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بالمكتبةا  والةدور الةذق م ةو  بةه فةي        الغرض من هذه الدراسةة الترةرع ىلةا واقةع المكتبةة اإللكترونيةة       :الملخص

 ترحةا   ملكترونية وم ةديم ال م ويم المكتبة اإل اع هذه الدراسةومن أهد .من وجهة نظر الراملين بالمكتبا  السودان

فةي  والتوصيا . وكما متمثل أهمية هذه الدراسة في وضةع الللةول للسةلبيا . مةم م بيةن المةوهف الوصةاي الم ةارن         

. ومةن رةالل اإلجابةة    والمالحظةة والم ابلةة وربةرل الباحة      االستبانةفي جمع البيانا  ىلا  واىتمد هذه الدراسة 

ألنهةا مةا لالةت مرةاني     موها ضرف المكتبة اإللكترونية في السودان لدراسة موصلت إلا أهم الوتائف ىلا مساؤال  ا

 انركة  ممةا  الم وما  األساسية وىلا رأسةها التمويةل الةذق يتسةب  فةي كثيةر مةن الم ةاكل         من ال صور في مرظم 

بة اإللكترونية وم ديم رؤية مست بلية سلبًا ىلا الموارد الب رية . ومن موصيا  الدراسة ضرورل الرواية ب يا  المكت

برة  أساسةيا  البويةةة التلتيةة للمكتبةة اإللكترونيةة فةت ا أمبرةت هةذه األساسةةيا          متمثلةًة فةي أن السةودان بةدأ يمتلة       

مسةيرل الت ةد  والتوميةة والللةال بالةدول       فرليةه فةتن  ال انونية والب رية والتجهيزية  االحتياجا مثل بسياسا  أررى 

   بالمكتبة اإللكترونية. االهتما مت ل  تي ممتل  مؤسسا  المررفة المت دمة الالصواىية 

 

 .المكتبة اإللكترونية، السودان الكلمات األساسية:

 
 

The Reality of Electronic Library in Sudan From the Standpoint of 

Workers 

 
Bala Ahmed Belal Ahmed 

 

Abstract: The purpose of this study to investigate the reality of E-library and the role 

that libraries play in the Sudan from the point of view of library staff. One of the 

objectives of this study is evaluating the library site and to provide suggestions and 

recommendations. As The significance of this study is to develop solutions for the 

negatives. Descriptive and comparative approach was been applied in this study and 

adopted in data collection questionnaire, observation and interview and researcher 

experience. Through answering the questions of the study finding most results 

including weakness of the E- library in Sudan because they still suffer from 

deficiencies in most basic components, led by funding which causes many of the 

problems which reflected negatively on human resources. The study's 

recommendations are establishment electronic library and provide a future vision 

represented in Sudan began owns some of the basics of infrastructure for the library 

electronic If its followed these basics by policies such as legal and human 

requirements, So the march and progress, development and catch with industrialized 

countries and also the possess of advanced knowledge institutions require attention to 

E- library. 
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 المقدمة: 
تعّقد املعلومات املنتجة  زاد اإلنتاج الفْكري املدّون زيادة كبرية بعد الثورة الصناعية. أدت زيادة اإلنتاج الفكري إىل

وتشابكها حتى ُسمِّي العصر بعصر انفجار املعلومات لتضخم حجمها ولتعدد أشكاهلا وتنوع مصادرها، وتعّدد اللغات اليت تصدر 

إليه أمام الكم اهلائل من املعلومات املنشورة. كما أن إمكانية  حتتاج أصبحت املكتبات عاجزة متاما عن اقتناء كل مابها املعرفة حتى 

تلبية متطلبات الباحثني بواسطة مكتبة واحدة أصبحت شبه مستحيلة نسبة لضعف مقدرتها على احلصول على اإلنتاج الفْكري 

 كال.املنشور يف شتى اجملاالت، واللغات واألش

شهدت نهاية القرن العشرين تطورات كبرية مشلت كافة اجملاالت فاقت التطور يف العصر الصناعي، حتى أطلق عليه عدة 

مصطلحات من بينها عصر املعلومات وعصر ما بعد الصناعة. لقد أصبحت املعلومات يف هذا العصر ثروة تتنافس عليها األمم انتفاعا 

ت صناعة املعلومات حتتّل مكانة رفيعة يف اقتصاديات األمم املتقدمة، حبيث أصبح الوصول بالتطور التقين املستمر، فأصبح

للمعلومات ميسر لألفراد واجلماعات أّيًا كان موقعهم يف العامل. وبازدهار النشر اإللكرتوني وتعّدد الوسائط املعلوماتية وظهور 

 ي. لقد تنبأ )النكسرت( كما أشار لذلك حسين الشيم1إىل اجملتمع الالورقي الشبكة العاملية للمعلومات بدأ التحول من اجملتمع الورقي

يف كتابه "الورقية والالورقية". بأًن دور املعلومات سيتعاظم وسينعكس ذلك على مؤسسات املعلومات كافة ومن بينها  1991

 1املكتبات ومراكز املعلومات. وهناك من يرى أن هذا القرن قرن املكتبات بال جدران

بعد هذا التطور الذي حدث أتضح أن املعلومات هي أساس النهضة، بل أصبحت معيارًا للتمييز بني القوي والضعيف، 

يف  وهذا ما حّتم على الدول املتّقدمة مثل فرنسا واليابان والواليات املتحدة االهتمام باملكتبات اإللكرتونية، وإتباع األساليب احلديثة

 3إىل مكتبات إلكرتونية. حتويل مكتباتها التقليدية

إّن واقع املكتبات ومراكز املعلومات يف الوطن العربي واقع املكتبات متخلف عّما هو سائد يف الدول املتقدمة اليت حتظى فيها 

بات مؤسسات املعلومات بالرعاية واالهتمام والدعم املتواصل لتطويرها ولكن يبدو أّن هنالك تقّدمًا ملحوظًا يف العديد من املكت

ومراكز املعلومات يف الوطن العربي. بدأت بعض املكتبات ومراكز املعلومات يف الوطن العربي يف التحول حنو احلوسبة وتطوير اخلدمة 

 املكتبية وإقامة العديد من ورش العمل واملؤمترات اليت تتناول موضوع املكتبة اإللكرتونية.

( جامعة 12) د قيام ثورة التعليم العالي، حيث أنشئت أكثر من ست وعشرينلقد تعاظم دور املكتبات اجلامعية يف السودان بع

حكومية مشلت كل واليات السودان خبالف املعاهد والكليات بوالية اخلرطوم. لقد تبع الزيادة يف عدد اجلامعات زيادة يف عدد 

 التعليم اجلامعي توسعًا نوعيًا يف تقديم برام  التعليم املكتبات اجلامعية وتوسعًا يف اخلدمات املكتبية اليت تقدمها. كما تبع التوسع يف

م. تعّد املكتبة اإللكرتونية أحد املتطلبات 1003عن بعد يف عدد كبري من اجلامعات، توج بإنشاء جامعة السودان املفتوحة يف عام 

. 4م1003نشأت مكتبة إلكرتونية يف عام األساسية يف التعليم املفتوح. اختارت جامعة السودان املفتوحة الشكل الرقمي ملرونته وأ

( ثالث عشرة قاعدة بيانات حتتوي 13تتمتع مكتبة جامعة السودان املفتوحة باحتوائها على كم هائل من املعلومات بلغ أكثر من )

 على آالف الكتب والدوريات وماليني املقاالت.

للمكتبة اإللكرتونية قدرة هائلة على التفاعل مع الكم اهلائل من املعلومات بشتى أشكاله، والعمل على حتصيله، 

وختزينه، ومعاجلته وتقدميه للمستفيد بأيسر السبل. يضاف إىل ما سبق فإّن للمكتبة اإللكرتونية دور ريادي يف العملية التعليمية، إذ 
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 ومصادر املعلومات األمر الذي دفع الباحث إىل االهتمام بهذا النوع من املكتبات ودراسة هذ  تشكل حلقة التواصل بني الباحثني

 الظاهرة للوقوف على واقع املكتبة اإللكرتونية.

 

 مشكلة الدراسة
ة. نبعت فكرة الدراسة احلالية عندما كان الباحث يعمل يف فريق عمل تأسيس املكتبة اإللكرتونية جبامعة السودان املفتوح

تعّرف الباحث على األدبيات املتعلقة باملكتبة اإللكرتونية، ومالحظة واقعها يف السودان حتى يتمكن من إجناز هذا املشروع، فبدأ 

 مبفهوم املكتبة اإللكرتونية ومتطلبات إنشائها وتطويرها وخدماتها.

