرتاتيجية واضحة املعامل إوطنية تقوم عىل رؤية  وكل ذلك لن يأتى إال من خالل خطة

ورسم التوجهات املستقبلية ملؤسسات املعلومات يف املجتمعات العربية، وحتقيق االستثامر  ، عىل حتديد األولويات 

بداعية والذي ينبغي  للتطوير الذي أعدته التوجهات الدولية ملفهوم الصناعات اإل  وتبنيها األمثل للموارد املتاحةهبا،  

 أن يتم عىل ثالث مراحل هي:  

 اإلدارة وفًقا هلذه السياسات. -    تطوير السياسات  -    فهم األمهية  -

ة هبا ال تنعكس  والسياسات املرتبط  ،فعىل املستوى العريب، نجد أن معظم املشاريع املرتبطة هبذه التوجهات 

مؤسسات املعلومات، والدور املنوط هبا القيام به يف هذا الشأن، فينبغي عىل القائمني عىل أمر هذه السياسات   عىل 

التنبه إيل أبرز العوائق التي تعرتض مشاركة مؤسسات املعلومات يف تطوير مفهوم الصناعات اإلبداعية يف  

 ها ما ييل:املجتمعات العربية وأمه
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نه ال يوجد  أملبادرات املؤسسية لدعم الصناعات اإلبداعية وتفعيلها يف املنطقة العربية، إال عدد ا رغم ت -

عىل الرغم من االرتباط الوثيق بني تطويرمفهوم الصناعات   انعكاس هلذه املبادرات عىل مؤسسات املعلومات

إلبداعية التي  لصناعات باألنشطة اخالل ارتباط هذه ا وتوجهاهتا الدولية، وبني هذه املؤسسات من اإلبداعية،

وتوفري البنية األساسية الداعمة هلا، وتبنيها إلتاحة املعرفة، وسياسات اإلبداع، والرقمنة، والصناعات   تقدمها، 

 ( 2017الثقافية الرقمية، وحفظ وإتاحة الرتاث، واملنتجات اإلبداعية...إلخ )منصور، سوزان، 

يف املنطقة العربية، التي حتتاج إىل تضمني  مؤسسات املعلومات  غائبة عن الكثري منما زالت الرؤية  -

سرتاتيجيات وطنية تنشد حتقيق رؤية مستقبلية معرفية متكاملة، للتأكيد عىل رضورة مسامهة هذه املؤسسات يف  إ

برامج   ويرلتط  وارد البرشية؛تواجد املعرفة، وتوليدها واستثامرها؛ لدعم اإلبداع واالبتكار، والعمل عىل جتهيز امل

 وإعداد دراسات حتلل نقاط القوة والضعف يف احلراك االقتصادي اإلبداعي الراهن.   ، دعم الصناعات اإلبداعية

لسد االحتياجات الالزمة من املعلومات، ودعم األنشطة اإلبداعية  ؛ عدم توافر التمويل املطلوب - 

ىل هذه املعوقات بعض األفكار  ومن أبرز األمثلة عملعلومات العربية،  واخلدمات االبتكارية التي تقدمها مؤسسات ا

التي قامت مكتبة مرص العامة بطرحها للنقاش؛ لتنفيذها لدعم اإلبداع واالبتكار يف املكتبة، ومل تنجح يف تنفيذها  

 وهي:   

السائد كام  ستوديو فني، وتوفري طابعات ثالثية اإلبعاد، وهو االجتاه أ و إقامة معمل خاص للعلوم،  •

 ذ يف املكتبة.  فَّ العامة يف الواليات املتحدة األمريكية وأوربا،ومل ُينَ سبًقا يف املكتبات ذكرنا م

إتاحة املواد السمع برصية لالستعارة اخلارجية، حيث إهنا تفقد قيمتها من تواجدها داخل املكتبة،   •

 (  2017. )عبد العاطي،  ومل تنفذ ألسباب عدة تتعلق بالسالمة، واحلفظ، وارتفاع األسعار

والتداخل الواضح يف   مؤسسات املعلومات العربية، ضعف أو انعدام التنسيق، والربامج التعاونية بني  -

 املسؤوليات بني بعض اجلهات ذات العالقة هبذه املؤسسات. 

