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 المـقـدمـة
 

و إنشاء املكتبات، فكتب  ريادي ناشط يف صناعة الكتاب للجزيرة العربية تاريخ       
التاريخ حتفل بالعديد من النصوص اليت تؤكد ذلك. فقد أعطت رسالة اإلسالم اليت جاء هبا 

زمخاً كبرياً لنشوء األوعية املعرفية األوىل  معلم البشرية سيدنا املصطفى صلى اهلل عليه وسلم
يف صدر اإلسالم ، كما دفعت الرجال إىل التدوين و التسجيل ، حىت تراكمت من األوعية 
ما أستوجب التجميع ، فنشأت يف رحاب تلك احلضارة الناشئة مناذج من املكتبات يطلق 

فرسالة األلواح (  بيوت) أو  عليها بداية ) بيوت الكتب ( أو ) بيوت القراطيس(
 ترصد تلك البيانات من مصادرها األوليه.  (1)بادحدح،

املتتبع لكتب السري و الرتاجم ألعالم صدر اإلسالم يعثر على نصوص تؤكد عناية      
 ة ابن الزبري ، وعرو  منهم كاتب املغازي كتب داخل منازهلم.أولئك االعالم بإنشاء بيوت ال

ذلك اإلجتاه و السلوك ليشمل مئات من  إمتد .هم كثري، وغري حممد بن جبري بن مطعم
كان يقتين  وهو من مؤرخي املدينة املنورة الكبار، اجملاالت كافة. فالزبري بن بكار العلماء يف

كبرية ضاقت أسرته ذرعاً منها. كل ذلك يعين أن الكتاب صناعة و اقتناء كان من  مكتبة
 (2)صدر اإلسالم. أهم مظاهر السلوك الثقايف و االجتماعي يف

استمر ذلك االجتاه على تعاقب الزمان و العهود مروراً باألمويني فالعباسيني فالفاطميني      
  كانت حركة إنشاء املكتبات ووقفهاو األيوبيني و املماليك حىت دولة آل عثمان، حني

 م.اهتمعلصاحل العامة من مسؤوليات العلماء و املثقفني و احلكام و األثرياء خدمة جملت
ولقد كان للحرمني الشريفني يف مكة املكرمة و املدينة املنورة دوراً متميزاً يف املكتبات      

اليت قامت هبما، فقد كانت مراكز الستقطاب العلماء و رجال الفكر، أودعوا هبما األالف 
ملكتبات ثرة امن مؤلفاهتم  و أوقفوها على طلبة العلم، حىت اشتهرت املدينتان املقدستان بك

 لم. . و تلك املكتبات كانت عامة توقف خلدمة طالب العالوقفية فيهما
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حىت عهد  عدم من تلك النماذج اليت بقيت حيةاحلجاز، مل ي وتاريخ اجلزيرة العربية و خباصة
ي من أحياء املدينتني حلرمني الشريفني، ويف كل بقعة وحقريب، كان أبرزها ما نشأ يف كنف ا

 املقدستني.
ا بتغري همساهـ، و تغري  844 سنةقد نشأت مكتبة احلرم املكي الشريف ألول مرة ل     

الدول و احلكام الذين تعاقبوا على مكة املكرمة حىت أطلق عليها املغفور له امللك عبد العزيز 
هـ . و يف املدينة املنورة 1331 سنةمكتبة احلرم املكي الشريف  اسمآل سعود يرمحه اهلل 

مكتبات عامة و وقفية كان هلا من األثر ما جعل املدينة املنورة واحدة الطويل ا عرب تارخيه
 (3)من أشهر املدن اإلسالمية العامرة مبكتباهتا العامة.

 الكبرية يف دناملو على حنو هاتني املدينتني فقد انتشرت املكتبات العامة يف كثري من        
لك املكتبات مل تكن مكتبات عامة باملعىن رغم أن بعض تب، و اململكة العربية السعودية

وأن  ،احلديث املعروف اآلن، إال أن القائمني عليها استطاعوا أن حيافظوا على تراث األمة
والعناية بنسـخها  ،وجتليدها ،يوثقوا تلك املصادر خبامت املكتبة عرب الفهارس الدفرتية وترميمها

  يل و عدم وجود أدوات ببليوجرافيةالتمو  ضعفاملختلفة، ذلك رغم قلة اإلمكانـات و 
أما يف الوقت احلاضر ، فقد تغريت الصورة التقليدية للمكتبات، فتعددت أنواعها  (8)كافية.

و غاياهتا و وظائفها حبسب البيئة اليت تقوم فيها، واجملتمع الذي ختدمة. ولعل من أبرز أنواع 
 بات العامة.املكتبات ذات الصلة بشرائح متعددة من اجملتمع هي املكت

 
 ياً أساس اً دور  تلعباملكتبات العامة من أهم املؤسسات الثقافية واالجتماعية اليت تعد      

دمات اخل ميتقد وو إتاحة فرص التعليم الذايت املستمر ألفراد اجملتمع،  ،يف نشر الثقافة
على  هار و ال يتوقف دو  جلميع فئات اجملتمع دون متييز، وملختلف األعمار رجااًل ونساًء.

