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 دراسة مقداكقة :يف حمافظة وادي الدوارس ادؽتبات اخلاصة

 

 رضا سعقد عيل مؼبل

 جامعة شؾامن بـ ظبد افعزيز –أشتاذ مساظد ادؽتبات وادعؾقمات 

 

 هـ(41/1/4141هـ، وقبل للنشر يف 4141/ 41/2)قدم للنشر يف 

 

 .ادؽتبات،اخلاصة، وادي افدوارس الؽؾامت ادػتاحقة:

 ،هذه افدراشة إػ افتعرف ظذ واؿع ادؽتبات اخلاصة ذم حماؾظة وادي افدوارس هدؾت :مؾخص البحث

وفتحؼقؼ  .وتػعقؾ دورها ذم ادجتؿع ،ومدى اإلؾادة مـفا ،وضرق تـظقؿفا ،وجمؿقظاهتا ،ودواؾع تؽقيـفا

 ةاكاالشتبمات ادتعؾؼة هبا ظـ ضريؼ ـام تؿ مجع ادعؾق ،أهداف افبحث تؿ اشتخدام ادـفج ادقداين افقصػل

وادؼابؾة افشخصقة  باإلضاؾة إػ اشتخدام األشافقب اإلحصائقة فصقاؽة افـتائج بطريؼة ظؾؿقة. واكتفت 

افدراشة بؿجؿقظة مـ ادؼسحات فتقشقع كطاق االشتػادة مـ ادؽتبات اخلاصة وتطقيرها وتػعقؾ دورها ذم 

 ادجتؿع.

جامعة شؾامن بـ ظبد افعزيز مـ خالل ادؼسح افبحثل  تؿ دظؿ هذا ادؼوع بقاشطة ظامدة افبحث افعؾؿل ب-

 هـ.1433/أ/19رؿؿ 

 اإلصار ادـفجي  :أولً 

  :متفقد 1/1

يمرخ فؾؿؽتبات اخلاصة بقصػفا األؿدم بغ أكقاع 

ـام أهنا أحد افرواؾد ادفؿة فؾؿؽتبات افعامة  ،ادؽتبات

 ،واألـاديؿقة وافقضـقة ذم حال اكتؼاهلا فؾؿجتؿع

ادؼتـاة هبا تعؽس اهتاممات أصحاهبا  واألوظقة

افثؼاؾقة.ـاكت ادؽتبات اخلاصة أول أكقاع ادؽتبات 

وأوشعفا اكتشارا ذم احلضارة  ،وأـثرها ظددا ،طفقرا
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وؿؾام كجد ظاًدا أو أديًبا أو مػؽًرا  :افعربقة اإلشالمقة

 ،يرجع إفقفا فؾؿطافعة ،دون أن يؽقن فف مؽتبة خاصة

فقػ. وـان هلذه ادؽتبات دور ويستعغ هبا ذم افتل

ثؿ آفت إػ أن تؽقن مؽتبات ظامة  ،تعؾقؿل واضح

مػتقحة األبقاب فؾباحثغ وافدارشغ وافؼراء دون ؿقد 

( ويقيص اإلمام 57م، ص7217أو ذط. )ظبد اهلل،

ضؾبة افعؾؿ باحلرص ظذ تؽقيـ مؽتبة  ابـ اجلقزي

       فقؽـ فؽ مؽان ذم بقتؽ ختؾق ؾقف، " :خاصة بؼقفف

 "و حتادث شطقر ـتبؽ، و دمري ذم حؾبات ؾؽرك

  .( 731، ص1997 ،)ابـ اجلقزي

وذم افعرص احلديث بؾغت ادؽتبات اخلاصة درجة 

ومل تعد ظؿؾقة تؽقيـ  ،واشعة مـ االكتشار وافذيقع

أو حؽرا  ،ادؽتبات ومجع افؽتب وؿػا ظذ مجاظة معقـة

ت ؾؼد اكتؼ افتعؾقؿ وأشفؿ :ظذ ضبؼة مـ افـاس

 ،وأيرس تداوال ،افطباظة ذم جعؾ افؽتب أـثر اكتشارا

وأصبح ذم مؼدور ـؾ صخص متعؾؿ أن  ،وأؿؾ شعرا

 (. 87، ص 7مج ،7227تؽقن فف مؽتبة. )خؾقػة 

زى ظذ وؿد أؿقؿت بعض ادؽتبات افرشؿقة افؽ

ؾؼد ـاكت مؽتبة افرئقس :أشاس مـ ادؽتبات اخلاصة

دا افـقاة جمؾ 6722جقػرشقن اخلاصة ادمفػة مـ 

، 1996اجلديدة دؽتبة افؽقكجرس بعد حرؿفا )محادة 

( ـام ـاكت مؽتبة األمر مصطػل ؾاضؾ 734ص

 افـقاة األويل فدار افؽتب ادرصية. 

ومـ دالئؾ اهتامم افعامل افغريب بتؾؽ ادؽتبات ذم 

 Privateإكشاء مجعقة ادؽتبات اخلاصة :افعرص احلديث

Libraries Association (PLA)    وهك  :م1956ظام

افؽتب افـادرة وافؼقؿة دمؿع ظادل دحبل ومجاظل 

 ،دساظدهتؿ ذم تـظقؿ وؾفرشة جمؿقظاهتؿ افشخصقة

وتؼديؿ ادشقرة هلؿ ذم ـؾ ما يتعؾؼ بافؽتب 

ـام ؿامت اجلؿعقة بنصدار جمؾة ؾصؾقة  ،وادؽتبات

مـذ ظام ( The Private Library بعـقان ادؽتبة اخلاصة )

سؾط افضقء ظذ أخبار افؽتب وادؽتبات ت ،م1957

وظروض ظـ افؽتب  ،وافطباظة وادطابع ،اخلاصة

 The Private Librariesادـشقرة حديثا. )

Association,2013) 

وادؽتبات اخلاصة فقست جديدة ظذ ادؿؾؽة افعربقة 

افسعقدية ؾؼد ظرؾت مـذ افؼرن األول اهلجري وتقؾر 

وإتاحة  ،افعؾؿ وكؼهظذ إكشائفا أؾراد مفتؿغ ب

( 5ص ،7221ريع ـمصادرة فقـتػع هبا افـاس )افس

وتزخر حماؾظة وادي افدوارس ) مـ حماؾظات مـطؼة 

ؾؼد  :افرياض اجلـقبقة ( بؽثر مـ ادؽتبات اخلاصة

الحظ افباحث أثـاء ؿقامف بدراشة ظـ )ادققل افؼرائقة 

فدى ضالب افؽؾقات بؿحاؾظة وادي افدوارس( أن 

ذوى افطالب فدهيؿ مؽتبات خاصة ذم  ظددا مـ
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مما ـان مدظاة فؾؼقام هبذا افبحث فؾتعريػ  ،بققهتؿ

 ،هبذه ادؽتبات ـلحد األوجف افثؼاؾقة ذم هذا ادجتؿع

ومدى ،وـقػقة تـظقؿفا،وجمؿقظاهتا ،ودواؾع تؽقيـفا

وافعؿؾ ظذ تػعقؾ دورها ادعرذم ذم  ،اإلؾادة مـفا

وادؼسحات افتل ادجتؿع وذفؽ مـ خالل افـتائج 

 شقف ترصدها افدراشة. 

 أهداف الدراسة 1/2

اهلدف افرئقس هق افتعرف ظذ واؿع ادؽتبات اخلاصة 

 ،ذم حماؾظة وادي افدوارس ودورها ادعرذم ذم ادجتؿع

ـام يتػرع ظـ هذا اهلدف جمؿقظة مـ األهداف افػرظقة 

 تتؿثؾ ذم اآليت:  

 ظة وادي افتعرف ظذ ظدد ادؽتبات اخلاصة بؿحاؾ

 افدوارس ودواؾع تؽقيـفا.

  افتعرف ظذ جمؿقظات ادؽتبات اخلاصة

 وادماهاهتا افعددية وافـقظقة.

 .افتعرف ظذ إدارة ادؽتبات اخلاصة وـقػقة تـظقؿفا 

  افتعرف ظذ مدى اإلؾادة مـ ادؽتبات اخلاصة

 .ألصحاهبا وادحقطغ هبؿ

  افتعرف ظذ ادعقؿات افتل حتد مـ االشتػادة مـ

 ادؽتبات اخلاصة.

  وضع مؼسحات فزيادة االشتػادة مـ ادؽتبات

 .اخلاصة وتػعقؾ دورها ادعرذم ذم ادجتؿع

 أمهقة الدراسة 1/3

ادؽتبة اخلاصة مـ افرضوريات احلققية افتل تتطؾبفا 

وتعؽس مدى اكتشار افقظل  ،احلقاة احلديثة فؽؾ أرسة

ذم داخؾ ؾفل مرـز ثؼا ،بلمهقة افؽتاب ذم حقاة األؾراد

بام حتتقيف مـ  ،ادـزل يػقد مـفا مجقع أؾراد األرسة

وربام تمول هذه ادؽتبات إػ  ،مصادر ومراجع متـقظة

إحدى ادمشسات ذم ادجتؿع ؾتؽقن افػائدة أظؿ 

وتستؿد هذه افدراشة أمهقتفا مـ أمهقة  .وأصؿؾ

 ادؽتبات اخلاصة ويتؿثؾ ذفؽ ذم االظتبارات اآلتقة:

 ة طاهرة صحقة ذم أي جمتؿعادؽتبات اخلاص، 

 وهك مـ افرضوريات احلديثة فؽؾ أرسة. 

  ادؽتبات اخلاصة تؽشػ ظـ ادماهات ومققل

 .افؼراءة ذم ادجتؿع

  أمهقة ادؽتبات اخلاصة ودورها افثؼاذم وافػؽري

 ذم حقاة افػرد وادجتؿع.

  ادؽتبات اخلاصة تـشل ؽافبا  دقاجفة كؼص

 . اخلدمات ادؽتبقة ذم ادجتؿع

  ادؽتبات اخلاصة مػتقحة بصػة دائؿة بقـام

 ادؽتبات األخرى تؼدم خدماهتا ذم أوؿات حمددة.

  ؿؾة افبحقث افتل تتـاول ادؽتبات اخلاصة ظؿقما

 وذم افسعقدية بصػة خاصة.
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   حدود الدراسة 1/4

تتـاول افدراشة ادؽتبات اخلاصة ادقجقدة فدى 

 بادؿؾؽة حماؾظة وادي افدوارس أهايلأصحاهبا مـ 

وضبؼت افدراشة ظذ حماؾظة وادي ،افعربقة افسعقدية

 ،افدوارس وهل مـ حماؾظات مـطؼة افرياض اجلـقبقة

وهبا افعديد مـ افتجؿعات افسؽاكقة ما بغ مديـة 

 ،اخلامشغ ،افقالمغ ،وتشؿؾ ) افػرظة ،وؿرية وهجرة

وؽرها (  ،اجلقبة ،افؼاؾاء ،افـقيعؿة ،ادعتال ،افؾدام

. ـام تؿ  وضع م7213/ هـ1434ؽ خالل ظام وذف

هذه افتل تدخؾ ضؿـ  ختقار ادؽتباتظدة ضقابط ال

  :وهل افدراشة

 برصف  ،مؽتبة يمشسفا األؾراد ذم مؽان إؿامتفؿ

 افـظر ظـ حجؿ مؼتـقاهتا.

  صاحب ادؽتبة هق ادسئقل ظـ تزويدها بافؽتب

 واألوظقة وؾؼ مققفف وظذ كػؼتف اخلاصة. 

 اكب ظدد ؿؾقؾ مـ األصخاص تستخدم مـ ج

 )األهؾ واألصدؿاء(.

 مازافت ادؽتبة فدى صاحبفا أو آفت إػ افقرثة، 

أما ادؽتبات اخلاصة افتل آفت إػ ادمشسات 

افعامة ظـ ضريؼ اإلهداء أو افبقع ؾال تدخؾ ذم 

 .هذه افدراشةكطاق 

 

 مـفج الدراسة  1/5

 كظرا فطبقعة هذه افدراشة افتل تتطؾب احلصقل ظذ

ادعؾقمات ظـ افظاهرة اددروشة مـ افقاؿع ؾنن ادـفج 

وذفؽ دا يتقحف  :ادـاشب هق ادـفج ادقداين افقصػل

مـ رصد فؾظقاهر ادقجقدة بافػعؾ وحتؾقؾفا وحماوفة 

تصحقح مسارها، ـام اشتخدم افباحث ظدة أدوات 

  :جلؿع افبقاكات ـام يع

  :مراجعة اإلكتاج افػؽري ذم مقضقع افدراشة

حقث ؿام افباحث باالضالع ظذ أهؿ افبحقث 

وافدراشات افعربقة واألجـبقة افتل تتـاول 

 :وادقضقظات ذات افصؾة ،افدراشةمقضقع 

 ضار افـظري ظـ ادقضقع.وذفؽ فتؽقيـ اإل

 :ذم ضقء  اشتباكةؿام افباحث بتصؿقؿ  االشتباكة

( 32)اصتؿؾت ظذ االضالع ظذ افدراشات افسابؼة 

( 1)ادؾحؼ رؿؿ قع جقاكب افدراشة مج شماال تغطل

وفؾتلـد مـ مدى مالئؿة االشتباكة فتحؼقؼ أهداف 

( مـ أصحاب ادؽتبات 5ظذ ) اافبحث تؿ دمريبف

وؿد تػضؾقا بنبداء بعض ادالحظات حقل  ،اخلاصة

ؿ ؿام افباحث كػسف بتقزيع ث،األشئؾة وتؿ تعديؾفا

اكات ظذ أصحاب ادؽتبات اخلاصة ومجعفا االشتب

 راجعتفا وحتؾقؾفا.وم

 دؽتبات وذفؽ : مع أصحاب اادؼابالت افشخصقة
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بصقرة صحقحة واحلصقل  ةاكفضامن تعبئة االشتب

االشتعاكة  ظذ ادعؾقمات ادطؾقبة فؾدراشة. ـام تؿ

باالتصاالت افتؾقػقكقة فؾتقاصؾ مع أصحاب 

ة معفؿ. باإلضاؾة إػ ادؽتبات وحتديد مقظد فؾؿؼابؾ

  مـ خالل افزيد اإلفؽسوينافتقاصؾ اإلفؽسوين

وصبؽات افتقاصؾ االجتامظل فألصخاص افذيـ مل 

وأرشؾت هلؿ االشتباكة وؿامقا  ،أمتؽـ مـ مؼابؾتفؿ

 بتعبئتفا وإظادة إرشاهلا يل.