 املؤهلة. والتدريب؛ لتوفري القوى البرشية  التأهيل  لتنفيذ برامج ؛ ضعف اجلانب التموييل  -

إنتاجه   تدخل الكثري من العنارص يف العمل اإلبداعي؛ألننتاجي، الذي يستدعي العمل التحوييل أو اإل -

ضخمة، ويتم ذلك باستثامر األموال يف إنشاء املؤسسات الالزمة، واستخدام    وإعادة إنتاجه يتطلب توفري إمكانيات

 عربية إىل حتقيقه.  التقنيات احلديثة، وهو ما تسعى مؤسسات املعلومات ال

  أهم عنرص يف الصناعات اإلبداعية تفتقره الكثري من هذه املؤسسات.  لتسويقي، وهو أما اجلانب ا

 ( 15- 14، ص  2015)فوزي،مقياس الصناعات الثقافية،
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ويتفق ما ُعِرَض من حتديات مع ما أكدته معظم التقارير والدراسات سواء الصادرة بشكل رسمي عن منظمة  

  ، لعلمية عىل وجود فجوة معرفيةة وغريها من الدراسات واألبحاث ا املنظمة العاملية للملكية الفكرياليونسكو، و

وأنواعها يف املجتمعات العربية وبعض املجتمعات   ،وإبداعية بني القائمني عىل الصناعات اإلبداعية بكافة أشكاهلا 

لول جذرية  رة العمل عىل تقديم حبالتايل رضوو األخرى، وبني تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاهتا يف هذا املجال،

أمام مشاركة مؤسسات املعلومات يف التنمية االقتصادية القائمة عىل   ا رسيعة؛ ملعاجلة التحديات التي تقف عائقً و

اإلبداع، حيث تقوم الصناعات اإلبداعية كغريها من الصناعات األخرى عىل عنارص أساسية، أمهها العمل  

ألفراد باملادة اخلام التي تعتمد عليها  األعامل اإلبداعية التي ينتجها امن االهتامم باإلبداع، ومماثلة    اإلبداعي؛ لذا البد

 الصناعات األخرى. 

 النتائج

حرصت الدول املتقدمة عىل أن تضع إطاًرا للصناعات اإلبداعية، وتطبيقاهتا يف مؤسسات املعلومات،   - 1

ولية تعكس احتياجات هذه  ي من برامج وسياسات تؤسس نظرة شموذلك بتحديد أهداف وأولويات العمل الوطن

 طوير هذه الصناعات. الدول لت

الصناعات اإلبداعية ختتلف عن الصناعات الثقافية، فاألوىل شديدة العموم، أما الثانية فهي خاصة   - 2

لصناعات الثقافية تعد جزًءا من  وبالتايل فإن ا باألعامل الثقافية القابلة إلعادة اإلنتاج وفق مبادئ اإلنتاج الصناعي،

 لصناعات اإلبداعية. ا

وذلك من خالل تطوير    الفجوة االبتكارية بني الدول النامية، والدول املتقدمة قد حققت حتسنًا ملحوًظا،   - 3

االستعداد التكنولوجي، وكفاءة سوق العمل، والتعاون يف بيئة األعامل، وتوفري بنية حتتية للمؤسسات، وكفاءة  

 سلع، والتعليم، واالبتكار.سوق ال 

  ت معظم الدول األجنبية والعربية مع التوجهات الدولية لتطوير مفهوم الصناعات اإلبداعية، فقات  - 4

وسياساهتا، والتي عملت عىل إتاحة البدائل اإللكرتونية؛ إلنتاج سلعة حتمل قيمة ثقافية، وإبداعية مضافة من خالل  

واالستفادة من إنجازات الثورة   وانفتاح الثقافات، ودعم اهلوية، زيادة فرص انتشار شبكات املعلومات،

 ملعلوماتية.   ا

قدمت مؤسسات املعلومات دوًرا مهام  يف تطوير مفهوم الصناعات اإلبداعية، حيث أمكنها املساعدة يف   - 5

 إعداد الدراسات املطورة؛ لتنفيذ السياسات الوطنية الداعمة هلذه الصناعات. 
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ت بطرح املحاوالت املؤسسية الرامية  األردن، واإلمارامثل: السعودية، و بعض الدول العربية،اهتمت  -6

إىل احتضان املبادرات املعرفية واإلبداعية، وحتفيزها، وقد اعتمدت التجربة العربية يف تنمية الصناعات اإلبداعية،  

سرتاتيجيات خاصة هبا عىل بناء مناطق معرفية متخصصة، وخلق استثامرات واعدة، وإقامة رشاكة مع  إووضع 

 اع اخلاص.  القط

مثل: مرص نحو حتقيق مؤرشات فاعلة يف صادرات اخلدمات املعرفية، ومن   توجه بعض الدول العربية، - 7

أن ُيسهم ذلك يف زيادة القيمة املضافة للصناعات  املنتظر مع انتهاء الدول العربية من تنفيذ مبادراهتا اإلبداعية، 

 اإلبداعية يف االقتصادات العربية. 