يف السودان، مل جيد من بينها أي دراسة  ومن خالل اطالع الباحث على الدراسات والبحوث امليدانية اليت أجريت حديثًا

اإلمام  دراسة[تناولت املكتبات اإللكرتونية على وجهها األكمل، ولكن هنالك بعض الدراسات اليت عاجلت بعض جزئياتها مثل: 

، 8م( 1001مهدي الطيب ) دراسة ،7م(1001أمين صاحل ) دراسة ،2(1991احلاج قسوم ) دراسة ،5(1999يوسف احلسني )

11م(1003شذا محد اهلل ) دراسة، 10م(1003حممد صالح الدين ) دراسة، 9م(1002) عبد الرازق حممود ةدراس
أزهري  دراسة 

 .11م(1000قيلي )

العمليات الفنية باملكتبات، ويبدو من تناوهلا لبعض التطبيقات اجلزئية  تناولت تلك البحوث يف أغلب األحيان أمتتة

 ضعف البنيات التحتية يف املؤسسات املعلوماتية. للمكتبة اإللكرتونية أنها قد أعطت مؤشرات أكدت

ما ُيطلق عليه توصل الباحث من خالل الزيارات اليت قام بها إىل معظم املكتبات األكادميية بوالية اخلرطوم إىل أّن  وقد

تتجاوز  يف مبنى ال (Internet)اسم مكتبات إلكرتونية عبارة عن جمموعة من احلواسيب يف شبكة حملية مربوطة بالشبكة العاملية 

جبامعة أمدرمان  وخري مثال على ذلك: مكتبة الدراسات العليا ( ثالثني مرتًا مربعًا يعمل بها مساعد أمني مكتبة ومالزم.30) مساحته

المية، وكذلك احلال باجلامعة األهلية. عليه فإّن الباحث يرى أّن مفهوم املكتبة اإللكرتونية وتصورها عند من كتبوا عنها أو اإلس

 الذين حاولوا إنشائها يف السودان مل يتضح بالصورة املثلى اليت جتعله خيرج إىل حيز التطبيق.

وظيفة مساعد أمني املكتبات جبامعة آم درمان  يف األكادميية يف السودانوأيضًا يرى الباحث من خالل جتربته يف املكتبات 

أن هذا الشكل من املكتبات ما زال يف أطوار  األوىل، مقارنة باملكتبات اإللكرتونية بالدول املتقدمة اليت اطلع عليها اإلسالمية 

الزيارة امليدانية لبعض املكتبات على املستوى اإلقليمي مثل مكتبات اململكة العربية السعودية.  الباحث عرب األدبيات املتاحة أو عرب
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اليت سبق ذكرها أن هنالك قصورًا واضحًا يف تناول املكتبات اإللكرتونية  كما يرى الباحث، من خالل الدراسات واخلربات العملية

مشكلة البحث بصورة  طالع على واقع املكتبات اإللكرتونية احلالي. ولتوضيحيف السودان، األمر الذي جعله يركز يف حبثه على اال

 أوفى سيحاول الباحث اإلجابة عن السؤال اآلتي:

 ما إجيابيات وسلبيات املكتبات اإللكرتونية الراهنة يف السودان إن وجدت؟ -

 

 أهداف البحث:

إن  -ونية يف السودان جبوانبها السلبية واإلجيابية الراهن للمكتبات اإللكرت تهدف هذ  الدراسة إىل الكشف عن الواقع

 بهدف معاجلة السلبيات وتعزيز اجلوانب اإلجيابية مبا يساهم يف تطوير املكتبات وحتديث خدماتها. -وجدت 

 

 أهمية البحث:

ستفيدين ولالطالع تنبع أهمية هذا البحث من احلاجة املاسة إىل خدمات املكتبة اإللكرتونية يف إتاحة مصادر املعلومات للم

احلصول على نسخ منها من خالل طرفيات الشبكات احمللية والعاملية يف أي وقت ومن أي مكان )مهيأ( لذلك. ويأمل الباحث يف  أو

 أن تكون هذ  الدراسة إضافة مفيدة إىل عامل املعرفة يف جمال املكتبات واملعلومات.

 

 البحثحدود 
 اإللكرتونية يف املؤسسات األكادميية، واحلكومية، واملنظمات الدولية بوالية اخلرطوم.يقتصر البحث على دراسة املكتبات 

 -وكان االختيار لوالية اخلرطوم لعدة مربرات منها:

 تضم الوالية معظم املكتبات العريقة اليت بدأت يف تطبيق فكرة املكتبة اإللكرتونية. .1

 كهرباء اتصاالت(. ملكتبة اإللكرتونية بالوالية )جتهيزات،توافر اإلمكانات البشرية واملادية ملتطلبات قيام ا .1

 

 مصطلحات البحث:
 .13تعرف املصطلحات الواردة يف سياق البحث تعريفًا لغويًا وإجرائيًا

 املكتبة التقليدية: نقصد إجرائيًا بها املكتبة الورقية املكونة من الكتب والدوريات واحملفوظات واملطبوعات واملنشورات. -1

املكتبة اإللكرتونية: نافذة خدمات ملحقة باملكتبة اإللكرتونية تستفيد من تقنية املعلومات واالتصاالت لتمكن املستفيدين  -1

من الوصول السريع واملنظم لإلنتاج الفْكري املتاح يف وسائط متعددة، وهذ  الوسائط توجد يف شتى األماكن كما توجد 

 .Digital spaceفضاء الرقمي يف فضاءات معلوماتية متعددة تعرف بال

 
 الدراسات السابقة

كبري من األدبيات املنشورة وغري املنشورة املرتبطة باملوضوع واستفاد منها يف تكوين متطلبات  أطلع الباحث على قدر

 املكتبة االلكرتونية وتسليط الضوء على الواقع.

 عالقة الدراسة بالدراسات العربية:

الحظ الباحث أن الدراسات املنشورة يف جمال املكتبات اإللكرتونية استطالعية اقتصرت على استطالع آراء أمناء املكتبات 

واملستفيدين حول استخدام الوسائط اإللكرتونية، باستثناء بعض الدراسات اليت تناولت مفاهيم املكتبات اإللكرتونية وتصوراتها 

                                                 
02
 4ص -. مرجع سابن. يمجبل الل  مسلم المالك 
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احلالية فرتكز على إبراز الوضع الراهن للمكتبة اإللكرتونية. ومن الدراسات ذات العالقة دراسة اإلمام  وتطبيقاتها. أّما هذ  الدراسة

( بعنوان: استخدام تقنية االتصاالت احلديثة بالسودان ودورها املتوقع يف خدمات املكتبات واملعلومات 1999يوسف احلسني)

على أهم وسائل االتصال احلديثة اليت وظفت يف املكتبات، ومراكز  باإلشارة إىل سوداتل. هدفت تلك الدراسة إىل الوقوف

املعلومات، وحماولة تطبيقها يف دول العامل الثالث باعتبار السودان حالة ممثلة هلذ  الدول. استخدم الباحث يف تلك الدراسة املنه  

سة ضعف خدمات االتصاالت احلديثة يف مؤسسات الوصفي بشقيه املسحي ودراسة احلالة ومن أهم النتائ  اليت توصلت إليها الدرا

 املعلومات، ومن التوصيات املقرتحة توفري فرص التّ دريب والتمويل.

وعالقة الدراسة السابقة بالدراسة احلالية هي أنها تناولت تقنية االتصاالت كأحد متطلبات املكتبات اإللكرتونية، ومن هذ  الدراسة 

 غري مواكب للتطورات التقنية مقارنة بنظرياتها يف الدول األوربية وبعض املكتبات العربية. يبدو أن واقع املكتبة السودانية

( بعنوان: استخدام احلاسوب يف املكتبات 1999ومن الدراسات السابقة ذات العالقة دراسة احلاج قسوم على عبداهلل )

عة أم درمان اإلسالمية. هدفت تلك الدراسة إىل إخراج اجلامعية دراسة متطلبات، وإمكانات التطبيق باإلشــارة إىل مكتبة جام

املكتبات اجلامعية بالسودان من دائرة االعتماد على العمل اليدوي التقليدي يف تسيري نظمها املعلوماتية إىل األخذ بتقنية احلاسوب، 

ستخدمت الدراسة املنه  الوصفي بشقيه ا وإمكاناته يف جماالت معاجلة املعلومات، وإتاحة خدماتها. فهي معنية بأمتتة املكتبات.

