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 المستخلص

للعلومالسودانلجامعةالجامعيالحرمداخلوالطالباتالطالبمنالخاصةاالحتیاجاتذويمنفئةتوجد

الخدماتجمیعالفئة وتقدیمتلكلرعایةالمسؤولةالجھاتقبلمنشدیدوإھمالتقصیروھنالكوالتكنولوجیا,

في المكتبة بشكل یتالئم معھم ومع اختالف اعاقاتھم  سواء ان كانت بصریة او سمعیھ او حركیة .

للعلومالسودانجامعةبمكتباتالخاصةاالحتیاجاتلذويالمتاحةالخدماتعلىالتعرفإلىالدراسةھدفت

توافرھاالواجبالمؤھالتھيوما،لھمالمقدمةالخدماتجودةعنالمستفیدینرضىومدى،والتكنولوجیا

في أخصائي المكتبات الذي یقوم بتقدیم الخدمات لذوي االحتیاجات الخاصة.

التيوالتقنیاتالخدماتمنالمزیدإلىیحتاجونالخاصةاالحتیاجاتذويأنفيالدراسةمشكلةبرزت

الطالبمنالفئةھذهمعالتعاملفيالخبرةلدیھامؤھلةكوادرتوفیرباإلضافةبالمكتبةتوفیرھایجب

والطالبات لیسھموا بدورھم في تنمیة وبناء المجتمع .

تمكما،والتكنولوجیاللعلومالسودانبجامعةلمكتباتالحالةدراسةوالتحلیليالوصفيالمنھجاستخدامتم

الباحثةاستعانتالمعلوماتجمعوفي،والتكراراتالمئویةالنسبةلحساباإلحصائياألسلوباستخدام

بالجامعةالمكتباتشؤونعمیدةمعالمقابلةواجراءالمكتباتشؤونبعمادةعملھاخاللمنالمالحظةعلى

وبعض المختصین .

خدماتعنوالطالباتالطالبمنالخاصةاالحتیاجاتذويرضاعدماھمھانتائجلعدهالدراسةتوصلت

المكتبة المقدمة لھم وذلك النھ ال تتوافر اي إمكانیات تسھل علیھم االستفادة من خدمات المكتبة. 

الالزمالخدماتجمیعتوفیرعلىوالعملالخاصةاالحتیاجاتذويلفئةااللتفاتبضرورةالباحثةاوصت

تحویھبماالكاملةاالستفادةأجلمن,وبرامجالصوتیةوالمشغالتالمسجالتمثلالمكتبةفيتوافرھا

علىبالمكتباتالعاملینتدریبكذلك،اعاقاتھمواختالفاحتیاجاتھممعیتالئمبشكلخدماتمنالمكتبة

التيالحدیثةالبرامجعلىالمستفیدینتدریبو،الخاصةاالحتیاجاتذويمنالمستفیدینمعالتعاملكیفیة

تیسر لھم من أمر االستفادة من الخدمات المتاحة بالمكتبة.

الخاصة – المعاقون:  خدمات المكتبات – ذوي االحتیاجاتالكلمات المفتاحیة
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Abstract

There is a category of people with special needs of male and female students

inside the campus of Sudan University of Science and Technology, and there is

a severe negligence and neglect by the responsible authorities to care for this

category and provide all services in the library in a way that suits them and

with their different disabilities, whether they are visual, audio or movement.

The study aimed to identify the services available for people with special needs

in the libraries of Sudan University of Science and Technology, and the extent

of the beneficiaries' satisfaction with the quality of services provided to them,

and what are the qualifications to be available in the library specialist who

provides services to people with special needs.

The problem of the study emerged that people with special needs need more

services and technologies that must be provided in the library, in addition to

providing qualified cadres with experience in dealing with this category of

male and female students to contribute, in turn, to the development and

building of society.

The descriptive analytical approach and the case study were used for the

libraries of Sudan University of Science and Technology, and the statistical

method was used to calculate the percentage and frequencies.

The study reached several results, the most important of which is the

dissatisfaction of male and female students with special needs with the library

services provided to them, because there are no possibilities to facilitate them

to benefit from the library services.
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The researcher recommended the need to pay attention to the category of people

with special needs and work to provide all the services necessary to be available in

the library, such as recorders, audio players and programs, in order to take full

advantage of the services that the library contains in a way that suits their needs and

different disabilities, as well as training library workers on how to deal with

beneficiaries with special needs, and training the beneficiaries on modern programs

that facilitate them to benefit from the services available in the library

key words : Library services - people with special needs - people with

disabilities

المقدمة

الفئاتفجمیع،المجتمعفياألخرىالفئاتمننظائرھاعنأھمیةتقلالالخاصةاالحتیاجاتذويفئةإن

ولذاباإلنسان،وتنتھياإلنسانمنتنطلقالتيھيللمجتمعاتالحقیقیةوالتنمیة،التنمیةفيتسھمالبشرمن

الخاصھاالحتیاجاتوبذويالعمومعلىالمواطنینمنالفئاتبجمیعواالھتمامالعنایةتقتضيالمصلحةفإن

 ذويل والصحیةوالتربویةوالنفسیةاالجتماعیةالجوانبكانتوإذارغباتھم.وتلبیةالخصوصوجھعلى

تزالماالمعلوماتخدماتتقدیمقضیةفإنوالدارسینالباحثینقبلمنعنایةلقیتقدالخاصةاالحتیاجات

،الخاصةاالحتیاجاتذويحیاةفيأھمیةالمكتباتجانبویمثل،األمرعلىالقائمینقبلمنمھملةشبھ

واإلحاطةوالفكریة،الثقافیةالتنمیةعلىتساعدھمالتيالمعلوماتمصادرعلىالوقوفإلىدوماًبحاجةفھم

بما یستجد من معلومات وتطورات في مجاالتھم المعرفیة، وإنجاز ابحاثھم العلمیة.

مشكلة الدراسة

للعلومالسودانجامعةبمكتباتالمعلوماتخدماتتقدیمواقععلىبالتعرفالدراسةمشكلةتكمن

للعلومالسودانجامعةطالباتضمنالخاصةاالحتیاجاتذواتمنطالبنجدحیثوالتكنولوجیا

یتوجبالتيالحدیثةوالتقنیاتالخدماتمنالمزیدإلىتحتاجالطالباتمنالشریحةھذهوالتكنولوجیا،

الخدماتھذهتقدیموكیفیة،الخدماتھذهتقدیمفيالخاصةواحتیاجاتھمظروفھممراعاةمعلھمتقدیمھا
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الفئاتمنأھمیةتقلالالتيالفئةھذهمعالتعاملفيالخبرةلدیھامؤھلةبشریةكوادرتوفیرإلىباإلضافة

األخرى بالمجتمع وتسھم في تنمیة وبناء المجتمع.