من خالل تبنيها للمساحات اإلبداعية إحداث التطورات التقنية يف اخلدمات    املعلومات  سعت مؤسسات   - 8

 املقدمة، ومتكني مستفيدهيا بكفايات ومهارات، تستجيب ملتطلبات العرص الرقمي . 

الربامج العربية التي ُقدمت لدعم اإلبداع يف مؤسسات املعلومات الشبكة الدولية لقادة املكتبات  من أبرز    - 9

تدريب عىل علوم  ناشئني املبدعني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا باملكتبات العامة والوطنية، والربنامج الدويل للال

 التي أطلقتها مكتبة مرص العامة.   "ي املبدع مبادرة املكتب  "املكتبات املقدم من خالل مكتبة اإلسكندرية و

علومات دوًرا واضًحا يف تطوير مفهوم الصناعات  لعبت األنشطة اإلبداعية التي تقدمها مؤسسات امل -10

والتوافق مع التوجهات الدولية من خالل تقديم خدمات مبتكرة، وتنظيم برامج ملحو األمية املعلوماتية،    إلبداعية،ا

لتشمل أدوات الواقع املعزز، ومنصات املشاركة    ؛لتوظيف، وإنشاء املكتبات الرقمية، بل توسعتوتقديم خدمات ا

 ة املحمولة. لألجهز

سرتاتيجي يف تأهيلهم للتعامل مع الصناعات اإلبداعية  إتدريب العاملني بمؤسسات املعلومات له دور    - 11

ون هبا، حيث حيتاجون إىل التواصل مع الفئات  واألنشطة االبتكارية، التي يتم تقديمها باملؤسسات التي يعمل

 اإلبداعية. املستهدفة القائمة واملحتملة، والرشكاء يف الصناعات 

تعاظم دور الصناعات اإلبداعية جاء مع التوجه نحو االقتصاد اإلبداعي، واالقتصاد العريب بعيًدا عن    -12

عات العربية تنقل هذه التكنولوجيا من الدول  توظيف املعارف والتكنولوجيا يف األنشطة اإلنتاجية، فاملجتم

 يف هذه املجتمعات. املتقدمة، مما يعني أن هناك ضعًفا يف ثقافة اإلبداع 

اتفقت معظم مؤسسات املعلومات العربية عىل تقديم األنشطة الثقافية واالبتكارية من خالل الربامج   - 13

نظم اإللكرتونية، واملعارض السنوية للكتب، واملعارض  احلرفية لبعض الفنون، والربامج التدريبية لتطبيقات ال 

 الفنية. 
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اية حلقوق امللكية الفكرية، وإذ إنه مل  ة ال يمكن أن ينمو إال يف ظل محاالستثامر يف الصناعات اإلبداعي -14

وتفعيلها  جُيَر تطبيق هلا يف معظم املجتمعات العربية، عىل الرغم من رشوع بعضها يف محايتها، ولكن سبل تطبيقها 

 عىل أرض الواقع مازالت حمدودة للغاية. 

وخاصة أن   ، نتجات اإلبداعية إىل األسواق العامليةهناك قصور شديد يف التسويق، وتسهيل وصول امل  - 15

املجتمعات العربية ال متتلك خامات أولية لكثري من هذه الصناعات، وحتتاج إىل سلع، وأجهزة، وآالت ال يمكن  

 ال الطباعة والنرش.  إنتاجها خاصة يف جم

ِسية العربية لتطوير مفهوم الصناعات اإلبدا -16 وتوافقها مع التوجهات   ، عيةرغم تعدد املبادرات املؤسَّ

 نه ال يوجد انعكاس هلذه املبادرات عىل مؤسسات املعلومات العربية بشكل كبري. أالدولية يف هذا الشأن، إال  

 التوصيات

رص من عنارص اإلنتاج، فالعامل يتوجه برسعة متزايدة نحو جمتمع قائم عىل  أصبحت املعرفة اليوم أهم عن - 1

ري من املتغريات، وملواجهة مؤسسات املعلومات هذه التغيريات يتطلب وضوح الرؤى،  املعرفة واإلبداع، فيه كث 

 ألهداف األساسية لدهيا وسياساهتا.وإعادة النظر يف ا

قوق امللكية الفكرية يف املجتمعات العربية ونرش ثقافتها بني رضورة االهتامم بتطبيق وتفعيل محاية ح -2

ومات، حيث إن االستثامر يف الصناعات اإلبداعية ال يمكن أن ينمو إال يف  اختصايّص املعلومات يف مؤسسات املعل 

 فكرية. ظل محاية حقوق امللكية ال

ية، وخاصة أن املجتمعات العربية  رضورة تسهيل وصول املنتجات اإلبداعية العربية إىل األسواق العامل - 3

فّعال أيًضا للخدمات واألنشطة اإلبداعية،  ال متتلك خامات أولية لكثري من هذه الصناعات، ورضورة التسويق ال 

 التي تقدمها مؤسسات املعلومات العربية. 