وإثارة الرغبة لديهم يف  ،إمنا يتعدى ذلك إىل تعريف األفراد مبواردها ،إتاحة أوعية املعلومات
. فاملكتبة ال اوتوجيههم إىل إمكاناهت ،م على اكتشاف ميوهلمساعدهتالقراءة من خالل م

لتثقيفية أن يأيت إليها القاريء ، بل تدعوه إىل املزيد من القراءة عن طريق الربامج ابتكتفي 
التطورات من  أحدث كما تعمل املكتبة العامة على مواكبة  (1).والندوات ومعارض الكـتب

م حيث متابعة كل جديد يف عامل النشر ومن حيث التقنيات احلديثة املتمثلة يف استخدا
 .احلاسب اآليل وقواعد املعلومات
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تقوم فيه، جيب أن تتعاون مع  ولكي تؤدي املكتبة العامة دوراً فعااًل يف اجملتمع الذي     
املؤسسات االجتماعية األخرى الثقافية والتعليمية كاجلامعات واملدارس واجلمعيات العلمية، 

لذلك فإن اجملتمعات احلالية يف كل  وأن تتعاون مع املكتبات األخرى و مراكز املعلومات.
إليها،   غراض اليت أشرنامدينة و قرية تسعى لتوفري منظومة من املكتبات العامة لتحقيق األ

 ة الثقافية.كضرورة من ضرورات التنمي
احلاجة  لف عن بقية اجملتمعات يف تلمس تلكو جمتمع اململكة العربية السعودية ال خيت     

أو املطالبة هبا، فقد نشطت حركة املكتبات العامة يف كثري من املدن السعودية الكبرية و 
مللك مكتبة ا ا عدد من املكتبات أمهها ما تقدمهتمعهأمهها مدينة الرياض حيث تتوافر جمل

، وكذلك مكتبة امللك عبد العزيز العامة فضاًل عن العشرات فهد الوطنية من خدمات للعامه
األخرى من املكتبات املتخصصة اليت تسهم أيضاً خبدمات عامة كاليت تقدمها املكتبات 

 العامة.
 

املدن السعودية مبا توافر هلا من اهليئات  مدينة جدة، وهي إحدى أهم وأكرب       
ات املعلوماتية عانت نقصاً واضحاً يف توفري اخلدم ،االقتصادية و الصناعية و التعليمية

وحيدة اليت أنشأهتا وزارة ت املكتبة العامة ال، حيث أخفقملختلف طبقات و فئات اجملتمع
 إىل مكتبة حضارية عامة متاثليف تلبية حاجات املواطنني، فضاًل عن إفتقارها  الرتبية

سواء داخل البالد أو خارجها، مما دفع بظهور دعوة أهلية لنشوء مكتبة عامة  وصيفاهتا
 متميزة هلذه املدينة.

انتشرت تلك الدعوة يف الصحافة احمللية، وبني رجال األعمال، مما دفع بالغرفة التجارية      
مري الراحل مسو أمري منطقة مكة املكرمة األ بىنمتابعتها، حىت أمثرت اجلهود ت الصناعية إىل

 اهلل الفكرة و إنفاذها. يرمحهماجد بن عبد العزيز 
  

 تقوم دراسة الباحثة على تتبع مراحل نشوء مشروع مكتبة امللك فهد العامة مبدينة جدة     
وفق اإلطار الذي و وضع خطط يف شأن تشغيلها مبا يتواءم مع حاجات مدينة جدة، و 

 مبدينة جدة. املشروع املقدم للهيئة التأسيسية ملكتبة امللك فهد العامة حددة
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 موضوع الدراسة:
 

مدينة جدة إحدى املدن الرئيسة باململكة العربية السعودية و بوابة احلرمني الشريفني،        
فال  الة إىل احلجاز،ـوعاً يف كتب املؤرخني و الرحـميتد تارخيها إىل عصور قدمية، وكانت موض

ختلو كتب التأريخ ملكة املكرمة و املدينة املنورة من اإلشارة إليها. و فوق ذلك فقد احتلت 
يف العصر احلديث مكانة مهمة باعتبارها من أهم املراكز االقتصادية يف البالد، و مرافقها 

ية. يبلغ عدد ساً لباقي مناطق البالد يف احلركة التجارية و البشر ـاجلوية و البحرية تعد مركزاً رئي
د يبلغ أعدا و (6)هـ.1821حسب إحصائية عام  مليون نسمة 243824333 سكاهنا
طالب و  1884343 احلكومي و األهلي يميع مراحل التعليم والطالبات يف الطالب

كما يبلغ جمموع  (3)مدرسة للبنات. 14111مدرسة للبنني، و  481ينخرطون يف  ،طالبة
سعوديني و غري ، اً وإناث اً ذكور   2183مللك عبد العزيز س جبامعة اـأعضاء هيئة التدري

كما  و طالبة، اً طالب 31348سعوديني ،ويبلغ جمموع طالب و طالبات كليات اجلامعة 
و يف  (4)طالبة يف األقسام العلمية و األدبية. 11223داد الطالبات بكليات الرتبية ـيبلغ أع

الطالبات الفعليات يف الربنامج التحضريي  جمموعيبلغ كلية دار احلكمة ك األهلية كلياتال
  (3).ةطالب 161م 2888/2881ام األول من عأو التخصصات للفصل 

