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األدوار اجملتمعية ملؤسسات املعلومات واملعرفة اجلامعية
يف البيئة الرقمية :التحوّالت واملسؤوليات اجلديدة
د .عنصل ميينة

أستاذة محاضرة بفرع علم املكتبات
قسم العلوم إلانسانية بكلية العلوم إلانسانية والاجتماعية
جامعة جيجل-الجزائر
مستخلص:
تكتسببقضيةببلالضادية فيببالضجببعضادالتا ب ضاد يثببالضاهتا ةب ضيرلببياضاببلحضادرب ثلحض
واد لابب .ضج نبب ضتقبب

ضاد بب د ضادابب ف ضابب ديياع ضتتوّدبب ضجةبب ةلالضج يبب ضدلتواجبب ض

وادت يش.ضجعضهذاضاد د ضادات يكضادكلضةست ضدتطوييضأفوارضج ي ضةحضأجلضادتلب فضض
وت ي ضاداس را ضيرلضأنضتفيضضعلله ضوةؤسسب ضادا يجبالضضادل ة لبالضجب ضةبحضيبلض
هذاضادتنظل ضادات يك ضتستلا ضيلضتل ربضاد هوفضادس اقالضجعضاإلة افضوتيي ضأنضتلب ض
ده ضأفوراضأخيىضةات ضجعضاد د ضاديياع.ض
جت تضوي ضادثور ضادييالال ضا تتضةؤسسب ضادا يجبالضادل ة ضلبالضضتنظلاب ضضجوضبويالضض
تسقطضجعضادينظ مضدتر شبيضضادر ب ضضعبحضضاالنتظب مضضةبحضضج يب ض .ضجربلحضضره نب ضضادييابعضض
وت ي ضادت وّلضتايضافتي ضانتق دلالضعصلرالضتواجهضجله ضصب وا ضضيثلبي ضضةبحضضأجبلضضأنض
تل ضده ضةوي ضا د د ضاديياع ضةحضخيلضادتكلّفضة ضاألوض عضادل ي ضواالسبتايارضضجبعضض
أفا ضوظلفته .ضجهعضادلومضتكوين ض قلقلالض لال ضتتكلّفضة ضة لطه ضوتل ر ضادتغلبيا ض
ادتعضتيسب ض ب وفضاداسبتقرل.ضدقب ضاب أ ضتنسبللضعبحضادصبور ضادناطلبالضادكيسبلكلالض
ا عتر ره ضنظ ة ضةغلق ضإذضد ضت ضأة يحضادت رب ضاداغلقبالضعلبفضنفسبه ضضباحضأاياجهب ض
ادا فيال.ضجهعضادلومضتاللضإدفضإسق طضا ضضأثق ده ضادا فيبالضضوارتب ا ضضأرفيبالضضاجتياضبلالضض
تفضتستطل ضتهلليضتياثه ضادا ف ضإدفضادرلئالضادييالال ضث ضخلقضادا ايضوادلسورضابلحضض
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ضواالجتياضعضدتةاحضعاللالضادتهلليضادسلل  .ضأيلب ضأنضاألةبيضسبلتطلقضض

ويت ض تفضيت ضتطويي ضي جالضادا يليضوضا نضسليضاد الضجعضظلضادنسقضادافتوحضادذ ض
يستقرلضادت جق

ضويست ععضيذدكضت ي ضأفوارهب ضوةسبؤودل ته ضادل يب ضجبعضينبفض

ادرلئالضادييالالضادات ييال.ض
ادكلا ضادافت لال:ض
ةؤسس ضة يجالضج ة لال ضالئبالضريالبال ضةلتاب ضةسبؤودلالضاجتا علبال ضفورضاجتاب عع ض
ت وّلضاجتا عع ضتصورضاجتا عع.
ةق ةال:ض
ةنبببذضأنضوجبب

ضةؤسسبب ضادا لوةبب ضوادا يجبببالضوهبببعضتصبببروضدر ةبببالضجاهورهب ب ض

اداستفل ضوذدكضا ستثا رضيلضاإلةك ن ضادات بالضفاخلهب ضةبحضرأاضةب لضا بي ضرأاض
ة ب لضة ب ف ضاسببتن فاضإدببفضتببواجيضادرنلببالضاألس سببلالضدتكنودوجل ب ضادا لوة ب ضواالتص ب ال ض
وتة جيضع ي ضاد واةلضاألخيى .دط داب ضوظفبتضةؤسسب ضادا لوةب ضوادا يجبالضهبذ ض
اإلةك نل ضاطييقالضعقينلالضرشل ضةبحضأجبلضةلبدضأفوارهب ضوةسبؤودل ته ضادالتا لبالض
ادتعضتياوحضعالل ضادلا ضادتنظل ضو فظضادتياثضاإلنس نعضا دصورضادتبعضتاكنهب ضةبحض
إت تهضدالاوعضاداستفل يحضجعضادالتا .
إالضأنهضات بوّلضادالتا ب ضوانفت هب ضعلبفضةرتلبفضادتغلبيا ضوادتطبورا ضتت بولضيبلض
ادرنببفضوادتنظلا ب ضوةببحضالنه ب ضةؤسس ب ضادا لوة ب ضوادا يجببالضادل ة لببال.ضج ب دفتي ض
ة اوةببالضوة اودببالضعلببفضفجببالضةببحضادتغلببيا ضوادتطببورا ضادتكنودوجلببالضاداتسبب رعال ض
واد صيضشه ضعللهضجيسفتهضاأنهضعصيضاد رك ضادر دص.ض
جاؤسس ضادا لوة ضوادا يجالضادل ة لالضتات ضإدفضادرلئالضادييالبالضا بع ضةبحضاد بذرض
وادتييقضةبحضخبيلضإفرااضادتكنودوجلب ضادييالبال ضوفين ةلكلبالضادت بوّلضتفبيضضعللهب ض
ادتواج ب ضا درلئببالضادل ي ب ضألنضسببللضادت ب جق ضج ب ركضوجيي ب نضاألويتلببهضوادركسببللضالض
يي

.ضوجعضظلض ييلالضادت وّلضت تضوي ضادتطورا ضادييالالضاداتي قالضويلضاديه ن ض

ادتعضي اله ضاديياعضتترلورضإشك دلالضفراستن :ض
ض
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ض جعضظلضادت وّال ضوادتغليا ضواةت افضةؤسس ضادا لوة ضوادا يجبالضادل ة لبالضإدبفض
ادرلئالضادييالال ض
ض ة ضهعضاألفوارضواداسؤودل ضادالتا لالضادل ي ضده ؟ض
دتتارضضعحضاإلشك لضاداث رضةلاوعالضةحضادتس ؤال :ض
ض

. 1ضة ضهبعضةرتلبفضادتغلبيا ضادتبعضت يجهب ضةؤسسب ضادا لوةب ضضوادا يجبالضادل ة لبالض
ا درلئالضادييالال؟ض
.2ضة ضهعضةرتلفضادت ي ضادتعضتواجهضةؤسس ضادا لوة ضوادا يجالضادل ة لبالضأثنب ض
ةسلي ضت وده ضإدفضادرلئالضادييالال؟
.3ضهببلضتوج ب ضأفوارضوةسببؤودل ضةؤسس ب ضادا لوة ب ضوادا يجببالضادل ة لببالضةتغلببي ض
ا درلئالضادل ي ؟ض
.4ضهلضتستطل ضةؤسس ضادا لوة ضوادا يجالضادل ة لالضا دريفضاد يالالضخلقضوتبأةلحض
ادا ايضوادلسورضاديزةالضد اللالضتهلليضادتياثضاإلنس نعضإدفضادان اتضادييالال؟ض
ض

إذضتكاببحضأهالببالضاد راسببالضجببعضتنب ولضةوضببوعضاجتاب عع-تقنببعضرلببيضةسببتقي ضي ببيكض
الجتياضبلالضادتبعض
تغلبيا ضوتقلرب ضةتوادلبالضخصوصب ضادلوانبقضادتكنودوجلبال ضج درلئبالضا ض
تات ضإدله ضةؤسسب ضادا لوةب ضوادا يجبالضادل ة لبالضالزادبتضتتل ذاهب ضأيطب بضجقهلبالض
ةتةبب راالضت ببيكضجبب الضيرلببياضاببلحضيطببقضةببأخوذضا دلوانببقضاالجتياضببلالضوادية فيببالض
ادك س الضةحضخيلضوعوفضوره نب ضادييابع ضويطبقض خبيضةتييبق ض بذرضوةتربوكضةبحض
ادرلئالضادل ي ضادتعضت الضاد كضوع مضادلقلح.ض
جاحضخيلضهذاضادل لضادفقهعضن ولضتن ولضةؤسس ضادا لوةب ضوادا يجبالضادل ة لبالض
جبببعضادرلئبببالضادييالبببالضاب ب دويوكضعلبببفضةرتلبببفضادت ب بوّال ضادتبببعضت يجهبب ضوت سب ب

ض

اداسؤودل ضواألفوارضادل يب ضدهب ضا د ب د ضاالجتياضبعضةق رنبالضاب ألفوارضواداسبؤودل ض
ادتقلل يال.ضة تا يحضجعضذدبكضعلبفضضادابنه ضادوصبفعضادت لللبعضجبعضتوصبلفضظب هي ض
ادت وّلضواستقيا ضادال ان.ضض
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ضادا لوة :ض

ضأواخببيضسببتلنل ضادقببينضادا ضببعض رلببفضاتنرببؤا ضع ب فضةببحضادانظببييح ضادررببيا ض

واداترصصلحضجعضةل لضاد سوبضوادا لوة تلالضتلس
ادتعض التضادالتا

ضجعضةظ هيضادتقنلالضادف ةقبالض

ضإدفضةص بضج ي .ضدل ثضاتف قضشرهضيلعضرلبيضةسبروقض بولض

وسلطضاتص دعضج ي ضأالضوهوضاألنتينت ضدلؤي ضادلال ضأنضي راتهضاآلدلالضتفبوقضادقب را ض
ادطرل لالضدإلنس نضادتعضت رجهضجعضعاللالضةبحضادتف عبلضاالجتاب ععضجييب ضةبحضنوعهب ض
علفضةيضادت ريلضادر ي ض(ر وةال ض.)2002ض ل ضي نضدا يلوه نضادسبرقضجبعضتنظلياتبهض
ادتنرؤيالضادتعضي نتضأييبضإدبفضادت قبقضجبعضادوايب ضواات ب

ضعبحضيونهب ضةلبيفض ب اض

تكنودوجع.ضدلؤي J.C. Lickliderضع مض1691ضاأنهضجعضرةونضسنوا ضييةلضسبلتاكحض
انوضادر يضةحضاالتص لضاف عللالضأيريضةحضاالتص لضاإلنس نعضوجه ضدوجه.ضدت ابلضأواخبيض
ادسر لن ضةحضنف

