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 ملخص البحح
 

ٖددسؾهذٖدددصٙذسيسضسغدد١ذرفذسيى دددطفذملًدد٢ذٚسقددد ذسحمهىظددواذسشبوقددد١ذ ذضبوؾعددد١ذٚسزٟذذذذذ

وذٚصبُٛملونٗددوذوذٚقددطمذنٓعُٝٗددوذوذَٚددس٣ذسهؾددوز٠ذَٓٗددوذوذذسيسٚسغددطذوذٚزٚسؾدد ذنهٜٛٓٗددوذ

ٚنؿ ٝددٌذزٚضٖددوذ ذس ىُدد ذقذٚيىركٝددلذبٖددسسفذسيظردداذنذسغددىدسسّذسحمددٓٗخذسحمٝددسسْٞذذذ

ٚسحمكو ًددد١ذذ١وَْدددواذسحمى ًكددد١ذ ٗدددوذملدددٔذقطٜدددلذس غدددىظُدددوذنذاددد ذسحم ًٛسيٛقدددؿٞذوذن

سيؿدك١ٝذذ وهنوؾ١ذرفذسغىدسسّذسألغويٝبذسهذكو١ٝ٥ذيكٝوغ١ذسيٓىو٥خذ ططٜكد١ذذ

ٚسْىٗددهذسيسضسغدد١ذعحُٛملدد١ذَددٔذسحمكذلذددواذيىٛغددٝ ذْطددومذس غددىؿوز٠ذَددٔذذذذذذقذملًُٝدد١

ذسحمهىظواذسشبوق١ذٚنطٜٛطٖوذٚنؿ ٌٝذزٚضٖوذ ذس ىُ ق

ذ
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Abstract 

Personal (private) Libraries in Wadi Al-Dawasir 

Governorate 

 a Field Study. 

This study investigates the private libraries in Wadi Al 

dawasir governorate, motives of its formation, collections, 

and methods of organisation, utility, and activation of its 

role in the society. In order to achieve the main goals, this 

study adopts a descriptive field method. All the data 

collection is primarily taken from questionnaires, personal 

interviews, in addition to the use of various statistical 

methods to put the final results in a good scientific shape. 

This study proposes some suggestions to widen the scope 

of utility from private libraries and to develop and activate 

its role in the society. 
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ذ

ذ

ذ

 : اإلطار املنهجي أوال
ذ:ذمتٗٝسذ1/1

ذ ٛقؿٗو يًُهىظوا ٜؤضر ذسيطٚسؾسذ  ني قسّسأل سشبوق١ ذبذس ذبْٗو ذنُو ذو ذسحمهىظوا بْٛسع

ذٚسيٛق١ٝٓ ذٚسألنوزمي١ٝ ذسي و١َ ذيًُهىظوا ذٚسألٚمل١ٝذ سحم١ُٗ ذو ذيًُحىُ  ذسْىكوشلو  ذذوٍ

ذسحمكىٓو٠ذ ٗوذن هؼذسٖىُوَواذبقرو ٗوذسيثكوؾ١ٝق

نوْهذسحمهىظواذسشبوق١ذبٍٚذبْٛسعذسحمهىظواذظٗٛضسذوذٚبنثطٖوذملسزسذوذٚبٚغ ٗوذسْىؿوضسذ ذ

ٜهٕٛذي٘ذَهىظ١ذ هوض٠ذسي ط ١ٝذسهغال١َٝذ;ذٚقًُوذظبسذملوحًموذبٚذبزًٜظوذبٚذَؿهًطسذزٕٚذبٕسسب

ذزٚضذ ذسحمهىظوا ذشلصٙ ذٚنوٕ ذسيىأيٝـق ذ  ذ ٗو ذٜٚػى ني ذو ذيًُطوي ١ ذريٝٗو ذٜطج  ذو خوق١

ن ًُٝٞذٚسنحذوذثِذآيهذرفذبٕذنهٕٛذَهىظواذملو١َذَؿىٛذ١ذسأل ٛسبذيًظوذثنيذٚسيسسضغنيذ

ذبٚ ذقٝس ذزٕٚ ذسهللوذٚسيكطس٤ ذ)ملظس ذم2112ؾططق ذسزبٛظ52ّٟو ذس ٔ ذسهَوّ ذٜٚٛقٞ قًظ١ذذ(

سي ًِذ وسبطمذمل٢ًذنهٜٛٔذَهىظ١ذخوق١ذ كٛي٘:ذ"يٝهٔذيوذَهوٕذ ذ ٝىوذربًٛذؾٝ٘وذٚذ

 (ذذ231وذم1992)ذس ٔذسزبٛظٟذوذ ذبوزثذغطٛضذنىظووذٚذدبطٟذ ذذًظواذؾهطى"
ىؿوضذٚسيصٜٛعذوذٚملذن سذٚ ذسي كطذسسبسٜاذ ًػهذسحمهىظواذسشبوق١ذزضج١ذٚسغ ١ذَٔذس ْ

ذنهٜٛٔذسحمهىظواذ ذَ ١ٓٝمل١ًُٝ ذمل٢ًذاومل١ ذمل٢ًذقظك١ذَٔذٚا ذسيهىبذٚقؿو ذبٚذذهطس و

ذسيى ًِٝ ذسْىؿط ذؾكس ذٚبٜػطذذسيٓوؽذ; ذو ذسْىؿوضس ذسيهىبذبنثط ذ ذج ٌ ٚبغُٗهذسيطظومل١

ذ ذٚبقظحذ ذَكسٚضذنٌذؾدلذَى ًِذبٕذنهٕٛذي٘ذَهىظ١ق ذو ذٚبقٌذغ طس خًٝؿ١ذ)نسسٚ ذو

ذ(قذ87وذمذ2وذَخذ2112

ذؾكسذ ذ; ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذبغوؽذَٔ ذمل٢ً ذسيهدل٣ ذسيطزل١ٝ ذ  ضذسحمهىظوا ذبقُٝه ٚقس

صبًسسذسيٓٛس٠ذسزبسٜس٠ذحمهىظ١ذذ6711نوْهذَهىظ١ذسيط٥ٝؼذجٝؿطغٕٛذسشبوق١ذسحمؤيؿ١ذَٔذ

ذ) ذذطقٗو ذ  س ذسيهٛظبطؽ ذم1996محوز٠ ذَكطؿٞذ234و ذسألَرل ذَهىظ١ ذنوْه ذنُو )

ذحمكط١ٜقذؾونٌذسيٓٛس٠ذسألٚيٞذيسسضذسيهىبذس
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ذا ١ٝذ ذرْؿو٤ ذ; ذسسبسٜا ذسي كط ذ  ذ ىًوذسحمهىظوا ذسي وملذسيػط ٞ ذسٖىُوّ ذز ٥ٌ َٔٚ

٢ٖٚذدبُ ذّذ;ذ1956ملوّذذذPrivate Libraries Association (PLA)سحمهىظواذسشبوق١ذ

سيهىبذسيٓوزض٠ذٚسيك١ُٝذحمػوملسنِٗذ ذنٓعِٝذٚؾٗطغ١ذصبُٛملونِٗذملوحمٞذحمليبذٚاوملٞذ

ذسحمؿ ذٚنكسِٜ ذو ذقوَهذسيؿدك١ٝ ذنُو ذو ذٚسحمهىظوا ذ ويهىب ذٜى ًل ذَو ذنٌ ذ  ذشلِ ٛض٠

َٓصذ(ذThe Private Libraryذسزبُ ١ٝذ إقسسضذصب١ًذؾك١ًٝذ  ٓٛسٕذسحمهىظ١ذسشبوق١ذ)

ذ ذوذ1957ملوّ ذٚسحمطو   ذٚسيطظومل١ ذو ذسيهىبذٚسحمهىظواذسشبوق١ ذنػًطذسيه٤ٛذمل٢ًذبخظوض ذو ّ

ذ) ذذسٜثوق ذسحمٓؿٛض٠ ذسيهىب ذملٔ  The Private Librariesٚملطٚض

Association,2013)ذ

ذسيػ ٛز١ٜذؾكسذملطؾهذَٓصذسيكطٕذ ذسي ط ١ٝ ذمل٢ًذسحمًُه١ ٚسحمهىظواذسشبوق١ذيٝػهذجسٜس٠

سألٍٚذسشلحطٟذٚنٛؾطذمل٢ًذرْؿو٥ٗوذبؾطسزذَٗىُنيذ وي ًِذْٚؿطٙذوذٚرنوذ١ذَكوزض٠ذيٝٓىؿ ذ

(ذٚنعخطذضبوؾع١ذٚسزٟذسيسٚسغطذ)ذَٔذضبوؾعواذَٓطك١ذ5وذمذ2111 ٗوذسيٓوؽذ)سيػطٜ ذ

سزبٓٛ ١ٝذ(ذ هثرلذَٔذسحمهىظواذسشبوق١ذ;ذؾكسذ ذغذسيظوذاذبثٓو٤ذقٝوَ٘ذ سضسغ١ذذسيطٜوض

ذش٣ٚذ ذَٔ ذملسزس ذبٕ ذسيسٚسغط( ذٚسزٟ ذعروؾع١ ذسيهًٝوا ذقالب ذيس٣ ذسيكطس١ٝ٥ ذ)سحمٍٝٛ ملٔ

سيطالبذيسِٜٗذَهىظواذخوق١ذ ذ ٝٛنِٗذوذمموذنوٕذَسملو٠ذيًكٝوّذ ٗصسذسيظراذيًى طٜـذ

ؾ١ٝذ ذٖصسذس ىُ ذوذٚزٚسؾ ذنهٜٛٓٗوذوذٚصبُٛملونٗوذوذ ٗصٙذسحمهىظواذنأذسذسألٚج٘ذسيثكو

ذسحم ط ذ ذس ىُ ذ ذٚسي ٌُذمل٢ًذنؿ ٌٝذزٚضٖو ذو ذَٚس٣ذسهؾوز٠ذَٓٗو ذو ٚنٝؿ١ٝذنٓعُٝٗو

ذٚشيوذَٔذخالٍذسيٓىو٥خذٚسحمكذلذواذسييتذغٛفذنطقسٖوذسيسضسغ١قذ

ذ

ذبٖسسفذسيسضسغ١ذ1/2

ذضبوؾع١ذٚسزٟذسيسٚسغطذٚزٚضٖوذسشلسفذسيط٥ٝؼذٖٛذسيى طفذمل٢ًذٚسق ذسحمهىظواذسشبوق١ذ 

سحم ط ذ ذس ىُ ذوذنُوذٜىؿطعذملٔذٖصسذسشلسفذصبُٛمل١ذَٔذسألٖسسفذسيؿطمل١ٝذنىُثٌذ

ذ ذسآلنٞ:ذذ

 ذسيى طفذمل٢ًذملسزذسحمهىظواذسشبوق١ذعروؾع١ذٚسزٟذسيسٚسغطذٚزٚسؾ ذنهٜٛٓٗوق

 ذسيى طفذمل٢ًذصبُٛملواذسحمهىظواذسشبوق١ذٚسدبوٖونٗوذسي سز١ٜذٚسيٓٛمل١ٝق
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 ذمل٢ًذرزسض٠ذسحمهىظواذسشبوق١ذٚنٝؿ١ٝذنٓعُٝٗوقسيى طفذ

 ذسيى طفذمل٢ًذَس٣ذسهؾوز٠ذَٔذسحمهىظواذسشبوق١ذألقرو ٗوذٚسحملٝطنيذ ِٗذق

 ذسيى طفذمل٢ًذسحم ٛقواذسييتذذبسذَٔذس غىؿوز٠ذَٔذسحمهىظواذسشبوق١ق

 ذٚن ذَكذلذواذيعٜوز٠ذس غىؿوز٠ذَٔذسحمهىظواذسشبوق١ذٚنؿ ٌٝذزٚضٖوذسحم ط ذ ذس ىُ ذق

 ب١ُٖٝذسيسضسغ١ذ1/3
ذوذ ذبغط٠ ذيهٌ ذسسبسٜث١ ذسسبٝو٠ ذنىطًظٗو ذسييت ذسسب١ٜٛٝ ذسيهطٚضٜوا ذَٔ ذسشبوق١ سحمهىظ١

ذثكو ذزسخٌذ ذؾٗٞذَطنع ذو ذسألؾطسز ذسيهىوبذ ذذٝو٠ ذسيٛملٞذ أ١ُٖٝ ٚن هؼذَس٣ذسْىؿوض

ذٚضعوذ سحمٓعٍذٜؿٝسذَٓٗوذاٝ ذبؾطسزذسألغط٠ذوذعوذذبىٜٛ٘ذَٔذَكوزضذَٚطسج ذَىٓٛمل١ذو

هىظواذرفذرذس٣ذسحمؤغػواذ ذس ىُ ذؾىهٕٛذسيؿو٥س٠ذبملِذٚبسلٌذقذٚنػىُسذنؤٍٚذٖصٙذسحم

ذيوذ ذس ملىظوضساذسآلن١ٝ:شٖصٙذسيسضسغ١ذبُٖٝىٗوذَٔذب١ُٖٝذسحمهىظواذسشبوق١ذٜٚىُثٌذ

 ذسحمهىظواذسشبوق١ذظوٖط٠ذقر١ٝذ ذبٟذصبىُ ذوذ٢ٖٚذَٔذسيهطٚضٜواذسسبسٜث١ذيهٌذبغط٠قذ

 ٍَٚٝٛذسيكطس٠٤ذ ذس ىُ ذقسحمهىظواذسشبوق١ذنهؿـذملٔذسدبوٖواذ 

 ذب١ُٖٝذسحمهىظواذسشبوق١ذٚزٚضٖوذسيثكو ذٚسيؿهطٟذ ذذٝو٠ذسيؿطزذٚس ىُ ق

 ذسحمهىظواذسشبوق١ذنٓؿأذغويظوذذحمٛسج١ٗذْكلذسشبسَواذسحمهىظ١ٝذ ذس ىُ قذ

 سحمهىظواذسشبوق١ذَؿىٛذ١ذ كؿ١ذزس١ُ٥ذ ُٝٓوذسحمهىظواذسألخط٣ذنكسّذخسَونٗوذ ذبٚقواذ

ذضبسز٠ق

 ظرٛثذسييتذنىٓوٍٚذسحمهىظواذسشبوق١ذملَُٛوذٚ ذسيػ ٛز١ٜذ كؿ١ذخوق١قق١ًذسي 

 ذسٚزذسيسضسغ١ذذ1/4
ذ ذَٔ ذبقرو ٗو ذيس٣ ذسحمٛجٛز٠ ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذسيسضسغ١ ذٚسزٟذذبٖويٞنىٓوٍٚ ضبوؾع١

وذٚقظكهذسيسضسغ١ذمل٢ًذضبوؾع١ذٚسزٟذسيسٚسغطذٖٚٞذسيسٚسغطذ وحمًُه١ذسي ط ١ٝذسيػ ٛز١ٜذ

سزبٓٛ ١ٝذوذٚ ٗوذسي سٜسذَٔذسيىحُ واذسيػهو١ْٝذَوذ نيذضبوؾعواذَٓطك١ذسيطٜوضذذَٔ
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ذوذ ذسحم ىال ذو ذسيًسسّ ذو ذسشبُوغني ذو ذسيٛ َني ذو ذسيؿطمل١ ذ) ذٚنؿٌُ ذو ذٖٚحط٠ ذٚقط١ٜ َس١ٜٓ

ذ ذٚشيوذخالٍذملوّ ذ( ذٚغرلٖو ذو ذسزبٛ ١ ذو ذسيؿطسؾو٤ ذو ذٖد1434سيٜٓٛ ١ُ ذنذذ2113ّ/ ذنُو ق

ذٖٚٞذ:ذذيسضسغ١سٖصٙذسييتذنسخٌذنُٔذذهىظواخىٝوضذسحمنٛس طذ ذٚن ذملس٠

 ذَهىظ١ذٜؤغػٗوذسألؾطسزذ ذَهوٕذرقوَىِٗذوذ كطفذسيٓعطذملٔذذحِذَكىٓٝونٗوق

 ذْؿكى٘ذ ذٚمل٢ً ذَٝٛي٘ ذٚؾل ذٚسألٚمل١ٝ ذ ويهىب ذنعٜٚسٖو ذملٔ ذسحمػ٦ٍٛ ذٖٛ ذسحمهىظ١ قوذب

 سشبوق١قذ

 نػىدسّذَٔذجوْبذملسزذقًٌٝذَٔذسألؾدومذ)ذسألٌٖذٚسألقسقو٤(ق 

 ذس ذرف ذآيه ذبٚ ذقوذظٗو ذيس٣ ذسحمهىظ١ ذرفذَوظسيه ذسييتذآيه ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذبَو ذو يٛضث١

 قٖصٙذسيسضسغ١ذسحمؤغػواذسي و١َذملٔذقطٜلذسهٖسس٤ذبٚذسيظٝ ذؾالذنسخٌذ ذْطومذ

 َٓٗخذسيسضسغ١ذذ1/5
ْعطسذيطظٝ ١ذٖصٙذسيسضسغ١ذسييتذنىطًبذسسبكٍٛذمل٢ًذسحم ًَٛواذملٔذسيعوٖط٠ذسحمسضٚغ١ذ

ذسحمٓٗخذسحمٝسسْٞذس ذٜىٝر٘ذَٔذضقسذَٔذسيٛسق ذؾإٕذسحمٓٗخذسحمٓوغبذٖٛ ذٚشيوذحمو يٛقؿٞذ;

ذسيظوذاذ ذسغىدسّ ذٚضبوٚي١ذنكرٝحذَػوضٖووذنُو ذ ويؿ ٌذٚذبًًٝٗو ذسحمٛجٛز٠ يًعٛسٖط

ذملس٠ذبزٚساذزبُ ذسيظٝوْواذنُوذًٜٞذ:ذ

 ذبِٖذ ذمل٢ً ذ و قالع ذسيظوذا ذقوّ ذذٝا ذسيسضسغ١: ذَٛنٛع ذ  ذسيؿهطٟ ذسهْىود َطسج ١

ذسييتذنىٓوٍٚ ذٚسألجٓظ١ٝ ذذسيظرٛثذٚسيسضسغواذسي ط ١ٝ ذٚسحمٛنٛملواذشساذذسيسضسغ١َٛنٛع و

ذسيك١ًذ;ذٚشيوذيىهٜٛٔذسهقوضذسيٓعطٟذملٔذسحمٛنٛعق

 ذذ١:وْس غىظ ذ ىكُِٝ ذسيظوذا ذسيػو ك١ذذسغىظو١ْقوّ ذسيسضسغوا ذمل٢ً ذس قالع ذن٤ٛ  

ذمل٢ً ذا31)ذسؾىًُه ذنػط٢ ذغؤس  ذسيسضسغ١( ذجٛسْب ذَال١ُ٥ذذٝ  ذَس٣ ذَٔ ٚيًىأنس

(ذَٔذبقروبذسحمهىظواذسشبوق١ذوذ5مل٢ًذ)ذوٗس غىظو١ْذيىركٝلذبٖسسفذسيظراذنذدبطٜظ

ِذقوّذسيظوذاذْؿػ٘ذٚقسذنؿهًٛسذ إ سس٤ذ  ضذسحمالذعواذذٍٛذسألغ١ً٦ذٚنذن سًٜٗوذوذث

 وْواذمل٢ًذبقروبذسحمهىظواذسشبوق١ذٚا ٗوذَٚطسج ىٗوذٚذبًًٝٗوق ىٛظٜ ذس غىظ
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 ذسيؿدك١ٝ ذسسحمكو الا ذبقروب ذَ  ذس غىظ: ذن ظ١٦ ذيهُوٕ ذٚشيو  كٛض٠ذذ١وْحمهىظوا

ذ و نكو اذ ذنذس غى و١ْ ذنُو ذيًسضسغ١ق ذسحمطًٛ ١ ذسحم ًَٛوا ذمل٢ً ذٚسسبكٍٛ قرٝر١

سيىًٝؿ١ْٝٛذيًىٛسقٌذَ ذبقروبذسحمهىظواذٚذبسٜسذَٛملسذيًُكو ١ًذَ ِٗقذ وهنوؾ١ذرفذ

ذس جىُوملٞذ ذسيىٛسقٌ ذٚؾظهوا ذس يهذلْٚٞ ذسيدلٜس ذخالٍ ذَٔ ذس يهذلْٚٞ سيىٛسقٌ

ذ ذَكو ًىِٗ ذَٔ ذبمتهٔ ذمل ذ ى ظ٦ىٗوذيألؾدومذسيصٜٔ ذٚقوَٛس ذس غىظو١ْ ذشلِ ذٚبضغًه و

