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 الفصل األول
  اإلطار العام

 .المقدمة. 1.1
تقنية  كما أن .المجتمعات العصرية الحاسب اآللي وتطبيقاته جزءا  ال يتجزأ من حياةلقد اصبح 
فاستطاعت هذه ،  الحاسب اآللي أخذت تغزو كل مرفق من مرافق الحياة يلعالمعلومات المبنية 

التقنية ثم ولدت شبكة اإلنترنت من رحم هذه . التقنية أن تغّير أوجه الحياة المختلفة في زمن قياسي
الوصول إلى أي  من خالل روابط االتصاالت نونستطيع اآل .أحدث طوفانا  معلوماتيا   الذي راألم

 صادر، وكذلك إلى مئات اآلالف من م اإلنترنتت جهيزاشخص آخر على ظهر األرض لديه ت
لى  ، المعلومات لتحقيق أكبر قدر من المعرفة ليتم  العنكبوتية ، ماليين من صفحات الشبكةالوا 

شبكات اإلتصال و أصبح تصفح المواقع اإللكترونية  تر وقد تطو  .استثمارها في شتي ضروب العلم
وأصبحت تقنيات المعلومات  الحواسيبعبر الهاتف المحمول بسرعة وجودة توازي التصفح على 

باإلضافة إلى مرونتها هذا . اد استخدامها بسرعة، وز  واالتصاالت الرقمية الجديدة سهلة المنال
، وفي كل جوانب دورة  المختلفة ةالعلمي اتالنشاط، خاصة في  وتحررها من حدود الزمان والمكان

 ، حتى قلبت المعلومات
 أصبحت حيث قطاع المعلومات ماحدث في ولعل من أبرز آثار ذلك. عقب األمور رأسا على

منذ آالف السنين  عكس، بعد أن كان ال األخيرة تذهب بنفسها إلى المستفيدين السنوات خالل المكتبات
كما نتج عن ذلك أنماط جديدة من المكتبات لم تكن . (1)بأنفسهم إلى المكتباتالمستفيدون  يذهبأن 

، وقد أصبح مجال  اإلفتراضيةالمكتبات  أوالرقمية المكتبات لعل أشهرها  و قبل ، ذي منمعهودة 
، إلى جانب  أكاديمي حيوي يهتم به باحثو الحاسبات اإللكترونية الرقمية اليوم تخصص المكتبات

حيث يندر أن تجد باحثا أو طالبا  ، فضال عن اختصاصيي المكتبات والمعلومات العلماء بصفة عامة
 كبيرا  ا تزايد   رقميااإلنتاج الفكري المنشور  كما تزايد. في مجال تخصصه رقميةأو عالما ال يمتلك مكتبة 

 . (2)الدورياتو  واألوراق البحثيةالكتب  في مجال
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بشكل فاعل في  شكل اختراع حروف الطباعة المتحركة انعطافا تاريخيا مهما ، وأسهملقد 
مجال نشر المعرفة البشرية بمجاالتها المختلفة ، وأدى إلى تضخم كبير في حجم في إحداث ثورة كبيرة 

  .كان من ابرز سمات المرحلة التي أعقبت هذا الحدث نتاج الفكري العالمي ، الذياال
 :البحث مشكلةتعريف . 1.1

 :في البحث مشكلة تكمن
من ستفادة لال اوتوظيفهالمهارات التقنية للباحثين والطلبة بمختلف مستوياتهم العلمية ،  تطويرعدم  . أ

 .العلمية انجاز البحوث  في ات الرقميةمكتبال خدمات
وتنويعه بما يغطي في الجامعات السودانية  الرقمية اتمكتبالرقمي المتوفر في الحجم المحتوى قلة  . ب

 .صات العلمية واإلنسانيةجميع التخص
 :البحث فاهدأ .1.0

تطوير أنظمة إلكترونيـة متكاملـة تعمـل وفـق المعـايير العالميـة وذلـك لتحويـل أنشـطة العمـل الجـامعي . أ
 .اإللكترونيمن األداء التقليدي إلى األداء 