تساؤالت البحث

ماھي الفئات من ذوي االحتیاجات الخاصة بمكتبات جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا ؟-

االحتیاجاتذويلشریحةوالتكنولوجیاللعلومالسودانجامعةمكتباتتقدمھاالتيالخدماتھيما-

الخاصة من الطالب والطالبات ؟

یقومونوالذیناالخرىالبشریةوالكوادرالمكتباتأخصائيفيتوافرھاالواجبالمؤھالتماھي-

بتقدیم الخدمات لذوي االحتیاجات الخاصة ؟

السودانجامعةمكتباتمنلھمالمقدمةالخدماتعلىالخاصةاالحتیاجاتذويرضىمدىما-

للعلوم والتكنولوجیا؟

االحتیاجاتلذويالخدماتتقدیمفيالمكتباتفيالعاملینتواجھالتيوالعقباتالمشكالتماھي-

الخاصة ؟

المنھج وأدوات جمع البیانات

وذلكالدراساتھذهمثلمعالمناھجمنالنوعھذایتناسبلماوذلكالتحلیليالوصفيالمنھجالباحثةاتبعت

ولجمع.الوثائقيالمنھجوكذلك،كمیاأوكیفیاًتحدیداًمعینةظاھرةوخصائصوصفاتسماتلتحدید

المصادرفيالموجودالفكرياإلنتاجالجمععلىاطلعتالباحثةفإنالدراسةأھدافتحققالتيالبیانات

بجامعةالباحثةعملخاللمنالمالحظةكذلكوالمقابلة.االستبیانأداةاستخدمتو،والورقیةاإللكترونیة

السودان للعلوم والتكنولوجیا.

مجتمع وعینة الدراسة

جامعةمكتباتباستخدامیقومونالذینالخاصةاالحتیاجاتذويمنالمستفیدینفئةھمالدراسةمجتمع

المكتباتخدماتمنالمستفیدینمنعشوائیةعینةفكانتالدراسةعینةاماوالتكنولوجیاللعلومالسودان
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منوطالبةطالبا25ًالعینةحجموبلغالخاصةاالحتیاجاتذويمنوالتكنولوجیاللعلومالسودانبجامعة

مختلف كلیات الجامعة .

أھمیة الدراسة :

بخدماتعالقتھاوإتاحتھاكیفیةوالطالبمنالفئةلھذهالمتاحةالخدماتمعرفةفيالدراسةأھمیةبرزت

یجبالطالبمنالخاصةاالحتیاجاتذويأنحیث.جودتھاومدىالخدماتھذهمناإلفادةومدىالمكتبة

كاملبشكلومعلوماتیةمكتبیةخدمةلھمتقدمأنیجبوالطالبكبقیةالخدماتوالحقوقبكافةیتمتعواأن

لتغطي احتیاجاتھم و نوع إعاقتھم .

أھداف الدراسة :

تھدف الدراسة الي اآلتي

التعرف على المكتبة الجامعیة وخدماتھا .-1

للعلومالسودانجامعةوطالباتطالبمنالخاصةاالحتیاجاتذويفئةعلىالتعرف-2

والتكنولوجیا ( نوع اإلعاقة البصریة ، العدد، التخصص، المستوى الدراسي  .(

لھذهالجودةومستوىالخاصةاالحتیاجاتذويلفئةالمتاحةالمعلوماتوالمكتباتخدماتالتعرف-3

الخدمات.

لھذهالمكتباتخدكاتیقدمالذيالمكتباتألخصائيالوظیفیةوالمتطلباتالمؤھالتعلىالتعرف-4

الشریحة من الطالب ولطالبات .

المعلوماتیةالخدماتجودةعنالخاصةاإلحتیاجاتذويمنالمستفیدینرضامدىعنالتعرف-5

المقدمة لھم.

مناالستفادةسبیلفيالخاصةاالحتیاجاتذويتواجھالتيوالمشاكلالصعوباتأھمعلىالتعرف-6

خدمات المكتبات.

تقدیم مقترحات لتطویر أداء المكتبة في تقدیم الخدمات والمعلومات لذوات االحتیاجات الخاصة.-7
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حدود الدراسة

الحدود الموضوعیة : خدمات المكتبات الجامعیة لذوي االحتیاجات الخاصة .

2021:الزمانیةالحدود

الحدود المكانیة : مكتبات جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا.

مصطلحات الدراسة:

)2013،غباري(الخاصةاالحتیاجاتذوي-

والعقلیة،والنفسیةالجسمیة،لخصائصھمبالنسبةالعادییناألفرادغیرالمجتمعأفرادمنمجموعةھم

األمر الذي یتطلب توفیر الرعایة الخاصة لھم بما یتناسب مع قدراتھم وإمكاناتھم وظروفھم الخاصة.

إصابتھمبسببحولھم؛یدورمااستیعابعلىللقدرةخاصٍةمعاملٍةإلىیحتاجونالذیناألشخاصفھم

یستطیعوالاألصحاء،األشخاصھمكمااألمورمعالتأقلمعلىقدرتھمتعیقالتياإلعاقاتمنبنوٍع

تتناسبمعخاصةوطرقخاصٍةأدواٍتإلىیحتاجونوإنماالعادیة،المدارسفيالتعلّماألشخاصھؤالء

النمووتأخرالبصریة،أوالسمعیةمنھااإلعاقاتمنالخاصةاالحتیاجاتأصحابویعانيقدراتھم.

اللغویّةواالضطراباتالنفسیّة،واإلعاقاتالسلوكیة،واالضطراباتالتعلّم،بطءیسببقدالذيالعقلي

وغیرھا من اإلصابات، فالمعاقون یُدرجون كفئٍة من فئات ذوات االحتیاجات الخاصة.