 ٚرملوز٠ذرضغوشلوذيٞق

 سحم وزب١ذسهذكو١ٝ٥ذ1/6
نذسغىدسسّذسهذكو٤ذسيٛقؿٞذسيىرًًٝٞذ;ذيىٛنٝحذسحمىػرلساذسحمطنظط١ذعٛنٛعذسيسضسغ١ذ

ٚنصيوذ ذملطضذ ٝوْواذسيسضسغ١ذْٚىو٥حٗوذٚمتثًهذ ذسيىٛظٜ واذسيىهطسض١ٜذٚسزبسسٍٚذ

ذٚسيٓػبذسحم١ٜٛ٦ذق

ذ

ذ

ذصبىُ ذسيظراذٚمل١ٓٝذسيسضسغ١ذ1/7

ٜىأيـذصبىُ ذسيسضسغ١ذَٔذاٝ ذبقروبذسحمهىظواذسشبوق١ذ ذضبوؾع١ذٚسزٟذسيسٚسغطذوذ

ذسيظوذاذ ويصٖوبذرفذسحمؤغػواذسسبه١َٝٛذ ذؾكسذقوّ ذو ذزيٌٝذحيكطِٖ ذنٛؾط ذي سّ ْٚعطس

ذٚسيهً ذو ذسي ًُٞ ذٚسحم ٗس ذو ذَٚسسضغٗو ذٚسيى ًِٝ ذسيذل ١ٝ ذٚرزسض٠ ذسيهًٝواو ذ) ١ٝذ وحملوؾع١

ذسحمٓهطوذ ذملٔ ذٚسي٢ٗٓ ذ وحم طٚف ذسألَط ذ١٦ٖٝٚ ذو ذٚسي ػهطٟ ذسي وّ ذٚسحمػىؿؿ٢ ذو سيىك١ٝٓ

ذٚس ًؼذسيظًسٟذ ذو ذٚ  ضذسحمػوجسٚسحملونِ ذو ذسيهٗط و٤ ذٚؾطن١ ذيًى طفذو ذ( ذٚغرلٖو و

ذقمل٢ًذسألؾطسزذسيصٜٔذيسِٜٗذَهىظواذخوق١ذ

وذٍٛذريٝ٘ذنٌذَٔذمتهٔذسيظوذاذَٔذسيٛقسملىُساذسيسضسغ١ذمل٢ًذذمل١ٓٝذملؿٛس١ٝ٥ذسلًهذذ

وذؾهالذملٔذٚجٛزذنثرلذيسِٜٗذَهىظواذخوق١ذظواذخوق١(ذؾطًزسذيسِٜٗذَهى91)ذذٚ ًػه

ذسيٛق ذزٕٚ ذ( ذسخل ذققق ذس ْؿػوٍ ذبٚ ذ)سيػؿط ذظطٚؾِٗ ذنُٔذٚذويه ذٚرزضسجِٗ ذريِٝٗ ٍٛ

ذوذٜٚٛنحذسزبسٍٚذسيىويٞذملسزذسألؾطسزذ ذنٌذؾ١٦قسيسضسغ١ذ

ذ

ذ
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ذ

ذ

ذ

 فئات مجتمع الدراسة( يوضح عدد األفراد في كؿ فئة مف 1جدوؿ رقـ )
النسبة  العدد الفئة

 المئوية
النسبة  العدد الفئة

 المئوية 
 696 6 الطالب     0997 07 المدرسوف

أعضػػػاي ةيئػػػة التػػػدريس 
 بالجامعة

 494 4 األطباي ومعاونوةـ 1695 15

 393 3 المهندسوف 1594 14 الموظفوف اإلداريوف 
 090 0 رجاؿ أعماؿ  1390 10 رجاؿ الديف والدعوة 

 %122 91 المجموع 898 8 رجاؿ القانوف 
ذ

ذذ

 
 

ذ( عذد األفراد في كل فئت من فئبث مجتمع الذراست1شكل رقم )
ذ

ذ نيذٚنظني ذٜٓىؿط ذسحمهىظوا ذَٔ ذسيٓٛع ذٖصس ذذسحمسضغنيذبٕ ذسزبوَ ١ ذوذذوٚبغونص٠ ٚسحمٛظؿني

ذٚسيسمل٠ٛ ذسيسٜٔ ذٖٝ)ذٚضجوٍ ذٚضجوٍ ذسحمػوجس ذٚب١ُ٥ ذٚسهضؾوز ذ ويسمل٠ٛ ذسألَطذسيكو٥ُني ١٦

ذسحمٓهط ذملٔ ذٚسي٢ٗٓ ذ وحم طٚف ذ( ذٚسحملوَنيو ذ)سيكهو٠ ذسيكوْٕٛ ذسيىركٝلذذٚضجوٍ ١٦ٖٝٚ

ذقوذٚضجوٍذسألملُوٍذ(ذوذٚسألقظو٤ذوذٚقالبذسي ًِٚس زملو٤ذسي وّ
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ذنظنيذبٕذمث١ َٔذذبقروبذسحمهىظواذسشبوق١ذ ذضبوؾع١ذٚسزٟذسيسٚسغطنؿوٚاذ نيذذنُو

قو١َذوذسحمػى٣ٛذسيى ًُٝٞذٚسسبوي١ذسيٛظٝؿ١ٝذذٝاذ:ذسي ُطذوذسسبوي١ذس جىُومل١ٝذوذضبٌذسه

ذوذسيسخٌذسيؿٗطٟذقذٜٚٛنحذسزبسٍٚذسيىويٞذنٛظٜ ذبقروبذسحمهىظواذٚؾلذٖصٙذسحمىػرلساق

 ( يوضح توزيع أصحاب المكتبات الخاصة وفقا لمتغيرات الدراسة0جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير 

 00 02 سنة   32أقؿ مف  العمر

 0694 04 سنة   39 - 32

 3590 30 سنة   49 - 42

 1091 11 سنة    59 -  52

 494 4  سنة 72 -62

 %122 91 المجموع

 999 9 غير متزوج  الحالة االجتماعية

 9291 80 متزوج            

 %122 91 المجموع 

 7396 67 مدينة            محؿ اإلقامة

 1695 15 قرية

 999 9  ةجرة    

 %122 91 المجموع 

 1695 15 مؤةؿ متوسط        المستوى التعميمي

 6195 56 مؤةؿ جامعي

 00 02 أعمى مف جامعي       

 %122 91 المجموع 

 999 9 آالؼ لاير 5أقؿ مف  الدخؿ الشهري

 0593 03 آالؼ لاير 12أقؿ مف 

 6498 59 آالؼ لاير فأكثر 12
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 %122 91 المجموع

ذ

ذ

ذ

ذ

ذَكطًرواذسيسضسغ١ذ1/8

ٜٛجسذَػُٝواذملس٠ذيًُهىظ١ذسشبوق١ذَٓٗوذسحمهىظ١ذسيؿدك١ٝذبٚذسحمهىظ١ذسحمٓعي١ٝذبٚذَهىظ١ذ

ذَطج ١ٝذ ذن طٜؿوا ذ ني ذَو ذسشبوق١ ذسحمهىظ١ ذن طٜؿوا ذن سزا ذنُو ذو ذسخل ذققق سألغط٠

ذٚن طٜؿواذبؾطسزذَٚٓٗوذ

 سهيهذلْٚٞذبٚزيٝؼ قوَٛؽجو٤ذ ذ ODLIS ذ وحمهىظذ ذبٕذسحمككٛز ذسشبوق١ ١private 

library ٖٞذَهىظ١ذوذ كطفذسيٓعطذملٔذذحُٗوذٚ ذمتٍٛذَٔذسألَٛسٍذسي و١َذٚخبوق١ذذ

سييتذميىًهٗوذؾطزذبٚذبغط٠ذ ككسذس غىؿوز٠ذسشبوق١ذَٓٗوذبٚذَهىظ١ذْوٍزذخومذبٚذؾطن١ذ

(Reitz,2013ق) 

 ذسحم ذبٕ ذٚسسبوغظوا ذٚسحم ًَٛوا ذسحمهىظوا ذملًّٛ ذحمكطًروا ذسي ط ١ٝ ذسحمٛغٛمل١ هىظ١ذٚبٚضزا

سشبوق١ذٖٞذ"َهىظ١ذميىًهٗوذسيؿطزذوذنطًلذنصيوذمل٢ًذسحمهىظ١ذسييتذمتًهٗوذا ١ٝذبٚذ

ذٚسيؿوَٞوذ ذ)ذػبذسهللذو ذغرلذسألملهو٤ذٚ ذمتٍّٛذ أَٛسٍذملو١َذ" ذٚسييتذ ذٜػىدسَٗو ْوٍز

 (ذ1858وذمذ2وذَخ2111

 (ذ ذزٖٝـ ذس ٔ ذمذ1988ٚملطؾٗو ذ 7و ذٚسألز و٤ ذسي ًُو٤ ذٜؤغػٗو ذسييت ذ"سحمهىظوا ذ أْٗو ذ(

ذس ذْؿكىِٗ ذمل٢ً ذ ويهىب ذ ىعٜٚسٖو ذٜٚكَٕٛٛ ذ وهؾطسفذَٓوظشلِ ذٜكَٕٛٛ ذنُو شبوق١

 "ذملًٝٗو

 (ذن طٜؿوذبخطذيًُهىظ١ذسشبوق١ذ أْٗوذ"َهىظ١ذسيؿطزذوذ484وذم2وذَخذ2112ٚقسّذخًٝؿ١ذ)

ذٚظطٚؾ٘ذ ذٚضغظون٘ ذسٖىُوَون٘ ذ ًٕٛ ذملوز٠ ذٚنىًٕٛ ذقويْٛ٘و ذبٚ ذَهىظ٘ ذبٚ ذ ذَٓعي٘ ٜكُٝٗو

 قسشبوق١"

 ذملثُو ذ)ٚن طؾٗو ذم2115ٕ ذَهونظِٗذ17و ذبٚ ذ ذَٓوظشلِ ذسألؾطسز ذٜٓؿ٦ٗو ذ"َهىظوا ذ أْٗو )

ذٚنعٌذ ذذٛظنِٗذ ذ شبس١َذبغطسنِٗذسشبوق١ذٚسحملٝطنيذ ِٗذَٔذسألٌٖذٚسألقسقو٤ذو
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َهوٕذرقوَىِٗذبٚذَهونظِٗذٚقسذنؤٍٚذ  سذٚؾو٠ذبقرو ٗوذرفذبٟذَهىظ١ذضزل١ٝذبٚذنؤٍٚذرفذ

ذربك ذْطوم ذ  ذنسٚض ذٚصبُٛملونٗو ذو ذٚسٖىُوَونِٗذسيٛضث١ ذٚسذىٝوجونِٗ ذبقرو ٗو ل

 سشبوق١"

  ذنكوض ذٖٓوى ذبٕ ذسيظوذا ذسحمهىظواذذوٜٚطٟ ذبٕ ذرف ذنؿرل ذذٝا ذسيػو ك١ ذسيى طٜؿوا  ني

وذٜٚكَٕٛٛذ وهْؿومذٜؤغػٗوذسألؾطسزذ ذبَونٔذرقوَىِٗسشبوق١ذ٢ٖذنًوذسحمهىظواذسييتذ

 سيكطس١ٝ٥ذقذٗوذ أٚمل١ٝذسحم ًَٛواذسييتذنٛسؾلذَٝٛشلِذٚسٖىُوَونِْٗٚزملًٝٗوذٜٚعٚ

 سيسضسغواذسيػو ك١ذذ1/9
ذعطسج ١ذسهْىودذسيؿهطٟذوذنظنيذٚجٛزذملس٠ذزضسغواذشلوذملالق١ذ ويسضسغ١ذسسبوي١ٝذٖٚٞذ:ذ

 (ذ ذزٖٝـ ذس ٔ ذنوضخي١ٝذ1988زضسغ١ ذزضسغ١ ذ٢ٖٚ ذسحمهط١َ ذَه١ ذ  ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذملٔ )

ذْ ذ  ذسي ًُو٤ ذٚزٚض ذٚنطٛضٖو ذسحمهط١َ ذَه١ ذ  ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذظٗٛض ذسي ًِذنٓوٚيه ؿط

ٚسحم طؾ١وذٚملطنهذسيسضسغ١ذيثُوٕذٚثالثنيذَهىظ١ذخوق١ذٚجساذ ذَه١ذسحمهط١َذ ذسي كطذ

ذبٚذ ذسيؿطس٤ ذقطٜل ذملٔ ذسي و١َ ذسحمهىظوا ذرف ذسْىكًه ذسييت ذنًوذسحمهىظوا ذ٢ٖٚ ذو سسبسٜا

ذسهٖسس٤قذ

 (ذٖٚسؾهذٖصٙذسيسضسغ١ذرفذسيهؿـذملٔذبِٖذسحمهىظواذسشبوق١ذ ذَس١ٜٓذ2112زضسغ١ذذٝو٠ذ)

١ذسزبعس٥ط١ٜوذٜٚىهُٔذسيظراذثالث١ذؾكٍٛذسألٍٚذ:ذنٓوٍٚذَهىظ١ذ"سيؿٝذذبقؿٝـذ"ذغطزسٜ

ذؾكسذخكلذ ذسيثوْٞ: ذبَو ذَٔذنطٛضساق ذملوؾى٘ ذَٚو ذٚظطٚفذنأغٝػٗو ٚنذسيى طٜـذ ٗو

حمهىظ١ذ"سيؿٝذذقوحلذسي ًٞ"ذنذسيى طٜـذعؤغػٗوذٚبملُوي٘ذٚبثطذَهىظى٘ذ ذس ىُ ذوذبَوذ

ظٝض"ذٚنٓعُٝٗوذٚسشبسَواذسييتذج ًهذَٓٗوذَهىظ١ذشساذسيثوياذ:ذنٓوٍٚذَهىظ١ذ"سآل و٤ذسي

 ب١ُٖٝذمل١ًُٝذ ذذؿغذسيذلسثذق

 (ٌذزْكالذسيػٛزس١ْٝذ2114زضسغ١ذؾه ذَهىظواذسألؾطسزذعروؾع١ ذٚسييتذنٗسفذرفذذكط )

 قٚ ٓو٤ذقوملس٠ذَ ًَٛواذشلصٙذسحمهىظواذٚقٝوؽذَس٣ذسيٛملٞذسحمهىيبذ ذضبوؾع١ذزْكال

 (ذ2115زضسغ١ذملثُوٕذ)طفذملًٞذسحمهىظواذسيؿدك١ٝذ ذؾظنيذسيهّٛذ)ذبذسذٖسؾهذريٞذسيى 

َطسنعذضبوؾع١ذسحمٓٛؾ١ٝذجبُٗٛض١ٜذَكطذسي ط ١ٝ(ذٚزٚسؾ ذنهٜٛٓٗوذٚس دبوٖواذسي سز١ٜذ
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ذٚرزسض٠ذٚنٓعِٝذصبُٛملواذسحمهىظواذسيؿدك١ٝذوذ ٚسيٓٛمل١ٝذيًُكىٓٝواذ ذنًوذسحمهىظواذو

 ٚسيى طفذمل٢ًذَس٣ذسهؾوز٠ذَٓٗوذذق

 (ذ ذٚسيككطٟ ذسشلاليٞ ذسشبوق١ذ2118زضسغ١ ذ وحمهىظوا ذ ويى طٜـ ذنظسب ذنوضخي١ٝ ذزضسغ١ )

ذٚٚظو٥ؿٗوذ ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذبٖسسف ذنىٓوٍٚ ذثِ ذو ذٚبُٖٝى٘ ذسحم طؾ١ ذٚصبىُ  ذو ٚبُٖٝىٗو

ذٚخوق١ذ ذسي كٛض ذَط ذمل٢ً ذسحم طؾ١ ذصبىُ  ذخس١َ ذ  ذنً ظ٘ ذسيصٟ ذٚسيسٚض ذو ٚضنو٥عٖو

ذصبىُ ذسحم طؾ١ذسحم وقطق

 (ذٚسييتذٖسؾهذرف2119زضسغ١ذآٍذغًِٝذ)ٓذذنيسي ُوْٝذنيذسيى طفذمل٢ًذٚج١ٗذْعطذسحمٛسق 

ضبوؾعيتذَػكطذٚظؿوضذذٍٛذب١ُٖٝذَهىظ١ذسألغط٠ذوذٚسي ٛسٌَذسييتذنؤثطذ ذٚجٛزٖوذَ ذ

 نٛنٝحذزٚضٖوذ ذسيى١ُٝٓذسيثكوؾ١ٝذٚس جىُومل١ٝذق

َٚٔذخالٍذسي طضذسيػو لذٜىهحذبٕذَٛنٛعذسيسضسغ١ذسسبوي١ٝذٖٚٛذ"ذسحمهىظواذسشبوق١ذ ذ

سيسٚسغطذملذٜػظلذنٓوٚي٘ذَٔذقظٌذوذر ذبٕذسيسضسغ١ذسسبوي١ٝذبؾوزاذنثرلسذضبوؾع١ذٚسزٟذ

ذَٔذسيسضسغواذسيػو ك١ذ ذرثطس٤ذرقوضٖوذسيٓعطٟذٚ ٓو٤ذبزٚسنٗوذٚنؿػرلذْىو٥حٗوق

ذ

 : الدراسة ونتائجها  ثانيا
ذس ىُ ذوذ ذسييتذٚقٌذريٝٗو ذسيىرهط ذسجيو ١ٝذنهؿـذملٔذزضج١ سحمهىظواذسشبوق١ذظوٖط٠

ؿ١٦ذجٌٝذمل٢ًذق١ًذٚقطبذَٔذسيهىوبذنٛملو٤ذَ ط ذوذٚنعزسزذبُٖٝىٗوذٖٚٞذنػِٗذ ذنٓ

ذبٚذ ذبٚذ ٝ ٗو ذنؤٍٚذرفذس ىُ ذملٔذقطٜلذقوذبذسحمهىظ١ذبٚذٚضثى٘ذغٛس٤ذ إٖسس٥ٗو ملٓسَو

ذذبًٜٛٗوذرفذَهىظ١ذملو١َق

ذزٚسؾ ذنهٜٛٔذسحمهىظواذسشبوق١ذ2/1

كطس٠٤ذوذنُوذنػوملسِٖذٜ سذرْؿو٤ذسحمهىظ١ذسشبوق١ذذوؾعسذقٜٛوذزبُٝ ذبؾطسزذسألغط٠ذمل٢ًذسي

ذمل٢ًذبزس٤ذٚسجظونِٗذٚرظبوظذحبٛثِٗذسييتذنىطًبذسيطجٛعذيًهىبذٚسيظراذملٔذسحم ًَٛوا

وذٜٚٛنحذسزبسٍٚذذٚخكٛقوذ ذغٝوبذسحمهىظواذسيطزل١ٝذسألخط٣ذ(21وذم2116)سألنًيبوذ

ذسيىويٞذزٚسؾ ذنهٜٛٔذسحمهىظواذسشبوق١ذ ذضبوؾع١ذٚسزٟذسيسٚسغطذقذ

ذ
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ذ

 
 

 المكتبات الخاصة ( دوافع تكويف3جدوؿ )
 النسبة المئوية العدد دوافع تكويف المكتبات الخاصة

 8698 79 قرب الكتب عند الحاجة إليها

 6397 58 أةميتها في إثراي الحياة الثقافية

 6096 57 حب القراية واقتناي الكتب 

 5097 48 إنجاز أعماؿ متعمقة بالوظيفة والعمؿ

 4793 43 عة    تعويد األسرة عمى القراية والمطال

 3895 35 قصور وعجز المكتبات الرسمية     

ذ

 
 

 ( دوافع تكوين المكتببث الخبصت2شكل رقم )
 

ذ) ذضقِ ذ ٝوْواذسزبسٍٚ ذسغىكطس٤ ذسحمهىظواذ3َٔذخالٍ ذٚرْؿو٤ ذنهٜٛٔ ذزٚسؾ  ذن سز ذٜىهح )

