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)ل قد ةل01)ل ق ةلألاله كلديكجبد لح ل01 دال جب ن للوا ل
 ل.راط ت

Abstract :
The study aimed to identify the
current reality of school libraries and
identify their needs and ways of
developing them in Hadramout /
Mukalla governorate, And to identify
the difficulties faced by the librarian
and the student, where the researcher
followed the descriptive method to
answer the questions of the study and
the study community consists of the
libraries of the schools of the
Directorate of Mukalla primary and
secondary 2016 2017, The sample of
the study (10) schools and the number
of librarians (10) librarians, and the
number of students (100) students, To
achieve the objectives of the study, the
researcher prepared a questionnaire to
Knowledge of problems and difficulties
faced by librarians and students in

Hadramout / Mukalla Governorate, The
questionnaire included (15) paragraph
for the librarians and (15) for the
students.
The main findings of the study: The
most
important
problems
and
difficulties facing the librarian, which
came first (the absence of written policy
aimed at developing holdings in the
school library), The second difficulty is
(not to maintain the modernity of
information and devices by obtaining
new materials on a continuous basis and
excluding unused materials).
The
results showed that the most difficult
difficulties faced by students in using
the library in large amounts are (lack
of time for students to visit the
library) in addition to (the difficulty
and intensity of the curriculum).
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المقذمة :
املهتب َٔ ١أِٖ عٓاصر املنٓٗ اؿنثٜو ٚايلًُٝن ١ايتلًُٝٝنٚ ١ايةٜٛ،ن ١ؾًنِ ٜلنث ايهتنا املث نٞ
ٚامللًِ ق ٛايلًُ ١ٝايتلًٚ ١ُٝٝايذ ٟجيلٌ ايطايب

ًبٝا يف تلًُٝن٘ ٖٚنَ ٛنا  ٜنُ، ٢ناملٓٗ ايتكًٝنثٟ

 ٌ،أصبح ايطايب اآلٕ ميثٌ ق ٛايلًُ ١ٝايتلًٜٚ ١ُٝٝتخٌُ َ ؤٚي ١ٝتلًْ ِٝؿ ٘ ٓ،ؿ ٘ حتٜ ٢تُهٔ
َٔ ايتلًُِّ ايذاتٚ ٞامل تُر ٚئ ٜتأت ٢ذيو إال إذا َهٓا ايطايب َٔ أدٚات٘ اييت متهٓ٘ َنٔ اؿونٍٛ
عً ٢امللًٚ ١َ ٛامللرؾَ َٔ ١واد ٖا املختًؿٜٚ ١تِ ذيو ،ر،ط املٓٗ ،املهتبٚ ١اؿون ٍٛعًن ٢امللًَٛن١
َٔ خا ج ايهتا املث ٚ .ٞلث يف َثا ٓا إٔ ايهتا املث ٖ ٞن ٛاملٗن ُٔٝعًن ٢ايلًُٝن ١ايتلًُٝٝن١
ٚايطايننب ال ٜػنناد  ٙإا حننا امللرؾنن ١ايٛا ننى يننذيو عًننٚ ٢لا  ٠ايةٝ،ننٚ ١ايتلًننَٚ ِٝهتبٗننا ،افاؾ نن١
ٚنذيو املث  ١االٖتُاّ ،املهتب ١املث ، ٚ ١ٝط امللًِ ٚايطايب ،املهتب ١حتْ ٢أخذ ،أٜث ٟطالٓ،نا
إا ايكرٕ اؿادٚ ٟايلشرَٚ ٜٔا ،لث.ٙ
تلث املهتب ١املث  ١ٝجز٤ا ال ٜتجزأ َٔ ايلًُ ١ٝايتلًٚ ١ُٝٝايةَٚ ١ٜٛ،نٔ املنٓٗ ايتلًُٝنٚ ٞايث ا نٞ
عًنن ٢اخننتالف َراحًنن٘ حٝننو ٖنن ٞا

ننا

ايننذ ٟتتٛقننـ عًننَ ٢تاْتنن٘ قنن ٠ٛايٓ نناّ ايتلًُٝننٚ ٞؾلايٝتنن٘

ي ببني أٚهلُا  :إٔ املهتبات املث  ٖٞ ١ٝأنثر ا ْٛاع اْتشا ا يف اي رٚف ايطبٝلٝن ١اي نبب ايثناْ:ٞ
إٔ ايؿرد ٜتلاٌَ َى املهتب ١املث  ١ٝيف أٖنِ َراحنٌ تهٜٓٛن٘ سقا نِ حشنُ

)010- 61137011

ٚيف َطًى ا يكرٕ املاض ٞػً ٢االٖتُاّ ،تٛؾري َكَٛات ايتلًَٚ ِٝتطًبات٘ ناؾَٚ ١نٔ ايطبٝلن ٞإٔ تنأتٞ
املهتبات املث  ١ٝيف َكثَ ١تًو املتطًبات  ٚغِ أُٖٖ ١ٝذا املطًب يف دعنِ املنٓٗ ايث ا نٚ ٞايلًُٝن١
اية، ١ٜٛ،أنًُٗا ؾإْٗا مل ت تٛف حكٗا َنٔ ايلٓاٜن ١يف املث نٚ ١غاصن ١املراحنٌ ايث ا ن ١ٝا ٚا ٚمل
ٜشرف عًٗٝا جٗال َؤٌٖ عًُٝا ٚعًُٝا ٚمل ٜتٛؾر هلا اينثعِ املناد ٟاملٓا نب ي نث احتٝاجاتٗنا .ؾًنِ تلنث
املهتب ١كزْا يًهتب أٗ َ ٚرا َٔ َ اٖر ا  ١ٗ،ايتلً ١ُٝٝاييت ؼرص عً ٢ايزخرف ٚايشنهٌ دٕٚ
اؾٖٛر ٚاملخرب يكث أصبخ املهتب ١يف َؿَٗٗٛا اؿثٜو جز٤ا ال ٜتجزأ َٔ ايلًُ ١ٝايتلً ١ُٝٝذاتٗنا
ٚجز٤ا َٔ املٓٗ ايث ا ن ٞس ،نث

 )23 0541أ ٜٓ ٚنر إيٗٝنا عًن ٢أْٗنا صنـ لا٥نث ٜطنِ عنثدا َنٔ

ايهتننب ،ٚلننط ايطنناٚالت ٚاملكاعننث ٚفُٛعننَ ١ننٔ ايبطاقننات قؿٛثنن ١يف د ج أ ٚأنثننر ٚؾٗٝننا أَننني
َهتب ١حير

َا يف داخًٗا َٔ َطبٛعات  ٜٓ ٌ،ر إا املهتب، ١أْٗا َرنز إشلاع ترٜٗ ٟٛ،ثف إا

تؿلٝنٌ جاْنب ايكنراٚ ٠٤االطننالع ،ا نتُرا َنٔ قبننٌ ايتالَٝنذ ٚامللًُنني عنٔ طرٜننل تنٛؾري املنٛاد ايتلًُٝٝنن١
ٚاية َٔ ١ٜٛ،نتب َٚراجى  ٚٚا ٌ٥تلً ١ُٝٝنُا جيب إٔ ٜه ٕٛأَني املهتبنَ ١تخوونا يف فناٍ
املهتبات ٚته ٕٛي٘ نؿا َٔ ١ٜايتأٖ ٌٝايةٚ ٟٛ،ايتث ٜب ايلًُ.ٞ
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يننذا جيننب إٔ ْكننـ أَنناّ ٖننذ ٙاؿاينن ١يث ا ننتٗا ،ػٝننَ ١لاؾتٗننا ٚتننذي ٌٝايوننل،ٛات ايننيت تكننـ أَنناّ
املهتبات املث ٚ ١ٝاييت ؼ ٍٛد ٕٚقٝاَٗا ٛ،ثا٥ؿٗا يف ايتلًٚ ِٝايتثكٝـ ٚعً ٘ٝمت إعثاد ٖذ ٙايث ا ن١
ٚاملتطُٓ ١ايؿو ٍٛايتاي: ١ٝ
ايؿوٌ ا  : ٍٚاإلطا ايلاّ يًث ا .١
ايؿوٌ ايثاْ : ٞايث ا ات اي ا،ك.١
ايؿوٌ ايثايو  :إجرا٤ات ايث ا .١
ايؿوٌ ايرا،ى ْ :تا ٥ايث ا . ١
ايؿوٌ اـاَس  :أ ننننن اال تٓتاجات.
ننننن ايتٛصٝات.