 ادعاجلة اإلحصائقة 1/6

فتقضقح  :تؿ اشتخدام اإلحصاء افقصػل افتحؾقع

ض ادتغرات ادرتبطة بؿقضقع افدراشة وـذفؽ ذم ظر

بقاكات افدراشة وكتائجفا ومتثؾت ذم افتقزيعات 

 .افتؽرارية واجلداول وافـسب ادئقية

 جمتؿع البحث وعقـة الدراسة 1/7

يتلفػ جمتؿع افدراشة مـ مجقع أصحاب ادؽتبات 

وكظرا فعدم تقؾر  ،اخلاصة ذم حماؾظة وادي افدوارس

إػ ؾؼد ؿام افباحث بافذهاب ،دفقؾ حيرصهؿ

وإدارة ة بادحاؾظة) افؽؾقات،ادمشسات احلؽقمق

وافؽؾقة ،افعؾؿل وادعفد،افسبقة وافتعؾقؿ ومدارشفا

وهقئة األمر  ،وادستشػك افعام وافعسؽري ،افتؼـقة

وادجؾس  ،بادعروف وافـفك ظـ ادـؽر، وادحاـؿ

وؽرها (  ،وبعض ادساجد ،وذـة افؽفرباء ،افبؾدي

 .صةفؾتعرف ظذ األؾراد افذيـ فدهيؿ مؽتبات خا

ـؾ مـ اظتؿدت افدراشة ظذ  ظقـة ظشقائقة صؿؾت  

( ؾرًدا 91) وبؾغت ،متؽـ افباحث مـ افقصقل إفقف

ؾضال ظـ  ،(7فدهيؿ مؽتبات خاصة )ادؾحؼ رؿؿ 

وجقد ـثر فدهيؿ مؽتبات خاصة وحافت طروؾفؿ 

قل إفقفؿ .. افخ ( دون افقص.)افسػر أو االكشغال

افتايل  ويقضح اجلدول ،وإدراجفؿ ضؿـ افدراشة

 ظدد األؾراد ذم ـؾ ؾئة.

 .يوضح عدد األفراد يف كل فئة من فئات جمتؿع الدراسة .(1جدول رقم )

 الـسبة ادئوية العدد الػئة الـسبة ادئوية العدد الػئة

 6.6 6 افطالب 79.7 77 اددرشقن

 4.4 4 األضباء ومعاوكقهؿ 16.5 15 أظضاء هقئة افتدريس باجلامعة

 3.3 3 ادفـدشقن 15.4 14 اريقنادقطػقن اإلد

 7.7 7 رجال أظامل 13.7 17 رجال افديـ وافدظقة

 %122 91 ادجؿقع 8.8 8 رجال افؼاكقن
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 ( عدد األفراد يف كل فئة من فئات جمتؿع الدراسة1شؽل رقم )

 

 أن هذا افـقع مـ ادؽتبات يـتؼ بغ اددرشغ تبغ 

 ل افديـ وافدظقةورجا ،وادقطػغ ،وأشاتذة اجلامعة

افؼائؿغ بافدظقة واإلرصاد وأئؿة ادساجد ورجال )

ورجال  ،(هقئة األمر بادعروف وافـفك ظـ ادـؽر

وهقئة افتحؼقؼ واالدظاء  )افؼضاة وادحامغ افؼاكقن

ـام  ورجال األظامل. ،وضالب افعؾؿ ،واألضباء ،(افعام

تػاوت بغ أصحاب ادؽتبات اخلاصة ذم  تبغ أن ثؿة

احلافة  ،افعؿر :اؾظة وادي افدوارس مـ حقثحم

افتعؾقؿل واحلافة  ادستقى،حمؾ اإلؿامة،االجتامظقة

ويقضح اجلدول افتايل  .افدخؾ افشفري،افقطقػقة

 تقزيع أصحاب ادؽتبات وؾؼ هذه ادتغرات.
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 ( يوضح توزيع أصحاب ادؽتبات اخلاصة وفؼا دتغرات الدراسة2جدول رقم )

 الـسبة ادئوية العدد ىادستو ادتغر

 77 72 شـة 32أؿؾ مـ  افعؿر

 76.4 74 شـة 39 - 32

 

 35.7 37 شـة 49 - 42

 17.1 11 شـة 59 -  52

 4.4 4 شـة 72 -62

 %122 91 ادجؿقع

 9.9 9 ؽر متزوج احلافة االجتامظقة

 92.1 87 متزوج

 %122 91 ادجؿقع

 73.6 67 مديـة حمؾ اإلؿامة

 16.5 15 ةؿري

 9.9 9 هجرة

 %122 91 ادجؿقع

 16.5 15 ممهؾ متقشط ادستقى افتعؾقؿل

 61.5 56 ممهؾ جامعل

 77 72 أظذ مـ جامعل

 %122 91 ادجؿقع

 9.9 9 آالف ريال 5أؿؾ مـ  افدخؾ افشفري

 75.3 73 آالف ريال 12أؿؾ مـ 

 64.8 59 آالف ريال ؾلـثر 12

 %122 91 ادجؿقع

 

يقجد مسؿقات ظدة :مصطؾحات الدراسة 1/8

فؾؿؽتبة اخلاصة مـفا ادؽتبة افشخصقة أو ادؽتبة 

 ـام تعددت تعريػات  ،.. افخ.ادـزفقة أو مؽتبة األرسة

 

ادؽتبة اخلاصة ما بغ تعريػات مرجعقة وتعريػات 

 أؾراد ومـفا 

  أودفقس اإلفؽسوين ؿامقسجاء ذم ODLIS   أن
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هل   private libraryخلاصة ادؼصقد بادؽتبة ا

برصف افـظر ظـ حجؿفا وال متقل مـ  ،مؽتبة

األمقال افعامة وبخاصة افتل يؿتؾؽفا ؾرد أو 

أرسة بؼصد االشتػادة اخلاصة مـفا أو مؽتبة كاٍد 

 (.Reitz,2013خاص أو ذـة )

  وأوردت ادقشقظة افعربقة دصطؾحات ظؾقم

ة اخلاصة ادؽتبات وادعؾقمات واحلاشبات أن ادؽتب

تطؾؼ ـذفؽ ظذ ادؽتبة  ،مؽتبة يؿتؾؽفا افػرد"هل 

افتل متؾؽفا مجعقة أو كاٍد وافتل ال يستخدمفا ؽر 

 ،)حسب اهلل "األظضاء وال متّقل بلمقال ظامة 

 ( 1858، ص 7، مج7221وافشامل، 

 ( بلهنا 7، ص 1988وظرؾفا ابـ دهقش )

ادؽتبات افتل يمشسفا افعؾامء واألدباء ذم "

هلؿ ويؼقمقن بتزويدها بافؽتب ظذ كػؼتفؿ مـاز

  "اخلاصة ـام يؼقمقن باإلذاف ظؾقفا 

 ( تعريػا 484، ص7مج ،7227وؿدم خؾقػة )

يؼقؿفا ذم  ،مؽتبة افػرد"خر فؾؿؽتبة اخلاصة بلهنا آ

مـزفف أو مؽتبف أو صافقكف، وتتؾقن ظادة بؾقن 

 ."اهتامماتف ورؽباتف وطروؾف اخلاصة

 ( بلهنا 17، ص7225وتعرؾفا ظثامن )" مؽتبات

يـشئفا األؾراد ذم مـازهلؿ أو مؽاتبفؿ خلدمة 

أؽراضفؿ اخلاصة وادحقطغ هبؿ مـ األهؾ 

وتظؾ ذم حقزهتؿ ذم مؽان إؿامتفؿ  ،واألصدؿاء

أو مؽاتبفؿ وؿد تمول بعد وؾاة أصحاهبا إػ أي 

وجمؿقظاهتا  ،مؽتبة رشؿقة أو تمول إػ افقرثة

واحتقاجاهتؿ  تدور ذم كطاق ختصص أصحاهبا

 ."واهتامماهتؿ اخلاصة

 بغ افتعريػات  اويري افباحث أن هـاك تؼارب

افسابؼة حقث تشر إػ أن ادؽتبات اخلاصة هك 

تؾؽ ادؽتبات افتل يمشسفا األؾراد ذم أماــ 

ا وهندويؼقمقن باإلكػاق ظؾقفا ويزو ،إؿامتفؿ

بلوظقة ادعؾقمات افتل تقاؾؼ مققهلؿ واهتامماهتؿ 

 .ةافؼرائق

 الدراسات السابؼة  1/9

تبغ وجقد ظدة دراشات هلا  ،بؿراجعة اإلكتاج افػؽري

  :ظالؿة بافدراشة احلافقة وهل

 ( ظـ ادؽتبات اخلاصة 1988دراشة ابـ دهقش )

ذم مؽة ادؽرمة وهك دراشة تارخيقة تـاوفت طفقر 

ودور ،ادؽتبات اخلاصة ذم مؽة ادؽرمة وتطقرها

دعرؾة، وظرضت افدراشة افعؾامء ذم كؼ افعؾؿ وا

فثامن وثالثغ مؽتبة خاصة وجدت ذم مؽة 

وهك تؾؽ ادؽتبات ،ادؽرمة ذم افعرص احلديث

افتل اكتؼؾت إػ ادؽتبات افعامة ظـ ضريؼ افؼاء 

 أو اإلهداء. 
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 ( وهدؾت هذه افدراشة إػ 7227دراشة حقاة )

افؽشػ ظـ أهؿ ادؽتبات اخلاصة ذم مديـة 

ويتضؿـ افبحث ثالثة ؾصقل ؽرداية اجلزائرية، 

وتؿ  "افشقخ أضػقش"مؽتبة  تـاول :األول

افتعريػ هبا وطروف تلشقسفا وما ظاصتف مـ 

افشقخ "تطقرات. أما افثاين: ؾؼد خصص دؽتبة 

تؿ افتعريػ بؿمشسفا وأظامفف وأثر  "صافح افعع

تـاول مؽتبة  :أما افثافث ،مؽتبتف ذم ادجتؿع

دمات افتل جعؾت وتـظقؿفا واخل "اآلباء افبقض"

 .مـفا مؽتبة ذات أمهقة ظؾؿقة ذم حػظ افساث

 ( هدؾت إيل افتعرف ظع 7225دراشة ظثامن )

ادؽتبات افشخصقة ذم صبغ افؽقم ) أحد مراـز 

حماؾظة ادـقؾقة بجؿفقرية مرص افعربقة( ودواؾع 

تؽقيـفا واالدماهات افعددية وافـقظقة فؾؿؼتـقات ذم 

ـظقؿ جمؿقظات ادؽتبات وإدارة وت،تؾؽ ادؽتبات

 .وافتعرف ظذ مدى اإلؾادة مـفا  ،افشخصقة

 ( دراشة تارخيقة 7228دراشة اهلاليل وافصؼري )

وجمتؿع ،تبدأ بافتعريػ بادؽتبات اخلاصة وأمهقتفا

ثؿ تتـاول أهداف ادؽتبات اخلاصة ،ادعرؾة وأمهقتف

وافدور افذي تؾعبف ذم خدمة ،ووطائػفا ورـائزها

ة ظذ مر افعصقر وخاصة جمتؿع جمتؿع ادعرؾ

 ادعرؾة ادعارص.

 ( وافتل هدؾت إػ 7229دراشة آل شؾقؿ )

ذم  غافعامكق غافتعرف ظذ وجفة كظر ادقاضـ

 ،حماؾظتل مسؼط وطػار حقل أمهقة مؽتبة األرسة

وافعقامؾ افتل تمثر ذم وجقدها مع تقضقح 

ومـ خالل .دورها ذم افتـؿقة افثؼاؾقة واالجتامظقة

ض افسابؼ يتضح أن مقضقع افدراشة احلافقة افعر

ادؽتبات اخلاصة ذم حماؾظة وادي افدوارس  "وهق 

إال أن افدراشة احلافقة  ،مل يسبؼ تـاوفف مـ ؿبؾ

مـ افدراشات افسابؼة ذم إثراء  أؾادت ـثراً 

 إضارها افـظري وبـاء أدواهتا وتػسر كتائجفا.

 

 الدراسة وكتائجفا :ثاكقا

جيابقة تؽشػ ظـ درجة طاهرة إ ادؽتبات اخلاصة

وهل تسفؿ ذم  ،افتحرض افتل وصؾ إفقفا ادجتؿع

 ،ظذ صؾة وؿرب مـ افؽتاب ـقظاء معرذم تـشئة جقؾٍ 

وتزداد أمهقتفا ظـدما تمول إػ ادجتؿع ظـ ضريؼ 

صاحب ادؽتبة أو ورثتف شقاء بنهدائفا أو بقعفا أو 

 حتقيؾفا إػ مؽتبة ظامة.

