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 ستخلص امل
التعرف عىل خدمات املكتبة العامة بمركز الفيصل الثقاف من خالل استطالع آراء    إىل  هتدف هذه الدراسة

املكتبة ف سعيها    تواجهالتي    -  وجدت  إن  –والتعرف عىل اإلشكاالت    ،بيئة املكتبة وخدماهتا   مرتادي املكتبة نحو

ل  هتامماالئ  خدماهتا، وما سبل معاجلتها؟ وجي  نحو حتسني من اكتظاك قاعة االطالع    وحظبدراسة التجربة ملا 

ومدى   اخلدمات،  طبيعة  والوقوف عىل  التدافع،  هذا  مسببات  استجالء  استوجب  مما  الدوام؛  ساعات  طوال 

 شكالية الدراسة. إلورت ين ومن هنا تبؤالء املستفيد حاجات ه ا وقدرهتا عىل تلبية  تطوره

 . وظف الباحث ألغراض الدراسة ُأسلوب دراسة احلالة واملنهج الوصفي التحلييل 

بكل ما يسهم ف   املكتبة العامة امللحقة بمركز الفيصل الثقاف تتمتع فعاًل  ها:نتائج من إىل توصلت الدراسة

القليل  ا من الطالب الذين يقصدوهنا بغرض املذاكرة وادهيمرت  غالب إال أن    ، أهداف املكتبة العامةمهام وحتقيق 

ا ألغراض  مستمريرتادوهنا  تزايد  ف  مرتادهيا  وأن  العلمي.  هذا    ؛ لبحث  ملقابلة  التوسع  ف  النظر  يستدعي  مما 

 التزايد. 

ت  ما خد؛  املسؤولية املجتمعية؛  املكتبات العامة واملجتمع؛  السودان  – عامة  املكتبات ال الكلامت املفتاحية:  

 . مكتبات األطفال
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 الدراسة ومنهجية قدمةامل
 تمهيد ال

كقوة حقيقية دافعة للتزود بالعلم واملعرفة، وتعزيز    –  الناس  حياة  ف  – يتأكد دور خدمات املكتبة العامة  

،  ة ف ترقية سلوك اإلنسان وحتصينه بالقيم واألخالق النبيلة، وتنمية الثقافة العامة لديهسامهالشعور الوطني، وامل

نحو تعزيز دور املواطن  حقيقة  ذلك ألن فلسفة اخلدمة تصوب    ، وقات فراغه بكل ما هو نافع ومفيدوتزجية أ

 سهام ف قيادة احلركة الفكرية والثقافية والعلمية بام خيدم املجتمع ونامئه. لإل

 مشكلة الدراسة 

نظامت الطوعية، وبعض  أسهم القطاع اخلاص، وبعض الرشكات التجارية، واملؤسسات املالية، وبعض امل

وكنموذج هلذا اإلسهام حُياول    املجال،كان إلسهامهم دور مقدر ف  األفراد اخلريين ف تأسيس املكتبات العامة، و

وهي مكتبة عامة تقدم خدماهتا ملرتادهيا    مة التابعة ملركز الفيصل الثقاف،الباحث الوقوف عىل جتربة املكتبة العا 

عىل ميزانية مقدرة    –بصورة رئيسة    –وتعتمد ف تسيري أنشطتها    هتامماهتم، ف فئاهتم وااحثني بمختل من القراء والب

ب اخيصصها  إطار  ف  السوداين  اإلسالمي  فيصل  دعام نك  للبنك؛  االجتامعية  للسلوك  للثقا   ملسؤولية  وترقية  فة 

هذه امليزانية املخصصة    أي مدى تنجح املكتبة ف أداء دورها وتطويرخدماهتا مستفيدة من   إىلف  العلمي احلضاري، 

حث الوقوف عليه من خالل هذه  الب  ين؟ هذا ما حياول اآلخرفيشجع  ا  للمسؤولية املجتمعية؟ وهل يمتد تأثريه

 الدراسة. 
 تساؤالت الدراسة 

 

عىل املكتبة نتيجة لوجود خدمات جديدة ومتميزة    بأن هناك إقباال ملحوظا جاءت الدراسة عىل فرضية  

ملرتاد املكتبة  ،تقدمها  كبارا وصغارا  التي  املحاولة لوهنا    هيا  ما طبيعة اخلدمات  إلجابة عىل سؤال رئيس هو: 

وما سبل معاجلتها؟ وتتفرع    ؟ن؟ وهل توجد مشكالت جتابه املرتادوتقدمها املكتبة العامة بمركز الفيصل الثقاف

 هي:  سئلةذا السؤال جمموعة من األعن ه

 ، وما الغرض من ارتياد املكتبة؟ ؟ل عليها ، وما مدى اإلقبا ؟من هم مرتادو املكتبة -

املكتبة   - تقدمها  التي  اخلدمات  حلاجات  ؟ملرتادهيا ما  وتلبيتها  اخلدمات،  هذه  تطور  مدى  وما   ،

 ؟أهماملرتادين ورض

 ، وما احللول هلذه املشكالت؟ ؟املشكالت التي تواجه املكتبة ف سعيها لتجويد خدماهتا  ما  -
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 الدراسة  يةأهم

ا   ية أمهتتلخص   وثيقا   لدراسةهذه  ارتباطا  يرتبط  ملوضوع  تناوهلا  الت  ف  نحو  املستفيدين  زود  بحاجات 

له قيمته بني اإلسهامات املنشورة ف املجال؛    ا فالدراسة متثل إسهامً   تعلم الذايت، وتطوير القدرات،باملعرفة، وال

عامة بمركز الفيصل الثقاف  تتناول بالوصف والتحليل جتربة املكتبة ال  –حسب علم الباحث    –لكوهنا أول دراسة  

مالية وهي  ا ُأنموذًج  ترعاها مؤسسة  املال    ملكتبة عامة  يلفت عناية رجال  السوداين؛ مما  بنك فيصل اإلسالمي 

العامة   املكتبات  خدمات  وبسط  إمكاناهتم  توظيف  نحو  والتجارية  املالية  واملؤسسات  والية    - واألعامل  ف 

والتأثري عىل املسؤولني ومتخذي القرار ف حماولة لتبني مثل    -   خرىاألاخلرطوم وغريها من واليات السودان  

 هود ودعمها. هذه اجل

 أهداف الدراسة 

 الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية:  هتدف 
 . التعرف عىل آراء مرتادي املكتبة نحو بيئة املكتبة وخدماهتا.1 -

 تها. . التعرف عىل املشكالت التي تؤثر عىل خدمات املكتبة ، وسبل معاجل 2 -

 أخرى. . عكس التجربة وتطور خدمات املكتبة وحماولة تشجيع تأسيس جتارب 3 -
 

 حدود الدراسة 

الرياض   بحي  الثقاف  الفيصل  مركز  ف  العامة  املكتبة  خدمات  عىل  التعرف  ف  الدراسة  حدود  تنحرص 

 . 2019ن العام وحتى هناية الربع األول م  2013باخلرطوم، منذ افتتاح املكتبة ف الربع األول من العام  
 مجتمع الدراسة 

هور املستفيدين من املكتبة، وحتى يطمئن الباحث أن الفرص  ُوزعت استبانة غطت حماور الدراسة عىل مج

توزعت عىل جمتمع الدراسة بصورة شاملة؛ وقف الباحث بنفسه وبمعاونة مسؤول اخلدمات باملكتبة عىل عمليتي  

وا  تعبئتالتوزيع  بعد  لالستبانات  وثالسرتداد  مائة  العينة  جمموع  وبلغ  مستهدفً الثنيها،  فرتتني  130  ا     عىل 

والثانية بعد مرور ست    –بعد عام من افتتاح املكتبة    :أي   –   2014ني: األوىل ف الربع األول من العام  متباعدت

 . 2019ف الربع األول من العام   : سنوات أي
 منهج الدراسة وأدواتها 

وصفي التحلييل؛ ملناسبتهام لدراسة  وب دراسة احلالة واملنهج الحث ألغراض هذه الدراسة ُأسلوظف الب

زيارة املكتبة    ، ولتجميع البيانات املطلوبة تما وكيفً   الواقع ووصف الظاهرة موضوع الدراسة، والتعبري عنها كاًم 
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نشاطات    لكرتونية ومسؤول خدمات املستفيدين؛ بغرض التعرف عىل جممل مدير املكتبة وأمني املكتبة اإل  ومقابلة

 املكتبة من املستندات الرسمية التي ُتعضد ذلك. 
 ات السابقة الدراس

امل الباحثني خدمات  السودان،تناول عدد من  العامة وتطورها ف  ماله صلة    استعراض  يتم وهنا    كتبات 

 ع هذه الدراسة ومن هذه الدراسات: بدرجة ما بموضو

كيز عىل مكتبة القبة اخلرضاء  ت بوالية اخلرطوم بالرتاحلالة العامة للمكتبا   ( 2002تناول الباحث )عبداهلل،  

ف دراسة سابقة  (  2012كام تناول الباحث نفسه )عبداهلل،    م،2000وحتى عام    1993إنشائها عام  ذ  العامة من

ُنرشت ف جملة كلية اآلداب بجامعة أم درمان اإلسالمية جتربة مكتبة الشهيد العامة التابعة ملجمع الشهداء    ا أيًض 

التي تقدمها املكتبة واملشكالت التي تعيق  قرن من خالل استقراء آراء مرتادهيا بغرض الوقوف عىل اخلدمات  بامل

 تقديم خدماهتا بصورة مثىل. 