الفصل األول :اإلطار العام للذراسة
بيمص د لدرتسد د ل:لتلننث املهتبنن ١املث ننَ ١ٝننٔ املراؾننل اؿٜٛٝننٚ ١ايننيت تلتننرب ايكًننب ايٓننا،ط يف املث نن١
ٚايثَاؽ ايذَ ٖٛ ٟرنز تؿهري اإلْ إ ٚدعاَ ١تٛالْ٘ ؾهُا إٔ اؾ ث ال خنري ؾٝن٘ ٚال حٝنا، ٠نثٕٚ
دَاؽ ٚال قًب ٚنذيو املث ن ١تهن ٕٛج نثا ،نال ٚك ٚشنهال َنٔ غنري َلٓن، ٢نثَ ٕٚهتبن ١س

ناد٠

ٚايكامسٚ )0521716 ٞذيو ،تٛؾريٖا املواد ايتلً ١ُٝٝاييت ٜلتُث عًٗٝا املتلًُٚ ٕٛايةٚ ٕٜٛٛ،ؽثّ
املهتبنن ١املث نن ١ٝفتُننى املث نن، ١لٓاصننر ٙايثال نن ١ايتالَٝننذ ٚاملث ننٚ ٕٛاإلدا ٚ ٠ميهننٔ يف ،لننط
اي ننرٚف اـاصنن ١إٔ ميتننث ْشنناطٗا خننا ج جننث إ املث نن ١يٝشننٌُ التُننى افننٝط ٗ،ننا ٚيًُهتبنن١
املث  ١ٝأ ،ى ٚثا٥ـ أ ا  ٖٞٚ ١ٝايٛثٝؿن ١ايتلًُٝٝنٚ ١ايٛثٝؿن ١ايةٜٛ،نٚ ١ايٛثٝؿن ١ايتثكٝؿٝنٚ ١ايٛثٝؿن١
ايةٚحي ١ٝسقا ِ حشُ

 )010 6113نُا إٔ املهتب ١املث  ١ٝؽتًـ عٔ غريٖا َٔ املهتبنات

يف أْٗا َٛجٗ ١م ٛأٖثاف ترَ ١ٜٛ،ر  ١َٛجينب عًن ٢املنثٜر ٚاملث نني ٚاملنٛجٗني تؿُٗٗنا ٚايتلنا ٕٚيف
ب ٌٝؼكٝكٗا س

ادٚ ٠ايكامسٚ .) 0521711 ٞتربل أُٖ ١ٝايث ا  َٔ ١أُٖٝن ١املهتبنات املث ن١ٝ

ٚإ ٗاَٗا يف ؼكٝل ايتط ٛيف ايتلًِ يًثا
)0

أصبخ املهتب ١قن ٛا َنٔ افنا ٚا

ٚاملتُثً ١يف :ل
ا ن ١ٝيًُنٓٗ املث نَٚ ٞرننزا يًُنٛاد ايتلًُٝٝن ١اينيت

ٜلتُث عًٗٝا يف ؼكٝل أٖثاؾ٘ ٚنٓتٝج ١هلذا ايهِ اهلا َٔ ٌ٥امللًَٛنات اينذ ٟشنهٌ اْؿجنا ا
يف امللرؾ ١أ ٣جاٍ اية ١ٝ،ضر ٠ ٚاالْتكاٍ ،املٓاٖ ايث ا  َٔ ١ٝحثٚد ايهتا املث  ٞاملكنر
إا اآلؾام ايٛا ل ١ملواد امللًَٛات املختًؿ ١املٛجٛد ٠عً ٢نثري َٔ ايوٚ ٛذيو ،ايتأنٝث عً٢
ضرٚ ٠ ٚجٛد ايرنٔ ايثاعِ هلذ ٙايؿهر ٖٞٚ ٠املهتب.١
)6

يكننث نناُٖ املهتبنن ١املث نن ١ٝيف َٛاجٗنن ١ايتننثؾل ايهننبري يف امللًَٛننات أَ ٚننا  ٜننُ، ٢ثنن٠ ٛ
امللًَٛات إ ٗاَا نبريا  َٔٚذيو إعثاد ٚتٛؾري َواد ٖذ ٙامللًَٛات ٚا جٗزٚ .٠عً ٘ٝنإ َٔ
ايطر ٟ ٚتٗ ١٦ٝالتُى املث  َٔ ٞطال َٚلًُني يًتلاٌَ َى ٖذا ايتط، ٛؿلايٚ ١ٝذيو يٝتخكل
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اال تخثاّ ا َثٌ ملواد امللًَٛات املتٛاؾر ٠يف املهتب ١اييت أصبخ ق ٛا َٔ افا ٚاير١ ٝ٥
يًُجتُى املث .ٞ
)1

تزداد أُٖ ١ٝاملهتبن ١نْٗٛنا ال تنرتبط ،ايهتنا املث ن ٞؾكنط ،نٌ ات نل يتشنٌُ الُٛعنات
ناؾٚ ١املختا َ ٠نٔ املنٛاد ايتلًُٝٝنٚ ١ايث ا نٚ ١ٝايتثكٝؿٝن ١إضناؾ ١إا املنٛاد ايتٛضنٝخٜٚ ١ٝتُثنٌ
،لط َٔ ذيو يف املهتبات اي ُلٚ ١ٝايبور ١ٜنا ؾالّ ايتلًٚ ١ُٝٝايشرا٥ط ايؿًُٚ ١ٝغري ذيو
ممننا نناِٖ يف تٜٓٛننى َونناد ايننتلًِ ٚلٜنناد ٠حجُٗننا ،ٚايتنناي ٞأ ننر ذيننو اجياٝ،ننا يف االتؿننام َننى
االػاٖنننات ايتلًُٝٝننن ١اؿثٜثننن ١اينننيت ت نننتٗثف تُٓٝنننَٗ ١نننا ات املنننتلًِ ايشخوننن ١ٝعًننن ٢ايبخنننو
ٚاؿو ٍٛعً ٢امللًَٛات.

)1

ٚميهٔ ايك، ٍٛإٔ املهتب ١املث  ١ٝمتثٌ َٛقلا َتُٝزا َٚؤ را يف اينٓ ِ ايتلًُٝٝن ١امللاصنر ٠إذ
عٔ طرٜل َواد ٖا املتٓٛعٚ ١خثَاتٗا املتلثدٚ ٠أْشطتٗا املختًؿ ١ميهٔ ؼكٝل ايهثري َٔ
ا ٖثاف ايتلً ٚ ١ُٝٝاية ١ٜٛ،اؿثٜثٚ ١اإل ٗاّ ٓ،جاك يف اال نةاتٝجٝات ايتلًُٝٝن ١اؿثٜثن ١اينيت
تث ٚيف ايػايب ا عِ ح ٍٛتزٜٚث املتلًِ ،املٗا ات ٚايكنث ات ٚاـنربات اينيت متهٓن٘ َنٔ ايتلاَنٌ
َى امللًَٛات ٚايتهٓٛيٛجٝنا َٚنٔ نِ َنٔ اينتلًِ اينذات ٞاينذٜ ٟكنٛد ٙإا ايتلًن ِٝامل نتُر طنٛاٍ
اؿٝا ٠حٝو ٜرنز ايتلً ِٝعً ٢ا تُرا ايؿرد يف تلًْ ِٝؿ ٘ ٓ،ؿ ن٘ عًن ٢اَتنثاد عُنر ٙإذ إٔ
ا َ ٞيف عامل ايػث ئ ٜه ٕٛذيو ايؿرد ايذ ٟال ٜلرف ايكراٚ ٠٤ايهتا،نٚ ١إانا نٝه ٕٛذينو
ايؿرد ايذ ٟمل ٜتلًِ نٝـ ٜتلًِ .سعبث اهلاد ٚ ٟعبث ايشايف ٚآخر.)01 ّ0555 ٕٚ

اليددكا لدرتسد د :للحاٚينن ايث ا نن ١اؿايٝنن ١ايٛقننٛف عًننٚ ٢اقننى املهتبننات املث ننَٚ ١ٝننا تلاْٝنن٘ َنننٔ
َشهالت ٚصل،ٛات ،ايٓ بَ ١ني املهتبٚ ١ايطايب ٚتأ ري املهتب ١عً ٢ايلًُ ١ٝايتلًُٝٝنٚ ١أٖنثاؾٗا
ٚكرجاتٗا ٚعثّ اٖتُاّ ايكناُ٥ني عًن ٢ايلًُٝن ١ايتلًُٝٝنَ ١نٔ اينٛلا  ٠إا املث ن، ١املهتبنٚ ١تؿلٝنٌ
د ٖ ٚننا يف ٓ،ننا ٤ايطايننب يف كتًننـ جٛاْبنن٘ ٚايٛقننٛف عًنن ٢احتٝاجننات املهتبنن ١يتطٜٛرٖننا يتٛانننب
َتطًبات ايلور ٚاحتٝاجات امللًِ ٚايطايب ٚؼثدت َشهً ١ايث ا  ١يف اي ؤاٍ ايرٝ٥س اآلت :ٞل
َا ٚاقى املهتبات املث  ١ٝيف قاؾ  ١حطرَٛت  /املهال َٚا بٌ تطٜٛرٖا ؟
ٜٚتؿرع َٔ اي ؤاٍ ايرٝ٥س ا