 تبات اخلاصةدوافع تؽوين ادؽ 2/1

جلؿقع أؾراد  ؿقياً  يعد إكشاء ادؽتبة اخلاصة حاؾزاً 

ـام تساظدهؿ ظذ أداء واجباهتؿ  ،األرسة ظذ افؼراءة

وإكجاز بحقثفؿ افتل تتطؾب افرجقع فؾؽتب وافبحث 
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 ( وخصقصاً 71، ص7226ظـ ادعؾقمات )األـؾبل، 

ويقضح اجلدول  ،ذم ؽقاب ادؽتبات افرشؿقة األخرى

ع تؽقيـ ادؽتبات اخلاصة ذم حماؾظة وادي افتايل دواؾ

 .افدوارس

 .دوافع تؽوين ادؽتبات اخلاصة .(3جدول )              

 الـسبة ادئوية العدد دوافع تؽوين ادؽتبات اخلاصة

 86.8 79 ؿرب افؽتب ظـد احلاجة إفقفا

 63.7 58 أمهقتفا ذم إثراء احلقاة افثؼاؾقة

 67.6 57 حب افؼراءة واؿتـاء افؽتب 

 57.7 48 إكجاز أظامل متعؾؼة بافقطقػة وافعؿؾ

 47.3 43 تعقيد األرسة ظذ افؼراءة وادطافعة    

 38.5 35 ؿصقر وظجز ادؽتبات افرشؿقة     

 

( يتضح 3مـ خالل اشتؼراء بقاكات اجلدول رؿؿ )

تعدد دواؾع تؽقيـ وإكشاء ادؽتبات اخلاصة وأن هذه 

اجة وافرضورة، ومتثؾ افداؾع ادؽتبات أوجدهتا احل

األول ذم      )ؿرب افؽتب ظـد احلاجة إفقفا(بـسبة 

%( ؾافؽتب وأوظقة ادعؾقمات ال ؽـك ظـفا، 86.8)

وـؾام ـاكت ؿريبة أمؽـ االضالع ظؾقفا ذم أي وؿت، 

ويـصح ظؾامء افسبقة بلن تؽقن افؽتب مقجقدة ذم 

عرؾة إػ بققتـا وؿريبة مـ أؾراد األرسة بحقث تتحقل اد

شؾقك يقمل وؿقؿل وتربقي ذم كػقشفؿ: ؾادعرؾة 

مؽتسبة يؽتسبفا ادرء مـ ادجتؿع ادحقط )ظقسك، 

(، بقـام جاء داؾع )أمهقة ادؽتبة اخلاصة 78، ص 7228

ذم إثراء احلقاة افثؼاؾقة( ذم ادرتبة افثاكقة بـسبة 

%( وهذا يعؽس مدى اؿتـاع أصحاب ادؽتبات 63.7)

فا ذم حقاهتؿ ؾفل تؼدم هلؿ افزاد افذي اخلاصة بلمهقت

يساظدهؿ ظذ افـؿق افعؼع وادعرذم. ومتثؾ افداؾع 

افثافث ذم )حب افؼراءة واؿتـاء افؽتب( 

%( ؾحب مجع افؽتب ومطافعتفا ظادة 67.6بـسبة)

يؽتسبفا افصغار مـ افقافديـ وتستؿر معفؿ ذم مجقع 

ظامل مراحؾ حقاهتؿ، وافداؾع افرابع متثؾ ذم )إكجاز أ

%( ؾافؽثر مـ 57.7متعؾؼة بافقطقػة وافعؿؾ( بـسبة )

أصحاب ادؽتبات اخلاصة يستػقدون مـفا ذم إكجاز 

افعؿؾ افقطقػل أو افدراد،ذم حغ صؽؾ داؾع 



 395  هـ(1436م/7215جامعة  ادؾؽ  شعقد، افرياض) ، 1، ع77جمؾة اآلداب، م                                                                  

%( 47.3)تعقيد األرسة ظذ افؼراءة وادطافعة( كسبة )

ؾقجقد افؽتب بادـزل رضورة ـبرة،يمدي إػ تعقيد 

ؼراءة واإلضالع،وخؾؼ جق ثؼاذم أؾراد األرسة ظذ اف

ذم ادـزل مما يدظؿ افسابط افثؼاذم فألرسة،وجاء )ؿصقر 

وظجز ادؽتبات افرشؿقة( ـلحد دواؾع تؽقيـ ادؽتبة 

األخرة وصؽؾ كسبة  اخلاصة ذم ادرتبة

%(وهذا افؼصقر ذم اخلدمات ادؽتبقة 38.5ؿدرها)

افرشؿقة بؿحاؾظة وادي افدوارس )شقاء افعامة أو 

جلامعقة( حيػز األؾراد ظذ تؽقيـ مؽتباهتؿ اخلاصة ا

 فتعقيض هذا افؼصقر.

 

 

 .دوافع تؽوين ادؽتبات اخلاصة . (2شؽل رقم )

 

 إدارة ادؽتبات اخلاصة 2/2

ادحرك األشاد فؽؾ افعؿؾقات افتل تؼقم  لاإلدارة ه

 ،وتشؿؾ ادقارد ادادية وافبؼية وادافقة،هبا ادؽتبات

هذه ادقارد بؼدر ما تـجح ادؽتبة ذم حتؼقؼ  وبؼدر تقؾر

هق  ؽافباً  وادسمول ظـ ـؾ هذه األمقر ،أهداؾفا

 صاحب ادؽتبة اخلاصة أو مـ يـقب ظـف. 

 

 موقع ومؽان ادؽتبة اخلاصة 2/2/1

حيتؾ مقؿع ادؽتبة أمهقة ـبرة، ؾادقؿع ادـاشب يضقػ 

ستػقديـ ألكف يعتز مـ ظقامؾ جذب اد:افؽثر إػ ادؽتبة

إػ ادؽتبة وتشجقعفؿ ظذ ارتقادها واالشتػادة مـ 

ويرـز ادختصقن ظذ رضورة تقؾر ظدد مـ ،خدماهتا

 :مـاشبة ادقؿع :ادقاصػات ذم مقؿع ادؽتبة تتؿثؾ ذم

يسفؾ افقصقل إفقف باإلضاؾة  متقشطاً  بحقث حيتؾ مؽاكاً 
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إػ ادقاصػات افصحقة ـجقدة افتفقية واإلضاءة افؽاؾقة 

 خدام ادؽتبة دون تعب أو مضايؼاتا يتقح اشتمم

اجلدول افتايل ويقضح  ،(168ص ،1998 ،)افعؽرش

 مؽان ادؽتبات اخلاصة حمؾ افدراشة.

 

 .مؽان ادؽتبة اخلاصة .(4جدول رقم )

 الـسبة ادئوية العدد مؽان ادؽتبة اخلاصة

 83.5 76 داخؾ ادـزل

 9.9 9 داخؾ ؽرؾتؽ اخلاصة

 6.6 6 مبـك مستؼؾ

 %122 91 اإلمجايل

 

( يتضح أن مقؿع ادؽتبة 4وباشتؼراء اجلدول رؿؿ )

%( 83.5داخؾ ادـزل جاء ذم ادرتبة األوػ بـسبة )

ؾؿعظؿ أصحاب ادؽتبات اخلاصة يػضؾقن أن تؽقن 

ادؽتبة داخؾ ادـزل مما يتقح جلؿقع أؾراد األرسة 

اشتخدامفا واالشتػادة مـفا بسفقفة ؾضال ظـ أن 

ـازل افسعقدية تتؿقز بؿساحاهتا افؽبرة وهك جمفزة اد

وجاء ذم  ،بؽؾ وشائؾ افراحة وافرؾاهقة واجلق افصحل

ادرتبة افثاكقة أن تؽقن ادؽتبة داخؾ ؽرؾة افشخص 

%( ؾفـاك بعض أصحاب ادؽتبات 9.9اخلاصة بـسبة )

رؾتف يـ يػضؾقن أن تؽقن ادؽتبة داخؾ ؽاخلاصة افذ

ترص اشتخدام ادؽتبة ظؾقف هق ما يؼ اخلاصة وؽافباً 

هـاك مـ يػضؾ ختصقص مبـًك مستؼال  وأخراً  ،ؾؼط

%( و هق أمر جقد إذا ما تقؾرت 6.6فؾؿؽتبة بـسبة )

 اإلمؽاكات ادادية.

ويرى افباحث أن ادؽتبة اخلاصة شقاء ـاكت ذم مبـك  

كف يـبغل أن يؽقن ا مـ ادـزل ؾنمـػصؾ أو ـاكت جزءً 

وأن  ،مـ جاكب أؾراد األرسة افقصقل إفقفا شفالً 

ـام يشسط ،يتقؾر هلا جق هادئ ومـاشب ؿدر اإلمؽان

 أن يتؿقز ادقؿع بافتفقية اجلقدة واإلضاءة افطبقعقة.

 مساحة ادؽتبات اخلاصة  2/2/2

مساحة ادؽتبة مـ افعقامؾ افتل تمثر ظذ ؾاظؾقة ادؽتبة 

وتتػاوت ادؽتبات اخلاصة ذم مساحاهتا ،واشتخدامفا

اإلمؽاكات ادادية و ،حلجؿ ادجؿقظات هبا ؼاً وؾ

ويـبغل أن يؽقن بادؽتبة مساحة  ،فصاحب ادؽتبة

وحقز ـاٍف ألوظقة  واإلضالعمـاشبة فؾؼراءة 

واجلدول افتايل يقضح ادساحات ،ادعؾقمات

 . ادخصصة فؾؿؽتبات اخلاصة حمؾ افدراشة

 

 .ادساحة ادخصصة لؾؿؽتبات اخلاصة .(5جدول رقم )

 ساحة ادخصصةاد

 لؾؿؽتبات اخلاصة

الـسبة  العدد

 ادئوية

 32.8 78 م(12أؿؾ مـ )

 77 72 م (12-19)

 47.7 43 م ؾلـثر(72)

 %122 91 اإلمجايل
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( يتبغ أن ؽافبقة ادؽتبات 5ومـ خالل اجلدول رؿؿ )

ويرجع ذفؽ فؽثرة  ،اخلاصة ذات مساحات ـبرة

ختصقص مساحة أوظقة ادعؾقمات ادؼتـاة مما يستقجب 

ؾضال ظـ ارتػاع مستقى افدخؾ فدى ،أـز فؾؿؽتبة

وجاء ذم ادرتبة األوػ  أصحاب هذه ادؽتبات.

م ؾلـثر( بـسبة 72ادؽتبات افتل تبؾغ مساحتفا )

أ.ؿبالن بـ حمؿد ومـ أمثؾتفا مؽتبة  ،%(47.7)

وهق مؼف تربقي وحمرر بجريدة اجلزيرة  اخلزيؿل 

ومؽتبة  ،وظاء 7122م وهبا 75وتبؾغ مساحتفا 

ري آل وثقؾف وهق ممفػ ـأ.بادي بـ ؾقحان بـ مص

 7222م وهبا 32وممرخ وتبؾغ مساحتفا 

احلؿقد شامل آل ظبدومؽتبة أ. ضارق بـ شعقد ،وظاء

م وهبا 35دظاء افعام وتبؾغ مساحتفا وهق حمؼؼ ذم اإل

ومؽتبة افشقخ مران بـ حمؿد ظؾقش  ،وظاء 4522

 وظاء. 15522م وهبا 64وهق داظقة وتبؾغ مساحتفا 

وجاء ذم ادرتبة افثاكقة ادؽتبات افصغرة افتل تؼؾ ظـ 

ومـ أمثؾتفا مؽتبة أ. مسقب بـ ،%(77م بـسبة )12

ظذ آل واذم وهق معقد بؽؾقة اآلداب وافعؾقم بقادي 

ومؽتبة  ،وظاء 522م وهبا 9افدوارس وتبؾغ مساحتفا 

سبقة د. كارص بـ حمؿد آل ظشقان وهق أشتاذ بؽؾقة اف

 ،وظاء 852م وهبا 9بقادي افدوارس وتبؾغ مساحتفا 

اهلل آل شؾطان وهق ضافب ومؽتبة أ. هذفقل بـ ظبد

تبؾغ مساحتفا بؽؾقة اآلداب وافعؾقم بقادي افدوارس و

وذم ادرتبة افثافثة جاءت ادؽتبات وظاء.  722م وهبا 9

م( بـسبة 19-12افتل تساوح مساحاهتا بغ )

فا مؽتبة أ. شعقد بـ ظذ كارص ومـ أمثؾت .%(47.3)

افقزرة وهق معؾؿ دراشات إشالمقة وتبؾغ مساحتفا 

عقد آل ومؽتبة أ. حمؿد بـ ش ،وظاء 7122م وهبا 15

اإلرصاد بافسبقة وافتعؾقؿ مسعقد وهق مدير افتقجقف و

ومؽتبة أ.  ،وظاء 7732م وهبا 15وتبؾغ مساحتفا 

شعقد بـ مبارك صاذم احلارثل وهق معؾؿ ومؼف 

ؿد و .وظاء 4422م  وهبا 16تربقي وتبؾغ مساحتفا 

أصحاب ادؽتبات اخلاصة ظـ رضاهؿ  أظرب معظؿ

واجلدول افتايل  ،ظـ مساحة مؽتباهتؿ وأهنا ـاؾقة

يقضح ذفؽ مدى ـػاية ادساحة ادخصصة فؾؿؽتبات 

 .اخلاصة

 

 .مدى ادساحة ادخصصة لؾؿؽتبات اخلاصة .(6جدول رقم ) 

 الـسبة ادئوية العدد ؽتبةادساحة ادخصصة لؾؿ

 76.9 77 كافقة

 23.1 21 غر كافقة

 %177 89 اإلمجايل

 

( أن ادساحة افتل 6ويالحظ مـ اجلدول رؿؿ )

خيصصفا أصحاب ادؽتبات اخلاصة دؽتباهتؿ ـاؾقة 
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ذم حغ يرى بعض أصحاب ،%(76.9بـسبة )