ضا دقبينضتوي ب ضةت ب ف ضعبحضعصبيضاد برك ضجبعضاداؤدبفضادبذ ض

أص ر ضيلضةحضهلت ضوة ر ""Hiltz and Murryضعحضاألةالضادت ب اكلالض"ض The Network
"Nationضدلستطل ضاإلنس نضاالتص لضعريضاد سوبض(ر وةال ض.)2002ض
ج دنق شبب ضوادت لببلي ضادتببعضصبب رتض للببالض12ضسببنالضاداظبب هيضاألودببفضالنطببيقض
ادتكنودوجل ضادييالالضتقيضاالع ضعصيضج ي ...عصيضادالتا ضاديياع.ضجسوا ضاعتربيض
ذدكضيطل ال ضثور ضت والضأوضتطورا ضج دالتا ضفخلضج للب ضجبعضعهب ضادرصباالضادييالبالض
اد القال). (Compiègne, 2011ضجافهومضادالتا ضاديياعضي ليضإدفضيو ضادتكنودوجلب ض
وتأثلي هبب ضعلببفضةلاببوعضادالتابب ضويببذدكضتأيلبب ضعلببفضظهببورضعهبب ضج يبب ضوت ببولض
جذر ).(Compiègne, 2011ضإذنضجظهورضاديياعضي نضواصفالضضلقالضةقيون ضاالتا ض
ادا لوةببال ضجهببذاضادافهببومضاببيزضةببحضخببيلضادت للببلضادسوسببلودوجعضادببذ ضأخببذضا ببلحض
االعتر رضفورانضادا لوة ضةحضخبيلضوسب ةلضاإلعبيم ضوترقبفضادا لوةبضالضفاةاب ضة طبفض
أس سببعضةوجببوفضجببعضيببلضةك ب نضاسببرقضادتطببورضادسببيي ضدوس ب ةلضاالتص ب ل ضدوس ب ةلض
ادوصولضإدفضادا لوةبالضووسب ةلضادوصبولضإدبفضادا ب ركض) .(Viera, 2004وادلبومضنقبفض
ج لل ضعلفضاد ق ةقضادت دلال:ض
ض
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وسببرالضادالتا ب ضادا لنببالضةنببذضنه يببالضسببنوا ضادسببر لن ضهببعضادلببومض قلقلببالض



وتتيج ضاطييقالضةلاوسالضةفهومض"ةلتا ضادا لوةال"؛
 ادتطورضادتكنودوجعضيتس رعضأيثيضجأيثيضةص وا ضاتطورضةت اي ضدلسوق؛
 اد رك ضادل ي ضادات ف ضادوس ةط الضت يكض وفاضأوضنه ي

ضإنه ضا قضعوداالض

ت جق ضادا لوةال(Bouguetta, 2007).
تطببورا ضةتس ب رعال ضةت اةنببال ضتس ب ن ضا ةببه ضادببر ضضس بيّعتضاداببيورضإدببفضةلتا ب ض
ادا لوةال ضجا ضسيعالضادتنقي ضع دالالضاد ركال ضادهروطضادك سب ضدلتكب دلفضاده ة بلالض
دإلنت ا ضادتس رعضإدفضت صللضادتكنودوجل
ي

ضت تبلضاد بركالضوادوثب ةقضادييالبالضةك نبالض

الضجعضتنظل ضادالتا ضاد ةلضد د ضادقينضادوا ضواد

ييح.ضجبعضهبذاضادالتاب ض

ادل ي ضادق ة ضعلفضايتص فضيستن ضإدفضتكنودوجل ضاالتص لضوادا لوةال ضتصر ضادا يجالض
اداص رضادافت عضجعضيلضادال ال ضادبذ ضيسبا ضارلب را ضةاكنبالضيبلضيبومضواصبور ض
واس الض).(Bouguetta, 2007
إالضأنضادتغلليضادذ ضت يجهضادالتا

ضاد يالالضة ضزالضا ل اضعحضذدبكضادتغللبيضادارطبطض

""changement planifiéضادذ ضهوضيلضةلهوفضةقصبوفضدتغللبيضوضب لالضرلبيضةيضبلالض
افةلضسلسلالضةحضادن

( )Bouguetta, 2007ضإناب ضهبوضعاللبالضتطبورضياب ضيبيا ض

ع د ضاالجتا عضادفينسعض.Renaud Sansaulieuضجبض دتطورضاالجتاب ععضدلانظابالضيبأتعض
ييفوفضأج لضجا علالضة قب ضاتلب ضة لطهب ضادرب رجعضوتسبلليه ضادب اخلعضض( Lafaye,
.)2002ضدلصر ضادتغلليضت لّا ضجبعضةنظبورضادفللسبوكضادفينسبعض Michel Crozierضألنض
يببلضعاللببالضتغللببيضتاببيضا يت ب كضوايتس ب بضي ب را ضجا علببالضج ي ب

ض ببيقضج ي ب ض

دلتفكلي ض يقضج ي ضدلتواج ضة ( )Lafaye, 2002ضة ث ضأيل ضأزةب ضيبت ضتل وزهب ض
ا دت ل ضادلا ععضوينتهعضات وّلضادنظ م.ض
ض

.2ض أس

ضيل مضادالتا

ظهورضادالتا

ضادييالال:ض

ضادييالالضراجقبهضشبع ضةبحضادبوه ضوادكثلبيضةبحضادرط اب ضاداتر ينبالض

ادتعضت ورض ولضاألشبل ضادتقنلبالضاد ةلبالضدلوعبوفضأوضادتروجب ضواداتأرج بالضابلحضادودب ض
وادروكض(.)Compiègne, 2011ضودق ضأعطتضادرط ا ضة نفضد قلقالضهذ ضادالتا

ض

وسب هاتضض جبعضان ةهب ضا دتبأثليضعلببفضفين ةلكلبالضتالبكضادوسب ةلضواإلجبيا ا ضادسوسببلوض
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تقنلبال.ضترقبفضجيضبلالضظهبورضادالتا ب ضادييالبالضي ةابالضودهب ضةصب ايلالضعنب ضادتقب ض
ادتطببورا ضادتكنودوجلببالضاا ببيوعضسل سببعضيسببتل مضتغلببيا ضجببعضادنابب ذاضادثق جلببالض
واالجتا علالض(.)Compiègne, 2011ضوإنضأ اث ضيثلي ضت ليضإدفض وثضهذاضااليتيان.ض
. 1.2ضاألس اضادتكنودوجع:ض
يسبتن ضأس سب ضعلببفضتقنلببالضريانببالضاإلشب ر ضوهبوضناببوذاضة دلببالضادرل نب ضادببذ ضي ببلض
ت ب ريلل ضة ببلضادتا ب ثلع ضةر ب ؤه ضيقببومضعلببفضتر ب يلضةوض ب ضاديةببوزضةثببلضاد ببيوك ض
األع اف ضادصورضأوضاألصوا ضات كلي ضةحضفج

ضيهيا ةلالضتتبيج ضجلاب ضا ب ضضاصبور ض

أعبب افضابب دتييل ضادثنبب ةعض(ض0ضأو)1ضتر بب ضدلبب ار ضادكهيا ةلببالضةفتو ببالضي نببتضأوضةغلقببالض
(.)Compiègne, 2011ض
ض

. 2.2ضانت رضتلهل ضت اكع:ض
جيضتضاد رك ضادييالالضوجوفه ضاات ا ضةحض1669ضت اةن ضة ضاد برك ضاإلعيةلبالض les
grilles informatiquesضgrid computer -ض -ضهذ ضاد رك ضت رهضنوع ضةبحضاد سبر ض
ادكويرلالضضordinateurs planétairesضضادتعضعن صبيه ض" سبر

ضخبوافم "...ضةلتا بالض

عحض ييقضاد رك ضةثلضاألنتينبتض(ض .)Compiègne, 2011عاوةب ضن بحضن به ضاسبطض
اد بببرك ضوت الاهبب ضجبببعضادالتابب ضوذدبببكضةقتبببينضاظهبببورضنابببوذاضج يبب ضدلتطبببورض
ادا لوة تع.ضوإنضهذاضادت اكضأصر ضةاكن ضافةلضاختياعضاألنتينت.ضج د برك ضتاثبلض
تقنلببالضد ب ضيببت ضاالسببت واذضعلله ب ضس ب اق ضدل ب خولضإدببفضادا لوة ب .ضوي ب ضي ب لضا ببأنه ض
Michel Serresض"دب ضيسبرقضدنب ضأنضتاكنب ضةبحضوسب ةلضج دبالضوع دالبالضدتغللبيض اد ب د ض
وأنفسن "ض()Bsir Mkadmi, 2005ضج دتغليا ضادتعضةستضأنظاالضاد خولضإدفضادا لوة ض
تييتض ث راضعلفضةا رس تن ضادثق جلال.ض
ض

. 3ضت وّلضةؤسس ضادا لوة ضوادا يجالضادل ة لالضا درلئالضادييالال:
أصبببر تضةسبببأدالضادتغللبببيضةت اودبببالضيثلبببياضراابب ضاسبببرقضاإلد بب حضاداسبببتايضد ثقبب لض
وادتصببيا ضاداتصببلالضا درليوييا لببال ضأوضاسببرقضادا بب يلضادالاوسببالضادتببعضتواجببهض
ةسلي ضهذ ضادانظا ض(.)Lafaye, 2002ضدلكتسعضةوضوعضةكتربالضاداسبتقرلضأهالبالض
ا دغببالضوهببوضي لببلضإدببفضتسب ؤال ضجوهييببالض ببولضأفوارهب ضوأ ل نب ضج دلتهب ضجببعضزةببحض
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اد خولضإدفضادا لوةالضوادثق جالضادية فيال.ضادفتبي ضة اوةبالضا بقضتتق ذجهبض ةوجبالضةبحض
ادتغلببيا ضوادت ببوّال ضج دقط عبب ضاإلفاريببال ضادسل سببلالضواداهنلببالضتت ببيكضوادقواعبب ض
ادق نونلالضتتطورضوادا بلطضادسب اقضيتبيكضةك نبهضدلن بيضادييابع ضادبذ ضيهب ضادناب ذاض
ادا تب ف ضدنقببلضادا لوةب ض(.)Eboti, 2005ضج دنق شب ضوادتفكلببيضادببذ ضصب قضهببذ ض
ادت بوّال ضي ب ورض ببورضة ب ورضيل فيببالضجوهلييببالضأالضوهببع:ضاداكترببالضادهللنببال ضادناببوذاض
ادل ي ضاتس عضادلاهورضو ييلالضاداهنال.ض
جعضظلضادتغلليضادذ ضت يجهضهذ ضاداؤسس ضا درلب انضاد يالبالض ضوجبعضخةب ضاداي لبالض
االنتق دلالضادتعضتال ه ضي قضدن ضأنضنتس لضهلضسلت ضخةوعضهذ ضاألخلي ضدلا بلطضأمض
ادت ك ضجله؟ضيلضادانظييحضجبعضهبذاضادالب لضيؤيب ونضأنضةسبتوىضج دلبالضادانظاب ض
ت ا ضدتكلّفضانلته ضادتنظلالالضدرص ةصضوةتطلر ضادا لطضادذ ضتواجهه ض لب ضضتقبولض
اد راس ضادتعضتأتعضةحضورا ضهذاضأنضخص ةصضادا لطضتؤثيضعلفضادطييقبالضادتبعضجبعض
ظله ضت د ضادانظا ضالحضضيورا ضادتر ين ضواالختيج ضو تال ضاإلفة اضوادتا سبكض
اد اخلع ضوهن ضتكاحضج دلالضادرنل ضادتنظلالالضجعضتكلّفه ضة ضادا لط.ضجفبعضةواجهبالض
ة لطضث ات ضتاللضاداؤسس ضإدبفضتطبوييضنابوذاضدلتنظبل ضادالكب نلكعضادبذ ضيتالب ض
اايي يالضع دلبالضدسبلطالضاترب ذضادقبيارضواالتصبضال ضاد اخللبال ضأةب ضجبعضةواجهبالضة بلطض
ةت يك" "un environnement mouvantضجإنضناوذجب ضعةبوي ضيفبيضضنفسبهضانلتبهض
سببتكونضض ب لفال ضاألفوارضرلببيضة ب ف ضسببلطالضادقببيارضةقسبباالضواالتص ب ال ضوجلببي ض
(.)Lafaye, 2002ض
ع ي ضاداظ هيضيت ضادويوكضعلله ضادلومضدتؤشيضةللضهذ ضاداؤسس ضا درلب انضاد يالبضالض
إدفضادت بوّل ضج تةب جيه ضسبل الضعلبفضفجب ضهبذ ضاألخلبي ضإدبفضاد ب د ضادييابع ض.ضجفبعض
اد راسالضادال انلالضادتعضرطتضعلنالضةحضاداكترب ضادل ة لبالضاب دل اةيضةبثيض(ض20ضةكتربالض
ج ة لال ض40ضن شيضوةوّزع ض01ضهلئ ضده ضعييبالضا دسل سبالضادا لوة تلبالضدلرلب ) ضيؤيب ض
ةهنلوضادال انضةحضخيلضهبذ ضاداضؤشبيا ضابأنضاداكترب ضادل ة لبالضادل اةييبالضأصبر تض
تتال ب ضانببوعضةببحضادايونببالضادتببعضتاكنه ب ضةببحضتقرببلضادل ي ب ضوادتكلّببفضة ببه ضجرتالكه بضض
ادتب ريلعضضدلتكنودوجلب ض ادييالبالضوتوجلبهضيبلضإةك نل تهب ضةبحضأجبلضةلب را ضادتغللبي ض
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تتأهقضا قضدتوج ضده ضةوي ضا د د ضاديياعضادات يكض(عنصبل ض.)2011ياب ضيوضب هض
اد كلضادايجق:ض