 سبل لتيسيرالتعامل مع مصادرالمعلومات  تقديم مقترحات عملية العتماد أساليب جديدة في. ب
 .للمستفيدين بالسهولة التي تحقق اإلفادة الكاملة تهاإتاح

تاحها و سهولة تحديث و المعلوماتومشاركة مصادر إمكانية تقاسم  . ج بصورة دائمة وعلى  تهاا 
 .مدار الساعة

 .التكنولوجي ة للدعموحدوتطوير  الواقع الرقمي ببناءاالندماج مع  . د
 :أهمية البحث. 5.0

إنشاء  خالل منوذلك  مجال التقنية الرقميةبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهتملقد 
ومن قبلها شبكة معلومات الجامعات السودانية ( شمس)الجامعات السودانية ودعم الشبكات مثل شبكة 

(SUIN) الوزارات  لتؤدي دورها في رفد منتسبيها من األساتذة والباحثين والطلبة ، فضال عن منتسبي
حيث . في مختلف االختصاصات العلميةت لمعلومااألخرى بما استجد من بحوث علمية ، ومصادر ل

 تطوير والن ،لباحثين اكثير من دي ل عنها االستغناء ال يمكن أداة الرقمية المعلومات تقنية أصبحت
ص ى آخر ما توصل إليه العلم في كل تخصبالحصول علمرتبط  الجامعات في العلمي والبحث التعليم
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للباحثين في انجاز  فعالة وسيلة تكونل وتحديثها( االفتراضية) الرقمية المكتبات تطوير يجب لذا ،
 بدورها التي ، (االفتراضية) الرقمية المكتبات الى للتحول التقنية استغالل هذه عبربحوثهم العلمية 

  .المرجوةبالشكل الذي يحقق الفائدة  الرقمية التقنيات في المعرفة منكافي  قدر توافر تتطلب
  :المنهجية .4.0

  .والمنهج التطبيقي المنهج الوصفي التحليليتم إستخدام 
و اإلنترنت  الدورياتع و البحوث و ـالمراج هيعلومات ـلجمع الم أدوات البحث :أدوات البحث .1.0

 .و االستبانه والتدريبوالدراسات السابقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : أسئلة وفروض البحث .1.0
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 أسئلة وفروض البحث( 1.1)شكل رقم 

 :البحث حدود. 2.0
 جامعة غرب كردفان  -والية غرب كردفان  -السودان 

في تيسير الحصول علي المعلومات أهمية التقنية الرقمية:فرض  

 

 يستبعد :ال

 السؤال

 الثاني

 

 يفإحتمال ضع
يستبعد: يدرج ويرصد: كبير إحتمال   

مشروع ينطوي علي : ال
 مخاطر يجب رفضه

 

هل يمكن إعادة التصميم لجعل هذا الفرض غير 
 الزم؟

 

 

 ما مدي التأكد من ذلك؟ 

 

 

هل تعتبرالتقنية الرقمية مهمة في عملية 
 تيسير الحصول علي المعلومات؟

 

 السؤال

 األول

 
 نعم

غير 

 مؤكد

 نعم

إعادة تصميم المشروع إلضافة أنشطة 
 علي نواتجه أو صياغة أهدافه

 

 السؤال

لثالثا  
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 :الدراسات السابقة .1.9

للوقوف و الدراسة بإعتباره أحد االتجاهات الحديثة في مجال علوم الحاسوب موضوع همية أل
قد وجدت دراسات تناولت موضوع الوصول فعلى مدى توافر دراسات ذات صلة بموضوع البحث، 

الوصول الحر إلى المعلومات يعد  حيث أصبح . شكاله المختلفة في بيئات مختلفةوأ للمعلومات الحر
ل على أدجال المكتبات والمعلومات ، وليس اليوم من أكثر الموضوعات حضورا على الساحة في م
لفال عام م، ومبادرة ا2002رة بودابست عام ذلك من كثرة المبادرات العالمية في هذا المجال مثل مباد

