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 المقدمة:
  عصر اإلنفجار المعرفىفى  مهمة،تطورات   المكتبات تشهد             
أصبحت المعلومات ثروة تتنافس عليها األمم إنتفاعًا بالتطور التقني المستمر، و 

المتقدمة، ديات األمم قتصاإفأصبحت صناعة المعلومات تحتّل مكانة رفيعة في 
زدهار إفي متناول الفرد بسهولة وبسرعة أّيًا كان موقعها في العالم. وب حيث أصبحت

الوسائط المعلوماتية وظهور الشبكة العالمية للمعلومات بدأ  وتعددالنشر اإللكتروني 
كما  النكستر،فهذا ما تنبأ به  (1)الرقمىالتحول من المجتمع الورقى إلى المجتمع 

على مؤسسات  وتأثيرهاتعاظم دور المعلومات  ( (1992الشيمى أشار لذلك حسن
 (2) ويمكن إجمالها في اآلتي:  ،المعلومات ومن بينها المكتبات ومراكز المعلومات

قتناء أوعية المعلومات بمختلف أشكالها يعتمد إلى حٍد كبير على إأصبح  .0
ِدي المطبوعاتاإلبداًل من  اإللكترونى التزويد   الورقية. عتماد على مزوِّ

اإللكترونية يمكن  وعيةيستفاد منها  بشكل بطئي بينما األ ،األوعية الورقيةّ  .2
 ستفادة منها في الوقت المطلوب وبالسرعة والدقة المطلوبتين.إلا

بداًل من ؛أصبح من الممكن في ظل التقنيات الحديثة تداول عدة وسائط  .0
 تداول الوسيط الورقي بمفرده.

من اإلطالع على مقتنيات المكتبة الموجودة ؛ المستفيد  األوعية الورقّية تمّكن .4
من االطالع على مقتنيات مكتبات  المكتبة الرقمية ؛لديه مباشرة بينما تمّكنه 

 تصال فعالة.إمتعددة ومتباعدة في حالة ربطها بشبكة 
لحصوووول علوووى المعلوموووات مووون األوعيوووة الورقيوووة يتوّجوووه المسوووتفيد إلوووى المكتبوووة ل .5

فتصل خدماتها إلى المستفيد أينما كان سوواء  الرقميةأما المكتبة التي يحّددها، 
 في مكتبه، أو منزله، أو معمله المرتبط بمصدرها إلكترونيًا.

                                      
القواهرة مكتبوة  -.1ط -عتواب القورن الحوادي والعشورين.أ تكنولوجيوا المعلوموات علوى  محمد فتحي عبود الهوادي.   1
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يمكن أن يستخدم العنوان المعين من  األوعية الورقية من قبل المستفيدين في  .6
تتيح وقت واحد ومكان واحد بقدر عدد  النَّسخ المتاحة منه بالمكتبة ، بينما 

ستخدام الوعاء الواحد من قبل عدد غير محدود من المستفيدين إ الرقميةالمكتبة 
  .غير المحصورين في أي زمان أو مكان 

 كل هذه التغّيرات في طبيعة الخدمات والبرامج المكتبية والمعلوماتية،رت أثَّ          
في نقل  ،العالم دانعلى نطاق واسع، متخطية بذلك الحواجز الزمانية والمكانية بين بل

مع اإلنتاج  ات التي أصبحت قادرة على التعامل والتفاعلالمعلومات عبر الشبك
تجهت المكتبات ومراكز إ. الموضوعات الذي يلبي حاجة المستفيد في شتى الفْكري 

 وعلى بهات مشروعات الرقمنة فبدأ، نحو التحول الرقمي لمجموعاتها  المعلومات
فى مستمرًا  وما زال التغير (،الواليات المتحدة  –ليابان ا –فرنسا  )المثال سبيل

  . )1(مناطق أخرى 
أن واقع المكتبات ومراكز  نجد والدول النامية،  الوطن العربيفى  الوضع أّما       

عّما هو سائد في الدول المتقدمة التى تحظى فيها  ، مختلف االمعلومات فيه
، والدعم المتواصل لتطويرها ولكن يبدو أن هتمامإلمؤسسات المعلومات بالرعاية، وا

في العديد من المكتبات ومراكز المعلومات في الوطن  ، هنالك تقّدمًا ملحوظاً 
ورش  نادت العديد من المشروعات التى  لوجود الرقمنةالعربي. حيث التحول نحو 

 العمل والمؤتمرات التى تنعقد من حين آلخر.
ت فهناك كثير من الدول العربية بذلت لهذه المشروعا ، ستجابةوا         

، مصر)لمكتبة، منها: لمجموعات ا برة نحو التحول إلى الشكل الرقميمجهودات معت
  (2)(.السعودية، والكويت والبحرين  و

أما بالنسبة للسودان فإّنه من الدول التى بدأت محاوالتها إلنشاء المكتبة            
 ،ورة التعليم العالي التى أنشات جامعة في كل والية حديثًا وخاصة عند قيام ثرقمية ال

. وهذا التوسع كان من الضروري أن يتبعه توسع في  بخالف المعاهد والكليات

                                      
مجلوووة مكتبوووة الملوووك فهووود  -مجبووول الزم مسووولم الموووالكى. المكتبوووة اإللكترونيوووة فوووي البيئوووة التكنولوجيوووة الجديووودة.  (1)

 .4ص -( . م2003م /فبراير 2002)سبتمبر  2، ع 8مج -الوطنية.
 . 6ص -مصدر سابق.مجبل الزم مسلم المالكى. (  2)  
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خدمات المكتبات ومراكز المعلومات. وّتم إعتماد التعليم المفتوح، الذي تعّد المكتبة 
م المفتوح ممثاًل في جامعة واحدة من متطلباته، ووسائله التعليمية، فجاء التعلي الرقمية

السودان المفتوحة بمثابة ثورة التعليم العالي الثانية،التى أنشأت مراكزًا تعليمية في كل 
لدعم  رقميةالبد من إنشاء مكتبة  مدينة وقرية إلدارة العملية التعليمية وبالتالي كان

