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 تمتلك المعلومات ومراكز السودانية الجامعية المكتبات أن المعروف من 
 بها تمتلئ التي والتخصصات المجاالت جميع في المعلومات من ضخماً رصيداً
 عرضة تجعلها ظروف في لمعرفةوا المعلومات هذه تخزين ويتم المكتبات أرفف
 المكتبات ظلت األحيان بعض في إليها الوصول بةوصع مع والضياع للتلف

 إتاحة كيفية في وذلك المشكالت من الكثير من تعاني المعلومات ومراكز الجامعية
 الذي منها المفيد اختيار وكيفية الجامعية للمجتمعات المختلفة وأشكالها المعلومات

 .مستفيديها مع يتالءم
 بالنسبة كبيرة خطوة تعد التي الرقمية المستودعات فكرة كانت هنا ومن 

 اإلتاحة في إمكانيات ومن خدمات من توفره لما أخري ناحية من وللمستفيدين
 إلدارة وسيلة الرقمية المستودعات إذن الكاملة، النصوص إلي والوصول والتنظيم
 خالل من أو المعلومات من الرقمي المحتوي إلي الوصول سبل وتوفير وتخزين

 واسعة ومجموعات متنوعة معلومات مصادر علي تحتوي االنترنت علي مواقع
 .مختلفة ألغراض تستخدم
 بالجامعات منها كان ما خاصة كبيرة أهمية الرقمية المستودعات تكتسب 
 الخاصة الرقمي المحتوي لحفظ مكانياتإ من توفره لما البحثية المعلومات ومراكز
 المحلي المستوي علي الخبرات تبادل وإتاحة وبثه وإدارته المؤسسة بمنسوبي
 .الدراسية المقررات تطوير في والمساهمة والعالمي واإلقليمي
 الجامعية للمكتبات األساسية الركائز من الرقمية المستودعات أصبحت حيث 
 .الخصوص وجه علي والمؤسسات المعلومات ومراكز
 حيث من اآللية األنظمة مع التعامل تعدت المستفيدين احتياجات ألن وذلك 

 الرفوف علي المعلومات مصادر علي والتعرف لوجرافيةبالب البيانات خدمات تقديم
 للمعلومات، رقمي مستودع وإدارة ببناء إال األنظمة هذه من االستفادة يمكن ال

 الموجودة الخدمات تلك لترقية تقدماً أكثر معلومات خدمات تقديم أجل من هذا وكل
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 أشهر ومن للمعلومات الحر الوصول مبادرات إطار في ظهرت ولقد بالفعل،
 .المؤسسية الرقمية المستودعات أنواعها


 حيث ، المصدر مفتوحة المستودعات أحد تعد الرقمية المستودعات أن الشك
 الحظ وقد .وعوائق قيود بدون للمعلومات  الحر الوصول من الباحثين تمكن

 ودقة الخدمات كفاءة رغم ،أنه النيلين جامعة مكتبة علي تردده خالل من الباحث
 جامعة بالمكتبة الرقمي المستودع خالل من المقدمة  المعلومات وحداثة وسرعة
 معوقات هنالك وأن خدماتها، من لالستفادة المستفيدين من كثير يتوجه ،ال النيلين

 في نفسه علي المستفيد اعتماد ،وأن الرقمي للمستودع استخدامهم عند تواجههم
 نفسي حاجز يشكل المؤهل البشري الكادر توفر ورغم معرفته وقلة حاجاته قضاء

 .الرقمي المستودع وبين بينة
 :التالية المحاور خالل من المشكلة إدراك يمكن عليه

 في ودروها وأهميتها إتاحتها وكيفية الرقمية بالمستودعات: الخاص األول المحور
 .النيلين جامعة بمكتبة الخدمات ترقية

 للمستودعات توفرها ينبغي التي واالحتياجات بالمتطلبات: والخاص نيالثا المحور
  .المعلومات خدمات بترقية تقوم لكي النيلين جامعة بمكتبة  الرقمية
 الرقمية المستودعات وإتاحة تنظيم تعترض التي المشكالت:الخاص لثالثا المحور
 .النيلين جامعة بمكتبة
 :البحث أسئلة

 :التالية التساؤالت علي لإلجابة الدراسة تسعي المحاور هذه من وانطالقاً
 ؟ النيلين جامعة مكتبة تقدمها التي المعلومات خدمات ما .1

 النيلين جامعة بمكتبة الرقمية المستودعات تؤديه أن يمكن يالذ الدور ما  .2
  بالمكتبة؟ المعلومات خدمات لترقية

 جامعة بمكتبة الرقمية المستودعات في تتوفر أن يجب التي المتطلبات ما  .3
 بالمكتبة؟ المعلومات خدمات ترقية لضمان النيلين
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 ىحت الرقمية للمستودعات ومنهجية علمية طرقاً النيلين جامعة مكتبة تتبع هل .4
  بالمكتبة؟ المعلومات خدمات ترقية في دورها تؤدي

 مؤهلة النيلين جامعة بمكتبة الرقمية المستودعات في العاملة القوى هل  .5
 ومدربة؟

 استخدام كيفية على المستفيدين بتدريب النيلين جامعة مكتبة تقوم هل .6
 بالمكتبة؟ الرقمية المستودعات

 والتي النيلين جامعة بمكتبة الرقمية المستودعات تواجه التي المشكالت ما .7
 بالمكتبة؟ المعلومات خدمات ترقية في سلباً تؤثر أن يمكن


 الرقمية المستودعات أحدثته الذي الفعال الدور في البحث هذا أهمية تنبع 

 بالمكتبات المعلومات خدمات وتقديم عدادإ في وإمكانياتها دورها بإبراز لكوذ
 الحواجز بذلك متخطية واسع نطاق علي المعلوماتية خدماتلل وإتاحتها الجامعية
 تعدد مع خاصة الفاعلية درجات بأعلى منها اإلفادة بهدف وذلك والمكانية، الزمانية

 احتياجات وتنوع المعرفة مجاالت وتشعب ولغاتها وأساليبها المعلومات نشر أماكن
 من البد لذلك وبثها تقديمها يتم التي الخدمات كفاءة عدم إلي باإلضافة المستفيدين

 من يمكن والتي الرقمية اآللية األنظمة استخدام طريق نع الخدمات تلك ترقية
 الدراسة هذه أهمية تأتي كما الكاملة النصوص وتجميع وتنظيم وإتاحة ترقية اللهاخ

 .األكاديمية المؤسسات في الرقمية بالمستودعات المتعلقة الدراسات قلة في
 ودورها النيلين جامعة بمكتبة الرقمية المستودعات واقع يتناول البحث فهذا

 االيجابية الجوانب علي للتعرف وذلك بالمكتبة المعلومات خدمات ترقية في
 تفيد قد نتائج من البحث هذا به  يخرج وما لتقويمها السلبية والجوانب لتدعيمها

 على بناءاً السليمة القرارات اتخاذ على المعلوماتية بالمؤسسات القرار صناع
 .ومدروسة موضوعية معلومات
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 :األتي إلي الدراسة هذه تهدف

 وعلى المعلومات خدمات ترقية في الرقمية تالمستودعا دور علي التعرف  .1
 .النيلين جامعة بمكتبة للمستودع الرقمية للمحتويات واإلتاحة اإليداع سياسية

 .الرقمية المصادر حفظ سياسية علي التعرف .2

 علي تؤثر والتي الرقمية المستودعات تواجه التي المشكالت علي التعرف .3
 .المعلومات خدمات ترقية

 الوقت في ضرورة الرقمي المستودع من تجعل التي األسباب اكتشاف  .4
 .النيلين جامعة للمكتبة بالنسبة الحاضر

 لالستفادة النيلين جامعة مكتبة تتبعها أن يجب التي ساليباألو طرقال معرفة .5
 .الرقمي عالمستود من

 لضمان  النيلين جامعة المكتبةب تتوفر أن يجب التي المتطلبات علي التعرف .6
 .الرقمي  المستودع نجاح

 جامعة بالمكتبة الرقمي بالمستودع  العاملين هالتومؤ قدرات علي التعرف .7
 .المعلومات خدمات ترقية لضمان النيلين

 خدمات ترقية في الرقمية المستودعات تؤديه الذي بالدور المستفيدين تعريف .8
 .والمكانية الزمانية للحواجز وتخطيها المعلومات


 مشكلة مناقشة طريقها عن يمكن التي المناسبة المناهج باختيار الباحث يقوم

 .الدراسة هذه وأهداف وفرضيات
 :اآلتية المناهج استخدام تم الدراسة هذه لغرض

 :)التاريخي( الوثائقي المنهج  -1

 المجال في فكري نتاجإ من صدر ما واستقرا رصد في لمنهجا هذا يستخدم
 بحثية مشكلة أو الدراسة مجال علي التعرف التاريخي البحث عملية وتتضمن
 ومن منها، والتحقق وتنظيمها البيانات تجميع ثم لها فروض وصياغة وتحديدها

 وذلك للدراسة النظري اإلطار في المنهج هذا الباحث وظف حيث وتحليلها صدقها
 . الدراسة بموضوع المتعلقة والمراجع المصادر على باإلطالع
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 :بشقيه التحليلي الوصفي المنهج