املسحي ودراسة احلالة، ومن أبرز النتائ  اليت تّوصلت إليها: أن املكتبات اجلامعية يف السودان، ومن بينها مكتبة جامعة أم درمان 

وب وإمكاناته يف نظم يف إجناز املعاجلات والعمليات الفنية. أوصت الدراسة بتوظيف احلاس اإلسالمية، تعتمد على النظم التقليدية

املعلومات واملكتبات اجلامعية بالسودان، وحتسني وتطوير نظم االتصال بها بغية متكينها من إتاحة خدمة املعلومات واملكتبات اليت 

 تليب حاجات اجملتمع اجلامعي املعاصر.

املاجستري من جامعة أم م لنيل درجة 1001عام  ومن الدراسات اليت تناولت املوضوع دراسة: أمين صاحل على رمحة

درمان اإلسالمية كلية اآلداب، اليت حتمل عنوان: االنرتنت، واألقراص املمغنطة يف البحث العلمي: جتربة مكتبة احلفيد جامعة 

واقع تقنيات االنرتنت واألقراص املضغوطة يف البحث العلمي بالسودان بالرتكيز  هدفت الدراسة إىل الكشف عن األحفاد للبنات.

باإلضافة إىل املنه  اإلحصائي والتارخيي. ومن  مكتبة احلفيد. استخدم الباحث املنه  الوصفي بشقيه املسحي ودراسة احلالة على

 بتقنيات املعلومات يف جمال التعليم، والبحث العلمي. النتائ  اليت توصلت إليه الدراسة: ضعف الوعي املعريف

سة مهدي الطيب عبد الرمحن اليت تقدم بها لنيل درجة املاجستري من أيضًا من الدراسات اليت تناولت املوضوع درا

هدفت  ( بعنوان: خدمة اإلنرتنت باملكتبات األكادميية بالسودان: واقعها ومدى احلاجة إىل تطويرها.1001جامعة النيليني يف عام )

لسودان كما يرا  مديروها وأمناؤها، والوقوف على الدراسة إىل التعرف على الواقع الراهن خلدمة االنرتنت باملكتبات األكادميية با

خلدمة اإلنرتنت. استخدم الباحث يف هذ  الدراسة املنه  الوصفي)املسحي(.  مدى احلاجة إىل تطوير  يف ضوء املثال النظري املتاح

ميية باإلضافة إىل انعدام البنية أهم النتائ  اليت توصل إليها الباحث متثلت يف اآلتي: هناك ضعف يف الربط الشبكي باملكتبات األكاد

 التحتية ومهارات البحث يف اإلنرتنت.

كذلك من الدراسات ذات العالقة بهذ  الدراسة دراسة حممد صالح الدين اليت حتصل بها على درجة الدكتورا  من 

 خدمات املكتبات: دراسة م(بعنوان: استخدام وأراء أمناء املكتبات مبصادر االنرتنت ودورها يف1003جامعة اخلرطوم يف عام )

ومدى تأثريها على اخلدمات  ميدانية. هدفت الدراسة إىل التعرف على أهمية االنرتنت عند القائمني على أمر املكتبات السودانية

)البنية اعتمدت الدراسة املسح امليداني. ومن أهم النتائ  اليت توصلت إليها الدراسة هي: غياب مهارات استخدام االنرتنت  املكتبية.

التحتية، اللغة(. وهناك أيضا دراسة الرضية آدم حممد ومعتصم عبد اهلل املهدي، بعنوان: مكتبة جامعة اخلرطوم ودورها يف رقمنة 

الرقمنة يف  هدفت الدراسة إىل توثيق أطروحات100214/ الرضية آدم حممد يف عام  ETDالرتاث: مشروع رقمنة الرسائل اجلامعية 

                                                 
04

/ الرضةية آد  ملمةد    ETDمكتبة جامرة الخرطةو  ودورهةا فةي رقموةة التةرار: م ةروع رقموةة الرسةائل الجامريةة           الرضية آد  ملمد.

 .3116الرربي للمكتبا  والمرلوما  والت انة بالتراون مع األرشيف الوطوي الجزائرق،  االملادالجزائر:  -ومرتصم ىبد ا  المهدق.
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لسودانية. تضمنت الدراسة عدة حماور أساسية تتصدر عملية الرقمنة تعترب مبثابة التخطيط االسرتاتيجي العام يف منظومة الدراسات ا

 اجملال حيث تناولت جتربة السودان احلالية يف جمال رقمنة الرتاث.

ية باإلضافة إىل حمدودية امُلطَِّلع على الدراسات اليت سبق ذكرها جيد أن واقع مكتباتنا احلالي غري مواكب للتطورات املهن

االنتشار؛ أي أن وجود املكتبات حمدود يف أحناء السودان. وعالقة الدراسات السابقة بالدراسة احلالية هي اهتمامها بالوسائط اليت 

وظيف تشكل بعض تطبيقات املكتبة اإللكرتونية اليت مل توظف توظيفًا فعااًل. فإىل أي مدى يتطلب الوضع يف احلال، واملستقبل ت

 هذ  تقنيات املعلومات واالتصاالت للنهوض باملكتبة اإللكرتونية؟ وهو ما تسعى الدراسة إىل الكشف عنه.

 

 عالقة الدراسة بالدراسات األجنبية
حبوث ومؤمترات، بعضها تقليدي  سواء يف شكل مقاالت، أو أوراق عمل، أو لقد توفرت هلذ  الدراسة أدبيات كثرية

إلكرتوني. إال أن املكتبة السودانية مل حتظ بإنتاج فكري وافر يف جمال املكتبة اإللكرتونية، ولعل ذلك يرجع إىل ضعف والبعض اآلخر 

قنية املوارد املادية، والبشرية يف املكتبات السودانية. هناك بعض الدراسات األجنبية عن املكتبة اإللكرتونية يف السودان أجريت يف بيئة ت

 تفادة منها يف الوقوف على مفهوم املكتبة اإللكرتونية كما يأتي:متطورة ميكن االس

تقديم العون واملساعدة ألمناء املكتبات الراغبني يف بناء املكتبات الرقمية. تناولت (Baker, 1994)هدفت دراسة باكر 

املكتبة الرقمية ومكوناتها األساسية الدراسة أربعة عشر موضوعًا هي: أهمية املكتبة اإللكرتونية كفن ودور الفهرس اآللي، وماهية 

من حيث النظم والبنية األساسية ومصادر مكوناتها من املوظفني واألْجِهزة وإدارة املعلومات واخلدمات اليت تقدمها. توصلت 

 املكانية األساسية هلا. الدراسة للنتائ  اآلتية: هناك ضرورة يف إبراز مفاهيم املكتبة الرقمية ومتطلباتها املادية، والبشرية، والتجهيزات

بدراسة هدفت إىل التعرف على مفهوم املكتبة اإللكرتونية وحمتوياتها يف نيويورك. مت  (Nancy, 1994) نانسى قامتو

% من املكتبات مكتملة البنية 99مجع املعلومات عن طريق استبانة وزعت على أمناء املكتبات. توصلت الدراسة للنتائ  اآلتية: إن 

 جارية واالتصال على اخلط املباشر.التحتية وتقدم خدمات متعددة للباحثني تتمثل يف خدمة اإلحاطة 

 

 تجارب الدول المتقدمة:
مائة وأربعون مليون دوالر يف مكتبة سان فرنسسكو  (140000000$)بلغت كلفة إنشاء املكتبة اإللكرتونية 

عمل  ألف ومائة حمطة(1100). ترتبط تلك املكتبة بشبكة حاسوبية تتألف منSan Francisco electronic libraryاإللكرتونية

 مستفيد. 2000تتيح النفاذ إىل شبكة اإلنرتنت باإلضافة إىل قواعد البيانات النصية والببليوجرافية وتستقبل يوميًا 

يف اململكة املتحدة مجيع اخلدمات املكتبية احلديثة وبشتى  Grandfield University كذلك تقدم مكتبة جامعة كرانفلد

 قاعدة بيانات تتاح على اخلط املباشر واألقراص املضغوطة. 3000وغريها. تشرتك املكتبة يف هلواتف النقالة  الوسائل التقنية مثال

قاعدة بيانات وتوفر خدمة االسرتجاع على  11إمكانية النفاذ إىل عدد British Library كما توفر املكتبة الربيطانية 

 اإلنرتنت.

على احتياجاته من املعلومات من خالل أجهزة احلاسوب اليت  تتميز املكتبات اإللكرتونية بأنها متكن الباحث من احلصول

تتصل بالشبكة الدولية للمعلومات. لقد أنشئت تلك املكتبات يف دول متقدمة متتلك اإلمكانات البشرية واملادية، إضافة إىل توفر 

يئات اليت أجريت فيها ختتلف عن بيئة التقنيات احلديثة بها. وقد أشارت الدراسات السابقة اليت مت استعراض نتائجها إىل أن الب

 السودان من حيث توفر اإلمكانيات الثقافية واالجتماعية والتقنية.