ذقطبذ ذسألٍٚذ ذ) ذسيسسؾ  ذٚمتثٌ ذو ذٚسيهطٚض٠ ذسسبوج١ ذسحمهىظواذبٚجسنٗو ذٖصٙ ذٚبٕ سشبوق١

ذ) ذ ٓػظ١ ذريٝٗو( ذسسبوج١ ذملٓس ذوذ8ق86سيهىب ذملٓٗو ذغ٢ٓ ذ  ذسحم ًَٛوا ذٚبٚمل١ٝ ذؾويهىب )%
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ٚنًُوذنوْهذقطٜظ١ذبَهٔذس قالعذملًٝٗوذ ذبٟذٚقهذوذٜٚٓكحذملًُو٤ذسيذل ١ٝذ إٔذنهٕٛذ

سيهىبذَٛجٛز٠ذ ذ ٝٛنٓوذٚقطٜظ١ذَٔذبؾطسزذسألغط٠ذحبٝاذنىرٍٛذسحم طؾ١ذرفذغًٛىذَٜٛٞذ

ؾوحم طؾ١ذَهىػظ١ذٜهىػظٗوذسحمط٤ذَٔذس ىُ ذسحملٝطذ)ملٝػ٢ذذٚقُٝٞذٚنط ٟٛذ ذْؿٛغِٗذ;

(ذوذ ُٝٓوذجو٤ذزسؾ ذ)ب١ُٖٝذسحمهىظ١ذسشبوق١ذ ذرثطس٤ذسسبٝو٠ذسيثكوؾ١ٝ(ذ ذ28وذمذذ2118وذ

ذ) ذ ٓػظ١ ذسيثو١ْٝ ذسشبوق١ذذ7ق63سحمطنظ١ ذسحمهىظوا ذبقروب ذسقىٓوع ذَس٣ ذٜ هؼ ذٖٚصس )%

ذسيصٟذٜ ذ ذذٝونِٗذؾٗٞذنكسّذشلِذسيعسز ذسي كًٞذٚسحم ط قذ أُٖٝىٗو ػوملسِٖذمل٢ًذسيُٓٛ

%(ذؾربذا ذسيهىبذ6ق62ٚمتثٌذسيسسؾ ذسيثوياذ ذ)ذبذسيكطس٠٤ذٚسقىٓو٤ذسيهىب(ذ ٓػظ١ذ)

َٚطوي ىٗوذملوز٠ذٜهىػظٗوذسيكػوضذَٔذسيٛسيسٜٔذٚنػىُطذَ ِٗذ ذاٝ ذَطسذٌذذٝونِٗذوذ

%(ذؾويهثرلذ7ق52ٚسيسسؾ ذسيطس  ذمتثٌذ ذ)رظبوظذبملُوٍذَى ًك١ذ ويٛظٝؿ١ذٚسي ٌُ(ذ ٓػظ١ذ)

َٔذبقروبذسحمهىظواذسشبوق١ذٜػىؿٝسٕٚذَٓٗوذ ذرظبوظذسي ٌُذسيٛظٝؿٞذبٚذسيسضسغٞذوذ ذ

ذ) ذْػظ١ ذٚسحمطوي ١( ذسيكطس٠٤ ذمل٢ً ذسألغط٠ ذ)ن ٜٛس ذزسؾ  ذسيهىبذ3ق47ذنيذؾهٌ ذؾٛجٛز )%

 وحمٓعٍذنطٚض٠ذنظرل٠ذوذٜؤزٟذرفذن ٜٛسذبؾطسزذسألغط٠ذمل٢ًذسيكطس٠٤ذٚس قالعذوذٚخًلذجٛذ

ذ  ذسحمهىظواذثكو  ذٚملحع ذ)قكٛض ذٚجو٤ ذو ذيألغط٠ ذسيثكو  ذسيذلس ط ذٜسملِ ذممو ذسحمٓعٍ

ذقسضٖوذ ذْػظ١ ذٚؾهٌ ذسألخرل٠ ذ ذسحمطنظ١ ذسشبوق١ ذسحمهىظ١ ذنهٜٛٔ ذزٚسؾ  ذنأذس سيطزل١ٝ(

ذ5ق38) ذٖٚصس ذ %( ذذسيككٛض ذسيطزل١ٝ ذسحمهىظ١ٝ ذسيعسشبسَوا ذٚسزٟ ذ)غٛس٤ذروؾع١ سٚسغط

ذنهٜٛٔذَهىظونِٗذسشبوق١ذيى ٜٛضذٖصسذسيككٛضقحيؿعذسألؾطسزذمل٢ًذسي و١َذبٚذسزبوَ ١ٝ(ذ

ذرزسض٠ذسحمهىظواذسشبوق١ذ2/2

سهزسض٠ذ٢ٖذسحملطىذسألغوغٞذيهٌذسي ًُٝواذسييتذنكّٛذ ٗوذسحمهىظواذوذٚنؿٌُذسحمٛسضزذسحموز١ٜذ

ذوذ ذ ذذبكٝلذبٖسسؾٗو ذنٓححذسحمهىظ١ ذَو ذ كسض ذسحمٛسضز ذٖصٙ ذنٛؾط ذٚ كسض ذو ذٚسحموي١ٝ ٚسيظؿط١ٜ

ذٖٛذقوذبذسحمهىظ١ذسشبوق١ذبٚذَٔذٜٓٛبذملٓ٘قذذغويظوذألَٛضٚسحمػؤٍٚذملٔذنٌذٖصٙذس

ذَٛق ذَٚهوٕذسحمهىظ١ذسشبوق١ذ2/2/1

حيىٌذَٛق ذسحمهىظ١ذب١ُٖٝذنظرل٠وذؾوحمٛق ذسحمٓوغبذٜهٝـذسيهثرلذرفذسحمهىظ١وذألْ٘ذٜ ىدلذ

ذَٔذ ذٚس غىؿوز٠ ذسضنٝوزٖو ذمل٢ً ذٚنؿحٝ ِٗ ذسحمهىظ١ ذرف ذسحمػىؿٝسٜٔ ذجصب ذملٛسٌَ َٔ

ذس ذٜٚطنع ذو ذسحمهىظ١ذخسَونٗو ذَٛق  ذ  ذسحمٛسقؿوا ذَٔ ذملسز ذنٛؾط ذنطٚض٠ ذمل٢ً حمدىكٕٛ

ذَىٛغطوذٜػٌٗذسيٛقٍٛذريٝ٘ذ وهنوؾ١ذ ذَٓوغظ١ذسحمٛق ذ;ذحبٝاذحيىٌذَهوْو نىُثٌذ ذ:
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ذسحمهىظ١ذ ذٜىٝحذسغىدسسّ ذسيهوؾ١ٝذممو ذٚسهنو٠٤ ذسيى١ٜٛٗ رفذسحمٛسقؿواذسيكر١ٝذنحٛز٠

حذسزبسٍٚذسيىويٞذَهوٕذسحمهىظواذ(ذوذٜٚٛن168وذم1998زٕٚذن بذبٚذَهوٜكواذ)سي هطفذوذ

ذسشبوق١ذضبٌذسيسضسغ١ق

 ( مكاف المكتبة الخاصة4جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية العدد مكاف المكتبة الخاصة

 8395 76 داخؿ المنزؿ

 999 9 داخؿ غرفتؾ الخاصة

 696 6 مبنى مستقؿ

 %122 91 اإلجمالي
ذ

ذ

ذ) ذسزبسٍٚذضقِ ذز4ٚ وغىكطس٤ ذسحمهىظ١ ذٜىهحذبٕذَٛق  ذسألٚفذ( ذ ذسحمطنظ١ ذسحمٓعٍذجو٤ سخٌ

%(ذؾُ عِذبقروبذسحمهىظواذسشبوق١ذٜؿهًٕٛذبٕذنهٕٛذسحمهىظ١ذزسخٌذسحمٓعٍذ5ق83 ٓػظ١ذ)

مموذٜىٝحذزبُٝ ذبؾطسزذسألغط٠ذسغىدسسَٗوذٚس غىؿوز٠ذَٓٗوذ ػٗٛي١ذؾهالذملٔذبٕذسحمٓوظٍذ

ذٚسيطؾو ذسيطسذ١ ذٚغو٥ٌ ذ هٌ ذ٢ٖٚذصبٗع٠ ذسيهظرل٠ ذعػوذونٗو ذنىُٝع ذٚسزبٛذسيػ ٛز١ٜ ١ٖٝ

سيكرٞذوذذٚجو٤ذ ذسحمطنظ١ذسيثو١ْٝذبٕذنهٕٛذسحمهىظ١ذزسخٌذغطؾ١ذسيؿدلذسشبوق١ذ ٓػظ١ذ

ذزسخٌذ%9ق9) ذسحمهىظ١ ذنهٕٛ ذبٕ ذٜؿهًٕٛ ذسيصٜٔ ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذؾٗٓوىذ  ضذبقروب )

ذٖٓوىذَٔذ ذٚبخرلس ذؾكطذو ذٖٛ ذملًٝ٘ ذسحمهىظ١ ذسغىدسسّ ذٜكىكط ذَو ذٚغويظو ذسشبوق١ ملطؾى٘

ذَػىك ٢ًٓ ذربكٝلذَظ ذ)ٜؿهٌ ذ ٓػظ١ ذيًُهىظ١ ذنٛؾطاذ%6ق6ال ذَو ذرشس ذجٝس ذبَط ذٖٛ ذٚ )

ذسهَهوْواذسحموز١ٜق

ذَٔذذ ذنوْهذجع٤س ذبٚ ذَٓؿكٌ ذنوْهذ ذَظ٢ٓ ذغٛس٤ ذسشبوق١ ذسحمهىظ١ ذبٕ ذسيظوذا ٜٚط٣

سحمٓعٍذؾوْ٘ذٜٓظػٞذبٕذٜهٕٛذسيٛقٍٛذريٝٗوذغٗالذَٔذجوْبذبؾطسزذسألغط٠ذوذٚبٕذٜىٛؾطذشلوذجٛذ

ذٜؿ ذلطذبٕذٜىُٝعذسحمٛق ذ ويى١ٜٛٗذسزبٝس٠ذٚسهنو٠٤ذٖوزئذَٚٓوغبذقسضذسهَهوٕذوذنُو

ذسيطظٝ ١ٝق

ذ

ذَػوذ١ذسحمهىظواذسشبوق١ذذ2/2/2



16 

 

ذٚنىؿوٚاذ ذو ذٚسغىدسسَٗو ذسحمهىظ١ ذؾومل١ًٝ ذمل٢ً ذنؤثط ذسييت ذسي ٛسٌَ ذَٔ ذسحمهىظ١ َػوذ١

ذسهَهوْواذسحموز١ٜذيكوذبذ ذو ذٚؾكوذسبحِذس ُٛملواذ ٗو سحمهىظواذسشبوق١ذ ذَػوذونٗو

ٕذٜهٕٛذ وحمهىظ١ذَػوذ١ذَٓوغظ١ذيًكطس٠٤ذٚس قالعذٚذٝعذنوٍفذألٚمل١ٝذسحمهىظ١ذوذٜٚٓظػٞذب

ذضبٌذ ذسشبوق١ ذيًُهىظوا ذسحمدكك١ ذسحمػوذوا ذٜٛنح ذسيىويٞ ذٚسزبسٍٚ ذو سحم ًَٛوا

ذسيسضسغ١قذ

 ( المساحة المخصصة لممكتبات الخاصة5جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية العدد المساحة المخصصة لممكتبات الخاصة

 3298 08 ـ(12أقؿ مف )

 00 02 ـ (12-19)

 4790 43 ـ فأكثر(02)

 %122 91 اإلجمالي 
ذ

ذ) ذوذ5َٚٔذخالٍذسزبسٍٚذضقِ ذشساذَػوذواذنظرل٠ ذسحمهىظواذسشبوق١ ذٜىظنيذبٕذغويظ١ٝ )

ذبندلذ ذربكٝلذَػوذ١ ذٜػىٛجب ذممو ذسحمكىٓو٠ ذسحم ًَٛوا ذبٚمل١ٝ ذشيوذيهثط٠ ٜٚطج 

ذٖصٙذسحمهىظواقيًُهىظ١ذوذؾهالذملٔذسضنؿوعذَػى٣ٛذسيسخٌذيس٣ذبقروبذ

(ذوذَٚٔذ%2ق47ّذؾأنثط(ذ ٓػظ١ذ)21ٚجو٤ذ ذسحمطنظ١ذسألٚفذسحمهىظواذسييتذنظًؼذَػوذىٗوذ)

بققظالٕذ ٔذضبُسذسشبعميٞذسيؿطسؾو٤ذٖٚٛذَؿطفذنط ٟٛذٚضبطضذجبطٜس٠ذَهىظ١ذبَثًىٗوذ

بق وزٟذ ٔذؾٝروٕذ ٔذَكطٟذآٍذٚملو٤ذوذَٚهىظ١ذذ2111ّذٚ ٗوذ25سزبعٜط٠ذذٚنظًؼذَػوذىٗوذ

وذَٚهىظ١ذبقذقوضمذ ٔذغ ٝسذذٚملو٤ذ2111ّذٚ ٗوذ31ٖٛذَؤيـذَٚؤضرذٚنظًؼذَػوذىٗوذٚثًٝ٘ذٚ

ٚملو٤ذوذذ4511ّذٚ ٗوذ35سسبُٝسذٖٚٛذضبكلذ ذس زملو٤ذسي وّذٚنظًؼذَػوذىٗوذغوملذآٍذملظس

ذٚملو٤قذ15511ّذٚ ٗوذ64َٚهىظ١ذسيؿٝذذَطسٕذ ٔذضبُسذملًٛفذٖٚٛذزسمل١ٝذٚنظًؼذَػوذىٗوذ

(ذوذَٚٔذبَثًىٗوذ%22ّذ ٓػظ١ذ)11ظواذسيكػرل٠ذسييتذنكٌذملٔذٚجو٤ذ ذسحمطنظ١ذسيثو١ْٝذسحمهى

َهىظ١ذبقذَػٝبذ ٔذمل٢ًذآٍذٚس ذٖٚٛذَ ٝسذ ه١ًٝذسآلزسبذٚسي ًّٛذ ٛسزٟذسيسٚسغطذٚنظًؼذ

ذ ذ9َػوذىٗو ذٚ ٗو ذ ه١ًٝذذ511ّ ذبغىوش ذ ٔذضبُسذآٍذملؿٛسٕذٖٚٛ ذْوقط ذزق ذَٚهىظ١ ذو ٚملو٤

سهللذٚملو٤ذوذَٚهىظ١ذبقذٖصيٍٛذ ٔذملظسذ851ّذٚ ٗوذ9سيذل ١ٝذ ٛسزٟذسيسٚسغطذٚنظًؼذَػوذىٗوذ
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ذ711ّذٚ ٗوذ9آٍذغًطوٕذٖٚٛذقويبذ ه١ًٝذسآلزسبذٚسي ًّٛذ ٛسزٟذسيسٚسغطذٚنظًؼذَػوذىٗوذ

ذٚملو٤قذذ

(ذ%3ق47ّ(ذ ٓػظ١ذ)19-11ٚ ذسحمطنظ١ذسيثويث١ذجو٤اذسحمهىظواذسييتذنذلسٚحذَػوذونٗوذ نيذ)

ذَ  ذٖٚٛ ذسيٛظض٠ ذ ٔذمل٢ًذْوقط ذغ ٝس ذبق ذَهىظ١ ذَٚٔذبَثًىٗو ذٚنظًؼذو ذزضسغواذرغال١َٝ ًِ

ٚملو٤ذوذَٚهىظ١ذبقذضبُسذ ٔذغ ٝسذآٍذَػ ٛزذٖٚٛذَسٜطذسيىٛجٝ٘ذذ2111ّذٚ ٗوذ15َػوذىٗوذ

ٚملو٤ذوذَٚهىظ١ذبقذغ ٝسذ ٔذذ2231ّذٚ ٗوذ15ٚذسهضؾوزذ ويذل ١ٝذٚسيى ًِٝذٚنظًؼذَػوذىٗوذ

 قذٚملو٤ذ4411ّذذٚ ٗوذ16َظوضىذؾو ذسسبوضثٞذٖٚٛذَ ًِذَٚؿطفذنط ٟٛذٚنظًؼذَػوذىٗوذ

ذَ عِٚ ذبملطب ذٚبْٗوذذقس ذَهىظونِٗ ذَػوذ١ ذملٔ ذضنوِٖ ذملٔ ذسشبوق١ ذسحمهىظوا بقروب

ذيًُهىظواذ ذسحمدكك١ ذسحمػوذ١ ذنؿو١ٜ ذَس٣ ذشيو ذٜٛنح ذسيىويٞ ذٚسزبسٍٚ ذو نوؾ١ٝ

 سشبوق١قذ

 ( مدى المساحة المخصصة لممكتبات الخاصة 6جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية العدد  المساحة المخصصة لممكتبة

 7699 72 كافية

 0391 01 غير كافية

 %122 89 اإلجمالي 
 

ذ) ذضقِ ذسزبسٍٚ ذَٔ ذسشبوق١ذ6ٜٚالذغ ذسحمهىظوا ذبقروب ذسييتذخيككٗو ذسحمػوذ١ ذبٕ )

ذ) ذ ٓػظ١ ذنوؾ١ٝ ذبٕذ9ق76حمهىظونِٗ ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذ  ضذبقروب ذٜط٣ ذذني ذ  ذو )%

مل٢ًذذ%(ذٜٚطغظٕٛذ ذظٜوز٠ذَػوذىٗوذمموذٜس1ٍق23َػوذ١ذَهىظونِٗذغرلذنوؾ١ٝذ ٓػظ١ذ)

ذٚملِٝٗذ أ١ُٖٝذسحمهىظ١ذسشبوق١ذٚبْٗوذجع٤ذض٥ٝػٞذَٔذَهْٛواذسحمٓعٍذق

ذسألثوثذٚسيىحٗٝعساذ ذسحمهىظواذسشبوق١ذقذ2/2/3

ذيسٚضٙذ ذسسبؿوظذمل٢ًذس ُٛملواذٚقٝوْىٗو;ذ حيىٌذسألثوثذ ذسحمهىظواذب١ُٖٝذندل٣ذ;

ذمل ذٜػوملس ذبْ٘ ذرف ذ وهنوؾ١ ذٜٚػطو ذ ػٗٛي١ ذسحمهىظ١ٝ ذسشبس١َ ذنأز١ٜ ذنٛؾرلذٚنػٌٗٝ ٢ً

سيطسذ١ذيًُػىؿٝسٜٔوذٚسزبٛذسحمٓوغبذسيصٟذجيص ِٗذيًُهىظ١ذٚسحمهٛثذ ٗوذيؿذلساذق١ًٜٛقذ

ذ ذٚسزبسٍٚذسيىويٞذٜٛنحذؾ٦واذسألثوثذٚسيىحٗٝعساذ232وذم1992)قٛ ذو ذو  ذسحمهىظواذ(

ذسشبوق١ذضبٌذسيسضسغ١ق
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ذ

ذ
ذ

 ( األثاث والتجهيزات في المكتبات الخاصة7جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية العدد األثاث والتجهيزات

 8597 78 مكتب  

 8193 74 أرفؼ مفتوحة  

 5791 50 جهاز حاسوب 

 4297 37 أرفؼ مغمقة 

 1493 13 دواليب حفظ

 494 4 فيديو    
ذ

ذ

(ذملٔذسألثوثذٚسيىحٗٝعساذسحمىٛؾطذ ذسحمهىظواذسشبوق١ذوذٚجو٤ذ ذ7ٜٚهؿـذسزبسٍٚذضقِذ)

%(ذوذثِذجٗوظذذوغبذ3ق81سألضؾـذسحمؿىٛذ١ذ ٓػظ١ذ)ذ%(ذوذ7ًٜ٘ٝق85َكسَىٗوذسحمهىبذ ٓػظ١ذ)

ذ) ذ)1ق57 ٓػظ١ ذ ٓػظ١ ذثِذبضؾـذَػًك١ ذو ذ)7ق%41( ذثِذزٚسيٝبذذؿغذ ٓػظ١ ذو ذوذ3ق%14( )%