ف رسالته    (1983من الدراسات السابقة أورد فيها ما تناوله )محد الســـــيد،    احث عددً كام استعرض الب

اٍن وجتهيزات وصيانة  ملكتبات العامة ف السودان، وما يتعلق هبا من مبللامجستري وما تناوله عن ظروف نشأة ا

وجمموعات ومتويل وما يتعلق بكافة العمليات الفنية واخلدمات التي تقدمها هذه املكتبات جلمهور املستفيدين،  

دول النامية ف  جستري عن التخطيط إلنشاء املكتبات العامة ف الف رسالتها للام  (1999،  وما تناولته )أبوالزين

وبخ خاصة،  والسودان  عامة  بالرتكيز  أفريقيا  والعاملني،  وامليزانيات  واخلدمات  واملجموعات  املباين  اصة 

مشكالت تطوير املكتبات العامة ف السودان، وتوصلت ملخطط عام للتطوير، وكذلك أورد الباحث ما تناوله  

و  ( 1999،  ب )الطي التعليم  تطور  عن  للامجستري  رسالته  املكتبف  بتطور  وعالقته  السودان،  ف  ف  النرش  ات 

 تقديم خمطط وتصور لتطوير املكتبات العامة ف السودان.  إىل السودان ومتابعة هذا التطور، وخلص 

)العيدروس،   الطيب  الزين  ناهد  نادية وزميلتها  املكتبات  "ف دراستهام عن  (    2004اقترصت د.  واقع 

مكتبة ف والية اخلرطوم وأظهرت الدراسة    ةعرش  إحدىعىل عدد    "الثقافية  العامة بالسودان ودورها ف التنمية 

كام تطرق عدد من الباحثني ملوضوع    واملجموعات وغياب اهتامم الدولة،  من حيث البيئة  ا تدين اخلدمات عمومً 

  2016كار،  ومنها ورقة )باش  2016املكتبات العامة ضمن أعامل املؤمتر األول للمكتبات العامة ف السودان عام  

التي تناول فيها جهود املكتبة الوطنية السودانية املتمثلة ف مقرتح إلنشاء املكتبات العامة بالعاصمة والواليات  (  

 والذي يكفل هلا رعاية املكتبات العامة واملدرسية.  1999شائها عام  بموجب مرسوم إن

الب السابقة   حث خيلص  الدراسات  استعراض  مجيعً ب  من  ا  ا أهنا  ا تناولت  بصورة  ملكتبات  وتطورها  لعامة 

  ا تم بدون سند قانوين، ومفتقرً   – عىل قلتها    –ن قيام املكتبات العامة مجيعها  : إها أمهنتائج من    إىل عامة، وخلصت  
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ا وللتجهيزات  للتأثيت  وكذلك  والكافية،  الثابتة  الرسمية  املؤهلة، للميزانيات  البرشية  والقوى  كام    لرضورية، 

كان شبه غائب؛   اهتامم الدولة السند القانوين إلنشاء املكتبات، و الترشيعات وتقويةركزت عىل رضورة إصدار  

وما يميز هذه الدراسة عن    عامة، إنشاء ورعاية املكتبات ال  إىلمما دفع بعدد من اجلهات غري احلكومية واألفراد  

تدعمها مؤسسة مالية غري حكومية  واقع جتربة مكتبة عامة ملحقة بمركز ثقاف ترعاها و   ا سابقاهتا أهنا تعكس فعليً 

 جتمعية ضمن ميزانيات هذه املؤسسات املالية. ند املسؤولية املفيام ُيعرف بتوظيف ب

 مصطلحات ومفاهيم الدراسة
 تعريف المكتبة العامة 

لبعض املصطلحات املحورية ف الدراسة، وإن    ا إجرائيً   ا حث تعريفً غراض إعداد هذه الدراسة يقدم البأل

 ق لتوضيح مصطلحات أخرى ترد ف حينها. احتاج السيا 

من    Libraryاملكتبة   جمموعة  مكان  هي  ف  حمفوظة  املطبوعة،  وغري  املطبوعة  املواد  من  وغريها  الكتب 

استخد بغرض  ومنظمة  منها ومسجلة  واإلفادة  آثارهم    فقدياًم   ،امها  النهرين  بني  ما  بالد  ف  السومريون  حفظ 

بيت  "  :كام سمى املرصيون القدماء مكتباهتم بأسامء عديدة مثل  "حاتبيت اللو"الفكرية ف مكتبات سموها  

وقد استخدم اليونان كلمة    ،لك من األسامء الدالة عىل التدينوغري ذ  "مكان إنعاش الروح"و    "تابات املقدسةالك

هو    رخ اآلو  Biblionللداللة عىل املكتبة والتي تتألف من مقطعني األول هو الكتاب    Bibliothekeبيبليوتيكا  

وال تزال الكلمة مستخدمة ف الدول الالتينية للداللة عىل املكتبة؛    Thekeاملكان الذي حُيفظ فيه الكتاب وهو  

الوطنية ف فرنسا   املكتبة  الكتاب ف    Bibliotheque Nationaleفيطلق عىل  بأمر  القائم  والربيطانيون يسمون 

احلارس   الربيطاين  مهمت  للداللة  Keeperاملتحف  الكتاب ه فعىل  الرومان مصطلح    ، احلفاظ عىل  واستخدم 

Libri  .للمكان املعد للقراءة والبحث 

فكان   ، اللة عىل املكتبةللد  "بيت و دار و خزانة"  :وف احلضارة اإلسالمية استخدم املسلمون كلامت مثل 

رض استخدم العرب  حلا وف العرص ا  "بيت احلكمة ف بغداد و دار احلكمة ف مرص و خزانة القرويني ف املغرب"

مثل البالد  بعض  ف  الوطنية  املكتبة  عىل  للداللة  دار  وبعضها    : مصطلح  وغريها،  وسوريا  وقطر    اآلخر مرص 

  ا ولكن مصطلح مكتبة أصبح أكثر شيوعً   ،الوطنية السودانية   يستخدم مصطلح مكتبة مبارشة ومن ذلك املكتبة

مكان حفظ الكتب لالطالع والبحث وكذلك حمالت بيع    :ا عىل الرغم من تنازع استخدامها لشيئني خمتلفني متامً 

 الكتب. 

فإن املكتبة هي جمموعة من الكتب وغريها من املواد املطبوعة وغري املطبوعة، حمفوظة ف    ا كام ُذكر سابقً 

ومواكبة للتقنية احلديثة مل تعد مقتنيات املكتبات    ، مة بغرض استخدامها واإلفادة منها مكان ما ومسجلة ومنظ 
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  "مكتبات إلكرتونية"و    Libraries without wallsمكتبات بال جدران  "حتفظ بني اجلدران فأصبحت    لها ك

Electronic Libraries  افرتاضية رقمية    Virtual Librariesومكتبات  مكتبات   "Digital Librariesو 

ات جديدة وما يقول  سميوال يوجد البتة فصام أو انفصال بني ما ُذكر من ت   Hybrid Librariesومكتبات هجني  

أ البعض  حديثةعنه  ومكتبات  تقليدية  مكتبات  احلامل    ،نه  الوسيط  شكل  اختلف  وإن  املكتبة  هي  فاملكتبة 

أو بردي أو ورق ومن ثم    (أو لوح طني أو خشب أو رق )جلد  أو عظاًم   اللمعلومات منذ أن كان الوسيط حجرً 

واألقراص املدجمة وملفات احلاسوب ومصادر اإلنرتنت..  ظهرت األرشطة املمغنطة واملواد املسموعة واملرئية  

أن تسع كافة مواعني املعرفة، فأصبحت املكتبات    -أينام وجدت وكيفام كانت    -تطيع مكتبة  ولكن الثابت أنه ال تس

  ا وظف املستودعات الرقمية ومراصد املعلومات؛ وما عاد أمني املكتبة حارًس اآلن تتشارك ف املصادر عن بعد وت

 للمعرفة.  ابل أصبح اختصايص معلومات ومديرً  كتبلل

وتكون ف مجيع مراحل    School Librariesواملعروف أن املكتبات أنواع مخسة هي: املكتبات املدرسية  

واملدرسني التالميذ  خلدمة  اجلامعي  دون  التعليمية  أهداف  يقلتحق  التعليم    األكاديمية   واملكتبات  ،العملية 

Academic Libraries  ا  املعاهد العليا والكليات واجلامعات ملساندهتا ف أداء رسالتها العلمية حتقيقً ون ف وتك  

اخلاص  وتكون ف مؤسسات القطاع العام و  Special Librariesواملكتبات املتخصصة    ، خلدمة املجتمع والدولة

بحق    ة الرسمية وتتمتعوهي مكتبة الدول  National Librariesواملكتبة الوطنية    ،نسويب هذه املؤسسات وختدم م

 اإليداع القانوين ووظيفتها حفظ الرتاث الفكري الوطني وتنظيمه والتعريف به. 

االجتامعية  وتكون ف املدن واألحياء واألرياف وبعض دور الرعاية    Public Librariesملكتبات العامة فا 

: مكتبة  هي مة ف املفهوم العام  بة العا فاملكت  (ا والصحية، وتتاح خدماهتا لكافة قطاعات املجتمع بال مقابل )جمانً 

وختدم العامة بمختلف فئاهتم،    ( الوالئية  /ومتول من ميزانية السلطة )املحلية  ( والئيةأ  /و  ُتنشأ من قبل سلطة )حملية 

دون متييز بسبب اجلنس أو الدين أو العرق، وتتحقق فيها احلرية إذ يرتادها  ،  امرهم، ومستوياهتم التعليميةوأع

ة بام يتناسب وبيئتها  محض إرادهتم بال إجبار وال إكراه؛ لالستفادة من مصادر املعلومات بأشكاهلا املختلف القراء ب

 املحلية. 