)1992،حسن(الجامعیةالمكتبة-

فيالمختلفةاإلداراتوالطلبةواألساتذةمجتمعوھومعینا،مجتمعایخدمالذيالمكتباتمنالنوعذلك

أغراضوأھدافخدمةأجلمن.وغیرھاالدراسیةالكتبلھمتوفرالمعھد. حیثأوالكلیة،أوالجامعة،

ھذه الجامعة"

)2013،القرشي(العجز-

مقارنةالسیكولوجیةأوالفسیولوجیةالوظائفأداءمستوىفيالقصورمنحالھأنھعلىالعجزیعرف

بالعادیین نتیجة إلصابة بخلل, أو عیب في البناء الفسیولوجي أو السیكولوجي للفرد .
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اإلعاقة-

الجسموظیفةفيمشكلةھيوالعجزالمشاركة.ومقیداتالنشاط،علىوالقیودالعجز،یغطيمصطلحھو

تقییدأنحینفيعمل،أومھمةتنفیذفيالفردیواجھھاالتيالصعوبةھوالنشاطمنوالحدھیكلھ،أو

ظاھرةھيفاإلعاقةوبالتاليالحیاة،مواقففيالمشاركةفيالفردمنھایعانيالتيالمشكلةھيالمشاركة

فیھتعیشالذيأوفیھیعیشالذيالمجتمعومالمحالشخصجسممالمحبینالتفاعلتعكسوالتيمعقدة،

ـ ویندرج تحت ھذا المصطلح الفئات التالیة :

بوظیفتھاتقومالالحاسةھذهأنأو,حواسھممنحاسةفقدواالذیناألفرادھؤالءوھمحسیاالمعاقون-

Hearingسمعیاالمعاقون:وتشمل,ینبغيكما ImpairmentبصریاالمعاقونوVisual

Impairment

یقومالالعضوھذاأنأو,جسمھمأعضاءمنعضوافقدواالذیناألفرادوتضم:جسمیاالمعاقون-

بوظیفتھ كما ینبغي , كالیدین والرجلین .

:الدراسات السابقة

)2012،بوعناقة(الجزائریةالجامعیةبالمكتباتالخاصةاالحتیاجاتلذواتالمعلوماتخدمات

التقنیةاستخدامومدىبصریاًالمعاقینلفئةالمعلوماتخدماتواقععلىالتعرفمحاولةفيالدراسةأھمیة

البیئةمعالتكیفعلىتساعدھم,وقدراتھممعتتالءمخدماتبتقدیموذلكالجامعیةالمكتبةفيلھمالمساعدة

الجانبتناولالمعلوماتلخدماتالتخطیطفيالمستخدمینمنالفئةھذهإشراكضرورةمع,الجامعیة

بصریاالمعاقینلفئة،المخصصةالمعلوماتومرافقلخدماتالحاليالوضعتشخیصالدراسةمنالتطبیقي

استخدم,اإلسالمیة,للعلومالقادرعبداألمیرجامعةومكتبةقسنطینةفيمنتوريجامعةمكتبةمنبكل

واعتمدبالجامعةالمكفوفینالطالبمنمتعددةمقابالتعلىالباحث,اجرىلدراستھالوصفيالمنھجالباحث

للمكتبة,المتوافرةوالبشریةالمادیةاإلمكاناتقلةتوصلتبحثونتائجالمالحظةأداةعلىالثانیةبالدرجة

خدماتتقدیمبكیفیةتعنىوالمعلوماتالمكتباتأقسامفيالتعلیممناھجفيمتخصصةمادةوجودعدم
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االحتیاجاتذواتباحتیاجاتالمكتباتفيالعاملینقبلمنالجھلوالخاصةاالحتیاجاتلذواتالمعلومات

الخاصة وقدراتھم وكیفیة التعامل معھم و عدم التفرغ الكلي للعمل من قبل العاملین

الطالبات:شطرعبدالعزیز،الملكبجامعةالبصریة)(اإلعاقةالخاصةاالحتیاجاتلذواتالمعلوماتخدمات

)2009،(جوھريوالجودةواإلفادةاإلتاحةمدىفيدراسة

وكذلك،العزیزعبدالملكجامعةطالباتمنالخاصةاالحتیاجاتذويفئةعليالتعرفإليالدراسةھدفت

أداةواالسـتبانةالوصـفيالمـنھجالدراسـةواسـتخدمتلھـمالمقدمـةالمعلوماتخدماتبواقـعاإللمـام

ولـیسالجامعـةمكتبةعـليیـترددنالالطالبـاتكـلأنوأھمھـانتـائجعـدةإليالدراسةوتوصلتللدراسة

الطالباتمن%56.5نسبةوأنالجامعة،بمكتبـةالخاصـةاالحتیاجـاتذويخـدماتلمركـزعالقـةھنالـك

مناسبةعدمیرینالدراسةموضعالطالباتوكلمناسبغـیرالمعلومـاتخـدماتمركـزموقـعأنیرین

المبني أیضا

)2014،النشار(الجامعیةالمكتبات

جدرانھابینالجامعة,تنشئةالمعلوماتالمؤسساتمنالنوعذلك"ھيبانھاالجامعیةالمكتبةتعریفیمكن

منالجامعيالمجتمعاحتیاجاتولتلبیةالبیئیة,والخدماتوالبحثیةالتعلیمیةبرامجھالمساندةوتدیره,وتمولھ

المعلومات والخدمات  المكتبیة المختلفة".

منغیرھاأوالوطنیةأوالعامةالمكتباتمجتمعمنالجامعیةالمكتبةمجتمعیختلف:الجامعیةالمكتبةمجتمع

المكتبات , أوالً لكونھا أكادیمیة بالدرجة األولى ومتجانساً إلى حداً ما ویتكون ھذا المجتمع من الفئات التالیة :

الطالب بمختلف مستویاتھم األكادیمیة وتخصصاتھم العلمیة .-1

أعضاء ھیئة التدریس .-2

الباحثون في مختلف فروع المعرفة التي تدرس في الجامعة أو الكلیة .-3

الھیئة اإلداریة في الجامعة أو الكلیة .-4

الباحثون من خارج الجامعة .-5
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)2012،ربیع(أھدافھاوالجامعیةالمكتباتوظائف

الوظائف المكتبات الجامعیة

الوظائفمنمستمدةالحالبطبیعةالوظائفوھذهرئیسیةوظائفثالثالجامعیةللمكتبةأنالمعروفمن

وتدریبتأھیلمجالفيالخاصةبرامجھاجامعةفلكلالمجتمع.وخدمةوالبحثالتعلیمھيوذاتھاالجامعات

نظامعنمختلفsystem((نظامجامعةلكل,أیضاًالمختلفةالعلمیةالتخصصاتفيالمتخصصین

لتطویرالالزمةالتطبیقیةوالبحوثالبشریةالمعرفةتطویرإلىاألساسينظامھافياألخرىالجامعات

فيدورھاالجامعاتفإن,ولذلكوالبحوثالعلیاالدراساتمجالفيالخاصةبرامجھاومقوماتالخدمات

المعرفةمصادرتوفیرعلىالجامعیةالمكتباتوتحرصبھاالمحیطةالبیئةفياالجتماعیةالتنمیةمشروعات

الالزمة لھذه المشروعات .