ض
شكلضري ض: 01ضضيرلحضاداظ هيضاد ادالضعلفضعاللالضادت بوّلضفاخبلضاداكترب ضادل ة لبالض
ادل اةييالض سقضةفيفا ضاد لنالض
انقيا ضوت بوّال ضيثلبي ضتةب جي ضوأسسبتضدتغلّبيضةؤسسب ضادا لوةب ضوادا يجبال ض
ج ةت افه ضإدفضادرلئالضادييالالضرلّيضع ضجوانق:ضض
.1.3ضت وّلضادفة :ضض
ة ب ضيببلضتقنلببالضج ي ب ضدلوس ب ال ضيوج ب ضادالتا ب ضةت ببوالضوةثببلضهببذ ضادت ببوال ضده ب ض
تأثلياته ضعلفضتنظل ضادفة ضويذاضعلفض ييقالضادف بلضوادتف عبل.ضيرقبفضضادفةب ضةبحض
اداف هل ضادتعضيص قضت ييفه ضوةيفضذدكضةللن ضإدفضةواصلالضادتصبورضاداب ف ضدلفةب ض
وادذ ضةحضادص قضاإلييعضعنبضه.ضإالضأنبهضةنبذضضادقبينلحضادسب ا ضع بيضوادثب ةحضع بيضةب ض
Leibnizض*ضضوضKantض*ضضظهيضتفكليضج ي ضارصوصضادفة ضيظهيضجللب ضابأنضادفةب ضالض
ياكببحضراطببهضا ببع ضة ب ف ضوالضياكببحضأنضيكببونض ب ةيضأوض وي ب ضاببلضيلببقضأنضيكببونض
ة عوة ضأوضةستوعر .ضةحضهذاضادانظورضالضياكحضأنضيكبونضادفةب ضشبلئ ضيلبقضت يب ض
ودكحضتياتر ضد شل .ضجال ضالضة فيالضوعيةقلالضادفة ضالضت نعضاأ ض ب لضةبحضاأل بوضالض
أنهضدل
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ض قلقل ضإذضياكنن ضتالل ضادفة ضيافهوم ضادفةب ضيتياتبقضةتب اةحضألرلرلبالض
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اد قلقعضوادفةب ضيتياتبقض ضضضضخب ضصض ( )Beaude, 2012ضيتكبونضةبحضعب فضيرلبيضةبحض
ادفة ا .ض
وادلببومضت ترببيضاد ببرك ضجةبب ضةتن ةلبب ضدلتف ب عي ضاداكثفببال ضجةبب ضخ صببض ضدتف عببلض
ادا لوةال.ضو تفضنتاكحضةبحضجهب ضجةب ةلالضاد برك ضيسبتل مضادتاللب ضابلحضادالب ال ض
واد رك .ضيا ضيوض هضادل ولضادايجق:ض
ض

ج ولضري ض: 01ضادتالل ضالحضاألة يحضادال دلالضواألة يحضاد ركلالض
ض
ادقل اضض
 ادتل ور ضادتا اض
 واقل اضفاخلعضةا سع
 ادقل اضةتي ض

ادفة ض
ض
األة يحض  جة ا ضتتال ضا ستاياريالض
ادلغياجلالض أج اةه
ادال دلالض  ادال لضيكونضجواري ضةا سل ض
األة يحض  جةببببب ا ضتتالببببب ضا ببببب مض  ادتيااط ضادتواصلض
 ادقل اضفاخلعضةتيااط
اد ركلالض االستاياريال ضاد ركالضض
 جاب ضيهب ضفاخببلضاد ببركالضهببوض  يصر ضاداتيضويت ضجة ةل ضأ ض
و ضيل اضتواجقضاداس جالض
ادتيااط
اداقطوعالضةحض يكضادةو ضجعض
 يصر ضادفةب ضعييبالضزةنلبالض
ادفياغضجعضرةونض 1/299
الحضاألة يحض
e
792 458 secondeض

ادتقنلالض
 ادتاوض ض
ت ي ضاداك نض
 االتص لض

ض

جابب يسبباله Michel Serresض"ادفةبب ضادطرببورياجع ضادفةبب ضادلببوار ضأوض تببفض
ادال دع"يصفه Manuel Castellsض*ضابض"جة ضادت جق " (.)Beaude, 2012
ض

.2.3ض انسيخضةفهومضاداكترالضعحضادلوانقضادا فيال:ض
اشتق يل اداكترالضالضت وضةليفضةك نضأيحضتوض ضوتيتقضادكتق ضان ضةصا ضخصلصب ض
ةببحضأجببلضاسببتقر لضيتببقضةطروعببال (.)Fressard, 2005ضويقصب ضا داكب ن:ضادتاويب ض
اد ل ضاداوض ضأوضادفة ضادذ ضترسطضعللهضشركالضعيةقلالضابلحضاألشبل ضواألشبر ص.ض
إذاضع ن ضإدفضجكيضاداكترالضنل ضيتا ورض ولضةفهومضاداوسبوعلالضويصبقضجبعضةلابوعض
االست ا ال ضاداةرو الضواداا رس ضاداوضوعالضاداؤسسالضعلفضةيضاد ةح ضتلبكضادتبعض
أسسببه ضاإلنسبب نضةببضحضةنصببالضخلفلببالضد اببلضفؤوبضةةببنعضعرببيضعصببورضعبب .ضجكببلض
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اداا رس ضواالست ا ال ضت ورض ولضة ضت فظهضةحضيتقضادتعضت تريضادو ا ضادانغلقالض
علببفضنفسببه ضواد ةلببالضدلا ب ركضوادتببياثضاإلنس ب نع ضوادتببعضعريه ب ضيتببنف

ضاد قببلض

ادر ي .ضج دقلاالضادية يبالضضدلكتبقضتاتب ض رل لب ضإدبفضاداكترب ضيأصبي الضج ضا هلييبال ض
ةكب ب نضادت رب ب ضاد لاب ب نعضادا طبببفضدلا يجبببالضوادثق جبببالضاديزةتب ب نضدوجبببوفضاإلنسب ب نضض
(.)Fressard, 2005ضدط دا ضارترطبتضاداكترب ضا دلوانبقضادا فيبال ضجهبعضيرنبضفضتوجب ض
ةات ضجبعضجةب ضة طبف ضتاب راضوظ ةفهب ضا بلحضاداكب نضةبحضأجبلضخ ةبالضجاب هليض
ةتواج ضا دفة ضعلنه.ض
جإذاضي نبتضاألفا ض"يض تب ب"ضأسسبتضاداكتربالضياكب ن ضجبإنضاداكترب ضأثرتبتضيب رته ضعلبفض
إفة اضوث ةقضأخيى ض واةلضأخيىضوخطبوطضأخبيىضدلا لوةبالضوادثق جبالضاربيكضادكتب ب.ض
جاحضةنظورضإع ف ضتيتلقضادفة ضوتغليضادا تويب

ضجبإنضادافهبومضادلصبلقضا داكتربالض

ا عتر رهب ضةك نب ضأوضجةب ضضة فيب ضتوضب ضوتيتببقضجلبهضادكتبقض ضاب ضيك ببفضعببحضا ببضض
ةواض ضادقصور:ض
 د ضت ضاداكترالضتوصفضارص ةصه ضادا فيبالضجقبط ضجهبعضضأس سب ضةنظابالضاب دا نفض
ادسوسلودوجعضأ ضة نفضخل دع ةلس ضأوضجكيضةوضوععض(.)Fressard, 2005
 جبببببببببببببببببعضادرلئبببببببببببببببببالضادييالبببببببببببببببببالضاد قلقبببببببببببببببببالضادا فيبببببببببببببببببالض
"ادرن يال ادق ع

ادار زن اديجوك ادط وال  "...ضادت ا الضدرنلالضتنظل ضة ف ضوةكب نضض

إ يعضاواسطالضتيتلقضة لحضة طفضدل فبظضاب أ ضتتبوارىضوتتيشبفضشبلئ ضج بلئ ض
دتصر ضت ا الضدنسقضتنظلاعضج ي ضو ياةقضاالست ا لضواد خولضإدفضادوث ةقضاب أ ض
تسلّيضعريضةس را ضج ي .ضهعضإذنضجة ضةحضنوعضج ي ضيسا ضا دب خولضواإل بيعض
اواسطالضتيتلقض خبيضضدل فبظ.ضضجل ة بالضPhoenixضةبثيض ضثب نعضج ة بالضجبعضادواليب ض
ادات

ضاألةييكلبالضاببض000ض39ضأدبفض دبقضةبوّزعلحضعلبفض11ضةلاب ضااب ضجبعضذدبكض

اثن نضاجتياضل ن ضالضت تو ض قلقالضعلفضةكتر ضتقلل يالض"جرليفضتسبللله ضادط دبقض
د يهض بقضادب خولضادارصبصضإدبفضةكتربالضاجتياضبلالضخ رجلبالضتاكنبهضةبحضتغطلبالض
ا تل ج تهضادوث ةقلبالض بوالضةب ضفراسبته"ض(ض.)Sutter, 1999ضأةب ضجبعضادل اةبيضوةبحض
خببيلضاد راسببالضادال انلببالضادس ب دفالضادببذييض(عنصببل ض )2011ضتييببتضوجه ب ضنظببيض
ةفيفا ضاد لنالضاأنضةفهومضاداكترالضادتقلل
93

ضد ضيتغليضيثلياضعلفضادير ضةحضتوادعض

مؤسسات املعلومات و املعرفة  :األدوار و املسؤولية اجملتمعية

د .عنصل ميينة

ادت وال ضوادتطبورا .ضج داكتربالضادل ة لبالضالضتب الضذدبكضادصبيحضاضدا يجبعضاد ب جظض
دلتياثضادا يجعضاإلنس نع ضوذدكضادفة ضاداتاوي ضجعضضنط قضةل دعضة طبفض.ضياب ض
يوض هضاد كلضادايجق :ض