وفي هذا الصدد  .من المبادرات وغيرها م 2002م، ومبادرة معهد ماساشوستس للتقنية عام 2002
 على سبيلللمعلومات الوصول الحر تقنيات لبعض الدراسات التي تناولت  تعرض الباحثيسوف 
 :المثال

في المكتبات  بعنوان األنظمة اآللية المتكاملة (2)م2002دراسة األستاذ سامح زينهم عبد الجواد. 1
جزأين، شاملة لموضوع النظم اآللية واستخدامها في وهي دراسة نظرية في  ، ومراكز المعلومات

المكتبات من تاريخ الميكنة حتى اختيار وتصميم النظم اآللية وأنظمتها الفرعية وأمنها واالتجاهات 
 .الحديثة لها، من البوابات والمكتبات الهجين وموفري خدمة التطبيق

قواعد البيانات "عنوان ب (2).أحمد أبوعجميةدراسة الدكتورة إيمان فاضل السامرائي واألستاذة يسرى . 2
ولت الدراسة موضوع النظم في مجال ا، حيث تن"ونظم المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات

التعليم العالي والبحث العلمي، إال أنها اقتصرت على نوع واحد من االستخدامات وهو استرجاع 
ى طرح أهم البرمجيات ونظم المعلومات المستخدمة المعلومات من أجل البحث، كما تطرقت الدراسة إل

 .عالميا في مجال المكتبات والمعلومات
وتتعلق باستغالل النظم الخبيرة في عملية البحث في  (1)م1891 دراسة سوزان كوج وجون سميث. 3

الباحثان تطوير نظام بحث ذكي  يحاولاالسترجاع المباشر، حيث   النص الكامل من خالل خط
يساعد المستفيد النهائي على تعيين المفاهيم ذات الصلة بموضوع البحث من قاعدة المعرفة، والتي 
تحتوي على النص الكامل وباستخدام اللغة الطبيعية، وهذا النظام يعمل مع النص غير المعالج، 

 .ويحتوي على قاعدة معرفة الستراتيجيات بحث لكل المحتوى
 (6)م٥٩٩١دراسة المناعي . 4 
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تهـدف هــذه الدراســة إلــى التعريــف بأنمــاط برمجيــات الحاســوب التعليميــة المســتخدمة فــي العمليــة 
التعليمية وتحديد المعـايير التـي يجـب توافرهـا فـي برمجيـات الحاسـوب التعليميـة جيـدة التصـميم واإلنتـاج 

أثبتت النتائج مـدى فاعليـة اسـتخدام الحاسـوب  وقد. وتقديم نموذج مقترح لتصميم برمجية تعليمية جيدة 
وســيلة مســاعدة فــي التعلــيم ، وقــدمت الدراســة تصــميم مقتــرح إلنتــاج برمجيــة تعليميــة جيــدة تجمــع بــين ك

 التعليم بمساعدة الحاسوب وبين استخدام الحاسوب وسيلة مساعدة في إدارة العملية التعليمية
المكتبة االفتراضية العلمية العراقية وأثرها في جودة : بعنوان (7)م.2.1عبد الستار شنين الجنابي. 1

 االفتراضية العلمية العراقية المكتبة مفهوم توضيح البحث العلمي جامعة الكوفة هدفت الدراسة الي
براز. لمعلوماتل ما متوفر فيها من مصادر واستثماراالشتراك فيها  أهمية، و  وأهميتها  دور أهمية وا 
 األسباب على التعرفو . انجاز البحوث العلمية وجودتها في االفتراضية العلمية العراقية المكتبة

في االستفادة من المصادر  االفتراضية العلمية العراقية مكتبةالالمشتركين في  تواجه التي والصعوبات
كما استخدم  الميداني المسحي المنهج اتبع الباحث .المتاحة فيها ، وصوال إلى أفضل الحلول لتجاوزها