  (1). موالخرط نتشار المكتبات خارج واليةإالتعليم المفتوح، وتجاوز محدودية 

 :مشكلة الدراسة
فى مجوال المكتبوات  والمهولةإنبثقت مشكلة الدراسة  نتيجة للتطورات السريعة         

والمعلوموووات الناتجوووة مووون تطوووورات تقنيوووات االتصووواالت والمعلوموووات ،مموووا سووواعد فوووى 
وأصووووبحت قبلووووة  للدارسووووين  ، ظهووووور المكتبووووات الرقميووووة التووووى شووووهدت مسووووتوى متقوووودماً 

.غيووور أن معطيوووات وغيرهوووا الجامعوووات األمريكيوووة واألروبيوووة واآلسووويوية والبووواحثين فوووى 
ا التطووور الووذى حققتووه  ذالووى مسووتوى هوو قووىَّ رْ البوواحثين والبحووث العلمووى فووى السووودان ،ال يُ 

المكتبووات الرقميووة فووى العووالم ، وموودى توظيووف خوودماتها فووى تحقيووق أهووداف مشووروعاتهم 
عملهوا فوى مجوال المكتبوات والمعلوموات   وقد الحظت الباحثة  بحكومالعلمية والبحثية . 

فوى المفهووم  والخودمات  بإحدى الجامعات السودانية  أن هنالك بعض أوجوه القصوور 
ية  التووى تقوودمها هووذه المكتبووات ، باإلضووافة إلووى إفتقووار بعضووها  إلووى المتطلبووات األساسوو

، تتالءم موع ة والبرمجيات  وقواعد البيانات والقوى العامل من األجهزة التقنية والمعدات
  هوووذه الدراسوووةلوووذلك جووواءت موووا تقدموووه مووون خووودمات وموووا تحققوووه مووون أهوووداف وفوائووود . 

محاولوووة مووون الباحثوووة بوووالتعريف بأهميوووة المكتبوووات الجامعيوووة الرقميوووة  ومووودى اسوووتخدام 
المكتبووات الجامعيووة السووودانية موضوووع الدراسووة متطلبووات رقمنووة  مصووادرها واإلسووتفادة 

 وقات التى تواجهها وتحديدها ووضع الحلول المناسبة لها.من خدماتها  ومعرفة المع

                                      
 . 0ص -م ورقة غير منشورة .2115الخرطوم ،  -جامعة السودان المفتوحة : دراسة وصفية .. مكتبة  حسنجابر عبد العزيز 1
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 تساؤالت الدراسة :
 جابة عن التساؤالت اآلتية :                                 إللتسعى الدراسة 

 ما واقع الرقمنة فى المكتبات الجامعية المدروسة ؟  .1
 ؟ة ما دواعى رقمنة مصادر المعلومات بالمكتبات الجامعية السوداني  .2
 ما متطلبات الرقمنة فى المكتبات الجامعية المدروسة؟  .3
 ما هى مشاريع رقمنة مصادر المعلومات بالمكتبات قيد الدراسة ؟  .4
 ما معايير ضبط  جودة عمليات الرقمنة ؟  .5
 المعلومات فى المكتبات الجامعية المدروسة ؟ماالنواحى القانونية لرقمنة مصادر   .6
 ؟ كتبات الجامعية الرقمية المدروسةواجه المما المشكالت والمعوقات التى ت .7

 ماهى الخطط المستقبلية لتأسيس المكتبات الرقمية بالسودان ؟ .8
 أهداف الدراسة:

 اآلتى : لىإ، تهدف الدراسة
وتوضويح مفهومهوا والمفواهيم ذات العالقوة ، مثول :  التعرف علوى المكتبوة الرقميوة، -1

 الرقمنة والمصادر الرقمبة .
لتحوول الوى ى واقع الرقمنة فى المكتبوات الجامعيوة السودانية،وأسوباب االتعرف عل -2 

 رقمنة مصادر المعلومات.
معلومووات والمشوواربع المتبعووة فووى رقمنووة مصووادر ال ومتطلبووات رقمنووة  مصووادرها ، -3

 والنوووووووواحى القانونيوووووووة ضوووووووبط عمليوووووووات الرقمنوووووووة ، ومعوووووووايير،  بالمكتبوووووووات المدروسوووووووة
 تواجهها. ربما  عرفة المشكالت التىالمترتبةعلى رقمنة مصادرها وم

حتياجات المستفيدين من المكتبات الجامعيةمعرفة  -4  الرقمية . آراء وا 
لتعورف عرض نماذج للمكتبات الرقمية فى العالم ، والودول العربيوة ، والناميوة ، واا -5

هووذه المكتبووات فووى رقمنووة مصووادرها واإلسووتفادة منهووا فووى علووى ألسوواليب التووى إتبعتهووا 
 خطيط إلنشاء مكتبات جامعية رقمية بالسودان .الت
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 أهمية الدراسة :
، ر المجووال العلمووىيلتطووو  الرقميووة  المكتبوواتهميووة أل ترجووع أهميووة الدراسووة             

ر المعلوموات الرقميوة والحاجة إلى خدمات المكتبات الجامعية الرقمية فى إتاحة مصاد
ها  فوووووى اإلطوووووالع  والبحوووووث العلموووووى، لدارسوووووين ، واإلسوووووتفادة مووووون خووووودماتللبووووواحثين وا

 وتوأتى هوذه  الدراسوة. فوى أى زموان ومكوانلحصول على نسخ من خوالل الطرفيوات أوا
لتقوووووديم حلوووووول لمشوووووكالت المكتبوووووات الجامعيوووووة التقليديوووووة بالسوووووودان بزيوووووادة عووووودد  ربموووووا

سوتيعاب أى زيوادة  فوالنهوض  خورى .أمجموعاتها، وضيق الحيوز المكوانى إلستيعابها،وا 
الرقموى حول هوذه  المشوكالت باإلضوافة الوى الحاجوة الماسوة الوى تفعيول إتاحوة  بالتحول

مجموعووات المكتبووات  عبوور شووبكات المعلومووات الداخليووة بالمكتبووات  تمكوون المسووتفيدين 
 من الوصول إليها تخطيًا للحدود المكانية والزمانية.