ض

ض

شبكلضريب ض: 02ضيربلحضتغلبيضادافهبومضادتقللب

ضدلاكتربالضضادل ة لبالضضاب دل اةيض سببقض

ةفيفا ضاد لنالضضضض
ض
ض
ض

ميل املصطلح إلى الانسالخ نوعا ما عن الجوانب املادية ،ولم يعد يعني البنية
املوجودة في فضاء مادي معطى

ض

ادنتللال:ضضض
ض

 تق بلّ ضاداكتر ب ضادلببومضان ب ضعلببفضة ب ضتق ةببهضةببحضخ ب ة ضالضعلببفضة ب ضتةبباهضةببحض
ةقتنل

ضفوره ضا أضيتغلي ضجق ضالضتصبر ضاداكب نضادبذ ضييتب ف ضاداسبتفل ونضوإناب ض

اداص رضادذ ضياكحضاإلج ف ضةنهضعحضا

ضجةيضعحضادتغلبيا ضجبعضاداهبحضووظب ةفض

اداكترللح؛
 أضب ب تضاداكترب ب ضوسبببلط ضابببلحضاداسبببتفل ضوةصب ب فرضادا لوةب ب ضاالدكتيونلب بالض ض
ج داستفل ضأصر ضاإةك نهضاستر امضاد واسلقضوتقنل ضاالتص لضادات الضجبعضهبذ ض
اداكتر ضعحضا ضدل صولضعلفضة ضييي ضةحضاداص فرضاداتواجي ضجعضيواع ضال ن ض
ادكتيونلالضأرلره ضجعضةواي ضا ل ضوةتفييالضخ راضاداكترالض(علو ض)2009؛
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 اداستفل ونضادنه ةلونضا جالضدلوث ةقضجعضةك نضة ضدكبحضجبعضاد صبيضاالدكتيونبعض
"هذاضاداكب ن"ضالضيوجب ض تاب ضفاخبلضضةكتربالضادالاب ضجركلاب ضTao-Te-Kingضجبإنض
ادركي ضأوضادثققضجعضادوسطضدل للالضيتفيغض()Papy, 2005؛
 اد ي ضةحضاداكتر ضادتقلل يالضخلقبتضةوي ب ضعلبفضادويبق.ضوأخبيىضالضتالبكضأسبواراض
وترقفضواجهته ضادو ل ضةوي ه ضعلفضاألنتينت ضويلضة ةيته ضتلي ضعلفضاد بركالض
(.)Lebert, 2000
ض

ادنتللال:ض
ض

إلامداد يوجد كذلك منسلخا عن املكان ويسجل في السياق املفتوح املتدفق

ض
ض
ض

ض

.3.3ضت وّلضادوثلقال:ض
ادوثلقالضهعضأوالضأفا ضت ريضعحضة توى ضالضياكبحضجصبله ضعبحضاد ةبلضاداب ف ض"ش شبال ض
وريال "...ضادذ ضهوضاد ةلضادوصفعضادذ ضي ريضعحضادا تبوى ضادا ربيضعنبهضجبعضصبور ض
تفسلييالضتبأويللالض" يوك صورضإيقونورياجلبال "...ضدلقب ر .ضإذنضج دوثلقبالضهبعض ةبلض
ةب ف ضدلوصببف ضصببور ضفالدلببالض"وأيثببي:ضوثب ةقضنصببلالضوصببور"ضوانببفضةنطقلببالضوة فيبالضض
( .)Bachimont, 1999هعضإذنضادالاوعضاداكونضةحضادا لوة ضوهعضاد ةبلضاداب ونض
عللببهضهببذ ضادا لوةبب ضض(.)Heroux, 1999ضيقببولض Marilyn Deeganضاببأنضادوثبب ةقض
ادييال بالضاك جببالضأشببك ده ض(نصوص صور صببو جل يو...ادل)ضة ب ضهببعضإالضسلسببلالضةببحض
ادنرة ضادييالال impulsions électroniquesضةاثلالضجعضةلاوعالضةحضادرت ضbitضادتعض
ت تا ضجعضعيضه ضوة دلته ضعلفضاد سقضوياكحضتياسله ضعريضاد رك ض(ا يي ض2001ض).ض
ض

ظهيضةفهومضادوثلقالضادييالالضدا ضأصر ضاد ةلضادا ف ضدلت رليضريال .ضدبذدكضج دوثلقبالض
ادييالالضهعضوثلقالضةكتوابالضعلبفض ةبلضة لوةب تعض.ضجابحضوجهبالضنظبيضنظييبالضيتالب ض
اديياعضات كاهضجعضنظ مضدلو ا ضاداستقلالضادوا
ي

ضعحضاألخبيىضعبحض ييبقضيواعب ض

ببالضةببحضنببوعضادروارزةلب .ضإذنضجهببعضانلببالضصببيي الضةكوّنببالضةببحضو ب ا ضاسببلطالض

تبببيترطضاهب ب ضيواعب ب ضادروارزةلب ب ضةكوّنبببالضادرصب ب ةصضادوث ةقلبببالض"ادرنلبببالضادا فيبببالض
وادانطقلال"ضوخ صالضإةك نلالضييا ته ضاطييقالضتتل ضة تواه ضدلاستفل ض( Bachimont,
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. )1999ضج دييانببالضعاللببالضتوسبب تضدت ببالضيببلضأشببك لضادوثلقببال ضسببا تضاتهللببيض
ادا توي ضادا فيالضوذدكضاه كضاستغيده ضعلفضاد برك ضوييا تهب ضةبحض بيكضةن صبقض
عالضةرتلفالض(.)Mkadmi, 1999ض
ض

ادييانالضإذنضسل قضسا ضارلبقض ةبلضاب يلضريابعضةبحضأجبلضاإل بيعضعلبفضاداصب فرض
ادوث ةقلالضادتعضيكثيضادطلقضعلله ضأوضادتعضيكبونض ةلهب ضاألصبلعضه ب ضعنب ضاسبت ا دهض
ةحض يكضادقيا ض(.)Claerr ; Moufflet, 1999ضجعضا ضضاأل ل نضادييانالضهبعضت ويبلض
اد ةلضوهوض لضاداص فرضادتبعضيكبونض ةلهب ضاألصبلعضة يضب ضدلتلبفضةثبلضاد واةبلض
ادسا لالضادرصييالضوادسا لالضادتا ثللال.ضجعضهذ ضاد دبالضجهب ض فبظضادا لوةبالضينصبقض
علفضاد ةلضاديياع.ض
ض

سل سالضادييانالضته كضإدفضضا نض"اد فظضادلل ضدلرل ن "ضةحضأجلضإعط ض ل ضثق جلبالض
ج ي ضدلكتقضادتعضيتفتبتضوريهب ضد شبي الضادتبعضتتيشبفضة توي تهب ضد جبيمضادتبعض
تت ولضيلال ةل ضدليسوة ضاداه ةالضةحض يكضادان خضأوضادذيحضي لثونضجس فا.ضاديياعض
يسا ضا فظضثق جالضي ةلالضةكتواال ضصبوتلال ضةن وتبال ضةيسبوةال...هوضادللبلضادل يب ض
ةبحضادوسب ةطضادض تبعضتهب كضإدبفضادصباوفضضب ضخطبيضزوالضادثق جب ض ( Bsir Mkadmi,
.)2005ض
ضج سقضا ضضادتق ييا ضجإنضييااالض1/3ضثل ضاإلنت اضادن بي ضسلصبر ضالة فيب ضخبيلض
ع يضسنوا ضادق فةال ضادقيا ضيذدكضدحضتكونضيلل ضعلفضادبورق ضج دفب علونضيت ييبونض
السببتثا رض قببلضادكت ب بضاديياببعض""Larousse, M21ضإدببفضج نببقضةصببااعضادا س ب

ض

وةقبب ةعضادربب ة ضادييالببالض"ض "ArKhe-num, Safigضوةترصصببلحضجببعضاالدتقبب طض
ادوث ةقعضوادت يّكضعلفضاد يوكض""Abby, Spigraphض)(Archimag, 2008
يرقفضةحضادةيور ضضادتأيلب ضعلبفضاد فبظضادصب ل ضدلرل نب ضنظبياضدلتكلفبالضوادلهبوفض
ادتعضتتطلره ضعالل ضادييانال ضوهذاضة ضيل لضاالستثا رضي وم.ضجاحضاداؤسبفضأنضت لب ض
اداؤسسب ضعاللببالضادييانببالضةببحضج يب ضجببعض دببالضادتسببلليضواد فببظضادسببلدضدلالف ب ض
ادن تلالضا لالضأنه ضدلستضإالضا اةلضريالالضض(.)Claerr ; Moufflet, 1999ضض
ض
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. 4.3ضادت وّلضةحضتسلليضادار ونضإدفضتسلليضادا لوة :ض
أش رضإدلبهض  Alexandre Serresةنبذضسبنالض2004ضةثلبياض"أزةبالضادوسبط "ضعلبفضادويبق ض
اداك نضادفوضو ضإلنت اضادا لوةالضأيبحضاداصب جعضادتقلل يبالض"ادن شبيون ضادصب فلون ض
اداكترلون"ضيستر دونضاانتللحضرليضةيايرلح.ضهبذ ضاداي ظبالضادا بتييالضةب ضةهنلبعض
ادا لوةالضتنتهعضات وّلضتسلليضادا لوةالضادذ ضت ىضةليفضعاللالضادوضب ضعضلبفضادربط.ض
دن ه ضةهنلالضإنت اضادا توي ضا داكتر ضادتعضياكحضيل سه ضةحضخيلضعيضضادتكبويحض
اداتواصلضادذ ضي يج ضنل

ضصيي .ض

إنضتفطببحضاداكترلببلحضدةببيور ضاسببتغيلضةلاوعب ته ضعببحض ييببقضعاللب ضادوسب الض
ضا دل ي ب ضجكببلضاد الل ب ضادتوثلقلببالضاداطببور ضتأخببذضا ببكلضع ب مضصببور ضإنت ب اض

دببل

ادا توي :ضارللورياجل

ضيواة ضاداقتنل

ضتتا بورض بولضتثابلحضادالاوعب .ضإالضأنض

استغيلضادا توي ضعلفضادرطضأظهيضضيور ضتالكضةص فرضخ رجلالضوايتيا هب ضابنف

ض

اد رجالضدتلكضاداقتن ضةحض يكضاداكترالض(.)Di Pietro, 2014
ث نضإثن نضسيع ضعاللالضاالنتق لضةحضادتسلليضإدفضاد اللالضادتوثلقلال:ض
 األول:ض تق ربضةهبحضاداكتربعضوادوثب ةقع ضعبحض ييبقضإفةب اضادتكوينب ضادار ةلبال.ض
دتصببر ضتتن ب ولضان ب ضادال ب ةل ضويببذدكضإنت ب اضادتودلف ب ضأوضادتييلر ب ضادوث ةقلببال.ض
جر عتك جببهضعلببفضتسببلليضادار ب ون ضالضيفكببيضاداكترببعضيانببت ضدلا توي ب .ضالنا ب ض
ادوث ب ةقع ضا ختل ب ر ضتييلببقضون ببيضادا ضلوةبب ضاداوضببوعلالضإدببفضنا ب ذاضة بب ف ض
دلاستفل يحضيتاوض ضيوسلطضوث ةقعضجوهي .
 ادث نع:ضتطورضوانفل رضادر ة ضادايج لالضعلفضادرط ضجر عتر رض لقضاداسبتفل يحض
ةستقلضعحضادالاوع ضاداالويال ضي ل ضاداكترعضادتفكليضجبعضعبيضضادا تويب ض
ويتقرلضفوراضج ي اض"ةقلّ ضادا لوةبال"ض.-curateur de l’information-ضيياجبقضهبذاض
ادت وّلضااه را ضج ي