 
، إضافة إىل مكانة مدينة جدة التارخيية و و على الرغم من تلك احلقائق كافة        

 مثل يفالثقافية و االجتماعية و االقتصادية و احلضارية و السياحية، وتوفر بنية أساسية  تت
الصحافة و اإلعالم، و بعض هياكل الثقافة اجلماهريية،   التجهيزات الطباعية، و منو حركة

كالنوادي األدبية و غريها، فإن هذه املدينة ال زالت تفتقر إىل مكتبة عامة أساسية 
فاملكتبة العامة التابعة . تستهدف غايات التثقيف العام لشرائح اجملتمع على حنو معياري

الرتبية و التعليم، رغم أهنا حتمل اسم املكتبة العامة، لكنها تقصر يف الدور الذي ميكن لوزارة 
 .أن تسهم به املكتبات العامة يف اجملتمع

املكتبة العامة جبدة دراسة ميدانية ملرتادي املكتبة  ولعل دراسة حممد دياب شحيدي.     
  ة.السلبية ألداء تلك املكتبنب تلقي الضوء على اجلوا (18).من البالغني و قراءاهتم
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املكتبة العامة القائمة مبدينة جدة يف القيام باملهام و  يف ضوء تلك احلقائق، و اخفاق      
املسئوليات اليت يتطلع املواطنون إليها، كان هناك إحلاح من قبل بعض املثقفني إلنشاء 

ن احلمالت الصحفية عض، وممكتبة عامة حديثة للمدينة، ظهر ذلك جلياً يف كتابات الب
هتا بعض الصحف احمللية، و تبناها املسئولون يف الغرفة التجارية الصناعية مبدينة اليت أثار 

بارك صاحب السمو  ق الشيخ حممد إمساعيل أبو داوود،جدة، و مببادرة من رئيسها الساب
لك املبادرة من يرمحه اهلل أمري منطقة مكة املكرمة آنذاك تلكي األمري ماجد بن عبد العزيز امل

رجال األعمال و الفكر، و قبل أن يكون رئيساً فخرياً للمشروع، وتوىل الكتابة ملقام خادم 
للمشروع متثل اهلل و الذي قدم تربعاً سخياً  رمحه لشريفني امللك فهد بن عبد العزيزاحلرمني ا

 (11). ومبلغ من املال بلغ مخسة عشر مليون لاير.يف أرض حبي احلمراء
 

جبدة ضم عدداً من رجال  هـ يف منزله1813إىل عقد لقاء عام بادر مسوه بالدعوة        
 التعليم و اإلعالم، حضر منهم السادة: األعمال و الفكر و

 داود أبو الشيخ حممد إمساعيل     -1                      
 د. غازي عبيد مدين    -2                      
 د. عباس صاحل طاشكندي    -3                      
 د. هاشم عبده هاشم    -8                      
 د. خضر عليان القرشي    -1                      
 أ. عبد اهلل أمحد يوسف زينل    -6                      
 أ. عزت كامل مفيت   -3                      
 اينــرسـد هـامــحمد ــم. حم   -4                      

 
هـ، و بتوجيه من صاحب السمو امللكي األمري ماجد بن عبد 1813و يف سنة  

العزيز يرمحه اهلل، مت تشكيل جلنة فرعية للمشروع يرأسها الدكتور غازي عبيد مدين، و 
 عضوية السادة:

 د. هاشم عبده هاشم
 خضر عليان القرشي
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 عبد اهلل زينل
 عزت كامل مفيت
 اينحممد حامد هرس

 د. عباس صاحل طاشكندي  مشرفاً تنفيذياً للمشروع
مت  ووبناًء على توصيات اللجنة الفرعية للمشروع ُوضع برنامج املبىن والتصميم،        

اختيار املوقع املالئم إلنشاء املكتبة مع مراعاة سهولة الوصول إليه. وهو بالقرب من جامعة 
االستفادة الكاملة من اإلمكانات الثقافية واملعرفية امللك عبد العزيز، حيث يتيح هذا املوقع 

تـناول يل بحثال اومـن هذا املنطلق كان جميء هذ (12).جامعة امللك عبد العزيز لدى والتقنية
بالدراسـة الوصفية أهداف إنشـاء هذه املكتـبة و وظائفها، والتخطيط للخدمات اليت من 

، والقوى املسـتخدمة يف تقدمي تلك اخلدماتمات املمكن أن تقدمها، والتعريف بتقنية املعلو 
فضالً عن وصف املبىن من حيث القاعات  هذا البشرية العاملة و املدربة للعمل يف املكتبة.

تهوية الثـاث و األ حيث التصميم الداخلي للمكتبة من كذلكواملسـاحات و أماكن العمل و 
ما له عالقة مباشرة باملكتبة العامة ، وكل تكييف و نواحي األمـن و السالمةالضاءة و اإلو 

   .وخدماهتا
 

 أهـداف الـدراسـة:  
 

هتدف الدراسة إىل حتديد وظائف و خدمات مكتبة امللك فهد العامة، اليت نصت       
 عليها الوثيقة الصادرة عن اهليئة التأسيسية للمكتبة، واليت تستهدف حتقيق الغايات التالية:

جمال املكتبات العامة واليت تستخلص اإلنعكاسات  مسح األدبيات املعاصرة يف .1
التقنية على منو جمموعاهتا و تنظيمها و خدماهتا مما يلقي الضوء على جماالت 

 املقارنة بينها و بني مكتبة امللك فهد العامة.
التعرف على معايري خدمات املكتبات العامة بصفة عامة، و االسـتفادة من ذلك  .2

 ق مكتبة امللك فهد العامة لتلك املعايري.يف التعرف على مدى تطبي

 مقارنة ما حيدث يف اململكة مبا حيدث دولياً من تطور و منو يف املكتبات العامة. .3
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التعريف بأهم التجارب احلديثة يف جمال إنشاء وخدمات املكتبات العامة دولياً و  .8
 إقليمياً و عربياً.