ات ومراكووز المكتبوو إلختصاصووىكمووا تتمثوول أهميووة الدراسووة فووى الحاجووة الملحووة         
المعلومووات الووى تكوووين تصووور سووليم للمكتبووة الرقميووة لترشوودهم إلووى كيفيووة التعاموول مووع 
الشوووكل الرقموووى الحوووديث للمكتبوووات ،وذلوووك عبووور دراسوووة حالوووة الوضوووع الوووراهن لعمليوووات 

وطوورح رؤيووة مسووتقبلية  مواكبتهووا للتطووور المهنووى والتقنووى. الرقمنووة، والكشووف عوون موودى
حالة المدروسة  ذاتها. ومما يعطى هذه الدراسوة أهميوة قلوة للمكتبة الرقمية فى سياق ال

. حسب حدود علوم الباحثوة  الدراسات المثيلة  فى السودان التى تتناول هدا الموضوع 
وتأموووول الباحثووووة أن تكووووون  الدراسووووة إضووووافة جديوووودة فووووى مجووووال المكتبووووات والمعلومووووات 

مون الدراسوات.التى وتغطوى جوانوب مهموة مون الموضووع ،وتكوون نقطوة إنطوالق للعديود 
لمهوووم ، ولفوووت نظووور القوووائمين علوووى ا الموضووووع اهوووذمووون شوووأنها إسوووتكمال الووونقص فوووى 

  المكتبات الجامعية فى السودان إلى إقامة المكتبات الرقمية ورقمنة مصادرها
                                                حدود الدراسة : 
                                                                          الحدود المكانية :

 ،السودانبجمهورية  تتمثل الحدود المكانية لهذه الدراسة المكتبات الرقمية الجامعية
                                            بوالية الخرطوم .    الجامعية متمثلة فى عينة المكتبات الرقمية

 
 الحدود الزمنية: 
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أجرت خاللها الدراسة الميدانية  التى الحدود الزمنية يقصد بها الفترة الزمنية         
( م8/11/2113-7/ 8تاريخ )من  وهى فترة ثالثة شهور إبتدءاً  للمكتبات المدروسة

                                                           .                                  الميدانية الت الشخصية والزياراتبحيث تّم فى هذه الفترة إجراء المقا
جراءمنهج الدراسة  و   : تهااا 

 :دت الباحثة على المناهج االتيةإعتم 
 وتومّ  بشقيه المسحى ودراسة الحالة لمناسبته لهذه الدراسة ، المنهج الوصفى -1      

ت الجامعيووة موضوووع توظيفووه فووى دراسووة واقووع  رقمنووة  مصووادر المعلومووات فووى المكتبووا
والحصووول علووى إجابووة لتسوواؤالت الدراسووة   ،الدراسووة  لمعرفووة الوضووع القووائم حاليووًا فيهووا 

ئص للمعلوموووات الرقميوووة واإلتجاهوووات الحديثوووة المسوووتخدمة فوووى تقنيوووات اوتحديووود الخصووو
ونظوورًا ألن هووذه الدراسووة هوودفت الووى معرفووة واقووع تجربووة المكتبووات الرقميووة  المعلومووات.
مهوريووة السووودان ،  وفووى الدراسووة  الحاليووة فووإن الباحثووة إتبعووت اإلجووراءات الجامعيووة بج

العلميووة فوووى إختيوووار العينوووة ،وتّووم إختيوووار عينوووة غيووور عشوووائية مووون المكتبوووات الجامعيوووة 
بواليووووة الخرطوووووم  ألنهووووا موووون المكتبووووات العريقووووة بالسووووودان ، كمووووا تووووّم إختيووووار عينووووات 

تبوات الجامعيووة المدروسوة . فسوويتم التركيووز عشووائية موون المسوتفيدين والعوواملين فووى المك
علوووى الشوووق الثوووانى مووون المووونهج الوصوووفى وهوووو مووونهج دراسوووة الحالوووة، بغووورض تحديووود 
الخصوووووائص والسووووومات المميوووووزة للمعلوموووووات الرقميوووووةواإلتجاهات الحديثوووووة فوووووى تقنيوووووات 

 المعلومات فى المكتبات المدروسة .
 : (ريخىاالت)الوثائقى  المنهج-2

فى مجال المكتبات فى كول الدراسوات  ( التاريخى)  الوثائقىالمنهج  ستخدمأ"         
سوووتخالص التجوووارب والمسوووببات للتخطووويط  ،ألنوووه يمكووون مووون الوقووووف علوووى السووووابق وا 

الباحثووة علووى هووذا الموونهج فووى جمووع المووادة العلميووة  وا عتموودت. ( 1)للحاضوور والمسووتقبل "
وذلوووك فرة للباحثوووة ار المتوووو المتعلقوووة بالجانوووب النظووورى للدراسوووة فوووى كثيووور مووون المصووواد

 بحصر اإلنتاج األدبى فى المجال ومراجعته .

                                      
 -م .0288الرياض : دار المريخ للنشر ،  -( أحمد بدر . مناهج البحث العلمى فى المكتبات والمعلومات .1)

 . 001ص
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لجموووع بيانوووات الدراسوووة واإلجابوووة عووون  اآلتيوووةدوات األوظفوووت الباحثوووة ذلوووك ،فوووى سوووبيل 
   :تساؤالتها

 ( .1أنُظر الملحق رقم ): الشخصية المقابلة -1
وتطلعووووات لتكوووووين صووووورة للواقووووع  ت الشخصوووويةففووووى مقدمووووة األدوات كانووووت المقووووابال 

 المستقبل . 
 .(2 ( أنُظر الملحق رقم اإلستبانة : -2

عوودد موون نات لتحقيووق أهووداف الدراسووة، بعوود تحكيمهووا موون إسووتبا وأعوودت الباحثووة أيضووًا 
   .المستفيدين فى المكتبات موضوع الدراسة المتخصصين فى المجال، على 