تكار  املفهوم اجلديد لعمل مؤسسات املعلومات البد أن ُيوضع حتت عنوان »املؤسسات احلاضنة لالب - 4

بدعني يف كافة  فهي مكان للتواصل واخللق واإلبداع، ومهمتها تشجيع وتسهيل التعاون اخلالق بني امل واإلبداع«

 املجاالت.  

نرش الوعي بأمهية مؤسسات املعلومات بشكل عام، وكمورد اقتصادي بشكل خاص. وتشجيع املبادرات    -5

 ات املعلومات املختلفة. العربية املتعلقة بإنشاء الربامج التعاونية بني مؤسس
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مات، والتي متكن من استنباط  متكني مؤسسات املعلومات من املشاركة يف الدراسات التي تقوم هبا احلكو  -6

اعدة يف حتديد أفضل األولويات؛ ملالحقة التطورات التي تواجهها  مؤرشات للصناعات اإلبداعية من شأهنا املس

 . هذه الصناعات عىل الصعيد الوطني والدويل

سرتاتيجيات الوطنية للتأكيد عىل رضورة مسامهة مؤسسات املعلومات يف تواجد  إلتضمني وتفعيل ا - 7

اط القوة والضعف يف احلراك  ملعرفة، وتوليدها واستثامرها لدعم اإلبداع واالبتكار، وعمل دراسات حتلل نقا

 االقتصادي اإلبداعي، وحتدد متطلبات النهوض به.  

حيتاج اختصاصيو املعلومات يف املجتمعات العربية إىل الربامج التدريبية، التي تسعى إىل حتقيق النمو   - 8

بحصوهلم عىل املزيد من املعارف، واخلربات املهنية، والقدرة عىل استخدام املنتجات التكنولوجية  املهني املستمر 

  البيئة الرقمية، وحتقيق طموحات، وتوقعات املستفيدين.  ؛ ليتمكنوا من القيام بدورهم كاماًل يفواالبتكارية املتطورة 

ووجود  التخطيط العام للتنمية، وتقنياهتا ضمن أولويات  ،وضع التخطيط ملؤسسات املعلومات  - 9

 سرتاتيجّية، وسياسة وطنية للمعلومات يف املجتمعات العربية، وتفعيلها. إ

واالحتادات املكتبية؛ لتطوير أداء اختصايّص املعلومات، وإعداد اللوائح  دعم جهود اجلمعيات املهنية،   -10

 لومات. واملعايري، واإلجراءات اخلاصة بكافة قطاعات العمل بمؤسسات املع

تطوير سياسات الصناعات اإلبداعية العربية للخطط الزمنية القائمة عىل دراسات   تضمني مشاريع -11

بام يكفي لسد االحتياجات الالزمة من املعلومات؛   توفري اجلانب التموييل لذلك،ترتبط بالواقع الفعيل للتطبيق، و

نتاجه، وإعادة إنتاجه لتقديمه يف شكل يواكب  ألن العمل اإلبداعي يتطلب توفري إمكانيات ضخمة سواء يف إ

 التطورات احلاصلة يف هذا املجال. 

 ●●● 

 قائمة املصادر

 أوال: المصادر العربية 

ستراتيجة الوطنية للابتكار المتقدم. الإمارات العربية المتحدة : لإ( . ا2018بية المتحدة . مجلس الوزراء. )الإمارت العر
-https://www.government.ae/ar-ae/about-the>: مجلس الوزراء . استرجعت من  

uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-
plans/national-strategy-for-advanced-innovation> 

(. الصناعات الثقافية في مجتمع المعرفة. جريدة الدستور. استرجعت من:  2010أبو غازي، عماد. )
<https://www.masress.com/dostor/8964> 
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اد الأوربي من أجل اقتصاد وثقافة إبداعيين في الأردن: ( . الاتح2017)  اتحاد المعاهد الأوربية الوطنية لدعم الثقافة.
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ربية والعلم والثقافة. )برنامج الأمم المتحدة الإنمائي& منظمة الأمم المتح  (. تقرير عن الاقتصاد الإبداعي. 2013دة للت
ربية والعلم والثقافة .استرجعت من :> ويورك: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي& باريس: منظمة الأمم المتحدة للت  ني

http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-report-2013> 
(. توجيه قطاع الصناعات الإبداعية بال كويت. واشنطن: البنك الدولي . استرجعت  2017ر يناي 25البنك الدولي. )

 http://www.albankaldawli.org/mentoring-the-creative-industries>من: >
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ربية ، سالسعودية: دراسة استكشافي  ( 466-421. )ص ص 46، ع 15ة . عالم الت
رية للمكتبات والمعلومات   -(. برنامج الشبكة الدولية لقادة الم كتبات المبدعين الناشئين2018والأرشيف . )الجمعية المص