العامة   اهتا بال مقابل، وهي خدمة  هي مكتبة للجميع بال استثناء، تقدم خدم  Public Libraryفاملكتبة 

املفرتض    - عامة   ل  - من  الدولة  تقدمها  منطقةأن  خدمات    : أي  وهذه اخلدمات  ،جغرافية معينة   لمواطنني ف 

بأشكاهلا   Information servicesاملعلومات   املعلومات  مصادر  من  املكتبة  تقدمها  التي  اخلدمات  تلك  هي 

هي كافة اخلدمات    :ء واملهندسني واألطباء والطالب وغريهم... أي مجيع روادها من العلام  إىل وأوعيتها املختلفة  

 . أو خدمات مرجعية والتي تقدمها املكتبات ملرتادهيا بمختلف فئاهتم واهتامماهتمتصوير   طالع أوامن إعارة أو 
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مكتبة متاحة الستخدامها  "  : هي (  244- 243،  2000كام يعرفها )قاري،    Public libraryفاملكتبة العامة  

ومقتنيات عامة تفي  ين... حتتوي عىل مواد  اآلخرمن قبل اجلميع، وال يقترص استعامهلا عىل فئة من الناس دون  

العام...باح املجتمع  يعرفها    "تياجات  كام  منطقة  "  :هي   (17- 17،  2001،  عبداهلادي)أو  ف  اجلميع  مكتبة 

ا  "معينة العامة  املكتبة  حلديثة ووظيفتها قد تطورتا بشكل يمكن من توظيف كافة أشكال  وال شك أن مفهوم 

وتوفر إمكانات البحث العلمي    ، م بخدمتها ية التي تقو تمعات املحلمصادر املعلومات بام يعكس احتياجات املج

للمكتبة   األربعة  األهداف  بام حيقق  املختلفة  املعلومات  من خدمات  ذلك  للمعلومات، وغري  احلر  والوصول 

 هي األهداف: التعليمية والثقافية والرتوحيية واإلعالمية بام حيقق كوهنا جامعة للشعب. العامة و

منذ إنشائها باملكتبات العامة باعتبارها    UNESCOعلوم  دة للرتبية والثقافة والاهتمت منظمة األمم املتح

منها هلذا الدور؛    اأكيدً وت  ، وببني الدول والشع  أهممؤسسات ثقافية أساسية ال غنًى عنها لتدعيم السلم والتف

إعالنً  العام    مهاًم   ا فقد أصدرت  العام    1949منذ  تأكيده ف  ا  1972ُأعيد  العام  للكتاب، سلط  بمناسبة  لدويل 

عىل    اإلعالن ومركز    ية أمهالضوء  املدرسة،  دور  يكمل  دور  هلا  ثقافية  مؤسسات  باعتبارها  العامة  املكتبات 

والدعم املايل من  معلومات للمجتمع، كام أكد عىل مساندهتا ودعمها بالوسائل الالزمة كالترشيعات الرضورية،  

ئية، ومتول من ميزانية السلطة  أو وال  /ُتنشأ من قبل سلطة حملية و  م العام املكتبة العامة ف املفهو   و  ،ميزانيات الدول

أو الوالئية، وأن مرتادهيا يقصدوهنا بمحض إرادهتم بال إجبار وال إكراه وبحرية ملا خيتارون ويقرؤون،    /املحلية و

ن أو العرق،  اجلنس أو الدي  دون متييز بسبب عامرهم، ومستوياهتم التعليمية،  وأهنا ختدم العامة بمختلف فئاهتم، وأ

  ، تلفة بام يتناسب وبيئتها املحلية ام توفره من مصادر معلومات بأشكاهلا املخب؛  ا جمانً   : بال مقابل أيوُتقدم خدماهتا  

 . Community Information Centerتعمل املكتبة العامة كمركز معلومات ف املجتمع   اوأخريً 

مع  توت واألمريكيني  األوربيني  رؤية  اليونسكوفق   Public Library Manifesto  UNESCOمانيفستو 

، وتوفري  اووظيفة، منها تقوية عادات القراءة باكرً   ا الذي يركز عىل اثني عرش هدفً   (20-19،  2001اهلادي،  )عبد  

  ا فرص اإلبداع واالبتكار، والتعرف عىل الرتاث وبخاصة الشفاهي منه، وتشجيع احلوار بني الثقافات، وأخريً 

ف مرشوعه لتطوير املكتبات العامة ف جمتمع معلومات    أما املجلس األوريب   ، احلر للمعلوماتالوصول  تأكيد  

فريكز عىل تكوين مكتبة عامة حديثة توصل لسجل إنساين خمتزن بأي شكل من أشكال االختزان، مع    21القرن  

فإن الرؤية األمريكية ف    ا وأخريً   ،والبحث والوصول عن بعد للمعلومات وجود شبكات ودعم فني لإلبحار  

أيًض السياق  ذات   ـ  العامة مركزً   ا تركز  املكتبات  أن تكون  للمعلومات، وللتعليم مدى    ا إلكرتونيً   ا كونيً   اـ عىل 

 ف حتقيق تنمية مستدامة وشاملة.  ساهماحلياة، ونقطة مفتاحية ملعلومات احلكومة اإللكرتونية وغري ذلك مما ي

 ف اآليت:  العامة ويمكن حرصها إمجااًل  تتنوع أغراض وأهداف املكتبات
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أغراض وأهداف ثقافية تتحقق بتوفري مصادر معلومات متنوعة ف خمتلف جماالت العلم والثقافة  -

 واألدب والفنون تلبي حاجات املستفيدين الراغبني ف زيادة وصقل حصيلتهم املعرفية. 

وا - املستمر  التعليم  مواصلة  من  تتأتى  تعليمية  وأهداف  والطالب  تل أغراض  لألفراد  الذايت  علم 

العريب   واخلط  احلاسوب  علوم  املختلفة ف  املجاالت  ف  التدريبية  الدورات  وعقد  واجلامعات 

 حلقات حمو األمية للكبار. وللغات  التعلم الذايت ووالرسم 

لطالبيها سواءً  - املعلومات  بإيصال  تتم  معلوماتية  أو  إعالمية  وأهداف  أو    أغراض  األماكن  عن 

مثل   ةاألنشط املحيل  املجتمع  ف  التوعية    :املختلفة  وبرامج  واملعارض  واملحارضات  الدورات 

 الصحية وحماربة العادات الضارة ومواعيد مباريات كرة القدم املحلية واخلارجية وغري ذلك.

 أغراض وأهداف تروحيية هتتم باستثامر أوقات الفراغ بام حيقق املتعة والفائدة.  -

  واإلنسانية والوطنية منها  نفعية تتمثل ف غرس القيم الفاضلة الروحية    ا وأهدافً   ا وهناك من يزيد أغراًض 

وتزويد املرتادين بام يفيدهم ف تطوير مهنهم ومهاراهتم الفنية، وتنمية هواياهتم وأذواقهم،    (18،  2002)عباس،  

صفوي، تتشكل عنارصه   فاملستفيد يتعامل مع جمتمع  (131، 2004)العيل،  ومتتني أوارص عالقاهتم االجتامعية

فئا  رجااًل من  اجلنسني  متنوعة من  الا وشبابً   ا ، شيبً ونساءً   ت  متعلمني وحديثي  مهنيني  ت، مسنني وعجزة،  علم، 

والسجون، طالب املدارس    وحرفيني، أسوياء وأصحاب اإلعاقات املختلفة، نزالء املستشفيات ودور الرعاية 

هماألخريو  ،واألطفال هت  أهممن    ون  التي  املكتبالفئات  هبا  الكافية،  تم  املساحات  هلم  فتخصص  العامة،  ة 

واملجموعات التي تناسب أعامرهم وميوهلم، وغري ذلك من األنشطة؛ بام يساعد ف إكساب عالقات اجتامعية  

واملهم    ، ة الفاضلةة، وغرس القيم اإلنسانيجديدة من خالل االنخراط ف األنشطة والربامج التي تنفذها املكتب

األ بمعنى  ه  مر ف  للمكتبة وفقً إنا هو حتقق اإلجيابية  ارتياده  املبادرة ف  املستفيد هو صاحب  النفسية    ا ن  حلالته 

 والذهنية والبدنية ونوع املعلومات التي يرغب ف احلصول عليها.
 االرتباط بين المكتبة العامة والمجتمع المحلي الذي تقوم بخدمته 

وهناك    جتمع املحيل الذي ُوجدت ف نطاقه،عىل خدمة امل   األساس بات العامة بكوهنا تقوم ف  تتميز املكت 

املكتبي  الفرعية ف إطار جغراف  Library System  التشكيل  املكتبات  الذي يضم مكتبة مركزية وجمموعة من 

بط كذلك  أحياء املدينة واألرياف كام ترت   ا، ثم املدينة، وأخريً ( املديرية  /املحافظة  /معني، وتتدرج من مكتبة )الوالية

األماكن خلصوصيتها   واحلدائق    : مثلببعض  واإلصالحيات،  والسجون،  واملستشفيات،  واألندية،  املساجد، 

دين توظف خدمة  أما ف احلاالت التي يتعذر فيها املوقع اجلغراف املعني خلدمة املستفي  العامة، ومراكز الشباب، 

، يؤكد درجة االرتباط بني املكتبة العامة واملجتمع  ا ريً ضا ح  افإن للمكتبة العامة دورً   ا ومً وعم   املكتبات املتنقلة، 

)العيل،   بخدمته  تقوم  الذي  إكساب مجهور    (95- 88،  2006املحيل  نحو  العامة جهودها  املكتبة  تصوب  إذ 

الدراسية أو العملية بام يعود  املستفيدين من خدماهتا القدر املناسب من اخلربات واملهارات التي تعينهم ف حياهتم  
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جمتمعل وعىل  املتبادلة، يهم  واملنفعة  باخلري  الورقية    عاهتم  وغري  الورقية  املختلفة  مصادرها  توظف  بذلك  وهي 

علاًم  املستفيدين  إحاطة  هبدف  بعد  عن  واملتاحة  جمال    املبارشة  ف  واحلديثة  التقليدية  اجلديدة  باإلصدارات 

والبرصية ف    كتيبات والنرشات واملواد السمعية ركة بكافة مقتنيات املكتبة من الختصصاهتم واهتامماهتم، واملشا 

التغذية ورعاية    : محالت هتدف إيل تنوير الناس بموضوعات معينة مثل  : كل نشاط ما ُينظم ف املجتمع املحيط مثل 

 طاهتا املختلفة. أفراد املجتمع بالدوائر العلمية والثقافية ونشا  الطفل وحماربة العادات الضارة وربط
تن ف  جتتهد  التكام  الربامج  واملحارضات  ظيم  والبحث  املناقشة  وحلقات  الدراسية  واحللقات  ثقيفية 

ة ف رفع ثقافة املجتمع، والعناية بدراسة  سامه واملناقشات والربامج اإلذاعية والعروض السينامئية والندوات للم

تفق مع حاجات املجتمع  الظروف املناسبة لتنمية شخصية الفرد بحيث تميول القراء وجماالت اهتاممهم، وهتيئة  

البحثية واملعرفية.  اوقادرً   فاعاًل   ا املعارص؛ جلعله عضوً  أن تعمل املكتبة كمركز معلومات  و  عىل تطوير قدراته 

ُتعن العامة  املكتبة  أن  باعتبار  الذي ختدمه  املجتمع  التنمية ف  املناسبة ألغراض  املعلومات  قاعدة  يوفر  بتوفري  ى 

ملؤسسات الرسمية وغري الرسمية ف اإلفادة من هذه املعلومات. وتساعد ف  ة قدرة اف تنمي  ساهم ت   بيانات علمية 

العلمي من كتب   إنتاجهم  الالزمة هلم، ومعاونتهم ف نرش  املعلومات للمستفيدين، وتقديم االستشارات  بث 

 ودواوين وروايات وغري ذلك.