 استخدام عن الناتجة الراهنة وضاعاأل وصف إلي يسعى باعتباره :المسحي/ أ
 .النيلين جامعة مكتبة داخل المعلومات خدمات ترقية في الرقمية المستودعات

 المستودع خدمات من المستفيدون من عينة اختيار في متمثلة: الحالة دراسة/ ب
 .النيلين جامعة بمكتبه الرقمي

 -:اإلحصائي األسلوب  -2

 علي توزيعها تم التي االستبانة استمارة في الواردة البيانات تحليل في وذلك
 .التوصيات ووضع النتائج واستخالص واستخدمها المدروسة العينة

 التخصصات بمختلف وطالب باحثين من المستفيدين من الدراسة  مجتمع يتألف

 عليهم االستبانة لتوزع عشوائيا العينة اختيار تم ولقد النيلين جامعة مكتبة من
 .النيلين جامعة بمكتبة الرقمي المستودع لهم حققها التي اإلفادة درجة لمعرفة

 النظام قسم رئيس من المعلومات جمع في المقابلة أداة توظيف تم :المقابلة •

 .الرقمي المستودع عن الحقائق من لتقصي النيلين جامعة بمكتبة اآللي

 جامعة مكتبة علي ترددها خالل من األداة هذا الباحث استخدام: المالحظة •

 .الرقمي المستودع خدمات من المستفيدون على االستبانة توزيع وإثناء النيلين

 المستفيدون أو الدراسة مجتمع عينة  علي االستبانة من عدد توزيع تم:  االستبانة

 وتفريغ جمع تم ثم ومن النيلين جامعة بمكتبة الرقمي المستودع خدمات من

  .المستفيدون أراء لمعرفة بها الموجود المعلومات


 :الموضوعية الحدود/ أ
 .الجامعية المكتبات في المعلومات خدمات ترقية في دورهاو الرقمية المستودعات

 :المكانية الحدود/ ب
 .النيلين جامعة مكتبة

 الزمانية الحدود/ ج
 )م2016_م2014 (البيانات جمع زمن
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1 )1(

 بين المكتبات الجامعية يةالتعاون هذه الدراسة للمساهمة والمشاركة تهدف
 والتكلفة في العمليات الفنية بالمكتبات بتوحيد المعايير هود وتقليل الجشبكاتعبر ال

 .واألنظمة
 الباحث عن النظم اآللية المستخدمة بالمكتبات الجامعية من ناحية تحدث

م النظم اآللية إلى أن تطرق إلى تعريف نظام دي سيبس ووظائف وإمكانيات نظا
 ى تدعو علباب االفتراضية وأسةدي سبيس ومدى مقدرتها على اختيار اللغ

استخدام نظام دي سيبس في المكتبات باعتباره البرنامج والنظام المفتوح المصدر 
إلدارة المكتبات ومراكز المعلومات الجامعية ، وقد اعتمد الباحث على عدد من 

حالة باإلضافة إلى المنهج  ودراسة اللمسحيالمناهج وهي المنهج الوصفي وا
 إلى تلك النتائج ومن ثم كتبايب تلك صول للتقصي والوصائيالتحليلي اإلح

 جمع المعلومات من مالحظة، مقابلة استبانة دوات وكما اعتمد على ألتوصيات،ا
 .باإلضافة إلى المصادر األولية

 : الدراسة إلى عدد من النتائج والتي كان أهمهاه توصل الباحث من خالل هذولقد
 . ياً اآللية قليلة نسبم عن طريق النظدين للمستفيتقدم الخدمات التي إن .1
 لنظم يفضلون البحث عن طريق اة من خدمات المكتبات الجامعيالمستفيدين .2

 .اآللية على الطرق التقليدية
 جيدة باستخدام عرفة أشار إلى أن المستفدين من خدمات النظم اآللية لهم مكما .3

 .الحاسب اآللي
 :ها والتي كان أهمتي خالل هذه النتائج أوصى الباحث باآلومن

 وتفعيلها في لك االستيداع الرقمي عن طريق النظم اآللية المختصة بذتشجيع .1
 . الجامعيةتالمكتبا

                                                             

النظم اآللية المستخدمة بالمكتبات الجامعية الوثائقية دراسة حالة مكتبات . حمد عبد اهللا مأحمد معتصم )1(
منهل عبد المجيد . إعداد معتصم أحمد عبد اهللا محمد؛ إشراف د)/  جامعة وادي النيل-جامعة الجزيرة(

 ). ماجستيرسالةر(م 2015 النيلين، ةـ الخرطوم جامع.يوسف 
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 بأهمية النظم اآللية في المكتبات للجامعاتا  على إقناع اإلدارات العليأكد .2
وتشجيع األساتذة على النشر اإللكتروني، كما أوصى بضرورة إقامة 

 وكيفية دمة عن النظام اآللي المستختفيدين التنويرية للمستالمحاضرات والندوا
 فيه، وإتاحته لتوفير الوقت والجهد للمستفيدين، وقد أشار إلى ضرورة ثالبح

توحيد النظم اآللية المستخدمة في المكتبات الجامعية السودانية وذلك العمل على 
 متقدمة اتلخلق روح التعاون والتبادل فيما بينها من أجل خدمات معلوم

 . متطورة
2_) 1(

 الرقمية المفتوحة من ودعات  علي نشأة ومفهوم المستف الدراسة إلي التعرهدفت
حيث األهمية والمزايا والخصائص للمستودعات الرقمية  وتنبع أهمية الدراسة في 
الدور الفعال والمهم الذى تقوم بة المستودعات الرقمية المفتوح من تسهيل 

 . إلي المعلومات دون اية قيود أوحواجزحرالوصول ال
لتجميع الشامل للمعلومات  الباحثة المنهج النظرى التاريخي بهدف ااستخدمت

 .المتعلقة بموضوع المستودعات الرقمية المفتوحة 
  كان أهمها  ي خالل هذه النتائج توصلت الباحثة الى العديد من النتائج والتومن

 للمعلومات لحر الوصول ادرات كأحد مباالمفتوحة لرقمية استودعاتأهمية الم_1
 المجاالت دون قيود هناك دور كبير يتفي اتاحة االنتاج الفكرى للمستفيدين في ش

للمستودعات المؤسسية التابعة للجامعات والمؤسسات اإلكاديمية في أرشفة كافة 
االنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس وتمكين  الوصول اليها علي شبكة 

 .إلنترنتا
 
 
 

                                                             

  وصول  ودورها في اتاحة  التهانشأتها ، وأهمي:المستودعات الرقمية المؤسسية :  سعود القرشي نجمة )1(
السيد السيد النشار ، : الحر لالنتاج الفكرى  في المؤسسات ،اعداد نجمة سعود القرشي؛إشراف د

 )اجستيررسالة م (2015 ام القرى ،امعةج:السعودية 
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 : النتائج توصي الباحثة باالتي ذهه خالل ومن
وكافة العاملين بالجامعات بأهمية رقمنة انتاجهم بتوعية أعضاء هيئة التدريس  _1
 ألتاحة للمستفيدين، وبالسياسات  المتبعة لحفظ حقوق الملكية الفكرية عمل كرىالف

 بكيفية ايداع عريفهم بهدف تلمستفيدين عمل للباحثين واوورشبرامج تدريبية 
 ا ،واستخدام النظام المتبع في المستودع الخاص بالمؤسسة العلمية اوغيره

 المخزنة معلومات البحث والوصول لمصادر الق على خطوات وطروتدريبهم
. تلك المستودعاتخلبشكل رقمي دا

3_ )1(
 وتوضيح مفهومها والمفاهيم ، على المكتبة الرقمية تعرف الدراسة إلي الهدفت

 ومتطلباتذات العالقة علي واقع  الرقمنة في المكتبات الجامعية بالسودان، 
 ، ةالرقمنة، ومعرفة اُراء وإحتياجات المستفيدين من مصادر المعلومات الرقمي

 في رقمنة تبعتهاوالتعرف علي المكتبات الرقمية الجامعية العالمية األساليب التي إ
 .هتداء بها لبناء مكتبة رقمية بالسودان  لإلمصادرها
 الباحثة علي المنهج الوصفي بشقية المسحي ودراسة الحالة ،والمنهج اعتمدت

 كأدوات لجمع والمالحظة تبانةالتاريخي ،ووظفت المقابلة الشخصية واإلس
 .بياناتال

 : أهمهاي خالل هذه الدراسة توصلت الباحثة الى العديد من النتائج والتومن
 تتوافر بها متطلبات الرقمنة ال الجامعية بالسودان يةإن معظم المكتبات الرقم_1

 .  مصادر المعلومات الرقمنةإلدارةمن أجهزة ومعدات ، وقوة  عاملة مؤهلة 
نقص الميزانيات ومشكالت تقادم األجهزة والبرمجيات وقلة عمليات الصيانة _ 2

 للمكتبات الرقمية الجامعية  امهماستخد المستفيدين عند جهةتوا،وهنالك صعوبات 
  .اإلنترنتوهي سوء النفاذ ب