رية للمكتبات والمعلومات والأرشيف . استرجعت من :   مصر. الجيزة: الجمعية المص
http://elaegypt.org/2018/06/28/ineli-prog>> 

ريطانيا للنمو في 2017، أسماء. )الخولي . القاهرة: الشرق الأوسط . استرجعت 2017(. الصناعات الإبداعية: سبيل ب
 <https://middle-east-online.com>من :

ربة العالم العربي . مصر:  وزارة ال( . سياسة تشجيع الابتكا2015دغش، محمد . ) تجارة والصناعة . استرجعت رات تج
 <www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/.../wipo_ipr_cai_04_1.pptمن : >

ملايين درهم لتعزيز المهارات الإبداعية  8( . مبادرة مو لتها »دبي القابضة« ب  2015سبتمبر  16وجيه ) السباعي،
ربية« و»الإمارات اليوم« تطلقان »مكتبات الابتكار« في لطلبة الحلقة الأولى  ليوم. مدرسة. دبي: الإمارات ا  122الت

-http://www.emaratalyoum.com/local-section/education/2015-09-16> استرجعت من: 
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ت: إطار نظري ومنطلقات ( . الإدارة الإبداعية في الم كتبات ومؤسسات المعلوما2013) سالم، أحمد سعيد عبدالحميد.
رية. المؤتمر التاسع عشر لجمعية  فرع الخليج العربي: مستقبل المهنة: كسر الحواجز التقليدية  -الم كتبات المتخصصةفك

http://elaegypt.org/2018/06/28/ineli-prog
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 . 500 – 471 ص. إلماراتا –لمهنة الم كتبات والمعلومات والتحول نحو مستقبل البيئة المهنية الرقمية 
ريف كامل. ) . المؤتمر والمعرض السنوي الحادي إحداث التأثير الحقيقي للمستقبل؟ ( . كيفية2015شاهين، ش

والعشرون لجمعية الم كتبات المتخصصة / فرع الخليج العربي " الإنترنت والتغيير الإيجابي لاختصاصي  الم كتبات 
. 2016 مارس 19-17 من املتحدة العربية اإلمارات –للمستقبل . أبو ظبي والمعلومات : إحداث التأثير الحقيقي 

 <https://cairo.academia.edu/DrSherifShaheen>: من اسرتجعت
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http://search.mandumah.com/MyResearch/Home?rurl2FRecord%2F678058
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مؤسسات وسياساتها وأثرها على  قائمة مراجعة عن التوجهات الدولية لتطوير مفهوم الصناعات اإلبداعية

 دراسة حتليلية :جملتمعات العربيةاملعلومات يف ا

 إعداد

 د. نرمني عبد القادر إمبايب 

 القاهرة جامعة  – كلية اآلداب  - مدرس بقسم املكتبات 

 أوًلا : املفاهيم املرتبطة بالصناعات اإلبداعية:   

اهتا عىل مستوى دول العامل؟             هناك تنوع يف املفاهيم واملصطلحات املرتبطة بالصناعات اإلبداعية وتطبيق  1/1

 ال   ).....(     نعم      ).....(  

 إذا كانت اإلجابة بنعم فأهم املفاهيم واملصطلحات املرتبطة بالصناعات اإلبداعية:  

 الصناعات اإلبداعية والثقافية ).....(       الصناعات الثقافية  ).....(     احلقل الثقايف ).....(      

 الصناعة الثقافية ).....(                      االبتكارية  ).....(                عات لصنا ا

 تضمنت التعريفات املرتبطة  بالصناعات اإلبداعية املجاالت اآلتية :  1/2

احلرف                       لتحف    ).....(  ا  اإلعالن    ).....(       اهلندسة املعامرية     ).....(        الفنون    ).....(        

ألزياء    ).....(         السينام     ).....(        املوسيقى  ).....(   فنون األداء  ).....(        النرش  ا ....(      اليدوية    ).