 

 منهج البحث

استخدم الباحث املنه  الوصفي واملقارن يف دراسة واقع املكتبات اإللكرتونية السودانية بهدف الكشف عن حقيقة املكتبة 

 التطور التقين املستمر واجلهود املهنية املتواصلة يف السودان.اإللكرتونية، والتنبؤ مبستقبلها يف ظل 
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 أدوات البحث:
 وظف الباحث أدوات متعددة جلمع البيانــات اخلاصة بالبحث تتمثل يف اآلتي:

 املالحظة من خالل الزيارات امليدانية للمكتبات بوالية اخلرطوم إلنشاء صورة للواقع. .1

أمر املكتبات وغريهم من املهنيني واملهتمني باملكتبات اإللكرتونية لتكوين صورة للواقع  املقابلة الشخصية مع القائمني على .1

 وتطلعات املستقبل..

استبانة مسح آراء القائمني على أمر املكتبات لتقييم الوضع الراهن للظاهرة املدروسة كما يرونها، والتعرف على آماهلم  .3

 وتطلعاتهم ملستقبل املكتبة اإللكرتونية.

 

 مجتمع البحث وعينته
. اختار الباحث مكتبات والية وعددها مخس عشر مكتبة يتكون جمتمع البحث من املكتبات األكادميية بوالية اخلرطوم

اخلرطوم لتوفر البنية التحتية يف الوالية واليت تتمثل يف الكهرباء وشبكات االتصال، واستبعد مكتبات الواليات األخرى لضعف 

ا بالرغم من اجلهد الكبري الذي بذلته الشركة السودانية لالتصاالت )سوداتل( يف ربط واليات السودان املختلفة. كما البنية التحتية به

أن الطاقة الكهربائية مازالت حمدودة يف الواليات ويرتكز وجودها يف املدن الكبرية. وسبب آخر جعل الباحث خيتار مكتبات والية 

 ( يبني توزيع عينة الدراسة.1واجلدول ) إليها.اخلرطوم يتمثل يف سهولة الوصول 

 

 ( املستويات التعليمية والفئات النوعية للمبحوثني1جدول )

 الااا  الووىية

 المستوى الترليمي

 الوسبة المجموع أنثا  كر

 2 دكتوراه

7.2% 

0 

3.2% 

4 01% 

 03 ماجستير

21% 

7 

07.2% 

09 47.2% 

 3 دبلو  ىالي

2% 

3 

2% 

4 01% 

 2 بكالوريوس

03.2% 

8 

31% 

02 23.2% 

 33 المجموع

22% 

08 

42% 

41 011% 

 

من القائمني على أمر  ( اخلاص باملستويات التعليمية والفئات النوعية للمبحوثني1يتضح من خالل حتليل اجلدول رقم )

%( من املبحوثني الذين استجابوا لالستبانة كانوا من الذكور بينما كانت بلغت نسبة اإلناث 55املكتبات اإللكرتونية، أن نسبة )

 %( من ذلك اجملتمع.45)

% منهم كانت 4775و%( منهم كانت حتمل درجة الدكتورا  10أما من حيث نسبة املستويات التعليمية يف ترتيبهم فقد اتضح إن )

%( من جمتمع 3175) س%( منهم حتمل درجة الدبلوم العالي بينما كانت نسبة محلة البكالوريو10حتمل درجة املاجستري و)

ومن هنا يستنت  الباحث أن  املبحوثني، وهذا يشري إىل أن معظم القائمني على أمر املكتبات اإللكرتونية ممن حيملون درجة املاجستري.

 سات التعليمية قد بدأت يف االهتمام بتأهيل القائمني على أمر املكتبات من الرجال والنساء.بعض املؤس

 

 إجراءات الدراسة
قام الباحث بتوزيع استبانة على القائمني على أمر املكتبات اإللكرتونية بوالية اخلرطوم. مشل توزيع مجيع العاملني 

تقنية املعلومات واملكتبات باجلامعات العريقة مثل جامعات أم درمان اإلسالمية، القائمني على املكتبات اإللكرتونية وأقسام 

 اخلرطوم، والتقانة، األهلية، النيليني، السودان للعلوم والتكنولوجيا، إفريقيا العاملية.
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انات بنسبة ( مخسًا وستون استبانة مجعت منها أربعون استبانة كاملة البي25بلغ عدد االستبانات اليت وزعها الباحث)

%. وقد الحظ الباحث أن أغلب املكتبات اإللكرتونية يف الواقع عبارة عن أقسام لتقنية املعلومات يف مكتبات 2175مئوية بلغت

 اجلامعات العريقة، وهي أقسام تهتم بالتحديث ابتداًء بالتحسيب وانتهاًء بالرقمنة.
 

 نتائج الدراسة
 (أدنا .1 يظهر من خالل اجلدول رقم )مفهوم املكتبة اإللكرتونية لدي املبحوثني

 فهوم املكتبة اإللكرتونية عند القائمني على أمرهام (1جدول )

 الوسبة الماوية التكرار م رير الماهو  ماهو  المكتبة اإللكترونية

 أنوافن االرمباط باإلنترنت

 ال أنوافن

41 

- 

011% 

1% 

 أنوافن إن ا، الاهرس اإللكتروني الموحد في المكتبا 

 ال أنوافن

39 

00 

73.2% 

37.2% 

 أنوافن اقتوا، المصادر اإللكترونية المو ورل ىلا أقراص مكغوطة

 ال أنوافن

20 

9 

77.2% 

%33.2 

 أنوافن االشتراك في قواىد بيانا  مجارية

 ال أنوافن

29 

0 

97.2% 

3.2% 

 أنوافن مومية المصادر المللية اإللكترونية

 ال أنوافن

22 

7 

83.2% 

07.2% 

 

( اخلاص مبفهوم املكتبة اإللكرتونية عند القائمني على أمر املكتبات اإللكرتونية موضوع 1يتضح من حتليل اجلدول رقم)

نت الدراسة أن آراءهم جاءت غري متباينة كثريًا. وأن نسبة مائة باملائة رجحوا أن مفهوم املكتبة اإللكرتونية يعين هلم االرتباط باإلنرت

( منهم أضافوا إىل مهامهم إنشاء الفهرس اإللكرتوني املوحد. وبلغت نسبة املبحوثني الذين يرون أن املكتبة %73وحوالي )

نسبة املبحوثني الذين يرون أن  %( بينما بلغت78اإللكرتونية يقصد بها اقتناء املصادر اإللكرتونية املنشورة على أقراص مضغوطة )

%. وأخريًا بلغت نسبة املبحوثني الذين يرون أن املكتبة اإللكرتونية تعنى 98عد بيانات جتارية املكتبة اإللكرتونية هي اشرتاك يف قوا

%(. وهذ  النسب اليت سبق ذكرها تشري إىل ترجيح مفهوم املكتبة اإللكرتونية عند القائمني على 81تنمية املصادر احمللية إلكرتونيًا )

اليت حتقق اخلصائص الواردة  ابق ذكرها أما الباحث فريى إن املكتبة اإللكرتونية هييف جمموع السمات ذات النسب العالية الس أمرها

 يف اجلدول أدنا :

 .عند القائمني على أمرها مفهوم املكتبة اإللكرتونية

 ( خصائص املكتبة اإللكرتونية للعينة املبحوثة3جدول )

 مدى األدا، الرقم

 الخصائص والمزايا

 ال يؤديها مؤديها

 6 االقتصاد والتكاليف 0

02% 

24 

82% 

 8 موفير الوقت والجهد 3

31% 

23 

81% 

 Consortium 8 مسهيل التراون والم اركة مع المكتبا  األررى 2

31% 

23 

81% 

 04 االستاادل ال صوى من الراملين المؤهلين 4

22% 

36 

62% 

 03 مكوين الاهارس اإللكترونية الموحدل بين المكتبا  2

21% 

38 

71% 

 01 مجويد المكتبة 6

32% 

21 

72% 

 41 - مسهيل اإلجرا،ا  الاوية 7

011% 
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( اخلاص خبصائص املكتبة اإللكرتونية الراهنة وتفوقها على املكتبة التقليدية من قبل 3من خالل حتليل اجلدول رقم )

املبحوثني الذين يرون أن املكتبة اإللكرتونية القائمني على أمرها تبني أنه ليس من بينها تطبيقات اإلجراءات الفنية. وكانت نسبة 

%( من املبحوثني، بينما بلغت نسبة الذين يرون أن املكتبة اإللكرتونية توفر الوقت واجلهد 15اقتصادية وغري مكلفة قد بلغت )

القصوى من العاملني فقد %( من القائمني على املكتبات. أما نسبة االستفادة 10وتسهِّل التعاون واملشاركة مع املكتبات األخرى )

%من العينة 15%( وأيضًا نسبة جتويد اخلدمة املكتبية فقد بلغت 30% باإلضافة إىل نسبة تكوين الفهارس فقد بلغت)35بلغت 

 املبحوثة.