ذ) ذ ٓػظ١ ذؾٝسٜٛ ذجٗوظ ذيهُوٕذ4ق4ٚبخرلس ذَٚطًٛ ١ ذنطٚض١ٜ ذدبٗٝعسا ذٚنًٗو ذو )%

ذ ذسألثوث ذٜىػِ ذبٕ ذجيب ذنُو ذو ذٜٚػط ذ ػٗٛي١ ذسحم ًَٛوا ذبٚمل١ٝ ذَٔ  وحمىو١ْذس غىؿوز٠

ذقٚسزبوش ١ٝذ

ذسحمٝعس١ْٝذسحمدكك١ذيًُهىظواذسشبوق١ذ2/2/4

ذس ُٛملواذ ذ ٓو٤ ذيسملِ ذسحموي١ٝ ذسحمٛسضز ذنس رل ذملٔ ذسحمػؤٍٚ ذٖٛ ذسشبوق١ ذسحمهىظ١ قوذب

ذَٔذسيٓؿكواذٚسحمكطٚؾواذسييتذ ذٚغرلٖو ذسحم ًَٛواذٚسيىحٗٝعساذسحمٓوغظ١ ذ أٚمل١ٝ ٚنعٜٚسٖو

ذسحمهىظو ذٚبقروب ذو ذسشبوق١ ذسحمهىظ١ ذ ػدو٤ذذبىوجٗو ذملًٝٗو ذٜٓؿكٕٛ ذملَُٛو ذسشبوق١ ا

َكسضٜٔذبُٖٝىٗوذوذٚذظوذ ذسي ًِذٚبزٚسن٘ذوذر ذبٕذ  هِٗذخيكلذَٝعس١ْٝذضبسز٠ذشلوذ

ذٜٓؿلذمل٢ًذسحمهىظ١ذ ذٚسيظ ضذسآلخط ذو ذى٢ذ ذنطػ٢ذنهويٝـذسحم ٝؿ١ذمل٢ًذْكٝبذسحمهىظ١

ظواذزٕٚذذبسٜسذَٝعس١ْٝذَ ١ٓٝذوذٜٚ هؼذسزبسٍٚذسيىويٞذَس٣ذربكٝلذَٝعس١ْٝذيًُهى

ذسشبوق١ق
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ذ

ذ

ذ

 لممكتبات الخاصة  تخصيص ميزانية( 8جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية العدد تخصيص ميزانية 

 1998 18 نعـ

 8290 73 ال

 %122 91 اإلجمالي
ذ

%(ذ ذ2ق81(ذبٕذَ عِذبقروبذسحمهىظواذسشبوق١ذ ٓػظ١ذ)8ٜٚىهحذَٔذخالٍذسزبسٍٚذضقِذ)

ذسحم ًَٛواذٚبٕ ذزملهذسسبوج١ذذخيككٕٛذَٝعس١ْٝذيؿطس٤ذبٚمل١ٝ ذسيؿطس٤ذنىِذنًُو مل١ًُٝ

%(ذَٔذبقروبذ8ق19يصيوذٚذيٝؼذشلوذَكسسضذَ نيذَٔذسحموٍذبٚذٚقهذ  ٝٓ٘ذوذ ذذنيذبٕذ)

ذَٚٔذ ذو ذؾدلذآلخط ذربىًـذَٔ ذسحمٝعس١ْٝ ذٖٚصٙ ذو ذؾٗط١ٜ ذَٝعس١ْٝ سحمهىظواذخيككٕٛ

منوشدذٖؤ ٤ذسألؾدومذسيصٜٔذخيككٕٛذَٝعس١ْٝذيًُهىظ١ذظبسذسيؿٝذذؾحوعذ ٔذغ ٛزذ

ذ311ٚث١ًٝذٖٚٛذض٥ٝؼذؾطعذ١٦ٖٝذسألَطذ وحم طٚفذٚسي٢ٗٓذملٔذسحمٓهطذ ويٜٓٛ ١ُذٚخيكلذذآٍ

ذ ذسيؿٗطٟ ذٚزخً٘ ذبذ111ق11ضٜوٍ ذملظسضٜوٍق ذ ٔ ذَك ب ذبق ذقويبذَو ذٖٚٛ ذضسنوٕ ذآٍ سهلل

ذ1111ضٜوٍذَٔذَهوؾأن٘ذسيؿٗط١ٜذسييتذنظًؼذذذ111جوَ ٞذٚخيكلذَٝعس١ْٝذؾٗط١ٜذقسضٖوذ

ذ511ٚس ذٖٚٛذَ ٝسذ ه١ًٝذسآلزسبذٚسي ًّٛذذٛسيٞذضٜوٍذوذٚخيكلذبقذَػٝبذ ٔذمل٢ًذآٍذ

ذ ذسيؿٗطٟذٚسيظويؼ ذَٔذزخً٘ ذ وزٟذ ٔذذ111ق12ضٜوٍذؾٗطٜو ذخيكلذسيؿٝذ ذ ُٝٓو ذو ضٜوٍ

ذ ذذٛسيٞ ذٚسهضؾوز ذسيسمل٠ٛ ذَسٜط ذٖٚٛ ذملًٛف ذٚزخً٘ذذ1111ضبُس ذ ذبنثط ذٚبذٝوْو ضٜوٍ

ذضٜوٍقذ111ق15سيؿٗطٟذ

ٝلذَظًؼذَويٞذَ نيذيإلْؿومذٜٚط٣ذسيظوذاذنطٚض٠ذقٝوّذقوذبذسحمهىظ١ذسشبوق١ذ ىدك

مل٢ًذسحمهىظ١ذٚسذىٝوجونٗوذَٔذبٚمل١ٝذَ ًَٛواذٚدبٗٝعساذقققذسخلذوذٚ ذَوْ ذبٕذٜعٜسذٖصسذ

ذسحمظًؼذنًُوذزلرهذظطٚؾ٘ذسحموز١ٜذ صيوذٚخكٛقوذبثٓو٤ذؾذلساذرقو١َذَ وضضذسيهىبقذذ
ذ

ذصبُٛملواذسحمهىظواذسشبوق١ذذ2/3
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ذَٔذبٚ ذسحمهىظ١ ذنكىٓٝ٘ذٚدبُ ٘ مل١ٝذَ ًَٛواذغٛس٤ذبنوْهذَطظٛمل١ذس ُٛملواذنٌذَو

ذٚسألٚمل١ٝذ ذٚسيظكط١ٜ ذسيػُ ١ٝ ذنوحمٛسز ذَطظٛمل١ ذغرل ذبّ ذٚس الا ذٚسيكرـ نويهىب

س يهذل١ْٝٚذوذٚصبُٛملواذسحمهىظ١ذٖٞذسي ٓكطذسحملسزذشل١ٜٛذسحمهىظ١ذ;ذؾوحمهىظواذنىؿو ٘ذرفذ

ذ ُٝٓوذ حمهىظ١ذنػىُسذسذسذنظرلذ ذْعِذسيىكٓٝـذٚسيىٓعِٝذٚبْٛسعذسشبسَواذسحمكس١َذو

ذَٔذ ذملٔذغرلٖو ذميٝعٖو ذ ذخوقو ذقو  و ذسييتذنهػظٗو ذسسبكٝكٞذَٔذصبُٛملونٗو ٚجٛزٖو

ذسحمهىظ١ ذؾومل١ًٝ ذمل٢ً ذسسبهِ ذَ وٜرل ذَٔ ذبْٗو ذنُو ذو ذسألخط٣ ذ)قوغِذذسحمهىظوا ق

ذ(ق35وم1995و

ذذحِذبٚمل١ٝذسحم ًَٛواذ ذسحمهىظواذسشبوق١ذ2/3/1

ذنظ  ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذ  ذسحم ًَٛوا ذبٚمل١ٝ ذبذحوّ ذٚسذىٝوجواذنىؿوٚا ذ ٖىُوَوا و

ذٚسزبسٍٚذسيىويٞذ ذو ذسحم ًَٛواذسييتذٜطغظٗو ذ أٚمل١ٝ ذمل٢ًذنعٜٚسذَهىظى٘ ذٚقسضن٘ ذو قوذظٗو

ذٜٛنحذملسزذبٚمل١ٝذسحم ًَٛواذ ذسحمهىظواذسشبوق١ذضبٌذسيسضسغ١قذذ

 ( حجـ مجموعة أوعية المعمومات في المكتبات الخاصة 99جدوؿ رقـ )
 نسبة المئويةال العدد حجـ مجموعة أوعية المعمومات

 0391 01 وعاي  522أقؿ مف 

 0997 07 وعاي 999 -522

 1091 11 وعاي 1499 -1222

 999 9 وعاي 1999 – 1522

 0593 03 وعاي فأكثر 0222

 %122 91 اإلجمالي
ذ

ذ
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 ( حجم مجموعبث أوعيت المعلومبث في المكتببث الخبصت3شكل رقم )

 

ذ) ذضقِ ذسزبسٍٚ ذ9ٚ وغىكطس٤ ذسحمطؾ( ذٚسيؿهٌ ذ ٘ ذضبٌذل ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذملسز ذبٕ ٜىهح

(ذَهىظ١ذوذٚبٕذٖٓوىذنؿوًٚنوذ ذبذحوّذٖصٙذسحمهىظواذمل٢ًذ91سيسضسغ١ذ ًػهذرذس٣ذٚنػ نيذ)

ذسيٓرٛذسيىويٞذ:

ذ) ذَٔ ذ ٗو ذسألٚمل١ٝ ذملسز ذنذلسٚح ذذ999ذ-511َهىظوا ذٚملسزٖو ذو ذخوق١ذذ27ٚملو٤( َهىظ١

سهللذَٓكٛضذىظ١ذملظسذسيطمحٔذملظسَٔذبَثًىٗوذَه%(ذوذ7ٚق29ٚذبىٌذسحمطنظ١ذسألٚفذ ٓػظ١ذ)

ذ ذَسضؽذنوضٜذذٚ ٗو ذَٚهىظ١ذا وٕذ ٔذملظسذسهللذا وٕذٖٚٛذذ811سيسٚغطٟذٖٚٛ ذو ٚملو٤

ذ ذَطنعذقرٞذسحم ىالذٚ ٗو ذ ٔذذػٔذآٍذْوٖـذذ511َسٜط ذسيؿٝذذَوجس ذَٚهىظ١ ذو ٚملو٤

ذٚملو٤قذذذذ651سيٛزملوْٞذٖٚٛذض٥ٝؼذس ًؼذسيظًسٟذٚضجٌذبملُوٍذٚ ٗوذ

َهىظ١ذخوق١ذٚذبىٌذسحمطنظ١ذسيثو١ْٝذ ٓػظ١ذذ23ٚبنثط(ذوذٚملسزٖوذذٚملو٤ذ2111َهىظواذ ٗوذ)

ذٚملو٤ذ2831ٚ ٗوذذٛسيٞذذذَهىظ١ذسيؿوملطذملظسذسهللذ ٔذمحرلذآٍذغو ط%(ذوذَٚٔذبَثًىٗوذ3ق25)

ذ2851سيطمحٔذ ٔذغ سذآٍذذوقوٕذٖٚٛذَؿطفذنط ٟٛذ ويذل ١ٝذٚسيى ًِٝذٚ ٗوذوذَٚهىظ١ذملظس

ٖٛذبغىوشذجبوَ ١ذغًُوٕذ ٔذملظسذسي عٜعذذٚ ٗوذٚملو٤ذوذَٚهىظ١ذزقذغؿطذ ٔذخبٝهذسحمسضعذٚ

ٚملو٤ذوذَٚهىظ١ذسيؿٝذذ وزٟذ ٔذضبُسذملًٛفذٖٚٛذَسٜطذسيسمل٠ٛذٚسهضؾوزذ وحملوؾع١ذذ3111

ذقٚملو٤ذذ14111ٚ ٗوذ
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ذبقٌذَٔذ ذذ511َهىظواذ ٗو ذٚملسزٖو َهىظ١ذخوق١ذٚذبىٌذسحمطنظ١ذسيثويث١ذ ٓػظ١ذذ21ٚملو٤ذو

ذ1ٚق23) ذو ذسسبحِ ذقػرل٠ ذَهىظوا ذٖٚٞ ذبَث%( ذملظسَٔ ذ ٔ ذَك ب ذبق ذَهىظ١ سهللذآٍذًىٗو

ٚملو٤ذوذَٚهىظ١ذسيؿٝذذؾٗسذ ٔذضبُسذسيػظٝ ٞذٖٚٛذذ311ضسنوٕذٖٚٛذقويبذجوَ ٞذٚ ٗوذ

ذ ذٚ ٗو ذ وحملوؾع١ ذسي وّ ذٚس زملو٤ ذسيىركٝل ذ ٔذذ471ض٥ٝؼذزٚس٥ط ذذػٔ ذزق ذَٚهىظ١ ذو ٚملو٤

ذٚملو٤قذ311َوجسذآٍذْوٖـذٖٚٛذنو طذقظٝبذٚ ٗوذ

ذ ذ ٗو ذسألٚمل١ٝ ذملسز ذنذلسٚح ذ)َهىظوا ذ1111-1499َٔ ذٚملسزٖو ذو ذخوق١ذذ11ٚملو٤( َهىظ١

ذَهىظ١ذبقَى بذ ٔذقكطذآٍذزضملوٕذ1ق12ٚذبىٌذسحمطنظ١ذسيطس  ١ذ ٓػظ١ذ) ذَٚٔذبَثًىٗو ذو )%

ٚملو٤ذوذَٚهىظ١ذسيؿٝذذغ سذ ٔذغ ٝسذسيكؿوضذٖٚٛذذ1111ٖٚٛذضبونطذ ه١ًٝذسيذل ١ٝذٚ ٗوذ

 ٔذؾٗسذآٍذٖكؿ١ذٖٚٛذذسهللٚملو٤ذوذَٚهىظ١ذسحمٗٓسؽذملظسذ1111ذٚنٌٝذسحم ٗسذسي ًُٞذٚ ٗو

ذٚملو٤قذ1211َسٜطذؾطن١ذسيهٗط و٤ذٚ ٗوذ

ذَٔذ) ذذ1999ذ-1511َهىظواذنذلسٚحذملسزذسألٚمل١ٝذ ٗو ذٚملسزٖو ذو َهىظواذخوق١ذذ9ٚملو٤(

سهللذ ٔذخويسذآٍذٚس ذ%(ذوذَٚٔذبَثًىٗوذَهىظ١ذبقملظس9ق9ٚذبىٌذسحمطنظ١ذسشبوَػ١ذذ ٓػظ١ذ)

ٚملو٤ذوذَهىظ١ذسيؿٝذذضبُسذ ٔذذ1511ٖٚٛذَٛظـذ إزسض٠ذسيىدطٝطذعسٜط١ٜذسيى ًِٝذٚ ٗوذ

ذ ذٚ ٗو ذٚزسمل١ٝ ذَىكوملس ذَ ًِ ذ ٔذذ1611َظوضىذسيؿطس ذٖٚٛ ذسيؿٝذذَػ ٛز ذَهىظ١ ذو ٚملو٤

ذقٚملو٤ذ1971َػؿطذسسبظوْٞذٖٚٛذٚنٌٝذ١٦ٖٝذسألَطذ وحم طٚفذٚسي٢ٗٓذملٔذسحمٓهطذٚ ٗوذ

ذس دبوٖواذسيؿه١ًٝذألٚمل١ٝذسحم ًَٛواذ2/3/2

ذطب ذبؾهوٍ ذمل٢ً ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذنٛظٜ ذذبى٣ٛ ذن ذٚقس ذو ذسحم ًَٛوا ذبٚمل١ٝ ذَٔ ىًؿ١

ذسألٚمل١ٝذٚؾكوذيؿهٌذسألٚمل١ٝذذوذٚسزبسٍٚذسيىويٞذٜٛنحذشيوقذ

 ( االتجاةات الشكمية ألوعية المعمومات12جدوؿ رقـ )

االتجاةات الشكمية ألوعية 
 المعمومات

النسبة  العدد
 المئوية

عدد المكتبات الموجود 
 بها

 91 7496 127512 الكتب

 53 1198 17223 كاسيتشرائط ال

 69 796 12989 الصحؼ والمجالت

 50 498 6868 األوعية االلكترونية

 06 1 1402 شرائط الفيديو
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 9 290 322 المخطوطات

  122 144292 المجموع
ذ

ذ

 
ذاالتجبهبث الشكليت ألوعيت المعلومبث (4) شكل رقم

 

ٛملوذ ذبٚمل١ٝذسحم ًَٛواذ ذٜىهحذبٕذٖٓوىذنٓسحمطؾلذٚسيؿهٌذ(ذ11َٚٔذخالٍذسزبسٍٚذضقِذ)

ذ) ذسألٚفذسيهىبذ ٓػظ١ ذ ذسحمطنظ١ ذجو٤ ذؾكس ذو ذٚنٛجسذ ذاٝ ذ6ق74سحمهىظواذسشبوق١ )%

ذوذ ذٚسيثكوؾ١ ذيًكطس٠٤ ذسيٛذٝس٠ ذقطٜبذسيٛغ١ًٝ ذؾويهىوبذنوٕذرفذملٗس ذ; سحمهىظواذسشبوق١

ذسألخط ذسيثكوؾ١ٝ ذسيٛغو٥ٌ ذَٔ ذسي سٜس ذظٗٛض ذٚ ذسيىكينذسشلو٥ٌ ذسيىطٛض ذَٔ ذسيطغِ ٣ذٚمل٢ً

سييتذنٓوؾؼذسيهىوبذسحمطظٛعذر ذبْ٘ذ ذٜعسٍذضبىؿعوذعهوْى٘ذ كؿى٘ذٚملو٤ذسيثكوؾ١ذسألٍٚذوذ

ْوزض٠ذٚخبوق١ذنًوذسحمهىظواذسييتذآيهذرفذق١ُٝذٚٚنهِذ  ضذَهىظواذسيسضسغ١ذنىبذ

سهللذ ٔذخويسذَٛ ذآٍذَػٝبذؾكسذنوْهذٔذقطٜلذسيٛضسث١ذَثٌذَهىظ١ذبقذملظسبقرو ٗوذمل

ٛ ذآٍذَػٝبذذثِذآيهذريٝ٘ذوذَٚهىظ١ذبققوضمذ ٔذغ ٝسذغوملذآٍذيٛسيسٙذسيؿٝذذخويسذ ٔذَ

ذ  ضذ ذٚسييتذسذىٛاذمل٢ً ذسسبُٝس ذذٝاذنوْهذملظس ذسحمونٞ ذ ذسيكطٕ ذبجسسزٙ َؤيؿوا

وذَٚهىظ١ذبقذغ ٝسذ ٔذمل٢ًذْوقطذسيٛظض٠ذؾكسذنوْهذأل ٝ٘ذيسِٜٗذَهىظواذَٚؤيؿواذخوق١ذ

ِذغو كوذٚملهٛذصبًؼذسيؿٛض٣(ذسيؿٝذذمل٢ًذ ٔذْوقطذسيٛظض٠ذذ)ٚنٌٝذٚظسض٠ذسيذل ١ٝذٚسيى ً

ذسحمؤضرذبق ذَٚهىظ١ ذو قوذبذنىوبذ)قظ١ًٝذذ وزٟذ ٔذؾٝروٕذَكطٟذآٍذٚثًٝ٘ثِذآيهذري١ٝ

ذٚجو٤ذ ذسحمطنظ١ذ ذو ذسيٓوزض٠ ذٚسيىوضخي١ٝ ذَٔذسيهىبذسزبػطسؾ١ٝ ذٚسييتذنهِذملسز ذو سيسٚسغط(
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ضبٌذَهىظ١ذَٔذسحمهىظواذسشبوق١ذذ53%(ذذٚنٛجسذ ذ8ق11سيثو١ْٝذؾطس٥طذسيهوغٝهذ ٓػظ١ذ)

ذٚن سذ ذسيسملٟٛذو ذسيطو   ذسحمهىظواذٜػًبذملًٝٗو ذٖصٙ ذٜطج ذشيوذرفذبٕ ذٚضعو ذ; سيسضسغ١

ذٚغٗٛي١ذ ذذحُٗو ذٚشيوذيكػط ذبقرو ٗو ذيس٣ ذسحمؿه١ً ذسيٛغو٥ٌ ذَٔ ؾطس٥طذسيهوغٝه

ذ69%(ذذٚنٛجسذ ذ6ق7سغىدسسَٗوذوذثِذجو٤اذسيكرـذٚس الاذ ذسحمطنظ١ذسيثويث١ذ ٓػظ١ذ)