 تاحفواملكتبات  ).....(  امل....( ) ).....(   اإلذاعة والتلفزيون 

 تطور التكنولوجي ؟  للصناعات اإلبداعية نتيجة الثر تفصياًل سعت الدول األجنبية لتقديم وصف أك 1/3

 ال   ).....(     نعم      ).....( 

 التوجهات الدولية لتطوير مفهوم الصناعات اإلبداعية قد شملت إضافة :   1/4

                          األلعاب اإللكرتونية  )......(      التصميم اجلرافيكي  )...(     تصميم املواقع اإللكرتونية )...(   

 ية    )......(    هندسة الربجميات    )......(    الوسائط الرقم 

 وسائل اإلعالم ).....(    قواعد البيانات )....(  

أسست احلكومات األجنبية وحدات خاصة للصناعات اإلبداعية للتأكيد عىل حتمية دعم وتشجيع    1/5

 اإلبداع ؟              

 ).....(    ال    ....( نعم      ). 

 من الصناعات الثقافية إىل الصناعات اإلبداعية :  ثانياا : التوجه 
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 تشمل الصناعات اإلبداعية طائفة أوسع من األنشطة املرتبطة بالصناعات الثقافية  ؟  2/1

 ال   ).....(     نعم      ).....( 

 ؟  "الثقافية الصناعات"و "الصناعات اإلبداعية"هناك تداخل بني مفهومي  2/2

 ال   ).....(     نعم      ).....( 

 دعمت البنية األساسية للصناعات اإلبداعية اجلوانب القانونية حلامية حقوق امللكية الفكرية؟  2/3

 ال   ).....(     نعم      ).....( 

 ؟نارصاتفاق مجيع النامذج الدولية للبنية األساسية للصناعات اإلبداعية يف نفس املكونات والع 2/4

 ال   ).....(     نعم      ).....( 

 اشتملت  العمليات التي تتضمنها البنية األساسية للصناعات اإلبداعية عىل:   2/5

 توزيع    ).....(           االستهالك  )......(  اخللق   ).....(    التصنيع و اإلنتاج  )......(       ال    

 ًلقتصاد اإلبداعي:  عم ايف د ثالثاا: دور الصناعات اإلبداعية

هناك مبادئ توجيهية بشأن كيفية قياس وتصنيف اإلحصاءات املتعلقة باملسامهة االقتصادية للصناعات    3/1

 اإلبداعية يف الدول األجنبية والدول العربية؟        

 ال   ).....(     ).....(       نعم 

 وى دول العامل ؟ هنالك تزايد ملحوظ يف نسب الوظائف اإلبداعية عىل مست  3/2

 ال   ).....(     نعم      ).....( 

 واسترياد سلع الصناعات اإلبداعية؟ ، حققت الدول العربية مرحلة متقدمة يف تصدير 3/3

 ال   ).....(     نعم      ).....( 

ا : مؤرش  ات تطور الصناعات اإلبداعية واسرتاتيجياهتا يف بعض الدول األجنبية:  رابعا

 الدول األجنبية لتطوير مفهوم الصناعات اإلبداعية و السياسات املرتبطة هبا:    لتي اختذهتا أهم السبل ا   4/1

 ....(  سرتاتيجيات االبتكار  ). إإطالق   إنشاء املدن اإلبداعية واملعرفية    ).....(              

    وجيا الرقمية ).....( االعتامد عىل التكنول     سرتاتيجيات الصناعات اإلبداعية ).....(        إإطالق 

 تأسيس فريق عمل الصناعات اإلبداعية   ).....(        تأسيس  برامج  لالقتصاد اإلبداعي ).....(  

 ناعات اإلبداعية:  االجتاهات الرئيسة التي اختذهتا الدول األجنبية لدعم الص 4/2
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 استخدام الرقمنة لتغيري سلوكيات املستفيدين ).....(     •

 للصناعات اإلبداعية  )....(        يا القانونيةمعاجلة القضا  •

 التعاون مع اهليئات احلكومية واملنظامت الثقافية )......(     •

 مشاركة املعرفة وفتح آفاق متنوعة يف السوق  ).....(   •

 هناك تنوع يف املسامهات االقتصادية النسبية للصناعات اإلبداعية يف خمتلف البلدان األجنبية؟   4/3

 ال   ).....(     .( )....    نعم     

ا : تطبيقات الصناعات اإلبداعية والسياسات املرتبطة هبا يف املجتمعات العربية:    خامسا

 بداع واالبتكار؟إلسرتاتيجيات الصناعات اإلبداعية لتطوير عملية اإتبنت احلكومات العربية   5/1