أھداف المكتبة الجامعیة

تتعدد أھداف المكتبة الجامعیة ومنھا:

فيالمقررةالدراسیةالمناھجوتطویردعمفيتساھمالتيالمختلفةالمعلوماتأوعیةوتوفیراختیار)1

الجامعة والكلیات.

وصف وتنظیم المجموعات من أوعیة المعلومات بكافة أشكالھا المادیة .)2

طرقكانتسواءالمناسبةبالطرقوذلكالمستفیدینلمجتمعوالمعلوماتالمكتباتخدماتتقدیم)3

تقلیدیة أو إلكترونیة .

تھیئة أفضل الوسائل المساعدة للدراسة و البحث.)4

منمجموعةتوفیرخاللمناألكادیميالمجتمعإلىالعالميالفكريالتراثنقلفيالمساھمة)5

المصادر باللغات األجنبیة

شبكة المكتبات الجامعیة

ومراكزالكلیاتعلىالفرعیةالمكتباتمنھاتتشعبمركزیةمكتبةعلىالجامعیةالمكتبیةالخدمةتعتمد

البحوث او األقسام المتخصصة بكلیات الجامعة .
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للكلیاتوفقاًالمكتباتتوزیععلىیعتمدالذيالتقلیديالشكلمنھاأشكالعدةالجامعیةالمكتباتولشبكة

الموضوعیةالقطاعاتمنمجموعةإلىالجامعةاھتماممجاالتتقسیمعلىیعتمدآخرشكلوھناك

المتجانسة وأشھرھا وأكثرھا انتشاراً تقسیم المجاالت االھتمامات الموضوعیة.

)2010،قطر(الجامعیةالمكتباتفيالمعلوماتخدمات

القدیمةالعصورفيالمدارسظھورمعظھرتفقدظھوراًالمكتباتأنواعأقدممنالجامعیةالمكتباتتعتبر

إلحاقالضروريمنفكانوالبحث,التعلیمكمراكزالحدیثالعصرفيالجامعاتوالكلیاتثموالوسطى

والتعلیميالتربويالدور.یتلخصمستویاتھابمختلفوالبحثالتدریسعملیاتلتدعیموذلكبھامكتبات

البحثیةاألنشطةوتدعیمالمعلومات,وتوفیر,الدراسیةالمناھجوتدعیم,المعرفةمصادرتوفیرفيللمكتبات

, وتنمیة عادة القراءة واالطالع, وتنمیة المھارات والقدرات التي تساعد على سرعة التعلیم .

ھذهتشاركحیث,العلميوالبحثبالتعلیمالنھوضفيمحوریاًدوراًالجامعةمستوىعلىالمكتباتوتلعب

ككیانوذلكككل,األكادیمیةالمنظومةفيرئیسیاُعصباًوتمثل,التعلیمیةالعملیةصلبفيبفعالیةالمكتبات

تابع لألكادیمیة أو الجامعیة .

)2013،الھاديعبد(المعلوماتمفھوم

(البیاناتنقلتكونقدوالعملیة.البیاناتأنتجتماعملیةبواسطةالناتجةالبیاناتخاصیةھيالمعلومات

اختیارھيالعملیةتكونوقد)االتصالنظریةفيالمستخدموالقیاسالتعریفینطبقالحالةتلكوفي

األفكارھيالمعلوماتأنعامةوبصورةالبیانات.تحلیلتكونقدكماالبیانات،تنظیمتكونوقدالبیانات،

أوالتعلیمأوالبحثأواالتصالخاللمنتكتسبمعرفةھيأوواألشیاء،واألماكنالناسعنوالحقائق

المالحظة

خطوطعبربالنقلیحددھاالناسفبعضمتعددةمعانلھا‘‘‘‘معلوماتالكلمةأنھایزروبرتویري

المسجلةبالحقائقیحددھاوالبعض،اإلشاراتأوللعالماتاإلحصائیةبالخاصیاتویقیسھااالتصال

.والبعض اآلخر بمحتوي النص، وآخرون یحددوھا بالخبرة المختزنة في العقل البشري
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تقسیم المعلومات :

لكتابفرداستخداممثلوالتطویر.اإلنماءعليتساعدالتيتلكأي):Development(اإلنمائیةالمعلومات

لتحسین مستواه العام

یدرسعندمامثالالتعلیم،عليتساعدالتيھي):Pedagogic(التعلیمیةأوالبیداجوجیةالمعلومات

الطالب كتاباً مدرسیاً مقرراً.

Achieve(اإلنجازیةالمعلومات mental(فيالعالمیرجععندماذلكومثالاإلنجاز،عليتساعدالتي:أي

المختبر الي مستخلصات وكشافات تتصل بمجال بحثھ او تجربتھ.

مفھوم الخدمات

ترتبطخدماتوجودالىیعودذلكوراءوالسببوتعددتالخدمةمفھومتحدیدفيالنظروجھاتاختلفت

لعملیةمكملھعملیاتاخرىخدماتتتمثلبینماالفندقیةالخدماتمثلالمادیةبالسلعجزئياوكاملبشكل

الخدماتمثلمعینةبسلعةارتباطھادونمباشربشكلتقدمخدماتوھناكالصیانةخدماتمثلالتسویق

الطبیة وخدمات الترجمة وخدمات التأمین وخدمات اإلحاطة الجاریة في المكتبات ومراكز المعلومات .

عرفتھاوقدمختلفةتعریفاتوبالتاليمتعددةتفسیراتالىالخدمةمفھوماخضعتقدالمتعددةالمزایاھذهان

معمرتبطةتقدماوللبیعتعرضالتيالمنافعاواالنشطةعن:عبارة)AMA(األمریكیةالتسویقجمعیة

السلع المباعة ، وتنقسم الى :

الصحیةوالخدماتالكھرباءخدماتمثلبالسلعارتباطھادونللبیعتعرض,ملموسةغیرمنافع-

والخدمات االستشاریة

وانتاجالعقاراتایجارمثلالملموسةالسلعاستخداموتتطلبملموسةغیرخدماتاوأنشطة-

الببلیوجرافیات في المكتبة او مراكز المعلومات .

خدمات تشترى مرافقھ مع السلعة مثل شراء الحاسوب ومعھ خدمات الصیانة .-

منفعةتحققمحسوسةاوملموسةغیرنشاطاتھيالخدمةأن:)Stanton(ستانتونقدمھتعریفوھناك

للعمیل والتي ال ترتبط بالضرورة ببیع سلعة او خدمة اخرى .