ادؽتبات اخلاصة أن مساحة مؽتباهتؿ ؽر ـاؾقة بـسبة 

%( ويرؽبقن ذم زيادة مساحتفا مما يدل ظذ 73.1)

يس مـ ـوظقفؿ بلمهقة ادؽتبة اخلاصة وأهنا جزء رئق

 .مؽقكات ادـزل

 والتجفقزات يف ادؽتبات اخلاصة األثاث 2/2/3

فدوره ذم احلػاظ  :حيتؾ األثاث ذم ادؽتبات أمهقة ـزى

ية اخلدمة وتسفقؾ تلد:ظذ ادجؿقظات وصقاكتفا

باإلضاؾة إػ أكف يساظد ظذ ويرس، ادؽتبقة بسفقفة

واجلق ادـاشب افذي جيذهبؿ تػقديـ،تقؾر افراحة فؾؿس

، 1997 ،فؾؿؽتبة وادؽقث هبا فػسات ضقيؾة. )صقذم

واجلدول افتايل يقضح ؾئات األثاث ،(737ص

 ذم ادؽتبات اخلاصة حمؾ افدراشة.وافتجفقزات 

 

 .اخلاصةاألثاث والتجفقزات يف ادؽتبات  .(7جدول رقم )

 الـسبة ادئوية العدد األثاث والتجفقزات

 85.7 78 مؽتب

 81.3 74 أرفف مػتوحة

 57.1 52 جفاز حاسوب

 47.7 37 أرفف مغؾؼة

 14.3 13 دوالقب حػظ

 4.4 4 فقديو

 

 

( ظـ األثاث وافتجفقزات ادتقؾر ذم 7اجلدول رؿؿ )

وجاء ذم مؼدمتفا ادؽتب بـسبة ،ادؽتبات اخلاصة

ثؿ ،%(81.3يؾقف األرؾػ ادػتقحة بـسبة )،(85.7%)

ثؿ أرؾػ مغؾؼة  ،%(57.1جفاز حاشب بـسبة )

 ،%(14.3ثؿ دوافقب حػظ بـسبة )،%(42.7بـسبة )

وـؾفا دمفقزات  ،%(4.4وأخرا جفاز ؾقديق بـسبة )

رضورية ومطؾقبة فضامن االشتػادة مـ أوظقة 

ـام جيب أن يتسؿ األثاث ،ادعؾقمات بسفقفة ويرس

 .تاكة واجلاذبقةباد

 ادقزاكقة ادخصصة لؾؿؽتبات اخلاصة 2/2/4

صاحب ادؽتبة اخلاصة هق ادسمول ظـ تدبر ادقارد 

ادافقة فدظؿ بـاء ادجؿقظات وتزويدها بلوظقة 

ادعؾقمات وافتجفقزات ادـاشبة وؽرها مـ افـػؼات 

وأصحاب ،وادرصوؾات افتل حتتاجفا ادؽتبة اخلاصة

يـػؼقن ظؾقفا بسخاء مؼدريـ  صة ظؿقماً ادؽتبات اخلا

إال أن بعضفؿ خيصص ،ذم افعؾؿ وأدواتف وحباً ،أمهقتفا

مقزاكقة حمددة هلا حتك ال تطغك تؽافقػ ادعقشة ظذ 

وافبعض اآلخر يـػؼ ظذ ادؽتبة دون  ،كصقب ادؽتبة

ويعؽس اجلدول افتايل مدى ،حتديد مقزاكقة معقـة

 ختصقص مقزاكقة فؾؿؽتبات اخلاصة.
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 .ختصقص مقزاكقة لؾؿؽتبات اخلاصة .(8جدول رقم )

 الـسبة ادئوية العدد ختصقص مقزاكقة

 19.8 18 كعم

 87.2 73 ل

 %177 91 اإلمجايل

 

( أن معظؿ 8ويتضح مـ خالل اجلدول رؿؿ )

%( ال 82.7أصحاب ادؽتبات اخلاصة بـسبة )

وأن ظؿؾقة ن مقزاكقة فؼاء أوظقة ادعؾقمات، خيصصق

فقس هلا مؼدار اء تتؿ ـؾام دظت احلاجة فذفؽ وؼاف

%( مـ 19.8ذم حغ أن ) ،معغ مـ ادال أو وؿت بعقـف

وهذه ،أصحاب ادؽتبات خيصصقن مقزاكقة صفرية

ومـ كامذج همالء ،ادقزاكقة ختتؾػ مـ صخص آلخر

األصخاص افذيـ خيصصقن مقزاكقة فؾؿؽتبة كجد 

رع هقئة افشقخ صجاع بـ شعقد آل وثقؾة وهق رئقس ؾ

األمر بادعروف وافـفك ظـ ادـؽر بافـقيعؿة وخيصص 

ما ريال. أ 11.222ريال ودخؾف افشفري  322

اهلل آل راـان وهق ضافب جامعل أ.مصعب بـ ظبد

ريال مـ  122وخيصص مقزاكقة صفرية ؿدرها 

وخيصص أ.  ،ريال 1222مؽاؾلتف افشفرية افتل تبؾغ  

اآلداب  مسقب بـ ظذ آل واذم وهق معقد بؽؾقة

ريال صفريا مـ دخؾف افشفري  522وافعؾقم حقايل 

بقـام خيصص افشقخ بادي بـ  ،ريال 17.222وافبافغ 

حمؿد ظؾقش وهق مدير افدظقة واإلرصاد حقايل 

 15.222أـثر  ودخؾف افشفري  ريال وأحقاكاً  1222

 ريال.

ويرى افباحث رضورة ؿقام صاحب ادؽتبة اخلاصة 

إلكػاق ظذ ادؽتبة بتخصقص مبؾغ مايل معغ ف

 ،.. افخ.واحتقاجاهتا مـ أوظقة معؾقمات ودمفقزات

وال ماكع أن يزيد هذا ادبؾغ ـؾام شؿحت طروؾف ادادية 

 بذفؽ وخصقصا أثـاء ؾسات إؿامة معارض افؽتب.  

 جمؿوعات ادؽتبات اخلاصة  2/3

ادجؿقظات ـؾ ما تؼتـقف ودمؿعف ادؽتبة مـ أوظقة 

مطبقظة ـافؽتب وافصحػ  معؾقمات شقاء أـاكت

اد افسؿعقة وافبرصية وادجالت أم ؽر مطبقظة ـادق

وجمؿقظات ادؽتبة هل افعـرص  ،فؽسوكقةواألوظقة اإل

ؾادؽتبات تتشابف إػ حد ـبر ذم  :ادحدد هلقية ادؽتبة

بقـام  ،كظؿ افتصـقػ وافتـظقؿ وأكقاع اخلدمات ادؼدمة

جمؿقظاهتا افتل تستؿد ادؽتبة وجقدها احلؼقؼل مـ 

يؿقزها ظـ ؽرها مـ ادؽتبات   خاصاً  تؽسبفا ضابعاً 

 .ـام أهنا مـ معاير احلؽؿ ظذ ؾاظؾقة ادؽتبة ،األخرى

 (.35،ص1995،)ؿاشؿ

 حجم أوعقة ادعؾومات يف ادؽتبات اخلاصة 2/3/1

تتػاوت أحجام أوظقة ادعؾقمات ذم ادؽتبات اخلاصة 

وؿدرتف ظذ  ،بفاالهتاممات واحتقاجات صاح تبعاً 
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واجلدول ،تزويد مؽتبتف بلوظقة ادعؾقمات افتل يرؽبفا

افتايل يقضح ظدد أوظقة ادعؾقمات ذم ادؽتبات 

 اخلاصة حمؾ افدراشة.  

حجم جمؿوعة أوعقة ادعؾومات يف ادؽتبات  .(9جدول رقم )

 .اخلاصة

حجم جمؿوعة أوعقة 

 ادعؾومات

 الـسبة ادئوية العدد

 73.1 71 ءوظا 522أؿؾ مـ 

 

 

 

 

   .(9جدول رقم )تابع 

حجم جمؿوعة أوعقة 

 ادعؾومات

 الـسبة ادئوية العدد

 79.7 77 وظاء 999 -522

 17.1 11 وظاء 1499 -1222

 9.9 9 وظاء 1999 – 1522

 75.3 73 وظاء ؾلـثر 7222

 %122 91 اإلمجايل

 

( حجؿ جمؿقظات أوظقة ادعؾقمات ذم 3صؽؾ رؿؿ )

وافشؽؾ ( 9باشتؼراء اجلدول رؿؿ ) .اخلاصة ادؽتبات

يتضح أن ظدد ادؽتبات اخلاصة حمؾ افدراشة ادرؾؼ بف 

وأن هـاك تػاوًتا  ،( مؽتبة91بؾغت إحدى وتسعغ )

 :ذم أحجام هذه ادؽتبات ظذ افـحق افتايل

 999 -522مؽتبات تساوح ظدد األوظقة هبا مـ )

تبة األوػ مؽتبة خاصة وحتتؾ ادر 77وظددها ،وظاء(

مـ أمثؾتفا مؽتبة ظبد افرمحـ و،%(79.7بـسبة )
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اهلل مـصقر افدورسي وهق مدرس تاريخ وهبا ظبد

ومؽتبة مجعان بـ ظبد اهلل مجعان وهق مدير ،وظاء 822

ومؽتبة افشقخ  ،وظاء 522مرـز صحل ادعتال وهبا 

ماجد بـ حسـ آل كاهش افقدظاين وهق رئقس 

 وظاء.    652ا ادجؾس افبؾدي ورجؾ أظامل وهب

مؽتبة  73وظددها  ،وظاء وأـثر( 7222مؽتبات هبا )

ومـ  ،%(75.3خاصة وحتتؾ ادرتبة افثاكقة بـسبة )

وهبا   أمثؾتفا مؽتبة افشاظر ظبد اهلل بـ محر آل شابر

افرمحـ بـ شعد آل ومؽتبة ظبد ،وظاء 7832حقايل 

رف تربقي بافسبقة وافتعؾقؿ وهبا ـحاؿان وهق مش

ومؽتبة د. شػر بـ بخقت اددرع وهق  ،ءوظا 7852

 3222أشتاذ بجامعة شؾامن بـ ظبد افعزيز  وهبا 

ومؽتبة افشقخ بادي بـ حمؿد ظؾقش وهق مدير ،وظاء

 .وظاء 14222افدظقة واإلرصاد بادحاؾظة وهبا 

مؽتبة  71وظددها ،وظاء 522مؽتبات هبا أؿؾ مـ 

%( وهل 73.1خاصة وحتتؾ ادرتبة افثافثة بـسبة )

مـ أمثؾتفا مؽتبة أ. مصعب و،مؽتبات صغرة احلجؿ

 322اهلل آل راـان وهق ضافب جامعل وهبا بـ ظبدا

ومؽتبة افشقخ ؾفد بـ حمؿد افسبقعل وهق  ،وظاء

رئقس دوائر افتحؼقؼ واالدظاء افعام بادحاؾظة وهبا 

ومؽتبة د. حسـ بـ ماجد آل كاهش وهق  ،وظاء 472

 وظاء. 322ضابط ضبقب وهبا 

-1222ت تساوح ظدد األوظقة هبا مـ )مؽتبا

مؽتبة خاصة وحتتؾ ادرتبة  11وظددها  ،وظاء(1499

ومـ أمثؾتفا مؽتبة أ.متعب ،%(17.1افرابعة بـسبة )

بـ صؼر آل درظان وهق حمارض بؽؾقة افسبقة وهبا 

ومؽتبة افشقخ شعد بـ شعقد افصػار  ،وظاء 1222

تبة ومؽ،وظاء 1222 وهق وـقؾ ادعفد افعؾؿل وهبا

اهلل بـ ؾفد آل هؼشة وهق مدير ذـة ادفـدس ظبد

 وظاء. 1722افؽفرباء وهبا 

 1999 -1522مؽتبات تساوح ظدد األوظقة هبا مـ )

مؽتبات خاصة وحتتؾ ادرتبة  9وظددها  ،وظاء(

اهلل  ومـ أمثؾتفا مؽتبة أ.ظبد ،%(9.9اخلامسة  بـسبة )

يرية بـ خافد آل واذم وهق مقطػ بندارة افتخطقط بؿد

مؽتبة افشقخ حمؿد بـ و،وظاء 1522افتعؾقؿ وهبا 

 1622مبارك افؼاذم وهق معؾؿ متؼاظد وداظقة وهبا 

مؽتبة افشقخ مسعقد بـ مسػر احلباين وهق و ،وظاء

وـقؾ هقئة األمر بادعروف وافـفك ظـ ادـؽر وهبا 

 وظاء. 1972

 الجتاهات الشؽؾقة ألوعقة ادعؾومات 2/3/2

خلاصة ظذ أصؽال خمتؾػة مـ أوظقة ادؽتبات ا حتتقي

فشؽؾ  وؿد تؿ تقزيع األوظقة وؾؼاً  ،ادعؾقمات

 واجلدول افتايل يقضح ذفؽ.  ،األوظقة
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 .( الجتاهات الشؽؾقة ألوعقة ادعؾومات17جدول رقم ) 

الجتاهات 

الشؽؾقة ألوعقة 

 ادعؾومات

الـسبة  العدد

 ادئوية

عدد ادؽتبات 

 ادوجود هبا

 91 74.6 177517 الؽتب

 رشائط

 الؽاسقت

17773 11.8 53 

الصحف 

 وادجالت

17989 7.6 69 

 
 

 

 

 

 .( 17جدول رقم )تابع 

الجتاهات الشؽؾقة 

 ألوعقة ادعؾومات

الـسبة  العدد

 ادئوية

عدد 

ادؽتبات 

 ادوجود هبا

األوعقة 

 اللؽرتوكقة

6868 4.8 52 

 26 1 1427 رشائط الػقديو

 9 7.2 377 ادخطوصات

  177 144797 ادجؿوع

 