 
 

                                                             

دراسة : ة مصادر المعلومات بالمكتبات الجامعية السودانية رقمن .ى أحمد الطيب الريح سنهورة نادي)1(
يوسف :  الطيب الريح سنهورى؛إشراف دأحمدإعداد نادية /للواقع والتخطيط لبناء مكتبة رقمية بالسودان

 ). دكتوراهةرسال(م 2014جامعة أم درمان اإلسالمية ،:الخرطوم _. اهللاعبدعيسي 
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 :التي خالل هذه النتائج توصي الباحثة باومن
إنشاء قسم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يكون مسئوالً عن إمداد _1

  دريب واألجهزة والتمويل والتلمعداتالمكتبات الرقمية بالسودان با
 ميةت المكتبة وخاصة ذات القيمة التاريخية والعل محتويامنةضرورة رق_2

وتطوير .واإلنتاج المحلي للجامعات من كتب ومجالت وأوراق علمية وغيرها 
خدمات المكتبة الرقمية باستخدام التقنيات والبرمجيات وشبكة االتصاالت لجذب 

 .المستفدين
4_ )1(

 في ميةية توظيف المستودعات التعلي  عن فاعللكشف اإلي الدراسة ذه ههدفت
  ةتنمية  المعرفة التكنولوجية لدى طالب الصف العاشر  وتنمية اتجاههم نحو ماد

 وأوضحت أهمية  المستودعات التعليمية الرقمية وحث المدارس جبا،التكنولو
 من ة ،واالستفاديوالجامعات علي السعي فيما بينها نحو إنشاء  اطار تعاون

المستودع ايضأ في تدريب المقررات المختلفة للطالب وذلك  ألهمية البالغة  في 
 .  بين الطالب ونتنمية التشارك والتعا

  الباحث وفقاً لطبيعة الدراسة  المنهج التجريبي واالستبانه  استخدام
 :  أهمهاان النتائج والتي كمن الى العديد احث  خالل هذه الدراسة توصل البومن

 المعلومات  بادلشجع المستودع علي التعليم التعاوني والتشاركي  من خالل  ت_1
 .والخبرات  بكل  سهولة 

 . أنواع الوحدات التعليمية المتاحة بمستودع الوحدات التعليميةدتنوع وتعد_2
 : هذه النتائج يوصي الباحث باالتي الل خومن

 للمستودعات رقميوى ال المحتانتاج تأكساب أعضاء هيئة التدريس مهارا_ 1
وتسهم وظيفة في المواقف التعليمية المختلفة والتوسع في إنشاء وبناء 

 يمية تصميم المستودعات التعلر معاييء الرقمية في ضويةالمستودعات التعليم
 .الرقمية

                                                             

فاعلية توظيف المستودعات التعليمية الرقمية في تنمية المعرفة التكنولوجية لدى  .ل فؤاد محمد كحيحازم )1(
مجدى :اعداد حازم فؤاد محمد كحيل ؛ اشراف د/طالب الصف العاشر واتجاههم  نحو مادة التكنولوجيا

 )ماجستير(م 2014 ،السالميةالجامعة ا: غزة _ .سعيد عقل 
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5_ )1(
وحة المصدر  مفتكاملة االُلية المتنظم هذه الدراسة للتعرف علي  مميزات الهدفت

 لحل كثير من مشكالت تشغيل النظم بالمكتبات كذلك التعرف علي مهوما تقد
 . اإلستفادة منهاتعيقالصعوبات والمشاكل التي 

 المتكاملة كما لية الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة النظم االُإستخدمت
 . دراسة  الحالة ج أيضاً المنهج التاريخي ،ومنهدمتإستخ
 :ل هذه الدراسة توصلت الباحثة إلي العديد من النتائج والتي أهمها خالومن

بإعتباره تكاملها وإتاحتها ) كوها(إستخدام النظم االُلية المتكاملة مفتوحة المصدر_1
 . المغلقة نظممقارنة مع ال

 .لم تتم اإلستفادة القصوى من إمكانيات النظام الهائلة _2
 : الباحثة باالتيصي هذه النتائج تول خالومن

  .إلداريةاإلستفادة من إمكانيات نظام كوها في جميع العمليات الفنية وا_1
 . وخطوات مدروسة ألختيار وتقييم النظامتراتيجيةوضع إس_2
 .دعم صناعة البرمجيات الخاصة بالنظم االُلية لتقابل المستوى_3
6 )2(

 خدمات المعلومات بالمكتبات الجامعية وقد تعرضت إلى ثة تناولت الباحلقد
 مات أنواعها خدمات المعلوذكرمفهوم هذه الخدمات والتعريف بها وبخدماتها وب

بشقيها التقليدي، والحديث وتحدثت عن أثر إدخال التقنية الحديثة ومجاالت استخدام 
 .ة الجامعيالمكتبات ودواعي دخول التقنية الحديثة إلى قنيةالت

 اعتمدت الباحثة في عملية جمع المعلومات على المنهج الوصفي ولقد
التحليلي بشقيه المسحي ودراسة الحالة باإلضافة للمنهج التاريخي، ولقد تعددت 

                                                             

 االُلية المتكاملة بالتركيز علي نظام كوها االُلي المتكامل المفتوح مالنظ. محمد عبد الرحمن محمدإشتياق )1(
: الخرطوم _. عبد اهللا حيمفضل عبد الر: دفإعداد إشتياق محمد عبد الرحمن محمد ؛إشرا/المصدر

 ).رسالة ماجستير( م 2013جامعة النيلين ،

 الحفيدمكتبة .  حالةسةدرا: ألصلية المعلومات بالمكتبات الجامعية اماتخد. ر محمد فاطمة الحاج بابك)2(
ـ .منهل عبد المجيد يوسف .  الحاج بابكر محمد؛ إشراف داطمةإعداد ف/ بجامعة األحفاد للبنات بالسودان

 ). ماجستيرةرسال(م 2013جامعة النيلين، : الخرطوم
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 بجمع البيانات والمعلومات، وقد تم جمع البيانات باستخدام صةاألدوات الخا
 توصلت الباحثة من مقابلةال واالستبانة وحظةاألدوات اآللية باإلضافة إلى المال

 : النتائج والتي أهمهانخالل هذه الدراسة إلى عدد م
 غالبية الطالب والمستفيدين لديهم معرفة كافية في كيفية البحث في قواعد إن .1

 .البيانات
 االنترنت ويرجع ذلك إلى قلة لالستخدام الوقت المتاح بسيط للمستفيدين إن .2

 . بالمكتبات الجامعيةات بمركز المعلومرةاألجهزة المتواف
 : باآلتية خالل هذه النتائج توصي الباحثومن

 تخدم بتطوير الخدمات في المكتبة الجامعية وبخاصة المجموعات التي االهتمام .1
 .أهداف الجامعة وتفي بجميع احتياجات المستفيدين من المكتبة الجامعية

 باإلضافة علوماتيةلم تقنية المعلومات وبالتالي ترقية الخدمات افاءة رفع كيجب .2
إلى رفع كفاءة العاملين بالمكتبة الجامعية من خالل التدريب المستمر لهم 

 .وتدريب أخصائي المعلومات على استخراج المعلومات من االنترنت
 اقتناء الوسائط الحديثة بكافة أنواعها ضرورة على احثة أوصت البكما

أوصت بزيادة عدد الحواسيب  ا استخدامها وكملىوأشكالها وتشجيع المستفيدين ع
 . الجامعيةات لرفع كفاءة الخدمالمكتبةب
7_ )1(

 الدراسة إلي التعرف علي دور المكتبة اإللكترونية في خدمة البحث العلمي هدفت
 التي تقدمها واإلساليب الحديثة التي تستخدمها  في معلوماتمن خالل خدمات ال

 وإلي أى مدى استفاد الباحثون  من هذه الخدمات ،والتعرف خدمات الهتقديم هذ
علي نوعية مصادر المعلومات التي تقدمها المكتبة اإللكترونية واألنظمة 
 المستخدمة في ادارة هذه  المصادر اإللكترونية وإلي أى مدى  يثق الباحثون

 .في هذه المصادر اإللكترونية وكيفية وصولهم وحصولهم عليها

                                                             

إعداد مظفر انور  / العلمي في خدمة البحث دورها وترونيةالمكتبة االلك.   انور عبد الرحيم  فقيريمظفر )1(
رسالة ( م م2012جامعة النيلين ،: الخرطوم _ .منهل عبد المجيد يوسف : عبد الرحيم فقيرى ؛إشراف د

 ).ماجستير
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 الباحث المنهج التاريخي والوصفي بشقية المسحي ودراسة الحالة إستخدام
 .واالستبانة والمقابلة والمالحظة لجمع البيانات

 : توصل الباحث الى العديد من النتائج والتي  كان أهمها الدراسة خالل هذه ومن
 في تطوير ضحاستخدام التقنية الحديثة في مكتبات الدراسة ساهم اسهام وا_ 1

 معلومات في ن ماجة المعلومات التي تقدمها المكتبة ويحصل علي مايحتتخدما
 اى مكان وزمان