 ١ً٦ايؿرع ١ٝاآلت:١ٝ

َ )0ا ٚاقى ٚاحتٝاجات املهتبات املث  ١ٝمبثا

قاؾ  ١حطرَٛت /املهال؟

َ )6ا املشهالت ٚايول،ٛات اييت تلةض أَٓا ٤املهتبات؟
َ )1ا ٖ ٞايول،ٛات اييت تلٝل ايطال َٔ اال تؿاد َٔ ٠املهتب١؟
بيتدالدرتسد  :ل
 )0االطالع ٚايتلرف عً ٢ايٛاقى اؿاي ٞيًُهتبات املث .١ٝ
 )6د ا  ١ايول،ٛات اييت تلةض أَني املهتبٚ ١ايطايب.
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ٚ )1ضى َكةحات ٚتٛصٝات يتطٜٛر املهتبات.
بتح لدرتسد  :تشٌُ ايث ا َ ١هتبنات املنثا

اال،تثاٝ٥نٚ ١ايثاْٜٛن ١ضنُٔ ايرقلن ١اؾػراؾٝن ١ملثٜرٜن١

املهال  /قاؾ  ١حطرَٛت.
الهًجلدرتسد :لاعتُث ايباحو يف د ا ت٘ عً ٢املٓٗ ايٛصؿٚ ٞاعتُث ايباحو يف عث٘ عً ٢أدا ٠املكا١ً،
ٚاملالح  ١حٝو مت َكا ١ً،أَٓا ٤املهتبات َٚث ا ٤املثا
ايةٚ ١ٝ،ايتلًٚ ِٝايطال

َٚثٜر ا ْشط ١ايتلً ١ُٝٝمبهتنب ٚلا ٠

يًٛقٛف عًن ٢أٖنِ ايونل،ٛات اينيت تٛاجن٘ املهتبنٚ ١أَنني املهتبنٚ ١ايطاينب

ٚاإلدا  ٠ايتلًٚ .١ُٝٝقث قاّ ايباحو مبكاَ ١ً،نث ا ٤املنثا
ٚقث قاّ ايباحو ،زٜا  ٠سَ )11ث َ َٔ ١ثا

ٚأَنني املهتبنٚ ١عٓٝنَ ١نٔ طنال املنثا

املهال َٔ أصٌ سَ )51ث ٚ .١أٜطا اعتُث ايباحو

عً ٢تكا ٜر املث  ١اي ٓ ١ٜٛعٔ املهتب .١ال تٛجث إحوناٝ٥ات مسٝن ١دقٝكن ١ينثَ ٣هتنب ٚلا  ٠ايةٝ،ن١
ٚا يتلً، ِٝافاؾ  ١عٔ عنثد املنثا

اينيت ؾٗٝنا َبٓنَ ٢هتبن، ١نث ٕٚقتن ٣ٛأ ٚؾٗٝنا َبٓنَ ٢هتبنَ ١نى

افت ٣ٛأَ ٚث ، ١ثَ ٕٚبٓنَ ٢هتبن ١ينذيو ٚجنث ايباحنو صنل ١،ٛيف ايتخكنل َنٔ اإلحوناٝ٥ات ٚذينو
،اـرٚج املٝثاْ ٞغًب َنثا

املهنال ٚننذيو َكاً،نَ ١نٛجٗ ٞاملهتبنات ٚا ْشنط ١مبهتنب ٚلا ٠

ا يةٝ،ننٚ ١ايتلًننٚ ِٝمبكا ْنن ١ايبٝاْننات ايننيت ؼوننٌ عًٗٝننا ايباحننو َننٔ ْزٚينن٘ إا املننثا

َننى َلًَٛننات

ٝ،ٚاْات املٛجٗني َٚكا ْتٗا مبا َٖٛ ٛجٛد َٔ ايبٝاْات يثَ ٣هتب ايٛلا  ٠حت ٢ؼوٌ ايباحو عًن٢
إحواٝ٥ات ٜطُ ٔ٦هلا.

ل

ثع يفلديكجب لديتس ص  :ل
تلرٜـ املهتبنٖ :١نَ ٞؤ

ن ١كاؾٝن ١اجتُاعٝن ١تٛجنث يف فتُنى َنٔ التُلنات ٚتٗنثف ـثَن ١ذينو

التُى عٔ طرٜل مجى املٛاد ايثكاؾ ١ٝاييت ت اعث ٙأؾرادا ٚمجاعات عًن ٢لٜناد ٠كاؾنٚ ١ترقٝن ١حونًٝت٘
اؿطا ٚ ١ٜؼكٝل َتلت٘ ٚت ً ِٝتًو املٛاد يألجٝاٍ ايكادَن ١نًَٚ ١ُٝتطنٚ ٠ ٛتٓ ُٗٝنا تٓ ُٝنا ٜطنُٔ
ح ٔ اال تؿادَٗٓ ٠ا س

اد)66 ّ0540 ٠

ٖٓاى تلرٜؿات نثري ٠يًُهتب ١املث  ١ٝؽتًـ ح ب طبٝلتٗا إال أِْٗ َتؿك ٕٛعً ٢أْٗا ايشنرٜإ
ايٓا،ط يف املث  ١ايذ ٟخيثّ ناؾ ١ؾ٦ات امل تؿٝث َٔ ٜٔالتُى ٚ .ميهٔ تلرٜؿٗا:
 )0تلرّف تٛجٗٝنات االؼناد اينثٚي ٞؾُلٝنات املهتبنات املهتبن ١املث ن، ١ٝأْٗنا :فُٛعنَ ١نٔ املنٛاد
املطبٛعننٚ ١اي ننُل ١ٝايبوننر ١ٜاملرنزٜنن ١يف املث نن ١ؼ ن إشننراف اختواصننٝني َٗٓننٝني َننؤًٖني
ٚتٛؾر املهتبن ١أننرب عنثد ممهنٔ يف املوناد َنى إتاحتٗنا يًُ نتؿٝث َ نتخثَ ١يف ذينو أجٗنز٠
اؿا بات اآليٚ ١ٝغريٖا َٔ اي ٛا ٌ٥سعبث اهلاد ٚ ٟعبث ايشايف ٚآخر.)05 ّ0555 ٕٚ
 )6املهتب ١املث  :١ٝتًو املهتب ١اييت تًخل ،املثا

اال،تثا ١ٝ٥أ ٚاإلعثاد ١ٜأ ٚايثاْٜٚ ١ٜٛشرف عًن٢

إدا تٗننا أ ٚتكننث ِٜخننثَاتٗا أَننني املهتبنن ١أَ ٚلًننِ ٜلٓٝنن٘ عننادَ ٠ننثٜر املث ننٚ ١تٗننثف إا تكننثِٜ
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اـننثَات املهتبٝنن ١املختًؿنن ١إا فتُننى املث نن ١املهننَ ٕٛننٔ ايطًبننٚ ١ايثا ننني.س عاشننٛ
اهلٝجا٤

أ،ننٛ

)01 ّ6111

الفصل الثاني :الذراسات السابقة
 )1د ا  ١ايتأٖ ٌٝاملٗين َ ٓا ٤املهتبات املث  ١ٝيف ايلرام اؾاَل ١امل تٓور /١ٜس)ّ1981
أشا ايباحو إا تا ٜخ املهتب ١املث ن ١ٝيف ايلنرام َٓنذ تأ نٝس املنثا

يف ايلنرام حتنٚ ٢قتٓنا

اؿايٖٚ ٞثؾ ايث ا  ١إا ٚضى أ س يتأٖٝنٌ أَٓنا ٤املهتبنات يف ايلنرام َٗٓٝنا َنٔ خنالٍ ٚضنى
َكةحات ٚتٛصٝات إللاك أَني املهتب ١يه ب احةاّ املث نني ٚتلناَ ِْٗٚلن٘ يتطنٜٛر املهتبن١
ٚإلاك ٖثؾٗا يف خثَ ١فتُى املث ٖ َٔٚ ١ذ ٙاملكةحات:
أ ننن اختٝا امللًنِ أ ٚاملنث