 

 

.(. الجتاهات الشؽؾقة ألوعقة ادعؾومات4شؽل رقم )
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يتضح ادرؾؼ وافشؽؾ ( 12ومـ خالل اجلدول رؿؿ )

ذم أوظقة ادعؾقمات ذم ادؽتبات  أن هـاك تـقظاً 

ؾؼد جاء ذم ادرتبة األوػ افؽتب بـسبة  ،اخلاصة

ؽتاب ؾاف :%( وتقجد ذم مجقع ادؽتبات اخلاصة74.6)

 ،ـان إػ ظفد ؿريب افقشقؾة افقحقدة فؾؼراءة وافثؼاؾة

طفقر افعديد افرؽؿ مـ افتطقر افتؼـل اهلائؾ ووظذ 

مـ افقشائؾ افثؼاؾقة األخرى افتل تـاؾس افؽتاب 

بؿؽاكتف بصػتف وظاء  ادطبقع إال أكف ال يزال حمتػظاً 

وتضؿ بعض مؽتبات افدراشة ـتب ،افثؼاؾة األول

خاصة تؾؽ ادؽتبات افتل آفت إػ كادرة وبؿقؿة و

اهلل بـ ـ ضريؼ افقراثة مثؾ مؽتبة أ. ظبدأصحاهبا ظ

خافد مقذم آل مسقب ؾؼد ـاكت فقافده افشقخ خافد 

ضارق بـ  ومؽتبة أ. ،بـ مقذم آل مسقب  ثؿ آفت إفقف

شعقد شامل آل ظبد احلؿقد وافتل احتقت ظذ بعض 

دهيؿ ممفػات أجداده ذم افؼرن ادايض حقث ـاكت ف

ومؽتبة أ. شعقد بـ ظذ  ،مؽتبات وممفػات خاصة

ألبقف افشقخ ظذ بـ كارص كارص افقزرة ؾؼد ـاكت 

وظضق  )وـقؾ وزارة افسبقة وافتعؾؿ شابؼاً افقزرة

بادي بـ ومؽتبة ادمرخ أ.،جمؾس افشقرى( ثؿ آفت إفقة

صاحب ـتاب )ؿبقؾة  ؾقحان مرصي آل وثقؾف

اجلغراؾقة  وافتل تضؿ ظدد مـ افؽتب،افدوارس(

قة ذائط وجاء ذم ادرتبة افثاك،وافتارخيقة افـادرة

مؽتبة مـ  53وتقجد ذم %( 11.8افؽاشقت بـسبة )

وربام يرجع ذفؽ إػ   :ادؽتبات اخلاصة حمؾ افدراشة

وتعد  ،أن هذه ادؽتبات يغؾب ظؾقفا افطابع افدظقي

ذائط افؽاشقت مـ افقشائؾ ادػضؾة فدى أصحاهبا 

ثؿ جاءت  ،ؿفا وشفقفة اشتخدامفاوذفؽ فصغر حج

%( 7.6افصحػ وادجالت ذم ادرتبة افثافثة بـسبة )

مؽتبة دا حتقيف مـ أخبار متـقظة تػقد ذم  69وتقجد ذم 

وذم ،متابعة األحداث اجلارية وؿضايا افساظة ذم افعامل

ادرتبة افرابعة جاءت األوظقة االفؽسوكقة بـسبة 

ل تتاح ظذ وشقط مؽتبة وافت 57%( وتقجد ذم 4.8)

وافؽتب ،إفؽسوين وتتؿثؾ ذم األؿراص اددجمة

وؽرها مـ ادقاد ادتاحة ظذ ،االفؽسوكقة

وذفؽ :وربام يرجع ذفؽ فؽقهنا أـثر متعة،اإلكسكت

الحتقائفا ظذ افـص وافصـقت وافصقرة وؽرها مـ 

أكامط افعروض وافقشائط ادتعددة. ؾؼد أصارت 

م 7223ذم ؾركسا ظام  إحدى افدراشات افتل أجريت

%( مـ اجلؿفقر افػركيس بدأ يعزف ظـ 52إػ أن )

ذاء افؽتب ويتجف إػ اإلكسكت ـؿصدر فؾؿعؾقمات 

وتؾتفا ذم ادرتبة ،(4ص ،7227 ،)افعبدػ.وادتعة

 76%( وتقجد ذم 1اخلامسة ذائط افػقديق بـسبة )

 ،مؽتبة ؾفل حتؿؾ معؾقمات بافصقت وافصقرة

جاءت  وأخراً ،وحتتاج إػ أجفزة خاصة فتشغقؾفا
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%( وذفؽ 2.7ادخطقضات ذم ادرتبة افسادشة بـسبة )

ومعظؿ  ،يرجع إػ كدرهتا وصعقبة احلصقل ظؾقفا

ادخطقضات ذم مؽتبات افدراشة مصقرة وافؼؾقؾ مـفا 

 مؽتبة أ.ضارق وأهؿ جمؿقظة مـفا ادقجقدة ذم،أصؾقة

ظذ  ؿقد وافتل حتتقيبـ شعقد بـ شامل آل ظبد احل

بتحؼقؼ ـتب وذفؽ الصتغافف  ،خمطقضة 722حقايل 

كظؿ افدرر  :وفف ممفػات وحتؼقؼات مـشقرة مـفاافػؼف 

فعؿدة ذم ا،م7212افسـقة ذم افسر افزـقة فؾعراؿل 

ؿدامف البـ ظذ مذهب اإلمام ابـ حـبؾ افػؼف 

 .م7217

 الجتاهات ادوضوعقة ألوعقة ادعؾومات 2/3/3

سبة دقضقظات األوظقة ادؼتـاة بادؽتبات اخلاصة وبافـ

ؾنهنا تعتؿد ظذ كقع افتخصص أو افتخصصات افتل 

وؿد تؿ ،يؾؿ هبا أو يؿقؾ إفقفا صاحب تؾؽ ادؽتبة

فـظام  تقزيع األوظقة ظذ ادجاالت ادقضقظقة وؾؼاً 

 واجلدول افتايل يقضح ذفؽ. ،ديقي افعؼي
  

 .ضوعقة ألوعقة ادعؾوماتالجتاهات ادو. ( 11جدول رقم )

ادجالت ادوضوعقة 

 ألوعقة ادعؾومات

 الـسبة ادئوية العدد

 47.8 68826 افدياكات

 16 73284 ادعارف افعامة

 12.7 14718 افعؾقم االجتامظقة

افتاريخ واجلغراؾقا 

 وافساجؿ

17675 8.8 

 8.7 11798 اآلداب

 4.8 6884 افؾغات

 1.6 7373 افػؾسػة وظؾؿ افـػس

 1.1 1518 افػـقن

 2.9 1792 افعؾقم افبحتة

 2.7 944 افعؾقم افتطبقؼقة

 %122 144292 ادجؿقع
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 ( الجتاهات ادوضوعقة ألوعقة ادعؾومات5شؽل رقم )

 

( يتضح أن جمال 11ومـ خالل اجلدول رؿؿ )

افدياكات يليت ظذ ؿؿة هذه ادقضقظات بـسبة 

أصحاب ادؽتبات هيتؿقن %( ويبدو أن معظؿ 47.8)

بافدراشات اإلشالمقة ـعؾقم افؼرآن واحلديث 

ؾادجتؿع افسعقدي جمتؿع مممـ  ،وافتقحقد وافػؼف

ومتؿسؽ بعؼقدتف وهيتؿ بافؼراءة ذم ادقضقظات 

 وجاءت ،افديـقة افتل تقثؼ ظالؿتف بربف وتػقده ذم حقاتف

امة ادرتبة افثاكقة بـسبة أوظقة ادعارف وافثؼاؾة افع

ألهنا حتقى معؾقمات ظامة دمذب مجقع  :وذفؽ%(16)

أن  "مدير مؽتبة افعبقؽان"ويذـر حمؿد افػريح ،افؼراء

ـتب ادعارف افعامة تشؽؾ أظذ كسبة مبقعات ذم 

 ،ؼق األوشطـافسقق افسعقدي )صحقػة اف

وتلتك افعؾقم االجتامظقة ذم ادرتبة  ،(3ص  ،هـ1434

ضقظات تربقية %( وهك تضؿ مق12.7افثافثة بـسبة )

فذا يؽقن هـاك إؿبال  :واجتامظقة هتؿ األرسة وادجتؿع

وجاء ذم ادرتبة افرابعة جمال  ،ظذ اؿتـائفا وؿراءهتا

%( ويرجع 8.8افتاريخ واجلغراؾقا وافساجؿ بـسبة )

االهتامم بلوظقة هذا ادجال دا يتقحف مـ افتعرف ظذ 

خزات ودمارب اآلخريـ ؾضال ظـ افتعرف ظذ 

وجاء ذم ادرتبة اخلامسة جمال ،بالد ادختؾػة وثؼاؾتفااف

ألن ؿراءة أوظقة األدب تسؿق  :%(8.7اآلداب بـسبة )

 ،بافذوق وافقجدان ـام أهنا ال ختؾق مـ ادتعة وافتسؾقة

%( 4.8وجاء ذم ادرتبة افسادشة جمال افؾغات بـسبة )

ومعظؿ هذه األوظقة ذم افؾغة افعربقة ومعامجفا 

ألهنا  :ب ادؽتبات اخلاصة ظذ اؿتـائفاوحيرص أصحا

وتلتك  ،تعغ ظذ ؾفؿ افديـ وافثؼاؾة اإلشالمقة
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%( 1.6افػؾسػة وظؾؿ افـػس ذم ادرتبة افسابعة بـسبة )

ألهنا مـ  :وحيرص ظؾقفا أصحاب ادؽتبات اخلاصة

ثؿ جمال افػـقن ذم  ،افعؾقم افتل ختاضب افعؼؾ وافػؽر

( وهك تضؿ أوظقة ظـ %1.1ادرتبة افثامـة وبـسبة )

وحيرص ظؾقفا أصحاب  ،ممارشة افرياضة واهلقايات

ادؽتبات اخلاصة ألهنا حتػز ظذ افـشاط وتدؾع 

افعؾقم افبحتة ذم ادرتبة افتاشعة بـسبة  وأخرا تليت،ادؾؾ

%( وتؾقفا افعؾقم افتطبقؼقة ذم ادرتبة افعاذة 2.9)

%( ومها أؿؾ ادجاالت مـ حقث ظدد 2.7بـسبة )

األوظقة ألهنام مـ ادجاالت افتل ال يؼبؾ ظؾقفا إال 

 .ادتخصصقن ؾؼط

 الجتاهات الؾغوية ألوعقة ادعؾومات   2/3/4

وفؾتعرف ظذ فغات األوظقة ادؼتـاة ذم ادؽتبات 

تؿ إظداد اجلدول افتايل افذي يقضح ،اخلاصة

االدماهات افؾغقية ألوظقة ادعؾقمات ذم ادؽتبات 

 اشة.اخلاصة حمؾ افدر

 

 .الجتاهات الؾغوية ألوعقة ادعؾومات .( 12رقم )جدول 

 الـسبة ادئوية العدد لغات أوعقة ادؽتبات

 122 91 افؾغة افعربقة

 34.1 31 افؾغة اإلكجؾقزية

 %2 2 فغات أخرى

 

( يتضح أن جمؿقظات 17ومـ خالل اجلدول رؿؿ )

رت ـادؽتبات اخلاصة بؿحاؾظة وادي افدوارس اؿتص

فؾغة افعربقة وافؾغة اإلكجؾقزية دون افؾغات ظذ ا

%( 122وجاءت افؾغة افعربقة ادؼدمة بـسبة ) ،األخرى

يرجع هذا إػ أن افؾغة افعربقة  :مـ ادؽتبات اخلاصة

تؾتفا افؾغة اإلكجؾقزية ،افسعقديةهك افؾغة األم ذم 

%( ؾفل افؾغة 34.1بػارق ـبر حقث شجؾت كسبة )

ؾؿ ظذ مستقى افعامل وافتل ذم افع األـثر اشتخداماً 

 .حمؾ افدراشة أصحاب ادؽتباتمـ جيقدها بعض 

 بـاء وتـؿقة ادجؿوعات يف ادؽتبات اخلاصة 2/4

تعد ظؿؾقة بـاء وتـؿقة ادجؿقظات ظؿؾقة أشاشقة 

بافـسبة جلؿقع أكقاع ادؽتبات ويؼصد هبا افتحؼؼ مـ 

جقاكب افؼقة وافضعػ ذم رصقد ادؽتبة مـ ادقاد 

ومقارد قة، ذم ضقء احتقاجات ادستػقديـ،تبادؽ

 ( وهل37، ص1995،) ؿاشؿ       ادؽتبة ادتاحة.

افعؿؾ ادؽتبل األول افذي تبدأ بف ـؾ افعؿؾقات داخؾ 

 ادؽتبات وتدور حقفف. 