 : خالل هذه النتائج يوصي الباحث باالتي والتي كان من اهمهاومن
 .المكتبات الجامعية ضرورة بناء مشروع مكتبة إلكترونية في جميع _1
8_ )1(

 علي قواعد المعلومات اإللكترونية في المكتبات التعرف الدراسة الي هدفت
.  تعوق إستخدامهم لهاتيالجامعية بوالية الخرطوم ومستخدميها والصعوبات ال

واستخدمت الباحثة عدد من مناهج البحث كالمنهج الوصفي التحليلي والمنهج 
 تبانةالوثائقي واالسلوب اإلحصائي، وتم اإلعتماد علي المقابلة والمالحظة واإلس

 .كأدوات لجمع البيانات 
 : الى العديد من النتائج والتي أهمهاباحثه هذه الدراسة توصلت الالل خومن

بوالية الخرطوم التي توجد بها قواعد معلومات إلكترونية ،  ةالمكتبات الجامعي_1
 ت ، ومكتبالتكنولوجيا للعلوم والسودانمكتبات الخرطوم ،ومكتبات جامعة ا

 . مكتبات جامعة السودان المفتوحة التقانة،جامعة العلوم و
أظهرت الدراسة أن نسبة كبيرة من المستفيدين من المكتبات الجامعية _2

 .اعد بغرض كتابة البحوث والتقارير وإعداد الرسائل الجامعيةيستخدمون القو
 : الباحثه باالتي وصي خالل هذه النتائج تومن

 كأحد  ية االلكترونمعلومات في قواعد اللبحثضرورة طرح مقرر في ا_1
 .متطلبات الجامعة لطالب البكالريوس والدراسات العليا

                                                             

اإلفادة من قواعد المعلومات اإللكترونية في المكتبات الجامعية بوالية .  بابكر يوسف محمد زين صفاء )1(
: الخرطوم_ .عبد الباقي يونس إسماعيل : إعداد صفاء بابكر يوسف محمد زين ؛ إشراف د/طومالخر

 ) ماجستيرالةرس(م 2011جامعة النيلين ،
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 د االلكترونية ، وإعداوماتد المعل تبين إستخدام قواعن للمستفيديرشاداتوضع إ_2
 .دليل للمكتبات يبين كيفية إستخدام قواعد المعلومات  وطرق البحث فيها

9_ )1(
 بصفة يرة الدراسة الى التعرف علي الذكاء االصطناعي والنظم الخبهذا هدفت 

 المكتبات والمعلومات بصفة ي ،والذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة فامةع
 باالضافة إلي الوقوف علي تطبيقات النظم الخبيرة في  المكتبات ومراكز ،خاصة

 . في المكتبات د في التزويتجريبيالمعلومات وإعداد نموذج خبير 
 المنهج الوصفي التحليلي ، واستخدام أداة االستبانة لمعرفة واقع علي الباحث اعتمد

 .مكتبات الجامعية بوالية الخرطوم النظم الخبيرة  في ال
 : توصل الباحث الى العديد من النتائج والتي أهمهاراسة خالل هذه الدومن

 مازالت في لسودان في االجامعية في المكتبات بيرةإن تكنولوجيا النظم الخ_ 1
 .مراحلها األولي مما يلزم المكتبات إدخال هذه النظم وتطويرها إلي األحسن 

م الخبيرة الخبراء في المكتبات ومراكز المعلومات علي التفرغ تساعد النظ_2
 .تقبيليةوضع االستراتيجيات والخطط المس: للقيام بالعديد من األعمال المهمة مثل 

 : يوصي الباحث باالتيتائج هذه النل خالومن
االهتمام بتكنولوجيا النظم الخبيرة والذكاء االصطناعي للحاق بركب الدول _1

 .التي تولي الكثير من االهتمام بهذه التكنولوجياالمتقدمة 
 المكتبات بنظم ناء وخارجية من أجل تعريف أمليةإقامة دورات تدريبية داخ_2

 من اجل إعدادهم لبناء نظم خبيرة في العمليات لخبيرة والنظم اصطناعيالذكاء اال
 .المكتبية

 
 

                                                             

 لنظام موذجن:تطبيقات الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة  في المكتبات .   يوسف حماد يوسف الفاتح )1(
 : خرطومال_ .عفاف مصطفي كروم : ؛ إشراف دسفإعداد الفاتح يوسف حماد يو/خبير في التزويد 

 )رسالة دكتوراه (م 2009جامعة النيلين ، 
 
 



 
 

- 15 - 
 

10_ )1(
 جرافيةتقييمية وتحليلية لقواعد البيانات الببلو الدراسة إلي إجراء دراسة هدفت

 احتها بوالية الخرطوم من حيث بنيتها وتصميمها ، وطرق إتةبالمكتبات الجامعي
 القائمون علي اجه اعتمد عليها في التصميم ،والمشكالت التي توالتيوالمعايير 

وتهدف أيضاً إلي التعرف علي عمليات . هذه القواعد ومحاولة إيجاد حلول لهاةإدار
 البحث اءاتاالسترجاع التي تتم بالمكتبات الجامعية بوالية الخرطوم من حيث إجر

 لقاعدة بيانات ببلوجرافية نموذج ، مع تقديم يلهاوصياغة استراتيجية وكيفية تعد
 .يرمصممة وفقاً للمعاي

المنهج التاريخي والمنهج الوصفي بشقية المسحي ودراسة الحالة  الباحث أستخدام
كما استعان الباحث باالستبانة والمقابلة والمالحظة كأدوات لجمع البيانات فضالً 

 . وجهد المستفيدلجدة واواالستدعاء التحقيقعن استخدام معايير التقييم المتمثلة في 
 : اهمهاالتيد من النتائج و خالل هذه الدراسة توصلت الباحث الى العديومن

 ببلوجرافية دون إعداد دراسة اتأن غالبية المكتبات قامت بتصميم قواعد بيان_1
 .جدوى لها 

 بتحديد لقعدم اعتماد أى نوع من المعايير في تصميم القاعدة خاصة فيما يتع_2
 الحقول ومدى تكرارها ،

 : خالل هذه النتائج يوصي الباحث باالتيومن
المستمرة من قبل المكتبات للمتغيرات في مجال تنظيم وإتاحة مصادر المتابعة -1

 .المعلومات إلكترونيا
 التي سوف تالتعرف الدقيق على احتياجات المستفيدين وتحديد المتطلبا_ 2

 .  المطروحة ليتم علي ضوءها اتخاذ القرار السليمظم  في النايستوجب توافره
 
 

                                                             

دراسة  :طوم الجامعية بوالية الخرتباتقواعد البيانات الببلوجرافية بالمك.  الشريف حامد حسين مزمل )1(
_ . محمداُدمرضية :  حسين ؛ إشراف ددإعداد مزمل الشريف حام/تقييمية لبنيتها وأساليب إتاحتها

 ).رسالة دكتوراه(م 2008جامعة النيلين ،: الخرطوم
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11_ )1(
 في بناء وتنمية لمعلومات هذه الدراسة للكشف عن الدور الذي تلعبة تقنية اهدفت

مجموعات المكتبات الجامعية ومعرفة مدي اإلفادة منها في إطار دعم وتطوير بناء 
  تقنيات أنواع وتم تسليط الضوء على ي البحث العلممليةالمجموعات لمواكبة  ع

 . في مجال المكتبات الجامعيةالموظفةالمعلومات 
 الباحث عدداً من المناهج التي تتطلبها الدراسة كالمنهج التاريخي ألبراز استخدام

الجانب النظري  ألستخدام تقنية المعلومات بالمكتبات الجامعية والمنهج الوصفي 
  النتائج والمنهج المقارن ، حيث أجريت مقارنةراء البيانات واستقفلعرض ووص

 . واإلستخدام للتقنية في المكتبات الجامعية ةلمعرفة مدي اإلفاد
 البيانات فقد استخدام الباحث المنهج اإلحصائي في التكرارت عالجة بالنسبة لمأما

 ة والمقابلاالستبانة لعرض وتحليل النتائج كما استخدام الباحث ئويةوالنسب الم
 .كأدوات لجمع البيانات

 :توصل الباحث الى العديد من النتائج والتي كان  أ همها راسة خالل هذه  الدومن
عدم وجود مخطط وبرامج  مستقبلية لتنفيذها في مجال استخدام تقنية _1

 . الدراسة بتيالمعلومات في بناء وتنمية المجموعات بمكت
 في إتاحة الفرصة للباحثين إلنترنتاستفادة مكتبتي الدراسة من خدمات شبكة ا_2

 .بة احتياجات البحث العلميللتطوير ومواك
قلة الميزانية وضعف البنيات التحتية لقطاع تقنية المعلومات من أبرز _3

 .المشكالت التي تواجة مكتبتي الدراسة في توظيف تقنية المعلومات
 :ا أهمهوصيات التمن علي هذه النتائج وضع الباحث عدداً  وبناء

 .توفر الدعم المالي الالزم للمكتبة الجامعية_1

                                                             