  :   مصطلحات الدراسة

   اً األكثر إستخدام ة فى الدراسة هىلتحديد المقصود بالمصطلحات المستخدم    
                                                                                                                                                                                  وتعريف المصطلحات على النحو التالى :                                                                                             

 المكتبات اإللكترونية :                                                          -0
"هووى التووى تسووتخدم خليطووا موون التقنيووات مووع مصووادر معلومووات تقليديووة كالكتووب        

ة خودمات ذرونية كواالقراص المدمجوة أو الشوبكات المتنوعوة ، وهوى نافوالورقية ، واإللكت
ملحقووة بالمكتبووة اإللكترونيووة تسووتفيد موون تقنيووة المعلومووات واإلتصوواالت لووتمكن المسووتفيد 
موووون الوصووووول السووووريع والموووونظم لإلنتوووواج الفكوووورى المتوووواح فووووى وسووووائط متعووووددة ، وهووووذه 

يووة ومتعووددة تعوورف بالفضوواء لوماتفووى شووتى األموواكن ، كمووا توجوود فووى فضوواءات مع الوسووائط
                                              (1) ". الرقمى

  المكتبات  الرقمية : -2
، سواء المنتجة أصال فى شوكل رقموى "هى التى تقتنى مصادر معلومات رقمية       

لووووى الشووووكل الرقمووووى ) المرقمنووووة ( . وتجوووورى عمليووووات  ضووووبطها توووى تووووم تحويلهووووا إال وأ
عووون طريوووق شوووبكة  إليهووواأو الوصوووول  سوووتخدام نظوووام آلوووى ، ويتووواح الولووووجببيلوجرافيوووًا بإ

  (2)ت "نترنحواسيب سواء كانت محلية أو موسعة أو عبر اإل
                                      

 . 4ص -مجبل الزم  مسلم المالكى. مصدرسابق . (1)

العلميووة ،  لثقافووةاإلسووكندرية: دار ا -بحوووث ودراسووات فووى المكتبووات والمعلومووات .محموود فتحووى عبوود الهووادى.  (2)
 . 61ص -م .2110
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 المكتية اإلفتراضية : -3
مووون المكتبوووات الرقميوووة ومووون المؤسسوووات لتقوووديم خدموووة  وهوووى تشوووكل روابوووط لعووودد     

ورة أيوون مصوودر الخدمووة ، وتووتم فيهووا معالجووة معينووة موون دون أن يعوورف الباحووث بالضوور 
سوووترجاعها بوووالطرق اإللكترونيوووة الحديثوووة ، ويوووتم اإلسوووتفادة  البيانوووات وتخوووزين المعلوماتوا 
مووون جميعموادهوووا وخووودماتها بوووأى وقوووت  مووون األوقوووات ، وفوووى أى مكوووان بالعوووالم عبووور 

يوودعو  الشووبكة العالميووة للمعلومووات ، وموون ثووم فهووى تفتقدالعنصوور المووادى كمكووان وممووا
 (1)البعض إلستخدام مصطلح مكتبات دون جدران .

 الرقمنة :  -0
هى "عملية تحويل البيانات الى شكل رقمى ،لمعالجتها بواسوطة الحاسووب، وعوادة          

موووا يسوووتخدم مصوووطلح الرقمنوووة فوووى نظوووم المعلوموووات لإلشوووارة الوووى تحويووول الووونص المطبووووع 
جهزة المسح الضوئى حتى يوتمكن مون عرضوها والصورة الى إشارات ثنائية، بإستخدام أحد أ

                                     (2). على شاشة الحاسوب "
 الدراسات السابقة :  

المقصوود بالدراسوات السوابقة " هوى البحووث العلميوة التوى أعودت مون قبول              
مقصووودًا  فووى نفووس نقطووة البحووث ، ألن الحكمووة موون اسووتعراض الدراسووات السووابقة لوويس

نمووا قصوود منهووا تحليوول نقوواط اإللتقوواء ونقوواط اإلفتووراق بووين الدراسووة الحاليووة   فووى ذاتهووا وا 
 لموضوع  ويمثل إستعرض الدراسات حلقة ضرورية فى الدراسة .ونظائرها فى نفس ا

 
 :تية آلتخاذ الخطوات اإلك قامت الباحثة بذولتحقيق 

لمراجع الملحقوة بوبعض الدراسوات اإل طالع على القوائم البيليوجرافية  للمصوادروا .1
 ذات الصلة بموضوع الدراسة .

البحوووث مووون خوووالل اإلنترنوووت فوووى مواقوووع  المكتبوووات الرقميوووة  للجامعوووات العربيوووة  .2
 واألجنبية والمعاهد والمدارس المتخصصة .

                                      
 2( عبد الوهاب أبا الخيل . المكتبة الرقمية ) اإللكترونية (بين النظرية والتطبيق: دراسلت عربية فى المكتبات وعلم المعلومات، مج 1

     . 44ص-.م 2112القاهرة دار غريب  للطباعة والنشر ،-. 2،ع

-م( . 2118، ) 05ع -مجلووة المعلوماتيووة . -عبوود الوورحمن فووراج . مفوواهيم أساسووية فووى المكتبووات الرقميووة . (2)
 . 07ص
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عند عرض الباحثة أدبيات اإلنتاج الفكرى قد تبين لها أن كثيرمن الدراسات  تناولت       
أكثر من جوانب المكتبات الرقمية، وأغلبها إنحصر فى المكتبات الرقمية الوطنية جانبًا أو 

بينما تعرض جزء منها  ،والعامة التى تناولت المشاريع الرقمية فى مراحلها األولى
للمشروعات الرقمية فى المكتبات الجامعية .وعرضت الباحثة بعض الدراسات فى مجال 

. وسوف تعتبر ذات صلة وثيقة بموضوع دراستها الحالية المكتبات الرقمية الجامعية التى 
البئيات التى  وفقا لترتبب يتم إستعراض الدراسات العلمية السابقة التى تم الوصول اليها ،

 .حسب سنوات نشرها من األقدم الى األحدث تناولت تلك الدراسات ، ثم ترتيبها زمنياً 
 :الدراسات فى البئية العربية 