 .االستبانة كأدواة لتحقيق الهدف
العلمية العراقية مهم النجاز وجودة البحث المكتبة االفتراضية أن وجود  توصلت  الدراسة إلي 

أوصت الدراسة  .العلمي و تطوير الخبرة المتوافرة لدى فئات المشتركين للستفادة من المحتوي الرقمي
 التدريبية الدورات شرائح المستفيدين و االستمرار بإقامة بين المعلومات لوجياو تكن استخدام نشر يتمبأن 
بالمكتبة االفتراضية العلمية العراقية ، وقواعد البيانات الدولية ، وكيفية التعريف  مستوى على سواء

 .الحية اللغات ، و المعلومات لوجياو تكناالستفادة من المحتوى المتوفر فيها ، فضال عن 
تطوير برامج التعليم عن بعد في مؤسسات :  بعنوان (9)م7..2 السر الشيخ أحمد مختاردراسة . 6

 .، جامعة النيلين، رسالة دكتوراه، غير منشورةالتعليم العالي بالسودان
هدفت الدراسة إلي معرفة إمكانية تطوير برامج التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي 

التعليم عن بعد و خصائصه و مرراته و دور التقنيات التربوية فيه و بالسودان والتعرف على مفهوم 
ايجاد مبررات تطوير التعليم عن بعد و دراسة مقوماته و كيفية و  األخذ من تجارب الدول األخرى

اتبع الباحث المنهج الوصفي، كما  .تطوير برامجه و تقديم أنموذج يتناسب مع مؤسسات التعليم العالي
 .6نة و المقابلة الشخصية كأدوات لتحقيق الهدف، و كانت عينة دراسنة مكونة من استخدم االستبا



 

 
20 

 

 

طالب يمثلون مختلف  111خبير و أستاذ و إداريون و فنيون و اخرى للطالب و عدد الطالب 
 .المستويات و التخصصات بالجامعات

ولكن بدأ ، في السودانتوصلت  الدراسة إلي أن التعليم عن بعد مستواه العادي لم يكن مرغوبا      
غلب المواطنين أاالهتمام بالتعليم يتزايد في أواسط القرن الماضي مع بداية االستغالل حيث شعر 

يفية و التالي أصبح التوسع في حالة إلي التعليم و فرض ــــبأهمية التعليم للناحية المعرفية و الوظ
التزاماتها أو تحقيق أهدافها مما لديها من أوضاعا  على المؤسسات التعليمية قد ال يستطيع الوفاء ب

و كان التعليم عن بعد أحدى تلك العوامل مثله مثل الدول , فوجب النظر في وسائل أخرى, إمكانات
واقع التعليم عن بعد بشكله , واقع التعليم عن بعد بشكله الحالي ال يشجع على جذب الطالب. األخرى

برامج التعليم عن بعد في السودان ضروري لمواجهة اإلقبال  تطوير, الحالي ال يحقق أهدافه المرجوة
يمكن حل بعض مشكالت التعليم المتربة على البعد الجغرافي , المتزايد عن برامج التعليم العالي

 .باستخدام الوسائل اإللكترونية
 أوصت الدراسة بأن توضع خطط تطوير المقررات الدراسية وفق منهجية منتظمة و محكمة من     

توظيف تكنولوجيا , ات العادية و اإللكترونية و تأهيلها و تفعيل دورهاـبــتدعم المك, قبل متخصصين
ضرورة إنشاء مراكز , المعلومات و االتصاالت في تطوير برامج التعليم عن بعد خاصة االنترنت

مع مؤسسات التعليم  التنسيق و التعاون اإلقليمي و الدولي, تكنولوجيا التعليم إلنتاج الوسائط المتعددة
 .عن بعد الرائدة مثل جامعة القدس المفتوحة و الجامعة البريطانية المفتوحة