و التعويض عن غياب املكتبة املدرسية  املحيل هجمتمعها  ف دور املكتبة العامة جتاه    ا ومن الركائز املهمة جدً 

العطالت   ف  املدارس  هذه  لتالميذ  واملراجعات  التقوية  برامج  وتنظيم  املحيل،  جمتمعها  مدارس  من  كثري  ف 

وعمل اشرتاكات خاصة للمدرسني تتيح هلم استعارة جمموعات كبرية من الكتب و أوعية املعلومات    الدراسية،

مكتبة   ية أمه واالهتامم بمكتبة الطفل كجزء أساس من املكتبة العامة، وتزداد  ،الفصول  تدريس فالستخدامها لل

و األول  املحضن  باعتبارها  وتطوير    لرتسيخ  األساسالطفل  وهتذيب  األطفال  مواهب  القراءة، وصقل  عادة 

املعرفية بحيث    ات الطفل شباع حاجالعادات اإلجيابية ومعاجلة العادات السالبة، وتنمية امليول القرائية؛ بام حيقق إ

وف ذات السياق تسعى إليداع جمموعات من الكتب واملواد التعليمية ف    ف نفسه،   ا خاًص   ا يصبح للمكتبة مكانً 

بالقيام بأنشطة    دور احلضانة وفصول تعليم الكبار ومراكز حمو األمية، واالشرتاك ف برامج حمو أمية البالغني سواءً 

ل االجتامعي وغريها وتقديم خدمات لدور احلضانة ودور رعاية األطفال  سات العم ق مع مؤسمنفردة أو بالتنسي

 واأليتام واملسنني. 

املهم جدً  العامة بكوهنا مركزً   اومن  الشامل للمكتبة  املفهوم  يتحقق  بالعلم واملعرفة والثقافة    ا أن  للتزود 

داخيل، واإلرشاد املرجعي،  طالع الخدمات اال، وذلك من خالل تقديم األخرىالعامة والرتويح وكافة املنافع  

مكان العبادة ودورات املياه وأماكن الوضوء واملقصف    :واإلعارة الداخلية، والتصوير، وتوفري املنافع العامة مثل
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وصالة تناول الوجبات، واملرسح، وصالة املعارض، ونادي املشاهدة، واملسطحات اخلرضاء ف منظومة مكونات  

ا  املكتبة  ا مبنى  يشململحلية  اخلاصة،   لذي  واملجموعات  والدوريات،  واملراجع،  الرئيسة،  االطالع    صاالت 

املحارضات،  وقاعات  واإلنرتنت،  واملرئية،  املسموعة  واملكاتب    واملواد  األقسام    دارية اإل والتدريب،  مكاتب 

 الفنية، وورشة التجليد. 

 مستقبل المكتبات العامة في عصر اإلنترنت  

خدمة اإلنرتنت ف عامل اليوم وال جمال ملن ينعي الكتب وخدمات املكتبات العامة    يةأمهال خيتلف اثنان ف 

اإلنرتنت قد حلت حمل الكتب واملكتبات  شبكة  ف ظل اإلنرتنت وحيتج بأن عرص املكتبات العامة قد وىل وأن  

واملكتبات ف    و يرد عىل من ينعى الكتبوه  ( 9/2013/ 10كام يذكر أحد العلامء األمريكيني )جاي،   - العامة  

ويؤكد هذا العامل أن من يزور املكتبات العامة ف الواليات املتحدة جيد أن اإلقبال عىل استخدام   -نت  ظل اإلنرت

بعد عام... فيستطيع زبائن املكتبات العامة أن يستخدموا اإلنرتنت من حواسيبهم    ا املكتبات العامة يزداد عامً 

بمراجعة الفهرس املنشور عىل اإلنرتنت الذي يدرج    موعاهتا، أو يقومواقوموا بتحميل الكتب من جماملنزلية، وي 

% من حجوزات الكتب ف بعض املكتبات  30موجودات املكتبة، ثم حجز الكتب التي يودون استعارهتا، وأن  

لعامة يؤكدون إن الكتب  أن أمناء املكتبات ا  ا . ويذكر أيًض 1990العامة كانت طلبات لكتب نرشت قبل العام  

يتم تداوهلا منذ  ا مل  الرفوف بسبب عثور متصفحي    ا سنوات، وأحيانً لتي  منذ عقود، أصبحت اآلن ختتفي من 

يظلوا جاهلني   أن  املمكن  كان من  املايض  وفكرية صدرت ف  أدبية  اإلنرتنت عىل جواهر  املكتبة عىل  فهارس 

 اإلنرتنت.  ذلك عرب الفهرس املبارش عىل  إتاحة لوجودها لوال 

بأنه أصبح للمكتبات العامة دور تلعبه اليوم أكثر من أي وقت    ( 2013/ 9/ 10)جاي،    ويواصل القول 

التكنولوجيات ووسائل اإلعالم  إىلمىض ف حياة من حالفهم احلظ   توفر  أما من ال    اجلديدة ف منازهلم،  حد 

ملكتبات  افظت اوقد ح   املكتبة العامة، دمات تنتظرهم ف يملكوهنا؛ فإن أجهزة الكمبيوتر وثروة أخرى من اخل

القرن اجلديد عىل مكانتها التقليدية كمركز اجتامعي، ومكان   إىلالعامة من خالل استعامل وسيلة إعالمية تنتمي 

ف التمتع  يمكن  بساطة كمكان مجيل  وبكل  وتبادهلا،للتجمع،  واملعلومات  باملعرفة  الذين    يه  املهنيون  يزال  وما 

الكم اهلائل من املعلومات املتوفرة    يسة ف مساعدة الناس عىل ولوجيعملون ف هذه املكتبات يقومون بأدوار رئ

جيد أن الفارق واضح بني    ا واقع مكتباتنا العامة عمومً   إىل وبالنظر    ما حيتاجونه منها،  إىلنت للوصول  عرب اإلنرت

 وبني من يفقدها وال يستطيع الظفر بخدماهتا. من يملك التقنية ويوظفها 
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 عرض بيانات الدراسة 
عامة عن نشأة وتطور املكتبات العامة ف    باحلالة موضوع الدراسة، من خالل ملحة  ا تعريفً حث  لبم ايقد

الثقاف: نشأهتا، وأهداف ها، ومهامها، وإدارهتا،  السودان، تم يتبع ذلك بتعريف للمكتبة العامة بمركز الفيصل 

التي  دو املمرتا   ف حماور ثالثة هي:   الدراسةويعرض من بعد ذلك جداول    ،وأنشطتها  كتبة، ونوعية اخلدمات 

 وإمكانات معاجلتها.  طبيعة املشكالت التي تواجه املكتبة اتقدمها، وأخريً 

 : التعريف بالمكتبة اأولً 

 ملحة تارخيية عن نشأة وتطور املكتبات العامة يف السودان 

ت  عامة ُأنشئ   فإن أول مكتبة حكومية   ( 95-88،  2011موسوعة املكتبات السودانية )نور،    إىل بالرجوع  

  ا ، وُتًبعت للمجلس القومي لآلداب والفنون باخلرطوم الحقً 1943عام    "دار الثقافة"ف السودان هي مكتبة  

  ( س البلدية ف املديريات )الوالياتمن بعد ذلك إنشاء املكتبات العامة ف املجال  إىل وتو(  88،  2011عام )نور،  

بدأ    1977ـ    1972برامج احلكومة املرحلية آنذاك لألعوام  ع  م  ا وحتت شعار املسجد املتعدد األغراض وجتاوبً 

إنشاء املكتبات العامة ف املساجد ف حوارض املديريات خارج مديرية اخلرطوم ف كل من مدين واألبيض وعطربة  

وُيالحظ توقف    ( 54،  1972والفارش والدمازين )السودان. االحتاد االشرتاكي،    وبورسودان والدويم ودنقال 

  1993أن أنشأت والية اخلرطوم مكتبة القبة اخلرضاء العامة عام    إىل م،  1978ذ العام  املكتبات العامة من  إنشاء

ما   إىل رطوم، إضافة والذي ُخصص ملرشوع واحة اخل  "ميدان األمم املتحدة"ف املوقع الذي كان ُيعرف آنذاك بـ 

 . الشهيد الوليدة بمجمع الشهيد باخلرطوم ُأهديت كتبها ملكتبة  2001وف عام    "سوق اخلضار"كان ُيعرف بـ 

ات وبعد قيام مكتبة القبة اخلرضاء أنشئت العديد من املكتبات العامة مثل املكتبات  يومنذ مطلع التسعين

ملنظمة سلسبيل اخلريية،   تتبع  مكتب  والتي  العامة مثل:هناك  املكتبات  بوظائف  أفراد وتقوم  أنشأها  مكتبة    ات 

قاف الوطني باخلرطوم، ومكتبة مركز عبدالكريم مريغني الثقاف،  أم درمان، ومكتبة املركز الثالبشري الريح العامة ب

تبة غادة  م، ومك2013ومكتبة حافظ الشيخ الزاكي العامة باملركز الثقاف بمحلية أم درمان والتي ُأفتتحت عام  

ئها األفراد  تكفل بإنشا التي    - لفة  عاصمة املختف بعض أحياء ال  - العامة وغريها، والعديد من صاالت القراءة  

السودان، عن    ا تعويًض  ف  العامة  املكتبات  الدراسة   اوأخريً   غياب  موضوع  بمركز    املكتبة  العامة  املكتبة  وهي 

 م. 2013فتتحت ف بواكري العام  والتي االثقاف بحي الرياض باخلرطوم رشق، الفيصل 

 التعريف بمركز الفيصل الثقايف واملكتبة 

وُيورد املطبق    عية لبنك فيصل اإلسالمي السوداين،ثقاف ف إطار املسؤولية االجتامالفيصل ال  ُأنشئ مركز