املهنتل ايٓشنٝط ٚايكناد عًن ٢اإلدا ٚ ٠اإلشنراف ٚعنثّ إْاطنٖ ١نذٙ

امل ؤٚي ١ٝإا امللًِ املرٜط أ ٚايلاجز أ ٚايهبري.
نننن إعؿا ٤امللًُني ٚاملث ني املشرؾني عً ٢املهتب َٔ ١ايٓوا ايتث .ٞ ٜ
ج -اإلنثا َٔ ايث ٚات ايتأٖ، ١ًٝٝػ ١ٝاإلؾاد َٔ ٠خرباتِٗ َٗٚا اتِٗ ايؿٓ ١ٝايلاي.١ٝ
د ننن اال تلاْ، ١املتخووني ،لًِ املهتبات.
 )2د ا  ١د ٚاملهتب ١ٝاملث  ١ٝيف ايلًُ ١ٝايةٖ / ١ٜٛ،الٍ ايٓاتٛت س)1997
أجر ٜايث ا ن ١عًن ٢عٓٝنَ ١نٔ املهتبنات املث نٚ ١ٝامل نتؿٝثَٗٓ ٜٔناٚ .تٛصنٌ إا فُٛعنَ ١نٔ
املكةحات تؤنث ،ذٍ اؾٗث يتؿل ٌٝد ٚاملهتب.١
 )3د ا َ ١هتبات ا طؿاٍ /قُث ؾتخ ٞعبث اهلادٚ ٟآخر ٕٚايكاٖر :٠دا غر ٚيًطباع ١سد.ت)
تٓاٚي ايث ا  ١أُٖ ١ٝاملهتبَٚ ١هاْتٗا ،ني  ٚاٚ ٌ٥أجٗز ٠عثٜثٚ ٠جثت يتخنثّ ايطؿنٌ ؾٗنٞ
تننزٚد ايطؿننٌ ،امللًَٛننات ٚاـننربات ٚاملٗننا ات ٚاالػاٖننات اياللَنن ١ينن٘ .نُننا إٔ اال ننتخثاّ اؾٝننث
نا ْٛاع ا خر ٣نًٗا َٔ املهتبات إان ا ٜتٛقنـ عًن ٢أَ ٍٚهتبنٜ ١كاً،نٗا ايؿنرد يف حٝاتن٘ ٖٚنٞ
َهتب ١ايطؿٌٚ .هلذا تٛا ايث ٍٚنًٗا عٓاٜتٗا مبهتبات ا طؿاٍ ٚ ٌ،تلث ذيو َٔ املٗاّ ايك١َٝٛ
اؾثٜر، ٠االٖتُاّ.
ٚتؤنث ايث ا  ١أُٖ ١ٝاملختص ،املهتب ١ايذٜ ٟكن ّٛعًن ٢إدا تٗنا ٚتًبٝن ١احتٝاجنات ا طؿناٍ َنٔ
ايهتب ٚح ٔ اختٝا  ٙهلذ ٙايهتب مبا ٜتٛاؾل َى احتٝاجات ا طؿاٍ.
 )4د ٚاملهتب ١املث  ١ٝيف تلزٜز املطايل ١يث ٣تالَٝذ ايوؿني اـاَس ٚاي اد
ا

ا  ٞد ا َٝ ١ثاْ ١ٝيف َثا

َث ١ٜٓدَشل /أٌَ

َٔ َرحً ١ايتلًِٝ

ث ٟدناى س.)ّ2112

أنث ايباحو عً ٢د ٚاملهتب ١املث ٚ ١ٝأْٗا ؽتًـ عٔ املهتبات ا خر ٣ؾٗنَ ٞهتبن ١هلنا
اي ١خاصْٗ ١ا ال ت تكبٌ ا طؿاٍ افبني يًكرا ٠٤ؾخ ب ،نٌ ترغنب املتنأخر ٜٔيف ٖنذا املٝنثإ.
ؾت اعث ايذٜ ٜٔكرؤ، ٕٚولٚ ١،ٛتتخذ َنٔ اي ٛنا ٌ٥ايتلًُٝٝنَ ١نا ٜلنار اْونراف ٖنؤال ٤ايتالَٝنذ
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عنٔ ايكنراَٚ ٠٤نا ُٜٓن ٞاملٝنٌ إيٗٝنا ٚحنب االطننالع  .نُنا أْٗنا تلُنٌ عًن ٢خثَن ١املٓناٖ ايث ا نن١ٝ
املكننر ٚ ٠تننثعُٗا ،ننأيٛإ كتًؿننَ ١ننٔ امللرؾننٚ ١ت ننث َننا قننث حيًُنن٘ ايهتننا املث ننَ ٞننٔ ػننرات
ٚتهشـ َ ٍٛٝايتالَٝذ اييت تتجً ٢يف قرا٤تِٗ اـاصٚ ١تٛؾر هلِ ؾرص ١ايلُنٌ داخنٌ املهتبن١
ؾتُٓ ٞايرٚك ايتلاٚ ١ْٝٚاالعتُاد عً ٢ايٓؿس ٚايكث  ٠عً ٢ايتخًٚ ٌٝاملكا ْٚ ١اير،ط.
ٖٚثف ايبخو إا ايتلرف عً ٢حجِ ثاٖر ٠املطايل ١عٓث تالَٝذ ايوؿني اـاَس ٚاي اد
َرحً ١ايتلً ِٝا

َٔ

ا ٚ ٞلٜا  ٠املهتب ١املث  َٔ ١ٝقبٌ ٖؤال ٤ايتالَٝذٚ .مت ايتلرف عً ٢ايلٛاٌَ

املننؤ ر ٠يف حجننِ ٖننذ ٙاي نناٖر، :٠ننث٤ا َننٔ اي ننرٚف ا

ننر ١ٜيًتًُٝننذ نلُننٌ ايٛايننثٚ ٜٔتلًُُٗٝننا

ٚتشجٝلُٗا ِ أ ر املث  ١ؾٗٝا نُ اُٖ ١امللًِ أ ٚاملرشث أ ٚأَنني املهتبن ١أ ٚإدا  ٠املث ن ١يف
ايتشجٝى عً ٢املطايل.١
ٚتٛصٌ ايبخو إا ايلثٜث َٔ ايٓتا َٔ . ٥أُٖٗا:
 )0ايتأ ري ايٛاضح يلٌُ ا ٚ ٜٔٛ،خاص ١ا ّ.
 )6ايتأ ري ايٛاضح َني املهتبَٚ ١لًِ ايًػ ١ايلر ١ٝ،يف تلزٜز املطايلن ١ال تبناد دُٜٗ ٚنا ،ايهتنا
ٚايكوٚ ١حاج ١ايتالَٝذ إيُٗٝا.
ال بح خلوا لدرتسد خلدرس اق ل :ل
ٜتنبني َنٔ خنالٍ ايث ا نات اي نا،ك ١ا ُٖٝنن ١ايهنبري ٠يًُهتبن ١املث نٚ ١ٝذينو ُٖٝن ١املهتبنن١
،ايٓ ب ١يًتًُٝذ ٚدٖ ٚا يف تثكٝؿ٘ ٚتٓش٦ت٘ ٓ،ٚا ٤شخوٝت٘ .ؾتلثدت ايث ا ات يف كتًـ ايث ٍٚايلرٝ،ن١
اييت تٓاٚي املهتبات املث ٚ .١ٝأؾادت ٖذ ٙايث ا ات ايباحثني يف ٖذا الناٍ يهنٜٗ ٞنتِ أصنخا
ايكرا يتطٜٛر املهتبات املث .١ٝ
ٚتأتٖ ٞذ ٙايث ا  ١يرؾث ايث ا ات اي ا،ك ١مبا تطرح٘ َٔ إشهايٚ ١ٝاقنى املهتبنات ٚتطٜٛرٖنا
يتٛانب تطٜٛر ايلًُ ١ٝايتلً ١ُٝٝمبختًـ جٛاْبٗا يف اؾُٗ ١ٜ ٛاي،ٚ ١ُٝٓٝايذات قاؾ  ١حطرَٛت.

