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إلى من كنت إحدى ثمارهما

 والدي

ني بالدعاءتإلى من زود  

 زوجتي

 إلى إبني الغالي

 عبدالإله

 إلى من أعانني في بحثي

 اساتذتي وزملائي

 إلى كل باحث عن العلم  والمعرفة

 أهدى هذا الجهد
 
 

 
                                                    

 

 
 
 
 

 رـديــــــــــقـوت ر ــــــــــكـش
أشكر هللا أوال على ما أوالني من جزيل نعمه ومن صحة وعافية، وعلي ما أسبغ علَى من  

ل، وانطالقًا من قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : "من ال واسع فضله وكرمه. ثم اعترافًا بالجمي
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أقدم عظيم شكري وجزيل امتناني لكل من بذل جهده في تقديم  (0)يشكر الناس ال يشكر هللا "
 النصح والتوجيه، ولكل من أسدى إلَي معروفًا وأسهم بأي عون علمي مادي ملموس أو معنوي.

عبدهللا درار الذي ّضحى بزمنه الغالي في سبيل وأخصص شكري للدكتور عبدهللا محمد  
 األشراف على هذا البحث وما بخل بالغالي والثمين من أجل أن يرى هذا البحث النور.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة أم درمان اإلسالمية الفتية والقائمين عليها وأخص  بالشكر 
لقائمين علي إدارة قسم المكتبات والمعلومات لما والتقدير القائمين على كلية الدراسات العليا؛ وا

لمسته منهم جميعًا من تعاون وحسن معاملة، ولما قدموه من عون. وال يفوتني أن أشكر الدكاترة 
 األجالء الذين حكموا إستبانة هذه الدراسة وهم:ـ

العزيز عبد المنعم عبد /عوض عثمان موسى والدكتور /يوسف عيسى عبدهللا  والدكتور /الدكتور
 الشيخ.
بالخرطوم ولن أنسى في هذا المقام إسداء الشكر والتقدير إلى اسرة مجمع الفقه اإلسالمي  

الشيوخ األفاضل في األمانة العامة واإلخوة الزمالء وفاًء وتقديرًا لدفعهم المعنوي الذي كان خير زاد 
 ومعين.

لى كل من أسدى إلى من نصيحة أو توجيهًا، فإن نسيت منهم أ  حد فإن هللا لن ينساهم وا 
 فجزاهم هللا جميعًا خير الجزاء.

 قـــــائمــة المحتــويـات

 
                                        

                                                 

، ص  4ا. البــر والصــلة.  ؛ والترمــذي وقــال هــذا حــديث حســن صــحيح .ـــ كتــ 222، ص  4( رواه أبــو داود .ـــ كتــا. األد..  0)
 ؛ وغيرهما.  333



 ح

 

 الصفحة وعـــــــــــــــــوضـــــالم

  اآلية 
 أ اإلهداء

 . الشكر والتقدير
 ت قائمة المحتويات 

 ح قائمة الجداول واألشكال 
 د سة باللغة العربية مستخلص الدرا

 ر مستخلص الدراسة باللغة اإلنجليزية 
 0 الفصل األول: اإلطار املنهجي

 2 المقدمة
 3 دوافع اختيار البحث

 2 مشكلة الدراسة 
 6 فرضيات وأسئلة  الدراسة 

 7 الدراسةأهمية 
 7 أهداف الدراسة
 8 منهج الدراسة
 8 عينة الدراسة

 3 أدوات الدراسة 
 3 دراسةلل ار الزماني والمكانياإلط

 01 مصطلحات الدراسة 
 02 الدراسات السابقة 

 21 دراسةهيكل ال
 22 الفصل الثاني: الوصول احلر للمعلومات

 23 الوصول الحر للمعلومات المفهوم واألهمية والمزايا 2/0
 24 للمعلومات الحر الوصول عن تاريخية لمحة



 خ

 

