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تجعل المكتبات ومراكز موجات تكنولوجية متالحقة المعلومات بيئة  تشھد
د وأمام ھذه التحديات تتعدّ . وضعيات معقدة وغير مسبوقةلفي مواجھة صعبة  األرشيف 
وتتجّدد اإلشكاليات في علم المعلومات مما يستدعي من الباحثين إعادة التفكير  التساؤالت

في رسالة مرافق المعلومات وأدوارھا، وإعادة تحديد الكفاءات بالنسبة ألخصائي 
إعادة  إلىالمعلومات، مع ترك المجال واسعا لتخيّل األحداث واستباق األمور، وصوال 

  .ةاختراع أماكن المعرف

ونجد في العدد الحالي من المجلة المغاربية للتوثيق والمعلومات بعضا من ھذه 
قضايا تتعلق باإلنسانيات الرقمية والمكتبات،  إلىالمسائل، إذ اتجه اھتمام مؤلفي المقاالت 

وبالبيانات الضخمة واألرشيف الرقمي، وبالمحتويات اإللكترونية والتبعية نحو 
ين واستخدامھم للموارد الرقمية، وبقياس اإلنتاج العلمي الرقمي التكنولوجيا، وبالمستفيد

  .وبالمھارات ومالمح المھنيين وغيرھا

الرقمية بدأت مؤسسات المعلومات والتوثيق في إعادة تفحص  اإلنسانياتمع تطور 
 إلىكواسي  ھنا يتطرق الباحث سيلفستر. دورھا في مجال اإلدارة واسترجاع المعلومات

أن ھذا المرفق  إلىالرقمية وتوصل  اإلنسانياتبين رسالة المكتبة و فصليةالعالقة  الم
نموذج المساعدة على توليد  إلىالمعلوماتي قد انتقل من نموذج حفظ أوعية المعلومات 

باستخدام  كذلك شمل التغيير مقاربة جديدة في وصف المجموعات وحفظھا. المعرفة
 ".الفھارس الثرية"أدوات جديدة على غرار 

موضوع األرشيف الرقمي فقد اھتم به باحثان في علم المعلومات ھما رين  أما
نديال مارون ومصطفى مبانغ اللذين درسا قدرات تكنولوجيا البيانات الضخمة في 

نفسه  اآلناألرشفة وفي تأمين مرئيات عالية للحجم الھائل من البيانات الرقمية، وفي 
ر له من المھارات ما يؤھله الستخدام ھذه ھذا األخي. إعادة تحديد دور األرشيفي

  .التكنولوجيات في إدارة الدورة العمرية للبيانات الضخمة

لقد أصبح الجمھور متعلقا كثيرا بالتكنولوجيا ويضع ثقته في ھذه األدوات عند 
عن ھذه  اإلنسانصعوبة انفصال  إلىالبحث عن المعلومات وعن الترفيه، ووصل الحّد 

الھواتف الذكية التي كانت موضوع بحث لألستاذين عبد المجيد  األدوات على غرار
توصل الباحثان في دراستھما حول سلوك طلبة من سلطنة . بوعزة وحفيظة البراشدي



على استخدام الھواتف الذكية ألغراض استرجاع المعلومات واللھو  إدمانھم أنعمان 
الذي يعني " نوموفوبيا"مفھوم وظھر . واالتصال جعلھم تابعين لھذه األداة التكنولوجية

وتكمن المشكلة . الخوف من عدم استخدامه أوالخوف من االنفصال عن الھاتف الجّوال 
  .بعض الطلبة العمانيين غير واعين باالنعكاسات الوخيمة لھذا اإلدمان أنفي 

مسالة الزيادة الكبيرة في حجم المحتويات العلمية الرقمية على الويب فقد  أما
 تأثيرھاهللا من زاوية تجميع ھذه المواد وتقييمھا ودراسة  الباحثة ابتسام بوعبدأثارتھا 

أجرت الباحثة دراسة حول القياسات العلمية للمنشورات االلكترونية في . على المستفيدين
الباحثين التونسيين مما أدى  إنتاجعلوم البيوتكنولوجيا في تونس والحظت صعوبة حصر 