ادية" النسب اليت سبق ذكرها إىل غياب املتطلبات املادية والبشرية يف املكتبة اإللكرتونية من حيث املوارد البشرية وامل تشري

 وهذا ما يتضح يف اجلداول التالية.

 ( آراء العاملني عن مواصفات املباني للمكتبات القائمة4جدول )

 مــــداها

 المــواصاـــا 

الوسبة  ال أنوافن أنوافن

 الماوية

 %011 41 - مرن التصميم

 %011 41 - يسمح باستيرا  كل المت لبا  الخاصة بالمكتبة

 %011 41 - والمردا  لألْجِهزل مهيأ بالوسبة

 %011 41 - مهيأ للمستايدين

 %011 41 - متوافر كل التجهيزا  الخاصة بالمكتبة اإللكترونية

 

قد  ( أعال  نالحظ أن آراء القائمني على أمر املكتبات اإللكرتونية من العينة املْبُحوثة4من خالل حتليل اجلدول رقم )

املبنى املعياري ال تنطبق على مباني مكتباتهم القائمة حاليًا وبها إشارة إىل عدم توفر أيٍّ %( على أن مواصفات 100اتفقت بنسبة )

 من املتطلبات األساسية للمكتبة اإللكرتونية، ويتبني لنا ضعف املقومات األساسية، ورمبا يعزى ذلك لألسباب اآلتية:

 بنى.عدم توفري التسهيالت املالية اليت متكنها من توفري متطلبات امل .1

 عدم االهتمام بالتخطيط املستقبلي. .1

مباني املكتبات لتستوعب املكتبات اإللكرتونية بل آلت إليها مبرور الزمن لتصبح مكتبات تواكب الزيادة اهلائلة  مل تصمم .3

 يف مصادر املعلومات، واملستفيدين.

 ( نوعية القوى البشرية القائمة على املكتبات احلالية5جدول )

 مدى وجودها

 ة ال وىنوىي

 ال موجد موجد

 23 ارتصاصيو المكتبا  والمرلوما 

81% 

8 

31% 

 41 - م ويو برمجة المرلوما 

011% 

 41 - مهودسو م غيل وصيانة

011% 

 26 ىمال فوِّيون

91% 

4 

01% 

املعلومات ومهندسي % بانعدام كل من تقين برجمة 100يتضح من بيانات اجلدول أعال  إفادات كل العينة املْبُحوثة بنسبة 

% 90% من العينة أما نسبة من العمال الفنِّيني باملكتبات فقد بلغت 80اختصاصي املكتبات واملعلومات  الصيانة والتشغيل. بلغت نسبة

من العينة. تشري النسب السابقة إىل ضعف القوى املسئولة عن التجهيزات اليت متهد العمل الختصاصيِّ املعلومات، أي أن خربات 

 بتدريب العاملني. ( اخلاص2القائمني على أمر املكتبات غري كافية لتقديم خدمات املكتبة اإللكرتونية، انظر اجلدول رقم )
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 ( تدريب العاملني يف املكتبات املبحوثة2جدول )

 مدى ال يا  بها الرقم

 الدورا  الت َّدريبية

 الوسبة الماوية التكرارا  م دير ال يا  بها

 مر د ن اش ملدودل أثوا، ساىا  الرملحل ا   0

 ال مر د

03 

38 

21% 

71% 

 مر د ورش ىمل دورية 3

 ال مر د

4 

26 

01% 

91% 

 منْبر  برثا  رارجية 2

 ال منْبر 

- 

41 

- 

011% 

 منْبر  برثا  دارلية 4

 ال منْبر 

8 

23 

31% 

81% 

 من دَّ  دورا  أساسية لرواد المكتبة الستخدامها 2

 ال من دَّ 

3 

28 

2% 

92% 

 من دَّ  دورا  أساسية لرواد المكتبة ىلا اللاسو  6

 ال من دَّ 

01 

21 

32% 

72% 

 

( يوضح الدورات التدريبية اليت تعقدها املكتبة اإللكرتونية لروادها واختصاصيها يف السودان بغرض جتويد 2اجلدول رقم )

 اخلدمات اليت تقدمها.

اإللكرتونية لعقد دورات تدريبية لرواد  استجابة املبحوثني القائمني على أمر املكتباتكما يوضح التكرار والنسب املئوية مدى 

 واختصاصيها. املكتبة

% من املكتبات فقط من 10% وأن 30( يتضح أن عقد احللقات النقاشية أثناء ساعات العمل يشكل 2من اجلدول رقم )

% من العينة. وتعقد دورات أساسية يف 10البعثات الداخلية فيتم بنسبة املكتبات هي اليت تعقد ورش عمل. أما التّ دريب عن طريق 

% بينما ينعدم التّ دريب عن طريق البعثات 5%، كما تعقد دورات أساسية يف استخدام املكتبة بنسبة 15استخدام احلاسوب تشكل

التدريب بالبعثات يف عينة الدراسة سواًء كان  املبحوثة. تشري النسب السابقة إىل أن هناك قصورًا يف اخلارجية يف أفراد كل العينة

 للعاملني أو املستفيدين ويعزو الباحث القصور لألسباب اآلتية:

احلاسوب بوصفه تدريبًا أساسًا تقوم به املكتبات اإللكرتونية متهيدًا  ضعف الدورات التدريبية على استخدام .1

 الستخدامها.

وضعف عقد ورش العمل لتدريب الرُّواد وهذا يؤكد  اخلارجية،غياب الدورات األساسية والبعثات الداخلية و .1

 ضعف واقع التّ دريب يف املكتبات اإللكرتونية وعدم قيامها بواجبها جتا  اختصاصيها وروادها.

( اليت أشارت إىل أن التّ دريب يكاد يكون 1001تتفق النتيجة السابقة مع النتائ  املتعلقة بالتّ دريب بدراسة مهدي )

 ًا يف معظم املكتبات السودانية.معدوم

 و يرى الباحث أن هذا القصور يرجع إىل اآلتي:

 تقصري أقسام املكتبات واملعلومات بالكليات اجلامعية يف القيام بالعملية -1

 التعليمية املؤهلة أُلمناء املكتبات يف الربام  األكادميية.

 ضعف امليزانية املخصصة لتدريب العاملني. -1

 

 فري متطلبات املكتبة اإللكرتونية( مدى تو7جدول )

 الوسبة الماوية% التكرار م رير التوافر المت لبا  الرقم

 متوفرل مباني مهيأل 0

 غير متوفرل

4 

26 

0% 

91% 

 متوفرل Serverحاس  راد  3

 غير متوفرل

03 

38 

21% 

71% 

 متوفرل Computersحواسي  2

 غير متوفرل

04 

36 

22% 

62% 

 متوفرل Terminalsموفير طرفيا  4

 غير متوفرل

06 

34 

41% 

61% 
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 متوفرل Printersطابرا  2

 غير متوفرل

08 

33 

42% 

22% 

 متوفرل Programsالبرمجيا  6

 غير متوفرل

8 

23 

31% 

81% 

 متوفرل Scannersماسلا  ضوئية 7

 غير متوفرل

- 

41 

-% 

011% 

 أنظمة إدارل المرلوما  8

Information ,management system 

 متوفرل

 غير متوفرل

- 

41 

 

011% 

 متوفرل الربء ال بكي 9

 غير متوفرل

6 

24 

02% 

82% 

 وجود كونسورميو  01

Consortium 

 متوفرل

 غير متوفرل

3 

28 

2% 

92% 

 متوفرل قوى ب رية مؤهلة 00

 غير متوفرل

2 

27% 

7.2% 

93.2% 

 متوفرل موقع ارمباط شبكي ىلا االنترنت 03

 غير متوفرل

02 

32 

22.2% 

63.2% 

 متوفرل ر وط ملاون 02

 غير متوفرل

09 

30 

22 

27.2% 

 متوفرل مصادر مرلوما  04

 غير متوفرل

6 

24 

02% 

82% 

 

( عدم توفر أنظمة إلدارة املعلومات واملاسحات الضوئية، وما تبقى من املتطلبات تضاربت 7يتضح من اجلدول رقم )