ويلخص    "ة البرشإثراء حيا "رؤية املركز املتمثلة ف    ( 2013التعريفي للمركز)بنك فيصل اإلسالمي السوداين، 
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وف سبيل ذلك يعمل املركز    للمجتمع،   ، والثقافية، والرتفيهية رسالته ف خدمة احلاجات املعلوماتية، والتعليمية

بغرض ترقيته  عىل تقديم خدمات معلوماتية ومعرفية وتعليمية شاملة ومتنوعة لكافة فئات املجتمع السوداين  

الورقية منها وغري    Hybridق رسالته يوظف املكتبة بمقتنياهتا املهجنة  وسائله لتحقي  أهم ومن    وإثراء حياة أفراده،

 ات التدريبية وغريها من األنشطة املتنوعة. عارض، وقاعة املحارضات والندوات والدورالورقية، وصالة امل

 نبذة موجزة عن نشأة مكتبة بنك فيصل اإلسالمي وتطورها 

أن البداية الفعلية    ( 2013نك فيصل اإلسالمي السوداين،  ُيظهر املوقع الرسمي ملركز الفيصل الثقاف )ب

  ( ا البحوث حاليً   إدارةوفري بعض املراجع خلدمة العاملني بمركز البحوث )بغرض ت  1984للمكتبة كان ف العام  

جماالت   ف  ودوريات  وبحوث  كتب  من  قيمة  جمموعات  تقتني  متخصصة  مكتبة  لتصبح  الفكرة  تطورت  ثم 

اصة االقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالمية وفقه املعامالت املالية ...إال أنه وألسباب  خباالقتصاد والبنوك و

مركز التدريب بمركز    إىلثم انتقلت    املعلومات،   إدارةوُأحلقت ب  1996م  ظيمية تم جتميد خدمات املكتبة ف العا تن

خمزن كتب ف    إىل حتولت من مكتبة  حينام  ا وبعدها ففقدت املكتبة حيويتها تدرجييً  1997بدر بأم درمان ف العام 

 . 2000العام  

تتوالها مؤسسة    مة ركز الفيصل الثقاف العامة كأول مكتبة عا جاء ميالد مكتبة م   2013وف بواكري العام  

تقدم خدماهتا  و  وغري الورقية،   توفر املصادر الورقية  Hybrid Libraryهي مكتبة عامة مهجنة  و  مالية ف السودان،

املجتمعملختلف   ذوي    : فئات  منازل،  ربات  معاشيني،  مهنيني،  باحثني،  أساتذة،  طلبة،  كبار،  )أطفال، 

اخلاصة...إلخ االحتيا  اإل  (جات  العمل ف  وأدوات  املكتبية  النظم  الفنية وأسجراءوتستخدم أحدث  اليب  ات 

ال  فتتاح ظل إقباللوىل  ومنذ األيام األأنه    (2013ويوضح مدير املكتبة )سايت،    ، اخلدمات املقدمة للمستفيدين 

أدى   مما  تصاعد  ف  رغاًم   يتنام  إىلاملستفيدين  املكان  هبم  ضاق  حتى  السمنارات    أعدادهم  قاعة  إضافة  عن 

التعجيل بإعداد أوعية أخرى كاملكتبات الفرعية    والقالريي وقاعة املحارضات ملساحات املطالعة مما يستدعي 

 . املستفيدين ف أماكن متفرقة ستيعاب أكرب عدد من ال واملكتبات املتنقلة 

 الرسالة واألهداف والوظائف 

لومات املوثقة بالشكل املناسب )مصادر معلومات  املصادر واملعتوفري وتقديم  وتقوم رسالة املكتبة عىل  

معلومة، كتاب، مرجع(تقليدية وإلكرتونية  )بيان،  املناسب  وبالقدر  إلخ.،  أفراد    ...  املناسب )مجيع  للشخص 

بفئ املختلفةاملجتمع  املكتبة  (،اته  خارج  أو  املكتبة  )داخل  املناسب  املكان  مدار    (،وف  )عىل  املناسب  والوقت 

 . ( الساعة
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املستفيدين   إتاحة  املكتبة ف   أهداف  وتتلخص فئات  املختلفة جلميع  املعلومات  و مصادر  املستوى  ،  رفع 

وذلك من    النطاق الذي ختدمه املكتبة، للمستفيدين من خدماهتا ف  العلمي والفني والوظيفي والثقاف واملهني  

  ،ة ف حل مشكالت الفراغ عند املواطنني مها سامل، وما هو جديد كل ف جمال اختصاصهكل خالل إطالعهم عىل 

حتقيق ، رقية الذوق العام لدى املستفيدينت  ا، وأخريً ام يفيد واستغالل الوقت في سبيل  املكتبة  أهداف  وف  تقوم  ها 

عنى بناء مصادر املعلومات وتنميتها وإدارهتا من خالل  ي  التدبريف  والتيسري، والبث والتقديم، تدبري،  بوظائف ال

تنظيم    مقصود به  التيسريو  ،ات ذات الصلة جراءعامل واإلهداء وغريها من األوالتزويد والتبادل واإلاالختيار  

شيف  ة كالفهرسة والتصنيف والتكات الفني جراءخدامها من خالل اإلتوتسهيل اس  ا مصادر املعلومات تنظيام فنيً 

ي تلبي احتياجات  ت املعلوماتية التبث وتقديم اخلدما   فهو   البث والتقديم أما    ، والتحليل بشكل تقليدي أو آيل

 هم ورغباهتم من خالل اخلدمة املكتبية ف أشكاهلا املختلفة. أهداف املستفيدين وحتقق 

 اهليكل اإلداري للمكتبة 

وخدمات    إدارة يتوىل    الفني  والدعم  املستفيدين،  خدمات  أقسام:  رؤساء  يعاونه  املكتبة  مدير  املكتبة 

ويبلغ إمجايل    في تقنية املعلومات والدعم الفني،ت الكبار واألطفال، وموظاألطفال، إضافة إيل مرشف خدما 

مات، واحد منهم  واملعلومنهم مخسة من املتخصصني ف علوم املكتبات  (11) العاملني باملكتبة أحد عرش عاماًل 

هم  والبقية من غري أهل التخصص والذكور من العاملني عددهم سبعة واإلناث وعدد  فقط يعمل كمتعاون،

 .   (2013أربعة )سايت، 

 خدمات املكتبة ونظام العضوية 

بمدى  يتم تقويمها  غاية الرسالة واألهداف املراد حتقيقها وما ُيؤدى من مهام هو تقديم خدمات معلومات  

عليه فإن مكتبة  و  ،بل حجم املكتبة أو عدد مقتنياهتا كفاءة اخلدمة التي تقدمها لروادها ومدى إقبال الرواد عليها ق 

 الثقاف تقدم اخلدمات التالية :  كز الفيصل مر
متصل بعدد من    Serverعىل خادم    (فهرس آيل بجميع مقتنيات املكتبة )التقليدية واإللكرتونية  -

لال معاحلاسبات  املركز،  داخل  من  املستفيدين  قبل  من  الذايت  العام    إتاحة  ستخدام  الفهرس 

 للمكتبة إلكرتونيا عىل موقع املركز. 

 . خلية باملكتبةاملطالعة الدا -

 اإلعارة اخلارجية.  -

 االشرتاك ف قواعد بيانات متميزة وإتاحتها للمستفيدين داخل املكتبة وخارجها.  -

 ة املرجعية. اخلدم -
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 إعداد قوائم ببليوجرافية أو عرض جمموعات خاصة تتعلق بأنشطة معينة أو أحداث جارية.  -

 اجلارية باملقتنيات اجلديدة. اإلحاطة -

 ي. باعة واملسح الضوئخدمة التصوير والط -

 نرتنت. خدمة اإل -

 ح املكتبة للقراء ف األوقات التي تناسب أكرب رشحية من املستفيدين. فت -

هب إرفاق وللتمتع  مع  بالعضوية،  اخلاصة  االستامرة  وتعبئة  العضوية  بنظام  التقيد  من  البد  اخلدمات  ذه 

بضوابط ونظم    االلتزامأو السنوي، مع  صورة فوتوغرافية حديثة، واألوراق الثبوتية، وسداد الرسم الشهري  

د وفرت املكتبة استامرة خاصة  وق  ستفادة من اإلعارة خارج املكتبة، االستخدام داخل املكتبة أو حال الرغبة ف اال

 بعضوية املكتبة وأخرى لإلعارة اخلارجية. 

 2018والعام  2013تزايد مقتنيات المكتبة مابين عام التأسيس  (1جدول رقم ) 

قتنيات حجم امل  2013 2018 

( إمجايل املقنيات )ورقية وال وورقية  52810 113663 

 40712 23652 امجايل املجلدات باملكتبة العامة 

بمكتبة األطفال " "   12480 8000 

املهداهـ للمكتبات املدرسية " "   2887 51178 

(عدد قواعد البيانات املقيدة )باالشرتاك مدفوع القيمة  5 - 

ال   املصدر أمني  التأسيس )سايت،  املكتبة  لبيانات عام  لبيانات العام    ( 2013سابق    2018واألمني احلايل 

 (. 2019)عبداللطيف، 
 ( رقم  اجلدول  ف  )الورقية  (1يالحظ  اإلمجالية  املقتنيات  عدد  ف  هائلة  زيادة  هنالك  تشمل    ( أن  والتي 

للمكتبات املدرسية، واملكتبات الفرعية التي  مقتنيات املكتبة العامة ومكتبة األطفال والكتب املعدة كإهداءات  

اإلمجالية    أنشأها  املقتنيات  وتشمل  إدارته،  حتت  املشرتاةاملركز  الكتب    الكتب  ومعارض  املحيل  السوق  من 

الكتب اإللكرتونية واألقراص وقواعد البيانات املدفوعة    والتي تشمل  (اخلارجية. وكذلك )املصادر الالورقية 

ل يظهر تدين نسبة كتب األطفال ف  إال أن اجلدو  عن املواقع ذات الصلة واملتخصصة،  اًل القيمة واملجانية فض

طلب زيادة  مليالد املكتبة؛ مما تت  –سيس  عام التأ – كان هو العام األول   2013وسبب ذلك أن العام   2018العام  