 26 مفهوم الوصول الحر
 23 الوصول الحر أهمية

 30 مزايا وخصائص الوصول الحر
 32 معوقات الوصول الحر للمعلومات

 32 مبادرات الوصول الحر للمعلومات  3/2
 32 2110 العامة للعلوم األمريكية  مبادرة المكتبة

 36 م2112مبادرة بودابست 
 37 المبادرة العربية للوصول الحر )نداء الرياض (

 38 (2112، تونس 2113عالمية لمجتمع المعلومات) جنيفإعالن المبادي ال
 33 م2113إعالن اإلفال للوصول الحر للبحوث العلمية والوثائق 

 33 إعالن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
 41 مبادرة بوابات اإلنترنت  )هيناري ، اغورا ، اواري (

 42 المكتبات طرق و مصادر و الوصول الحر للمعلومات وأثره على 3/3
 42 طرق الوصول الحر للمعلومات

 46 مصادر الوصول الخر للمعلومات
 48 أثر الوصول الحر للمعلومات على المكتبات

 43 دور المكتبات في دعم الوصول الحر
الفصل الثالث: واقع مصادر الوصول احلر يف مؤسسات البحث العلمي 

 بالسودان
22 

 23 ته ومؤسساتهالبحث العلمي مفهومه وأهمي3/0
 23 مفهوم البحث العلمي

 24 أهمية البحث 
 22 مؤسسات البحث العلمي

  البحث العلمي ومؤسساته بالسودان3/2
 28 مؤسسات البحث العلمي في السودان النشأة والتطور 3/2/0



 د

 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قائمة الجداول
 

رقم  وانـــــــــــــــــــــــــــالعن الصفحة
 الجدول

 0 يوضح المبادرات الداعية للوصول الحر 42

 2 توزيع المشاركين على حس. المؤسسات التي ينتمون إليها. 72
 4 توزيع المشاركين بالدراسة على حس. تخصصاتهم العلمية 76

أهداف مؤسسات البحث العلمي )جامعة السودان المفتوحة، معهد 3/2/2
 قزمي للبحوث(الصحة العامة، المركز ال

61 

 63 واقع الوصول الحر بمؤسسات البحث العلمي  3/3
 63 البنية التحتية للوصول الحر

 71 مصادر الوصول الحر بمؤسسات البحث العلمي بالسودان
 72 تأثيرالوصول الحر على مؤسسات المعلومات
 72 الجهود المبذولة في التعلريف بالوصول الحر

 73 وصول الحر المعوقات التي تواجه ال
 74 الفصل الرابع:  الدراسة التطبيقية

 72 عرض و تحليل بيانات الدراسة ومناقشة الفرضيات
 33 اخلامتة: )  النتائج والتوصيات(

 011 الخاتمة
 010 النتائج

 014 التوصيات
 016 المصادر والمراجع

 008 املالحق
 003 (0الملحق رقم )
 028 (2الملحق رقم )



 ذ

 

 2 ركين بالدراسة على حس. جنسهمتوزيع المشا 77
 6 توزيع المشاركين في الدراسة على حس. درجاتهم العلمية. 78
 7 توزيع المشاركين في الدراسة على حس. خبراتهم العملية 73
 8 يوضح استخدام المشاركين لالنترنت 81
 3 يظهر تعلم المشاركين استخدام لالنترنت 80
 01 لمؤسسات قيد الدراسةيبين توفر خدمة االنترنت با 80
 00 تقييم المشاركين لخدمة االنترنت بمؤسساتهم 82
 02 عدد الساعات التي يقضيها المشاركين في البحث في االنترنت   83
 03 يوضح دراية المشاركون بمفهوم الوصول الحر  84
 04 يوضح مصدر معرفة المشاركين بالوصول الحر 82
 02 ى مبادرات الوصول الحريبين اطالع المشاركين عل 86
 06 جدول يكشف المبادرات التي اطلع عليها المشاركون  87
 07 يعرض النشر في مصادر الوصول الحر  88
 08 يوضح أسبا. عدم النشر بمصادر الوصول الحر 83
 03 يوضح المصادر التي نشر بها المشاركين بحوثهم 31
 21 الدراسة يوضح المواقع اإللكترونية للمؤسسات قيد 30
 20 يوضح تشجيع المؤسسات على النشر في المصادر الحرة  32
 22 جدول يوضح طرق التشجيع على النشر الحر 33
 23 يبين انضمام المؤسسات قيد الدراسة للتكتالت الداعية للوصول الحر 34
 24 يوضح معوقات الوصول الحر 32
 22 يوضح  فوائد الوصول الحر 36