ضةحضالنه ضادكت االضعلفضادرطضوتنسبلقضادت ييبيضادا بتيكضض

(.)Di Pietro, 2014
ض
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. 4ضتاوض ضاداكتر ضادل ة لالضيانتلالضدلا توي ضعلفضادرط:
إنضاد ةورضاد اة ضدلاكترالضادل ة لالضعلفضادرطضةحضخبيلضة توي تهب ضالضيقتصبيضعلبفض
ةلاوعالضأفوا ضوالضعلفضج لض نعضديتص ل.ضجهذ ضاألخلي ضيلقضأنضتكونضةتن سقالضةب ض
وظ ةفضادر ةبالضاد ةبالضادايترطبالضا دا لوةبالضوادتبعضتسبللضجبعضة ب ري ضاداؤسسبال.ض
دذدكضيلبقضت يب ضتاوضب ه ضاالسبتياتللع.ضإذضياكبحضاعتاب فضنبوعلحضةبحضاداق راب :ض
إ بب اها ضاهلانببالض"ةؤسسبب تلال" ضواألخببيىضاهلانببالض"ة يجلببضال".ضوإنضاختلبب رضإ بب اها ض
سلسه ضجعضت ييفضادا يليضادتعضسبت فضهبذاضاد ةبورضعلبفضادربطض(ض.)Dujol, 2014ض
يا ضيوض هضادل ولضادايجق:ض
ج ولضري ض:02ضاداق رنالضالحض اداق راالضاداؤسس تلالضواداق راالض"ادا يجلال"ضإلنت اضادا توي ض
علفضادرطض
اداق راالضاداؤسس تلالض
 ةوّجهبببالضدلاسبببتفل يحضادبببذيحضييتببب فونض
اداكترالضواصور ضواسب الضد سبي ضادق نبالض
ا دال لضادذ ضيوج ضجلهضادتلهل ض""in-situ؛
 ادا تويبب ضتتنبب ولضادهويببالضاداؤسسبب تلالض
ادالس ضا ر ضواس ضاداكترال؛
 ادا لوةببالضادان ببور ضيييرببالضةببحضاتصبب لض
ةؤسسببببب تع ضيهببببب كضإدبببببفضادت ييبببببفض
ا دا لوةببب ضاد لالبببال ضتييلبببالضضادرببب ة ض
وادربب ة ضادانتلببالضةثببلضادررللورياجلبب ض
وادالف ضاداوضوعلال؛
 ةوي ب ضاداكترببالضهببوضادقن ب ضاأليثببيضةوا ةببالض
دتاوض ضادا توي ض(.)Dujol, 2014ضض

اداق راالض"ادا يجلال"ض
 تهب كضإدبفضة ب ريالضجواةب ضأسبي ضة لنبالض ببولض
ةوضوعضا س ضاداكترال؛
 ادهويببالضاداوضببوعلالضياكببحضأنضت كبب ضعلببفض
ة ونبببال ضاواابببالضةسبببتقلالضتا ةبب ضعبببحضاداويبب ض
اداؤسس تع ضصف الضfacebook؛
 صبببور ضاداكتربببالضت كسبببه ضزاويبببالضادا تويب ب ض
اداقتي ال ضةتااالضاتأيل ضاداس هاالضاد رصلالض
دلاكترلببببلحضادانتلببببلحضدلرببببيزضهنبب ب ضةنطببببقض
ادوس ال؛
 ةببحضاداية ب ضأنضتللببقضادا توي ب ضعلببفض لببقض
وث ةقعضت ضي بفهضأوضايتيا به.ضاألةبيضالضيت لبقض
ارس الضا ديفضعلفضادطلق ضإنا ضإثب ر ضادفةبولض
وفجب ب ضاد اةبببيضإدبببفضايت ب ب كضةصب ب فرضج يب ب ض
واستك كضةوضوعضة لح.
 اده كضهوضادوصولضإدبفضجاهبورضة تربيضاصبفالض
ع ةبببال.ضج داكتربببالضتتاويب ب ضجبببعضيبببلضةلب ب ال ض
اداسبببتفل يحضادا تالبببلحضسبببوا ضادا فيببببالضأوض
ادييالال.ضاألةيضيت لقضاإنت اضة توي ضتسته كض
يلضادفئ ضجتلالضي نت ضا دغال ضة تييال ضس ينالض
أوضةر ي ض(.)Dujol, 2014ض
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ياكحضده تلحضاداق رالتحضادتك ةلضوادتيايق ضجا ضيه ضهوضضا نضتوّجهضرةلسبعضي ابلض
إدفضاده كضاداسطيضوأنواعضادا توي ضاداقتي ال.
اسببتط عتضاداكتر ب ضادل ة لببالضادتاوي ب ضيانتلببالضدلاص ب فرضاالدكتيونلببالضعببحض ييببقض
عالل ضادييانال.ضجفعضأدا نل :ضاين ة ضDigizeitschriftenضهبوضاواابالضضدلالبي ضاد لالبالض
اداييانال ض دل ضي طعضة خيضإدفضأيثبيضةبحض300.000ضأ ض3ضةييبلحضضصبف الض تلبالضةبحض
أيثيضةحض110ضةللال.ضادرين ة ضةاوّلضج ةل ضةحض بيكض ضLa DGFضوةطربقضةبحضيربلض14ض
أيريضةكتر ضأدا نل ضا د يايالضة ض بوادعضع بييحضن شبيا.ضعاللب ضادييانبالضتقبومضاهب ض
ةكترالضGottingenضواد خولضإدفضادال ةل ضيكونضعحض ييقضاالشتياكضوا ضضادالبي ض
ةل نلال.ضإدفضج نقضاياة ضأخيىضةا ثلالضجعضروسل ضسويسيا ضإسر نل ...ض
وا دتواز ض جإفرااضاداكتر ضادل ة لالضجعضن

ضادن يضاد لاعضا أضيثب رضأيثبيضجبأيثيض

يطييقضشيععضةستقرلع ض ل ضتاتضاإلش ر ضإدبفضهبذ ضاد بيعلالض"شبيعلالضاداكترب ض
اإضف ضادقلاالضاداة جالضدلان ورا ضادل ة لال"ضجبعضسبنالض 2000ضأثنب ضان قب فضةبؤتايض
رااطالضاداكتر ضاألوروالالضدلر

.ضج رتف عضتك دلفضاداص فرضاالدكتيونلالضهوضادبذ ضفجب ض

ادربب ثلحضإدببفضتف لببلضسببل قضاألرشببلف ضادافتو ببالضوادببذ ضأفىضإدببفضخلببقضاإليبب اعض
اداؤسس تع ضورج ضأية ضضبيور ضتاويب ضاداكترب ضادل ة لبالضيأةب يحضدن بيضادالبي ض
وادكتببقضاد لالببالضادانتلببالضةببحض ببيكضةؤسس ب ته ض(ض.)Blin, 2007ضجأصببر تضاداكتر ب ض
تسببتفل ضةببحضتس بهلي ضادطر ب ضةببحضأجببلضأنضتنببت ضانفسببه ضادوث ب ةقضادييالببال ضاإت ببالض
ةلاوع ته ضعلفضاد رك .ضوهبذاضيب خلضج بيضضباحضفورهب ضألنضاألةبيضيت لبقضاتثابلحض
ادالاوع

ضجهعضالضتقومضا الضادن شييحض( .)Jacquesson, 2005ض

ض

. 1.4ضإنل زضوتلسل ضة يوعضإنت اضادا توي :ض
يكلضة يوع ضجإنضإنت اضادا توي ضيستل م:ض
ض

 ت ي ضاأله اك ضج دتفكليض ولضادتاوي ضاالسبتياتللعضيلبقضأنضيسبا ضا إلج ابالض
علفضادتس ؤال ضاداسرقالضدا ضسلكونضعللهضادرطضادن ي :ضدا ذا؟ضة ذا؟ضداح؟؛
 إع افض دالضا داوارفضادر ييال ضادا فيالضوادا دلالضادات الضوتلكضادةبيوريالضإلنلب حض
ادا يوع؛
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 ت ي ضاداه را ضاداتواج ضوتلكضاديزمضايتن ؤه ضةحضأجلضتيتلقضخطالضتكوينلبال.ض
هذ ضاد ن صيضسوكضت فض ل ضووتلي ضادان ورا ضنوعضادوث ةق ضاختل رضوسب ةلض
اإلص ارضوادن يضوإذاضايتةفضاألةيضإع افضةرططضج لضداياجقالضاداكتر .
نل حضادا يوعضي تا ضعلفضوجوفضإراف ضسل سلالضج للالضت اواضواي ب ضتكنودوضجلب ضة فب ا ض
جفعضرل بضاإلراف ضادسل سلالضسلتةاحضادا يوعضج اضةحضع مضادلقلحضادذ ضي ضيسبرقض
أضيارا.ضوةحضأجلضيل ف ضادا يوعضإدفضةنته ضيلقضإع ف ضةسب دتهضا سبتايارضةبحضأجبلض
ضرطهضوإع ف ضتكللفهض(.)Dujol, 2014ضض
ض

. 2.4ضت يييضادر ةالضادوث ةقلالضعلفضادرط:ض
إنضتطورضنصلقضاداكتر ضجعضتسلليضاداص فرضاالدكتيونلالضفج ه ضإدفضتوسبل ضةه راتهب ض
اداهنلالضوادتقنلالضجعضةلب فيحضةثبل:ضوصبفضاداصب فرضاالدكتيونلبالض"ةلت ال نب " ضترب فلض
ادرل ن ب ض" "protocole OAIضت ي ب ضاداسببتفل يح ضاد فببظضاد ب اة ضدلرل ن ب ضادييالببالض
(.)Blin, 2007ض
ج در ةالضادوث ةقلالضهعضنوعضةبحضادر ةبالضادنضوعلبالضاداكترلبالضادتبعضتنبتظ ض بولضثيثبالض
ةكون :ض
ض

 توجليضعيضضيكونضذاض رل الضوث ةقلال؛
 ضعحض ييقضةؤسسالضتكونضةتواجقالضة ضادوسللال؛ض
 ةوّجهالضإلشر عضاد ج ضادا لوة تلالضدلاهورضة لح.ض
هذ ضادر ةالضتةاحضثيثضةه مضأس سلال:ض
 اإلعيم:ضتوجليضال ن ضةنظاالضوةنتق ؛
 اإليص ل:ضنقل ضن يضوتثالح؛
 ادوس ال:ضتغذيال ضإت الضاد خولضوتسلليضادا توى.
دلكونضادانتواضادوث ةقع ضادر ةالضاداق ةالضهعض ةلضة لوةالضن ت ضعحضة دلالضنوعلالض
دلا لوةالضوادا ب ضانطييب ضةبحضوثب ةقضأودلبالضو/أوضث نويبال.ضجبعضهبذ ضاد دبال ضالضي تربيض
اداكترعضةنتل ضدلا توي ضإنا ضةايراضعبحض ييبقضوسب ةلضن بضيضادا لوةبال.ضوادا لوةبالض
اداق ةببالضتأخببذضشببكلضوثلقببالضث نويببالضأوضةببحضاد رجببالضادث دثببال:ضارللورياجلبب ضن ببي ض
ارللورياجلال ضي ةاالضة تويب ضةلبفضوثب ةقع ضاب ضانتقب ةع ضتودلفبالضوث ةقلبال ...ضض ض( Di
)Pietro, 2014ض
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جفعضسل قضت يييضادر ة ضعلفضادرطضنقفضعلفضاد ق ةقضادت دلال:ض
ض