طرفیقدمھامنفعةاونشاط:بأنھاالخدمةعرفافقد:)Kotler,Armstrong(ارمسترونغوكوتلراما

الى طرف أخر وتكون في االساس غیر ملموسة وال یترتب علیھا أیة ملكیة .
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تقدمھاللتبادلوقابلةبالحواسمدركةاشیاءعنعبارةھيالخدمةأن:)Gronroos(نروزغروویرى

شركات او مؤسسات معینة بشكل عام بتقدیم الخدمات او انھا تعتبر نفسھا مؤسسات خدمة اصالً .

)2002،علیان(المعلوماتخدماتانواع

معینھخدماتاوالخدمةالىطبیعةعلىالمعلوماتومراكزالمكتباتفيالمعلوماتالخدماتتنوعیعتمد

سبیلعلىمحددهمعلوماتخدماتتقدیمعلىتقتصرمعلوماتمراكزاومكتباتفھناك,المستفیدینقبلمن

بعضتقدمبینمااالليالبحثخدماتتقدیمعلىتقتصرواخرىاالستخالصاوالتكشیفخدمتيالمثال

:-المكتبات ومراكز المعلومات خدمات معلومات متعددة. ویمكن حصرھا في اآلتي

إعداد القوائم الببلیوجرافیة والكشافات والمستخلصات

حولالمتاحةالمعلوماتمصادرتغطيمعین،بموضوعالمتصلةبالموادقائمةإعدادالخدمةھذهفيویتم

فيالواردةالمعلوماتبتحلیلالمعلوماتمؤسساتوتقومبعینھاوبلغاتمحددةزمنیةفترةفيالموضوعھذا

الوثائق وفقاً لعدة مستویات منھا

إعداد كشاف تحلیلي للمقاالت التي تنشر في الدوریات ...الخ-

إعداد نشرة مستخلصات لمختارات من اإلنتاج الفكري-

إعداد دراسة تقییمیة تتناول النشاطات البحثیة حول موضوع معین أو منطقة جغرافیة معینة-

االحاطة الجاریة

معتتناسبوالتيجدیدةمصادرمنالمعلوماتمؤسساتیصلبماالمستفیدباحاطةتعنيخدمةوھي

التيالجدیدةالمشكالت،الجدیدةاالفكارالجاریةاإلحاطةوتتضمنالعلمیةأوالمھنیةالمستفیداھتمامات

الالناسیفعلھفیماتؤثرالتيوالظروف،القدیمةالمشكالتلحلالجدیدةواألسالیبالطرق،حلولالىتحتاج

وكیفیة القیام بھ .

وتتمثل طرق تقدیمھا في :-

استنساخ قوائم الدوریات وتوزیعھا .•

إعداد نشرة إحاطة جاریة توزع علي فترات منتظمة .•

إرسال المعلومات عبر البرید االلكتروني .•

تمریر األعداد الحدیثة من الدوریات مع تمییز بعض المقاالت بھدف جذب اإلنتباه•
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خدمات االتصال بقواعد البیانات وشبكات المعلومات

حتيالمؤسسةخارجمناإلنترنتوشبكةمعلوماتبقواعداالتصالخدمةالمعلوماتمؤسساتبعضتتیح

یتمكن المستفیدون من استغالل ھذه الخدمة خارج أوقات دوام مؤسسة المعلومات.

)2013،الھاديعبد(المستفیدینتدریب

المعلوماتوللتوثیقالفنیةالطرقتطبیقفيمعاونتھمھوالمستفیدینتدریبمناالساسيالھدفان

تحقیقأجلمنالمعلوماتنظامفيبفاعلیةیشتركواوان,بعملھمقیامھماثناءوشمولودقةبانتظام

ھدفھم المزدوج كمستخدمین للمعلومات ومنتجین لھا.

خدمة الترجمة العلمیة

المنشورةبالترجماتالتعریفالخدمةھذهوتتضمن،الترجمةخدمةتقدیماليالمعلوماتمؤسساتتلجأ

وإتاحتھا أو بیان طرق الوصول إلیھا ، ویتم ذلك وفقاً لعدة مستویات ھي :-

التعرف على الترجمات المتاحة وطرق الحصول علیھا .-1

ترجمة للدوریات العلمیة في مجال معین.-2

أو تترجم بعض المواد وفقاً لقیمتھا-3

أو تتم الترجمة بناءاً علي طلب المستفیدین .-4

الخدمة المرجعیة والرد على االستفسارات

حقائقأومعلوماتعليالحصولفيالمستفیدینواستفساراتأسئلةعلياإلجابةإليالخدمةھذهتھدف

إستخدامھاوكیفیةالمالئمةالمصادرإلياإلرشادتقدیمھونشاطھاومحور،محددةبیاناتأومعینة

وإستخراج المعلومات منھا

خدمة تداول اوعیة المعلومات

لالستفادةلھمبإعارتھاأوالمعلوماتمؤسسةداخلعلیھالالطالعللمستفیدینالمعلوماتمصادراتاحةھي

اإلستخداممراتعددعلىإعتماداًیتمالمعلوماتأوعیةقیمةقیاسان.كماالمعلوماتمؤسسةخارجمنھا

والتداول لھا .
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خدمة التصویر واالستنتاج والنشر

أومحددمعلوماتمصدرمنمصورةنسخةعليالحصولفيالمستفیدیرغبعندماالخدمةھذهوتقدم

عندما یكون المصدر ال یمكن إعارتھ نسبة لكبر حجمھ مثال أو ال تتوفر منھ نسخ كافیة

الخدمات االعالمیة وخدمة النشر

بعضأوخدماتھاأوالمعلوماتبمؤسسةتعرفمصادربنشرالمعلوماتمؤسساتبھاتقومخدمةوھي

المواد األخري كاألدلة والكشافات والقوائم الببلیوجرافیة والمستخلصات وغیرھا .