دراسة :دور تقنية المعلومات في بناء وتنمية مجموعات المكتبات الجامعية .  محمد نور الدائم جليعلي)1(
إعداد علي نور الدائم جلي ؛ /مقارنة بين مكتبتي جامعة النيلين وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

 )ماجستير رسالة(م 2008،جامعة النيلين  :ومالخرط_ .عباس الشاذلي عوض الكريم: داشراف 
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 عن لك الرقمية بالمكتبات الجامعية ،وذلمجموعاتالعمل علي بناء وتطوير ا_2
 . في قواعد البيانات اكطريق دعم المكتبات اإللكترونية لالشتر

 االُلية اختيار النظم والبرامج يرتبادل االراء والخبرات حول توحيد معاي-3
 . في المكتبات الجامعية ةالمستخدم

12_ )1(
 هذه الدراسة علي إلقاء الضوء علي تجربة مكتبة جامعة قطر في استخدام هدفت

 تحليلية استكشافية للعوامل دراسة )minisis(نظام المكتبات والمعلومات مينيزيس 
 . األنظمةتخدامالمتشابكة ذات األثر في اس

 والمنهج التجريبي والمسح ودراسة الحالة باالضافة إلي ي الباحثة التاريخاستخدمت
 .االستبانة والمقابالت مع موظفي جامعة قطر

 : أهمهاي خالل هذه الدراسة توصلت الباحثة الى العديد من النتائج والتومن
 ي المسئولين في الجامعة بالمكتبات وضرورة استخدام نظم المعلومات فاهتمام_1

 اإلجراءات ومواكبة تكنولوجيا االتصال بين المكتبات المكتبات من اجل تسهيل
 .ومراكز المعلومات 

 ستفادة أصبح ضرورة ملحة لالالذىضرورة تسهيل سبل البحث واالسترجاع و_2
 .من الكم الهائل المنشور الكترونياً

 : خالل هذه النتائج توصي الباحثة باالتيومن
 معلومات في المكتبات  نظامأى قبل استخدام وسةأن يتم وضع خطة مدر_1

  .ستقبلومراكز المعلومات لضمان البنية التحتية في الم
حث المسئولين من الخبراء وأخصائي المعلومات خصوصاً في عالمنا العربي _2

 التغيير ة والمعلومات ودفع عجلتباتعلي المبادرة بمواكبة عصر تكنولوجيا المك
 لمواجهة هذا الطوفان المعلومات  في المكتبات ومراكزدمة النظم المستخويروتط

 .التكنولوجيا
 

                                                             

في المكتبات ومراكز )minisis(إستخدام نظام المعلومات مينيزيس .  إبراهيم عبد اهللا الحامدىعلوية)1(
 حامد فيعفاف مصط:  الحامدى ؛إشراف دهللاإعداد علوية إبراهيم عبد ا/ تجربة جامعة قطر/ المعلومات 

 ).رسالة ماجستير( م 2008 ين،جامعة النيل:الخرطوم _.كروم 
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13) 1(
 علي مميزات استخدام التقنيات الحديثة في يساء تناولت الباحثة ملقد

معلومات كما تطرقت إلى تعريف، المكتبات الجامعية وأثارها على خدمات ال
 خدمات المعلومات، وكما تحدثت عن استخدام اف ظهور وأهدوعوامل ،وأهمية

الحاسوب في المكتبات الجامعية، كما قد تحدثت عن أنواع خدمات المعلومات 
 . من هذه الخدماتمة لتوضيح دوراً كل خدتفاصيلبال

 : في اآلتي توصلت الباحثة إلى أهم النتائج والتي تتمثلولقد
 بالمكتبات الجامعية ومات خدمات المعلتطور عاقة إفي السبب األساسي إن .1

 .ات ألهمية خدمات المعلومدين فهم المستفيوعدميعزى لشح الموارد المالية 
 وجود أقسام لخدمات المعلومات تقوم بمهمة االرشاد والتوجيه إلى مصادر عدم .2

 .المعلومات، وكيفية استخدام المكتبة واالستفادة من مجموعاتها
 من الخدمات التقنية الموجودة غير كافي ادة الباحثة إلى أن االستفلت توصولقد .3

اً مما وذلك لقصور تدريبهم على مهارات البحث عن المعلومات إلكتروني
 على تلك النتائج توصي الباحثة وبناء. ينعكس سلباً على طالب الدراسات العليا

 لها بكي ايجاد روح التعاون والتبادل بين المكتبات الجامعية، والربط الشعلى
 .    لكل مكتبة جامعية على شبكة االنترنت وتحديثه باستمراروقعوتوفير م

 واالستفادة من ة أوصت الباحثة بإقامة محاضرات لكيفية استخدام المكتبكما
 وإقامة دورة تدريبية سواء كان ذلك للمستفيدين أو الموظفين لتأهليهم ا،مقتيناته

 خدمات المعلومات، كما بدور منها وتوعيتهم ةعلى استخدام التقنية الحديثة واإلفاد
 ومن ثم إتاحتها للمستفيدين ئيسيةلروقد أوصت بأهمية استحداث بعض الخدمات ا

 على دراسةعلى شبكة المعلومات بأسعار ميسرة، واعتمدت الباحثة في هذه ال
 للوصول إلى المعلومات المطلوبة، وكما قد اعتمدت على ليلي الوصفي التحالمنهج

  . المقابالت في جمع الحقائقظة، والمالحستبانة،اال
                                                             

إعداد ميساء /  ترقية خدمات المستفيدين بالمكتبات الجامعيةيدور تقنية المعلومات ف. اهللا علي عبد ميساء)  1(
رسالة (م 2008جامعة الخرطوم، : ـ الخرطوم.عفاف مصطفى حامد كروم . علي عبد اهللا؛ إشراف د

 )..ماجستير
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14_ )1(
 الدراسة إلي التعرف علي دور المكتبة اإللكترونية  في دعم برامج التعليم هدفت

عن بعد ودراسة مشروع المكتبة االفتراضية للجامعات وأهميته في دعم البرامج 
 .لدراسيةا

  في التعليم إللكترونية المكتبة اع لدراسة موضووصفي الباحث المنهج الاستخدام
 .عن بعد ودراسة الحالة لقياس اراء اعضاء هيئة التدريس والطالب والموظفين

 : خال ل هذه الدراسة  توصل الباحث إلي العديد من النتائج والتي اهمهاومن
من أفراد العينة موافقون بشدة علي أن المكتبة ) 8%.91(تبين أن نسبة _1

) 8%.91(المكتبات الجامعية وأن أكثر من  ين مجاالت التعاون بماإللكترونية تدع
 .موافقون بشدة أن المكتبة اإللكترونية تتيح مصادر المعلومات لجميع الباحثين 

 : باالتي والتي كان أهمهاث خالل هذه النتائج يوصي الباحومن
 لمكتبات المعلومات في اتضرورة االهتمام بالدراسات التي تناولت تأثير تقنيا_1

 . االُلية وتدريب العاملينزاتيث البنية التحتية والتجهيالجامعية من ح
 بتوفير دعم مستمر مي العالي والبحث العلمضرورة أن تقوم وزارة التعلي_2

 منها كافة  المؤسسات لتستفيدلمشروع المكتبة االفتراضية للجامعات السودانية 
 .التعليمية

15_ )2(
 الراهنة في السودان لكترونية هذه الدراسة إلي الكشف عن واقع المكتبات األهدفت

 .  وإيجابياتها وتحديد مستلزمات النهوض بها وتقويمهابسلبياتها
 الباحثة  المنهج المسحي في سياق دراسة الحالة ،والمنهج الوصفي استخدمت

 .نية  في دراسة واقع المكتبات السودالمقارنوا
 . النتائج واهمها ن الدراسة إلي العديد مهذه من خالل ث الباحتوصلت

                                                             

 األلكترونية  في دعم برامج التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي بةدور المكت.  بابكر حسن أحمد )1(
أحمد بابكر حسن؛ إشراف :إعداد/توحةدراسة حالة  المكتبة االلكترونية بجامعة السودان المف: انفي السود

 ).ة ماجستيررسال(م 2007جامعة النيلين ،:الخرطوم _ .عباس الشاذلي عوض الكريم : د

 أحمد بله دإعدا/رؤية مستقبلية :المكتبة االلكترونية دراسة تطبيقية علي والية الخرطوم  . بله أحمد بله)2(
 )رسالة دكتوراه(م 2007جامعة النيلين ،: الخرطوم _ .عباس الشاذلي  عوض الكريم :؛إشراف د
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 بالمكتبات االلكترونية واستخفافهم المؤسساتعدم اهتمام القائمين علي امر _1
 . المكتبة الجامعية اقسام بأنها جزء من لهابدورها واعتبار البعض 

 : باالتيث خالل هذه النتائج يوصي الباحومن
 . ألدارة المكتبات االلكترونية لمؤهلة الكوادر ايرضرورة توف_2
 .ميتها االلكترونية ثم ضرورة وزيادة الوعي بأهدعم مفاهيم المكتبة_3

16)1(
 ماتقدمه ستوى إلي اإلسهام في التوضيح  والتبصير بمة الدراسهدفت

 على لومات تقنية المعتأثيرخدمات المستفيدين من خدمات ، تناولت الباحثة مدى 
 الجامعية وتأثير مكتبات التي تعاني منها المشاكلخدمات المستفيدين وقد تناولت ال