 ال   ).....(     نعم      ).....( 

 اعية عىل عدة ركائز هي: اإلبد ية يف تنمية الصناعاتاعتمدت التجربة العرب  2/ 5 

 إطالق املنتجات اإلبداعية  ).....(                     تدشني املدن املتخصصة   ).....(           

 إقامة رشاكة مع القطاع اخلاص ).....(                إطالق مبادرة دعم املخرتعني ).....(       

 إنشاء شبكات معلوماتية للعمل الثقايف )....(           .(     لرقمنة الرتاث  )....إطالق برنامج وطني    

ا: دور مؤسسات املعلومات يف تبني األنشطة اإلبداعية للمشاركة يف تنفيذ التوجهات الدولية لتطوير   سادسا

 مفهوم الصناعات اإلبداعية:   

   ع من خالل:تقوم مؤسسات املعلومات بأثر فّعال يف تعزيز اإلبدا 6/1

 دين التي مل يتم تلبيتها )....(  يت املستفاكتشاف احتياجا  •

 إدخال خدمات جديدة أوإعادة صياغة خدمات تقليدية  )....(   •

 التعاون اخلالق بني مؤسسات املعلومات، أوغريها من املؤسسات املختلفة ).....(   •

 ب املبدعني  ).....(  تبني تقنيات جديدة لتحسني اخلدمات املعلوماتية والقدرة عىل جذ •

 طرق جديدة جلعل املجموعات أكثر فائدة للمستفيدين ).....(    إجياد •

 إعادة تعريف أدوار اختصايّص املعلومات لتقديم خدمة أفضل للمستفيدين ).....(   •

متثلت املجهودات التي قامت هبا مؤسسات املعلومات بشـأن تطوير خدماهتا وتقديمها لألنشطة   6/2

 ولية لتطوير مفهوم الصناعات اإلبداعية يف :  بام يتامش مع التوجهات الدالثقافية، 
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ووسائل اإلعالم، ووسائط التفاعل اإللكرتوين ألنشطة مؤسسات املعلومات   ، دمج الربجميات •

  ).....( 

 إعادة التصميم الداخيل يف املكتبة واالعتامد عىل مساحات العرض املبهرة وتأثريات اإلضاءة ).....(   •

 لتعزيز مهارات الطالب اإلبداعية ).....(     "در التعلم مراكز مصا  "مبادرة تطوير ق إطال •

 اقتناء أدوات الواقع املعزز ومنصات املشاركة لألجهزة املحمولة )....(   •

 هل هناك تقييم منهجي للمبادرات التي تقدمها مؤسسات املعلومات لدعم األنشطة اإلبداعية هبا ؟   6/3

 ال   ).....(     نعم      ).....( 

 أهم األنشطة اإلبداعية التي تبنتها مؤسسات املعلومات العربية :   6/4

 مسابقات  الرسم       ).....(        عروض املرسح       ).....(          األمسيات الفلكية     ).....(      

 ولية لالبتكار     ).....(  روض املوسيقى     )....(                     املشاركة يف املعارض الدع

 ....(    املعارض الفنية ).....( تشجيع القراءة واإلبداع ) إىلإطالق  املبادرات  التي هتدف 

 تقديم برامج حرفية للرسم والكتابة الفنية واألدبية    ).....(  

 روض للمشغوالت واملنسوجات اليدوية  )....(             ع

       عارض السنوية للكتب )....(                                لنظم اإللكرتونية )....( املبرنامج تدريبي عن تطبيقات ا

مؤسسات املعلومات دوًرا واضًحا يف تطوير مفهوم الصناعات  التي تقدم يف لعبت األنشطة اإلبداعية  6/5

 اإلبداعية من خالل:  

 معاجلة قضايا القضاء عىل الفقر).....(     •

 عمل السرية الذاتية ).....(  و عن التوظيف  تقديم معلومات •

 التدريب عىل املهارات اإلعالمية   ).....(    •

 حمو األمية املعلوماتية  والتكنولوجية   ).....(   •

 تنظيم برامج التدريب عىل احلاسب اآليل واللغات )....(      •

 توفري مصادر املعلومات لألشخاص الذين ال مأوى هلم  )....(         •

 عية بالتغذية الصحية ).....(  للتو  خدمات •

 مات يف تقديمها خلدمات مبتكرة ؟  هل سامهت  املساحات اإلبداعية يف مؤسسات املعلو 6/6
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 ال   ).....(     نعم      ).....( 

 إذا كانت اإلجابة بنعم فأهم املزايا التي أضافتها املساحات اإللداعية لعمل مؤسسات املعلومات:  

 لوجيا ألغراض إبداعية)....(  املعلومات والتكنوتوفري الوصول إىل 

 ل املشاركة الثقافية)....(   حتسني التحصيل العلمي ).....( املسامهة يف بناء الفكرة)....(     تسهي