 مصادر احلصول عذ أوعقة ادعؾومات 2/4/1

تزويد ادؽتبة بادجؿقظات أمر رضوري وحاجة 

فتزويد فعقامؾ ـثرة وختضع ظؿؾقة ا ،مؾحة

وادقزاكقة ،فؾؿجؿقظاتادساحة ادخصصة :مـفا

ؾضال ظـ معرؾة ادصادر  ،ادحددة فؼاء األوظقة
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وافطرق افتل حيصؾ مـفا أصحاب ادؽتبات اخلاصة 

ويعؽس اجلدول افتايل هذه  ،ظذ أوظقة ادعؾقمات

  .  رادصاد

 

 ( صرق احلصول عذ أوعقة ادعؾومات يف13جدول رقم )

 ادؽتبات اخلاصة

 صرق احلصول عذ

 أوعقة ادعؾومات

الـسبة  العدد

 ادئوية

 122 91 افؼاء

 67.6 57 اإلهداء

 31.9 79 االتصال بشبؽة االكسكت

 73.1 71 افتبادل مع األصدؿاء

 18.7 17 افتصقير واالشتـساخ

 

( يتضح أن هـاك 13بقاكات اجلدول رؿؿ )وبتحؾقؾ 

عتؿد ظؾقفا ذم تؽقيـ ادؽتبات مصادر أو ضرق ي   مخسة

اخلاصة  وحيصؾ مـ خالهلا أصحاب ادؽتبات اخلاصة 

ويؿثؾ افؼاء ادصدر افرئقس  ،ظذ أوظقة ادعؾقمات

فتزويد ادؽتبات اخلاصة بلوظقة ادعؾقمات ظذ 

حقث يعتؿد مجقع ،اختالف أكقاظفا وأحجامفا

 بات اخلاصة ظذ افؼاء ـؿصدر أويلأصحاب ادؽت

 ،%(122ظذ أوظقة ادعؾقمات  بـسبة ) فؾحصقل

ويعتز افؼاء أهؿ ضرق احلصقل ظذ أوظقة 

ألكف يؽػؾ فؾػرد اؿتـاء األوظقة  افتل  :ادعؾقمات

يرؽبفا وافتل تؾبك احتقاجاتف وتـاشب اهتامماتف 

ويتحدد مؼداره بام خيصصف صاحب ادؽتبة مـ مقزاكقة 

ادرتبة افثاكقة  وجاء ذم ،فتزويد ادؽتبة بلوظقة ادعؾقمات

%( ؾافؼاء فقس هق ادصدر 67.6اإلهداء بـسبة )

ؾفـاك اهلدايا  :افقحقد فؾحصقل ظذ أوظقة ادعؾقمات

فزيادة ادجؿقظات ادؼتـاة ذم  مفامً  افتل تشؽؾ مصدراً 

 ،1995 ،ادؽتبات ظذ اختالف أكقاظفا )ؿاشؿ

ثؿ جاء االتصال بشبؽة اإلكسكت ذم ادرتبة  ،(346ص

افػرد  كسكت متؽـؾشبؽة اإل%( 31.9ثة بـسبة )افثاف

واالحتػاظ هبا ذم احلصقل ظذ معؾقمات هائؾة مـ 

ؾؼد متثؾ أما ادصدر افرابع  ،صقرة افؽسوكقة أو ورؿقة

سبة ذم افتبادل مع األصدؿاء وصؽؾ ك

ؾاألصدؿاء يتعاوكقن مع بعضفؿ  :%(73.1)ؿدرها

ؾ ومتث،افبعض ذم تبادل افؽتب وافؼصص وادجالت

ادصدر اخلامس ذم افتصقير واالشتـساخ ألوظقة 

%( وظـ ضريؼف يستطقع افػرد 18.7ادعؾقمات بـسبة )

احلصقل ظذ كسخ مـ األوظقة افتل ال يستطقع ذاءها 

 .ويزود هبا مؽتبتف

أدوات اختقار أوعقة ادعؾومات يف ادؽتبات  2/4/2

 اخلاصة 

مات االختقار هق ظؿؾقة ادػاضؾة بغ أوظقة ادعؾق

 هتاممات ادستػقديـ مـ ادؽتبة.فتؼرير أكسبفا ال
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وصاحب ادؽتبة اخلاصة هق مـ يؼقم باختقار 

جمؿقظاهتا بـػسف وؾؼ مققفف واهتامماتف واحتقاجاتف 

وظؾقف ـذفؽ أن يلخذ بعغ االظتبار مققل واهتاممات 

ويتقؿػ  ،ادستػقديـ مـ ادؽتبة مـ األهؾ واألصدؿاء

ظذ تقؾـر أدوات كجاح ظؿؾقة االختقار 

ومعرؾة صاحب ادؽتبة هبذه األدوات ،االختقار

واجلدول افتايل يقضح هذه ،وؿدرتف ظذ اشتخدامفا

 .األدوات

  

أدوات اختقار أوعقة ادعؾومات يف ادؽتبات  .(14رقم )اجلدول 

 .اخلاصة

 أدوات اختقار

 أوعقة ادعؾومات
 العدد

الـسبة 

 ادئوية

 81.3 74 معارض افؽتب

 64.9 59 ة دور افـؼ وادؽتباتزيار

 44 42 مؼسحات األصدؿاء

ظروض افؽتب ذم افصحػ 

 وادجالت

13 14.3 

مقاؿع ظرض افؽتب ظذ صبؽة 

 االكسكت

6 6.6 

حمالت افؽتب افؼديؿة 

 وادستعؿؾة

5 5.5 

افببؾققجراؾقات وؿقائؿ 

 افـاذيـ

7 7.7 

( ظـ األدوات افتل 14اجلدول رؿؿ )ويؽشػ 

أصحاب ادؽتبات اخلاصة ذم اختقار أوظقة  يستخدمفا

األدوات معارض  وجاء ذم صدارة هذه ،ادعؾقمات هبا

%( وهك وشقؾة مـاشبة فؾحصقل 81.3افؽتب بـسبة )

وجاء ،ظذ أوظقة ادعؾقمات اجلديدة وبلشعار خمػضة

ؼ وادؽتبات بـسبة ـذم ادرتبة افثاكقة زيارة دور افـ

ؽتبة ؾحص %( وهذا يضؿـ فصاحب اد64.9)

األوظقة وافتلـد مـ مالءمتفا مـ حقث ادقضقع 

ثؿ جاءت مؼسحات األصدؿاء ذم ادرتبة ،وافشؽؾ

ذم تقجقف افـظر  مفؿة%( وهك وشقؾة 44افثافثة بـسبة )

كحق اختقار أوظقة بعقـفا تؿ مطافعتفا مـ جاكب 

وذم ادرتبة افرابعة جاءت ظروض افؽتب ذم ،األصدؿاء

%( وهك أداة 14.3ة )افصحػ وادجالت بـسب

ألهنا تبعد  :مقضقظقة فؾحؽؿ ظذ األوظقة واختقارها

اءت مقاؿع ظرض افؽتب وج ،ظـ أؽراض افسويج

%( 6.6كسكت ذم ادرتبة اخلامسة بـسبة )ظذ صبؽة اإل

وهك أداة حديثة يؿؽـ مـ خالهلا افتعرف ظذ األوظقة 

ومـ أمثؾتفا  ،اجلديدة ؾقر صدورها واحلصقل ظؾقفا

ثؿرات ادطابع ومقؿع مؽتبة افـقؾ  مقؿع

وجاء ذم ادرتبة افسادشة حمالت افؽتب ،وافػرات

%( ويؾجل إفقفا بعض 5.5افؼديؿة وادستعؿؾة بـسبة )

أصحاب ادؽتبات فؾحصقل ظذ ـتب وأوظقة كادرة 
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جاءت  وأخراً ،أو كػذت مـ افسقق بلشعار زهقدة

ابعة افببؾققجراؾقات وؿقائؿ افـاذيـ ذم ادرتبة افس

%( وؿؾام يعتؿد ظؾقفا ـلداة فالختقار مـ 7.7بـسبة )

 جاكب أصحاب ادؽتبات اخلاصة.

 التـؼقة والستبعاد يف ادؽتبات اخلاصة  2/4/3

يؼصد بافتـؼقة مراجعة األوظقة ادؼتـاة وؾؼًا دعاير 

معقـة يتؼرر بـاًء ظؾقفا ما يؿؽـ اإلبؼاء ظؾقف وما يؿؽـ 

( أما االشتبعاد 427ص، 1995 ،اشتبعاده ) ؿاشؿ

ؾقؼصد بف ظؿؾقة ؾصؾ بعض األوظقة افتل ؾؼدت 

أمهقتفا ظـ بؼقة ادجؿقظات إما فؾتخؾص مـفا أو بقعفا 

وحتتاج ادؽتبات (. Spiller,1991,p171)أو إهدائفا. 

اخلاصة مـ حغ آلخر إػ ؾحص جمؿقظاهتا فتحديد ما 

واجلدول افتايل يقضح واؿع افتـؼقة ،يؿؽـ اشتبعاده

  االشتبعاد ذم ادؽتبات اخلاصة حمؾ افدراشة.و

 

تـؼقة واستبعاد جمؿوعات ادؽتبات  .(15رقم )جدول 

 .اخلاصة

تـؼقة واستبعاد جمؿوعات 

 ادؽتبات اخلاصة

الـسبة  العدد

 ادئوية

 37.4 34 كعؿ

 67.6 57 ال

 %122 91 اإلمجايل

( يتضح أن أصحاب 15اجلدول رؿؿ )وباشتؼراء 

صة اكؼسؿقا إػ ؾريؼغ بافـسبة دقضقع ادؽتبات اخلا

أصحاب ادؽتبات  ؾبعض ،تـؼقة واشتبعاد ادجؿقظات

يرون رضورة مراجعة ادجؿقظات  %(37.4)بـسبة

ـؾ ؾسة وافتخؾص مـ األوظقة افتل مل تعد صاحلة 

وبخاصة ذم :فالشتخدام وإحالل أوظقة أخرى حمؾفا

 أما،ادؽتبات افضخؿة افتل تتؽدس ؾقفا األوظقة

وافذي افػريؼ افثاين مـ أصحاب ادؽتبات اخلاصة 

ؾنهنؿ ال يرضقن افتػريط ذم  %(67.6) يشؽؾ كسبة

ألهنؿ هؿ مـ ؿامقا :أوظقة ادعؾقمات واشتبعادها

باختقار هذه األوظقة ويتعغ ظؾقفؿ االحتػاظ هبا حلغ 

 احلاجة إفقفا.

فئات األوعقة التي تستبعد من ادؽتبات  2/4/4

 اخلاصة

  ،ر األشاد فالحتػاظ باألوظقة هق االشتخدامادعقا

واالشتبعاد فألوظقة ؽر ادستخدمة يضؿـ ؾاظؾقة 

واجلدول افتايل  ،اشتخدام ادؽتبة مـ جاكب ادستػقديـ

يقضح األوظقة افتل تستبعد مـ ادؽتبات اخلاصة حمؾ 

 .افدراشة
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 .األوعقة التي تستبعد من ادؽتبات اخلاصة .(16رقم ) جدول 

األوعقة التي تستبعد من ادؽتبات 

 اخلاصة
 العدد

الـسبة 

 ادئوية

 87.7 52 ادؽررات

 52.9 79 األوظقة افتافػة

 17.5 12 األوظقة افؼديؿة

 15.8 9 األوظقة افتل ال يستػاد مـفا

 

( يتضح أن هـاك أربع 16ومـ خالل اجلدول رؿؿ )

ؾئات مـ األوظقة يتؿ افتخؾص مـفا ظـد افؼقام 

ومتثؾ ادؽررات أـثر ،شتبعاد مـ ادؽتبات اخلاصةباال

%( ذفؽ فقجقد 87.7افػئات افتل تستبعد بـسبة )

 األوظقة افتافػة بـسبة وذم ادرتبة افثاكقة تليت،بديؾ ظـفا

وهك أوظقة ال ؾائدة مـفا وال يؿؽـ %(52.9)

وذم ادرتبة افثافثة جاءت ـؾ مـ األوظقة ،اشتخدامفا

( ذفؽ ألن األوظقة افتل %17.5افؼديؿة بـسبة )

تؼادمت مل تعد صاحلة وجيب اشتبداهلا باألوظقة 

جاءت األوظقة افتل ال يستػاد مـفا ذم  وأخراً  ،احلديثة

وهك األوظقة افتل ال  ،%(15.8ادرتبة افرابعة بـسبة )

مـفا فتقؾر احلقز ألوظقة تستخدم وجيب افتخؾص 

 بديؾة.

 بات اخلاصةصرق استبعاد األوعقة من ادؽت 2/4/5

تقجد ظدة ضرق فؾتخؾص مـ األوظقة افتل تؼرر 

وؿد ،اشتبعادها ومل يعد هـاك مزر فالحتػاظ هبا

أوضح أصحاب ادؽتبات اخلاصة ضرق االشتبعاد افتل 

 :يتبعقهنا ـام ذم اجلدول افتايل

 

صرق استبعاد األوعقة من جمؿوعات  .(17جدول رقم )

 .ادؽتبات اخلاصة

ة من جمؿوعات صرق استبعاد األوعق

 ادؽتبات اخلاصة

الـسبة  العدد

 ادئوية

 75.4 43 إهداؤها فألصدؿاء

 31.6 18 إهداؤها دؽتبة ما

 19.3 11 افبقع

 3.5 7 افتخؾص مـفا

 

( أن هـاك أربع 17ويتضح مـ خالل اجلدول رؿؿ )

ضرق فؾترصف ذم األوظقة افتل تؼرر اشتبعادها ومل تعد 

دؼدمة إهداؤها فألصدؿاء جاء ذم ا،صاحلة فالشتخدام

 ،%( افذيـ يتقؿع أن يؽقكقا بحاجة إفقفا75.4بـسبة )

%( شقاء ـاكت 31.6ثؿ إهداؤها دؽتبة معقـة بـسبة )

تالها  ،.. افخ.مؽتبة خاصة أخرى أو مؽتبة ظامة

افترصف ذم هذه األوظقة ظـ ضريؼ افبقع بـسبة 

افتخؾص مـ األوظقة شقاء باحلرق  وأخراً  ،%(19.3)

ن هذا %( وـام هق واضح ؾن3.5الف بـسبة )اإلت أو

مما يعؽس أمهقة  ،اإلجراء يؽقن ذم حدود ضقؼة جداً 
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افؽتب واألوظقة افثؼاؾقة فدى أصحاب ادؽتبات 

 اخلاصة وادحاؾظة ظؾقفا.