% من املبحوثني أشاروا إىل عدم وجود مباني مهيأة ويليها عدم وجود 90أن  حوهلا اآلراء أي تعد نسبة معدومة، كما يبني اجلدول

واليت يبني اجلدول عدم وجودهما بنسبة  مصادر املعلومات والربط الشبكي يأتي بعد ذلك كافية، ثم قوة بشرية مؤهلة بنسبة

 %.85تبلغ

%. 30توفر احلواسيب باملكتبات واليت بلغت نسبتها %، ونسبة 35وتأتي يف املرتبة التالية نسبة توفر املتطلبات واليت بلغت 

(، إىل أن هنالك 7%. تشري النسب الواردة باجلدول رقم )45% بينما تبلغ نسبة توفر الطابعات 48االتصال ة وتبلغ نسبة توفر أجهز

ضعف املتطلبات األساسية  ضعفًا عامًا من حيث توفر املتطلبات اإللكرتونية، وأنها يف جمملها دون احلد األدنى ويعزو الباحث

 للمكتبة اإللكرتونية إىل اآلتي:

 ضعف املوارد املالية. .1

 قصور القوى البشرية املؤهلة. .1

 عدم التّ دريب. .3

 حداثة استخدام االنرتنت يف السودان. .4

 عدم اكتمال الفهارس يف معظم املكتبات. .5

 عدم إتباع نظم فهرسة وتصنيف معيارية وموحدة. .2

 ن ناحية اإلمكانيات ملواكبه التقنية احلديثة.عدم استعداد املكتبات م .7

 عدم توفر مباني معيارية وفق ما تطلبه املكتبات اإللكرتونية. .8

للغاية والنتيجة اليت ميكن التوصل إليها هي  وهذ  املتطلبات اليت تتوفر باملكتبات بدرجة ترتاوح بني العدم واملتدنية، واملتدنية

ماعدا توفر أجهزة االتصال واحلواسيب حلد ما وهذ  إشارة  بة اإللكرتونية ال تتوفر باملفهوم املطلوب،أن املتطلبات الالزمة لقيام املكت

 واضحة للقصور النات  من األسباب املذكورة أعال .

ليت توصلت إليها ورش العمل اليت تناولت املكتبات اإللكرتونية يف السودان، مثل الورشة ا توافق النتائ  السابقة النتائ  اليت

جامعة السودان  م وكذلك الورشة اليت أقامتها1003 جامعة السودان املفتوحة عام م وتلك اليت أقامتها 1001 عام أقامتها سوداتل

 م.1001للعلوم والتكنولوجيا عام
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 ( ُأسس اختيار مصادر املعلـــومات يف العينة املبحوثة8جدول )

 وجودها

 أس  االرتيار

 ال موجد موجد

 4 مواقع الو ر االلكتروني ىلا اإلنترنتمصاح 

01% 

26 

91% 

 41 المرارض ودور الو ر

011% 

- 

 

( أن التكرارات والنسب املئوية الستجابة املبحوثني حول ُأسس اختيار مصادر املعلـــومات يف 8يتضح من اجلدول رقم )

% من أفراد العينة تصفح مواقع النشر 10%، بينما خيتار100بنسبة  رالعينة املبحوثة أن العينة املبحوثة ختتار من املعارض ودور النش

 .Onlineالنسب السابقة إىل ضعف استخدام املصادر اإللكرتونية املتاحة علي اخلط املباشر  االلكرتوني على االنرتنت. تشري

 ( مصادر املعلومات اإللكرتونية اليت تعتمد عليها العينة املبحوثة9جدول )

 مدى األدا،

 مصادر المرلوما 

 ال يرتمد ىليه ىليه يرتمد

 21 المصادر اإللكترونية المو ورل ىلا االنترنت مجانًا

72% 

01 

21% 

 االشتراك في قواىد بيانا  مجارية

ONLINE – OFFLINE 

2 

%7.5 

27 

3.2% 

 38 الم اركة في شبكة مرلوما  مللية

71% 

03 

21% 

 41 - مصادر مرلوما  ممت موميتها ملليًا

011% 

 08 المواد السمرية والبصرية

42% 

33 

22% 

 

( أن املصادر اليت تعتمد عليها املكتبات اإللكرتونية يف السودان دون املستوى األدنى. وقد أوضحت 9يتضح من اجلدول رقم )

%، بينما 75% بعكس املنشورة علي اإلنرتنيت جمانًا فهي متوفرة بنسبة 100النسب أن تنمية مصادر املعلومات احمللية منعدمة بنسبة 

% واالشرتاك يف قواعد 45فقد كانت بنسبة  %، أما املواد السمعبصرية70ة املعلومات احمللية كانت بنسبة جند أن امُلشاركة يف شبك

ومكتبيت  (Online)مكتبة جامعة السودان املفتوحة % وهي تتمثل يف 8كانت بنسبة  (Online and Offline)البيانات التجارية 

 جبامعة األحفاد. (Offline)الطب جامعة اخلرطوم واحلفيد 

 

 يف العينة املبحوثة طرق اقتناء مصادر املعلومات اإللكرتونية (10جدول )

 ال أنوافن أنوافن طرل االرتيار

 2 ال را، من المرارض ودور الو ر

7.5% 

27 

93.2% 

 03 المرلوما  المو ورل ىلا االنترنت مجانًا

21% 

38 

71% 

 4 ىلا الخء المباشر اشتراك في قواىد بيانا  التجارية المتاحة

01% 

26 

91% 

 38 الت ارك في مصادر المرلوما  المللية

71% 

03 

21% 

 

تتمثل يف تشارك مصادر املعلومات احمللية  ( أن طرق اقتناء مصادر املعلومات يف املكتبات املبحوثة10يتضح من اجلدول رقم )

واحلصول  (CD ROM)% 8% )مكتبة اجلامعات السودانية االفرتاضية(، والشراء من معارض الكتب ودور النشر بنسبة 70بنسبة 

املباشر بنسبة تصل % واالشرتاك يف قواعد البيانات التجارية املتاحة علي اخلط 30 ةعلى املعلومات املنشورة جمانًا على االنرتنيت بنسب

 % )قواعد جامعة السودان املفتوحة(.10إىل 
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مربراتها من خالل حتليل االستبانة باإلضافة  ( استخلص الباحث10، 9، 8تعترب النسب املذكورة ضئيلة كما يظهر باجلداول )

 إىل خربته ومالحظته خالل زياراته امليدانية للمكتبات وتتمثل يف اآلتي:

 ملخصصة.ضعف امليزانية ا -1

 افتقار املكتبات للمتطلبات املادية والبشرية والتجهيزات املكانية.-1

 انعدام أنظمة إدارة املعلومات. -3

 االستخفاف بدور املكتبة اإللكرتونية من قبل القائمني على أمر مؤسساتها. -4

املعلومات املتاحة على اإلنرتنت جمانًا باإلضافة يالحظ الباحث أن املصادر اليت تعتمد عليها املكتبة اإللكرتونية يف السودان هي 

 األمر الذي يؤكد ضعف مصادر املعلومات اإللكرتونية باملكتبات السودانية والسبب يف ذلك ما يأتي: للمواد السمعية والبصرية،

 الفئات اليت يتاح هلا الدخول إىل املكتبة اإللكرتونية يف املكتبات املبحوثة (11)جدول 

 الوسبة الماوية التكرار م دير اإلماحة المتاح لهاالااا  

 متاح أىكا، المؤسسة األ 

 غير متاح

41 

- 

011% 

- 

 متاح المؤسسة الترليمية األنررى

 غير متاح

33 

08 

22% 

42% 

 متاح أسامذل الجامرا 

 غير متاح

41 

- 

011% 

- 

 متاح ال ال 

 غير متاح

41 

- 

011% 

- 

 

املكتبات املبحوثة تتيح دخول املكتبة للعاملني واألساتذة والدارسني باملؤسسة األم بنسبة ( أن 11يبني اجلدول رقم )

 % من تلك املكتبات إمكانية الدخول للعاملني من املؤسسات التعليمية اأُلخرى.55%،بينما يتيح 100

رات امليدانية إىل بعض املؤسسات ومالحظاته من خالل الزيا مبكتبات مؤسسات التعليم العالي، تبني للباحث من خالل خربته

 أن الدخول إىل املكتبة اإللكرتونية يتاح ملنسوبي املؤسسات األم أما املؤسسات التعليمية األخرى فيتاح ملنسوبيها الدخول مبقابل.