   

 :تسـاؤالت الـدراسـة    
 

 ، فإن الباحثة تطرح التساؤالت التالية:الدراسةداف لتحقيق أه         
 ؟ملكتبة امللك فهد العامة جبدة القيام هبااليت ميكن  املقرتحة مـا الوظائف -
 ؟امللك فهد العامة جبدةاليت ميكن أن تقدمها مكتبة  املقرتحة مـا طبيعة اخلدمات -

امللك فهد العامة و السياسات املقرتحة لتفعيل دور مكتبة مـا اللوائح و األنظمة  -
 ؟بشكل مهين فاعل

 ؟بة امللك فهد العامة جبدة خدمتهاهي فئات املستفيدين اليت ميكن ملكتمـا  -
و أشكال مواد املعلومات اليت ميكن أن توفرها مكتبة امللك فهد العامة مـا طبيعة  -

 ؟جبدة
 

 أهـمـية الـدراسـة:   
 

دورها يف تطوير اجملتمع الذي  أمهيةات العامـة و الدراسة من أمهية املكتـب هذه تنـبع أمهية       
توجد فيه، و ذلك من خالل توفري كافة اإلمكانات املعرفية و الثقافية و التقنية، خلدمة أفراد 

الدراسـة من أمهية هذه اجملتمع مبختلف املراحـل العمرية واملستويات العلمـية.كـما تأيت أمهية 
ويُتطلع يف مدينة هلا تـاريخ عريق، تنشأ كوهنا   من حيث جبدة إنـشاء مكتـبة امللك فـهـد العامة

كما تدعم الدراسة   .ةللعلم واملعرفة ومرجعاً قيماً للخدمات العلمية والفكري ألن تكون مناراً 
مع الدولة يف خدمة اجملتمع من خالل  وإسهاماهتمجهود املواطنني يف إنشاء املكتبات العامة 

 .املختلفة ةاحلضاري واملؤسسات اهليئات
 

 مجـال الدراسـة:



 3 

 
احلدود املوضـوعية للدراسة تقتصر على مكتبة امللك فهــد العامة جبدة، حبيث تتناول        

، و املساحية بة. موضحة املتطلبات العدديةالوظائف و اخلدمات اليت تؤديها املكت
حسب إمكاناته  للمجموعات و املستفيدين و التجهيزات اليت انتهى إليها مشروع املكتبة

ما جاء يف برنامج املبىن و التصميم للمكتبة كوثيقة رسـمية  أيضاً  موضحة واملتاحة. 
 لإلنـشاء.          

 

 منهج الدراسة:
  

يتميز بتقدمي بيانات شاملة، ألنه  تعتمد الدراسة يف منهجها العلمي على آلية دراسة احلالة
ة امللك فهد العامة فإن اختيار منهج دراسة ومبا أن الدراسة تسلط الضوء على مشروع مكتب

 على اخلطوات التالية: تستنداحلالة هو األكثر مالئمة. و قد ا
 الوثائق األساسية إلنشاء مكتبة امللك فهد العامة. مسح .1
 مسح األدبيات اليت تقع يف جمال األهداف الفرعية للدراسة. .2

 ملؤثرة على أداء املكتبة.يمع البيانات اإلحصائية اخلاصة بالظواهر احمليطة و ا .3

 صياغة النتائج اليت يتم التوصل إليها.، و حتليل كافة البيانات .8

 

 

 

 

 

 

 مصطلحات الدراسة:   
  

 المكتبات العامة:      
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للمكتبة العامة  ختتلف و تتشابه وفقاً لوجهة نظر واضعيها و  متعددة هناك تعريفات       
حات املكتبات واملعلومات  ملعجم املوسوعي ملصطل، منها تعريف االعامة مفهومهم للمكتبة

 : كالتايل
اطنني يف حي معني أو " أي مكتبة تقدم خدمات مكتبية عامة بدون رسوم جلميع املو 

، وتساندها خمصصات مالية عامة أو خاصة ، وهي توجه خدماهتا و جمموعاهتا منطقة معينة
و اخلدمات غري األساسية فقد تُقدم للمجتمع الذي ختدمه يف منطقة حمددة . أما األنشطة أ

 (13)."ر أو قد تُقدم وفقاً لرسوم معينةأو ال تُقدم للجمهو 

 يف موسوعة علم املكتبات واملعلومات ما يلي:  وجاء      
"مؤسسة عامة تدعم من املال العام وتتاح جمموعاهتا وتسهيالهتا وخدماهتا جلميع املواطنني  

 (18)بدون متييز.
 عية املكتبات األمريكية  كما تُعّرف يم

A.L.A      AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION  
العامة بأهنا مكتبة تُقدم خدمات عامة جمانية جلميع املواطنني و املقيمني يف جمتمع أو  ةاملكتب