 تـظقم جمؿوعات ادؽتبات اخلاصة 2/5

تعد ظؿؾقة تـظقؿ ادجؿقظات بادؽتبات مـ أهؿ 

حقث ال يؿؽـ االكتػاع :اادسائؾ، وأـثرها تعؼقد

بلوظقة ادعؾقمات ما مل يتؿ تـظقؿفا بطريؼة تؽػؾ 

 شفقفة ورسظة افقصقل إفقفا ظـد احلاجة إفقفا.

 الطرق ادستخدمة يف تـظقم ادجؿوعات  2/5/1

حتظك ادعاجلة افػـقة ألوظقة ادعؾقمات بؼدر ـبر مـ 

ذفؽ أكف مفام تضخؿت ادجؿقظات  :األمهقة واالهتامم

 ؿقؿة هلا ما مل يتؿ إظدادها إظدادًا ؾـقًا يؽػؾ شفقفة ؾال

افقصقل إفقفا مـ جاكب ادستػقديـ. وهـاك افعديد 

مـ افطرق ادستخدمة ذم تـظقؿ جمؿقظات ادؽتبات 

 اخلاصة يقضحفا اجلدول افتايل 

الطرق ادستخدمة يف تـظقم جمؿوعات  .(18جدول رقم ) 

 .ادؽتبات اخلاصة

يف تـظقم الطرق ادستخدمة 

 ادجؿوعات
 الـسبة ادئوية العدد

 65.9 62 وؾؼ ادقضقع

 14.3 13 وؾؼ ؾئة افقظاء

 7.7 7 وؾؼ ادمفػ

 6.6 6 وؾؼ حجؿ افقظاء

 73.1 71 بدون تـظقؿ

 :( يتضح اآليت18وباشتؼراء اجلدول رؿؿ )

%( مل 73.1بصػة ظامة تشر افـتائج إػ أن هـاك كسبة )

افتـظقؿ وافستقب  ا مـ ضرقيستخدمقا أي  

فؾؿجؿقظات وهمالء هؿ أصحاب ادؽتبات افصغرة 

وذم  ،افتل ال حتتاج مـ وجفة كظرهؿ إػ ترتقب معغ

%( يؼقمقن بستقب 76.9ادؼابؾ كجد أن كسبة )

وتـظقؿ جمؿقظات مؽتباهتؿ اخلاصة وهق أمر ظذ 

درجة ـبرة مـ األمهقة فؾؿؽتبة واإلؾادة مـفا شقاء 

ريؼة مـ ضرق افستقب ادعروؾة أو ـاكت مـظؿة بط

  .مـظؿة بطريؼة يبتدظفا صاحبفا

ذم تـظقؿ جمؿقظات ادؽتبات  إن أـثر افطرق اشتخداماً 

اخلاصة هق افستقب وؾؼ ادقضقع حقث جاء ذم ادرتبة 

تبة افشقخ %( ومـ أمثؾتفا مؽ65.9األوػ بـسبة )

اهلل افدورسي وهق حمامل وشام بـ مبارك ظبد

أ.ظبد افرمحـ و ،وظاء 7722ا كقين وهبومستشار ؿا

اهلل مـصقر افدورسي  وهق مدرس تاريخ وهبا ظبد

مؽتبة افشقخ حمؿد بـ ؾافح آل ظريؿف و ،وظاء 822

وهق رئقس هقئة األمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر وهبا 

وجاء ذم ادرتبة افثاكقة ترتقب  .وظاء 7522

ـ %( وم14.3ادجؿقظات وؾؼ ؾئة افقظاء بـسبة )

أمثؾتفا مؽتبة أ.شعقد بـ حمؿد صطقػ  وهق مدرس 

اهلل بـ ومؽتبة ادفـدس ظبد ،وظاء 4852 ذيعة  وهبا
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ؾفد آل هؼشة وهق مدير خدمات ذـة افؽفرباء  وهبا 

ومؽتبة أ. شعقد حمؿد افؾقاماء وهق  ،وظاء 1722

. وذم وظاء1722إدارة مستشػقات  وهبا  أخصائل

جؿقظات وؾؼ ادمفػ ادرتبة افثافثة جاء ترتقب اد

%( ومـ أمثؾتفا مؽتبة أ.ؽازي بـ حسغ 7.7بـسبة )

ادسعري وهق رئقس حترير صحقػة وادي افدوارس 

ومؽتبة مسك بـ  ،وظاء 522االفؽسوكقة وهبا  

مطحس بادى افدورسي وهق مدير جمؿع ادؾؽ ؾقصؾ 

اهلل آل شؾطان ومؽتبة أ.هذفقل ظبد ،وظاء 622ا وهب

 .وظاء 722هبا وهق ضافب جامعل و

جاء افستقب وؾؼ حجؿ افقظاء ذم ادرتبة  وأخراً  

%( ومـ أمثؾتفا مؽتبة أ. شعد 6.6افرابعة بـسبة )

 ،وظاء 1152دحقؿ صبقب وهق أخصائل أصعة وهبا 

دورسي وهق مستشار ومؽتبة د. حمؿد اهلدالء اف

ومؽتبة ،وظاء 7222بقزارة افداخؾقة وهبا وباحث 

حلباين وهق وـقؾ هقئة األمر افشقخ مسعقد بـ مسػر ا

 وظاء  1972بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر وهبا 

 :ففارس ادؽتبات اخلاصة 2/5/2

افػفرس هق ؿائؿة بافؽتب وؽرها مـ أوظقة 

ويعتز افػفرس ،ادعؾقمات مرتبة وؾؼ كظام معغ

مػتاح ادؽتبة ودفقؾفا افذي حيدد أماــ األوظقة 

جلدول افتايل يقضح وا ،ادختؾػة ظذ رؾقف ادؽتبة

 ارس ذم ادؽتبات اخلاصة مـ ظدمفا.مدى وجقد افػف

 

 .ففارس ادؽتبات اخلاصة .(19جدول رقم )

 الـسبة ادئوية العدد ففارس لؾؿؽتبات اخلاصة

 17.6 16 يوجد

 82.4 75 ل يوجد

 %177 91 اإلمجايل

 

( يتضح أن كسبة 19وباشتؼراء اجلدول رؿؿ )

وذم ،اصة يقجد هبا ؾفارس%( ادؽتبات اخل17.6)

%( مـ ادؽتبات اخلاصة ال 87.4ادؼابؾ كجد كسبة )

ة وظك ــــويرجع ذفؽ إػ ؿؾ :يقجد هبا ؾفارس

أصحاب هذه ادؽتبات بلمهقة افػفارس ذم ترتقب 

 أوظقة ادعؾقمات مما جيعؾ افقصقل إفقفا شفالً 

 .  ورسيعاً 

 أشؽال الػفارس  2/5/3

أصؽال متعددة وؿد ويؿؽـ أن تتاح افػفارس ذم 

ـشػت افدراشة ادقداكقة ظـ تقؾر صؽؾغ ؾؼط مـ 

أصؽال افػفارس ومها: افػفارس ذم صؽؾ 

فؽسوكقة ـام ذم اجلدول وافػفارس اإل،ابــــت

 افتايل.
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 .أشؽال ففارس ادؽتبات اخلاصة .(27جدول رقم )

 الـسبة ادئوية العدد أشؽال ففارس ادؽتبات اخلاصة

 67.5 12 و دؾسذم صؽؾ ـتاب أ

 37.5 6 فؽسوينأ

 %122 16 اإلمجايل

 

( يتضح أن كسبة 72ومـ خالل اجلدول رؿؿ )

%( 67.5ادؽتبات افتل فدهيا ؾفارس ذم صؽؾ ـتاب )

وهل ظبارة ظـ ؿائؿة حترص األوظقة ادقجقدة بادؽتبة 

ومـ أمثؾة ادؽتبات اخلاصة افتل ،ذم دؾس أو ـراس

مؽتبة افشقخ ظبد اهلل  :ابيقجد هبا ؾفرس ذم صؽؾ ـت

 ،وظاء 632بـ كارص آل محاد وهق مدرس ذيعة وهبا 

ومؽتبة مسػر بـ مبارك آل رحقؿ افدورسي وهق 

ومؽتبة ظبد افرمحـ بـ  ،وظاء 522ضافب جامعل وهبا 

 7852شعد آل حاؿان وهق معؾؿ ومؼف تربقي وهبا 

بقـام كجد أن كسبة ادؽتبات افتل فدهيا ؾفارس  ،وظاء

%( وهق مـ األصؽال احلديثة وهق 37.5بة بؾغت )حمس

حمؿؾ ظذ احلاشب اآليل باشتخدام أحد افزامج  

تبات ومـ أمثؾة ادؽ ،ويؿتاز بادروكة وشفقفة افتحديث

مؽتبة ،ؽسوينفاخلاصة افتل يقجد هبا ؾفرس إ

اهلل افصاذم وهق مقطػ بؼسؿ أ.إبراهقؿ بـ ظبد

 7822وهبا  افعالؿات افعامة ببؾدية وادي افدوارس

ومؽتبة أ. مسقب بـ ظذ بـ حمؿد آل واذم وهق  ،وظاء

 522معقد بؽؾقة اآلداب وافعؾقم بقادي افدوارس وهبا 

ئقس ومؽتبة أ.ؽازي بـ حسغ ادسعري وهق ر ،وظاء

 522فؽسوكقة وهبا  ير صحقػة وادي افدوارس اإلحتر

 وظاء.

 البقاكات ادسجؾة يف ففارس ادؽتبات اخلاصة  2/5/4

ؾام ـاكت بقاكات أوظقة ادعؾقمات ذم افػفرس مؽتؿؾة ـ

ـؾام ـان ذفؽ أؾضؾ ذم حتديد مؽان افقظاء وافقصقل 

صقرة واضحة  ـام أن هذه افبقاكات تعطل ،إفقف برسظة

 ،ضالع ظؾقفؾ اإلاحلدود واألبعاد وادعامل ظـ افقظاء ؿب

ذم ؾفارس  واجلدول افتايل يقضح افبقاكات ادسجؾة

 افدراشة.ادؽتبات حمؾ 

 

 ( البقاكات ادسجؾة يف ففارس ادؽتبات اخلاصة21جدول رقم )

 البقاكات ادسجؾة يف ففارس

 ادؽتبات اخلاصة

الـسبة  العدد

 ادئوية

 122 16 افعـقان

 81.3 13 ادمفػ

 43.8 7 رؿؿ افقظاء ذم افسجؾ

 37.5 6 ادقضقع

 18.8 3 بقاكات افـؼ

 17.5 7 ظدد ادجؾدات وافصػحات

( ظـ افبقاكات افتل حيرص 71ويؽشػ اجلدول رؿؿ )

 افػفرس أصحاب ادؽتبات اخلاصة ظذ تسجقؾفا ذم
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ويليت ذم ادرتبة ،افؽسوينشقاء ـان ؾفرس ورؿل أو 

%( حقث حيرص مجقع 122األوػ افعـقان بـسبة )

أصحاب ادؽتبات اخلاصة افتل هبا ؾفارس ظذ 

افدافة ظذ  ادفؿةوهق مـ افعـارص ،تسجقؾ افعـقان

وجاء ذم ادرتبة افثاكقة ادمفػ بـسبة ،هقية افقظاء

ل ظـ %( وهق ظـرص مفؿ ألكف حيدد ادسمو81.3)

وذم ادرتبة افثافثة جاء رؿؿ ،ادحتقى افػؽري فؾقظاء

%( وهق ظـرص ظذ 43.8افقظاء ذم افسجؾ بـسبة )

ألكف افرابط بغ افقظاء ومؽاكف  :درجة ـبرة مـ األمهقة

ويليت ادقضقع ذم ادرتبة افرابعة بـسبة  ،ظذ افرف

 ،%( وهق وصػ فؾؿحتقى ادقضقظل فؾقظاء37.5)

وتاريخ افـؼ(  ،افـاذ ،أما بقاكات افـؼ )مؽان افـؼ

%( وهك 18.8ؾؼد جاءت ذم ادرتبة اخلامسة بـسبة )

مـ افبقاكات افرضورية فؾتعرف ظذ افؽتاب ومدى 

ادجؾدات يليت ظدد  اً وأخر ،جقدتف وحداثتف

%( وهك 17.5وافصػحات ذم ادرتبة افسادشة بـسبة )

ظذ ما شبؼ  ظذ حجؿ افقظاء. وتلشقساً  مفؿممذ 

ـؾام ـان اشتخدامفا  ؾنكف ـؾام ـان تـظقؿ ادؽتبة جقداً 

ودا ـان تـظقؿ ادؽتبة  ،ومقسقراً  واالشتػادة مـفا شفالً 

وإظداد افػفارس ظؿؾ ؾـل ال يستطقع افؼقام بف إال 

فذا يؼسح افباحث رضورة  :،خص ممهؾ ومدربص

اشتعاكة أصحاب ادؽتبات اخلاصة بادتخصصغ ذم 

ؿ ادجؿقظات وؾؼ كظؿ جمال ادؽتبات فؾؼقام بتـظق

 وأشس ظؾؿقة.