نتائج  إلىتوصلت الدراسة . البيانات العالمية مثل الويب العلميقواعد  إلىاللجوء  إلى
  .ھامة حول قياس مخرجات منظومة البحث العلمي بتونس

في دراسة أخرى أثيرت قضية إدارة المعرفة في البيئة الرقمية، والفرص التي 
إال  .مال المنظمة رأسومراكمتھا باعتبارھا  إلحكام إدارة المعلومات تتيحھا التكنولوجيا

ومن ھنا تقترح الباحثة حنان بيزان . أن ھذه الفرص لم يتم استغاللھا في البالد العربية
رؤية استراتيجية لإلدارة الرشيدة لنظم المعلومات في الوطن العربي مبنية على مفاھيم 
أساسية ھي اإلبداع والتشاركية والقيادة ألجل تأمين انسياب المعلومات داخل المؤسسات 

  .ليد المعرفةوأيضا لتو

أما اإلشكاليات المتعلقة بالمستفيدين وباستخدام المعلومات فقد طرحت في بحثين 
سلوك الباحثين تجاه المصادر الرقمية من خالل دراسة ميدانية  إلىاثنين، األول تطرق 

لألستاذين زين الدين كادي وخديجة خديم لدى الجامعيين الجزائريين الحظا فيھا بعض 
الستغالل المجالت اإللكترونية التي يوفرھا النظام الوطني للتوثيق على العزوف لديھم 

أما البحث الثاني فاھتم بصنف غير اعتيادي من الجمھور المحروم وھم . الخط
يقترح الباحث سامر باخت إطارا مفاھيميا يتعلق بھذه الشريحة من . المشّردون

مل مسائل حقوقھم ومحفزاتھم المستفيدين التي بدأت تتردد على المكتبات العامة يش
  .والخدمات المالئمة لحاجاتھم

تظھر في سوق العمل الذي أصبح يطلب  بدأتإن انعكاسات التحوالت الرقمية 
وتناول األستاذ محمد . مالمح جديدة للعاملين في مجال المعلومات والمكتبات واألرشيف

مھن المعلومات في  صالح قادري، من خالل دراسة مقارنة، التطورات التي تشھدھاال
بعض الدول ويقترح تحيين المدّونة التونسية للمھن والكفاءات، ومراجعة مسالك التدريس 

  .وأقسام المعلومات في معاھد

والمشاريع الكبرى التي تساعد على  على مستوى آخر تھتم مجلتنا باألخبار العلمية
حول البوابة الدولية في ھذا اإلطار نجد عرضا . البحث والتدريس في علم المعلومات

 إلىالفرنكفوني الذي قام مؤخرا بإطالق منصة جديدة تسمح بالوصول المجاني  فلألرشي
يؤكد زمالؤنا من كندا وھم سابين ماس وسيمون . الموارد الرقمية في مجال األرشيف

كوتي البوانت وديفيد لوسيار على أھمية المشروع للمھنيين والباحثين المدرسين في حقل 
توفر البوابة لھم مناھج ومقررات دراسية ومراجع ببليوغرافية وفضاء  إذشيف، األر



مسائل  إلىتطرق الباحثون بعد تقديم المنصة الجديدة . للتبادل بين العاملين في األرشيف
  .تتعلق بإنجاز المشروع وخاصة مسألة المصطلحات والتصنيف واختيار البرمجيات

وتقديرنا لجميع مؤلفي ھذه المقاالت على  أخيرا، يطيب لنا أن نعبر عن شكرنا
كما نثمن مجھودات زمالئنا أعضاء ھيئة . إسھاماتھم القيّمة في ھذا العدد من المجلة

في تجھيز ھذا العدد من  دورھم التحرير ولجنة القراءة ولجنة النشر والترجمة على
المكتبات وعلم والخبراء في  المجلة التي ستبقى منبرا للتبادل العلمي بين الباحثين

 . المعلومات

 ! تحية أيضا لقرائنا الكرام الذين نرجو لھم قراءة ممتعة
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