الفصل الثالث :إحراءات البحث وتحليل النتائج
 )0جمجم د لدربحددر:ل ؼننثد فتُننى ايبخننو اؿنناي ٞمبهتبننات َننثا
ٚايثاْ 6102 ١ٜٛنننن  ّ6103حٝو ً،ؼ عثد َهتبنات َنثا
تتٛلع عً ٢مخ َٓ ١اطل ٖ ٞساملهال ايشنرج اينثٜس
َثا

َثٜرٜنن ١املهننال اال،تثاٝ٥نن١

املهنال اال،تثاٝ٥ن ١سَ )14هتبن١

ٚننب ،نٜٛو ؾنٚ )ٙٛعنثد َهتبنات

املهال ايثاْ ١ٜٛسَ ) 5هتبات تتٛلع عً ٢مخ َٓ ١اطل ٖن ٞساملهنال ايشنرج اينثٜس

ٚنب ٜٛ،و ؾ.)ٙٛ
 )6وصه لدربحدر:ل قاّ ايباحو ،اختٝا عٓٝن ١عشنٛا ١ٝ٥ينبلط َنثا
اييت ؾٗٝا َهتب ١أ، ٚثَ ٕٚهتب ٚ ١نز عً ٢املثا

َثٜرٜن ١املهنال نٛا ٤املث ن١

اييت ؼت ٟٛعًَ ٢هتب، ١شهٌ خاص

ْٗنا َشننهً ١ايث ا ننً، .١ننؼ فُننٛع ايلٓٝنن ١سَ )13ث ننَ ١ننٔ أصننٌ سَ )51ث ننٚ ١ايلٓٝنن ١ايننيت
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أجر ٜعًٗٝا ايث ا  ١سَ )01ثا

 ٖٞٚايل ١ٓٝاييت ؼت ٟٛعًَ ٢بٓنَ ٢هتبنٚ ١قتن ٣ٛإذ ً،نؼ

عننثد أَٓننا ٤املهتبنن ١س )01أَننني ٚأَٓٝننَ ١هتبننٛ، ١اقننى س )2أَننني َهتبننٚ ١س )1أَٓٝننَ ١هتبنن١
ٚس )011طايب ٚطايبٛ، ١اقنى س )21طاينب ٚس )11طايبن ١يف َنثا

َثٜرٜن ١املهنال اؾنث ٍٚس)0

ٜٛضح أَٓا ٤املهتبات ٚاؾث ٍٚسٜٛ )6ضح ايطال .
دجلتحلل )0لوصه لدربحرلدأل
أَٓا ٤املهتب١

اؾٓس

ص لألاله كلديكجب خ ل
ايلثد ايهً ٞالُٛع

ذنٛ

أْث٢

اْ ١ٜٛعاَ١

6

1

1

ا،تثا١ٝ٥

1

0

1

دجلتحلل )6لوصه لدربحرلدأل
ايطال

اؾٓس

01

ص لراط ت ل

ايلثد ايهً ٞالُٛع

ذنٛ

أْث٢

اْ ١ٜٛعاَ١

61

11

11

ا،تثا١ٝ٥

11

01

11

011

 )1ب دةلدربحرل:لاعتُث ايباحو اال تباْ ١ادا ٠يتخكٝل اٖثاف عث٘ ْ٘ ٜتطًب َلًَٛات ٚا ل ١لٜاد٠
عٔ ع ١ٓٝايبخو يذا ؾإٕ اال تباْ ١تلث َٓا ب ١يبخث٘ ؾٗ ٞمتهٓٓا َٔ اؿو ٍٛعًَ ٢لًَٛات
َٚلرؾ ١خربات ٚاػاٖات ٚآ ا ٤ال ميهٔ ايتٛصٌ إيٗٝا ،ايرجٛع اا اي ٛا٥ل ٚايهتب .ل
قاّ ايباحو ،اـطٛات اآلت َٔ ١ٝأجٌ ٓ،اٖ ٤ذ ٙا دا:٠
أنن اال تبٝإ اال تطالع :ٞقاّ ايباحو ،تٛج ٘ٝؤاٍ َؿتٛك س ا تبٝإ ا تطالع ) ٞلُٛعَٔ ١
أَٓننا ٤املهتبننات ً،ننؼ عننثدِٖ س )01أَٓنناَ ٤هتبننٚ ١لُٛعننَ ١ننٔ ايطًبننً، ١ننؼ عننثدِٖ س)011
طايب ٚطايبٚ ١ذيو مللرؾ ١أِٖ املشهالت اييت ٜلاَْٗٓ ٕٛا يف املهتب.١
نننننن اال ننتباْ ١املػًكنن، :١لننث ا ننةجاع ايباحننو إلجا،ننات َٓننا ٤املهتبننٚ ١ايطًبنن ١حنن ٍٛاي ننؤاٍ
اال تطالع ٞاملؿتٛك قاّ ايباحو ظُى اإلجا،نات س املشنهالت) ٚتٛحٝنثٖا ٚصنٝاغتٗا عًن٢
شننهٌ ؾكننرات ٚقننث مت ا ننتبلاد اإلجا،ننات املتشننا،ٚ ١ٗ،لننث ا ننتهُاٍ مجننى ايؿكننرات ً،ننؼ
فُٛع ايؿكرات ساملشهالت) ،شهًٗا ايٓٗآَ ٞ٥ا ٤املهتبات س )01ؾكنرٚ ٠يًطنال س)01
ؾكر ٠الُٛع س ) 11ؾكنرٚ ٠قنث أعطن ٢ايباحنو هلنذ ٙايؿكنرات ،نثا ٌ٥ييجا،نٖ ١ن ٞس َٛاؾنل
َٛاؾل ؿث َا غري َٛاؾل ) ٚأعط ٢يهٌ ،ث ٌٜد ج ٖٞ ١س )0- 6- 1عً ٢ايتٛايٚ ٞذيو
ال تخراج اي ٛط املرجح يهٌ ؾكر.٠
جننن ننننن ايتطبٝننل ايٓٗنناٚ :ٞ٥لع ايباحننو اال ننتبٝإ عًنن ٢عٓٝنن ١ايبخننو ا

ا نن ١ٝايبايػنن ١س )01أَننني

َهتبٚ ١س ) 011طايب ٚطايب،ٚ ١لنث ا نةجاع اال نتُا ات ،أنًُنٗا قناّ ايباحنو ،تخًٝنٌ
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اال تجا،ات َٔ خالٍ ا تلُاٍ ،لنط اي ٛنا ٌ٥اإلحونا ١ٝ٥املٓا نب ١نننس اي ٛنٝط املت ٛنط
اؿ ا ٞ،املرجح ايٓ ب ١املٚ ) ١ٜٛ٦ذيو يًتلرف عً ٢أُٖ ١ٝنٌ َشهً َٔ ١املشهالت.
د نننن اي ٛا ٌ٥اإلحوا :١ٝ٥مللاؾ ١ايبٝاْات إحواٝ٥ا ا تخثّ ايباحنو اي ٛنا ٌ٥اآلتٝن :١اي ٛنٝط
ٚاي ٛط اؿ ا ٞ،املرجح ٚايٓ ب ١امل.١ٜٛ٦
ٖن نننننن ايونثم ٚايثبنات :ايونثم  :اعتُنث ايباحنو يف صنثم أدا ٠ايبخنو عًن ٢اجا،نات ايطًبنَ ١نٔ
ايث ا  ١اال تطالع ١ٝايذ ٟاعتُث ؾٗٝنا ايباحنو ساملكنا،الت ايشخون )١ٝؾنراد عٓٝن ١ايبخنو
َننٔ أَٓننا ٤املهتبننات ٚايطًبننَٚ ١ننٔ أجننٌ ايتخكننل َننٔ ٚضننٛك ايؿكننرات ٚتلًُٝننات اال ننتباْ١
ٚتكثٜر ايٛق ايناللّ ييجا،ن ١قبنٌ تطبٝكٗنا ا يٓٗنا ٞ٥ينذا طبنل ايباحنو ا دا ٠عًن ٢عٓٝنَ ١نٔ
أَٓا ٤املهتبات ٚعثدِٖ سٚ )01ايطًبٚ ١عنثدِٖ سٚ )011اتطنح َنٔ خنالٍ ٖنذا ايتطبٝنل إٔ
ايتلًُٝات ٚاضخٚ ١عبا تٗا َؿٗ ١َٛهلِ ٚإٔ َت ٛط اينزَٔ ايتكنرٜل ييجا،ن ١عنٔ اال نتباْ١
ٜهنن، ٕٛننني س )11- 61دقٝكننٚ ١نننذيو اعتُننث ايباحننو يف صننثم أداتنن٘ عًنن ٢ا دٝ،نننات
ٚايث ا ات اي ا،كٚ .١نذيو ا تخرج ايباحو ايوثم عٔ طرٜل ايوثم ايذات ٖٛٚ ٞعبا ٠
عٔ صنثم اينث جات ايتجرٜبٝن، ١ايٓ نب ١يًنث جات اؿكٝكٝن ١اينيت خًون َنٔ شنٛا٥ب أخطنا٤
ايوننثؾ،ٚ ١ننذيو توننبح ايننث جات اؿكٝكٝنن ١يالختبننا ٖنن ٞاملٝننزإ ايننذ ٜٓ ٟننب إيٝنن٘ صننثم
االختبا

ٚملا نإ بات االختبا ٜؤ س عًن ٢ا تبناد اينث جات اؿكٝكٝن ١يالختبنا ٓ،ؿ نٗا

إذا أعٝث االختبا عًْ ٢ؿس الُٛع ١اييت جر ٣عًٗٝا يف أ ٍٚا َر هلذا ناْ ايونًٝ ٚ ١كن١
،ننني ايثبننات ٚايوننثم ايننذات ٞيننذا َلاَننٌ ايوننثم ايننذات ٞدا ٠املكٝننا
ال ننتباْ ١أَٓننا ٤املهتبننات َٚلاَننٌ ايوننثم ايننذات ٞدا ٠املكٝننا