 اإلفادة من ادؽتبات اخلاصة  2/6

ادؽتبة اخلاصة فقست بضخامة مبـاها أو ـثرة األوظقة 

وجمتؿع  مـفا،كام باشتخدامفا واالشتػادة وإ ،هبا

ادستػقديـ مـ ادؽتبة اخلاصة جمتؿع حمدود يتؿثؾ ذم 

صاحب ادؽتبة وأؾراد أرستف ومـ ذم حمقطفؿ مـ 

األهؾ وادعارف واألصدؿاء ادؼربغ افذيـ يعرؾفؿ 

 وافـساء هـ أـثر افػئات اشتخداماً  .معرؾة جقدة

واشتػادة مـ ادؽتبات اخلاصة فتقاجدهؿ ذم ادـزل 

ة باإلضاؾة إػ ظدم وجقد خدمات فػسات ضقيؾ

مؽتبقة ظامة تؼدم فؾـساء ذم حماؾظة وادي افدوارس  

 (.45، ص 7217 ،)مؼبؾ

 

( مدى إفادة أصحاب ادؽتبات اخلاصة من 22جدول رقم )

 مؽتباهتم

مدى اإلفادة من ادؽتبات 

 اخلاصة

الـسبة  العدد

 ادئوية

 47.9 39 ممتازة

 79.7 77 متقشطة

 77.5 75 ضعقػة

 %122 91 اإلمجايل
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 إفادة أصحاب ادؽتبات اخلاصة من مؽتباهتم  2/6/1

يؼاس كجاح ادؽتبة اخلاصة ذم أداء رشافتفا بػعافقتفا 

وكشاضفا مـ حقث تداول األوظقة واالشتػادة مـفا،  

واجلدول افتايل يقضح مدى إؾادة أصحاب ادؽتبات 

 اخلاصة مـ مؽتباهتؿ.

 

 
 

 فادة من ادؽتبات اخلاصةمدى ال ( 6 رقم ) شؽل

 

يتضح وافشؽؾ ادرؾؼ بف ( 77وباشتؼراء اجلدول رؿؿ )

ارتػاع اإلؾادة مـ ادؽتبات اخلاصة مـ جاكب 

%( مـ 47.9ؾؼد أصار ) :أصحاهبا ومعارؾفؿ

بقـام  ،أصحاب ادؽتبات اخلاصة أن إؾادهتؿ ممتازة

أما افذيـ  ،%(79.7بؾغت كسبة مـ إؾادهتؿ متقشطة )

لن إؾادهتؿ مـ مؽتباهتؿ اخلاصة ضعقػة ؾؼد أصاروا ب

وربام يرجع  ارتػاع اإلؾادة مـ  ،%(77.5بؾغقا كسبة )

ادؽتبات اخلاصة فؼرهبا ادؽاين مؼاركة بغرها مـ 

باإلضاؾة إػ ظدم افتؼقد بؾقائح  ،ادؽتبات األخرى

اإلظارة ومقاظقد افعؿؾ وؽرها مـ ضقابط اشتخدام 

ن اإلؾادة مـ ادؽتبة اخلاصة ادؽتبات. وجدير بافذـر أ

ؾادؽتبة اخلاصة تشجع ؽر  ،ال تؼترص ظذ افؼراء ؾؼط
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ؾقجقد افؽتب بافؼرب مـف دمعؾف  :افؼارئ ظذ افؼراءة

 يؾتػت إفقفا ويتصػحفا مما يشجعف ظذ افؼراءة.

 معوقات اإلفادة من ادؽتبات اخلاصة 2/6/2

( مـ أصحاب ادؽتبات 39أشػرت افدراشة أن )

%( ال تقجد فدهيؿ معقؿات ذم 47.9ة بـسبة )اخلاص

( مـ أصحاب 57بقـام ) ،اشتخدام ادؽتبات اخلاصة

%(  تقاجففؿ معقؿات 57.1ادؽتبات اخلاصة بـسبة )

حتقل دون اإلؾادة ادثذ مـ مؽتباهتؿ  وهل كسبة فقست 

 واجلدول افتايل يرصد هذه ادعقؿات.   ،بافؼؾقؾة

 

 ة من ادؽتبات اخلاصة( معوقات اإلفاد23جدول رقم )

 العدد معوقات اإلفادة من ادؽتبات اخلاصة
الـسبة 

 ادئوية

 73.1 38 ـثرة افعؿؾ واألظباء ادفـقة

 52 76 ظدم وجقد وؿت ؾراغ

 44.7 73 وشائؾ االتصال وافسؾقف األخرى

 42.4 71 ادؽتبة ؽر مـظؿة

 32.8 16 اجلق ادـزيل ال يشجع

 

( يتضح أن هـاك ظدة 74) وباشتؼراء اجلدول رؿؿ

وجاء  ،معقؿات متـع اإلؾادة ادثذ مـ ادؽتبات اخلاصة

ذم ادرتبة األوػ ـثرة افعؿؾ واألظباء ادفـقة بـسبة 

%( ؾؽثرة االفتزامات افقطقػقة وادسموفقات 73.1)

وجاء  ،ظذ اإلؾادة مـ ادؽتبات االجتامظقة تمثر شؾباً 

%( 52ثاكقة بـسبة )ظدم وجقد وؿت ؾراغ ذم ادرتبة اف

مما جيعؾ افقؿت ادخصص فؾؼراءة واالضالع حمدودا 

ثؿ جاءت وشائؾ االتصال وافسؾقف األخرى ذم  ،جدا

ؾقشائؾ االتصال  :%(44.7ادرتبة افثافثة بـسبة )

احلديثة  ؿؾؾت احلاجة إػ ادؽتبات بلكقاظفا 

ـام ؿؾؾت احلاجة إػ ذاء افؽتب ومطافعتفا ،ادختؾػة

كسكت ـؿصدر فؾؿعؾقمات بعد اكتشار اإل وخصقصاً 

يستطقع افػرد مـ خالفف احلصقل ظذ معؾقمات هائؾة 

بصقرة رسيعة واالضالع ظذ تطقر افعؾقم وادعارف. 

تالها ذم ادرتبة افرابعة أن ادؽتبة ؽر مـظؿة بـسبة 

 %( وهق أمر معقق حقث ال يؿؽـ االكتػاع42.4)

بطريؼة تؽػؾ  ؿفابلوظقة ادعؾقمات ما مل يتؿ تـظق

 وأخراً ،شفقفة ورسظة افقصقل إفقفا ظـد احلاجة إفقفا

جاء ذم ادرتبة اخلامسة أن اجلق ادـزيل ال يشجع بـسبة 

%( ؾاؾتؼاد ادـزل فؾؿقاصػات افصحقة مـ 32.8)

افتفقية واإلضاءة افؽاؾقة... افخ  يمثر بشؽؾ شؾبل 

 ظذ افؼراءة وادطافعة.

عن صريق ادؽتبات  اخلدمات التي تؼدم 2/6/3

 اخلاصة لؾؿعارف واألصدقاء

تعد اخلدمات افتل تؼدمفا ادؽتبة اهلدف األشاس مـ 

وهبا يؼاس مدى كجاحفا أو ؾشؾفا ذم أداء  ،وجقدها
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وكظرا ألن جمتؿع ادستػقديـ مـ ادؽتبة ،رشافتفا

اخلاصة حمدود ويؼترص ظذ أؾراد األرسة واألصدؿاء 

يـبغل ظذ ادؽتبة تؼديؿ  فذا ؾنكف:وادعارف ادؼربغ

خدمات معؾقماتقة تتقاؾؼ مع متطؾبات ادستػقديـ 

 واجلدول افتايل يقضح،واحتقاجاهتؿ مـ ادعؾقمات

 اخلدمات افتل تؼدم ظـ ضريؼ ادؽتبات اخلاصة.

 

اخلدمات التي تؼدم عن صريق ادؽتبات . (24جدول رقم )

 .اخلاصة

اخلدمات التي تؼدمفا ادؽتبات 

 صدقاءاخلاصة لأل
 العدد

الـسبة 

 ادئوية

 77.5 66 اإلظارة فألصدؿاء

 47.7 43 اإلهداء

 32.8 78 ضالع افداخعاإل

 14.3 13 افتصقير

 

( يتضح أن ادؽتبات 75وباشتؼراء اجلدول رؿؿ )

وذفؽ ،اخلاصة تؼدم أربعة خدمات دجتؿع ادستػقديـ

  :ظذ افـحق افتايل

 ادرتبة خدمة اإلظارة فألصدؿاء وجاءت ذم -1 

%( مـ ادؽتبات اخلاصة 77.5األوػ حقث يؼدمفا )

إتاحة ؾرصة  "حمؾ افدراشة ويؼصد باإلظارة اخلارجقة 

تعامؾ ادستػقد مع أوظقة ادعؾقمات ذم ادؽان وافزمان 

، 1992،)ؿاشؿ "خارج جدران ادؽتبة  ،ادـاشبغ فف

( وهؽذا ؾفل ظؿؾقة يتؿ بؿؼتضاها إتاحة 178ص

 بقة فؾؿستػقديـ الشتخدامفا خارج ادؽتبة.ادقاد ادؽت

خدمة اإلهداء )إهداء بعض األوظقة  -7

فألصدؿاء( وجاء ذم ادرتبة افثاكقة حقث يؼدمفا 

ويؿؽـ  ،%( مـ ادؽتبات اخلاصة حمؾ افدراشة47.7)

اشتغالل افـسخ ادؽررة مـ األوظقة ذم تؼديؿ هذه 

 .اخلدمة

رتبة ضالع افداخع وجاءت ذم ادخدمة اإل -3

%( مـ ادؽتبات اخلاصة 32.8افثافثة حقث يؼدمفا )

ويؼصد هبا ظدم افسامح بنظارة بعض ،حمؾ افدراشة

أوظقة ادعؾقمات ذم ادؽتبة خارجقا ظذ أن تستخدم 

( أي أن 15، ص 7227 ،)اخلزيؿل ادؽتبة داخؾ 

 االشتػادة مـ تؾؽ ادقاد يتؿ داخؾ ادؽتبة وؾؼاً 

وهذه اخلدمة االشتخدام،ابط معقـة حتؽؿ ظؿؾقة فضق

فطبقعة ادؽتبة  تؼترص ظذ أؾراد األرسة  واألؿارب كظراً 

 داخؾ ادـزل. 

خدمة افتصقير وجاءت ذم ادرتبة افرابعة  -4

%( مـ ادؽتبات اخلاصة حمؾ 14.3حقث يؼدمفا )

ذم خمتؾػ أكقاع  ادفؿةوهك مـ اخلدمات  ،افدراشة

فالشتعارة  يؽقن افتصقير بديالً  وأحقاكاً  ،ادؽتبات

وخاصة ذم حافة ادقاد افتل ال يسؿح بنظارهتا، 
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باإلضاؾة إػ أن افتصقير يضؿـ احلػاظ ظذ افـسخ 

 افـادرة وافتل تتلثر بؽثاؾة االشتعامل.

 

 التوصقات وادؼرتحات :ثالثاً 

ذم ضقء كتائج افدراشة ومـاؿشتفا يؿؽـ تؼديؿ 

 :افتقصقات وادؼسحات اآلتقة

 شاء ادؽتبات اخلاصة وافعؿؾ ظذ افتقظقة بلمهقة إك

ختصقص مقزاكقة فإلكػاق ظؾقفا وتزويدها بافؽتب 

واألوظقة افثؼاؾقة افتل تـاشب ـؾ أؾراد األرسة بام 

 يسفؿ ذم ترشقخ ظادة افؼراءة ذم ادجتؿع. 

  تقظقة أصحاب ادؽتبات اخلاصة برضورة

االشتعاكة بادتخصصغ ذم جمال ادؽتبات 

ظقة ادعؾقمات تصـقػ أووادعؾقمات فتـظقؿ و

إػ شفقفة اشتخدام ادؽتبة  بادؽتبات مما يمدي

 واالشتػادة مـفا.

  افعؿؾ ظذ تقشقع كطاق االشتػادة مـ ادؽتبات

اخلاصة مـ خالل إتاحتفا فالشتخدام مـ جاكب 

ويضعفا افباحثغ وضالب افعؾؿ وؾؼ ضقابط 

 .ؾ فدورها ذم ادجتؿعصاحب ادؽتبة مما يعد تػعق

 ؼقم جامعة شؾامن بـ ظبد افعزيز بنظالن أن ت

رؽبتفا احلصقل ظذ هذه ادؽتبات بعد وؾاة 

أصحاهبا شقاء ظـ ضريؼ افؼاء أو اإلهداء 

خصقصا أهنا جامعة حديثة افـشلة وذم ضقر 

 تؽقيـ مؼتـقاهتا.

 أصحاب ادؽتبات اخلاصة افتل مل  يـاصد افباحث

وافتل يتقؿع أن تتعرض  ،يعد هلؿ هبا حاجة

ال افقرثة ومـ ثؿ ضقاظفا بعرضفا ظذ إلمه

 ادمشسات افعؾؿقة افتل تؼدر أمهقتفا خصقصاً 

 اجلامعات وادؽتبات وادساجد افؽزى.

  افقرثة برضورة ادحاؾظة ظذ يـاصد افباحث

ادؽتبات اخلاصة افتل تمول إفقفؿ ؾفل جزء مـ 

ظذ  وحتقي ،افتاريخ افثؼاذم ادحذ واألرسي

ة يؿؽـ أن تستػقد مـفا أوظقة معؾقمات هام

 األجقال ادتعاؿبة.

  حترص ادؽتبات اخلاصة  بقاكاتظؿؾ ؿاظدة

تتضؿـ معؾقمات ظـ ادؽتبات  :بادحاؾظة

ومدى  ،وأصحاهبا وما حتقيف مـ أوظقة معؾقمات

فؾؿشارـة ذم صبؽة  متفقداً  ،االشتػادة مـفا

معؾقمات تضؿ مجقع ادؽتبات اخلاصة ظذ 

 مستقى ادؿؾؽة.

 ذاء تؾؽ وزارة افثؼاؾة واإلظالم تقػ أن  ت

ادؽتبات اخلاصة وؾؼ ضقابط وأشس معقـة ذم 

حافة االشتغـاء ظـفا وحتقيؾفا إػ مؽتبة ظامة 

 وإظادة تـظقؿفا واإلذاف ظؾقفا.
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