 :  (1) م(2114)د يسى صالح محماسة عماد عر د.1
دراسة تطبيقية للمتطلبات الفنية  :"مشروعات المكتبة الرقمية فى مصر بعنوان  

عة وهى أطروحة دكتوراة فى علم المكتبات  نوقشت بكلية اآلداب بجام والوظيفية "
حلوان بمصر وقد هدفت الدراسة إلى تقرير حال المشروعات المصرية للمكتبات 

، وتحديد المتطلبات الفنية والوظيفية لبناء المكتبات الرقمية فى مصر يمهالرقمية وتقي
أهداف الدراسة إستخدم الباحث من خالل وضع إطار منهجى إسترشادى . ولتحقيق 

المنهج المسحى الميدانى بغرض رصد خصائص المشروعات محل الدراسة . ومن  
عريفًا إصطالحيًا يتضمن تبنى تأبرزها  كانالنتائج التى توصلت إليها الدراسة 

ضرورة وضع تنظيم وطنى و  العناصر الفارقة فى تحديد أبعاد المكتبة الرقمية ،
لمشروعات المكتبة الرقمية ، أو تبنى هئيات ومؤسسات قومية وتجارية لمبادرات 

كما أن قواعد  المكتبات لرقمية وتوفير الدعم المالى لها ،باعتبارها مشروعات قومية 
ثل أشكال المصادر الرقمية بالمكتبات  موضوع الدراسة ، مع زيادة التوجه البيانات تم

،كما خلص الى أن مشروعات نحو إستثمار من مصادر اإلنترنت المجانية ،
المكتبات الرقمية فى مصر بدأت فى إطار تطبيقى وممارسات مستقلة منذ عام 

                                      
: دراسة تطبيقية للمتطلبات الفنية والوظيفية  مشروعات المكتبة الرقمية فى مصرصالح محمد .  عيسىعماد  1.

القاهرة : جامعة حلوان ،  -هادى ؛ زين الدين عبد الهادى ./ عمادعيسى صالح ؛ إشراف محمد فتحى عبد ال
  www.cybrarians.info/index.phpرسالة  )دكتوراة (  متاح فى  -م . 2114قسم المكتبات والمعلومات ، 
 م . 2102/ 01/6تاريخ االطالع على الموقع 
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ل العاملين بتلك ينقصها التنظيم والتنسيق وأيضا ضعف المحتوى وتأهي م (1995)
فتقار المشروعات المصرية الى سياسة مستقلة للحفظ الرقمى  المشروعات ، وا 

نحصرت                                              .على تحديث الوسيط أساليب الحفظ الرقمى  وا 
 : (1) م( 2002دراسة أحمد فرج أحمد ) -2

يووين : والتحووديات وأثرهووا علووى مهنووة المكتببعنوووان " المكتبووات الرقميووة المفوواهيم         
مفواهيم المكتبوة الرقميوة والمكتبوة هدفت الدراسة لتوضويح   " دراسة بين الواقع والمأمول

  الدراسووووة التحوووديات والصوووعوبات التووووى كترونيوووة والمكتبوووة اإلفتراضووووية ،كموووا تناولوووتلاإل
ميووة المجموعووات تواجووه المكتبووات الرقميووة ، موون عوودة جوانووب ، كالتحووديات الخاصووة بتن

   المتعلقووووووة بمشوووووواركة مصووووووادر المعلومووووووات والخوووووودمات، والمرتبطووووووة بتنظوووووويم المكتبووووووة و ،
الرقميوووة ، وحقووووق الموووؤلفين ،وكوووذلك التحوووديات الخاصوووة بالوصوووول الحووور للمعلوموووات 
وبحفظ واختزان مصادر المعلومات الرقمية ، ثم تناولوت الدراسوة توأثير المكتبوة الرقميوة 

 . على مهنة المكتبيين

                                      
مد . " المكتبات الرقمية ، المفاهيم والتحديات وأثرهاعلى مهنة المكتبيين : دراسة بين الواقع أحمد فرج أح 1

بالجودة الشاملة دراة المكتبات ومراكز المعلومات والمامول " ورقة بحث مقدمة فى مؤتمر األلساليب الحديثة ال
 م .2115،  االسكندرية
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  :(1)م (  2002دراسة ناريمان إسماعيل متولى)   -3
: دراسة فى الحوار  العصر الرقمىبعنوان "حماية حقوق التأليف الحر فى       

تناولت فى دراستها الحوار الدائر بين المؤيدين  ."الدائر بين المؤيدين والمعارضين 
د هدفت هذة الدراسة إلى والمعارضين لمسألة بيع المعلومات الرقمية للمستفيد . وق

، التعريف بحقوق الملكية الفكرية ، وبخاصة حقوق التأليف الرقمية محليًا وعالميًا 
حماية حقوق التأليف ، ومدى تحديث التشريعات الوطنية  إلى جانب التعريف بوسائل

وقد إتبعت حتى تتالءم مع الوضع الحالى لحقوق المؤلف فى العصر الرقمى . 
ج الوصفى . ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة هنالك إجماع الباحثة المنه

على ضرورة إضافة أحكام وتشريعات جديدة لمكافحة الجرائم المرتبطة بحقوق 
التأليف  ، وأن القفزة الرقمية الجارية فى العالم قد أثرت على حقوق المؤلف والملكية 

الى نتيجة مهمة وهى أن مسألة بيع الفكرية بشكل عام ، كما توصلت الدراسة أيضًا 
المعلومات للمستفيدين تهدد التوازن الموجودبين حق المؤلف فى التمتع بما يدره عليه 
إنتاجه الفكرى الذى تكفله اللوائح واألنظمة المعمول بها فى أغلب دول العالم ، وحق 

لها أى التى يحتاجها للبحث والدراسة وليس  المستفيد فى الحصول على المعلومات
  حواجز .بدون أية  معوقات أو جانب تجارى 

 : (2)م (  4101دراسة غانم نذير ) – 5
وقوود هوودفت  .خوودمات المكتبووة الرقميووة : مقوماتهووا وطوورق تقويمهووا "" بعنوووان           