 ٜننا ٟٚس)18541

ال ننتباْ ١ايطننال  ٜنناٟٚ

سٚ )18531ذيو ٜلين إٔ ايوثم ايذات ٞيف نال ا داتني عاٍ جثا.
لدرذب خٜ :كوث ،ايثبات إٔ ٜلط ٞاملكٝا

ايٓتاْ ٥ؿ ٗا أ ٚقرٜبا َٓٗا إذا َا أعٝث تطبٝكن٘ عًن ٢ا ؾنراد

أْؿ ِٗ يف اي رٚف ْؿ ٗاٚ .يكث اعتُث ايباحو يف ا تخراج بات أدا ٠ايبخنو :طرٜكن ١إعناد ٠االختبنا
سٚ ) Test Retestتتِ ،تطبٝل ا دا ٠عًن ٢عٓٝن ١قنثد ٠نِ ٜهنر تطبٝنل ا دا ٠عًن ٢ا ؾنراد أْؿ نِٗ
،لننث َننث ٠لَٓٝنن ١قننثدٚ ٠ؼ ننب د جنناتِٗ يف املننر ٠ا ٚا ٚد جنناتِٗ يف املننر ٠ايثاْٝنن ١ننِ حي ننب َلاَننٌ
اال تباد ،ني د جاتِٗ يف املرتني.
ٚقث طبل ايباحو اال تباْ ١ايٓٗا ١ٝ٥عًن ٢ايلٓٝن ١س )01أَٓناَ ٤هتبنٚ ١س )011طاينب ٚطايبن،ٚ ١لنث
ؾاصٌ لَين َكثا  ٙا بٛع اعٝث تطبٝل ا داَ ٠ر ٠اْ ١ٝعً ٢ايلْ ١ٓٝؿ ٗا،ٚ .ا نتلُاٍ َلاَنٌ ،ري نٕٛ
س، )Pearson coefficientني د جات ايتطبٝنل ا ٚا ٚايثاْٝن ١تنبني إٔ َلاَنٌ ايثبنات َٓنا ٤املهتبنات
ً،ؼ س )1853د جَٚ ١لاٌَ ايثبات يًطال ً،ؼ س )1851د ج .١ينذا تنبني يًباحنو إٔ َلاَنٌ ايثبنات ينألدا٠
نبري جثا ٚعً ٘ٝميهٔ تطبٝكٗا عً ٢ع ١ٓٝايبخو.
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الفصل الرابع :تحليل نتائج الذراسة
بحاللل:لحتاص لنج ئجلدال جم سةلدإلبو ئص لحثيسريي

ل

 )0ديتدس لدالاجتدئص ل :ل
َننٔ خننالٍ َالح نن ١ايبٝاْننات املتننٛؾر ٠يننثٜٓا لننث إٔ عننثد املننثا
َث  ١ٝيف مجٝى َثا

اال،تثاٝ٥نن ١ايننيت ؾٗٝننا َهتبنن١

َثٜر ١ٜاملهال ٖ ٞسَ )14ث  َٔ ١أصٌ سَ )40ث  ١ا،تثاَ ١ٝ٥نا ٜشنهٌ

ْ ب ١قًَ ١ًٝكثا ٖا سٚ .) %12850املثا

َثٜرٜن ١املهنال

اييت ينٝس ؾٗٝنا َبٓن ٢يًُهتبن ١يف َنثا

ٖن ٞسَ )10ث ننَ ١ننٔ أصننٌ سَ )40ث نن ١ا،تثاٝ٥ننَ ١نا ٜشننهٌ ْ ننبَ ١كننثا ٖا سٖٚ )%14863نن ْ ٞننب١
نبريٖٚ ٠ذا َؤشر ٜثٍ عً ٢عثّ االٖتُاّ ،امللاٜري اؿثٜث ١عٓث ؽطٝط ٓ،ٚنا، ٤لنط املنثا

َٚنٔ

أُٖٗا املهتب ١اييت تلترب املرنز اير ٞ ٝ٥يف املث ٚ ١تهن ٕٛيف  ٚنط ػُنى َبناْ ٞاملث ن ١حتن٢
 ٌٗ ٜايٛص ٍٛإيٗٝا َٔ قبٌ مجٝى ايطال ٚ .املثا

اييت ؾٗٝا َبَٓ ٢هتب، ١ث ٕٚقت ٣ٛيف َنثا

َثٜرٜننن ١املهنننال ٖننن ٞسَ )06ث نننَ ١نننٔ أصنننٌ سَ )40ث ننن ١ا،تثاٝ٥نننَ ١نننا ٜشنننهٌ ْ نننبَ ١كنننثا ٖا
س )%01840ال ٜٛجننث اٖتُنناّ َننٔ قبننٌ َهتننب ٚلا  ٠ايةٝ،ننٚ ١ايتلًنن ِٝأَ ٚننٔ قبننٌ اإلدا  ٠املث نن ١ٝأٚ
َٓ ُات التُى املثْٜ ٞرؾث ٖذ ٙاملهتبات ،افت ٣ٛاملٓا ب  َٔٚخالٍ ٖنذا اإلحونا ٤ا نتثٍ عًن٢
إٔ سَ )11ث  ١ن نن ٛا ٤املثا

اييت ؾٗٝا َبَٓ ٢هتب، ١ثٕٚ

اييت يٝس ؾٗٝا َبَٓ ٢هتب ١أ ٚاملثا

قت ٣ٛننننن َٔ أصٌ سَ )40ث  ١ا،تثاَ ١ٝ٥ا ٜشهٌ ْ ب ١نبريَ ٠كثا ٖا س )%11814حٝو تنبني إٔ
أنثر َٔ ْوـ املثا

اال،تثا ١ٝ٥مبثٜر ١ٜاملهال ال تٛجث ٗ،ا َهتبٚ . ١اؾث ٍٚسٜٛ )1ضح ذيو.

تحلل )1ليبالوت لديتدس لدالاجتدئص لدر ل صً لالكجب لبسةلديهطق

املٓطك١

فُٛع
املثا

عثد املثا
اييت يٝس ؾٗٝا
َبَٓ ٢هتب١

عثد املثا

ل
عثد

ايٓ ب١

اييت ؾٗٝا َبٓ٢

ايٓ ب١

املثا

ايٓ ب١

امل% ١ٜٛ٦

َهتب، ١ثٕٚ

امل% ١ٜٛ٦

اييت ؾٗٝا

امل% ١ٜٛ٦

َهتب١

قت٣ٛ

املهال

2

1

11

ننننن

نننن

1
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ايشرج
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1
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6

61

1
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ايثٜس

60

1

6184

1
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13801

01

00

41820

6

01814

ننننن

ننننن

ؾٙٛ
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4

6184

1

0685
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20865

الُٛع

40

10

14863

06

01840

14

12850

ٚنب
ٜٛ،و

اال،تثاٝ٥نٜ ١الحنأ إٔ أنثنر

َٔ خالٍ َالح  ١جث ٍٚسٚ ) 1اـاص ٛٓ،عٝن ١املهتبنات يف املنثا
املهتبات ٖ ٞعبا  ٠عٔ غرف تٛضنى ؾٗٝنا ايهتنب حٝنو ً،نؼ عنثد املنثا
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حضرموت  /املكال

شهٌ غرؾ ١سَ )11ث  َٔ ١أصٌ سَ )14ث ٚ ١ايػرؾ ١عبنا  ٠عنٔ صنـ د ا ن ٞصنػري حين ٍٛإا
َهتبٚ ١املهتب ١ايرٚ ١ٝ ٝ٥اييت ٖ ٞعبا  ٠عٔ قاع َ ١تكً ١ؼن ٍٛإا صنـ د ا نٚ ٞاملنثا
ؾٗٝا املهتب ١عًن ٢شنهٌ قاعن َ ١نتكً ١سَ )1نثا
ٜٚبني عثّ اٖتُاّ املثا

اينيت

َنٔ أصنٌ سَ )14ث نٖٚ ١نذا َؤشنر غنري جٝنث

َٚهتب ٚلا  ٠ايةٚ ١ٝ،ايتلً، ِٝاملهتبٚ .١اؾث ٍٚسٜٛ )1ضح ذيو.
تحلل )1ليبالنلوص لديكجب خلالديتدس لدالاجتدئص ل ل