ذلك على خدمات تلبية المستفيدين وقد ناقشت موضوع دور تقنية المعلومات 
 إلى احثةلمستفيدين، كما قد تطرقت الببصورة عامة وخصصت تطوير خدمات ا

 عدد من المناهج كالمنهج لباحثة واستخدمت افصيل،خدمات المعلومات بالت
الوصفي بشقيه والمنهج الوثائقي التاريخي واالستبانة لتحقيق أهداف الدراسة، ولقد 

  :توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج أهمها
 بالمكتبات الجامعية بالسودان لم تصل  غالبية خدمات المعلومات المستفيدينإن .1

 وتسخيرها ية التقنخدام حيث التطور في استمنإلى المستوى المطلوب 
 .للمستفيدين

 تقنيات المعلومات في المكتبات الجامعية دام الدراسة بضرورة استخوتوصي .2
  . الدراسةمجتمعالسودانية لتقديم خدمات أفضل ل

 
 
 
 
 

                                                             

 دراسة امعية خدمات المستفيدين بالمكتبات الجويردور تقنية المعلومات في تط. ر صديق السيد عمطيبة)  1(
إعداد طيبة صديق السيد عمر؛ )/  مكتبة جامعة السودان- مكتبة العلوم والتقانة-مكتبة الحفيد(حالة 

 ).رسالة ماجستير(م 2007 طوم،جامعة الخر: ـ الخرطوم.عفاف مصطفى حامد كروم . إشراف، د



 
 

- 21 - 
 

17_) 1(
 ات للنظم االُلية للمعلومليلية هذا الدراسة إلي إجراء دراسة تقويمية وتحهدفت

والهدف الثاني هو قياس وتقصي مدى جودة ونجاح .بالمكتبات الجامعية السودانية 
 . نوعية خدماتهاييماستخدام النظم االُلية بهدف تق

 علمي الباحثة االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة حيث اعتمد االسلوب الاستخدمت
  .لوصفي المنهج االباحثةتخدمت في اعداد االستبانات المطلوبة ،واس

 : خالل هذه الدراسة توصلت الباحثة الى العديد من النتائج والتي أهمهاومن
 الكافية بالمكتبات لتطبيق النظم االُلية ، باالضافة الى الميزانيةعدم وجود _1

 ارتفاع تكاليف الصيانة 
 مشكلةتبة ،و االُليات بالمكيةاستخداممشكلة عدم تفهم بعض االدرارت الهم_2

 . والمستفيدينملينتدريب العا
 : خالل هذه النتائج توصي الباحثة باالتي ومن

إن التقنية او تكنولوجيا المعلومات البد أن تدخل إلي المكتبات الرئيسية بعد _1
إتمام ودراسة جدوى مفصلة ،وأن هذه التقنية البد من تصميمها بكل دقة لتحقيق 

 .أعلي درجة ممكنة من الكفاءة
 مافي العصر من تكنولوجيا المعلومات إلي المكتبات دث و استغالل احخالإد_2

  .لوماتومراكز المع
18)2(

 هداف الدراسة إلى التعريف بالمكتبات الجامعية من حيث المفهوم واألهدفت
 لمعلوماتوأوضحت أهمية المكتبات الجامعية كما أوضحت خدمات ا. والرسالة

 به لخدمة المستفيدين منها واإلمكانيات تقوم الجامعية والدور الذي اتبالمكتب
                                                             

تحليلية تقويمية :  دراسة وم بالمكتبات الجامعية بوالية الخرطاتحوسبة نظم المعلوم.  حسن يوسففتحية )1(
 سالةر(م 2006_ .الرضية ادم محمد:  دإشرافإعداد فتحية حسن يوسف ؛/ وطرح أنموذج بديل 

 ).دكتوراه

 في ترقية خدمات المعلومات في االمكتبة اإللكترونية ودروه.  عبد المجيد يوسف محمد عليمنهل)  2(
إعداد منهل عبد المجيد /  بجامعة السودان المفتوحة يةدراسة حالة المكتبة اإللكترون: معيةالمكتبات الجا

م 2005جامعة النيلين، : رطومالخ_.يوسف محمد علي؛ إشراف د عباس الشازلي عوض الكريم  
 ).رسالة ماجستير(
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المتاحة أمام المكتبات الجامعية لترتقي بخدمات معلوماتها وشجاعة على استخدام 
األنظمة اآللية في عمليات المكتبات الجامعية، وقد أشارت إلى الدور الذي يمكن 

 المعلومات والتعاون مع بكات شدأن تؤديه المكتبة اإللكترونية في ظل وجو
كما أكدت على دور الحاسوب وأهميته في ترقية خدمات . مكتبات األخرىال

 .المعلومات
:  الباحثة عدد من المناهج منها المنهج الوصفي التحليلي بشقيهاستخدمت

 اإلحصائي والمنهج الوثائقي التاريخي المنهج المسحي الوصفي دراسة الحالة و
 . المقارنالمنهجو

 االتصاالت تليها الباحثة أن استخدام تقنيا أهم النتائج التي توصلت إومن
المتقدمة في الخدمات المعلوماتية أحدثت تغييراً جذرياً في األسلوب الذي تقدم به 

 تطوير ساهمت تلك التقنية في يثمؤسسات المعلومات خدماتها للمستفيدين ح
 تقديم خدماتها للمستفيدين في اآللي الحاسب امخدمات المعلومات وذلك باستخد

إن المزاوجة بين تقنيات الحساب اآللي وتقنيات االتصاالت أدت إلى ظهور . منها
أشكال جديدة من نظم بث المعلومات عالية التقنية كاالنترنت وقواعد البيانات 

كما قد أوصت الباحثه بضرورة االستفادة من قواعد البيانات . العالمية والمحلية
هداف المطلوبة كما إن تلك الخدمة من وخدماتها باعتبارها تساعد في تحقيق األ

 التقليدية كتبات الباحثة المأوصت الخدمات التي تستخدم من قبل المستفيدين ورأكث
بضرورة إدخال التقنيات الحديثة في المكتبات التقليدية لترتقي خدماتها إلى 

 الدورات التدريبية لهم فكما ذكرت بضرورة تدريب المستفيدين وتكثي. األفضل
  .يةطرهم بكيفية التعامل مع المكتبة اإللكترونواخا
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19)1(
 التعريف بخدمات المستفيدين التعرف على أنواع لى هذه الدراسة إتهدف

 امل ووظائفها والعوومشكالتها الجامعية، وأهدافها تباتالخدمات التي تقدمها المك
 .  المكتبات الجامعية ودور الحاسوب في المكتبات الجامعيةيرالتي تؤثر في تطو

 اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتاريخي الوثائقي وعلى وقد
 .ةاالستبيان والمقابلة والمالحظ

 للحصول إلى ب أهم النتائج التي توصل الباحث إليها عدم وجود تدريمن
 للطالب وضعف التدريب بالنسبة ألعضاء هيئة لكترونية من الوسائل اإلاتالمعلوم

التدريس، كما أشار الباحث إلى أن خدمة التصوير واإلطالع الداخلي من أكثر 
الخدمات استخداماً وأكثر الفئات استخداماً لشبكة المعلومات العالمية هم طالب 

ر هم أكثر الفئات استفادة من الماجستير كما أوضح أن فئات الدكتوراه والماجستي
 . تقتصر عليهم بوصفهم أعضاء هيئة تدريسعارةخدمات اإلعارة وذلك ألن اإل

 وقد أوصى الباحث بضرورة تنظيم وتنفيذ برنامج تدريب للمستفيدين 
وخاصة في السنة الدراسية األولى من الجامعة، ومن أهم توصياتها أيضاً أنه على 

 التقليدية واالهتمام بتقديم الخدمات مات في تقديم الخدارالمكتبات الجامعية االستمر
الحديثة، وإغناء مجموعات المكتبة بالمصادر اإللكترونية وغيرها من التقنيات 

 راضالحديثة، وتدريب المستفيدين على أساليب التعامل مع التكنولوجيا لألغ
ياجات المختلفة، وكما أوصى بتخصيص قسم في المكتبة يكون مجهزاً باالحت

  . دورات تدريب للمستفيدينلتنظيم وذجيةالنم
20_ )2(

 دمات الدراسة الى التعرف علي مشاريع إدخال التقنية الحديثة في خهدفت
المعلومات بالمكتبات الجامعية بوالية الخرطوم والتحقق من مدى اإلستفادة من 

                                                             

 خدمة تدريب المستفيدين سةدرا.  الجامعيةلمكتباتخدمات المستفيدين من ا.  الكريم عثمان عبد الكريمعبد)1(
ـ .عباس الشازلي عوض الكريم . إعداد عبد الكريم عثمان عبد الكريم؛ إشراف د/  النيلينمعةبمكتبة جا
 ).رسالة ماجستير(م 2005 النيلين، معةجا: الخرطوم