خدمة االنترنت بالمكتبات في السودان واقعها : بعنوان (8)م2..2مهدي الطيب عبد الرحمندراسة . 7
 .غير منشورةجامعة النيلين، ماجستير، , و مدى الحاجة إلى تطويرها

هدفت الدراسة لتحقيق مجموعة أهداف تتمثل في دراسة الواقع الحالي لخدمة االنترنت بالمكتبات      
الكشف عن آراء .األكاديمية في السودان و التعرف على جوانبها االيجابية بهدف تعزيزها و تطويرها

ادة منها في التخطيط لالستف, مديري و أمناء المكتبات األكاديمية نحو واقع خدمة االنترنت بمكتباتهم
واتبعت الدراسة المنهج المسحي الوصفي، و  .الواقعي الفاعل لمستقبل خدمة االنترنت بهدف المكتبات

 .مكتبة أكاديمية 34استخدمت االستبانة كأدادة لجمع المعلومات، و طبقت على عينة تتألف من 
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ديمية في السودان باالنترنت محدودة توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة منها أن ربط المكتبات األكا    
الربط الدائم المباشر الذي يتم من خالل الشبكات المحلية باستخدام أنظمة محوسبة و الذي , للغاية

تواجه , يتيح للمكتبة التفاعل الكامل مع االنترنت ال يتوافر ألي من المكتبات األكاديمية في السودان
, حادا  في األجهزة و المعدات التي يتطلبها الربط باالنترنت المكتبات األكاديمية في السودان نقصا  

تتوفر لدى رواد المكتبات الرغبة للربط بالشبكة العالمية و االستفادة من إمكاناتها من خالل المكتبات 
 .األكاديمية في السودان

ى ربط أوصت الدراسة على حث متخذي القرار بمؤسسات التعليم العالي على ضرورة اإلسراع عل   
العمل على رفع مستوى الوعي بأهمية االنترنت و , المكتبات األكاديمية في السودان بالشبكة العالمية

اط مديري و أمناء المكتبات و اختصاصيها بإقامة الندوات و المحاضرات سضرورتها للمكتبات في أو 
لى مستوى مؤسسات االهتمام بالربط الشبكي المحلي و الدخول في نظام الشبكات ع. و ورش العمل

 االشتراك في قواعد البيانات في التخصصات التي لها عالقة بالمناهج .السودان التعليم العالي في
 .الدراسية التي تدرس بالمؤسسة التعليمية التي تخدمها المكتبة

 االنترنت في التعليم مشروع: بعنوان (.1)م1888 عبد العزيز السلطان وعبد القادر الفنتوخ دراسة. 9
 .، دراسة منشورة71، رسالة الخليج العربي، ع المدرسة االلكترونية

إمكانية االستفادة من شبكة االنترنت في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية  اندرس الباحث     
وتحليل النتائج التي        توصلت إليها الدراسات التي  باالستفادة من تجارب بعض الدول في ذلك،

لى مدارس وزارة المعارف في المملكة العربية السعودية، وانتهى بوضع مشروع إلدخال طبقت ع
المواد : االنترنت في التعليم العام، ووضع تصميم لألقسام المقترحة في المدرسة االلكترونية مثل

هداف الدراسية، واإلرشاد الطالبي والمكتبة واألنشطة، المعلم واإلدارة المدرسية وقد حدد الباحثان أ
المشروع وفوائده ثم تم شرح مقومات المشروع والتي انتهت ب وضع خطة ذات قسمين وكل قسم يتفرع 

 .من مراحل محددة
 :على الدراسات السابقة تعليق .9..9

وأغلب هذه الدراسات  تطبيقات النظم االليكترونية المتكاملةتناولت الدراسات السابقة جوانب من     
، و يرى  هذه الدراسة إجراءبالباحث فقد قام حاول الباحث االستفادة منها،  أهتمت بالقياس ، لذا
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و يرى . مجالال هذا أوجه اختالف مع الدراسات التي اطلع عليها في وتفاق ا ث أن هناك أوجهــالباح
بتدريب الكوادر المنوط  أن يهتم، و ة متكاملة إلكترونينظم تصميم و تطبيق ل هاهتماميوجه الباحث أن 