خدمة اإلمداد بالوثائق

عندرقميشكلفيأومصغرشكلأوورقيمطبوعشكلفيالمنشورةوغیرالمنشورةالوثائقتقدیموھي

البریدعليلھترسلأوالمعلوماتمؤسساتمناستالمھاویتم.معینةرسوممقابلللمستفیدطلبھا

االلكتروني

)SDI(للمعلوماتاالنتقائيالبثخدمة

التيبالمعلوماتدوریةبصفةالمستفیدتزویدإليوتھدفبعینة،مستفیدالحتیاجاتوفقاًمصممةخدمةوھي

:-تدخل ضمن نطاق اھتمامھ ومن متطلباتھا

المعلوماتمؤسسة4خدماتمنللمستفیدینمسحإجراء❖

تحدید مجاالت إھتمامات كل منھم وبدقة❖

المصطلحاتمنبمجموعةللسماتوصفااالستمارةوتضمن،مستفیدبكلالخاصةالسماتإستمارةإعداد❖

وتحلیل الوثائق الواردة الي المؤسسة

لھذهالمطابقةالمعلومالتوإسترجاعالمعلوماتقاعدةاليالدوریةباإضافاتالمستفیداستمارةمضاھاة❖

اإلستمارة وتزوید المستفید منھا

)2000،النوایسة(المكتباتلخدماتاألساسیةالمتطلبات

مقوماتأومتطلباتعدةمنالبداألكملالوجھعلىالمكتباتفيالمكتبیةالخدمةتتحققحتى

أساسیة ترتكز علیھا وتتمثل ھذه المتطلبات في :

مصادر المعلومات بكافة أشكالھا .●

الكادر البشري المؤھل.●
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بعضھناكوالبحث,والمطالعةوللقراءوالمستفیدینلمجتمعالالزمةالتسھیالت●

الباحثین المتخصصین یضیف متطلب رابع یتمثل في توفیر المیزانیة

لجوانباألساسیةالركیزةالمكتباتتقتنیھاالتيالمعلوماتمصادرتعتبر:المعلوماتمصادر

المتوفرةالمعلوماتمصادرقوةبمدىقصورھاأواألخیرةھذهنجاحیتحددوالمكتبیة,الخدمة

وضعفيالمكتبةكانتكافھالبشریةالمعرفةلفروعشاملةكانتكلماوضعفھا,أوبالمكتبات

منالمستفیدینالحتیاجاتالفعالةواالستجابة,إلیھاتسعىالتياألھدافتحقیقوتلبیةمنیمكنھا

خدماتھا .

نوعیةومستوىعلىأساسیااعتماداالمكتبیةالخدماتنجاحیعتمد:المؤھلالبشريالكادر

العاملین في ھذه المكتبات ومدى وعیھم و فھمھم لطبیعة العمل المكتبي .

المكتباتتحقیقوتطورھاالمكتبیةالخدمةنجاحفياألساستشكلالمكتباتفيالعاملةفالقوى

ألھدافھا , إذ أن حجم وطبیعة العاملین بالمكتبة تتأثر بعوامل عدة أھمھا :

حجم المجتمع الذي تخدمھ المكتبة .▪

نوعیة وإعداد المستفیدین الفعلیین من خدمات المكتبة.▪

طبیعة وحجم المجموعة المكتبیة ومقدار النمو السنوي لھا .▪

البرامج والنشاطات األخرى التي تقدمھا المكتبة كالمحاضرات و الندوات وغیرھا .▪

الالزمةالتسھیالتكافةتقدمأنالمكتباتعلىیجبوالباحثین:للمستفیدینالالزمةالتسھیالت

حتى تتم االستفادة من الخدمات المكتبیة على الوجھ األكمل نذكر منھا :

مناضد القراءة والمطالعة.▪

القاعات المناسبة المھیأة للقراءة والمطالعة .▪

أماكن خاصة للباحثین في قاعات المراجع والدوریات .▪

أجھزة التصویر.▪
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:مواصفات ومعاییر المكتبات التي تقدم خدماتھا لذوي االحتیاجات الخاصة

مبنى المكتبة

ومنخدماتھا،إلىوالحركیةالبصریةاإلعاقةذوياألشخاصوصولتسھلمواصفاتذایكونأنیجب

تكونوانالمكتبةداخلالتنقلعلىالبصریةاإلعاقةذويلمساعدةالمتغایرةاأللوانتوافرالمواصفاتھذه

إلىباإلضافة)مصاعدتوفراو(الیھاالحركیةاالعاقةذويوصوللسالمةاالرضيبالطابقالمكتبة

الحرص على خلو الممرات من العوائق.

االثاث

مغطاةتكونأنفیجبلألرضبالنسبةأماومتحركة،مریحةكراسيإلىباإلضافةالمناسباألثاثتوفیر

بالموكیت اآلمن الذي یتسم بعدم انزالق الكفیف أو تعثره ویسمح بحركة الكراسي المتحركة دون عوائق .

لوقوفتكفيالمساحةمنمتسعولدیھالمكتبة،بابمنبالقربیكونأنیتوجب:السیاراتموقف

مخصصةالمواقفھذهأنعلىالدالةاإلشاراتبھویتوفرالعوائق،منخلوهإلىباإلضافةالسیارات،

لألشخاص ذوي اإلعاقة.

مكان المطالعة

الذینالخاصةاالحتیاجاتذوياألشخاصلخدمةوذلكللمطالعةمناسبمكانالمبنىھذافيیتوفرأنیجب

یرغبون اإلستفادة من المقتنیات العادیة في المكتبة.

أمناء المكتبات المتخصصین

وتقدیموتسھیلوالخدماتواألنشطةبالعملیاتللقیامالعاملینمنمجموعةتوفیرالمكتباتفيیراعى

تعییناألھمیةمنفإنھولھذاالخاصة،االحتیاجاتلذويلألشخاصووصولھاالمنشودةالمعلوماتیةالخدمات

تعیینذلكإلىباإلضافة،الحركیةاالعاقةوذويالسمعلضعافخدماتلتقدیممتخصصینمكتباتأمناء

لحاجاتھمتلبیةوالمراجعالمصادرعلىالحصولفيالمكفوفیناألشخاصلمساعدةاألقلعلىواحدموظف

المصادرمناالستفادةوكیفیةالحدیثةاألجھزةاستخدامعلىوالتدریباإلرشادخدماتوتقدیمالمعلوماتیة،

النحوعلىاألشرطةطبعفيخبرةلدیھاالتيالفنیةالكوادرتوفیرإلىباإلضافةبالمكتبة،المتاحةاإللكترونیة

الذي یطلبھ تلك الفئة من المستفیدین من ذوي اإلحتیاجات الخاصة
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عمادة شؤون المكتبات جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا ( موقع الجامعة )

الجامعیھاالھدافتحقیقفيایجابیااسھاماتسھمالنھاذلكالجامعھ,منالقلبموقعالجامعیھالمكتبھتحتل

ھذافيالجامعھتقویمفياالساسیھالمعاییرمنواحدهالمكتباتوتعتبرالعلميوالبحثالتدریسفي

للعلومالسودانجامعھاھتمت.والدولیھوالوطنیھاالكادیمیھالمستویاتعليبھاالعصر,واالعتراف

مكتباتبكلالمجموعاتتنمیة تمتالمدونھالعلمیھوالمعرفھالمعلوماتبمصادرانشائھامنذوالتكنولوجیا

التخصصاتمنواسعطیفإلىخدماتھاتقدممكتبة،27یفوقمابلغتوالتىالمختلفةكلیاتھافىالجامعة

المختلفة.