ٓٛمل١ذنؿٝسذ ذَىو  ١ذسألذسسثذسزبوض١ٜذٚقهوٜوذسيػومل١ذ ذَهىظ١ذحموذذبٜٛ٘ذَٔذبخظوضذَى

َهىظ١ذذ52%(ذٚنٛجسذ ذ8ق4سي وملذوذٚ ذسحمطنظ١ذسيطس  ١ذجو٤اذسألٚمل١ٝذس يهذل١ْٝٚذ ٓػظ١ذ)

ذوذ ذٚسيهىبذس يهذل١ْٝٚ ذو ٚسييتذنىوحذمل٢ًذٚغٝطذريهذلْٚٞذٚنىُثٌذ ذسألقطسمذسحمسصب١

 ٚضعوذٜطج ذشيوذيهْٛٗوذبنثطذَى ١ذ;ذٚشيوٚغرلٖوذَٔذسحمٛسزذسحمىوذ١ذمل٢ًذسهْذلْهذوذ

ذو  ذىٛس٥ٗو ذٚسيكٛض٠ ذسيٓلذٚسيكدٛا  ٚسيٛغو٥ط سي طٚض بمنوط َٔ ٚغرلٖو مل٢ً

%(ذَٔذ51ّذرفذبٕذ)2113سحمى سز٠قذؾكسذبؾوضاذرذس٣ذسيسضسغواذسييتذبجطٜهذ ذؾطْػوذملوّذ

سزبُٗٛضذسيؿطْػٞذ سبذٜ عفذملٔذؾطس٤ذسيهىبذٜٚىح٘ذرفذسهْذلْهذنُكسضذيًُ ًَٛواذ

%(ذ1(ذوذٚنًىٗوذ ذسحمطنظ١ذسشبوَػ١ذؾطس٥طذسيؿٝسٜٛذ ٓػظ١ذ)4وذمذ2117ٚسحمى ١ذق)سي ظسفذوذ

ؾٗٞذذبٌُذَ ًَٛواذ ويكٛاذٚسيكٛض٠ذوذٚذبىودذرفذبجٗع٠ذخوق١ذَهىظ١ذذ26ٚنٛجسذ ذ

%(ذٚشيوذٜطج ذرفذ2ق1يىؿػًٝٗوذوذٚبخرلسذجو٤اذسحمدطٛقواذ ذسحمطنظ١ذسيػوزغ١ذ ٓػظ١ذ)

ذَكٛض٠ذ ذسيسضسغ١ ذَهىظوا ذ  ذسحمدطٛقوا ذَٚ عِ ذو ذملًٝٗو ذسسبكٍٛ ذٚق ٛ ١ ْسضنٗو

ىظ١ذبققوضمذ ٔذغ ٝسذ ٔذغوملذذٚسيكًٌٝذَٓٗوذبق١ًٝذوذٚبِٖذصبُٛمل١ذَٓٗوذسحمٛجٛز٠ذ ذَه

ذذطبطٛق١ذ211آٍذملظسذسسبُٝسذٚسييتذذبى٣ٛذمل٢ًذذٛسيٞذ ذو  ىركٝلذٚشيوذ ؾىػوي٘

ٚي٘ذَؤيؿواذٚذبكٝكواذَٓؿٛض٠ذَٓٗوذ:ذْعِذسيسضضذسيػ١ٝٓذ ذسيػرلذسيعن١ٝذنىبذسيؿك٘ذ

ذق2112ّقسسَ٘ذ  ٔذمل٢ًذَصٖبذسهَوّذس ٔذذٓظٌذي ُس٠ذ ذسيؿك٘ذّذوذس2111يً طسقٞذ

ذس دبوٖواذسحمٛنٛمل١ٝذألٚمل١ٝذسحم ًَٛواذ2/3/3

ٚ ويٓػظ١ذحمٛنٛملواذسألٚمل١ٝذسحمكىٓو٠ذ وحمهىظواذسشبوق١ذؾإْٗوذن ىُسذمل٢ًذْٛعذسيىدكلذ

بٚذسيىدككواذسييتذًِٜذ ٗوذبٚذميٌٝذريٝٗوذقوذبذنًوذسحمهىظ١ذوذٚقسذنذنٛظٜ ذسألٚمل١ٝذ

ذيٞذٜٛنحذشيوقذمل٢ًذس و اذسحمٛنٛمل١ٝذٚؾكوذيٓعوّذزٜٟٛذسي ؿطٟذذوذٚسزبسٍٚذسيىو

ذ

ذ
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ذ

ذ

ذ

 ( االتجاةات الموضوعية ألوعية المعمومات 11جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية العدد المجاالت الموضوعية ألوعية المعمومات

 4798 68826 الديانات

 16 03284 المعارؼ العامة

 1290 14718 العموـ االجتماعية

 898 10675 التاريخ والجغرافيا والتراجـ

 890 11798 اآلداب

 498 6884 المغات

 196 0373 الفمسفة وعمـ النفس

 191 1518 الفنوف

 299 1092 العموـ البحتة

 297 944 العموـ التطبيقية

 %122 144292 المجموع
ذ

ذ
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ذ( االتجبهبث الموضوعيت ألوعيت المعلومبث5شكل رقم )

 

ٙذسحمٛنٛملواذ(ذٜىهحذبٕذصبوٍذسيسٜوْواذٜأنٞذمل٢ًذق١ُذٖص11َٚٔذخالٍذسزبسٍٚذضقِذ)

(ذٜٚظسٚذبٕذَ عِذبقروبذسحمهىظواذٜٗىُٕٛذ ويسضسغواذسهغال١َٝذن ًّٛذ%8ق47 ٓػظ١ذ)

ذَٚىُػوذ ذَؤَٔ ذصبىُ  ذسيػ ٛزٟ ذؾو ىُ  ذو ذٚسيؿك٘ ذٚسيىٛذٝس ذٚسسبسٜا سيكطإٓ

  كٝسن٘ذٜٚٗىِذ ويكطس٠٤ذ ذسحمٛنٛملواذسيس١ٜٝٓذسييتذنٛثلذملالقى٘ذ ط ٘ذٚنؿٝسٙذ ذذٝون٘ذوذ

%(ذٚشيوذألْٗوذذب٣ٛذ16 وضفذٚسيثكوؾ١ذسي و١َذسحمطنظ١ذسيثو١ْٝذ ٓػظ١ذ)بٚمل١ٝذسحمذٚجو٤اذ

َ ًَٛواذملو١َذدبصبذاٝ ذسيكطس٤ذوذٜٚصنطذضبُسذسيؿطٜحذ"َسٜطذَهىظ١ذسي ظٝهوٕ"ذبٕذ

ذسيؿطمذ ذسيػ ٛزٟذ)قرٝؿ١ ذَظٝ واذ ذسيػٛم ذبمل٢ًذْػظ١ ذنؿهٌ ذسحم وضفذسي و١َ نىب

ذم1434سألٚغطذو ذو ذس جىُومل3ٖٝد ذسي ًّٛ ذٚنأن٢ ذو ذ)( ذ ٓػظ١ ذسيثويث١ ذ ذسحمطنظ١ (ذ%2ق١11

٢ٖٚذنهِذَٛنٛملواذنط ١ٜٛذٚسجىُومل١ٝذنِٗذسألغط٠ذٚس ىُ ذيصسذٜهٕٛذٖٓوىذرقظوٍذمل٢ًذ

ذسيطس  ١ذصبوٍذ ذٚجو٤ذ ذسحمطنظ١ ذو ذٚقطس٤نٗو ذٚسيذلسجِسقىٓو٥ٗو  ٓػظ١ذذسيىوضٜذذٚسزبػطسؾٝو

ذٜىٝر٘ذَٔذسيى طفذمل8ق8) ذس وٍذحمو ٢ًذخدلساذٚدبوضبذ%(ذٜٚطج ذس ٖىُوّذ أٚمل١ٝذٖصس

ذسشبوَػ١ذ ذ ذسحمطنظ١ ذٚجو٤ ذو ذٚثكوؾىٗو ذسحمدىًؿ١ ذسيظالز ذسيى طفذمل٢ً سآلخطٜٔذؾهالذملٔ

%(ذألٕذقطس٠٤ذبٚمل١ٝذسألزبذنػُٛذ ويصٚمذٚسيٛجسسٕذنُوذبْٗوذ ذ2ق8صبوٍذسآلزسبذ ٓػظ١ذ)

(ذَٚ عِذ%8ق4ربًٛذَٔذسحمى ١ذٚسيىػ١ًٝذوذٚجو٤ذ ذسحمطنظ١ذسيػوزغ١ذصبوٍذسيًػواذ ٓػظ١ذ)
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ذمل٢ًذٖ ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذبقروب ذٚحيطم ذَٚ واٗو ذسي ط ١ٝ ذسيًػ١ ذ  ذسألٚمل١ٝ صٙ

سقىٓو٥ٗوذألْٗوذن نيذمل٢ًذؾِٗذسيسٜٔذٚسيثكوؾ١ذسهغال١َٝذوذٚنأن٢ذسيؿًػؿ١ذٚملًِذسيٓؿؼذ ذ

(ذٚحيطمذملًٝٗوذبقروبذسحمهىظواذسشبوق١ذألْٗوذَٔذسي ًّٛذ%6ق1سحمطنظ١ذسيػو  ١ذ ٓػظ١ذ)

ذو ذ)ذسييتذربوقبذسي كٌذٚسيؿهط ذٚ ٓػظ١ ذسيثو١َٓ ذ٢ٖٚذ%1ق1ثِذصبوٍذسيؿٕٓٛذ ذسحمطنظ١ )

ذبقروبذسحمهىظواذسشبوق١ذ ذٚحيطمذملًٝٗو نهِذبٚمل١ٝذملٔذمموضغ١ذسيطٜون١ذٚسشلٛسٜواذو

ذسيىوغ ١ذ ذ ذسحمطنظ١ ذسيظرى١ ذنأن٢ذسي ًّٛ ذٚبخرلس ذو ذسحمًٌ ذمل٢ًذسيٓؿوطذٚنسؾ  ذذبؿع ألْٗو

ذ) ذ%9ق1 ٓػظ١ ذسحمطنظ١ ذ  ذسيىطظٝك١ٝ ذسي ًّٛ ذٚنًٝٗو ذ)( ذ ٓػظ١ ذبقٌذ%7ق1سي وؾط٠ ذُٖٚو )

س و اذَٔذذٝاذملسزذسألٚمل١ٝذألُْٗوذَٔذس و اذسييتذ ذٜكظٌذملًٝٗوذر ذسحمىدككٕٛذ

ذؾكطذق

ذ

ذ

ذس دبوٖواذسيًػ١ٜٛذألٚمل١ٝذسحم ًَٛواذذذ2/3/4

ٚيًى طفذمل٢ًذيػواذسألٚمل١ٝذسحمكىٓو٠ذ ذسحمهىظواذسشبوق١ذوذنذرملسسزذسزبسٍٚذسيىويٞذسيصٟذ

ذواذسيًػ١ٜٛذألٚمل١ٝذسحم ًَٛواذ ذسحمهىظواذسشبوق١ذضبٌذسيسضسغ١قٜٛنحذس دبوٖ

 ( االتجاةات المغوية ألوعية المعمومات 10جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية العدد لغات أوعية المكتبات

 122 91 المغة العربية

 3491  31 المغة اإلنجميزية

 %2 2 لغات أخرى
ذ

ذ) ذضقِ ذسزبسٍٚ ذخالٍ ذصبُٛمل12َٚٔ ذبٕ ذٜىهح ذٚسزٟذ( ذعروؾع١ ذسشبوق١ ذسحمهىظوا وا

ذٚجو٤اذ ذو ذسألخط٣ ذسيًػوا ذزٕٚ ذسهظبًٝع١ٜ ذٚسيًػ١ ذسي ط ١ٝ ذسيًػ١ ذمل٢ً ذسقىكطا سيسٚسغط

ذ) ذ ٓػظ١ ذسحمكس١َ ذسي ط ١ٝ ذسيًػ١ذ111سيًػ١ ذبٕ ذرف ذٖصس ذٜطج  ذ; ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذَٔ )%

ذٝاذغحًهذذوذنًىٗوذسيًػ١ذسهظبًٝع١ٜذ ؿوضمذنظرلذسيػ ٛز١ٜسي ط ١ٝذ٢ٖذسيًػ١ذسألّذ ذ

%(ذؾٗٞذسيًػ١ذسألنثطذسغىدسسَوذ ذسي ًِذمل٢ًذَػى٣ٛذسي وملذٚسييتذجيٝسٖوذ1ق34ْػظ١ذ)

ذقضبٌذسيسضسغ١ذذبقروبذسحمهىظوأَذ  ضذ
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ذ ٓو٤ذٚن١ُٝٓذس ُٛملواذ ذسحمهىظواذسشبوق١ذ2/4

ن سذمل١ًُٝذ ٓو٤ذٚن١ُٝٓذس ُٛملواذمل١ًُٝذبغوغ١ٝذ ويٓػظ١ذزبُٝ ذبْٛسعذسحمهىظواذٜٚككسذ

ذسيى ذ ذن٤ٛذ ٗو ذسحمهىظ١ٝو ذسحمٛسز ذَٔ ذسحمهىظ١ ذضقٝس ذٚسيه ـذ  ذسيك٠ٛ ذجٛسْب ذَٔ ركل

(ذ٢ٖٚذسي ٌُذسحمهىيبذ37وذم1995سذىٝوجواذسحمػىؿٝسٜٔوذَٚٛسضزذسحمهىظ١ذسحمىوذ١ق)ذقوغِذو

ذسألٍٚذسيصٟذنظسبذ ٘ذنٌذسي ًُٝواذزسخٌذسحمهىظواذٚنسٚضذذٛي٘قذ

ذَكوزضذسسبكٍٛذمل٢ًذبٚمل١ٝذسحم ًَٛواذ2/4/1

ذسيىعٜٚسذي ٛسٌَذنعٜٚسذسحم ذٚربه ذمل١ًُٝ ذو هىظ١ذ و ُٛملواذبَطذنطٚضٟذٚذوج١ذًَر١

نثرل٠ذَٓٗوذ;ذسحمػوذ١ذسحمدكك١ذيًُحُٛملواذوذٚسحمٝعس١ْٝذسحملسز٠ذيؿطس٤ذسألٚمل١ٝذوذؾهالذ

ذبٚمل١ٝذ ذمل٢ً ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذبقروب ذَٓٗو ذحيكٌ ذسييت ذٚسيططم ذسحمكوزض ذَ طؾ١ ملٔ

ذكوزضقذذسحم ًَٛواذوذٜٚ هؼذسزبسٍٚذسيىويٞذٖصٙذسحم

ذ

 

 ( طرؽ الحصوؿ عمى أوعية المعمومات في المكتبات الخاصة13جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية العدد طرؽ الحصوؿ عمى أوعية المعمومات

 122 91 الشراي  

 6096 57 اإلةداي

 3199 09 االتصاؿ بشبكة االنترنت

 0391 01 التبادؿ مع األصدقاي

 1897 17 التصوير واالستنساخ
ذ

ذ

ذ

ُٜ ىُسذملًٝٗوذذمخػ١(ذٜىهحذبٕذٖٓوىذ13ىرًٌٝذ ٝوْواذسزبسٍٚذضقِذ)ٚ  َكوزضذبٚذقطمذ

ذمل٢ًذبٚمل١ٝذ ذبقروبذسحمهىظواذسشبوق١ ذٚحيكٌذَٔذخالشلو ذ  ذنهٜٛٔذسحمهىظواذسشبوق١

سحم ًَٛواذوذٚميثٌذسيؿطس٤ذسحمكسضذسيط٥ٝؼذيىعٜٚسذسحمهىظواذسشبوق١ذ أٚمل١ٝذسحم ًَٛواذمل٢ًذ

ذٝاذٜ ىُسذاٝ ذبقروبذسحمهىظواذسشبوق١ذمل٢ًذسيؿطس٤ذسخىالفذبْٛسملٗوذٚبذحوَٗوذوذ

%(ذوذٜٚ ىدلذسيؿطس٤ذبِٖذقطمذ111نُكسضذبٚفذيًركٍٛذمل٢ًذبٚمل١ٝذسحم ًَٛواذذ ٓػظ١ذ)

سسبكٍٛذمل٢ًذبٚمل١ٝذسحم ًَٛواذألْ٘ذٜهؿٌذيًؿطزذسقىٓو٤ذسألٚمل١ٝذذسييتذٜطغظٗوذٚسييتذنًظ٢ذ
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قوذبذسحمهىظ١ذَٔذَٝعس١ْٝذذسذىٝوجون٘ذٚنٓوغبذسٖىُوَون٘ذٜٚىرسزذَكسسضٙذعوذخيكك٘

(ذؾويؿطس٤ذ%6ق62يىعٜٚسذسحمهىظ١ذ أٚمل١ٝذسحم ًَٛواذوذٚجو٤ذ ذسحمطنظ١ذسيثو١ْٝذسهٖسس٤ذ ٓػظ١ذ)

ذسييتذنؿهٌذ ذسشلسسٜو ذؾٗٓوى ذ; ذسحم ًَٛوا ذبٚمل١ٝ ذمل٢ً ذيًركٍٛ ذسيٛذٝس ذسحمكسض يٝؼذٖٛ

وذذ1995قوغِذوذَكسضسذَُٗوذيعٜوز٠ذس ُٛملواذسحمكىٓو٠ذ ذسحمهىظواذمل٢ًذسخىالفذبْٛسملٗوذ)

ذ)346م ذ ٓػظ١ ذسيثويث١ ذسهْذلْهذ ذسحمطنظ١ ذ ؿظه١ ذس نكوٍ ذجو٤ ذثِ ذو ذ9ق31( ؾؿظه١ذ%(

ذمتهٔ ذذس ْذلْه ذسيؿطز ذَٔ ذٖو١ً٥ ذَ ًَٛوا ذمل٢ً ذقٛض٠ذسسبكٍٛ ذ  ذ ٗو ٚس ذىؿوظ

وذبَوذسحمكسضذسيطس  ذذؾكسذمتثٌذ ذسيىظوزٍذَ ذسألقسقو٤ذٚؾهٌذْػظ١ذذسيهذل١ْٝٚذبٚذٚضق١ٝ

ذ) ذسيهىبذٚسيككلذذ%(1ق23قسضٖو ذسيظ ضذ ذنظوزٍ ذ  هِٗ ذَ  ذٜى وْٕٚٛ ذؾوألقسقو٤ ;

ذ ٓػظ١ذ ذسحم ًَٛوا ذألٚمل١ٝ ذٚس غىٓػور ذسيىكٜٛط ذ  ذسشبوَؼ ذسحمكسض ذٚمتثٌ ذو ٚس الا

ذسييتذ ذٜػىطٝ ذ7ق18) ذٚملٔذقطٜك٘ذٜػىطٝ ذسيؿطزذسسبكٍٛذمل٢ًذْػذذَٔذسألٚمل١ٝ )%

ذؾطس٤ٖوذٜٚعٚزذ ٗوذَهىظى٘ذق

ذ١ذسحم ًَٛواذ ذسحمهىظواذسشبوق١ذبزٚساذسخىٝوضذبٚملٝذ2/4/2

س خىٝوضذٖٛذمل١ًُٝذسحمؿون١ًذ نيذبٚمل١ٝذسحم ًَٛواذيىكطٜطذبْػظٗوذ ٖىُوَواذسحمػىؿٝسٜٔذ

َٔذسحمهىظ١قذٚقوذبذسحمهىظ١ذسشبوق١ذٖٛذَٔذٜكّٛذ وخىٝوضذصبُٛملونٗوذ ٓؿػ٘ذٚؾلذَٝٛي٘ذ

ذٚسٖى ذٍَٝٛ ذس ملىظوض ذ  ني ذٜأخص ذبٕ ذنصيو ذٚملًٝ٘ ذٚسذىٝوجون٘ ُوَواذٚسٖىُوَون٘

سحمػىؿٝسٜٔذَٔذسحمهىظ١ذَٔذسألٌٖذٚسألقسقو٤ذوذٜٚىٛقـذظبوحذمل١ًُٝذس خىٝوضذمل٢ًذنٛؾدطذ

بزٚساذس خىٝوضذوذَٚ طؾ١ذقوذبذسحمهىظ١ذ ٗصٙذسألزٚساذٚقسضن٘ذمل٢ًذسغىدسسَٗوذوذٚسزبسٍٚذ