ادلببومضأرلرلببالضاداكتر ب ضادل ة لببالضاألوروالببالضة وسببرالضوت ببتالضعلببفضاواا ب ض
ةؤسس تلال ضجكا ضيلضاداص فرضاألخيى ضاداص فرضاالدكتيونلالضةت بالضسبوا ضعبحض
ييقضادفهياضاد مضدلاكترال ضأوضجهب راضجيعلبالضةترصصبال.ضا داق ابلضاب أ ض
ت يكضهذ ضاداكتر ضا درل انضاد يالالض ييلالضيرلي ضجعضهذاضادال ل؛



تاكنتضاداكتر ضادل ة لالضادغيالالضةبحضإن ب ضادروااب ضادوث ةقلبالضادانلب ضةبحض
يكضتكتي ضاداكتر ضنفسبه ضةبحضأجبلضإعطب ضادب خولضدلاصب فرضادتبعضي ةبتض
جا علبب ضااف وضببالضايتن ةهبب ض(ض )Blin, 2007ضةببحضاببلحضهببذ ضادتكببتي :ضادتكتببلض
ادرييط ب نع  NOWALضادببذ ضيلا ب ضاداكتر ب ضادل ة لببالضدانطقببالضة ن لسببتي ض
ادتكتببلضاديوسببعضNeicomض لبب ضتسبب ه ضجلببهض110ضةؤسسببالضةببحضيببلضادرلبب ض
ويستفل ضةحضتاويلضوزار ضادت لل ضاد دعضوادا ه ضاديوسبعضدلا لوةبالضاد لالبالض
وادتقنلبال ضجلنب اضت بالضةب ضضضضضضضضضضضضض La National Electronic Librairyضعلبفض
نقطالضفخولضو نلالضدقواع ضادرل ن ضوادالي ضاالدكتيونلالضادا بتضيا ضةبحض بيكض
ادتكتبببلضادبببو نع  FinE-Libضاواابببال Hvarضدلتكتبببلضادبببو نعضديشبببتياي ض
االدكتيونلالضضجعضاسين ا ضادذ ضي طعضةب خيضإدبفض1200ضةللبالضاب دنصضادك ةبلض
وإدفضأيثيضةحضثيثلحضي ع ضال ن .ضجبعض بلحضترقبفضادبريفضاد يالبالضا لب ضيبلض
ادر ب ضعببحضةثببلضهببذ ضادار ب فرا .ضجببعضادل اةببيضنسببللضةر بضفر ضتكتببلضع ببيا ض
اداكتر ضادل ة لالضاوسطضوشيقضادريفضجعضإ رضة بيوعض  TEMPUS IIIاقلب ف ض
اداكتربببالضادل ة لبببالضدربببوةيفااضةبببحضأجبببلضإنتبب اضادفهبببياضادا ّو بب ضوإت تبببهض
ديستر ام؛



إدببفضج نببقضادرواا ب ضتوج ب ضيببذدكضجه ب راضجا علببالضو نلببالضخ صببالضا داص ب فرض
االدكتيونلال ضجنبذييضعلبفضسبرللضاداثب لضادفهبيضاضادرييطب نعض SUNCATضادبذ ض
ي طببعضةبب خيضإدببفضةلبب ةل ضادبب وري ض"اداطروعببالضواالدكتيونلببال"ضأليثببيضةببحض
خاسلحضةكترال EZBضأوضاداكترالضاالدكتيونلالضدلالي ضوادتعضهعضنقطالضاد خولض
ادو نلالضإدفضةل ةل ضادالي ضادييالال ضادتعضتأخذضا لحضاالعتر رض قبوقضادب خولض
اداف وضضعلله ضةحض يكضاداؤسس ضادا ريالض(.)Blin, 2007ضض
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. 2ضتطورضادوظ ةفضادتقلل يال ض داؤسس ضادا لوةب ضوادا يجبالضادل ة لبالضجبعضادرلئبالض
ادييالال:ض
إنضظهورضادوس ةلضاالدكتيونلالض يكضادوظ ةفضادتقلل يبالضدلاكترب

ضجب د فظ ضاال بيعض

ون يضادا لوةالضترة ضإدفضتطورا ضد ضيسرقضده ضةثلل:ضض
ض

 اإل ببيعضعلببفضادالاوع ب ضيات ب ضإدببفضاداص ب فرضاالدكتيونلببال ضجريةلل ب ضادتسببلليض
ا داكتر ضت طعضاآلنضدلاسبتفل يحضادب خولضادار شبيضن بوضاألرصب ضاالدكتيونلبال:ض
جه راضاداكتر ضعلفضادرط ضادنصوصضادك ةلبالضدلالبي ضيواعب ضال نب ضادصبورض
أصبر تضةت بالضعلببفضضبو ضةقب يل

ضع دالببالضدإل بيعض"ادق عب ض Z39.50ضتسببا ض

ا إل يعضادات اةحضعلفضاد ي ضةبحضجهب راضاداكترب ضعلبفضادربطضوإعب ف ضيواعب ض
ادرل ن ضإدفضةو نه "ضضأوضةر شي ضت تضواجه

wwwضجعضأنظاالضةفتو بالضادب خولضض

()Gilson, 1999
 إدفضج نبقض ادرب ة ضادوث ةقلبالضتوضب ضخبوافمضع ةبالضةرتصبالضاتقب ي ضاداؤسسبال ض
توجلببهضاداسببتفل يحضإدببفضخ ب ة ضةيةاببال ضواالسببتف ف ضادقصببوىضةببحضادوسبب ةلض
ادوث ةقلالضاداوضوعالضت تضتصيجه .ضهذ ضادربوافمضر درب ضةب ضتكبونضةت بالضة للب ض
وعلفضادويق ضجهعضتوجيضادايةسالضاألودفضة ضاداكترالضاالجتياضلالضوةب ضادا لوةب ض
ولضادالاوع ض"ادوريلال"ض(.)Gilson, 1999ض
ض

تتي ببقضادتطببورا ضوتتيايببقضدتت ب حضةل ب ةل ضاداكتر ب ضضادل ة لببالضعببحض ييببقضينببوا ض
ادكتيونلالضةثلضادفهياضاد مضادا وسقضادذ ضية ضا داي ضادكتبقضوادالبي ض"وريلبال"ض
واأليببياصضويواعبب ضال نبب ضأخببيىضأوضوثبب ةقضادكتيونلببال ضج داسبب رضادتقللبب

ضدلكتبب بض

ةص وبض-ا ونضأنضيستر ل-ضاإجيا ا ضج ي ضادكتيونلبالض(ض.)Gilson, 1999ضجكاب ضيب لض
اد عيضRené Charضض"تياثن ضرليضةسروقضاأيالضوصلال" ضجكلضعصبيضسبلق رضجبعضأعبلحض
أجل لضاداستقرلضاتق ييضادا ضعض( )Grillet, 2010ضضجكلضادار فرا ضس هاتضجبعضج بلض
ادتياثضاداكتوبضةن ر ضادوس الضادثق جلالض(.)Grillet, 2010
إالضأنهضعلفضادير ضةحضادتطورا ضاداسللال ضترقفضاالست ا ال ضةتف وتالضةحضةكترالضإدبفض
أخيى ضج إل ص ةل ضأظهي ضةثيضضأنضخ فمضاداكترب ضاببض l’ULBضيرب وضدلاسبتفل يحضأفا ض
أوضوسللالضالرللورياجلال ضيست الضيروااالضفخولضعلفضادرط ضادوظ ةفضادل ي ض"تقب ي ض
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ضادوث ةقع "...ضرليضةست الالضإالضةحض بيكضشبرصضةبحض

ع ي .ضن هلكضعبحضادنقب ةصضاداسبللالضا درلب انضاد يالبال ضج سبت ا ال ضضاداسبتفل يحض
ة زادببتضتطغببفضعللهبب ضادصببلدضادتقلل يببالضأيثببيضةبب ضتسببلللضةلببلضة ت بب ضدتطرلببقض
اإلجيا ا ضادل ي .ضج دا لطضادل ي ضيرلفضإ س س ضاأنهضة ق ضيكتنفبهضادلبر
جعضرل بضاداص رال ضادوس الضوادتكويحضوةنهضضيور ضتقب

ضخ صبالض

ضادثق جبالضادتكنودوجلبالضوض

ثق جالضاالست ا ال ض()Boulogne, 2009ض
ض

. 9ضترطلطضسل سالضتنالالضاداقتنل ضادييالال:ض
تتربب ضاداكتربب ضضادل ة لببالضسل سببالضواضبب الضدلت ويبب ضوااليتنبب ضا دنسببرالضدلاطروعبب ض
ادتقلل يبال ضأةب ضاداصب فرضادييالبالضجببيضترةب ضدسل سببالضةيسبوةالضدلببت ضاالختلب رضوجقب ض
دقواع ضةتغلي ضيونضاداوضوعض ي ضودل

ضدلاكترللحضفرايالضأوضخربي ضاهبذاضادضالب لضإالض

أنببهضيلببقضاالهتاب مضاب داوافضادييالببالض(اب يي ض2001ض).ضوألنضاداكترب ضادل ة لببالضادلببومض
تسللضجعضةنطقضاإلت الضوادوصولضا الضةحضااليتن ضجهعضدب ضت ب ضتقبلّ ضااب ضت ويبهض
ةحضةقتنل ضالضاا ضتق ةهضةحضخ ة

ضجيضفاععضأنضتت ابلضتكب دلفضاد بيا ضواد فبظض

وادصل نالضإذاضي نضا ستط عته ضادوصولضإدله ضجعضادويتضادان سق.ض
إنضإت الضاد خولضإدفضادا لوةالضواد فب

ضعلبفضادتبياثضادا لوةب تعضياثبلضفاةاب ضهب كض

اداؤسسب ضادتببعضده ب ض"ثق جببالضادا لوةببال"ضوا دت ب دعضه ب كضادالتا ب ضادواعلببالضاقلاببالض
ادا لوةالضادييالال.ضهذاضادوععضفج ضاداكترب ضإدبفضإثبيا ضأرصب ته ضاالاوعب ضريالبال.ض
تل ربضةحضشا لضأةييك ضأدا نل ضجينس ضوأخيىضأجييتضاه كضإفةب اض ةبلضادا لوةب ض
اديياعضالحضاألرص ض(.)Bsir Mkadmi, 2005ض
تتال ضاداص فرضادييالالضاتنوعضأشك ده ضوع مضاستقيارضيرلبيضجبعضادظبيوكضااليتصب فيالض
وادق نونلالضدل صولضعلله ضوإت ته .ضةحضجهالضأخيى ضاسبت ا ده ضيضتطلبقضتلهلب اضتقنلب ض
ةكلف ضة ق اضوةتطورا ضإض جالضإدفضعب مضتكب جدضةهب ر ضادلاهبورضوعب مضت ب فلضخربي ض
اداكترللحض ولضادا توي .ضإالضأنضادسل سالضادوث ةقلالضالضياكحضإالضأنضتكونضع ةال ضدذدكض
يلبقضادتفكلبيضجبعضإفةب اضاداصب فرضادييالبالضجبعضهبذ ضادسل سبالضادهللنبالض ض( Calenge,
.)2014ضض
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ونظياضد صب واالضةسبأدالضسل سبالضاد فبظضادتبعضتثلبيضيلفلبالضادةبا نضادب اة ضدلوظلفبالض
ضاإلاق ضعلفضاألثي ض فظضادذايي ضا إلضب جالضإدبفضصب وا ضادب خولض