املٓطك١

ْٛع ١ٝاملهتبات املث ١ٝ

عثد
املهتبات

قاع َ ١تكً١

غرؾ١

كزٕ

خزاْ١

املهال

1

ننننن

1

نننن

نننن

ايشرج

1

ننننن

1

نننن

نننن

ايثٜس

06

ننننن

06

نننن

نننن

ٚنب ٜٛ،و

ننن

ننننن

نننن

نننن

نننن

ؾٙٛ

05

1

02

نننن

نننن

الُٛع

14

1

11

نننن

نننن

ايبٝاْننات املتننٛؾر ٠يف جننث ٍٚسٜ ) 1ننبني امل ننؤٚيني عًنن ٢املهتبنن ١ح ننب نننٌ َٓطكنن ْٚ ١ننب ١تأًٖننِٗ
عُاٍ املهتبٚ ١إدا تٗا حٝو ٜالحنأ عنثّ ٚجنٛد أَنني َهتبن ١يف مجٝنى َٓناطل َثٜرٜن ١املهنال ٚإٔ
أنثرِٖ َٔ امللًُني املؿرغني ٚغري املؤًٖني عُاٍ املهتبن ١حٝنو ً،نؼ عنثدِٖ سَ )11لًُنا َنٔ أصنٌ
سَ ) 11لًُا نُا إٔ عثد املهتبات املث  ١ٝاييت ٜه ٕٛامل ؤ ٍٚعٓٗنا َٛثنـ ً،ػن سَ )3هتبنات
ٚمجٝلِٗ غري َؤًٖني عُناٍ املهتبنَٚ .١نٔ خنالٍ ايٓ نر إا اؾنث ٍٚسٜ )1الحنأ إٔ عنثد امل نؤٚيني
عنٔ املهتبنن ١أنثننر َننٔ عننثد املنثا
املثا

ايننيت ؾٗٝننا َهتبننٖٚ ١ننذا َؤشنر ٜننثٍ عًنن ٢إٔ ،لننط َهتبننات

ؾٗٝا أنثر َٔ َلًِ َؿرؽ أَٛ ٚثـ يًُهتب ١ايٛاحنثٚ ٠أحٝاْنا َلًنِ َؿنرؽ ننأَني َهتبن١

،ثَ ٕٚهتب.١
تحلل )1لليبالوت لديسؤحرالوولديكجب لالديتدس لدالاجتدئص ل ل
امل ؤَ ٍٚؤٌٖ
امل ؤ ٍٚعٔ املهتب١
املٓطك١
َلًِ
أَني َهتبْ ١لِ ايٓ ب ١امل % ١ٜٛ٦ال ايٓ
َثٜر َٛثـ
َؿرؽ
نننن
نننن
املهال
1
6
0
نننن
نننن
ايشرج
1
1
0
نننن
نننن
ايثٜس
06
5
1
نننن
ٚنب ٜٛ،و نننن
1
6
0
نننن
نننن
ؾٙٛ
05
03
6
نننن
نننن
الُٛع
11
11
3
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حضرموت  /املكال

 )6ديتدس لدرذ نلي ل :ل
َٔ خالٍ َالح  ١اؾث ٍٚسٚ ) 2ايذٜٛ ٟضنح عنثد املنثا
ايثاْٜٛننً،ٚ ١ننؼ عننثدٖا سَ ) 5ننثا

َننٔ أصننٌ سَ )01ث نن ١اْٜٛننَ ١ننا ٜشننهٌ ْ ننب ١نننبريَ ٠كننثا ٖا

س )%25861حٝو ٜالحأ إٔ مجٝى املنثا
ٚاملننثا

اينيت ؼتن ٟٛعًنَ ٢هتبن ١يف املنثا

ايثاْٜٛن ١مبٓطكنٚ ١ننب ٚؾنٚ ٙٛايبايػن ١س )1ؾٗٝنا َهتبن١

ايثاْٜٛنن ١ايننيت يننٝس ؾٗٝننا َبٓنن ٢يًُهتبنن ١مبثٜرٜنن ١املهننال ٖنن ٞسَ )0ث نن ١اْٜٛنن ١يف َٓطكنن١

ايشرج َٔ أصٌ سَ )01ث  ١اَْ ١ٜٛا ٜشهٌ ْ بَ ١كثا ٖا سٚ .)%3825املنثا
َبَٓ ٢هتب، ١ث ٕٚقت ٣ٛمبثٜر ١ٜاملهال ٖ ٞسَ )1ثا

ايثاْٜٛن ١اينيت ؾٗٝنا

اْ ١ٜٛيف َٓطكن ١املهنال ٚاينثٜس ٚايشنرج

َٔ أصٌ سَ )01ث  ١اَْ ١ٜٛا ٜشهٌ ْ بَ ١كثا ٖا سٜٚ .)%61الحأ َٔ اؾث ٍٚإٔ عثد املهتبات
يف ايثاْ ١ٜٛايلاَ ١نبري ٠مما ٜثٍ عً ٢إٔ ٖٓاى اٖتُاّ مبهتبات ايثاْ ١ٜٛايلاَن ١مل ؼنأ ،ن٘ املنثا
اال،تثا.١ٝ٥
تحلل )2لليبالوت لديتدس لدرذ نلي لدر ل صً لالكجب لبسةلديهطق

املٓطك١

فُٛع
املثا

عثد املثا

عثد املثا
اييت يٝس ؾٗٝا
َبَٓ ٢هتب١

ايٓ ب١

اييت ؾٗٝا َبٓ٢

ايٓ ب١

امل% ١ٜٛ٦

َهتب، ١ثٕٚ

امل% ١ٜٛ٦

قت٣ٛ

ل
عثد
اييت

املثا

ؾٗٝا َهتب١

ايٓ ب١
امل% ١ٜٛ٦

املهال

6

ننننن

ننننن

0

11

0

11

ايشرج

6

0

11

0

11

ننننن

نننن

ايثٜس

1

ننننن

ننننن

0

61

1

31

6

ننننن

ننننن

ننننن

ننننن

6

011

ؾٙٛ

1

ننننن

ننننن

ننننن

ننننن

1

011

الُٛع

01

0

3825

1

61

5

25861

ٚنب
ٜٛ،و

َٔ خالٍ َالح  ١جث ٍٚسٚ )3اـاص ٛٓ،ع ١ٝاملهتبات املث ً، ١ٝؼ عثد املهتبات عً ٢شهٌ
قاعنن َ ١ننتكً ١سَ )5ننثا
َثا

َننٔ أصننٌ سَ )5ننثا

اْٜٛنن ١مبثٜرٜنن ١املهننالٖٚ .ننذا َؤشننر ٜننثٍ عًنن ٢إٔ

ايثاْ ١ٜٛايلاََٚ ١هتنب ٚلا  ٠ايةٝ،نٚ ١ايتلًن، ِٝافاؾ نٚ ١املثٜرٜنٚ ١ننذيو َٓ ُنات التُنى

املثْٜٗ ٞتِ مبهتبات َثا

ايثاْ ١ٜٛايلاَ،ٚ ١ايذات َٓ ُات التُى املثْ ٞحٝو َٔ قاّ ،تجٗٝز

ايبٓٝنن ١ايتختٝنن ١ملهتبننات ايثاْٜٛنن ١يف َثٜرٜنن ١املهننال َؤ

نن ١ايلنن ٕٛيًتُٓٝننٖٚ ١ننُ َٓ ٞننَ ١ثْٝنن ١تٗننتِ

،اؾاْب ايتلً ُٞٝمبخاؾ  ١حطرَٛت.
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حضرموت  /املكال

تحلل )3ليبالنلوص لديكجب خلالديتدس لدرذ نلي
ْٛع ١ٝاملهتبات املث ١ٝ

عثد

املٓطك١

ل

املهتبات قاع َ ١تكً١

غرؾ١

كزٕ خزاْ١

املهال

0

0

ننننن

ننننن

ننننن

ايشرج

ننننن

ننننن

ننننن

ننننن

ننننن

ايثٜس

1

1

ننننن

ننننن

ننننن

ٚنب ٜٛ،و

6

6

ننننن

ننننن

ننننن

ؾٙٛ

1

1

ننننن

ننننن

ننننن

الُٛع

5

5

ننننن

ننننن

ننننن

ايبٝاْات املتٛؾر ٠يف جث ٍٚسٚ )4املٛضح ؾ ٘ٝامل ؤٚيني عٔ املهتبٜ ١الحأ إٔ أغًنب امل نؤٚيني ٖنِ
َٔ املث ني املؿرغني حٝو ٜبًؼ عثدِٖ سَ )2ث ا َٔ أصٌ س )01يف حني إٔ ٖٓناى س )1ؾكنط ٖنِ
َٛثؿنَ ٕٛننٔ خننالٍ اؾنثٜ ٍٚننثٍ عًنن ٢إٔ أغًبٝنن ١أَٓناَ ٤هتبننات ايثاْٜٛننٖ ١نِ َلًُننَ ٕٛؿرغنن ٕٛأَننا
،ايٓ ب ١إا تأًِٖٗ عُاٍ املهتب ١ؾكث ً،ؼ عثد املؤًٖني َِٓٗ س )1ؾكط ٚس )3غري َؤًٖني َا ٜشنهٌ
ْ ب ١سٜٚ )% 31الحأ َٔ اؾث ٍٚإٔ َٓطك ١ايشرج ؾٗٝا اْٚ ١ٜٛاحث، ٠ثَ ٕٚبٓنَ ٢هتبن ١إال إٔ ؾٗٝنا
َٛثـ َهتب.١
تحلل )4ليبالوت لديسؤحرالوولديكجب لالديتدس لدرذ نلي
امل ؤ ٍٚعٔ املهتب١
املٓطك١