الدراسة إلى تسليط الضوء على خدمات المكتبوة الرقميوة ، موع إبوراز أنواعهوا ومقوموات 
تاحتهووووا ، م ركووووزًا علووووى الطوووورق والمنهجيووووات اإلحصووووائية والكميووووة والنوعيووووة تطويرهووووا وا 

منها ،ولتحقيق أهداف الدراسوة  المستخدمة فى تقديمها وقياس مستوى رضا المستفيدين
إتبع الباحث المنهج الوصفى . ومن أهم النتوائج التوى توصولت اليهوا الدراسوة إن إتاحوة 

روط والمواصوووفات ، التوووى خووودمات المكتبوووة الرقميوووة يتطلوووب تووووفير حووود أدنوووى مووون الشووو

                                      
الحر فى العصر الرقمى : دراسة فى الحوار الدائر بين  حماية حقوق التأليف . ناريمان إسماعيل متولى 1

تاريخ االطالع على  //:www.Profnariman.com/index.php http: متاح فى  -المؤيدين والمعارضين .

 م 21/01/2102الموقع 
فى وقائع المؤتمر الحادى والعشرين لإلتحاد  -اتها وطرق تقويمها .خدمات المكتبة الرقمية : مقوم غانم نذير . 2

م (حول المكتبات الرقمية العربية . المجلد  2101أكتوبر  8-6العربى للمكتبات والمعلومات المنعقد فى بيروت )

 . 018-88ص ص  -م . 2101األول ، بيروت :
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وضوووورورة إعتموووواد الطوووورق يتعووووين علووووى المكتبووووات العربيووووة توفيرهووووا والعموووول بموجبهووووا . 
اإلسوتراتيجية ،  ى تحقيق خدماتها الرقميوة ألهدافوهواألساليب التى تمكنها من قياس مد

ووضع مبوادرات لصوياغة مواصوفات ومؤشورات قيواس متعلقوة بخودمات المكتبوة الرقميوة 
 ع بيئة وواقع المكتبة العربية .بما يتناسب م

 : (1) م( 2010)دراسة نهلة فوزى مصطفى  -2
فى العصر الرقمى"  إلختصاصى المعلوماتاإلبداعية  بعنوان " تنمية المهارات

.وهدفت الدراسة إلى توضيح المفاهيم المتعلقة بتنمية إختصاصى المعلومات بما 
ى ضوء المتغيرات المستمرة فى فيتفق مع الواقع الفعلى لدور مهنة المعلومات 

العصر الحالى ، وأيضًا معرفة دور إختصاصى المعلومات فى البئة الرقمية ، 
تبعت الباحثة إوتحديد المهارات التى يجب توفرها فى من يتعامل مع هذه البيئة . 

 )التاريخى(المنهج الوصفى لمالءمته لطبيعة الدراسة باإلضافة للمنهج الوثائقى
من نتاج الفكرى فى هذا المجال  . وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة لمراجعة اإل

النتائج أهمها أن هنالك صفات يجب أن تتوافر فى إختصاصى المعلومات وتتطلبها 
متالك كفايات البحث عن  بيئة العمل الرقمية مثل اإللتزام بأخالقيات المهنة ، وا 

تقان استراجيات البحث اإلل كترونى . كما أشارت الدراسة إلى المعلومات والمعرفة . وا 
أن الجهات المسئولة عن تأهيل وتطوير إختصاصى المعلومات لمواحهة تحديات 
البيئة الرقمية تتمثل فى أقسام المكتبات والمعلومات ، وكذلك المكتبات ومراكز 
المعلومات ، والجمعيات واإلتحادات المهنية للمكتبات والمعلومات ، فضاًل عن 

وعصر المعلومات الرقمية نفسهم لرفع كفاءتهم وا عدادهم بما يتناسب المكتبيين أ
 .والمعرفة 

 
 

                                      
فى وقائع المؤتمر الحادى  -المعلومات فى العصر الرقمى .نهلة فوزى مصطفى . تنمية المهارات اإلبداعية إلختصاصى  1

م (حول المكتبة الرقمية  2101أكتوبر  8-6والعشرين لإلتحاد العربى للمكتبات والمعلومات المنعقد فى بيروت )

- 450ص ص  -م . 2101. المجلد األول ، بيروت :-الغرض التحديات . –العربية  : عربى @ نا : الضرورة 

421  . 
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 الدراسات باللغة االنجليزية فى البئية االجنبية :
                   )  1) : مArms ,William (2000) )ولـيم   آمـزدراسة   -1 

ضوووعه ( وقووود و libraries  Digital  (وهوووى دراسوووة علوووى كتووواب بعنووووان         
المؤلف على شبكة اإلنترنت مجانا بعد ثالث سنوات مون نشوره . وتوم تنقيحوه وتحسوينه 

م(  ، وجوواء الكتوواب فووى أربعووة عشوور فصوواًل عووالج فيهووا المؤلووف كثيوورًا موون 2112عووام)
قتصوووووادية إلجتماعيوووووة واإلقضوووووايا  المكتبوووووات الرقميوووووة منوووووذ انشوووووائها مووووورورًا بالقضوووووايا ا

ة، وتكوين المجموعات الرقميوة ثوم والجوانب الفنية والتقني والقانونبة المرتبطة بإنشائها ،
ستكشووافها وصووواًل الووى التوقعووات المسووتقبلية إسوواليب إتاحووة النصوووص ونظووم وأسوواليب أ

    للبحث فى مجال المكتبات الرقمية .
 )2(م(Michal ,Hart ( )2002   (مايكل هارت  دراسة  -2

    Organizing for digitization at Oregn State “   بعنوان:

university:Acas study and comparison with ARL Libraries”  

هذه  الدراسة هوى عبوارة عون دراسوة حالوة لمشوروعات الرقمنوة فوى مكتبوات واليوة       
. وقود توم فوى هوذه  الدراسوة تقسويم خطووات ومراحول الرقمنوة الوى (Oregn )جوون يأور 