األطفال، مكتبة  تب  مقتنيات  إذ  العربية  باللغة  الكتب  املكتبة  مقتنيات  من  ويغلب عىل  أكثر  نسبتها  % ف  80لغ 

 توفر كتب بلغات أخرى.  ابة املتبقية للكتب باإلنجليزية ويندر جدً الغالب بينام تتوزع النس

فقد كانت املكتبة    2013ويالحظ كذلك تدين عدد قواعد البيانات التي كانت تشرتك فيها املكتبة ف العام  

قاموس  و،  قاعدة أكسفورد للدراسات اإلسالمية، ودويلقاعدة صندوق النقد التشرتك ف قاعدة بيانات معرفة، و
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وأخريً  اإلسالمية،  للدراسات  العاملية    ا أكسفورد  الرتاجم  القواعد    Who's Whoقاعدة  من  لعدد  باإلضافة 

فقط عىل عدد من قواعد البيانات املجانية املفتوحة مثل املستودع    2018بينام اقترصت ف العام    ، ةاملجاني  األخرى

 E-Library USA و HINARYامعة نايف للعلوم األمنية، وقواعد بيانات الرقمي جل

 2018والعام  2013نشاطات متنوعة بالمكتبة في العام  (2جدول رقم ) 

 2018 2014 نوع النشاط

 23993 12601 عدد مرتادي املكتبة العامة

 1887 2412 عدد مرتادي مكتبة األطفال

 4555 5649 عدد مرتادي املكتبة اإللكرتونية

 2 6 واملحلية املشاركة ف معارض الكتب اخلرجية 

 18 5 جتهيز وتوزيع الكتب املهداهـ للمكتبات املدرسية

 4 -  إنشاء املكتبات الفرعية

 6 - دورات تدريبية وورش عمل 

 - 4 (النرش العلمي )أدب الطفال

 24 حمدودة   مناشط متنوعة أخرى 

يبدأ ببيان عدد مرتادي املكتبة العامة، ويالحظ أن عدد مرتادهيا    نشطة،من األ  اعددً   (2يرصد اجلدول رقم )

ص الواضح ف اإلقبال  قد تضاعف. أما مرتادو مكتبة األطفال، واملكتبة اإللكرتونية؛ فيالحظ ف كليهام التناق

املكتبة، السبب    عىل  الباحث    – ويرجع  علم  حسب  وضعتها   – عىل  التي  استقب  للضوابط  لتنظيم  ال  املكتبة 

التي    األطفال، البيانات العلمية املقيدة  أما ما خيص املكتبة اإللكرتونية فالسبب هو فقدان اإلشرتاك ف قواعد 

 كانت توفرها املكتبة. 

العام   ف  املكتبة  مثل  2013شاركت  والعربية  الدولية  الكتب  معارض  من  عدد  القاهرة  : ف  ،  معرض 

املح  ...املغرب ، والشارقة و املعارض  الدويل للكتاب  :لية مثل وكذلك ف  التعليم  ، ومعرض اخلرطوم  معرض 

فقد شاركت املكتبة ف    2018أما ف العام    ، معرض اجلمعية السودانية للمكتبات واملعلومات، و اخلرطومب  العايل

 معرض القاهرة الدويل للكتاب ومعرض اخلرطوم الدويل للكتاب. 

ود البخيت،  و ُأمبدة،  ف  )من أحياء العاصمة    عددف  مكتبات مدرسية    (5مخس )  جتهيزتم    2013ف العام  

نسخة من كل    2000طفال بمعدل  ألعناوين من كتب ا  4نرش  و  (قرية الطفل باملجاهدينوعد بابكر،  ومايو،  و

  ( األردنبوظبي وأكذلك تم نرش الكتب املشاركة ف املسابقتني )  ، طفال واملكتبات املدرسيةملكتبات األ  كتاب دعاًم 

ُجهزت   الزاكي.إضافة  طفال  لألبة  مكتكام  الشيخ  مكتبة حافظ  الثقاف ضمن  درمان  أم  من    5عدد    إىلبمركز 

 . 6بية املتنوعة وورش العمل عدده بإقامة عدد من الدورات التدري 2018ولكن متيز العام   ،املكتبات املدرسية 
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 بة الطفل مكت 

فال عىل القراءة واالطالع  ت األط ة قدراتنمي  إىلأنشئت مكتبة األطفال لتكون نواة ملركز متكامل هيدف  

  -   القران الكريمجتويد وحتفيظ  )  :تدريبية الدورات  تنظيم ال  :وتتنوع األنشطة التي تقوم هبا املكتبة مثل   والبحث،

التصوير    - تعليم اللغات    - واألشغال اليدوية    - لتلوين  الرسم وا  - دورات اخلط العريب    -اإلسعافات األولية  

  ... سبوع املرور أُ   -  )يوم اليتيم   :األسابيعيام واألحياء  ظيم أندية القراءة واملشاهدة وإ تنو   (الفوتوغراف... إلخ

...  عرائسالمرسح    -  عروض سينامئية   -   مرسحيات   –  )ساعة القصة   : رتفيهيةوالربامج ال  ( وإقامة املحارضات 

يم اجلوائز للفائزين  وتنظيم مسابقات القصة والشعر، وتنظيم معارض كتب األطفال، وتكريم املواهب، و تقد

ل املثايل  والصديق  والفنون  والشعر  القصرية  القصة  جماالت  ..ف  إلخلمكتبة  املخ  ،( .  الربامج  ف  وتنظيم  تلفة 

من    فإن عدد األطفال الذين استفادوا  لوبحسب إفادة املسؤولني عن مكتبة الطف   العطالت لتالميذ املدارس،

 عدد مخسة وتسعني دورة. ألفي طفل ف  ومخسامئة وهذه الدورات يبلغ عددهم أربعني

 : عرض جداول الدراسة اثانيً 

 توزيع مرتادي المكتبة حسب الجنس  (3جدول رقم ) 

 املجموع  املجموع  2019 2014 البيان

 65+65 إناث  ذكور إناث  ذكور إناث  ذكور اجلنس

 130 69 61 26 39 43 22 التكـــرار 

 % 100 % 53.1 % 46.9 %40 %60 %66 %34 النسبة املئوية

% أما  34كان بنسبة    2014أن نسبة عدد الذكور ف الربع األول من العام  (  3ُيقرأ من هذا اجلدول رقم )

%  40% واإلناث  60فقد بلغت نسبة الذكور   2019أما ف الربع األول من العام  % ، 66نسبة اإلناث فقد كانت 

% وهنا يالحظ أن  53.1% واإلناث  46.9فقد بلغت    2019و    2014. ونسبة جمموع العينة للذكور للعامني  

  تفوق ارتياد الذكور   فيهام الدراسة، ويرتبط   أجريتتني اللتني  ف عدد مرتادي املكتبة من اجلنسني للفرت   ا بينً  ا تفاوتً 

ولكن املكتبة موضوع الدراسة تتميز    ى بعدها أو قرهبا عن مناطق السكن،للمكتبة بحسب موقع املكتبة ومد

وي عدد الذكور واإلناث وربام  رقى األحياء ف العاصمة اخلرطوم؛ مما يزيد من فرص تسا بموقع يتوسط أحد أ

ياد أعداد الذكور عىل اإلناث ف مقاعد الدراسة باجلامعات  ف ازد  ا وهذا مؤرش ظل دائاَم واضحً   ة اإلناث،غلب

 . ا عمومً 

% ف الربع األول من العام  67.7( يالحظ تفوق فئة الناشئة والشباب إذ بلغت نسبتهم  4ف اجلدول رقم ) 

التالية  2014 الفئة العمرية  الناشئة    2019% ، ولنفس الفرتة من العام  32.3  بينام بلغت نسبة  بلغت نسبة فئة 
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مًعا بلغت نسبة جمموع فئة الناشئة والشباب    % وللفرتتني46.2% بينام بلغت الفئة العمرية التالية  53.8والشباب  

 % . 39.2ية نسبة % والفئة العمرية التال 60.8

 الفئات العمرية لمرتادي المكتبة  (4جدول رقم ) 

 2019+2014 2019 2014 البيان

 التكرار والنسبة التكرار والنسبة التكرار والنسبة الفئات العمرية

15-25 44 67.7 % 35 53.8 % 79 60.8 % 

25-40 21 32.3 % 30 46.2 % 51 39.2 % 

40-60 00 - 00 - 00 - 

 - 00 - 00 - 00 فام فوق  60

 % 100 130 % 100 65 % 100 65 املجموع 

، إضافة  لغلبة طالب اجلامعات ف ارتياد املكتبة نسبة حلاجتهم ملكان مهيأ أواًل   ا واضحً   ا ويعد هذا مؤرًش 

من مكتبات اجلامعات قد    ا خاصة وأن كثريً وبالبحوث التي يكلفون هبا،    إجراء البحث عن مصادر تعينهم ف    إىل

تلبي   هؤحاجا ال  فضاًل ت  العاصمة    الء،  أحياء  ف  العامة  واملكتبات  املدرسية  للمكتبات  تام  غياب  شبه  عن 

ويعود السبب ف ذلك لكون ثقافة املكتبة العامة غائبة    ا أما الفئات العمرية فوق األربعني فتنعدم متامً   رطوم، اخل

 ة. الرتياد املكتبعن فقدان الدوافع امللحة التي تدعو هذه الفئة  ف املجتمع فضاًل  أصاًل 

 مهن مرتادي المكتبة  (5جدول رقم ) 

 2019+2014 2019 2014 البيان

 التكرار والنسبة التكرار والنسبة التكرار والنسبة الفئات العمرية

 % 87.7 114 %80 52 % 95.4 62 الطالب 

 % 12.3 16 %20 13 % 4.6 3 العاملون

 % 100 130 % 100 65 % 100 65 املجموع 

 ( رقم  التعليمية،    ( 5اجلدول  ومراحلهم  العمرية  بفئاهتم  الطالب  غلبة  يؤكد  السابق  اجلدول  مع  مقروًء 

بلغت    2014فطالب املدارس الثانوية واجلامعات وطالب الدراسات العليا حسب رصد الربع األول من العام  

الربع الثاين  أما ف    % ،4مجيعهم يشكلون نسبة تقل عن    األخرى% أما العاملون وأصحاب املهن  95.4نسبتهم  

  % وإمجااًل 12  إىلفيشكلون نسبة وصلت    األخرى% وأما غريهم من املهن  80فقد بلغت النسبة    2019من العام  

 فإن الغلبة للطالب، ويعزو ذلك لنفس األسباب التي وضحت ف الشكلني السابقني. 