ادق ياالضدلاكتر

ادافتوحضوص واالضجيضضادتياخلصضاد ي ضعن ضإت بالضادا يجبالضجبعضةلتاب ضادا لوةبالض
ادذ ضيسبللضادلبومضجبعضةلتاب ضادف ةب ضيظهبيضأنضادسل سضبالضادوث ةقلبالضدلسبتضةسبأدالض
اداكترالضو ه ضإنا ضأصر تضره ن ضسل سل ضجا عل ض(.)Calenge, 2014ض
ض

ادكل ن ضادييالالضهعضاداوافضادييالالضادتعضيت ضادت ةلضة ه ضعحض ييقضاد سقضاآلدبعض
جقطضوهعضنوع ن:ض
 يل ن ضخلقتضريال :ضخلقبتضةنبذضادرب ضادكتيونلب ضأ ضجبعضشبكضلضةقبيو ض دلب ضوهبذاض
ي نعضأنهضالضيوج ضده ضا ييضتن ظيي ض
 يل ن ضريالالضة وّدال:ضهعضادكل نب ضادييالبالضادانتلبالضيرب اةلضدكل نب ضة لوةب ض
ةوجوف ضجعضشكلضتن ظي ضوهبعضنتب اضعاللبالضادت ويبلضادييابعضادتبعضتقبومضاهب ض
ادا يوع ضادييالالضعن ضتييل ضاداوافضادتن ظييالضادارتلفالض(عر ضادلواف ض2001ض).
يت ضخلقضادكل ن ضادييالالض اطييقبالضتةباحضفعب ضأودويب ضادالاوعبالضعلبفضأنضترقبفض
ةسببتاي ضأ ضي الببالضدإلت ببالضواالسببتر امضةبب ضادويببتضابب دير ضةببحضادتغلببيضادسبببيي ض
دلتكنودوجلب

ضوإةك نلبالضتهلليهب ضعربيضاألنظابالضةب ضضبا نضصب ته ضوادوصبولضإدلهب ض

استن فاضإدفضة فا ضة يوجالضوأنضتاتلكضهذ ضادكل ن ضةلت فاتب ضوصبفلالضوإفاريبالضض(عرب ض
ادلواف ض2001ض).ض
ويت ضان ضوتطوييضادالاوع ضادييالالضاطيقضع ي :ض
ض

.1ضادت ويلضاديياعضدلاص فرضادتقلل يالضاداطروعال؛ض
.2ضايتن ضاداكترالضدلاص فرضادتعضأنتلتضا كلضرياعضةحضيرلضادن شييح؛ض
.3ضاالشتياكضا داص فرضادييالالضادر رجلالضوإت ته ضةحضيرلضاداكترالضفونضاةتييه ؛ض
. 4ضإت الضاداص فرضادال نلالضاداتواجي ضعلبفضشبركالضاألنتينبتضوتبوجليضادبيوااطضاهب ضةبحض
ةوي ضاد ركالضدل خولضإدله ضةحضيرلضاداستفل يحض(ا يي ض2001ض).ضض
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اديه نضادلومضأة مضاد ولضاد يالالضهوضاست اثضع جبلضداب ييي ضاداكترب ضوادا لوةبالض
اد لالببالضاببوزارا ضادت لببل ضاد ب دعضعلببفضرببيارضة يييببالضاداكتر ب ضوادا لوةببالضاد لالببالضض
""SDBISضدوزار ضادتيالالضادو نلالضوادت لبل ضاد ب دعضوادر ب ضادفينسبلال ضةهاتهب ضإعب افض
ةؤشيا ضاست ا لضاداص فرضاالدكتيونلالضضاهب كضت يب ضاإل صب ةل ضواداؤشبيا ضادتبعض
تسا ضاقل اضاست ا لضاداص فرضاالدكتيونلالضجبعضادت لبل ضاد ب دع.ضوهبوضعنصبيضةهب ض
ا دنسبببرالضدلسل سبببالضادتوثلقلبببالضدلاؤسسب ب .ضوهبببذ ضاإل صب ب ةل ضستسبببهلضتسبببلليض
اداؤسسببال ضةببحضأجببلضة يجببالضأجةببلضال تل جب ضاداسببتفل يحضاغلببالضايتببياحضادتكببويح.ض
ادرل ن ب ضاإل ص ب ةلالضواداؤشببيا ضادتببعضةببحضادةببيور ضتلال ه ب ضتتا ببورض ببول:ضع ب فض
ادطلر ضجعضادسنال ضاد هي ...ضأوضا د نوان؛ضع فضو ا ضادا توىضادوث ةقعضادا اّلالضجعض
ادسنال ضاد هي  ...ضا د نوانضأوضانوعلالضاداستفل يح ضع فضادتسللي ضادا اّلال؛ضادتكلفبالض
ضادا توىضادا اّل؛ضرضب ضاداسبتفل يح (...ض.)Ferchaud, 2006ضجهبذ ضاداؤشبيا ض

دو

ستسا ضاقل اضج دلالضوتأثليضاست ا لضاداص فرضاالدكتيونلال ضادتعضتسبتنفيضةل انلب ض
ضبراالضفاخبلضاداكترب ضادل ة لبال.ضةبحضاداهب ضإذنضإنت جهب ضة للب ضأوضاسبتيج عضال نب ض
اداابوّدلحضواسببتغيده ض(.)Ferchaud, 2006ضالضتب الضةؤسسب ضادا لوةب ضوادا يجببالض
ادل ة لالضا دريفضاد يالالضتفتقيضإدفضةثلضهذ ضاداؤشيا ضةحضأجلضت ييكضوععضةترذ ض
ادقيارا ضاأهالبالضادت بوّال ضادتبعضت يضجهب ضةلتا ب ضادلبوم ضوااب ىضةيزةتهب ضدت يب ض
وإعبب افضادال انلبب ضادارصصببالضاليتنبب ضاداصبب فرضادييالببالضادتببعضتت بب زضاهبب ضهببذ ض
اداؤسس .ض
.1ضنت ة ضاد راسال:ض


ره ن ضاديياعضيرلي ضواع ضوت الضعلبفضإ ب اثضنقلبالضنوعلبالضا دالتا ب ضادتبعض
توج ضةت وّدالضجبعضيبلضرةوزهب ضاد ةب ريال.ضج دالتا ب ضاضدصبن علالضتتبيكضةك نهب ض
دالتا



ضادا لوةال؛

ا تتضهبذ ضادالتا ب ضتتسب رعضدتوظلبفضادتكنودوجلب ضادييالبال ضويبلضتنظلا تهب ض
ت يكض ييلالضوت وّالضوةبحضالنهب ضةؤسسب ضادا لوةب ضوادا يجبالضادل ة لبال ضإالضأنض
ل ضتغلغلضاديياعضةتف و ضالحضاد ولضاداتق ةالضةق رنالضا دريفضاد يالال؛
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ةؤسس ضادا لوة ضوادا يجالضادل ة لالضاد يالالضا أ ضتت بيكضاب ج ضةبحضادييابع ض
ارطبفضاطلئبالضوجهبوفضةتنب ثي ضجا ب ري ضادييانبالضوادت بوّلضادا تاب ضاهب ضترقببفض
انفيافيال ضة ودالضوع واةلال ضتفتقب ضإدبفضاد راسب ضاداسبرقالضوادويبوكضعلبفضيبلض
ادا طل ضةحضأجلضت ي ضة يليضنل ه ؛



اييواه ضاداوجبالضاديياض لبال ضاب أ ضةؤسسب ضادا لوةب ضوادا يجبالضادل ة لبالضإعب ف ض
ادنظيضجعضوظ ةفه ضةه ةه ضأفواره ضوةسبؤودل ته ضادالتا لبال ض لب ضة دبتضا بضض
األفوارضإدفضادتغللي؛



األة يحضد ضتتفيغضا

ضاإلة افضةحضنقطالضاؤريالضد ضيت ققضو ل ضاداكتربالضادي دبالض

ة ضزالضا ل ضادان ل؛


الضي الضادا لطضادييابعضض ة قب ا ضيكتنفبهضادلبر

ضوادغابوض ضجا ب يليضاد ابلضرلبيض

ة ف ضوةتل ذاالضالحضناطلالضييسلكلالضجبعضادتسبلليضوأخبيىضتتبأرج ضن بوضتسبلليض
انلو ضةفتوح؛


اد جبالضةل بالضجب اضوأيثبيضةببحضأ ضويبتض خبيضإدببفضادوسب الضوادتسببلللضجبعضةنطببقض
ادتكببويحضاداسببتاي ضوضببيور ضادات ا ببالضادتببعضتهبب كضإدببفضادت ببوفضعلببفضادوسببض ةلض
ادا لوة تلالضواستل بض ياةبقضادر ب ضادوثب ةقعضوادلوانبقضادانهللبالضادل يب ضةبحض
جهببال ضوةببحضجهببالضأخببيىضتالببكضةهنلببعضادا لوةببالضداه ب را ضوخرببيا ضتاكببنه ضةببحض
ادتواج ضا درلئالضادييالالضوةحضإجة ضادقل ضاداة جال؛



ت تب اضةؤسسب ضادا لوةب ضوادا يجببالضادل ة لببالضاب دريفضاد يالببالضإدببفضاداياجق بالض ض
وإشياكضيلضاأل ياكضادف علالضاهذ ضادريفضاغلالضت ي ضتواج ه ضا د د ضاديياع؛



ة ودالضتل وزضوتذدللضادا يلضادق نونلالضواد الضعلبفضت يب ضاأل بيضوادت بيي
وادقوانلحضادتعضستت ك ضجعضتسلليضهذ ضاداؤسس ضا درلئالضادييالال.

ض
ض
ض
ض
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خ تاال:ض
ةسببللالضجببعضةنطببقضاالسببتاياريالضوةر ببي ضجببعضاداوجببالضادييالببال ضالضت ب الضةؤسس ب ض
ادا لوة ب ضوادا يجببالضادل ة لببالضوجلببالضدوظ ةفه ب ضوةسببؤودل ته ضادالتا لببال.ضأيل ب ضأنض
ادثور ضادييالالضت ج ه ضاقو ضإدبفضادان ابتضادييالبال ضواداؤيب ضأنضره نب ضادييابعضت ب ض
ا دكثلي ضدذدكضيتوجقضعلله ضاستثا رضيلضنقب طضيوتهب ضاداسبتا ضةبحضخبيلضةسبليته ض
اد طويلالضجعضاد الضواإلةب افضا درلئبالضادتقلل يبالضادا فيبالضةبحضأجبلضاالةتب افضإدبفضادرلئبالض
ادييالالضادتعضتسقطضجله ضيلضيوانلحضادفل ي ضوادةغو

ضاداك نلالضاد ة نلال.ض

تطببور ضيثلببياضجببعضج ة ب ضزا ةنه ب ضوتغلببيضةنطببقضاد ب خولضواإلج ب ف ضةنه ب ضجببعضاد ب ولض
اداتق ةالضادتعضس رعتضإدفضاعتا فضادتكنودوجل ضادييالال ضجر أ ضتنسبللضعبحضادصبور ض
ادناطلببالضادكيسلكسببالضا عتر ره ب ضأنظاببالضةغلقببال ضإذضا ب أضادفة ب ضين سببيضأة ب مضادا ب ض
اديياع ضجهعضد ضت ضأة يحضادت ر ضاداغلقالضعلبفضنفسبه ضضباحضأاياجهب ضادا فيبال ضابلض
اةت