وتتيح جمموعاهتا  ،مقاطعة أو منطقة معينة سواء مت دعمها من موارد مالية عامة أو خاصة 
للسكان الفعليني يف منطقتها بشكل جماين ولكنها قد تفرض نفقات  وخدماهتا األساسية

  (11)على املستفيدين من خارج منطقتها.
أن املكتبة العامة تُقدم خدماهتا دون  : منهاو يميع تلك التعريفات تتفق يف عدة نقاط     

جلميع فئات اجملتمع مبختلف املستويات العلمية والثقافية و  وأهنا تقدم هذه اخلدمات رسوم،
 خصصات مالية عامة أو خاصة.مب هاختلف املراحل العمرية، وتساندملو  ،االجتماعية

 

 

 

 
 الوظائف:

التوجيه و التنسيق الفّعال بني اجلهود البشرية املختلفة يف املكتبة، على مقتضى مراحل      
 (16).يق هدف معني بدرجة عالية من الكفاءةأو عناصر مقررة من أجل حتق
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 الخدمات:

هي األنشطة اليت تقدمها املكتبة ملقابلة احتياجات املستفيدين للمعلومات ، وهي      
خدمات  واخلدمة املرجعية ، و) خدمة اإلعارة ، مثل تشتمل على مدى واسع من اخلدمات

 (13).املعلومات ( اليت تقوم هبا املكتبة وفقاً ألهدافها
 

 أدوات تجميع البيانات:
 

والتقارير اخلاصة  ،الباحثة يف جتميع البيانـات على دراسة وثائق املشروع تعتمدا     
باللجنة املشرفة على اإلنشاء والتصاميم اخلاصة باملبىن، و قراءة اإلنتاج الفكري العاملي 

، أو تقارير ـائل جامعيةاملتعلق مبوضوع الدراسة، سواء كان على هيئة كتب أو مقاالت أو رس
 مؤمترات أو وثائق ندوات. باالضافة إىل معايري )اإلفال( االحتاد الدويل للمكتبات.

 

 الـدراسـات السـابقة:نماذج من 
 

 الدراسات العربية:
اليت تتناول  العربية بعدد كبري من الدراسات ميدنااملستخلصات والفهارس يف البحث      

 مايلي:ني الدراسات العربية املكتبات العامة. و من ب
"املكتبات العامة يف اململكة العربية السعودية و سبل تطويرها  .هشام عبد اهلل عباسدراسة  
  (1341) 1._ مكتبة اإلدارة ._ مج "

تناول فيها نشأة املكتبات العامة وتطورها وأسباب يمودها، كما استـعرض  املقومات     
 تـبات العامـة يف تأدية رسالتـها مثـل:األساسية اليت تكفل جناح املك

 ، جمموعات املكتـبة، املـيزانية و تنظـيم املكتـبة العـامة.نياملبـاين، العامـل 
 (14)مث وضـع خطة لنـشر وتطوير املكتـبات العـامة على مسـتوى اململكة العربية السعودية. 



 12 

ز األساسية للنظام الوطين الركائ قدمها هشام عباس بعنوان."  و مثة دراسة أخرى      
تبة امللك فهد الوطنية، ._ الرياض : مك "للمكتبات العامة باململكة العربية السعودية

، والعـوامل املؤثرة يف امة يف اململكة العربية السعوديةتاريخ املكتبات الع فيها تناول هـ 1818
ما تناول أهم املشكالت تطورها، و  أثر اخلطة اخلمسية على املكتبات العامة باململكة. ك

إجياد نظام وطين متكامل يف دراسته . أوصى الباحث واجه املكتبات العامة يف اململكةاليت ت
بعها تشكيالت تو مرتابط من الوحدات املكتبية العامة باململكة، يشتمل على إدارة مركزية ت

 (13)و تدار مركزياً من مكتبة رئيسية.مكتبية كاملة التنظيم، 
 

عن املكتبات العامة ُعرضت يف ندوة بعنوان  أخرى من البحوثناك جمموعة وه     
إشتملت على . "املكتبات العامة يف اململكة العربية السعودية : واقعها و مستقبلها"

 الدراسات التالية:
" ._ املكتبات العامة الفلسفة و األهداف و التخطيط خلدماهتا" ._حسب اهلل سيد     

ماهية املكتبات العامة  فيهاتناول هـ  1816مللك عبد العزيز العامة، الرياض : مكتبة ا
واليت تنقسم إىل  ،تناول بشيء من التفصيل فلسفة اخلدمة املكتبية العامة و، وفلسفتها

 مدرستني فكريتني:
 مدرسة تزويد املستفيدين مبا يطلبون دون توجيههم. -1       
 ين فيما يقرءون.مدرسة تعليم وتوجيه املستفيد -2       

 كما تعرضت الدراسة ألهداف املكتبات العامة، و كيفية التخطيط خلدماهتا، و اختذ     
خطة بدأت بدراسة لبحثة  للتطبيق، مث وضع  اً اململكة العربية السعودية منوذج الباحث

وذلك ألمهية صدور  ،مفصلة للمجتمع، كما تعرض  يف دراسته إىل التشريعات املكتبية
، لضمان يميع املكتبات العامة يف اململكةون ؤ مكتيب بإنشاء إدارة مركزية تتوىل ش تشريع
الية من ميزانية الدولة و لتمكني اإلدارة املركزية للمكتبات العامة من التعرف على امل هاموارد