الرؤیة والرسالة واألھداف والقیم

الرؤیة

أن تشكل مكتبة جامعیة توافق مواصفات المكتبات الجامعیة العالمیة.

الرسالة

وفقــــــاًللمســــــتفیدینوإتاحتھــــــاالمعلومــــــاتأوعیــــــةوتنظــــــیمبتجمیــــــعاإللتــــــزام

للطــــــرق العلمیــــــة والتقنیــــــة المعتمدة تحقیقاً لجودة العملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع.

األھداف

بمھامھـــــاالقیـــــاممـــــنالجامعـــــةلـــــتمكناألساســـــیةـــادروالمصــالمجموعـــــاتبنـــــاء/1

التعلیمیـــــة والتدریبیـــــة والبحثیة.

ضـــــبطھاتكفـــــلالـــــتىالعلمیـــــةالطـــــرقبأفضـــــلــــاهالمقتنــالمجموعاتتنظـــــیم/2

وحفظھـــــا وتحلیلھـــــا وإسترجاعھا

لتحقیـــــــقالمســـــــتفیدینوإرشـــــــادوالمعلومـــــــاتالمكتبـــــــاتخـــــــدماتتقـــــــدیم/3

اإلســـــــتغالل األمثـــــــل للمجمواعات المتوفرة بالمكتبة

18



والتنســـــــیقوالتعلیمیــــــةالعلمیــــــةالمؤسســـــــاتمــــــعوعالقـــــــاتصــــــالتخلق/4

لإلســــــتفادة مـــــــن مصادر المعلومات واإلسھام فى بناء شبكة معلومات تخدم األھداف التعلیمیة والبحثیة.

األكادیمیةالجامعةبمطبوعاتاإلھتمام/5

الصدق و األمانة و الشفافیة:القیم

الخرطوممعھداوالفنيالمعھدتسميكانتعندماانشائھامنذوالتكنولوجیاللعلومالسودانجامعھاھتمت

معھدالياالسمتطورثم1975المركزیھالمكتبھفقامتالمدونھالعلمیھوالمعرفھالمعلوماتبمصادرالفني

الفترهھذهوفيواحده.مؤسسھفيالمتخصصھوالمعاھدالكلیاتمنالعدیدضمبعدالتكنولوجیھالكلیات

للكلیاتالمكتباتمنالعدیدقیاماليذلكواديبالمعھدتدرسالتيالتخصصاتفيزیادهالضرورهاقتضت

التي انتشرت في مواقع عدیده داخل مدینھ الخرطوم والخرطوم بحري.

)2021،العوض(الخاصةاالحتیاجاتلذويالمكتباتخدمات

مقتنیاتھاوتحدیثبتنمیةالقیاموالتكنولوجیاللعلومالسودانبجامعةالمكتباتبامرالقائمینعلىیتوجب

منھاواالستفادةواإللكترونیةالورقیةالمصادراستخدامعلىتساعدالتيالتقنیاتأحدثتوفیرإلىباإلضافة

الكتابأوالناطقالرقميالكتاببتوفیرالخاصةاالحتیاجاتذويمنالمستفیدینبحاجةیفيالذيبالشكل

ویمكنللمعلومات،العادیةالطباعةقراءةعلىبصریاًالمعاقونوصوللتسھیلوذلكومكتوب،السمعي

استعمالفيالخیارولمستخدمھالكمبیوتر،جھازخاللمنأوالخاصمشغلھخاللمنالتقنیةھذهتشغیل

تمكینفيالمستخدمةالبرمجیاتمنالكثیرفھنالكبرایل.بعارضأوصوتيبعارضالمجھزالكمبیوتر

المنطوقةالقراءةمثلالمكتبیةالخدماتوإلىالمعلوماتإلىالوصولمنالبصریةاإلعاقةذوياألشخاص

للصمالخدماتافضللتقدیماالشارةلغةمناالستفادةوكذلك،برایلبطریقةالطباعةاوالمكتوبللنص

منوتمكنھمالحركیةاالعاقةذويمنالمستفیدینتالئمبحیثوتاثیثھاالمكتباتمبانيمراعاةمنالبد.كذلك

االستفادة من الخدمات المقدمة لھم من المكتبات

اآلتي :وتالحظ الباحثة ومن خالل عملھا بعمادة شؤون المكتبات بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا

مناالنتفاعمنالجسدیةاالعاقةذويیساعدمصعدیوجدوالالثانيبالطابقموجودةالمكتباتبعض-

خدمات المكتبة
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طاوالت,ببسھولةوتحریكھانقلھاویمكنالحركةسھلةبعضھاالمكتباتفيالمتواجدةالكراسي-

القرائیة خشبیة و ثقیلة من الجودة العالیة.

سماعاتتوفیردونولكنبالمكتباتالملحقةااللكترونیةالمكتباتمنبعددحاسوباجھزةتوجد-

الصحاب اإلعاقة السمعیة .

مصادرتوجدوالالمرئیاتاوالصوتیاتمنالخاصةاالحتیاجاتلذويخاصةاجھزةتوجدال-

مكتوبة بلغة برایل حتى یستفید منھا ذوي االعاقة البصریة .

منالمطلوبةاالوعیةتوصیلمثلالمكتبةنطاقخارجالخاصةاالحتیاجاتلذويخدماتتوجدال-

عمیدةافادةوحسب،المكتباتشؤونعمادةمعتواصلھماوالفرعیةالمكتباتبینتنقلھمصعوبةبسببقبلھم

شؤون المكتبات تسعي العمادة لتوفیر ھذه اللخدمة.

عدمتخصالتياالرشادیةاللوحاتمثلوترشدھمالخاصةاالحتیاجاتذويتساعدلوحاتتُوجدال-

الشرب او االكل داخل المكتبة او التحدث.

ال توجد مخارج الطوارئ تناسب فئة ذوي االحتیاجات الخاصة.-

االحتیاجاتلذوياالقتناءصعوبةیؤديمماالفرعیةالمكتباتمنكثیرفيالمكتبةارففارتفاع-

الخاصة وخصوصا فئة قصار القامة.

یجیدمنبالمكتبةالوظیفیةومھامھمتسمیاتھمباختالفالمكتباتبجمیعالعاملینمناحدیوجدال-

التخاطب باإلشارة الرشاد ذوي االعاقة السمعیة .

توفیرعلىوالعملالطالببقیةعنلفرزھمخاصةاالحتیاجاتلذويخاصةبیاناتقاعدةتوجدال-

الخدمات المناسبة لھم.