 

 ( يوضح الوسائل اليت ُتوفِّرها املكتبة اإللكرتونية لروادها11جدول )

 الوسبة الماوية التكرار الوفرلم دير  الخدما  المكتبة اإللكترونية

 متوفرل االمصال ىلا الخء المباشر

 غير متوفرل

- 

41 

- 

011% 

 متوفرل اإلحاطة الجارية الت ليدية واإللكترونية

 غير متوفرل

06 

34 

41% 

61% 

 متوفرل الب  االنت ائي

 غير متوفرل

- 

41 

- 

011% 

الرد ىلا االستاسارا  ىن طرين ر وط الهامف أو 

 الملادثة الاورية مكتوبة ومو وقة

 متوفرل

 غير متوفرل

3 

28 

2% 

92% 

البل  في قواىد البيانا  التي موجد ىلا أقراص 

 مكغوطة

 متوفرل

 غير متوفرل

4 

26 

01 

91% 

 متوفرل الخدمة المرجرية ىلا الخء المباشر

 غير متوفرل

- 

41 

- 

011% 

 متوفرل الدرول لاهارس المكتبا  الرالمية

 متوفرلغير 

6 

24 

02% 

82% 

 متوفرل الدىم والمساندل

 غير متوفرل

3 

28 

2% 

92% 

 

 ( أن خدمات املكتبات اإللكرتونية يف السودان تنقسم إىل فئتني هما:11يوضح اجلدول رقم )

االتصال املباشر واخلدمة املرجعية واإلحاطة  % هي100باملكتبات السودانية بنسبة  الفئة األوىل: خدمات ال تتاح .1

 اجلارية والبث االنتقائي.
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الفئة الثانية: خدمة البحث املباشر يف قواعد البيانات وتتاح هذ  اخلدمة يف مكتبة جامعة السودان املفتوحة لكل  .1

اليت اشرتكت يف قواعد بيانات جتارية. أما نسبة االستخدام يف مكتبيت جامعة السودان للعلوم  الباحثني يف السودان

. (Offline)قواعد بيانات توجد يف شكل أقراص مضغوطة فهي ضعيفة جدًا ألنها تتاح على والتكنولوجيا واحلفيد

جييب هذا القصور على السؤال الثالث )ما هي اإلجيابيات والسلبيات للمكتبات اإللكرتونية الراهنة يف السودان إن 

أشارت إىل تقديم اخلدمة اليت (Nancy, 1994)وجدت، وهذ  النتائ  ختتلف عن اإلطار النظري ودراسة نانسي

اللتني أشارتا إىل عدم توفر مستلزمات  1999مواحلاج قسَّوم 1999% وتتفق مع دراسيت يوسف حسني99بنسبة 

 املكتبات اإللكرتونية يف السودان.

 ( يوضح املعوقات يف املكتبات اإللكرتونية املبحوثة13جدول رقم ) .3

 النسبة المئوية عددال تقدير اإلعاقة المعوقات/ مدى اإلعاقة الرقم

 ىالية ارمااع مكلاة األْجِهزل 0

 متوس ة

 موخاكة

 ال أدرى

26 

3 

0 

0 

91% 

2% 

 %3و2

 %3و2

 ىالية ارمااع مكلاة برامف الت غيل وملديثها 3

 متوس ة

 موخاكة

 ال أدرى

41 

- 

- 

- 

011% 

- 

- 

- 

 ىالية مكلاة االشتراك في قواىد البيانا  2

 متوس ة

 موخاكة

 ال أدرى

41 

- 

- 

- 

011% 

- 

- 

- 

 ىالية مكلاة رسو  االمصاال  الهاماية 4

 متوس ة

 موخاكة

 ال أدرى

38 

6 

6 

- 

71% 

02% 

02% 

- 

 ىالية مكلاة إىداد وموظيف ال وى الب رية 2

 متوس ة

 موخاكة

 ال أدرى

26 

3 

0 

0 

91% 

2% 

 %3و2

 %3و2

مكلاة م وير ومومية مصادر المرلوما   6

 المللية

 ىالية

 متوس ة

 موخاكة

 أدرى ال

41 

- 

- 

- 

011% 

- 

- 

- 

 ىالية مكلاة المباني واألثار 7

 متوس ة

 موخاكة

 ال أدرى

28 

- 

- 

3 

92% 

- 

- 

2% 

 ىالية مروقا  مالية وإدارية 8

 متوس ة

 موخاكة

 ال أدرى

41 

- 

- 

- 

011% 

- 

- 

- 

 ىالية مكلاة الصيانة والت غيل 9

 متوس ة

 موخاكة

 ال أدرى

26 

4 

- 

- 

91% 

01% 

- 

- 

قواىة اإلدارل الرليا بالمكتبة ىد   01

 اإللكترونية

 ىالية

 متوس ة

 موخاكة

 ال أدرى

24 

2 

3 

0 

82% 

 %7و2

2% 

 %3و2

 

أن هناك ارتفاعًا يف تكلفة برام  التشغيل والصيانة واالشرتاك يف قواعد البيانات وتطوير  (13رقم ) يوضح اجلدول

% يلي ذلك ارتفاع تكلفة املباني وتأثيثها 100ما سبق يعيق املكتبات اإللكرتونية بنسبة وتنمية املصادر احمللية واملعينات املالية واإلدارية. 

 % من العينة املبحوثة.90%،وارتفاع تكلفة األْجِهزة وإعداد القوى البشرية وتوظيفها بنسبة95بنسبة 
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دورها يف العملية التعليمية وذلك بنسبة  يأتي يف املرتبة الثانية من حيث اإلعاقة عدم قناعة القائمني على أمر املكتبات بأهمية

املبحوثني. كذلك  % من العينة70ارتفاع رسوم االتصاالت بنسبة  أما يف املرتبة الثالثة من حيث اإلعاقة فيأتي % من أفراد العينة.85

رية ورسوم فقد تراوحت درجة اإلعاقة بني املتوسطة أو دون ذلك حيث تضاربت حوهلا اآلراء من حيث توفر القوى البش

 االتصاالت وتكلفة التشغيل والصيانة.

اإللكرتونية يف السودان يف ضعف املتطلبات املادية والبشرية وإهمال اإلدارات العليا القائمة  ةوميكن تلخيص معوقات املكتب

رتونية يف السودان من على أمر املكتبات سواء كانت عمادة املكتبات أو املؤسسة األم. كما يعاني الوضع الراهن للمكتبات اإللك

قصور كبري يف البنيات األساسية )التحتية( مما أدى إىل ضعف دور املكتبة السودانية يف املؤسسات التعليمية. كشفت الدراسة عن نقص 

أمر  حاد يف املخصصات املالية أتعاني املكتبات اإللكرتونية يف السودان. كما كشفت الدراسة عن ضعف كبري يف تدريب القائمني على

املكتبات اإللكرتونية يف السودان، ويعزى ذلك إىل أن أقسام املكتبات ومراكز املعلومات يف السودان مل تدخل مقررات تشمل 

 نشاطات املكتبة اإللكرتونية، وبالتالي جند أن الغالبية العظمى من القائمني على أمر املكتبات اإللكرتونية ليس لديهم تدريب مسبق.

اللتان أشارتا إىل توفري  (David, 1999)وديفيد  (Nancy, 1994)ي يجة مع النتيجة اليت توصلت إليها دراسة نانسوختتلف هذ  النت

% على عدم توفر تقنيو املعلومات ومهندسو الصيانة 100املستلزمات اخلاصة بتدريب العاملني. هذا وقد اتفق املبحوثون بنسبة 

 لة احلسني اليت أشارت إىل ذلك.والتشغيل. بينما تتفق هذ  النتائ  مع رسا

أما املعوقات اليت تتعلق باملصادر فتتمثل يف ضعف التعاون وتكامل اجلهود ظهر من خالل الدراسة أن هنالك أوجه شبه كثرية 

 بني املكتبات اإللكرتونية السودانية ومكتبات دول العامل الثالث من حيث املشاكل التقنية اليت تعوقها.

 

 االستنتاجات
 توصل الباحث من خالل تقويم املكتبات اإللكرتونية بوالية اخلرطوم لبعض النتائ  اليت ميكن اإلشارة إليها يف اآلتي:

تفتقر معظم املؤسسات إىل وجود مكتبة إلكرتونية مبفهومها املثالي، كما أن مفهوم تلك املؤسسات للمكتبة اإللكرتونية  -

احلال يف جامعة أم درمان  حلديثة أو معمل للحاسوب واالنرتنت كما هوهو إنها جمرد قسم أدخلت عليه التقنيات ا

 اإلسالمية واجلامعة األهلية.