 (28)داف ومهام تلك اإلدارة املقرتحة.اختصاصاهتا وصالحياهتا، وقد مت بيان أه
 أخرى عن:م صدرت دراسة 1333 سنةو يف       

 ._مكتبات األطفال العامة يف دول اخلليج العربية واقعها وسبل تطويرها .السامل سامل حممد
تناولت وضعية مكتبات األطفال هـ   1814 مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، الرياض:
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. طفاله من خدمات وبرامج موجهه لألالعامة يف دول اخلليج العربية، وقياس ما تقدم
يت متت عشرة حماور أساسية متثلت يف التبعية اإلدارية للمكتبات ال يفومتحورت الدراسة 

العاملني، و أوعية املعلومات،  و ،، وبنيتها األساسية وجتهيزاهتا، والدوام، واملستفيديندراستها
تبات، وخدمات املستفيدين، والعوامل اليت تعوق ارتياد األطفال للمك ،و اإلجراءات الفنية

لمشرفني على مكتبات األطفال. وهتدف الدراسة إىل تقدمي املقرتحات لومقرتحات 
والتوصيات اليت تساعد على حتسني واقعها وتطويرها ومساعدهتا على تقدمي خدمات تليب 
االحتياجات الفعلية لألطفال. و قد مت استخدام املنهج الوصفي املسحي لقياس اجتاهات 

 (21)ألطفال واستطالع آرائهم.املشرفني على مكتبات ا
 

  أخرى عن: صدرت دراسة العام نفسهو يف      
مرمي   / خدمات املكتبات العامة لألطفال باململكة العربية السعودية. احملمادي مرمي يوسف

يوسف احملمادي: إشراف ؛ هشام عبداهلل عباس. ) رسالة ماجستري ( ._ جامعة امللك 
  اب. قسم املكتبات واملعلومات.عبد العزيز جدة ، كلية اآلد

لواقع أقسام األطفال امللحقة باملكتبات العامة التابعة لوزارة املعارف، من  فيهاتعرضت      
واملواد املكتبية وطرق تنظيمها.  ،والقوى البشرية ،والتجهيزات ،واملسـاحة ،حيث املوقع

تؤديه املكتبات العامة  هتدف إىل الوقوف على مدى الكفاءة الفعلية للدور الذي وكانت
إىل التعرف على طبيعة و التابعة لوزارة املعارف باململكة العربية السعودية بالنسبة لألطفال. 

تناولت الدراسة تطور كما   خدمات املعلومات املتاحة لألطفال من قبل هذه املكتبات.
. واملقومات اءعلى حّد سو  اخلـدمات العامة لألطفال يف الدول املتقدمة والعامل العريب

  (22)األساسية للمكتبات العامة لألطفال من خالل املعايري املوحدة.
 

 
هـ كتاب الدكتور 1828 سنة يف و لعل من أبرز ما صـدر يف اململكة العربية السعودية     

  :عبد الرمحن العـكرش
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وطنية ، _ الرياض : مكتبة امللك فهد الالتخطيط ملباين املكتبات. العكرش، عبدالرمحن .
على  ميكن أن يسهميتناول كافة أنواع املكتبات إال أنه عمل رائد  مل رغم أنهوب  ،م1333

 (23)قياس فاعلية مبىن مكتبة امللك فهد العامة جبدة. حنٍو ما يف

 
 الدراسات األجنبية:

 
 حظي موضوع املكتبات العامة بدراسات عديدة، و من بني هذه الدراسات:       

Ali S. Sowaine Public Library Planning and Community 

Development in Saudi Arabia . Thesis (PH.D.)_ 

University of Denever M.L.S., 1979 
تنظيم املكتبات العامة وتطوير اجملتمع يف اململكة العربية  ._الصوينععلي  دراسة     

 م 1333فر ( . ) أطروحة ماجستري ._ جامعة ديني/ علي الصوينعالسعودية 
و دورها يف  ،الضوء على إمكانيات خدمات املكتبة العامة يف اململكة حيث ألقت     

يف التطوير التعليمي و الثقايف، وأثرها على خمتلف  ،تطوير اخلدمات اجلديدة للمكتبات
تبات العامة يف بالدراسة والفحص دور املك الباحث مستويات اجملتمع السعودي، كما تناول

 (28). و ذلك من خالل دراسة خصائص السكان واحتياجاهتم.ة السعوديةالتنمي
 

Hisham A. Abbas  A Plan for Public Library System 

Development in Saudi Arabia . Thesis (PH.D.) _ 

University Pittsburg, 1982 
. / هشام عباس خمطط تطوير املكتبات العامة باململكة العربية السعودية. عباس، هشام     

 .م1342(، مريكيةا بالواليات املتحدة األ._جامعة بتسربج بوالية بنسلفاني) رسالة دكتوراه
تضمنت الدراسة خلفية عن املكتبات العامة وتطورها يف اململكة ، كما استعرض الباحث 

ؤثرة يف تناول العوامل امل وواملشاكل اليت تُعيق تقدمها،  ،واحتياجاهتا ،وضع املكتبات العامة
االجتماعية،  و السياسية، و كالعوامل االقتصادية،  ،تطوير املكتبات العامة يف اململكة