 أهم التجهيزات املادية والربجمية التي ينبغي جتهيز املساحات اإلبداعية هبا داخل مؤسسات املعلومات:    6/7

ميم  غرفة تصوير )....( أجهزة الواقع االفرتايض).....(     جتهيزات للتص    األبعاد  )....(  الطباعة الثالثية

 الرقمي ).....(  آالت موسيقية ).....(  إقامة معمل خاص للعلوم )....(  

ا : دور اختصايّص املعلومات يف تطوير مفهوم الصناعات اإلبداعية وسياساهتا:    سابعا

لني هبا ودفعهم نحو األنشطة واخلدمات اإلبداعية من  علومات يف دعم  العامهل سامهت مؤسسات امل  7/1

 خالل تقديم برامج تدريبية متميزة  ؟             

 ال   ).....(     نعم      ).....( 

لهم للتعامل  إذا كانت اإلجابة بنعم فأهم املميزات التي حققها تدريب العاملني بمؤسسات املعلومات يف تأهي

 قدموهنا ويتعاملون معها: طة االبتكارية التي يمع األنش

 مسايرة املفاهيم واملعارف اجلديدة لألنشطة اإلبداعية واالبتكارية )....(    •

 وتبادل اخلربات)....(   ، تكوين شبكة من العالقات بني اختصايّص املعلومات للعمل املشرتك •

 تنمية املهارات القيادية لدى اختصايّص املعلومات )....(   •

 ا )....(  ا وعاملي  والربامج احلديثة باملكتبات عربي  رف عىل اخلدمات تعال •

ثامناا : التحديات التي تواجه مؤسسات املعلومات يف تنفيذ التوجهات الدولية لتطوير مفهوم الصناعات  

 عربية:اإلبداعية وسياساهتا يف املجتمعات ال

  بتكار يف املجتمعات العربية تتوافق مع التوجهات هناك إرساء ملنظومة وطنية للعلوم والتقنية واال  8/1

 الدولية يف هذا الشأن ؟                              

 ال   ).....(     نعم      ).....( 

يف تواجد املعرفة، وتوليدها  سرتاتيجيات وطنية  تسهم يف مشاركة مؤسسات املعلومات العربية إهناك  8/2

 كار؟                واستثامرها لدعم اإلبداع واالبت

 ال   ).....(     نعم      ).....( 
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ال لألنشطة اإلبداعية التي تقدمها  عىل املواقع  تقوم  مؤسسات املعلومات العربية بالتسويق الفعَّ  8/3

 اإللكرتونية هلا ؟ 

 ال   ).....(     نعم      ).....( 

اإلبداعية  وإعداد دراسات حتلل نقاط القوة    هناك جتهيز للموارد البرشية لتطوير برامج دعم الصناعات  8/4

 احلراك االقتصادي اإلبداعي الراهن ؟    والضعف يف 

 ال   ).....(     نعم      ).....( 

لوب لسد  هل تقابل مؤسسات املعلومات العربية مشكالت تتعلق بعدم توافر التمويل املط   8/5

 داعية واخلدمات االبتكارية ؟   االحتياجات الالزمة من املعلومات ودعم األنشطة اإلب

 ال   ).....(     نعم      ).....( 
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This study aims to identify the international trends to develop the concept of creative industries 
and its policies and impact on the information institutions in Arab societies through monitoring 
technological developments and knowledge in these institutions and their impact on creativity, and 
the importance of the creative activities provided by the development of the concept of creative 
industries, and the role of information specialists in This development also sheds light on the 
challenges facing information institutions in developing the concept of creative industries in Arab 
societies. The study used the descriptive analytical approach and the use of both the checklist and the 
examination of websites of foreign and Arab information institutions as data collection tools. 

One of the most important findings of the study is that despite the numerous Arab institutional 
initiatives to develop the concept of creative industries and their policies and their compatibility 
with international trends in this regard, there is no significant reflection of these initiatives on 
information institutions, and therefore the lack of encouraging creativity will make these institutions 
fall behind Therefore, the study recommends the necessity of incorporating and activating Arab 
national strategies that emphasize the need for information institutions to contribute to the presence 
and investment of knowledge to support creativity and effective marketing of the creative activities 
offered by these institutions. And raise awareness of its importance in the development of the Arab 
creative economy. 

Key words: Creativity; Innovation; Creative Industries; Creative Economy;Cultural 
Industries;Information Institutions; Creative Activities; Creative Spaces; Arab Societies; Knowledge Societies. 

 

  