 
 

 

 

 



 ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستخلص الدراسة باللغة العربية
 الجامعة : أم درمان اإلسالمية

 كلية اآلدا. –الكلية : الدراسات العليا 
 القسم  : المكتبات والمعلومات

 عنوان الرسالة : استخدام مصادر الوصول الحر للمعلومات بمؤسسات البحث العلمي بالسودان 
 ن إبراهيم.حسن فتح الرحم الباحث :

 المشرف : د. عبد هللا محمد عبد هللا درار 



 ز

 

 الدرجة العلمية : الماجستير.
 م.2102العام :
تتمثـــل مشـــكلة الدراســـة فـــي أن الوصـــول الحـــر للمعلومـــات يســـهم فـــي حـــل مشـــكلة مؤسســـات  

البحــث العلمــي  بتــوفير المعلومــات ونتــائج األبحــاث العالميــة بصــورة دائمــة وبــدون أي نــوع مــن أنــواع 
تقـــع فـــي ظـــل األزمـــات الماليـــة حيـــث ضـــعفت الميزانيـــات المرصـــودة لـــه  المؤسســـاتالقيود.الســـيما و 
 ل وخوت المعامل و انعدمت مواكبة مصادر المعلومات.وهاجرت العقو 

بالرغم من هذا الواقع ال يوجد اهتمام لدي الباحثين بالوصول الحر، كما ال يوجـد تشـجيع مـن   
تاحتهــا مجانــا، بجانــ.  مؤسســات البحــث العلمــي للبــاحثين لنشــر دراســاتهم وأبحــاثهم عبــر االنترنــت وا 

 داعية لتحقيق الوصول الحر لمعلومات. عدم انخراط المؤسسات في المبادرات ال
تكمـــن أهميـــة البحـــث فـــي طرقهـــا لموضـــوع الوصـــول الحـــر للمعلومـــات الـــذي يتصـــدر قائمـــة 
المواضـــيع الحيويـــة فـــي علـــم المعلومـــات فـــي الوقـــت الـــراهن، وتـــزداد قيمـــة الدراســـة التخاذهـــا مجتمـــع 

فــي تقصــيها ألســبا. عــدم  بحثهــا مــن مجتمــع البحــث العلمــي فــي الســودان، كمــا تبــرز أهميــة الدراســة
االســـتفادة مـــن المنشـــورات المتاحـــة إتاحـــة حـــرة، وعـــدم دعـــم المؤسســـات لالتجـــاه نحـــو اإلتاحـــة الحـــرة 

     للمعلومات كأحدث صورة لالتصال العلمي.
 تهدف الدراسة إلى : 

 التعرف على موقف الباحثين من الوصول الحر للمعلومات . .0
حث العلمي بالسودان والباحثين إلى أهميـة مصـادر لفت نظر القائمين على أمر مؤسسات الب .2

 الوصول الحر للمعلومات.
 التعرف على اتجاهات مؤسسات البحث العلمي بالسودان نحو الوصول الحر للمعلومات  .3

 ابــالمنهج التــاريخي مــن خــالل استعراضــه تواســتعاناعتمــدت الدراســة المــنهج الوصــفي التحليلــي، 
هــذه الدراســة، كمــا اعتمــدت علــى المــنهج المســحي فــي الجانــ. لــبعض الجوانــ. التاريخيــة لموضــوع 
 الميداني أو التطبيقي لهذه الدراسة . 