 حمدإعداد إخالص السر حامد ا/  اإللكترونية من المكتبات الجامعية دماتالخ. السر حامد احمدإخالص )2(
 ).رسالة ماجستير(م2004جامعة أمدرمان األسالمية ،  : رمانامد_ .علي صالح كرار : ؛إشراف د
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تقنية الحديثة   إستخدام العيل لتفة المقترحلية والوقوف  علي الخطط المستقبقنياتالت
والتعرف علي المعوقات التي تحول دون ذلك وكذلك قياش اتجاهات المستفيدين 

 المسحي والوصفي التحليلي لمنهج واستخدمت الباحثة ارونيةنحو الخدمات اإللكت
 .والمنهج الوثائقي والمنهج االحصائي 

ق والثبات  لعمليات الصدت صممت اداتي المقابلة واالستبانة وخضعت االستباناوقد
وتم اختيار عينة عن طريق دراسة مسحية أولية للمكتبات الجامعية بوالية 

 .الخرطوم واستخدمت عدة اساليب للمعالجة االحصائية 
 :  اهمهاتي العديد من النتائج واللى الباحثة من خالل هذه الدراسة اتوصلت

 إلي تطبيق الخدمات وم بوالية الخرطعية الجاملمكتباتإفتقار غالبية ا_1
االلكترونية  عند تقديم خدمات المستفيدين وأهم أسباب ذلك ضعف الموارد 

 .المالية المخصصة لقسم خدمات المستفيدين 
 للتعامل مع األجهزة الحديثة وايضاً يبهم تدرلةعدم كفاية الموظفين بالقسم وق_2

 من الخدمات ةاد أكبر من االستفة الفعلية من الخدمات التقليديتفادةاالس
اإللكترونية والضعف والقصور في تدريب المستفيدين وفي مهاراتهم في البحث 

 .عن المعلومات إلكترونيا
 : خالل هذا النتائج توصي الباحثة باالتي من
البد من توفير موقع خاص لكل مكتبة علي االنترنت والربط الشبكي بين _1

 الالزمة  لرفع كفاءة تقنية اليةلم الجاد لتوفير ايالمكتبات الجامعية  والسع
 .المعلومات الحديثة

 التقنيات الحديثة لتقديم خدمات عليتوفير العدد الكافي من الموظفين وتدريبهم _2
 .ياتالمعلومات وتدريب المستفيدين لإلستفادة من هذه التقن
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21) 1(
الجامعية  الحالي بالمكتبات تي الوضع المعلومان تحسيإلي الدراسة هدفت

 ، تناولت الباحثة واقع خدمات المعلومات بمؤسسات المعلومات لمعلوماتومراكز ا
 المعلومات وأنواع خدمات المعلومات التي تقدم إلى خدماتالتربوية وتقييم 

 وصولالمستفيدين ،هذا وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي والمنهج التاريخي لل
ت الباحثة أداتي االستبانة والمقابلة والمالحظة  المرجوة، كما استخدمائجإلى النت

 .باإلضافة إلى مصادر أخرى
 : أهم النتائج التي توصلت الباحثة إليهامن
 بالتعليم العام، تدور جميعاً وية التربعلومات المعلومات بمؤسسات المخدمات .1

 خدمات عفي فلك الخدمات التقليدية، حيث ال وجود ألي نوع من أنوا
 .حديثةالمعلومات ال

 وعي من قبل المستفيدين من خدمات المعلومات بالتعليم العام، بأهمية وجود .2
 . والتعليملتربيةالمعلومات ودورها في تطوير وترقية قطاع ا

 والتي تصبح رات، إلى الخبرات والمهافيدين أشارت إلى أن افتقار المستكما .3
 المعلومات المتاحة ادر لمصلمثمرعائق في عدم قدراتهم على االستخدام ا

 أوصت الباحثة بأنها يجب االهتمام بخدمات وقد. بمؤسسات المعلومات
 مع األخذ بأسلوب البث االنتقائي ات،اإلحاطة للمستفيدين من المعلوم

 الموضوعية، كما أوصيت اتهم للمستفيدين طبقاً لتخصصاتهم واهتماملوماتللمع
ن االستفادة من خدمات  لضماتدريبية ووضع برامج يدينبتدريب المستف

المعلومات، وذلك لتحقيق التفاعل بين خدمات المعلومات والمستفيدين، كما 
أكدت على ضرورة االستفادة من إمكانات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة في 

 المستفيدين على استخدامها في ب المعلومات،وبثها وتدرياعتخزين واسترج
احث بضرورة توفير القوى البشرية  أوصى البكما على المعلومات لالحصو

                                                             

 المعلومات التربوية بالتعليم العام في مؤسساتواقع خدمات المعلومات ب.  عباس فضل السيدمي)  1(
 امعةج: ـ الخرطوم.أبو بكر الصديق عثمان . إعداد مي عباس فضل السيد؛ إشراف د/ السودان

 ).رسالة ماجستير(م 2004الخرطوم، 
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الالزمة للعمل والمتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات والعمل على تأهيل 
  . خدمات المعلوماتاطوتدريب هذه الكوادر لضمان استمرار نش

22_) 1(
 عد خدمة البحث في قوانلمستفيدين م ائات هذه الدراسة إلي التعرف علي فهدفت

المعلومات االلكترونية  بمركز التوثيق والمعلومات بالخرطوم ،واحتياجاتهم الى 
المعلومات ودوافعهم للبحث عنها ، فضالً عن تحديد سلوكهم في البحث عن 

 ، وذلك لتقييم الخدمة ، والتعرف علي مدى نجاحها في تلبية احتياجات وماتالمعل
 .هاالمستفيدين مما يساعد  علي تحسينها وتطوير

 ،له المسحي ودراسة الحابشقية وصفي الباحث المنهج التاريخي والمنهج الاستخدام
 لجمع البيانات، فضالً عن استخدامه لمعايير ادوات والمقابلة والمالحظة واالستبانة

 .التقويم المتمثلة في التحقيق والجدة وجهد المستفيد
 : الى العديد من النتائج والتي اهمهاث توصل الباحدراسة خالل هذه المن
 والطالب كما انهم متخصصون ين من الباحثين والعمليهمأن فئات المستفيدين _1

 وكانت من ابراز دوافعهم عية االجتماومة والعلفي العلوم البحتة والتطبيقي
 التطورات الحديثة تابعة البحوث العلمية  وماعدادللحصول على المعلومات هي 

 )CAB( (medline) المتعلقة بالعمل  وقد مثلت قاعدة معلومات شكالتوحل الم
 . القواعد استخداماً من قبل المستفيديناكثر

 ،كما يدينغة  البحث في القواعد لمعظم المستفكانت اللغة االنجليزية  هي ل_ 2
 ماتاوضح معظم المستفيدين بأنهم راضوان عن خدمة البحث في قواعد المعلو

 المعلومات التي تقدمها  وتكلفتها المالية المناسبة وتعاون لحداثةااللكترونية 
 .العاملين

 
 

                                                             

دراسة سلوك : قواعد المعلومات االلكترونية يتقويم خدمات البحث ف . عيل الباقي يونس اسماعبد )1(
إعداد عبد الباقي يونس اسماعيل ؛ / المستفيدين واحتياجاتهم بمركز التوثيق والمعلومات بالخرطوم 

 ). دكتوراهلةرسا(م 2004جامعة النيلين،  : لخرطوما_ .عباس الشاذلي عوض الكريم : إشراف د



 
 

- 27 - 
 

 : وخالل هذه النتائج يوصي الباحث باالتي من
كافية القتناء القواعد التي تلبي احتياجات المستفيدين ،فضالً عن اعتماد ميزانية _1

 .اعتماد برنامج لتدريب المستفيدين من الخدمة 
 النصوص الكاملة للمستخلصات توفير مؤسسات النشر لض مع بععاونالت_ 2

 .المتوافره بالقواعد للمستفيدين
23_ )1(

ت الرقمية وتقييمه  هذه الدراسة إلي تقرير حال المشروعات المصرية للمكتباهدفت
، وتحديد المتطلبات الفنية والوظيفية لبناء المكتبات الرقمية في مصر من خالل 

  .إسترشادى إطار منهجي وضع
 الباحث المنهج المسحي الميداني  بغرض رصد خصائص المشروعات استخدام

 .محل الدراسة 
 :همها خالل هذد الدراسة توصل الباحث الى العديد من النتائج والتي أومن

 ة إصطالحياً يتضمن العناصر الفارقة في تحديد أبعاد المكتبفاًتبني تعري_1
 .الرقمية

 وضع تنظيم وطني لمشروعات المكتبة الرقمية ،أو تبني هيئات رةضرو_2
توفير الدعم المالي لها، ومؤسسات قومية وتجارية لمبادرات المكتبات الرقمية و

 .باعتبارها مشروعات قومية 
 : باالتيحث خالل هذه النتائج  يوصي الباومن

  وممارسات في إطار تطبيقي دأت المكتبات الرقمية في مصر بمشروعاتأن _1
ينقصها التنظيم والتنسيق وأيضاً ضعف المحتوى ) م1995(مستقلة منذ عام 