بعض الدراسات السابقة وكان أهمها إليها  تأشار  التي هنالك مجموعة من التحديات، ها هذا العملب
جوانب البعض وعمل على معالجة دراسته، الباحث  وضع من هذا المنطلق قلة االمكانيات المادية ، و

التطبيقات جانب من جوانب  ت معظم الدراسات السابقة، وتناول خالل مسيرة هذه الدراسةمن 
التقنيات و االستفادة منها في  هذه استغاللمن أجل  وذلك ، يتفق الباحث معهااالليكترونية حيث 

من خالل اطالع الباحث على كثير من و . النظم االليكترونية المتكاملة التي تم تطبيقها في المكتبات
، و يأمل  علم الباحثحسب  التي نحن بصددهاالدراسات السابقة لم يجد ما يطابق هذه الدراسة 

 ى الباحثهتدحيث ا ، الدراسات السابقة التي اوصت بهاجوانب  بعضالباحث ان تغطي دراسته 
 .السابقة بالتوصيات التي قدمت من بعض الدراسات

نيات التق مع ة المتكاملةاإللكترونينظم على تطبيق ال تعملنها أهذه الدراسة في  الجديد
المكتبات ومؤسسات المعلومات في التي تعمل على حل المشكالت القائمة التي تواجه  الطريقةبالرقمية 

التعامل مع  تقديم مقترحات عملية فيو أساليب جديدة  السودان بالوجه األكمل وتسعي الي إبتكار
استفادة و . الكاملةللمستفيدين بالسهولة التي تحقق اإلفادة  تهالتيسير سبل إتاحمصادر المعلومات ، 

 :منهاكثيرة ائد و الباحث من الدراسات السابقة ف
 .ار النظري للبحثـكيفية تحديد اإلطو  نضوج الفكرة حول تناول موضوع البحث. أ

 .الباحث من األساليب المستخدمة في جمع البيانات و تحليلها و استخالص النتائج استفاد.ب
 

  :هيكل البحث .1.9
 :فصول خمسةتم تقسيم هذا البحث علي 

  العام للدراسة االطارتناول الفصل االول. 
 ففي  محاور خمسةوتم تقسيمه الي  مصادر المعلومات التقليديةيتحدث عن  الفصل الثاني

الثاني تناول  حوراالول تم تقديم مقدمة عن بداية عالم االتصاالت وما تالها ، أما في المحور الم
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الحديث عن أشكال و انواع مصادر  الثالث كان حوروفي الم مراحل تطور أوعية المعلومات
 .الرابع فكان يتحث عن مصادر المعلومات التقليدية حورالمعلومات التقليدية أما الم

 ففي أيضا  حاورالفصل الثالث يتحدث عن مصادر المعلومات الرقمية وتم تقسيمه الي أربع م
كيف يتم تحويل الثاني تناول  حور، أما في الم تقنية المعلوماتاالول تم الحديث عن  حورالم

الثالث كان الحديث عن أشكال و انواع مصادر  حوروفي الم المعلومات إلي الشكل الرقمي
الرابع فكان يتحث عن شبكة الجامعات السودانية للبحث العلمي  حورالمعلومات الرقمية أما الم

 .كردفانوالمحور الخامس تناول نبذة تعريفية عن والية وجامعة غرب  والتعليم
 محور واحد وهو االطار التطبيقي ويحتوي كذلك علي  :الفصل الرابع 
 المحور الثاني خصص خصص للنتائج و تم تقسيمه الي ثالث محاور فالمحور االول : الفصل الخامس

 .لمراجع والمصادر والمالحقالمحور الثالث فقد خصص للتوصيات وأخيرا ل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