التوواأليف والنشر،والتصوووير الرقمووى، والمعوودات سووتة خطوووات رئيسووية : اإلدارة وحقوووق 
ختيار اإلدارات المسوووئولة وت ديووود المهوووام حوالبرمجيوووات، وتصوووميم المواقوووع اإللكترونيوووة،وا 

وبعد ذلوك يقوارن الباحوث نتوائج دراسوته هوذه موع نتوائج دراسوة إستقصوائية التى تقوم بها،
   . (ARL جمعية المكتبات البحثية)إجريت فى وقت سابق من قبل 

  
 
 
 
   )1 ((Spohrer, James Henry)دراسة جيمس هنرى سبوهر-3

                                      
 145.-p.144-Press, 2000.itUSA:M -.DigitalLibraries .rms,William Y.A1   

(2)   Hart ,Michael (2008) .OrganizingDigitizationat Oregon State University: Acase Studyand 

Comparison with ARL Libraries.- Gournal of Academic Librarianship, Vol 34No5.-p44-451 . 
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 California) وهى دراسة حول تطوير مشروع المكتبة الرقمية لجامعة كاليفورنيا     

Digital Library ( CDL  ) 
وكوووان الهووودف مووون إنشووواء المكتبوووة الرقميوووة هوووو وضوووع نظوووام لتلبيوووة إحتياجوووات         

إلرتفاع تكلفوة المعلوموات فوى المكتبوات التقليديوة مون كتوب  المستفيدين واألساتذة  نسبة
ودوريووووات  أصووووبحت تشووووكل أزمووووة بالنسووووبة للمكتبووووات الجامعيووووة فووووى الواليووووات المتحوووودة 
األمريكيووووة ،ولووووذلك جوووواءت مبووووادرة  مشووووروع المكتبووووة الرقميووووة . قامووووت مجموعووووة موووون 

يوذ بإعتموادات ماليوة األساتذة والمكتبيين واالداريين بوضع مخطوط المكتبوة ومبوادرة التنف
  مليوووون دوالر لسوووبعة شوووهور والمرحلوووة الثانيوووة (0.5)علوووى مووورحلتين . للمرحلوووة االولوووى 

مليون دوالر لمودة سونة ، وتوم وضوع نظوام  معلوموات رقموى وتكووين المجموعوات  ( 4)
تاحتها للباحثين والطلبة الرق  م(.0227فى نوفمبر) مية وا 

 الدراسات فى البئية السودانية :
 (2:)م(  4111اسة أحمد بابكر حسن )در  -0

بعنوووووان "دور المكتبووووة اإللكترونيووووة فووووى دعووووم بوووورامج التعلوووويم عوووون بعوووود فووووى             
مؤسسووووات التعلوووويم العووووالى فووووى السووووودان : دراسووووة حالووووة المكتبووووة اإللكترونيووووة بجامعووووة 

عوم السودان المفتوحة " هدفت الدراسة الى التعرف على دور المكتبة اإللكترونيوة فوى د
برامج التعليم عن بعد فى مؤسسات التعليم العالى فى السودان وذلك من خالل دراسوة 
حالووووووة المكتبووووووة اإللكترونيووووووة بجامعووووووة السووووووودان المفتوحووووووة وألهميووووووة مشووووووروع المكتبووووووة 
اإلفتراضية للجامعات السودانية فى دعم البرامج الدراسية فوى مؤسسوات التعلويم العوالى 

( والموونهج  لتوواريخى)  لوثووائقىاتخدم الباحووث الموونهج سووإموون خووالل التعلوويم عوون بعوود . 
 الوصووفى بشووقيه المسووحى ودراسووة الحالووة . وتوصوولت الدراسووة إلووى النتووائج اآلتيووة : أن

( مووون أفوووراد عينوووة الدراسوووة فوووى المراكوووز التعليميوووة التوووى أجريوووت فيهوووا % 27.8نسوووبة )
التعوووواون بووووين توووودعم مجوووواالت  الدراسووووة موافقووووون بشوووودة علووووى أن المكتبووووة اإللكترونيووووة

                                                                                                          
)1(Spohrer, James Henry. CaloforniaDigital Library .- In la bibliotheque numerique    

decembre 1997 , Visite le {3l6/2010}[En ling][ :http:llarcives .univ-lyon 

frl243/2spohrer.01htm]   
سسات التعليم العالى فى أحمد بابكر حسن . دور المكتبة اإللكترونية فى دعم برامج التعليم عن بعد فى مؤ 2

 -السودان : دراسة حالة المكتبة اإللكترونية بجامعة السودان المفتوحة ، إشراف عباس الشاذلى عوض الكريم .

 غير منشورة . ( م ) رسالة دكتوراة  2117، كلية اآلداب -. الخرطوم : جامعة النيلين 
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ن بشووووودة علوووووى أن المكتبوووووة ( مووووونهم موافقوووووو % 26المكتبوووووات الجامعيوووووة ، وأن نسوووووبة )
 اإللكترونية تتيح مصادر المعلومات لجميع المستفيدين .

وموون أهووم توصوويات الباحووث بضوورورة أن تقوووم وزارة التعلوويم العووالى والبحووث العلمووى    
لجامعووات السووودانية لتسووتفيد منهووا دعم المسووتمر لمشووروع المكتبووة اإلفتراضووية للووبتوووفير ا

   جميع مؤسسات التعليم التعليم العالى فى السودان . 
 (1( : م(4111ل ) دراسة بلة أحمد بال  -4

كترونية فى السودان : دراسة تطبيقية على والية لإلالمكتبة ا "بعنوان              
 ترونية والدور الذىلتعرف على ماهية المكتبة اإللكا لىإالدراسة  هدفت  "الخرطوم 

ستخدم الباحث المنهج الوصفى ودراسة الحالة ، وا عتمد الباحث تضطلع به في السودان،  وا 
فى جمع بيانات الدراسة على المقابلة واإلستبيان ، ومن أهم النتائج التى توصل إليها 