معتتالئمتسھیالتبمعنىالمشيوعصىالمتحركةالكراسيلحركةمناسبةبواباتتتوفرال-

اصحاب االعاقة الجسدیة .

ذويخصوصاوللمستفیدینالخدماتتقدیمفيالمكتبةقیمةمنیقللمماالمكتبةفياالخصائیونقلة-

االعاقة الحتیاجھم الى االخصائیون لتمكنھم في الحصول على االوعیة  التي تتفق مع احتیاجاتھم.

یقدم العاملین بالمكتبة الخدمات لذوي االعاقة دون تمییز عن االخرین  .-
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الخاتمة

اإلحتیاجاتلذويوعامةبصفةالمستفیدینلكافةتقدمالتىوالخدماتالمكتباتدراساتعلىالعملان

هللاخلقفلقد،البشریةالنفسارضاءعلىتعملالتىاالنسانیةالدراساتمنتعتبرخاصةبصفةالخاصة

مصطلحإطالقوتماآلخر،یحتاجمنھمكالًوجعلوالقدرات،الصحةمنمختلفٍةمستویاٍتعلىالبشرتعالى

لماالمعاقینلفظمنبدالًحیاتھم،فيتؤثرالتيالحواسإلحدىیفتقدونمنعلىالخاصةاالحتیاجاتذوات

الكثیرولجأتاألخیرة،اآلونةفياألشخاصمنالمحرومةالفئةبھذهاالھتماموزادعلیھم،سلبيأثٍرمنلھ

المتحدة،األممھیئةمثلاحتیاجاتھموتلبيشؤونھمتراعيبحیثبھمخاصٍةمنظّماٍتتخصیصإلىالدولمن

مناألھاليمنوھناكتجنبھمالكثیرویحاولجیدة،غیربنظرٍةاألشخاصھؤالءمثلإلىیُنظركانفقدیماً

تسلیطزیادةمعولكنطبیعي،بشكٍلحیاتھملممارسةلھمفرصةًیجدوالملذلكأبناءھم؛یحبسونكانوا

المتحدةاألممأصدرتفقدكاملةً،حقوقھمعلىویحصلونكاألصحاءحیاتھمیمارسونأصبحواعلیھمالضوء

بالحیاةاالستمتاعالطبیعيحقھممنحیثلھم،الكریمةالحیاةسبلوتأمینحمایتھمتضمنالتيالمواثیق

كاألشخاص األصحاء.

الجامعةمكتباتفيتتوفرأنیرغبونالتيالمعلوماتخدماتمنالفئةھذهإحتیاجاتعلىالتعرفعلینالزم

المصادرعلىالحصولفيتواجھھمالتيالصعابكلوتذلیلالخدماتأفضلتقدیمعلىوالعمل،

متطلباتھمعلىالتعرفالوقتنفسوفي،إحتیاجاتھممعیتناسبالذيبالشكلإلیھایحتاجونالتيالمعلوماتیة

المنشودة التي یتوجب توفیرھا في ھذه المكتبات .

النتائج

منغیرھمعنفرزھموالخاصةاالحتیاجاتذويمنالطالباحصاءفيالمكتباتشؤونعمادةاھمال.1

االخرین بھدف في سرعة التعامل معھم وتقدیم خدمات اسرع من غیرھم .

ال تتوفر اي إمكانیات تسھل عملیھ االستفادة من خدمات المكتبة لذوي االحتیاجات الخاصة..2

تبین أنھ ال تتوفر كتب او اي مصادر سواء كانت تقلیدیة أو اإللكترونیة لفئة ذوي االحتیاجات الخاصة..3

ویرغبونالمكتباتمنلھمالمقدمةالخدمةعنراضینغیرالخاصةاالحتیاجاتذويمنالطالبغالبیة.4

بزیادة في الخدمات.

ال یوجد إرشادات منطوقھ أو مرئیة تساعد الطالب ذوي االحتیاجات باستخدام المكتبة ..5
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الىالعاملیناخضاعاو،الخاصةاالحتیاجاتذويمعالمعاملةفيالخبرةاالدارةتراعيلمالتوظیفعند.6

دورات تدریبیة لتقدیم خدمات المكتبات الى ھذه الشریحة من الطالب

فيالحركیةاالعاقةذويحصولفياساسيسببكانتمناسبةومداخلمناسبةاثاثاتوجودعدم.7

الحصول على المعلومات

االحتیاجاتبذويیتعلقالمكتبةفينقصأيعنباإلبالغالفرعیةالمكتباتقبلمنمتابعھايالتوجد.8

الخاصة من الطالب والطالبات  وال تقوم أیضا حتى بالمطالبة بتوفیر خدمات لھم.

أغلب ذوي االحتیاجات الخاصة ( طالب وطالبات )  كانوا من الكلیات  االدبیة ..9

التوصیات

مراجعة المواصفات الخاصة بمواقع ومباني المكتبات الجامعیة ..1

تمكنھمبالمكتباتالمعلوماتومراكزالمكتباتفيالخاصةاالحتباجاتلذويمخصصةأماكنتوفیر.2

من الحصول على المعلومات بیسر وسھولة

تدریب أخصائیین معلومات للتعامل مع ذوي االحتیاجات الخاصة وتوفیر متطلباتھم المعلوماتیة ..3

الدوراتعبرعلیھاوتدریبھنالمعلوماتوأخصائيالمكتباتأمناءمعاالشارةلغةوتفعیلتطبیق.4

التدریبیة المنتظمة وزیادة اللوحات االرشادیة المضاءة بالمكتبة

توافر أجھزة وبرامج ومعدات وتجھیزات خاصة تالئم احتیاجاتھم المعلوماتیة..5

علومبرامجلوائحضمنالفئاتلھذهالمعلوماتیةبالخدماتخاصةمقرراتتخصیصنحوالتوجیھ.6

المكتبات والمعلومات بالجامعات واالقسام المختلف وذلك على مستوى البكالوریوس والدراسات العلیا .

اقتناء مصادر معلومات بلغة برایل وكذلك مشغالت صوتیة واتاحتھا لذوي االعاقة البصریة.7

لھمتیسرالتيالحدیثةالبرامجعلىلتعلیمھمالخاصةاالحتیاجاتذويمنالمستفیدینتدریب.8

من أمر االستفادة من الخدمات المتاحة بالمكتبة.

خاللمنتأھیلھم،وإعادةالمعرفیةحصیلتھموزیادةالخاصةاالحتباجاتذويمھاراتتطویر.9

تقدیم خدمات مكتبات متقدمة لھم.
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