واجلغرافية. مث وضع الباحث خطة وطنية فعلية إلنشاء نظام قومي  ،الرتبوية و الثقافية،و 
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لتطوير الوضع العـام هلـا، مع مراعاة احتياجات اجملتمع  للمكتبات العامة يف اململكة
 (21)ودي.السع

 

 INTERNATIONAL FEDRATION االحتاد الدويل للمكتبات     

OF LIBRARY ASSOCIATIONS  IFLA        

 م 1338املؤمتر السنوي ._ البيان الرمسي ملكتبة اليونسكو العامة  
 مؤمتر مؤمتراً حول املكتبات العامة، وهو الدويل للمكتباتم  االحتاد 1333عام  عقد

يف املكتبة الوطنية بكواالملبور. وقد   IFLA ،  نظمه قسماقارة آسي خاص باألنشطة يف
 (26).اأوصى املؤمتر على تبين البيان الرمسي لليونسكو حول املكتبات العامة و تطويره

 
  :ويف دراسة ذات أمهية مباشرة للدراسة احلالية مقال بعنوان      

 املكتبات العامة األمريكية يف عهد املعلوماتية

 James H. Billington  
 American Public Libraries in The Information Age : 

Constant purpose in Changing Time           

تشري الدراسة إىل مكتبة الكوجنرس وما تتمتع به من سهولة يف الدخول إليها و انفتاح      
 جمتمع متعدد الثقافات، فهم على املعرفة على املستوى االجتماعي، مبا حيقق الدميقراطية يف

يعتربون الوصول إىل املعرفة أحد أهم خصائص الدميقراطية. يتناول بالشرح نظام املكتبات 
 العامة يف أمريكا و يشري إىل أنه نظام منفرد بني األمم األخرى. 

كما طُرحت عدة أسئلة على مستويات خمتلفة و بطرق خمتلفة و بواسطة أشخاص      
القاسم املشرتك بينها هو اعتقاد مشرتك بأن املعرفة جيب أن تتحول إىل خمتلفني. و 

 االستخدام العملي للمجتمع. 
تؤكد الدراسة على أمهية استخدام التكنولوجيا اجلديدة إلتاحة مصادر املعلومات كما       

لرقمية للجميع. كما تناولت الدراسة الربنامج الوطين للمكتبة الرقمية حيث يذكر أن املكتبة ا
 (23)تعبري جديد للنموذج األمريكي القدمي اخلاص بإتاحة املعرفة و املعلومات.

باالشرتاك مع قسم املكتبة  MSL   مونتانا  م أصدرت مكتبة1333 سنةو يف      
العامة برابطة مكتبة مونتانا طبعة جديدة ملعايري املكتبة العامة. و قد تضمنت هذه الوثيقة 
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اليت حتكم هذه املعايري يف قسم القوانني اإلدارية اخلاصة هبذا اإلصدار. و القوانني اإلدارية 
ذكر يتبعه  ،بوصف عام للموضوع منها قد قسمت إىل مخسة أقسام، حيث بدأ كل قسم

قائمة اختبار حتتوي على األجوبة احملتملة لغرض التقييم  ، وقد تضمنت هذه الطبعةاملعايري
  (24).الذايت

 
بعنوان الدور املتنامي للمكتبات يف أواخر القرن  مشاهبة للدراسة  السابقة اسةيف در        

                                                      Craig W. Hartmanالعشرين
Memory Palace, Place of Refuge, Coney Island Of The 

Mind : The Evolving Roles Of The Library in The 

Late20th Century                    
من أهم ما أوضحته الباحثة يف هذه الدراسة دور املكتبة الثقايف و الرتبوي، ودور      

، حيث يذكر دور كل من و. هارمتان و مرييل يف إعادة التقنيات احلديثة يف جمتمع اليوم
فئات معينة بل فاملكتبات مل تعد مقتصرة على  تقييم الدور الثقايف و الرتبوي للمكتبة.

اتسعت لتشمل فئات غري حمددة. فقد أوجد عصر املعلومات احلاجة إىل توسع املكتبات 
من وظائفها، وان تظهر عدة مناذج ملكتبات تشمل متاحف و مراكز عرض الفنون و 

تناول مكتبة فرجينيا كمثال ملكتبة ذات برنامج مزدوج كما   مصادر ثقافية أخرى.
تب و األدوات و مركز مؤمترات و مكتبة لبيع الك عاماً االستخدام يشمل متحفاً 

 (23)املكتبية.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحواشي
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ماجد بادحدح._  صناعة الكتابة و الكتاب يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم واخللفاء الراشدين: العوامل و  (1)

جامعة  (._جدة:الكتابية يف النصف األول من القرن األول اهلجري ) رسالة ماجستري خلفية للحياة العلمية و : البوادر
 132ص  ._م 1333 ، امللك عبد العزيز

) حمرم  383عباس صاحل طاشكندي ._ صاحل ._ " املكتبات العربية يف األلفية الثالثة " ._ جملة الفيصل . ع (2)
 3ص ._ هـ(1823

 تطور املكتبات وخدماهتا يف اململكة العربية السعودية "._ جملة مكتبة امللك فهد السريع ." نشأة و سريع حممد (3)
 18ص._ م(2881سبتمرب  –هـ / ابريل 1822يماد اآلخرة  -)حمرم1،ع3الوطنية._ مج