من القصور فى الباحث ضعف المكتبة اإللكترونية فى السودان ، ألنها مازالت تعانى 
من أسها التمويل الذى يتسبب فى كثير عظم المقومات األساسية للمكتبة اإللكترونية وعلى ر م
الموارد المادية والبشرية . ومن أهم توصيات الدراسة  مما ينعكس سلبًا علىمشاكل ،ال

  هاالتى وردت فى األنموذج .تحديد مستلزماتو  اإللكترونيةضرورةالعناية بقيام المكتبة 

                                      
راسة تطبيقية على والية الخرطوم : رؤيوة مسوتقبلية / إعوداد . المكتبة اإللكترونية فى الّسودان د اللبلة أحمد ب (1)

قسوووم ،  كليوووة اآلداب -. الخرطووووم : جامعوووة النيلوووين -الشوووادلى عووووض الكوووريم  .بلوووة أحمووود بلوووة ؛ إشوووراف عبووواس 
 (رسالة دكتوراة غير منشورة .)  -م . 2117المكتبات والمعلومات ، 
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 ( 1):م(4111عبد المجيد يوسف محمد على ) دراسة منهل-3 
لمكتبات ها فى ترقية خدمات المعلومات فى الكترونية ودور إلبعنوان "المكتبة ا       

 "  المفوحة دراسة حالة المكتبة اإللكترونية بجامعة السودانالجامعية:
لى فى هدفت الدراسة إلى التعريف بالمكتبات الجامعية وتشجيعها إلستخدام النظام اآل

المكتبة اإللكترونية فى ظل وجود شبكات ت إلى الدور الذى يمكن أن تؤدية عملياتها وأشار 
 التاريخى() لوثائقىت والتعاون مع المكتبات األخرى.إستخدمت الباحثة المنهج االمعلوما
أن  ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الباحثةفى بشقية المسحى ودراسة الحالة.والوص

بين تقنيات الحاسوب واإلتصاالت أدى الى ظهور أشكال جديدة من نظم بث  المزاوجة
 المحليةعالية التقنية ،كاإلنترنت وقواعد البيانات العالميةو  المعلومات
على إدخال المكتبات التقليدية) الورقية ( وأوصت الباحثة بتشجيع.اإللكترونية()المكتبة

التعامل  ت التدريبية للمستفيدين وا عالمهم بكيفيةوتكثيف الدوراخدماتها،التقنيات الحديثة فى 
 .مع المكتبة اإللكترونية

 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة :
معيوة من خالل العورض السوابق للدراسوات التوى أجريوت نالحوظ أن المكتبوة الجا       

الحديثوة  فى ظل تطورات تقنيات المعلومات واإلتصاالت الرقمية أصبحت أمرًا جوهرياً 
كمووا نالحووظ أن هووذه الدراسووات رغووم أهميتهووا ال يمكوون اإلعتموواد علووى نتائجهووا ألنهووا أمووا 

،أودراسووة فووى بيئووات عربيووة ومحليووة و أجنبية درسووت مشووروعات وتجووارب بشووكل عووام 
جوانووووب محووووددة موووون بيئووووة المكتبووووات الرقميووووة ، مثوووول المتطلبووووات الماديووووة والفنيووووة ، او 

وغيوور  ب لحقوووق الملكيووة الفكريووة فووى البيئووة الرقميووة ، أو جوانوو المجموعووات الرقميووة ،
دراسووة ميدانيووة لكوول محوواور المكتبووات  ذلووك موون المتطلبووات المنفووردة ، ولوويس موون بينهووا

الجامعيوووة الرقميوووة . ولوووذا رأت الباحثوووة أن هنالوووك حاجوووة ماسوووة لدراسوووة هوووذا الموضووووع 
 لك أن النمواذج التوىلإلعتبارات التى أوضحت عن أهمية الدراسة . كما أن ما يعزز ذ

، لووذلك نسووتطيع أن ةدانيووة شوواملة فووى المكتبووات المدروسووجريووت لووم تفوورد لهووا دراسووة ميأ
نقول بأن الدراسة الحالية تمتواز عون سوابقاتها فوى أنهوا أكثور شومولية فوى تغطيوة جميوع 

                                      
نيوة ودورهوا فوى ترقيوة خودمات المعلوموات فوى المكتبوات الجامعيوة  منهل عبد المجيد. يوسوف . المكتبوة االلكترو  (1)

، قسووم المكتبووات كليووة االداب  -:جامعووة النيلووين .الخرطوووم -رونيووة بجامعووة السووودان .دراسووة حالووة المكتبووة االلكت
 (رسالة ماجستير غير منشورة . )م2112،والمعلومات
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محاور إنشاء المكتبات الرقمية ، فضاًل عن ذلك فوإن الدراسوة الحاليوة تطموح أن تتقودم 
 راسات السابقة فى جوانب كثيرة منها :على الد

 نشأة المكتبات الرقمية الجامعية ووظائفها .-0
 -متطلبات وتجهيزات المكتبات الرقمية الجامعية .-2
 مصادر المعلومات الرقمية .-0
 العمليات الفنية للمكتبات الرقمية.-4
 العاملون بالمكتبات الرقمية الجامعية .-5
 مكتبات الرقمية الجامعية .الخدمات التى تقدمها ال-6
 أسباب التحول الى المكتبات الرقمية .-7
 المشكالت التى تواجه المكتبات الجامعية الرقمية .-8
 نماذج للمكتبات الرقمية .-2
يمكووون القوووول بوووأن هوووذه الدراسوووة تعووود محاولوووة لتالفوووى بعوووض  موووا تقووودم  ،لكووولو        

ما أتسم به بعضها من قصوور فوى مظاهر القصور المنهجى فى الدراسات السابقة ، و 
اإلطار النظرى ، وا همال بعض آخر لجوانب أساسية من محاور المكتبة الرقميوة التوى 

، كموا أن الدراسوة الحاليوة تعتبور إمتودادًا للدراسوات السوابقة  تؤثر على تحقيق أهودافها .
ن ، مكتبة رقميوة نموذجيوة فوى السووداا فى كونها تحاول التخطيط إلنشاء وتختلف عنه

 يمكن اإلهتداء بها عند الشروع فى تأسيس المكتبات الرقمية .
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