إذ بلغت نسبة   2014م ( للربع األول من العا 6تتنوع مؤهالت مرتادي املكتبة كام تظهر ف اجلدول رقم ) 

لو املكتبة متاًما من محلة الدبلوم الوسيط فوق  % وخت47.8احلاصلني عىل مؤهل ثانوي أي: الشهادة السودانية  

الثانوي عدًدا الطالب احلاصلني عىل مؤهل جامع إذ بلغت نسبتهم  الثانوي، وييل طالب  ي أي: بكالوريوس 
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ب40 إذ  املاجستري  محلة  العدد  حيث  من  يلوهنم  نسبتهم  %  الطالب  9.2لغت  مجيًعا  بعدهم  من  ويتساوى   %

% ، أما  3واحلاصلون عىل الدكتوراه ف العدد لكليهام إذ تبلغ النسبة املئوية للفئتني   احلاصلون عىل الدبلوم العايل 

  % وال وجود مطلًقا لطالب 7.7فقد بلغت نسبة محلة الدبلوم فوق الثانوي  2019عام  بالنسبة للربع الثاين من ال

%  4.6طالب الدبلوم العايل  % و58.5املرحلة الثانوية، وبلغت نسبة الطالب احلاصلني عىل درجة البكالوريوس  

الثانوية  6.2% والدكتوراه  23واملاجستري   املرحلة  الفرتتني فكانت نسبة طالب  أما جمموع  % وطالب  %23.8 

%  16.2% وطالب املاجستري  3يل  % وطالب الدبلوم العا 49.2% وطالب البكالوريوس  3.8الدبلوم الوسيط  

 % . 3.8وأخرًيا طالب الدكتوراه 

 مؤهالت مرتادي المكتبة (6جدول رقم ) 

 2019+2014 2019 2014 البيان

 والنسبةالتكرار  التكرار والنسبة التكرار والنسبة املؤهالت 

 % 23.8 31 - 00 % 47.8 31 ثانوي

 % 3.8 5 % 7.7 5 - 00 دبلوم وسيط 

 % 49.2 64 % 58.5 38 %40 26 بكالوريوس 

 %3 4 % 4.6 3 % 1.5 1 دبلوم عايل

 % 16.2 21 %23 15 % 9.2 6 ماجستري

 % 3.8 5 % 6.2 4 % 1.5 1 دكتوراه 

 % 100 - - 00 - 00 أخرى 

 % 100 130 % 100 65 % 100 65 املجموع 

وي هم  فاحلاصلون عىل املؤهل الثان  طالب اجلامعيني كمرتادين للمكتبة،ويتضح من هذا اجلدول غلبة ال

بأهنم طلبة جامعيون    وكون العينة ختلو من محلة الدبلوم الوسيط فهؤالء حيبون أن ُيعرفوا   طالب ف اجلامعة اآلن، 

أي التجسري  للبكالوريوس حارضة،وأعينهم عىل فرص  التصعيد  دبلوم عال    :  العالية من  الدرجات  أما محلة 

 هتم. ملكتبات متخصصة تلبي احتياجا دهم لطبيعة املكتبة وحاجتهم  وماجستري ودكتوراه فيقل عد

 الغرض من زيارة المكتبة (7جدول رقم ) 

 2019+2014 2019 2014 البيان

 التكرار والنسبة التكرار والنسبة التكرار والنسبة الغرض من زيارة املكتبة  

 % 3.8 5 % 7.6 5 - 00 للبحث 

 %50 65 % 46.2 30 % 53.8 35 ( لالطالع )املذاكرة

 % 46.2 60 % 46.2 30 % 46.2 30 ا للغرضني معً 

 % 100 130 % 100 65 % 100 65 املجموع 
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ف الربع    ا بجالء أن استخدام املكتبة ألغراض البحث العلمي كان منعدمً   يظهر  (7بالنظر ف اجلدول رقم )

% ويالحظ  7.6بحيث أصبحت    2019ف الربع األول من العام    ؛ بينام زادت النسبة قلياًل   2014األول من العام  

أي أ االطالع  ألغراض  املكتبة  يستخدمون  الذين  أعداد  مكانً   :ن  املكتبة  وأداء    ا استخدام  الدروس  ملذاكرة 

  2019% بينام ف الربع األول من العام  46.2نسبتهم  بلغت    2014الواجبات الدراسية ف الربع األول من العام  

النسبة   الفرتتني  46.2بلغت  بني  االستخدام  نسب  تساوي  ويدل  املكتبة  %  %46.2  استخدام  أن  فرتة  لكل 

 يزيد عىل حساب االستخدام للمذاكرة فقط.  ا ألغراض البحث العلمي فقط أو البحث العلمي واالطالع معً 

 جات المستفيدين مدى تلبية لحا (8جدول رقم ) 

 2019+2014 2019 2014 البيان

 التكرار والنسبة التكرار والنسبة التكرار والنسبة تلبية املكتبة الحتياجات املستفيدين 

 % 29.2 38 % 32.3 21 % 26.2 17 نعم

 % 9.2 12 % 9.2 6 % 9.2 6 ال 

 % 61.6 80 % 58.5 38 % 64.6 42 بال إجابة 

 % 100 130 % 100 65 % 100 65 املجموع 

 ( رقم  اجلدول  العام    ( 8ف  من  األول  الربع  تلبي    2014يالحظ ف  املكتبة  أن  يرون  الذين  نسبة  بلغت 

مل يقدموا   % والذين9.2% والذين أجابوا بأن املكتبة ال تلبي احتياجاهتم البحثية نسبتهم 26.2حاجاهتم البحثية  

البحثية ف الربع الثاين   نسبة الذين يرون أن املكتبة تلبي حاجاهتم % ف حني زادت64.6إجابة بلغت نسبتهم   ةأي

كام    – بة ال تلبي احتياجاهتم البحثية  % ويالحظ ثبات أعداد الذين أجابوا بأن املكت32.3فبلغت    2019من العام  

فإن الذين يرون    % وإمجااًل 58.5% أما الذين امتنعوا عن اإلجابة فقد بلغت نسبتهم  9.2بنسبة    - ف الفرتة األوىل  

% والذين  9.2% والذين مل يقدموا إجابة بلغت نسبتهم  29.2بلغت نسبتهم للفرتتني  أن املكتبة تلبي حاجاهتم  

% وتوضح النسب بجالء أن الزيادة ف النسبة اإلمجالية للذين يرون  61.6ة فقد بلغت نسبتهم  امتنعوا عن اإلجاب

 ة. تبة تلبي حاجاهتم البحثية هي األكرب رغم ضخامة أعداد الذين امتنعوا عن اإلجابأن املك

 نوعية الخدمات التي يقصدها المستفيدون  (9جدول رقم ) 

 2019+2014 2019 2014 البيان

 التكرار والنسبة التكرار والنسبة التكرار والنسبة مات نوعية اخلد

 % 56.2 73 % 53.8 35 % 58.5 38 ( االطالع )املذاكرة

 % 16.9 22 % 15.4 10 % 18.5 12 اإلعارة والتصوير

 % 26.9 35 % 30.8 20 %23 15 لإلنرتنت خدمة النفاذ 

 % 100 130 % 100 65 % 100 65 املجموع 
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 ( ا   ا كبريً   اأن عددً   ( 9يتضح من اجلدول رقم  املكتبة بغرض االطالع  الزوار يرتادون  أو مراجعة  من  حلر 

الدراسية،  العام    املقررات  األول من  الربع  نسبتهم    2014ففي  نسبتهم  58.5بلغت  يرتادوهنا  18.5% وما   %

ن  أما ف الربع الثاين م  وهنا لالستفادة من خدمة اإلنرتنت،% يرتاد23ألغراض اإلعارة والتصوير وما نسبتهم  

%  53.8رات الدراسية  نسبة الذين يرتادون املكتبة بغرض االطالع احلر أو مراجعة املقرفقد بلغت  2019العام  

كتبة  % يرتاد امل30.8% وما نسبتهم  56.2% يرتادوهنا لالستفادة من خدمتي اإلعارة والتصوير  15.4وما نسبتهم  

عتبارها  % يرتادون املكتبة با 56.2: بنسبة ينة أيفإن أكثر من نصف الع  وإمجااًل   ألغراض البحث عرب اإلنرتنت،

% يرتادوهنا لالستفادة من  26.9بنسبة    :قل من ثلثها أيطالب، وأ من الملطالعة الدروس وهؤالء معظمهم    ا مكانً 

 % يرتادون املكتبة للتمتع بخدمتي اإلعارة والتصوير. 16.9  :فإن النسبة األقل أي  ا خدمة اإلنرتنت، وأخريً 

 درجة رضا مرتادي المكتبة  (10جدول رقم ) 

 2019+2014 2019 2014 البيان

 التكرار والنسبة التكرار والنسبة والنسبةالتكرار  درجة الرضا 

 % 90.8 118 % 92.3 60 % 89.2 58 راضون

 % 2.3 3 - 00 % 4.6 3 غري راضني

 % 6.9 9 % 7.7 5 % 6.2 4 بال إجابة 

 % 100 130 % 100 65 % 100 65 املجموع 

اجلدول   )ف  العام    ( 10رقم  ف  املكتبة  خدمات  عن  الراضني  نسبة  منه    2014بلغت  األول  الربع  وف 

%. أما ف الربع األول  6.2% والذي مل يقدموا إجابات بلغت نسبتهم 4.6% وغري الراضني بلغت نسبتهم 89.2

دمات  ضني عن خفقد بلغ عد الرا  أما إمجااًل   % ، 92.3نسبة الراضني عن اخلدمات    فقد بلغت   2019من العام  

 يوضح بجالء رضا املستفيدين عن خدمات املكتبة. ا إجيابيً  ا% وهذا يمثل مؤرًش 90.8املكتبة  