ذسيىويٞذٜٛنحذٖصٙذسألزٚساذق

 ( أدوات اختيار أوعية المعمومات في المكتبات الخاصة14جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية العدد دوات اختيار أوعية المعموماتأ

 8193 74 معارض الكتب 

 6499 59 زيارة دور النشر والمكتبات

 44 42 مقترحات األصدقاي

 1493 13 عروض الكتب في الصحؼ والمجالت 

 696 6 مواقع عرض الكتب عمى شبكة االنترنت 

 595 5 محالت الكتب القديمة والمستعممة 
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 090 0 يوجرافيات وقوائـ الناشريفالببم
ذ

ذ

ذ) ذضقِ ذ ذ14ٜٚهؿـذسزبسٍٚ ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذبقروب ذسييتذٜػىدسَٗو ذسألزٚسا ذملٔ )

(ذ%3ق81سخىٝوضذبٚمل١ٝذسحم ًَٛواذ ٗوذوذٚجو٤ذ ذقسسض٠ذٖصسذسألزٚساذَ وضضذسيهىبذ ٓػظ١ذ)

ٚجو٤ذ ذ٢ٖٚذٚغ١ًٝذَٓوغظ١ذيًركٍٛذمل٢ًذبٚمل١ٝذسحم ًَٛواذسزبسٜس٠ذٚ أغ وضذطبؿه١ذوذ

ذ) ذ ٓػظ١ ذٚسحمهىظوا ذسيٓؿط ذزٚض ذظٜوض٠ ذسيثو١ْٝ ذسحمهىظ١ذ%9ق64سحمطنظ١ ذيكوذب ذٜهُٔ ذٖٚصس )

ؾرلذسألٚمل١ٝذٚسيىأنسذَٔذَال٤َىٗوذَٔذذٝاذسحمٛنٛعذٚسيؿهٌذوذثِذجو٤اذَكذلذواذ

(ذ٢ٖٚذٚغ١ًٝذٖو١َذ ذنٛجٝ٘ذسيٓعطذعبٛذسخىٝوضذ%44سألقسقو٤ذ ذسحمطنظ١ذسيثويث١ذ ٓػظ١ذ)

َطوي ىٗوذَٔذجوْبذسألقسقو٤ذوذٚ ذسحمطنظ١ذسيطس  ١ذجو٤اذملطٚضذسيهىبذذبٚمل١ٝذ  ٝٓٗوذن

(ذ٢ٖٚذبزس٠ذَٛنٛمل١ٝذيًرهِذمل٢ًذسألٚمل١ٝذٚسخىٝوضٖوذ%3ق14 ذسيكرـذٚس الاذ ٓػظ١ذ)

ذس ْذلْهذ ذ ذٚجو٤اذَٛسق ذملطضذسيهىبذمل٢ًذؾظه١ ذو ذبغطسضذسيذلٜٚخ ذملٔ ذنظ س ألْٗو

ذسيى طفذمل٢ًذسألٚمل١ٝذ(ذ٢ٖٚذبزس٠ذذسٜ%6ق6سحمطنظ١ذسشبوَػ١ذ ٓػظ١ذ) ث١ذميهٔذَٔذخالشلو

سزبسٜس٠ذؾٛضذقسٚضٖوذٚسسبكٍٛذملًٝٗوذوذَٚٔذبَثًىٗوذَٛق ذمثطساذسحمطو  ذَٚٛق ذَهىظ١ذ

ذ ٓػظ١ذ ذٚسحمػى ١ًُ ذسيكسمي١ ذسيهىب ذضبالا ذسيػوزغ١ ذسحمطنظ١ ذ  ذٚجو٤ ذو ذٚسيؿطسا سيٌٓٝ

ذريٝٗوذ  ضذبقروبذسحمهىظواذيًركٍٛذمل٢ًذنىبذٚبٚمل١ٝذْوزض%5ق5) ٠ذبٚذْؿصاذ(ذًٜٚحأ

ذسحمطنظ١ذ ذ  ذسيٓوؾطٜٔ ذٚقٛس٥ِ ذسيظظًٝٛجطسؾٝوا ذجو٤ا ذٚبخرلس ذو ذظٖٝس٠ ذ أغ وض ذسيػٛم َٔ

(ذٚقًُوذٜ ىُسذملًٝٗوذنأزس٠ذيالخىٝوضذَٔذجوْبذبقروبذسحمهىظواذ%2ق2سيػو  ١ذ ٓػظ١ذ)

ذسشبوق١ق

ذسيىٓك١ٝذٚس غىظ وزذ ذسحمهىظواذسشبوق١ذذ2/4/3

ذحم وٜرلذَ ١ٓٝذٜىكطضذ ٓو٤ًذملًٝٗوذَوذميهٔذٜككسذ ويىٓك١ٝذَطسج ١ذسألٚمل١ٝذسحمكىٓو٠ذ ٚؾكًو

ذ ذو ذقوغِ ذ) ذسغىظ وزٙ ذميهٔ ذَٚو ذملًٝ٘ ذم1995سه كو٤ ذ ٘ذ417و ذؾٝككس ذس غىظ وز ذبَو )

مل١ًُٝذؾكٌذ  ضذسألٚمل١ٝذسييتذؾكساذبُٖٝىٗوذملٔذ ك١ٝذس ُٛملواذرَوذيًىدًلذَٓٗوذ

وق١ذَٔذذنيذآلخطذٚذبىودذسحمهىظواذسشب(قذSpiller,1991,p171)بٚذ ٝ ٗوذبٚذرٖسس٥ٗوقذ

ذٚسق ذ ذٜٛنح ذسيىويٞ ذٚسزبسٍٚ ذو ذسغىظ وزٙ ذميهٔ ذَو ذيىرسٜس ذؾرلذصبُٛملونٗو رف

ذسيىٓك١ٝذٚس غىظ وزذ ذسحمهىظواذسشبوق١ذضبٌذسيسضسغ١ق
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 ( تنقية واستبعاد مجموعات المكتبات الخاصة15جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية العدد تنقية واستبعاد مجموعات المكتبات الخاصة

 3794 34 نعـ

 6096 57 ال

 %122 91 اإلجمالي
ذ

ذ

(ذٜىهحذبٕذبقروبذسحمهىظواذسشبوق١ذسْكػُٛسذرفذؾطٜكنيذ15ٚ وغىكطس٤ذسزبسٍٚذضقِذ)ذ

ذ ذو ذس ُٛملوا ذٚسغىظ وز ذنٓك١ٝ ذحمٛنٛع ذ ٓػظ١ذؾظ ض ويٓػظ١ ذسحمهىظوا ذذ%(4ق37)بقروب

سذقوسب١ذٜطٕٚذنطٚض٠ذَطسج ١ذس ُٛملواذنٌذؾذل٠ذٚسيىدًلذَٔذسألٚمل١ٝذسييتذملذن 

ذسييتذنىهسؽذ ذسيهد١ُ ذسحمهىظوا ذ  ذٚخبوق١ ذبخط٣ذضبًٗو; ذبٚمل١ٝ ذٚرذالٍ يالغىدسسّ

ذ ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذبقروب ذَٔ ذسيثوْٞ ذسيؿطٜل ذبَو ذو ذسألٚمل١ٝ ذْػظ١ؾٝٗو ذٜؿهٌ ذٚسيصٟ

ؾإِْٗذ ذٜطنٕٛذسيىؿطٜطذ ذبٚمل١ٝذسحم ًَٛواذٚسغىظ وزٖوذ;ذألِْٗذِٖذَٔذقوَٛسذذ%(6ق62)

ذٜى نيذملًِٝٗذس ذىؿوظذ ٗوذسبنيذسسبوج١ذريٝٗوق وخىٝوضذٖصٙذسألٚمل١ٝذٚ

ذؾ٦واذسألٚمل١ٝذسييتذنػىظ سذَٔذسحمهىظواذسشبوق١ذ2/4/4

ذغرلذ ذيألٚمل١ٝ ذٚس غىظ وز ذ ذو ذس غىدسسّ ذٖٛ ذ وألٚمل١ٝ ذيالذىؿوظ ذسألغوغٞ سحم ٝوض

ذسيىويٞذ ذٚسزبسٍٚ ذو ذسحمػىؿٝسٜٔ ذجوْب ذَٔ ذسحمهىظ١ ذسغىدسسّ ذؾومل١ًٝ ذٜهُٔ سحمػىدس١َ

ذَٔذسحمهىظواذسشبوق١ذضبٌذسيسضسغ١قذيتذنػىظ سٜٛنحذسألٚمل١ٝذسي

ذ

 ( األوعية التي تستبعد مف المكتبات الخاصة16جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية العدد األوعية التي تستبعد مف المكتبات الخاصة

 8797 52 المكررات 

 5299 09 األوعية التالفة  

 1795 12 األوعية القديمة

 1598 9   األوعية التي ال يستفاد منها 
ذ

(ذٜىهحذبٕذٖٓوىذبض  ذؾ٦واذَٔذسألٚمل١ٝذٜىِذسيىدًلذَٓٗوذ16َٚٔذخالٍذسزبسٍٚذضقِذ)

ملٓسذسيكٝوّذ و غىظ وزذَٔذسحمهىظواذسشبوق١ذوذٚمتثٌذسحمهطضساذبنثطذسيؿ٦واذسييتذنػىظ سذ
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%(ذشيوذيٛجٛزذ سٌٜذملٓٗوذوذٚ ذسحمطنظ١ذسيثو١ْٝذنأنٞذسألٚمل١ٝذسيىويؿ١ذ ٓػظ١ذ7ق87 ٓػظ١ذ)

%(ذ٢ٖٚذبٚمل١ٝذ ذؾو٥س٠ذَٓٗوذٚ ذميهٔذسغىدسسَٗوذوذٚ ذسحمطنظ١ذسيثويث١ذجو٤اذنٌذ9ق51)

ذ) ذ ٓػظ١ ذسيكسمي١ ذسألٚمل١ٝ ذقوسب١ذ5ق17َٔ ذسييتذنكوزَهذملذن س ذسألٚمل١ٝ ذشيوذألٕ )%

ذ ذ ذَٓٗو ذٜػىؿوز ذسييتذ  ذسألٚمل١ٝ ذجو٤ا ذٚبخرلس ذو ذسسبسٜث١ ذ وألٚمل١ٝ ذسغىظسسشلو ٚجيب

ذ) ذ ٓػظ١ ذسيطس  ١ ذسيىدًلذَٓٗوذ%8ق15سحمطنظ١ ذٚجيب ذنػىدسّ ذسييتذ  ذسألٚمل١ٝ ذ٢ٖٚ ذو )

ذيىٛؾرلذسسبٝعذألٚمل١ٝذ س١ًٜذق

ذقطمذسغىظ وزذسألٚمل١ٝذَٔذسحمهىظواذسشبوق١ذ2/4/5

ذ ذسغىظ وزٖو ذنكطض ذسييت ذسألٚمل١ٝ ذَٔ ذيًىدًل ذقطم ذملس٠ ذَدلضذنٛجس ذٖٓوى ذٜ س ٚمل

ذ ذ ٗو ذسييتذٜيالذىؿوظ ذس غىظ وز ذقطم ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذبقروب ذبٚنح ذٚقس ىظ ْٛٗوذو

ذنُوذ ذسزبسٍٚذسيىويٞذ

 األوعية مف مجموعات المكتبات الخاصة ( طرؽ استبعاد17جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية العدد طرؽ استبعاد األوعية مف مجموعات المكتبات الخاصة

 7594 43 إةداؤةا لألصدقاي

 3196 18 إةداؤةا لمكتبة ما

 1993 11 البيع

 395 0 التخمص منها
ذ

ذ

(ذبٕذٖٓوىذبض  ذقطمذيًىكطفذ ذسألٚمل١ٝذسييتذنكطضذ17ٔذخالٍذسزبسٍٚذضقِذ)ٜٚىهحذَ

ذ ٓػظ١ذ ذيألقسقو٤ ذرٖسسؤٖو ذسحمكس١َ ذ  ذجو٤ ذو ذيالغىدسسّ ذقوسب١ ذن س ذٚمل سغىظ وزٖو

%(ذ6ق31%(ذسيصٜٔذٜىٛق ذبٕذٜهْٛٛسذحبوج١ذريٝٗوذوذثِذرٖسسؤٖوذحمهىظ١ذَ ١ٓٝذ ٓػظ١ذ)4ق75)

ظ١ذملو١َذقققذسخلذذوذنالٖوذسيىكطفذ ذٖصٙذسألٚمل١ٝذغٛس٤ذنوْهذَهىظ١ذخوق١ذبخط٣ذبٚذَهى

%(ذوذٚبخرلسذسيىدًلذَٔذسألٚمل١ٝذغٛس٤ذ وسبطمذبٚذسهنالفذ3ق19ملٔذقطٜلذسيظٝ ذ ٓػظ١ذ)

%(ذٚنُوذٖٛذٚسنحذؾوٕذٖصسذسهجطس٤ذٜهٕٛذ ذذسٚزذنٝك١ذجسسذوذمموذٜ هؼذ5ق3 ٓػظ١ذ)

ذٚسحملوؾع١ذملًٝٗوقب١ُٖٝذسيهىبذٚسألٚمل١ٝذسيثكوؾ١ٝذيس٣ذبقروبذسحمهىظواذسشبوق١ذ
ذ

ذنٓعِٝذصبُٛملواذسحمهىظواذسشبوق١ذ2/5
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ن سذمل١ًُٝذنٓعِٝذس ُٛملواذ وحمهىظواذَٔذبِٖذسحمػو٥ٌوذٚبنثطٖوذن كٝسس;ذذٝاذ ذميهٔذ

ذسيٛقٍٛذ ذٚغطمل١ ذغٗٛي١ ذنهؿٌ ذ ططٜك١ ذنٓعُٝٗو ذملذٜىِ ذَو ذسحم ًَٛوا ذ أٚمل١ٝ س ْىؿوع

ذريٝٗوذملٓسذسسبوج١ذريٝٗوق

ذنٓعِٝذس ُٛملواذسيططمذسحمػىدس١َذ ذذ2/5/1

ذبع٢ذسحم وزب١ذسيؿ١ٝٓذألٚمل١ٝذسحم ًَٛواذ كسضذنظرلذَٔذسأل١ُٖٝذٚس ٖىُوّذ;ذشيوذبْ٘ذ

ذٜهؿٌذغٗٛي١ذ ذؾًٓٝو ذرملسسزًس ذرملسسزٖو ذملذٜىِ ذَو ذشلو ذنهدُهذس ُٛملواذؾالذق١ُٝ َُٗو

ذٖٚٓوىذسي سٜسذَٔذسيططمذسحمػىدس١َذ ذنٓعِٝذ ذَٔذجوْبذسحمػىؿٝسٜٔق سيٛقٍٛذريٝٗو

ذحمهىظواذسشبوق١ذٜٛنرٗوذسزبسٍٚذسيىويٞذصبُٛملواذس

ذ

ذ

 ( الطرؽ المستخدمة في تنظيـ مجموعات المكتبات الخاصة18جدوؿ رقـ ) 
 النسبة المئوية العدد الطرؽ المستخدمة في تنظيـ المجموعات 

 6599 62 وفؽ الموضوع

 1493 13 وفؽ فئة الوعاي

 797 7 وفؽ المؤلؼ

 696 6 وفؽ حجـ الوعاي

 0391 01 بدوف تنظيـ
ذ

ذ:(ذٜىهحذسآلن18ٞكطس٤ذسزبسٍٚذضقِذ)ٚ وغى

ذ) ذْػظ١ ذٖٓوى ذبٕ ذرف ذسيٓىو٥خ ذنؿرل ذملو١َ ذقطمذ1ق23 كؿ١ ذَٔ ذبٜو ذٜػىدسَٛس ذمل )%

سيىٓعِٝذٚسيذلنٝبذيًُحُٛملواذٖٚؤ ٤ذِٖذبقروبذسحمهىظواذسيكػرل٠ذسييتذ ذذبىودذَٔذ

ذ ذ) ذْػظ١ ذبٕ ذٚ ذسحمكو ٌذظبس ذرفذنطنٝبذَ نيذو ذْعطِٖ ذ ذلنٝبذ%9ق76ٚج١ٗ ذٜكَٕٛٛ )

ٚنٓعِٝذصبُٛملواذَهىظونِٗذسشبوق١ذٖٚٛذبَطذمل٢ًذزضج١ذنظرل٠ذَٔذسأل١ُٖٝذيًُهىظ١ذ

طمذسيذلنٝبذسحم طٚؾ١ذبٚذَٓع١ُذ ططٜك١ذٚسهؾوز٠ذَٓٗوذغٛس٤ذنوْهذَٓع١ُذ ططٜك١ذَٔذق

ذقذذٜظىسملٗوذقوذظٗو
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ذٚؾلذ ذسيذلنٝب ذٖٛ ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذصبُٛملوا ذنٓعِٝ ذ  ذسغىدسسَو ذسيططم ذبنثط رٕ

ىظ١ذسيؿٝذذٚغوّذ ٔذ(ذَٚٔذبَثًىٗوذَه%9ق65حمٛنٛعذذٝاذجو٤ذ ذسحمطنظ١ذسألٚفذ ٓػظ١ذ)س

ٚملو٤ذوذبقملظسذسيطمحٔذذ2211ٗوذسهللذسيسٚغطٟذٖٚٛذضبوَٞذَٚػىؿوضذقوْْٛٞذٚ َظوضىذملظس

ذملظس ذٖٚٛذَسضؽذنوضٜذذٚ ٗو ذسيسٚغطٟذ ذسيؿٝذذضبُسذ ٔذذ811سهللذَٓكٛض ذَهىظ١ ذو ٚملو٤

ذٚملو٤ذقذذ١2511ذسألَطذ وحم طٚفذٚسيٓٗٞذملٔذسحمٓهطذٚ ٗوذؾوحلذآٍذملطمي٘ذٖٚٛذض٥ٝؼذ٦ٖٝ

%(ذَٚٔذبَثًىٗوذ3ق14ٚجو٤ذ ذسحمطنظ١ذسيثو١ْٝذنطنٝبذس ُٛملواذٚؾلذؾ١٦ذسيٛملو٤ذ ٓػظ١ذ)

ٚملو٤ذوذَٚهىظ١ذسحمٗٓسؽذذ4851ذَهىظ١ذبقغ ٝسذ ٔذضبُسذؾطٝـذذٖٚٛذَسضؽذؾطٜ ١ذذٚ ٗو

ٚملو٤ذوذَٚهىظ١ذذ1211 و٤ذذٚ ٗوذسهللذ ٔذؾٗسذآٍذٖكؿ١ذٖٚٛذَسٜطذخسَواذؾطن١ذسيهٗطملظس

ذٚملو٤ذقذ1211بقذغ ٝسذضبُسذسيًٛسَو٤ذٖٚٛذبخكو٥ٞذرزسض٠ذَػىؿؿٝواذذٚ ٗوذ

%(ذَٚٔذبَثًىٗوذَهىظ١ذ7ق7ٚ ذسحمطنظ١ذسيثويث١ذجو٤ذنطنٝبذس ُٛملواذٚؾلذسحمؤيـذ ٓػظ١ذ)ذ

ذٚ ٗوذذ ذس يهذل١ْٝٚ ذٚسزٟذسيسٚسغط ذقرٝؿ١ ذض٥ٝؼذذبطٜط بقغوظٟذ ٔذذػنيذسحمػ طٟذٖٚٛ

ذَٚهىظ١ذَذلىذ ٔذَطرؼذ وز٣ذسيسٚغطٟذٖٚٛذَسٜطذصبُ ذسحمًوذؾٝكٌذذ511 ٚملو٤ذو

ذٚملو٤ذقذ711سهللذآٍذغًطوٕذٖٚٛذقويبذجوَ ٞذٚ ٗوذٚملو٤ذوذَٚهىظ١ذبقٖصيٍٛذملظسذ611وذٚ ٗ

ذ)ذ ذ ٓػظ١ ذسيطس  ١ ذ ذسحمطنظ١ ذسيٛملو٤ ذسيذلنٝبذٚؾلذذحِ ذجو٤ ذبَثًىٗوذ6ق6ٚبخرلس ذَٚٔ )%