 .وتأهيل العاملين بتلك المشروعات
 الرقمي وإنحصرت لحفظ الى سياسة مستقلة لمصريةإفتقار المشروعات ال_2

 .أساليب الحفظ الرقمي على تحديث  الوسيط 
                                                             

دراسة تطبيقية للمتطلبات الفنية : مشروعات المكتبة الرقمية في مصر .  عيسي  صالح محمد عماد )1(
جامعة حلوان : القاهرة _ .محمد فتحي عبد الهادي :  د؛إشراف عماد عيسي صالح ادإعد/ والوظيفية 

 )رسالة دكتوراه ( م 2004،
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24_ )1(
 إلي وضع االسس والمفاهيم التي تبني عليها المكتبة االلكترونية دراسة الهدفت

 الذي تقوم عليه الخدمات التي هوموالعوامل التي أدت إلي ظهورها والمف
 .مهاتقد

 الباحث المنهج الوصفي بشقية المسحي ودراسة الحالة واالستبانة وإستخدام
  . توالمقابلة والمالحظة لجمع البيانا

 :  خالل هذه الدراسة توصل الباحث الى العديد من النتائج والتي كان أهمهامن
 عليها حتي يتمكن الكادر لتدريبأنه البد من مواكبة التطورات الحديثة وا_1

 .  متابعة هذه التطورات وتدريب المستفيدين عليهاالبشري من
 : ها خالل هذه النتائج يوصي الباحث باالتي والتي كان أهمومن

 بواسطة اختصاصي المعلومات الذين يعملون وفق خطط ستفيدينتدريب الم_1
 .علمية مدروسة

25 )2(
 بالمكتبات االنترنت لخدمة الراهن الواقع علي التعرف إلي الدراسة هذ هدفت 

 الحاجة مدى علي ،والوقوف وأمناؤها مديروها يراه كما السودان في األكاديمية
 المعلومات مجال في للشبكة الهائلة االمكانات من االستفادة بغية تطويره، إلي

 .واالتصال
 من عام، بشكل االنترنت عن الدراسة هذه في الطيب مهدي الباحث تحدث ولقد
 بالمكتبات االنترنت وخدمات الشبكات وأشكال االنترنت، بشبكة التعريف حيث

 الوثائقي والمنهج بشقية الوصفي المهنج علي الدراسة اعتمدت الجامعية،وقد
 التاريخي

                                                             

رضية ادم : إعداد عمر عبد المحمود خالد ؛إشراف د /لكترونيةالمكتبة اإل. عبد المحمود خالد عمر )1(
 )اجستيررسالة م(م 2003جامعة النيلين ،:الخرطوم _ .محمد

 إلى ة واقعها ومدى الحاجدانخدمة االنترنت بالمكتبات األكاديمية في السو.  الطيب عبد الرحمنمهدي) 2(
جامعة : ـ الخرطوم. اهللا عبد القادر بدحمد ع.  الطيب عبد الرحم؛ إشراف دديإعداد مه/ تطويره 
 .)رسالة ماجستير(م 2003النيلين، 
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 النتائج أهم ومن .  السابقة الدراسات علي االطالع الى باالضافة االستبانة وعلي
  :يلي ما الباحث إليها توصل التي

 يمكن االنترنت شبكة على موقع لديها ليست السودان في الجامعية المكتبات إن •
 .المكتبة فهارس إلى الوصول خاللها من

 الويب مع متوافقة غير الجامعية المكتبات في المستخدمة اآللية األنظمة إن •
(web) االنترنت لشبكة الدخول تتيح وال سيبس الدي نظام أي. 

 في والتجوال الملفات وتبادل ونقل اآللي البريد :مثل االنترنت خدمات تتوافر ال •
 يمكننا الذي بالقدر السودان في الجامعية بالمكتبات .وغيرها العنكبوتية الشبكة

 .انترنت خدمة توجد بأنه القول من

 السودان، في األكاديمية المكتبات من ألي الشبكة على واحد موقع يوجد ال •
 .لفهارسها خاللها من الدخول يمكن

26_ )1(
 الضوء علي ط هذه الدراسة للكشف عن نظم االسترجاع  المستخدمة وتسليهدفت
 المعلومات واسترجاعها ،وذلك من خالل ن عالبحث االُلي وإمكانياته في سبالحا

من حيث الكفاءة ، والمزايا ، ) ليةالتقليدية واالُ (المعلوماتدراسة نظم استرجاع 
والعيوب ، وكذلك معرفة مدى قدرة األنظمة المستخدمة علي مواكبة تطور تزايد 

 .المعلومات بصفة عامة
 من مناهج البحث التي تتطلبها الدراسة  كالمنهج التاريخي دد الباحثة  عواستخدمت

 .والمنهج الوصفي  والمنهج المقارن 
 :همهالت الباحثة إلي العديد من النتائج  والتي أ خالل هذه الدراسة توصومن

 من ة المؤسستين خاصمنتشابة أشكال مصادر المعلومات المنتقاة في كل _1
 CD_ROM)األقراص المدمجة (  اإللكترونية ماتمصادر المعلو

                                                             

دراسة مقارنة :نظم استرجاع المعلومات بمؤسسات المعلومات الزراعية .  حسين الصادق عثمانأحالم )1(
إعداد أحالم حسين الصادق عثمان  /نية وهيئة البحوث الزراعية السودايةللمنظمة العربية للتنمية الزراع

 ).رسالة ماجستير(م 2003جامعة النيلين ،:رطوم علي  صالح كرارر، الخ: ؛إشراف د
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 للمستفيدين  من الخدمات التي تقدمها بالمؤسستين حيث بلغت نسبة رضايوجد _2
 .سستينن عينة الدراسة في كل من المؤم%) 96(المستفيدين 

 : خالل هذه النتائج توصي الباحثة باالتيومن
 بالؤسسات معلوماتاالستفادة القصوى من إمكانيات الحاسوب بوحدات ال_1

 في تخزين ومعالجة فهاالزارعية بصفة عامة  والمؤسستين بصفة خاصة وتوظي
 مع العمل مات تبادل المعلووبث واسترجاع المعلومات وأجهزة االتصال لحالية في

 .علي تطويرها مستقبالً
 لوحدات المعلومات في كل من المؤسستين منفصلة عن ةتخصيص ميزاني_2

 المعلومات من تفعيل  طرق التزويد للحصول ة لتمكين وحدألمميزانية المؤسسة ا
 .نعلي المعلومات التي تلبي حلجة المستفيدي


 المعلومات لخدمات تعرضت لتي الدراسات السابقة اتعراض خالل اسمن

نجد أن جميع الدراسات السابقة تسعى لترتقي بخدمات المعلومات بالمكتبات 
 لتتماشى مع متطلبات العصر التقني، كما أرى أن هذه الدراسات أكدت عيةالجام

على ضرورة تدريب وتأهيل المستفيدين للتعرف على خدمات المعلومات من خالل 
 بالمكتبات ديناستقراء الدراسات السابقة أتضح أنها تجتمع على أن وضع المستفي

ما يمكن أن يقدم لهم أو  بن لجهل المستفيديكالجامعية بالنسبة لهم غير مرض وذل
 متقدمها خدمات المعلومات لهم، كما استنتج أن هذه الدراسات تجمع على محور مه

بموجب استخدام االنترنت وشبكة المعلومات لتحقيق اإلفادة القصوى من خالل هذه 
 التقنية الحديثة داخل هذه المكتبات يفالخدمتين كما كان لهم الحرص على توظ

 .ى خدمات المعلوماتمما ينعكس ذلك عل
 الدراسات على ضرورة أهمية تدريب القوى العاملة ه أكدت هذوكما

 نوع لقلمجابهة تلك التطورات ولتقديم خدمات معلومات أفضل، كما أكدوا على خ
 . عملية اإلفادةهيل التعاون والتبادل وتوحيد األنظمة اآللية المستخدمة لتسمن

 عن الدراسات السابقة كثيراً لفتخت الباحث أن هذه الدراسة ال ويرى
وبخاصة في خدمات المعلومات باعتبارها ركيزة لكل البحوث السابقة وذلك ألن 
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 هذه المواضيع من ناحية ضمنية أي ضمن لت هذه الدراسات قد تناوظممع
إال أن هذه الدراسة قد انفردت أو اختلفت عن الدراسات السابقة في جانب .دراستهم

 أنلرقمية ودورها في ترقية خدمات المعلومات باعتبار  اتموضوع المستودعا
 البيئة التقنية الرقمية على مؤسسات هجانب المستودعات هي أحدث ما فرضت
 هذه التقنية الحديثة بجانب الخدمات بطالمعلومات وتسعى الدراسة الحالية إلى ر

ي روح  هتلمواصلة ما تم بدءها في تطوير وترقية تلك الخدمات ألن هذه الخدما
المكتبات الجامعية وأكد على أن موضوع المستودعات الرقمية لم يرد ضمن هذه 

 السابقة للوصول إلى هدف الدراساتالدراسات وهذه الدراسة هي امتداد لتلك 
واحد هو تقديم خدمات معلومات مركزة ومتطورة ومتقدمة دون عبء وعناء من 

 .    جانب المستفيدين
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