 بعض اإلشكاالت التي تواجه مرتادي المكتبة  (11جدول رقم ) 

 2019+2014 2019 2014 البيان

 التكرار والنسبة التكرار والنسبة التكرار والنسبة اإلشكاالت

 % 45.3 59 % 44.6 29 % 46.2 30 االستيعابيةالسعة 

 % 16.2 21 % 15.4 10 % 16.9 11 قلة العاملني

 % 16.2 21 % 15.4 10 % 16.9 11 العضوية

 % 22.3 29 % 24.6 16 %20 13 أخرى 

 % 100 130 % 100 65 % 100 65 املجموع 
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السعة  مرتادي املكتبة الذين يرون أن    يظهر أن  2014وف الربع األول من العام    (11ف اجلدول رقم ) 

% يرون أن عدد العاملني غري كاف كذلك  16.9% ، وأن نسبة 4.6كافية بلغت نسبتهم   االستيعابية للمكتبة غري

  2019ويالحظ ف الربع األول من العام    لنسبة يرون أن نظام العضوية مكلف، لتقديم اخلدمات هلم، ونفس ا

 ، وقلة مقدمي اخلدمات، ونظام العضوية املكلف. زيادة عدد مرتادي املكتبة غري الراضني عن السعة االستيعابية

حجز بعض املقاعد    : يرتبط بعضها بالسعة االستيعابية للمكتبة مثل  األخرى هنالك عدد من اإلشكاالت    و

مكتبة األطفال، وخدمات    إىل من و  ونزواًل   امن قبل بعض املرتادين؛ لعدم كفاية املقاعد، وحركة األطفال صعودً 

دورات    : هنالك شكاوى من قلة املرافق العامة مثلواملبنى الرئيس وبمدخل مشرتك،  من  ا ضمهالكافرتيا وكأل

شكوى من ضعف خدمة اإلنرتنت وما يرتبط بمحدودية مكابس  ال   إىلاملياه وأماكن الوضوء والصالة، إضافة  

ن  املكتبة يرومن مرتادي    امقدرً  اإال أن عددً   (توصيل وشحن اهلواتف املحمولة وأجهزة احلاسوب )الالبتوبات

اإلنرتنت، وإتاحة املصادر الرقمية املتاحة عن بعد ال تزال دون مستوى الطموح املطلوب    إىل أن خدمات النفاذ  

ولكن أكثر اإلشكاالت حدة هي شكوى القراء ورغبتهم ف   كتبة مركز الفيصل الثقاف العامة، يتناسب ومالذي 

لياًل  العارشة  املكتبة حتى  فتح  يتواصل  ) أيام    وكذلك  أن  رقم  الرسمية.جدول  والعظالت  بعض    ( 12اجلمع 

 اإلجيابيات التي تساعد عىل ارتياد املكتبة 

 2019+2014 2019 2014 البيان

  التكرار النسبة التكرار اإلجيابيات

 % 28.5 37 % 30.8 20 % 26.2 17 البيئة العامة 

 % 16.9 22 % 18.5 12 % 15.4 10 املصادر الورقية 

 % 10.8 14 % 4.6 3 % 16.9 11 املصادر الرقمية 

 % 9.2 12 % 9.2 6 % 9.2 6 مركز األطفال

 % 9.2 12 % 9.2 6 % 9.2 6 املنتديات

 % 7.7 10 % 6.2 4 % 9.2 6 خدمات اإلنرتنت

 % 17.7 23 % 21.5 14 % 13.9 9 أخرى 

 % 100 130 % 100 65 % 100 65 املجموع 

والقراءة    2019والربع األول من العام    2014وف قراءات الربع األول من العام    ( 12ف اجلدول رقم )

ما    : النظرة اإلجيابية ملرتادي املكتبة نحو البيئة العامة للمكتبة وخدماهتا؛ واملتمثلة ف  ا مجالية للفرتتني تربز جليً اإل

رقية  فالبيئة العامة للمكتبة، وتوفر املصادر الو  ،السودانمة ال منظور مماثل له ف  توفر ف مكتبة مركز الفيصل العا 

تبة بتوفري نموذج متقدم ملكتبات األطفال، وإتاحة منرب دوري للمنتديات  احلديثة، واملصادر الرقمية، وتفرد املك

كتبات  الثقافية والفكرية وغري ذلك من اإلرشاقات املتعددة يمثل قيمة مضافة لتميز وتفرد املكتبة دون سائر امل

 النظرية ف السودان. 
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 ( والتوصيات خامتة الدراسة )النتائج
 

 : النتائجاأولً 

 النتئج التالية:  إىلالباحث  بعد عرض بيانات الدراسة وقراءهتا وحتليلها توصل 

ت وفق بند املسؤولية املجتمعية لبنك فيصل  تي ُأنشئ مركز الفيصل الثقاف ال العامة امللحقة بكتبة  امل -

السوداين  وتكم   اإلسالمي  العامة  املكتبة  ومهام  وظائف  بكافة  أيًض تقوم  املكتبات    ا ل  مهام 

شبكات نقل    إىلوهي متثل بادرة إرشاق واٍع نحو توظيف التقنية والولوج    ، اجلامعية واملدرسية

 وتراسل املعلومات. 

الربع األول    -   2014ملجموع الفرتتني )الربع األول  املكتبة    يمرتادتفوق اإلناث عىل الذكور من   -

ا 46.9  إىل %  53.1بنسبة    ( 2019 العمرية )% وتفوق جمموع  الناشئة    ( 25-15لفئة  فئة  وهي 

% ويغلب الطالب بفئاهتم  39.2  إىل%  60.8بنسبة    (40- 25والشباب عىل الفئة العمرية من )

%  87.7بنسبة    األخرىالعمرية ومراحلهم التعليمية عىل غريهم من العاملني وأصحاب املهن  

لذين يرتادوهنا للبحث فقط أو  % وتتساوى نسبة من يرتادون املكتبة بغرض املذاكرة وا12.3  إىل

 % ألي منهام. 50بمعدل   ()البحث واملذاكرة ا للغرضني معً 

% ويتضح بجالء أن الزيادة ف جمموع للذين يرون  90.8بلغ عدد الراضني عن خدمات املكتبة   -

% والذين يرون عكس ذلك نسبتهم  29.2بنسبة    : األكرب أي  أن املكتبة تلبي حاجاهتم البحثية هي 

  :أكثر من نصف العينة أي% . وأن  61.6ضخامة أعداد الذين امتنعوا عن اإلجابة  % رغم  9.2

ملطالعة الدروس وهؤالء معظمهم من الطالب،    ا % يرتادون املكتبة بإعتبارها مكانً 56.2بنسبة  

فإن النسبة    ا % يرتادوهنا لالستفادة من خدمة اإلنرتنت، وأخريً 26.9بنسبة    : واقل من ثلثها أي

 % يرتادون املكتبة للتمتع بخدمتي اإلعارة والتصوير. 16.9  :األقل أي

حمدودية السعة االستيعابية   :أي  القضايا التي يشتكي منها مرتادو املكتبة تتمثل ف: ضيق املكان -

الكاف  ،  للمكتبة  العدد  توفر  نظام  وعدم  من  والشكوى  اخلدمات،  تقديم  عىل  العاملني  من 

م كفاية املرافق اخلدمية مثل أماكن حركة األطفال، وعد  اإلزعاج الذي تسببه العضوية املكلف، و

املياه أكثر    إىل، إضافة  الوضوء والصالة ودورات  الشكوى من ضعف خدمة اإلنرتنت ولكن 

أن    : اإلشكاالت حدة هي القراء ورغبتهم ف  لياًل شكوى  العارشة  املكتبة حتى  فتح    يتواصل 

 وكذلك أيام اجلمع والعطالت الرسمية. 

النظرة اإلجيابية ملرتادي املكتبة نحو البيئة العامة للمكتبة وخدماهتا؛ واملتمثلة ف أن ما    ا تربز جليً  -

فالبيئة العامة للمكتبة، وتوفر    ،مة ال منظور مماثل له ف السودانتوفر ف مكتبة مركز الفيصل العا 

م ملكتبات األطفال،  املصادر الورقية احلديثة، واملصادر الرقمية، وتفرد املكتبة بتوفري نموذج متقد

وإتاحة منرب دوري للمنتديات الثقافية والفكرية وغري ذلك من اإلرشاقات املتعددة يمثل قيمة  

 مضافة لتميز وتفرد املكتبة دون سائر املكتبات النظرية ف السودان. 
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 :: التوصياتاثانيً 

بعض التوصيات   – تائج بخالف ما ُذكر ف الن -بعض مقرتحات مرتادي املكتبة   ا يوجز الباحث مصطحبً 

 ومن ذلك: 

 . نشطةاألدمة اإلعالم عن بخربط مجيع مرتادي املكتبة  -

املعلومات   - مراصد  ف  االشرتاكات  من  واالستزادة  لإلنرتنت،  النفاذ  طرفيات  وقواعد  زيادة 

 املتخصصة. و امة العالبيانات 

ان حفظ احلقائب  ة مكهتيئو  ، املكتبيةفتح مركز لبيع األدوات  توفري بعض املعينات املساعدة مثل   -

 واالسرتاحات وبخاصة لإلناث. مرافق اخلدماتزيادة و،  وتوسعته

 . فتح أفرع جديدة للمكتبة ف عدد من أحياء الوالية و ،زيادة ساعات فتح املكتبة -

 حتديث املجموعات، واالستمرار ف دعم مكتبات املدارس.  -

 ●●● 
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This study aims at identifying the services of Al-Faisal Cultural Center Public Library 

by exploring the views of the library's clients towards the library environment and its 
services. And to identify the problems, if any, facing the library in its quest to improve its 
services, and how to address them? The researcher's interest comes to study the experience 
because he noticed the overcrowding of the reading hall throughout the working hours; 

The researcher employed for the study the case study method and the descriptive 
analytical method. 

The study concluded that: The public library attached to Al-Faisal Cultural Center 
already has everything that contributes to the achievement of the tasks and objectives of the 
public library. And that its customers are constantly increasing; therefore, we need to 
consider expanding to meet this increase. 

Keywords: Public libraries – Sudan/ Public libraries and the community/ Social 
responsibility/ Children's library services. 

 

 

  