ال تتمتع معظم املكتبات اإللكرتونية أو تلك اليت يف طريقها إىل أن تكون إلكرتونية خبصائص املكتبة اإللكرتونية ومزاياها  -

 لكرتونية.بشكل سليم وأنها مازالت يف مرحلة إعداد الفهارس اإل

مل يراع يف مباني املكتبات وتأثيثها االعتبارات واملواصفات املعيارية اليت تواكب مباني املكتبة اإللكرتونية، ماعدا مبين  -

 مكتبة احلفيد اليت صممت أصال لتكون مكتبة.

تشغيل األْجِهزة اخلاصة عدم توفر املوارد البشرية اليت متتلك املهارات يف تقنية املعلومات وعلوم احلاسوب حتى تضطلع ب -

 باملكتبة اإللكرتونية وصيانتها.

 عدم إتاحة فرص التّ دريب الكافية للعاملني يف جمال املكتبات اإللكرتونية. -

 مبفاهيم املكتبة اإللكرتونية على املستوى احمللى واإلقليمي والدولي. عدم توفر مصطلحات متفق عليها فيما يتعلق -

املستوى احمللى، حيث جند أن معظم الباحثني السودانيني ينشرون حبوثهم ودراساتهم يف قلة املعلومات املنتجة على  -

 دوريات أجنبية وهذا حيرم أبناء السودان من فرصة االطالع على نتائ  الدراسات واالستفادة.

 لكرتونية.التكلفة الباهظة اليت تتعلق بالتجهيزات املكانية من شبكة كهرباء وشبكة اتصاالت وأثاث للمكتبة اإل -

 قلة املوارد املالية املخصصة للمكتبات اإللكرتونية تنعكس سلبًا على خدمات املكتبات اإللكرتونية يف السودان. -

 تعانى معظم املكتبات اإللكرتونية السودانية من قصور واضح يف البنية التحتية. -

 اليت تتوفر من خالل االتصال املباشر.قلة مصادر املعلومات اإللكرتونية اليت تتوفر يف شكل أقراص مدجمة وتلك  -

 ضعف اخلدمات املكتبية اليت تقدمها املكتبات اإللكرتونية السودانية. -

 عدم اهتمام القائمني على أمر املؤسسات باملكتبة اإللكرتونية واستخفافهم بدورها يف العملية التعليمية والبحث العلمي. -
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 املصادر واخلدمات املكتبية. عدم التعاون بني املؤسسات السودانية يف تشارك -

 عدم تدريب املستفيدين على استخدام التقنية يؤثر سلبًا على استخدامهم للمكتبة اإللكرتونية. -

 غياب املؤسسات الكامل فيما يتعلق بتطوير املصادر احمللية وتنميتها. -

 عدم كفاية مصادر املعلومات اإللكرتونية وافتقارها إىل أسس االختيار السليم. -

 

 التوصيات

أبرزت النتائ  ضرورة االهتمام بإنشاء املكتبة اإللكرتونية كي تسهم يف توفري اخلدمة املكتبية الالزمة للمؤسسات األكادميية.  

 ويقرتح الباحث بعض التوصيات علها تسهم يف وضع تصور كامل للمكتبة اإللكرتونية كما يأتي:

 تبة اإللكرتونية من حتقيق أهدافها.ضرورة وضع التشريعات والقوانني اليت متكن املك -

املعلوماتي وتقديم خدمات املعلومات اإللكرتونية للمجتمع السوداني مبختلف  ضرورة قيام املكتبات اإللكرتونية بنشر الوعي -

 قطاعاته.

 تطوير مفهوم املكتبة اإللكرتونية لدى القائمني على أمر الدورات التدريبية وورش العمل. -

البشرية املؤهلة ذات الكفاءة العالية بغرض إدارة املكتبة اإللكرتونية، وتدريبهم يف جمال املكتبات وتقنية  جيب توفري الكوادر -

 املعلومات.

 قواعد بيانات تتاح على اخلط املباشر. ضرورة االهتمام بتنمية املعلومات احمللية وتطويرها يف شكل -

يف املبنى وفقًا الستشارات املكتبيني واملهندسني بهدف استيعاب كل  يوصى الباحث مبراعاة االعتبارات واملواصفات املعيارية -

 املستلزمات اخلاصة باملكتبة اإللكرتونية احلالية واملستقبلية.

االشرتاك يف قواعد بيانات جتارية ذات عالقة باملؤسسة، بغرض حتقيق أهدافها وتفعيل احتاد املكتبات اجلامعية السودانية  -

 السودان بهدف التعاون.ومراكز املعلومات يف 

االستفادة من ثورة االتصاالت املوجودة يف السودان يف الربط الشبكي وتفعيل شبكة املعلومات يف اإلجراءات الفنية وتنمية  -

املعلومات احمللية وتقديم خدمات اإلحاطة اجلارية والبث االنتقائي واخلدمات املرجعية باإلضافة إىل خدمات الربيد 

 اإللكرتوني.

خال املقررات، املفاهيم واإلجراءات اخلاصة باملكتبات اإللكرتونية ضمن مناه  أقسام املكتبات واملعلومات باملؤسسات إد -

 األكادميية بهدف االستفادة منها يف التأهيل والتّ دريب.

 تشجيع البحوث العلمية والنظرية والتطبيقية اليت تعاجل املشكالت املرتبطة باملكتبات اإللكرتونية. -

 استخدام املكتبة اإللكرتونية. نتصميم برام  لتعليم املستفيدي -

 بغرض تطوير املكتبات اإللكرتونية. تكثيف التعاون بني املهتمني بتقنية املعلومات وأمناء املكتبات -

 

 الرؤية المستقبلية:
 يأتي:يود الباحث أن يستعرض الروية املستقبلية للمكتبة اإللكرتونية يف السودان من خالل ما 

ونايل سات ARABSATتقوم االتصاالت على شبكات فضفاضة تعتمد على األقمار الصناعية مستأجرة من عربسات  .1

NILESAT .باإلضافة إىل شبكة األلياف الضوئية وشبكة األسالك األرضية الثابتة والالسلكية املتحركة 

يف مثاني واليات ترتبط عن طريق األلياف تنتشر SERVICE PROVIDERتتوفر اإلنرتنت عرب تسعة من موفري اخلدمات  .1

 سودانت زينا نتفاست نت موف نت. الضوئية مثل

بدأ احلاسوب ينتشر بصورة ال بأس بها يف التعليم العالي والعام والقطاعات العامة واخلاصة نتيجة لسياسة وضعتها وزارة  .3

 احلاسوب. والبحث العلمي تهدف إىل متليك أكرب قدر من املواطنني أجهزة ةوالتقان
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انتهى مشروع شبكة اجلامعات السودانية االفرتاضية يف املرحلة األوىل من التنفيذ وله إمكانات ضخمة إال أنه يفتقر إىل  .4

 احملتويات.

 

سبق ميكن وصف السودان بأنه دولة بدأت متتلك بعض أساسيات البنية التحتية للمكتبة اإللكرتونية، فإذا  وعلى ضوء ما 

 خرى فسوف حتقق االحتياجات املوضوعية املذكورة أدنا :اتبعت بسياسات أ

 ويف املرتبة األوىل من أجل حتديد احلقوق والواجبات لكل هيئة أو مؤسسة. احتياجات قانونية، وتأتي .1

احتياجات تتمثل يف توفري أجهزة حاسوب ذات سعة وسرعة عالية تناسب الربجميات وتتالءم من حيث املواصفات مع البيئة  .1

 السودانية.

 للعاملني يف جمال املكتبات اإللكرتونية يف السودان. احتياجات بشرية تهتم بالتخصص املوضوعي .3

 تفعيل شبكة مكتبة اجلامعات السودانية االفرتاضية. .4

 احتياجات مالية لتمويل النشاطات املادية والبشرية. .5

ى اخلط املباشر وإتباع سياسة التكتل يف تشارك املصادر قواعد بيانات عل تنمية مصادر املعلومات احمللية وتطويرها يف شكل .2

 املكتبية

وأخريًا إذا أردنا يف السودان مواصلة مسرية التقدم والتنمية ومواجهة حتديات العوملة واللحاق بالدول الصناعية اليت متتلك  

من وضع اسرتاتيجيات وخطط عمل دورية تناقش  مؤسسات املعرفة املتقدمة فالبد لنا من االهتمام باملكتبة اإللكرتونية. وكذلك البد

ما جيب أن تكون عليه املكتبة اإللكرتونية املستقبلية يف كافة املؤسسات. يستوجب ما سبق توفري ميزانية سنوية مناسبة تستقطع من 

شرية والبنية التحتية املالئمة بغرض تهيئة البيئة املالئمة للمكتبة اإللكرتونية من حيث توفري الكوادر الب الدخل القومي يف السودان

 واملصادر املكتبية.
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