ذبخكو٥ ذٖٚٛ ذؾظٝب ذزذِٝ ذغ س ذبق ذَهىظ١ ذٚ ٗو ذبؾ ١ ذضبُسذذ1151ٞ ذزق ذَٚهىظ١ ذو ٚملو٤

ٚملو٤ذوذَٚهىظ١ذسيؿٝذذذ2111سشلس ٤ذسيسٚغطٟذٖٚٛذَػىؿوضذٚ وذاذذ ٛظسض٠ذسيسسخ١ًٝذٚ ٗوذ

ذ1971َػ ٛزذ ٔذَػؿطذسسبظوْٞذٖٚٛذٚنٌٝذ١٦ٖٝذسألَطذ وحم طٚفذٚسيٓٗٞذملٔذسحمٓهطذٚ ٗوذ

ذٚملو٤ذ

ذؾٗوضؽذسحمهىظواذسشبوق١ذ2/5/2

وذٜٚ ىدلذسحم ًَٛواذَطنظ١ذٚؾلذْعوّذَ نيذرلٖوذَٔذبٚمل١ٝذسيؿٗطؽذٖٛذقو١ُ٥ذ ويهىبذٚغ

سيؿٗطؽذَؿىوحذسحمهىظ١ذٚزيًٝٗوذسيصٟذحيسزذبَونٔذسألٚمل١ٝذسحمدىًؿ١ذمل٢ًذضؾٛفذسحمهىظ١ذوذ

ذٚسزبسٍٚذسيىويٞذٜٛنحذَس٣ذٚجٛزذسيؿٗوضؽذ ذسحمهىظواذسشبوق١ذَٔذملسَٗوق

 ( فهارس المكتبات الخاصة19جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية العدد ة فهارس لممكتبات الخاص

 1796 16 يوجد
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 8094 75 ال يوجد

 %122 91 اإلجمالي 
ذ

%(ذسحمهىظواذسشبوق١ذٜٛجسذ ٗوذؾٗوضؽذ6ق17(ذٜىهحذبٕذْػظ١ذ)19ٚ وغىكطس٤ذسزبسٍٚذضقِذ)

%(ذَٔذسحمهىظواذسشبوق١ذ ذٜٛجسذ ٗوذؾٗوضؽذ;ذٜٚطج ذشيوذ4ق82وذٚ ذسحمكو ٌذظبسذْػظ١ذ)

سحمهىظواذ أ١ُٖٝذسيؿٗوضؽذ ذنطنٝبذبٚمل١ٝذسحم ًَٛواذمموذجي ٌذرفذق١ًذٚمل٢ذبقروبذٖصٙذ

ذسيٛقٍٛذريٝٗوذغٗالذٚغطٜ وقذذ

ذبؾهوٍذسيؿٗوضؽذذ2/5/3

ذنٛؾطذ ذملٔ ذسحمٝسس١ْٝ ذسيسضسغ١ ذنؿؿه ذٚقس ذَى سز٠ ذبؾهوٍ ذ  ذسيؿٗوضؽ ذنىوح ذبٕ ٚميهٔ

ؾهًنيذؾكطذَٔذبؾهوٍذسيؿٗوضؽذُٖٚو:ذسيؿٗوضؽذ ذؾهٌذنىوبذوذٚسيؿٗوضؽذس يهذل١ْٝٚذ

ذنُوذ ذسزبسٍٚذسيىويٞق

ذ

 ( أشكاؿ فهارس المكتبات الخاصة02جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية العدد أشكاؿ فهارس المكتبات الخاصة

 6095 12 في شكؿ كتاب أو دفتر 

 3795 6 الكتروني 

 %122 16 اإلجمالي 
 

وبذ(ذٜىهحذبٕذْػظ١ذسحمهىظواذسييتذيسٜٗوذؾٗوضؽذ ذؾهٌذنى21َٚٔذخالٍذسزبسٍٚذضقِذ)

%(ذٖٚٞذملظوض٠ذملٔذقو١ُ٥ذذبكطذسألٚمل١ٝذسحمٛجٛز٠ذ وحمهىظ١ذ ذزؾذلذبٚذنطسؽذوذَٚٔذ5ق62)

بَث١ًذسحمهىظواذسشبوق١ذسييتذٜٛجسذ ٗوذؾٗطؽذ ذؾهٌذنىوبذوذَهىظ١ذسيؿٝذذملظسذسهللذ ٔذ

ذ ذَٚهىظ١ذَػؿطذ ٔذَظوضىذآٍذضذِٝذذ631ْوقطذآٍذمحوزذٖٚٛذَسضؽذؾطٜ ١ذٚ ٗو ذو ٚملو٤

ذسيسٚغطٟذٖٚٛذقويبذجوَ  ذَٚهىظ١ذملظسذسيطمحٔذ ٔذغ سذآٍذذوقوٕذذ511ٞذٚ ٗو ٚملو٤ذو

ذ ذَٚؿطفذنط ٟٛذٚ ٗو ذَ ًِ ذسييتذيسٜٗوذذ2851ٖٚٛ ذسحمهىظوا ذْػظ١ ذبٕ ذظبس ذ ُٝٓو ذو ٚملو٤

%(ذٖٚٛذَٔذسألؾهوٍذسسبسٜث١ذٖٚٛذضبٌُذمل٢ًذسسبوغبذسآليٞذ5ق37ؾٗوضؽذضبػظ١ذ ًػهذ)

َٚٔذبَث١ًذسحمهىظواذسشبوق١ذذ وغىدسسّذبذسذسيدلسَخذذٚميىوظذ وحمط١ْٚذٚغٗٛي١ذسيىرسٜاذو

سهللذسيكو ذٖٚٛذَٛظـذ كػِذهذلْٚٞذوذَهىظ١ذبقر طسِٖٝذ ٔذملظسسييتذٜٛجسذ ٗوذؾٗطؽذسي
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ذ ذٚ ٗو ذٚسزٟذسيسٚسغط ذ ظًس١ٜ ذَػٝبذ ٔذمل٢ًذ ٔذذ2811سي القواذسي و١َ ذبق ذَٚهىظ١ ذو ٚملو٤

َٚهىظ١ذٚملو٤ذوذذ511ضبُسذآٍذٚس ذٖٚٛذَ ٝسذ ه١ًٝذسآلزسبذٚسي ًّٛذ ٛسزٟذسيسٚسغطذٚ ٗوذ

ذٚ ٗوذذ ذس يهذل١ْٝٚ ذٚسزٟذسيسٚسغط ذقرٝؿ١ ذض٥ٝؼذذبطٜط بقغوظٟذ ٔذذػنيذسحمػ طٟذٖٚٛ

ذٚملو٤قذ511

ذسيظٝوْواذسحمػح١ًذ ذؾٗوضؽذسحمهىظواذسشبوق١ذذ2/5/4

نًُوذنوْهذ ٝوْواذبٚمل١ٝذسحم ًَٛواذ ذسيؿٗطؽذَهى١ًُذنًُوذنوٕذشيوذبؾهٌذ ذ

ٕذٖصٙذسيظٝوْواذن ط٢ذقٛض٠ذٚسنر١ذذبسٜسذَهوٕذسيٛملو٤ذٚسيٛقٍٛذريٝ٘ذ ػطمل١ذوذنُوذب

سسبسٚزذٚسأل  وزذٚسحم وملذملٔذسيٛملو٤ذقظٌذس قالعذملًٝ٘ذوذٚسزبسٍٚذسيىويٞذٜٛنحذسيظٝوْواذ

ذسحمػح١ًذ ذؾٗوضؽذسحمهىظواذضبٌذسيسضسغ١قذ

ذ

ذ

 ( البيانات المسجمة في فهارس المكتبات الخاصة01جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية لعددا البيانات المسجمة في فهارس المكتبات الخاصة 

 122 16 العنواف

 8193 13 المؤلؼ

 4398 7 رقـ الوعاي في السجؿ

 3795 6 الموضوع

 1898 3 بيانات النشر 

 1095 0 عدد المجمدات والصفحات
ذ

ذ) ذضقِ ذسزبسٍٚ ذمل٢ًذ21ٜٚهؿـ ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذسييتذحيطمذبقروب ذسيظٝوْوا ذملٔ )

ذٚضقٞ ذؾٗطؽ ذنوٕ ذسيؿٗطؽذغٛس٤ ذ  ذسألٚفذذنػحًٝٗو ذسحمطنظ١ ذ  ذٜٚأنٞ ذو ذسيهذلْٚٞ بٚ

ذ) ذؾٗوضؽذ111سي ٓٛسٕذ ٓػظ١ ذسييتذ ٗو %(ذذٝاذحيطمذاٝ ذبقروبذسحمهىظواذسشبوق١

مل٢ًذنػحٌٝذسي ٓٛسٕذوذٖٚٛذَٔذسي ٓوقطذسشلو١َذسيسسي١ذمل٢ًذ١ٜٖٛذسيٛملو٤ذوذٚجو٤ذ ذسحمطنظ١ذ

سحملى٣ٛذسيؿهطٟذذ%(ذٖٚٛذملٓكطذَِٗذألْ٘ذحيسزذسحمػ٦ٍٛذمل3ٔق81سيثو١ْٝذسحمؤيـذ ٓػظ١ذ)

%(ذٖٚٛذملٓكطذمل٢ًذ8ق43يًٛملو٤ذوذٚ ذسحمطنظ١ذسيثويث١ذجو٤ذضقِذسيٛملو٤ذ ذسيػحٌذ ٓػظ١ذ)
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زضج١ذنظرل٠ذَٔذسأل١ُٖٝذألْ٘ذسيطس طذ نيذسيٛملو٤ذَٚهوْ٘ذمل٢ًذسيطفذوذٜٚأنٞذسحمٛنٛعذ ذ

ذ%(ذٖٚٛذٚقـذيًُرى٣ٛذسحمٛنٛملٞذيًٛملو٤ذوذبَوذ ٝوْواذسيٓؿط5ق37سحمطنظ١ذسيطس  ١ذ ٓػظ١ذ)

ذ) ذ ٓػظ١ ذسشبوَػ١ ذؾكسذجو٤اذ ذسحمطنظ١ ذٚنوضٜذذسيٓؿط( ذو ذسيٓوؾط ذو ذسيٓؿط %(ذ8ق18)َهوٕ

ذٚبخرلذٜأنٞذ ذو ذٚذسسثى٘ ذيًى طفذمل٢ًذسيهىوبذَٚس٣ذجٛزن٘ ٢ٖٚذَٔذسيظٝوْواذسيهطٚض١ٜ

%(ذ٢ٖٚذَؤؾطذٖوّذمل٢ًذذحِذ5ق12ملسزذس ًسساذٚسيكؿرواذ ذسحمطنظ١ذسيػوزغ١ذ ٓػظ١ذ)

ذسيٛملو٤قذ

ذغ ذمل٢ًذَو ذنوٕذسغىدسسَٗوذٚنأغٝػو ذنًُو ذنوٕذنٓعِٝذسحمهىظ١ذجٝسس ظلذؾإْ٘ذنًُو

ذٚحموذنوٕذنٓعِٝذسحمهىظ١ذٚرملسسزذسيؿٗوضؽذملٌُذؾينذ ذ ذو ٚس غىؿوز٠ذَٓٗوذغٗالذَٚٝػٛضس

ٜػىطٝ ذسيكٝوّذ ٘ذر ذؾدلذَؤٌٖذَٚسضبذوذيصسذٜكذلحذسيظوذاذنطٚض٠ذسغى و١ْذبقروبذ

ِذس ُٛملواذٚؾلذْعِذكٝوّذ ىٓعٝسحمهىظواذسشبوق١ذ وحمىدككنيذ ذصبوٍذسحمهىظواذيً

ذٚبغؼذمل١ًُٝق
ذ

ذ

ذسهؾوز٠ذَٔذسحمهىظواذسشبوق١ذذ2/6

ذ وغىدسسَٗوذ ذٚرمنو ذو ذ ٗو ذسألٚمل١ٝ ذنثط٠ ذبٚ ذَظٓوٖو ذ هدو١َ ذيٝػه ذسشبوق١ سحمهىظ١

ذٜىُثٌذ ذ ذسشبوق١ذصبىُ ذضبسٚز ذسحمػىؿٝسٜٔذَٔذسحمهىظ١ ذٚصبىُ  ذَٓٗوو ٚس غىؿوز٠

ذَٚٔذ ذ ذبغطن٘ ذٚبؾطسز ذسحمكط نيذقوذبذسحمهىظ١ ضبٝطِٗذَٔذسألٌٖذٚسحم وضفذٚسألقسقو٤

سيصٜٔذٜ طؾِٗذَ طؾ١ذجٝس٠ذقذٚسيٓػو٤ذٖٔذبنثطذسيؿ٦واذسغىدسسَوذٚسغىؿوز٠ذَٔذسحمهىظواذ

ذخسَواذَهىظ١ٝذ ذٚجٛز ذرفذملسّ ذ وهنوؾ١ ذيىٛسجسِٖذ ذسحمٓعٍذيؿذلساذق١ًٜٛ سشبوق١

ذ(ق45وذمذ2112ملو١َذنكسّذيًٓػو٤ذ ذضبوؾع١ذٚسزٟذسيسٚسغطذذ)ذَكظٌذوذ

ذرؾوز٠ذبقروبذسحمهىظواذسشبوق١ذَٔذَهىظونِٗذذ2/6/1

ٜكوؽذظبوحذسحمهىظ١ذسشبوق١ذ ذبزس٤ذضغويىٗوذ ؿ ويٝىٗوذْٚؿوقٗوذَٔذذٝاذنسسٍٚذسألٚمل١ٝذ

ذَٔذ ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذبقروب ذرؾوز٠ ذَس٣ ذٜٛنح ذسيىويٞ ذٚسزبسٍٚ ذ ذو ذَٓٗو ٚس غىؿوز٠

ذَهىظونِٗق

 خاصة مف مكتباتهـ ( مدى إفادة أصحاب المكتبات ال00جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية العدد مدى اإلفادة مف المكتبات الخاصة
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 4099 39 ممتازة

 0997 07 متوسطة

 0795 05 ضعيفة

 %122 91 اإلجمالي
 

ذ

ذ

ذ

 
ذمذى االفبدة من المكتببث الخبصت ( 6 رقم ) شكل

ذ

هىظواذسشبوق١ذٜىهحذسضنؿوعذسهؾوز٠ذَٔذسحمٚسيؿهٌذسحمطؾلذ ٘ذ(ذ22ٚ وغىكطس٤ذسزبسٍٚذضقِذ)

ذ) ذبؾوض ذؾكس ذ; ذَٚ وضؾِٗ ذبقرو ٗو ذجوْب ذبٕذ9ق42َٔ ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذبقروب ذَٔ )%

%(ذوذبَوذسيصٜٔذبؾوضٚسذ إٔذ7ق29رؾوزنِٗذممىوظ٠ذوذ ُٝٓوذ ًػهذْػظ١ذَٔذرؾوزنِٗذَىٛغط١ذ)

ذ) ذْػظ١ ذ5ق27رؾوزنِٗذَٔذَهىظونِٗذسشبوق١ذن ٝؿ١ذؾكسذ ًػٛس ذو ذسضنؿوعذ%( ذٜطج ذ ٚضعو

ذ ذَٔ ذسهؾوز٠ ذسألخط٣ ذسحمهىظوا ذَٔ ذ ػرلٖو ذَكوض١ْ ذسحمهوْٞ ذيكط ٗو ذسشبوق١ وذسحمهىظوا

 وهنوؾ١ذرفذملسّذسيىكٝسذ ًٛس٥حذسهملوض٠ذَٚٛسملٝسذسي ٌُذٚغرلٖوذَٔذنٛس طذسغىدسسّذ

ذَٔذسحمهىظ١ذسشبوق١ذ ذنكىكطذمل٢ًذسيكطس٤ذؾكطذوذ ذبٕذسهؾوز٠ ذ ويصنط ذٚجسٜط سحمهىظواق

ذمل٢ً ذسيكوضئ ذغرل ذنؿح  ذسشبوق١ ذدب ً٘ذذؾوحمهىظ١ ذَٓ٘ ذ ويكطب ذسيهىب ذؾٛجٛز ذ; سيكطس٠٤

ذًٜىؿهذريٝٗوذٜٚىكؿرٗوذمموذٜؿح ٘ذمل٢ًذسيكطس٠٤ق

ذَ ٛقواذسهؾوز٠ذَٔذسحمهىظواذسشبوق١ذ2/6/2

ذبٕذ) ذ)39بغؿطاذسيسضسغ١ %(ذ ذنٛجسذيسِٜٗذ9ق42(ذَٔذبقروبذسحمهىظواذسشبوق١ذ ٓػظ١

حمهىظواذسشبوق١ذ ٓػظ١ذ(ذَٔذبقروبذس52َ ٛقواذ ذسغىدسسّذسحمهىظواذسشبوق١ذوذ ُٝٓوذ)
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ذيٝػهذ1ق57) ذْػظ١ ذٖٚٞ ذ ذسحمث٢ًذَٔذَهىظونِٗ ذسهؾوز٠ ذزٕٚ ذَ ٛقواذذبٍٛ ذنٛسجِٗٗ ذ )%

ذ ويك١ًًٝذوذٚسزبسٍٚذسيىويٞذٜطقسذٖصٙذسحم ٛقواقذذ

ذ

 ( معوقات اإلفادة مف المكتبات الخاصة03جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية العدد معوقات اإلفادة مف المكتبات الخاصة

 7391 38 مؿ واألعباي المهنيةكثرة الع

 52 06 عدـ وجود وقت فراغ

 4490 03 وسائؿ االتصاؿ والترفيه األخرى

 4294 01 المكتبة غير منظمة

 3298 16 الجو المنزلي ال يشجع
ذ

ذ) ذضقِ ذسزبسٍٚ ذَٔذ24ٚ وغىكطس٤ ذسحمث٢ً ذسهؾوز٠ ذمتٓ  ذَ ٛقوا ذملس٠ ذٖٓوى ذبٕ ذٜىهح )

ذٚجو٤ذ ذسحمطنظ ذسي ٌُذٚسألملظو٤ذسحم١ٝٓٗذ ٓػظ١ذ)سحمهىظواذسشبوق١ذو %(ذ1ق١73ذسألٚفذنثط٠

ؾهثط٠ذس يىعسَواذسيٛظٝؿ١ٝذٚسحمػؤٚيٝواذس جىُومل١ٝذنؤثطذغًظوذمل٢ًذسهؾوز٠ذَٔذسحمهىظواذ

%(ذمموذجي ٌذسيٛقهذسحمدكلذ51وذٚجو٤ذملسّذٚجٛزذٚقهذؾطسؽذ ذسحمطنظ١ذسيثو١ْٝذ ٓػظ١ذ)

ذثِذ ذو ذجسس  ذسحمطنظ١ذذس نكوٍذٚسيذلؾٝ٘ذسألخط٣جو٤اذٚغو٥ٌذيًكطس٠٤ذٚس قالعذضبسٚزس

%(ذ;ذؾٛغو٥ٌذس نكوٍذسسبسٜث١ذذقًًهذسسبوج١ذرفذسحمهىظواذ أْٛسملٗوذ2ق44سيثويث١ذ ٓػظ١ذ)

ذسْىؿوضذ ذ  س ذٚخكٛقو ذَٚطوي ىٗو ذسيهىب ذؾطس٤ ذرف ذسسبوج١ ذقًًه ذنُو ذو سحمدىًؿ١

١ًذس ْذلْهذنُكسضذيًُ ًَٛواذٜػىطٝ ذسيؿطزذَٔذخالي٘ذسسبكٍٛذمل٢ًذَ ًَٛواذٖو٥

 كٛض٠ذغطٜ ١ذٚس قالعذمل٢ًذنطٛضذسي ًّٛذٚسحم وضفقذنالٖوذ ذسحمطنظ١ذسيطس  ١ذبٕذسحمهىظ١ذغرلذ

ذملذ4ق41َٓع١ُذ ٓػظ١ذ) ذسحم ًَٛواذَو ذٖٚٛذبَطذَ ٛمذذٝاذ ذميهٔذس ْىؿوعذ أٚمل١ٝ )%

ذنٓعٝ ذٚبخرلسذٜىِ ذو ذريٝٗو ذملٓسذسسبوج١ ذسيٛقٍٛذريٝٗو ذٚغطمل١ ذنهؿٌذغٗٛي١ ذ ططٜك١ ُٗو