شملت الدراسة الميدانية عينه عشوائية من الباحثين وأعضاء هيئـة التـدريس وطـال. الدراسـات العليـا 
وحــة، فــي ثــالث مــن مؤسســات البحــث العلمــي هــي ) المركــز القــومي للبحــوث، جامعــة الســودان المفت

 معهد الصحة العامة (



 س

 

 من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :
أكــــدت الدراســــة جــــودة البنيــــة التحتيــــة التقنيــــة التــــي تمكــــن مــــن االســــتفادة مــــن مصــــادر المعلومــــات 

الدراســة إلـى أن مفهــوم  وخلصـتاإلتاحـة الحــرة علـى وجـه الخصــوص.  مصــادراإللكترونيـة عمومـًا و 
ــالوصــول الحــر للمعلومــات  وأن لــدى البــاحثين بمؤسســات البحــث العلمــي بمــا فيــه الكفايــة م يتبلــور ل

 جهود المؤسسات في التشجيع نحو الوصول الحر تحتا  لمزيد من الدعم والتكثيف. 
 من أهم توصيات هذه الدراسة :

أن تضــــع مؤسســــات البحــــث العلمــــي خطــــة لتســــويق مفهــــوم الوصــــول الحــــر للمعلومــــات.وأن تنشــــ  
مــي أرشــيفات ومســتودعات تتــيح مــن خاللهــا مــا تنتجــه مــن بحــوث ودراســات. مؤسســات البحــث العل

المكتبـات والمعلومـات  يأخصـائم و قـيبجان. تكوين كيان محلي يتولى التبشـير بالوصـول الحـر. وأن 
 بدورهم تجاه الوصول الحر للمعلومات.
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   The problem of the study is represented in the fact that the free access of 

information contributes to solving the problem of Scientific Research 
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Institutions. This is done by providing the information and the results of 

international researches permanently and without any kinds of restrictions; 

particularly, in the light of the financial crises that face many countries 

including Sudan in which budgets are weakened, minds were brain-

drained, laboratories were emptied and sources of information became 

scarce.  

     However despite these states of affairs, researchers reveal no interest to 

have free access coupled with lack of encouragement from research 

institutions to publish their studies online for free access and that these 

institutions do not participate in the initiatives that call for the free access 

to information.  

The significance of  the research resides in tackling the issue of free access 

to information, which comes first in the list of the vital topics in 

information science at the present time. The study’s importance also 

resides in the fact that it takes its subject from the scientific research 

population in the Sudan who are considered a distinctive class for their 

active role in information production and the managing of scientific 

development. Furthermore, the study’s importance can also been seen from 

its investigation of the reasons that prevent users in benefiting from the 

available free publications and lack of these institutions’ support  to free 

access to information as the most modern method of scientific 

communication.  

  The study aims to: 

1. Identify the free access of information. 

2. Identify researchers’ position on the free access to information. 

3. Get the attention of those who sponsor the scientific research institutions 

in Sudan and researchers’ attention to the importance of free access to 

sources of information. 

4. Identify the trends practiced by the scientific research institutions in 

Sudan to free access to information 

     The study adopted the descriptive and analytical method as well as 

the use the historical method through review of some   historical aspects of 

the subject of this study. In addition, the survey method was used for the 

field or practical aspects in the study.  

 The study’s data collection included a random sample that consisted of 

field researchers, faculty members and graduate students in three of the 
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scientific research institutions namely, National Research Center, Open 

University of  Sudan and the Institute of Public Health.  

The most important findings were: 

- The study confirmed the quality of the technical infrastructure that 

enables the use of electronic information sources in general and with 

free access in particular.  

- The study pointed out that researchers did not satisfactorily perceive 

the concept of free access to the information. 

- The efforts of institutions in promoting free access need more support 

and hard work.  

- There was a consensus from all subjects to the importance of free 

access to information. 

The study recommended a number of aspects the most important were:  

- Research institutions have to design a plan to the marketing of free 

access to information. 

- These research institutions have to establish archives and stores from 

which researches and findings can be accessed. 

-  Establish a local body to persuades and calls for free access of 

information   

- Librarians should do their role in the free access to information 
 