: مكتبة الركائز األساسية للنظام الوطين للمكتبات العامة باململكة العربية السعودية ._ الرياض._ عباس هشام عبد اهلل (8)
 11._ ص  م1333امللك فهد الوطنية ، 

املكتبات العامة : الفلسفة واألهداف والتخطيط خلدماهتا ._ الرياض : مكتبة امللك عبد العزيز  _.حسب اهلل سيد (1)
  4._ ص 1816العامة ، 

  )6( www.jeddah.gov.sa/informationcenter/1424/6/25 

  )3( www.moe.gov.sa/statscenter/stat1425/stud_main.htm 

)اململكة العربية 33، عالكتاب االحصائي السنويوزارة االقتصاد و التخطيط، مصلحة االحصاءات العامة،   (4)
 .116-112هـ( ص ص1823/1828السعودية : وزارة التخطيط _

 م 8/3/2888مقابلة مع مرمي عبد اهلل ، مديرة التسجيل ، كلية دار احلكمة._ جدة، اتصال هاتفي،   (3)

شحيدي. _ املكتبة العامة جبدة:دراسة ميدانية ملرتادي املكتبة من البالغني و قراءاهتم )رسالة  دياب حممد (18)
 م.1343-هـ1883ماجستري(._ جدة: جامعة امللك عبد العزيز ، 

 3ع  38جلامعة س "خادم احلرمني الشريفني يتربع خبمسة عشر مليون لاير و قطعة أرض لالستثمار" ._أخبار ا  (11)
 4م( ص2881-مايو-23-هـ1822-3-8)األحد 

صاحل طاشكندي،." مشروع مكتبة امللك فهد العامة : برنامج املبىن و التصميم"._ جدة: جامعة امللك عبد  عباس  (12)
 2ص._هـ( 1813العزيز ) 

مات: إجنليزي _ عريب._ الرياض: أمحد الشامي و سيد حسب اهلل . املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات و املعلو  (13)
 314م._ ص1344دار املريخ، 

 3م ._ ص1338أمحد أنور عمر._ املكتبات العامة بني التخطيط و التنفيذ._ القاهرة: دار النهضة العربية،  (18)

اض : مكتبة امللك إطاللة تارخيية على املكتبات العامة يف اململكة العربية السعودية ._ الري ._الضبيعان سعد عبد اهلل (11)
 13._.صم 1338فهد الوطنية ، 

 1. صم1343سعود النمر و آخرون. اإلدارة العامة: األسس و الوظائف._ الرياض : مطابع الفرزدق التجارية،  (16)

 663ص _الشامي. املصدر السابق. أمحد حممد (13)

ودية وسبل تطويرها "._ مكتبة اإلدارة._ عباس." املكتبات العامة يف اململكة العربية السع عبد اهللهشام   (14)
 161 -181_ص ص م (.1341هـ 1886) 1،ع13مج

الركائز األساسية للنظام الوطين للمكتبات العامة باململكة العربية السعودية._ الرياض: مكتبة  عباس. هشام عبد اهلل (13)
 .1333امللك فهد الوطنية ، 

 4املصدر السابق._صحسب اهلل. سيد  (28)
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مكتب الرتبية  الرياض: ._مكتبات األطفال العامة يف دول اخلليج العربية واقعها وسبل تطويرها سامل حممد السامل. (21)

 هـ 1814العريب لدول اخلليج، 

مـــرمي يوســـف احملمـــادي:   / خـــدمات املكتبـــات العامـــة لألطفـــال باململكـــة العربيـــة الســـعوديةمـــرمي يوســـف احملمـــادي .  (22)
اهلل عبــاس. ) رســالة ماجســتري ( ._ جامعــة امللــك عبــد العزيــز جــدة ، كليــة اآلداب. قســم املكتبــات إشــراف ؛ هشــام عبــد

  واملعلومات.

 م1333_ الرياض : مكتبة امللك فهد الوطنية ، التخطيط ملباين املكتبات. عبدالرمحن العكرش. (23)

)28( Ali S. sowaine . Public Library Planning and Community Development 

in Saudi Arabia . Thesis (PH.D.)_ University of Denever M.L.S., 1979 
)21( Hisham A. Abbas . A Plan for Public Library System Development in 

Saudi Arabia . Thesis (PH.D.) _ University Pittsburg, 1982 

 )26(www.iflanet.com/unesco1994publiclibrarymanifesto_60th.IFLAgeneral 

conference.html  03/06/21 
)23( James H. Billington . American Public Libraries in The Information Age 

Constant purpose in Changing Time .Libraries & Culture , vol.33, no. 1, 

1998 pp11-16 

 )24( www.library\libstandardsmontana.html 

 )23( Craig W. Hartman . Memory Palace , Place of Refuge , Coney Island 

Of The Mind : The Evolving Roles Of The Library in The Late20th 

Century . vol 17 iss2-3 . 2n d2000 p107-121 . 

http://www.iflanet.com/unesco1994publiclibrarymanifesto_60th.IFLAgeneral%20conference.html
http://www.iflanet.com/unesco1994publiclibrarymanifesto_60th.IFLAgeneral%20conference.html
http://www.iflanet.com/unesco1994publiclibrarymanifesto_60th.IFLAgeneral%20conference.html
http://www.library/libstandardsmontana.html