ذسحمطنظ١ ذ  ذ)ذجو٤ ذ ٓػظ١ ذٜؿح  ذ  ذسحمٓعيٞ ذسزبٛ ذبٕ ذسحمٓعٍذ8ق31سشبوَػ١ ذؾوؾىكوز )%

ذمل٢ًذ ذغًيب ذ ؿهٌ ذٜؤثط ذ ذسخل ذسيهوؾ١ٝققق ذٚسهنو٠٤ ذسيى١ٜٛٗ ذَٔ ذسيكر١ٝ يًُٛسقؿوا

ذسيكطس٠٤ذٚسحمطوي ١ق

ذسشبسَواذسييتذنكسّذملٔذقطٜلذسحمهىظواذسشبوق١ذيًُ وضفذٚسألقسقو٤ذ2/6/3
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ذسشلسف ذسحمهىظ١ ذنكسَٗو ذسييت ذسشبسَوا ذَس٣ذذن س ذٜكوؽ ذٚ ٗو ذو ذٚجٛزٖو ذَٔ سألغوؽ

ذوذْٚعطسذألٕذصبىُ ذسحمػىؿٝسٜٔذَٔذسحمهىظ١ذسشبوق١ذ ظبوذٗوذبٚذؾؿًٗوذ ذبزس٤ذضغويىٗو

ذؾإْ٘ذٜٓظػٞذمل٢ًذ ذيصس ذٚسألقسقو٤ذٚسحم وضفذسحمكط نيذ; ذسألغط٠ ضبسٚزذٜٚكىكطذمل٢ًذبؾطسز

ذٚسذىٝ ذسحمػىؿٝسٜٔ ذَىطًظوا ذَ  ذنىٛسؾل ذَ ًَٛون١ٝ ذخسَوا ذنكسِٜ ذَٔذسحمهىظ١ وجونِٗ

ذسشبسَواذسييتذنكسّذملٔذقطٜلذسحمهىظواذسشبوق١قذسحم ًَٛواذوذٚسزبسٍٚذسيىويٞذٜٛنح

 
 ( الخدمات التي تقدـ عف طريؽ المكتبات الخاصة04جدوؿ رقـ )

 النسبة المئوية العدد الخدمات التي تقدمها المكتبات الخاصة لألصدقاي

 7095 66 اإلعارة لألصدقاي

 4790 43 اإلةداي 

 3298 08 طالع الداخمياال

 1493 13 التصوير

ذ

ذ) ذضقِ ذسزبسٍٚ ذخسَواذ ىُ ذ25ٚ وغىكطس٤ ذبض  ١ ذنكسّ ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذبٕ ذٜىهح )

ذسحمػىؿٝسٜٔذوذٚشيوذمل٢ًذسيٓرٛذسيىويٞذ:ذ

ذ)ذ-1 ذٜكسَٗو ذذٝا ذسألٚف ذسحمطنظ١ ذ  ذٚجو٤ا ذيألقسقو٤ ذسهملوض٠ ذَٔذ5ق72خس١َ )%

ذٜٚككس ذسيسضسغ١ ذضبٌ ذسشبوق١ ذن وٌَذذسحمهىظوا ذؾطق١ ذرنوذ١ ذ" ذسشبوضج١ٝ  وهملوض٠

ذ"ذ ذسحمهىظ١ ذجسضسٕ ذخوضد ذو ذي٘ ذسحمٓوغظني ذٚسيعَوٕ ذسحمهوٕ ذ  ذسحم ًَٛوا ذبٚمل١ٝ ذَ  سحمػىؿٝس

ذو ذم1991)قوغِ ذسحمهىظ١ٝذ178و ذسحمٛسز ذرنوذ١ ذعكىهوٖو ذٜىِ ذمل١ًُٝ ذؾٗٞ ذٖٚهصس )

ذيًُػىؿٝسٜٔذ غىدسسَٗوذخوضدذسحمهىظ١ق

ذ  ضذسألذ-2 ذ)رٖسس٤ ذسهٖسس٤ ذذٝاذخس١َ ذسيثو١ْٝ ذسحمطنظ١ ذ  ذٚجو٤ ذيألقسقو٤( ٚمل١ٝ

%(ذَٔذسحمهىظواذسشبوق١ذضبٌذسيسضسغ١ذوذٚميهٔذسغىػالٍذسيٓػذذسحمهطض٠ذَٔذ2ق47ٜكسَٗوذ)

ذسألٚمل١ٝذ ذنكسِٜذٖصٙذسشبس١َذق

ذ)ذ-3 ذٜكسَٗو ذذٝا ذسيثويث١ ذسحمطنظ١ ذ  ذٚجو٤ا ذسيسسخًٞ ذس قالع ذَٔذ8ق31خس١َ )%

كسذ ٗوذملسّذسيػُوحذ إملوض٠ذ  ضذبٚمل١ٝذسحم ًَٛواذسحمهىظواذسشبوق١ذضبٌذسيسضسغ١ذوذٜٚك

ذ ذزسخٌ ذنػىدسّ ذبٕ ذمل٢ً ذخوضجٝو ذسحمهىظ١ ذ  ذذسحمهىظ١ ذو ذمذ2112)سشبعميٞ ذبٕذ15و ذبٟ )
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ذمل١ًُٝذ ذذبهِ ذَ ١ٓٝ ذيهٛس ط ذٚؾكو ذسحمهىظ١ ذزسخٌ ذٜىِ ذسحمٛسز ذنًو ذَٔ س غىؿوز٠

١ذسحمهىظ١ذزسخٌذس غىدسسّوذٖٚصٙذسشبس١َذنكىكطذمل٢ًذبؾطسزذسألغط٠ذذٚسألقوضبذْعطسذيطظٝ 

ذسحمٓعٍقذ

ذ)ذ-4 ذٜكسَٗو ذذٝا ذسيطس  ١ ذسحمطنظ١ ذ  ذٚجو٤ا ذسيىكٜٛط ذسحمهىظواذ3ق14خس١َ ذَٔ )%

ذٚبذٝوْوذ ذ٢ٖٚذَٔذسشبسَواذسشلو١َذ ذطبىًـذبْٛسعذسحمهىظواذو سشبوق١ذضبٌذسيسضسغ١ذو

ٜهٕٛذسيىكٜٛطذ سٜاًلذيالغى وض٠ذٚخوق١ذ ذذوي١ذسحمٛسزذسييتذ ذٜػُحذ إملوضنٗووذ وهنوؾ١ذ

ذرفذبٕذسيىكٜٛطذٜهُٔذسسبؿوظذمل٢ًذسيٓػذذسيٓوزض٠ذٚسييتذنىأثطذ هثوؾ١ذس غى ُوٍق

ذ

ذ

ذ

ذ

 
 

 : التوصيات واملقرتحاتثالجا
 
 :سآلن١ٝ سيىٛقٝواذٚسحمكذلذوا نكسِٜ ميهٔ َٚٓوقؿىٗو سيسضسغ١ ْىو٥خ ن٤ٛ  

 سيىٛمل١ٝذ أ١ُٖٝذرْؿو٤ذسحمهىظواذسشبوق١ذٚسي ٌُذمل٢ًذربكٝلذَٝعس١ْٝذيإلْؿومذملًٝٗوذ

نعٜٚسٖوذ ويهىبذٚسألٚمل١ٝذسيثكوؾ١ٝذسييتذنٓوغبذنٌذبؾطسزذسألغط٠ذعوذٜػِٗذ ذنطغٝذذٚ

 ملوز٠ذسيكطس٠٤ذ ذس ىُ قذ

 ذسحمهىظواذ ذصبوٍ ذ  ذ وحمىدككني ذس غى و١ْ ذ هطٚض٠ ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذبقروب نٛمل١ٝ

ذٜؤز٣ذرفذغٗٛي١ذسغىدسسّذ ٚسحم ًَٛواذيىٓعِٝذٚنكٓٝـذبٚمل١ٝذسحم ًَٛواذ وحمهىظواذممو

 حمهىظ١ذٚس غىؿوز٠ذَٓٗوقس
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 سي ٌُذمل٢ًذنٛغٝ ذْطومذس غىؿوز٠ذَٔذسحمهىظواذسشبوق١ذَٔذخالٍذرنوذىٗوذيالغىدسسّذ

َٔذجوْبذسيظوذثنيذٚقالبذسي ًِذٚؾلذنٛس طذٜٚه ٗوذقوذبذسحمهىظ١ذمموذٜ سذنؿ ٌٝذ

 يسٚضٖوذ ذس ىُ ذق

 ذ سحمهىظواذ  سذبٕذنكّٛذجوَ ١ذغًُوٕذ ٔذملظسذسي عٜعذ إملالٕذضغظىٗوذسسبكٍٛذمل٢ًذٖصٙ

ٚؾو٠ذبقرو ٗوذغٛس٤ذملٔذقطٜلذسيؿطس٤ذبٚذسهٖسس٤ذخكٛقوذبْٗوذجوَ ١ذذسٜث١ذسيٓؿأ٠ذٚ ذ

 قٛضذنهٜٛٔذَكىٓٝونٗوق

 ذٚسييتذٜىٛق ذبٕذذٜٓوؾسذسيظوذا بقروبذسحمهىظواذسشبوق١ذسييتذملذٜ سذشلِذ ٗوذذوج١ذو

ذ ذسييت ذسي ١ًُٝ ذسحمؤغػوا ذمل٢ً ذ  طنٗو ذنٝوملٗو ذثِ ذَٚٔ ذسيٛضث١ نكسضذنى طضذهُٖوٍ

 بُٖٝىٗوذخكٛقوذسزبوَ واذٚسحمهىظواذٚسحمػوجسذسيهدل٣ق

 ذسيظوذا ذؾٗٞذذٜٓوؾس ذريِٝٗ ذسييتذنؤٍٚ ذسشبوق١ ذسحمهىظوا ذمل٢ً ذسحملوؾع١ ذ هطٚض٠ سيٛضث١

جع٤ذَٔذسيىوضٜذذسيثكو ذسحمل٢ًذٚسألغطٟذوذٚذب٣ٛذمل٢ًذبٚمل١ٝذَ ًَٛواذٖو١َذميهٔذبٕذ

 نػىؿٝسذَٓٗوذسألجٝوٍذسحمى وقظ١ق

 ذبكطذسحمهىظواذسشبوق١ذ وحملوؾع١ذ;ذنىهُٔذَ ًَٛواذملٔذسحمهىظواذذ ٝوْواملٌُذقوملس٠ذ

ٚبقرو ٗوذَٚوذذبٜٛ٘ذَٔذبٚمل١ٝذَ ًَٛواذوذَٚس٣ذس غىؿوز٠ذَٓٗوذوذمتٗٝسسذيًُؿوضن١ذ

  ذؾظه١ذَ ًَٛواذنهِذاٝ ذسحمهىظواذسشبوق١ذمل٢ًذَػى٣ٛذسحمًُه١ق

 نٛس طذٚبغؼذَ ١ٓٝذذؾطس٤ذنًوذسحمهىظواذسشبوق١ذٚؾلٚظسض٠ذسيثكوؾ١ذٚسهملالّذذنىٛفذبٕذ

  ذذوي١ذس غىػٓو٤ذملٓٗوذٚذبًٜٛٗوذرفذَهىظ١ذملو١َذٚرملوز٠ذنٓعُٝٗوذٚسهؾطسفذملًٝٗوق

 ذ ذيًُهىظوا ذسي ط ٞ ذس ذبوز ذسحمهىظواذذزمل٠ٛ ذا ١ٝ ذغطسض ذمل٢ً ذ١َٝٓٗ ذا ١ٝ هْؿو٤

ذسشبوق١ذٚنكسّذسحمؿٛض٠ذألقرو ٗوذ(ذنسملِذسحمهىظواذPLAسشبوق١ذ)

ذ

ذ

ذ
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 املصادر واملراجع 
ذ(ذقذنهٜٛٔذسحمهىظ١ذسشبوق١قذسيطٜوض:ذسحمؤيـ2116نًيبوذمل٢ًذ ٔذشٜبذسزبٓٝينذقذ)سألذ-1

ذسزبذ-2 ذملظسس ٔ ذسيؿطد ذب ٞ ذسيسٜٔ ذاوٍ ذ ذو ذٛظٟ ذذبكٝلذ1992)سيطمحٔ ذ/ ذسشبوقط ذقٝس ذق )

ذسيكوزضذبمحسذملطوذقذ رلٚاذ:ذزسضذسيهىبذسي ١ًُٝملظس

[ سيٓػد١ذس يهذل١ْٝٚذ] قؾٛسٍ(ذ7ٖدذوذ1434ذق)ذطن١ذَظٝ واذسيهىوبذٚرْىوج٘ذ ذسيػ ٛز١ٜذ-3
ذ3م(ذوذ12678عذوذ)قرٝؿ١ذسيؿطمذسألٚغطذ

ذ)ذ-4 ذبمحسذضبُسق ذسيؿوَٞذو ذٚ ذغٝس ذحمكطًرواذملًّٛذ2111ذػبذسهللذو ذسي ط ١ٝ (قسحمٛغٛمل١

ذَخذقذسيكوٖط٠ذ:ذسحمهىظ١ذسألنوزمي١ٝق3سحمهىظواذٚسحم ًَٛواذٚسسبوغظواق

ذهىظواذقذ رلٚاذ:ذَؤغػ١ذسيطغوي١ذ(قَكس١َذ ذنوضٜذذسيهىبذٚسحم1996محوز٠ذوذضبُسذَوٖطق)ذ-5

(ذقسحمهىظواذسشبوق١ذ ػطزس١ٜ:ذنوضخيٗوذٚسق ٗوقذبقطٚذ١ذز ًّٛذملويٞذوذ2112ذٝو٠ذوذذؿٝوٕقذ)ذ-6

ذٓط١ٓٝقطن١ًٝذسآلزسبذوذجوَ ١ذَٓىٛضٟذوذقػ

(قذسيطٜوض:ذ2(ذقذخسَواذسهملوض٠ذ ذسحمهىظ١ذسسبسٜث١ق)ذط2112سهللذ)سشبعميٞذوذغ ٛزذ ٔذملظسذ-7

ذٗسذسيٛق١َٝٓهىظ١ذسحمًوذؾ

ذملظسذ-8 ذؾ ظوٕ ذو ذ ذ2112سي عٜعق)خًٝؿ١ ذسحمهىظوا ذ: ذسسبسٜث١ ذ ذسي كٛض ذٚسحمهىظوا ذسيهىب (ق

ذَخذقذسيكوٖط٠ذ:ذسيسسضذسحمكط١ٜذسيًظٓو١ْٝقذ3سيػطبذسحمىأيلذق

(ذقسحمهىظواذسشبوق١ذ ذَه١ذسحمهط١َذقذَه١ذسحمهط١َذ1988سيًطٝـذملظسذسهللقذ)س ٔذزٖٝـذوذملظسذ-9

ذسٜث١ق:ذَطظ ١ذسيٓٗه١ذسسب

ذ)ذ-11 ذضبُس ذغطٜ  ذو ذسي ط ١ٝذ2111سيػطٜ  ذسحمًُه١ ذ  ذٚخسَونٗو ذسحمهىظوا ذٚنطٛض ذْؿأ٠ ذق )

ذق65-5مذمذ(ذوذ1عذوذ)7َخذقذذصب١ًذَهىظ١ذسحمًوذؾٗسذسيٛق١ٝٓسيػ ٛز١ٜذقذ

ذ-11 ذ)آٍ ذْوٜؿ١ق ذو ذٚس جىُومل١ٝذ(2119غًِٝ ذسيثكوؾ١ٝ ذسيى١ُٝٓ ذ  ذٚزٚضٖو ذسألغط٠ قَهىظ١

ذَ ذزضسغ١ ذيًُٛسقٔذسي ُوْٞذ: ذسحمًوذؾٗسذٝسس١ْٝذمل٢ًذضبوؾعيتذَػكطذٚظؿوضق صب١ًذَهىظ١

ذذذ261-226(ذوذمذمذ2عوذ)ذ15وذَخذذسيٛق١ٝٓ

ذ(قسحمهىظواذسسبسٜث١:ذَظوْٝٗوذٚدبٗٝعسنٗوقذسيطٜوض:ذزسضذسحمطٜذق1992سيًطٝـذ)قٛ ذوذملظسذ-12

ال١َٝ:ذ(قذَدٔذندوضٜذذسحمهىظدواذ ذسسبهدوض٠ذسي ط ٝد١ذسهغدذذذذذذ2112سهللذوذٜػدطٟذملظدسذسيػدينقذ)ذذذملظسذ-13

ْدددٛؾُدلذذ6وذندددوضٜذذس قدددالعذذ58-52مذمذ(وذ16عذوذ)ذ4قذؽسحمهىظدددواذسشبوقددد١قذندددوٕذسيىوضخيٝددد١ذ

 :َىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوحذ ذ-ق2118
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(ذقذسيكطس٠٤ذسيصن١ٝذ:ذنٝـذنكطبذ صنو٤ذققذ ػطمل١ذققذٚ وزضسىذ2117سي ظسيٞذوذغوجسقذ)ذ-14

ذ(ذقذسيهٜٛهذ:ذسه سسعذسيؿهطٟذيًٓؿطذٚسيىٛظٜ قذ2نظرلذ؟ذقذ)ط

(ذقسحمهىظواذسيؿدك١ٝذ ذضبوؾع١ذسحمٓٛؾ١ٝ:ذزضسغ١ذَٝسس١ْٝذقذ2115ملثُوٕذوذْٗوذضبُسقذ)ذ-15

ذقَكطن١ًٝذسآلزسبذوذجوَ ١ذسحمٓٛؾ١ٝذوذقػِذسحمهىظواذٚسحم ًَٛواذوذوذذغرلذَٓؿٛض٠ذضغوي١ذَوجػىرل

ذملظسذ-16 ذسيىدطٝط1998سيطمحٔذ)سي هطفذو ذق ذسحمًوذؾٗسذذ( ذَهىظ١ حمظوْٞذسحمهىظواقسيطٜوض:

ذسيٛق١ٝٓق

ذ طٜٗوٕذؾوضؽقذ)ذ-17 ذسي ٓو١ٜذعهىظ١ذسألغط٠ذق2118ملٝػ٢ذو ٚظسض٠ذذ–ذصب١ًذسيٛملٞذسهغالَٞ(ق

ذ82ذمذ(ذو519عذوذ)ذ45فذٚسيؿ٦ٕٛذسهغال١َٝذ ويهٜٛهذوذؽذسألٚقو

زضسغ١ذَػر١ٝذذ(قذَهىظواذسألؾطسزذ ذضبوؾع١ذزْكال:2114ؾهٌذوذذػٔذملظسذسيطذِٝقذ)ذ-18

ذٚقؿ١ٝقذضغوي١ذَوجػىرلذغرلذَٓؿٛض٠قذن١ًٝذسآلزسبذجوَ ١ذبّذزضَوٕذس غال١َٝذوذسيػٛزسٕق

(ذقسيكوٖط٠ذ:ذزسضذ3(قذَكوزضذسحم ًَٛواذٚن١ُٝٓذَكىٓٝواذسحمهىظواقذ)ط1995قوغِذوذذؿُهقذ)ذ-19

ذغطٜبق

ذقذضذغطٜب(قذَسخٌذيسضسغ١ذسحمهىظواذٚسحم ًَٛواقذسيكوٖط٠ذ:ذزس1991قوغِذوذذؿُهقذ)ذ-21

سحمٍٝٛذسيكطس١ٝ٥ذيس٣ذقالبذسيهًٝواذعروؾع١ذٚسزٟذسيسٚسغطقذ(قذ2112َكظٌذوذضنوذغ ٝسذ)-21

ذ59-1مذمذذ(ذوذ4عذ)ذ23ؽذذوذجوَ ١ذسحمٓٛؾ١ٝذ–صب١ًذحبٛثذن١ًٝذسآلزسبذ

(ذقذزٚضذسحمهىظواذسشبوق١ذ ذ2118سشلاليٞذوذضبُسذصبوٖسذٚذسيككطٟذوذضبُسذ ٔذْوقطقذ)ذ-22

ذ112-59ذمذمذ(ذو3عوذ)ذ28ؽوذذ١ذسحمهىظواذٚسحم ًَٛواذسي ط ١ٝصبًصبىُ ذسحم طؾ١ذقذ
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