ضإدفضجة ةلالضج يب ضوانلبالضت ب اكلالضو رودوجلب ضةفتو بالضتسبتقرلضادتب جق .ض

جناطلببالضتسببلليضاداقتنل ب ضا ب أ ضتنسببللضعببحضنسببقضادرنلويببالضاداغلقببالضوتسببللضجببعض
ادسل قضادافتوحضاتالكضهذ ضاألخلبي ضدروااب ضوث ةقلبالضةؤسسب تلالضت كب

ضةقتنل تهب ض

وتتل ه ضدللاهورضاداوجوفضا ألة يحضأوضادلا هليضادتعضد ضت ضتيت فضاألة يحضواداقبيا ض
ادفل ي ةلال.ضض
ضإالضأنه ضوعلفضادير ضةحضيبض لضادارب فرا ضاداسبللالضجبعضادبريفضاد يالبال ضويبلضةسب ععض
هذ ضاداؤسسس ضدنقلضادتياثضاإلنس نعضاد ياعضوتهللي ضإدفضادرلئالضادييالال ضالضتب الض
هذ ضادرنفض رلسالضاألة يحضادا فيال ضجاوروث ضربوتنريغضة زادبتض رلبالضجبعضصبورته ض
ادوريلالضوتأخذضأة يحضة تري ضعلفضادير ضةحضأنضاداص فرضادييالالضا أ ضتيص ضرجبوكض
هذ ضاألخلي .ضض
أيل ب ضأنضاداس ب را ضش ب ةكالضورلببيضة ر ب

ضوأة ب مضهببذاضاالدتببوا ضاديياببعضالضخل ب رضأة ب مض

ةؤسسب ب ضادا لوةب ب ضوادا يجبببالضادل ة لبببالضاب ب دريفضاد يالبببالضإالضةوايربببالضادتغلبببيا ض
وادت وّال ضادتبعضيفيضبه ضادلييب نضادييابعضادك سب .ضعللهب ضأنضت ب فضأفوارهب ضيربلضأنض
تفي ضضعلله ضعلله ضاالنصبه رضألنضةب ضاقبعضتا ثللب ضي تربيضةفقبوفاضجبعضينبفضادنظب مض
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اديياببع.ضإذضيق ب ضادلببومضعلببفضع ب تقضةهنلببعضادا لوةببالضنصببلقضيرلببيضةببحضاداسببؤودلالض
اداتق ساالضالحضايتس بضةه را ضج ي ضةط اّالضاكلضةكتسبر ضاداهنبالضاداتوارثبالضةبحض
أجلضتالكضادرري ضاديزةالضادتعضتاكنه ضةحضريوبضةوجالضادتغللي ضوابلحضضبا نضعاللبالض
ادتهللببيضادسببلل ضدلاببوروثضاإلنسبب نعضاد ياببعضإدببفضادرلئببالضادييالببال.ضجهببؤال ضتت ايبب ض
ةسؤودل ته ضا د د ضاديياع ضج لبله ضا تسب بضجوانبقضادارب ي ضادتسبل ضاب درريا ض
ادتعضتاكنه ضةحضإضف ضادقل ضاداة جال.ضجب دفتي ضة فوجبالضا دارب ي ضدبذدكضيتوجبقض
علله ضإع ف ضادنظيضجعضيلضاد س ا ضةحضأجلضرس ضادا ب ايضوادلسبور ضاختلب رضناب ذاض
ادت ويلضادايةاالضادتعضتةاحضتهلليضادتيابضاد ياعضاإلنس نع.ضضض
ادهواةش:ض
علعضة ا ضر وةال.ضاألنتينتضوادانظوةالضادتكنو-ض اجتا علال:ضا ضت لللعضجعضاآلدلالضادتقنلالضد نتينتضضوناذجالضةنظوةته ضاالجتا علال.ضاليو :ضةيي ضفراس ضادو ضاد يالال 2002ض421.ض
ص.ض(سلسلالضأ يو ضاد يتورا ضري ض)23ض.ص.224.
-ادايج ضنفسه ضص.ص.222-224.ض

-Isabelle, Compiègne. La Société numérique en question(s). Paris:
Sciences humaines éditions, 2011. 123 P.05
-Ibid. P.07
-Lise, Viera. L‘Edition électronique. de l’imprimé au numérique: évolutions
et stratégies. Paris: Presses universitaires de Bordeaux, 2004. P.55
-Fouad, Bouguetta. Société de l’information: transition démocratique et
développement-Algérie. Alger: OPU, 2007.113 p. PP.23-24
-Ibid. P.29
-Ibid. P.31
-Claudette, Lafaye. Sociologie des organisations. Paris: Nathan, 2002.
P.58
-Ibid. P.06
-Isabelle, Compiègne,. Opcit. PP.12-13
-Ibid. P.10
-Ibid. P.08
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-Ibid.
-Besma, Bsir Mkadmi. Nouvelles pratiques à l’ère du numérique.
Nouvelles pratiques de lecture à l’ère du numérique: l’expérience de la
bibliothèque nationale de France. Thèse de doctorat sous la dir. de
Claude Baltz. Université de Paris 8.U.F.R langage, informatique,
technologie. Décembre 2005. P.145
-Claudette, Lafay. Opcit. P.54
-Gilles, Eboti. Demain, la bibliothèque. Documentaliste. Vol.43. N°5-6.
Décembre 2006. Congrès du centenaire de l’ABF. Paris. du 9 au 12 juin
2005. P.307
-Claudette, Lafaye. Opcit. PP.60-61
ضأ يو بالض. ضاديه نب ضوادتبأثليا:ضاد د ضاديياعضواداكترب ضادل ة لبال.ضيالنال ضعنصلضج ة بالض..ضت تضإشياكضيا لضاطبو.ةق ةالضدنللضفيتورا ضجعضعل ضاداكتر ضوادتوثلق
ض162.ضص.2011ضة ه ضعل ضاداكتر ضوادتوثلق ض. ضعر ضاد ال ضةهي2يسنطلنال
ضهبوضري ضبع ضةنطقبع ضفالوضة سبع ضيب نونعض.)1119-1649ضجللسوكضوع د ضأداب نع(ض:
*ض ضGottfied Wihelm Leibniz.وةكترع
) ض خببيضادفيسببفالضاداببؤثييحضجببعضادثق جببالضاألوروالببالض1104-1124(ضجللسببوكضأدا ب نع:
*ضضEmmanuel Kantضأ ضأه ضادفيسفالضادذيحضيتروا.اد يثال
ضي نض خيضجيسفالضعصيضادتنوييادبذ ضاب أضاب دافكييحض.جعضنظييالضادا يجالضادكيسلكلال
ض.ادرييط نللحضجونضدوك ضجوراضالييلعضوفجل ضهلوم
-Boris, Beaude. Internet. changer l’espace, changer la société. Paris: FYP
éditions, 2012. 256 P. (collection société de la connaissance). P.16
ضض2011
ضManuel, Castells. La Société de l’information. Fayard,
*ضجعضيت اه ضهوضأست ذضجعضادسوسلودوجل ضوادترطلطضاد ةي ضاإليللاعضال ة الض
ضCastells .1616ي دلفونل ضارييلعضةنذض
ض-Ibid. P.246
-Olivier, Fressard. L’Esprit du numérique. Les Bibliothèques numériques.
Coord.de Fabrice, Papy. Paris: Lavoisier, 2005. PP.66-67
-Ibid.
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-Ibid. P.67
-Eric, Sutter. L’Usage des bibliothèques électroniques dans le système
éducatif. les bibliothèques numériques. Coord. Gerard, Dupoirier. Paris:
Hermès,1999. P.143
ضأ يو بالض. ضاديه نب ضوادتبأثليا:ضاد د ضاديياعضواداكترب ضادل ة لبال.ضيالنال ضعنصلضج ة بالض..ضت تضإشياكضيا لضاطبو.ةق ةالضدنللضفيتورا ضجعضعل ضاداكتر ضوادتوثلق
ض222.ضص.2011ضة ه ضعل ضاداكتر ضوادتوثلق ض. ضعر ضاد ال ضةهي2يسنطلنال
ضةكترببالضادالتا ب ضاد ياببعضدلن ببيض:ضعا ب ن.ض اداكترببالضاالدكتيونلببال. ضرأجببتضنرلببل ضعلببوض34-33.ص.ضص.2009وادتوزي ض
-Fabrice, Papy. Les Bibliothèques numériques. Paris: Lavoisier, 2005.
P.38
-Marie, Lebert. L’Impact des NTIC sur les auteurs, les éditeurs et les
librairies. La Publication en ligne. LCN. Vol.1. N°5. 2000. P.65
-Bruno, Bachimont. Bibliothèques numériques audiovisuelles. des enjeux
scientifiques et techniques. Les Bibliothèques numériques. Coord.
Gérard Dupoirier. Paris: Hermès, 1999. PP.222-223.
-Pierre, Heroux ; Eric, Trupin; Yves, Lecourtier. Une Méthodologie pour la
conversion des documents papiers en format électronique. Univ. de
Rouen. laboratoire perception, systèmes et information. Actes du
deuxième colloque international sur le document électronique : CIDE’99.
5-7 juillet 1999. Paris: Europia, 1999. P.253
ضجاب لضيوسبفضاب يي ض:ضعاب ن.ضض اداكترب ضاالدكتيونلبالضوادييالبالض.ضجا لضيوسف ضاب ييض169.ضضص.2001
-Bruno, Bachimont. Opcit. P.225
-Abderrazak, Mkadmi. Recherche collaborative d’information: repenser
l’architecture des SRIs à l’ère numérique. Thèse de doctorat. sous la dir.
de Imad saleh. Paris 8. 2004.P.75
-Claerr, Thierry ; Moufflet, Jean-françois. Gestion de la conservation des
cellections numériques. Intégrer des ressources numériques dans les
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collections. sous la dir.de Géraldine, Barron ; Pauline, Le Goff-Janton.
Villeurbanne: Presses de l’enssib, 2014. PP.156-157
-Besma, Bsir Mkadmi. Opcit. P.147
-Demain, nous lirons encore.ضArchimag.ضN°14. Mai 2008. P.04
-Claerr ; Moufflet. Opcit. P.157
-Produire des contenus documentaires en ligne: quelles stratégies pour
les bibliothèques? Sous la dir. de Cristelle Di Pietro. Villerbanne: Presses
de l’enssib. 2014.-(La Boîte à outils; 30). P.09
-Ibid. P.10
-Lionel, Dujol. Le Positionnement stratégique des bibliothèques dans la
production de contenus en ligne, quels impacts sur les métiers? Produire
des contenus documentaires en ligne: quelles stratégies pour les
bibliothèques? Sous la dir. de Cristelle Di Pietro. Villerbanne: Presses de
l’enssib. 2014.- (La Boîte à outils; 30). P.18.
-Ibid. P.19
-Ibid.
-Frédéric,Blin. La Mise à disposition des ressources électroniques dans
les bibliothèques européennes. Documentaliste. Vol.44. N°2. Avril 2007.
P.145
-Alain, Jacquesson; Alexis, Rivier. Bibliothèques et documents
numériques: concepts, composantes techniques et enjeux. Paris:
Electre-éditions du cercle de la librairie. 2005. P.23
-Lionel, Dujol. Opcit. PP.21-22
-Frédéric,Blin. Opcit. PP.143-144
-Cristelle, Di Pietro. Contenus documentaires en ligne : une typologie en
8 produits. Produire des contenus documentaires en ligne: quelles
stratégies pour les bibliothèques? Sous la dir. de Cristelle Di Pietro.
Villerbanne: Presses de l’enssib. 2014.-(La Boîte à outils; 30). P.26
-Frédéric, Blin. Opcit. P.139
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- Ibid. PP.139-140
-Hervé, Gilson. Bibliothèques électroniques: vers l’intelligence
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