َثٜر َٛثـ

املهال

0

ايشرج

0

ايثٜس
ٚنب ٜٛ،و

َؿرؽ

امل ؤَ ٍٚؤٌٖ

أَني َهتبْ ١لِ ايٓ ب ١امل % ١ٜٛ٦ال ايٓ ب ١امل% ١ٜٛ٦
0

11

0

0

0

011

0

11

6

011

1

0

11

6

22

2

1

11

3

31

6

0

11
11

6

ؾٙٛ
الُٛع

َلًِ

1

ل

د نص ل:لحتاص لنج ئجلدال جب ن لحثيسريي :ل ل

 .1اال تباْ ١اـاص، ١ايول،ٛات ٚاملشهالت اييت تلةض عٌُ أَني املهتب:١
مت تطبٝل ٖذ ٙاال تباْ ١عً ٢ايل ١ٓٝافثد ٠يًبخو َٔ أَٓا ٤املهتب،ٚ ١لنث تؿرٜنؼ ايبٝاْنات املتنٛؾر٠
يننث ٣ايبنناحثني مت تطبٝننل قنناْ ٕٛايننٛلٕ امل٦نن ٟٛمللرؾنن ١اي ٛننط اؿ ننا ٞ،املننرجح ٚاي ٛننٝط يهننٌ ؾكننر٠
َٛجننٛد، ٠اال ننتبٝإ اـنناص ،ايوننل،ٛات ٚاملشننهالت ايننيت تلننةض أَننني املهتبننَ ١ننٔ ٚجٗنن ْ ١ننرٙ
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حضرموت  /املكال

َٚرتبتٗا ح ب ايٛلٕ املٚ ٟٛ٦قث اعتُنث ايباحنو َلٝنا ا يًخهنِ عًن ٢قبن ٍٛأ ٚؾنط ننٌ ؾكنرَ ٠نٔ
املشهالت ٚذيو َٔ خالٍ ا تخراج املت ٛط امللٝا  ٟيأل ٚاد املرجخ ١ايذً، ٟؼ س )6د جنٚ ١اينٛلٕ
امل ٟٛ٦سٚ )22822اؾث ٍٚسٜ )5بني ذيو.
تحلل )5لدروعلا خلحدييك خلدر لثعملكلبالالديكجب لاللضح لبسةلال ثب لدريق ةل س لدرل صطلحدرل طل
د س ا لدي حلححزنً لدي لي ل
ت
0

ايٝ ٛط

املشهً١
عثّ ٚجٛد ٝا َ ١هت ١،ٛتٗثف إا تُٓ ١ٝاملكتٓٝات ،املهتب١
املث ١ٝ

1

اي ٛط

ايٛلٕ

اؿ ا ٞ،املرجح

املٟٛ٦

1

011

عنننثّ افاؾ ننن ١عًننن ٢حثا ننن ١امللًَٛنننات ٚا جٗنننز ٠عنننٔ طرٜنننل
6

اؿونن ٍٛعًنن ٢املننٛاد اؾثٜننث، ٠وننؿ َ ١ننتُرٚ ٠ا ننتبلاد املننٛاد

1

1

011

ايػري َ تخثَ١
1

تورف املهتب ١يٓشاد آخر

1

1

011

1

1

011

1

عثّ ٚجٛد إدا َ ٠تخوو ١يًُهتب١

181

683

51

2

دعِ إدا  ٠املث  ١يًُهتبٚ ١تك ١ٜٛدٖ ٚا يف ايلًُ ١ٝايتلً١ُٝٝ

1811

682

42822

1802

681

41811

1802

681

41811

6841

083

12822

 01عثّ ؽوص أَني املهتب ١إلدا  ٠املهتب١

681

081

11

 00تأٌٖ املث ني يف تٛج ٘ٝايتالَٝذ ال تخثاّ املهتب١

6811

081

12822

 06ايتٛاصٌ ،ني اهل ١٦ٝايتث  ٚ ١ٝ ٜاملهتب١

6811

081

12822

ٚ 01جٛد تٛاؾل َا ،ني املٓٗ ايث ا ٚ ٞقت ٣ٛاملهتب١

6802

081

11811

ٚ 01جٛد ،راَ تلًٚ ِٝتث ٜب َٓا ٤املهتبات

6802

081

11811

 01عثّ َٓا بَ ١بٓ ٢املهتب َٔ ١حٝو املٛقى ٚامل احٚ ١اإلضا٠٤

0822

0

11811

1

3
4
5

عننثّ ٚجننٛد خطننط َٚشننا ٜى تهؿننٌ تأنٝننث أُٖٝنن ١املهتبنن١
املث َ ١ٝى تٛؾري االحتٝاجات اياللَ١

عننننثّ ٚجننننٛد َلنننناٜري يف ا ننننتخثاّ املهتبنننن ٚ ١ت ننننٗ ٌٝتبننننادٍ
امللًَٛات
تهًٝـ أَني املهتبٓ، ١شاد آخر
تٓننٛع املونناد املطبٛعنن١

ٚاي ننُلٚ ١ٝايبوننرٚ ١ٜاي ننُل١ٝ

/ايبور١ٜ

َ َٔٚالح ن ١اؾنث ٍٚس ) 5لنث إٔ أغًنب املشنهالت قنث حونً عًن ٢أ ٚناد َرجخن ١أعًنَ ٢نٔ
املت ٛط امللٝا ٚ ٟأٚلإ َ ١ٜٛ٦ذات ق ١ُٝعايٖٚ ١ٝذا ٜؤننث ،نإٔ مجٝنى أَٓنا ٤املهتبنات ٜلناَْ ٕٛنٔ
ٖذ ٙاملشهالت إذ حوً ايؿكر ٠سعثّ ٚجٛد ٝا َ ١هت ١،ٛتٗثف إا تُٓٝن ١املكتٓٝنات ،املهتبن١
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دراسة واقع املكتبات املدرسية وتشخيص احتياجاتها وسببل تطويرهبا يف محافظبة
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 ) ١ٝعً ٢املرتب ١ا ٚا  ٛ،ط ح اَ ٞ،رجح س ٚٚ )3لٕ َ٦ن ٟٛسٖٚ )111نذا ٜلنين أْن٘ ال تٛجنث

ٖٓنناى أٝ ٟا ننَ ١هت،ٛنن ١يف املننثا

تٗننثف إا تُٓٝنن ١املكتٓٝننات ،املهتبنن ١املث نن١ٝ

َهتب ٚلا  ٠ايةٝ،نٚ ١ايتلًن ِٝأَ ٚنٔ قبنٌ املنثا

ننٛاَ ٤ننٔ قبننٌ

يًخون ٍٛعًن ٢املنٛاد املٓا نب ١يتهن ٜٔٛفُٛعنات

املننٛاد ،املهتبنن ١املث ننٚ ١ٝتطٜٛرٖننا ملكاً،ننَ ١تطًبننات املٓنناٖ ايتلًُٝٝننٚ ١احتٝاجننات امل ننتؿٝثَ ٜٔننٔ
املهتبَٚ ١ا ٜٛجث يف املهتب ١يٛا٥ح إ شاد ١ٜيًُ تؿٝث َٔ ٜٔاملهتب ١ؾكط.
أَا ايؿكر ٠سعثّ افاؾ  ١عً ٢حثا  ١امللًَٛات ٚا جٗز ٠عٔ طرٜل اؿو ٍٛعً ٢املٛاد اؾثٜث٠
،وؿ َ ١تُرٚ ٠ا تبلاد املٛاد ايػري َ تخثَ ) ١حوً عً ٢املرتب ١ايثآْ،ٚ ١ٝؿس اي ٛط اؿ ناٞ،
املرجح سٚ )3ايٛلٕ َ ٟٛ٦سٖٚ )111ذا ٜلين أْٗا تشهٌ ا ُْٖ ١ٝؿ ٗا ٚذيو أْن٘ ال ٜنتِ ا نتخثا
امللًَٛات يؿةات ط ١ًٜٛؾهٌ َا ٜٛجث يف املهتبات َٔ َلًَٛنات َٚوناد َٚراجنى ٚنتنب قثمين١
ٚنذيو ا جٗز ٠ال تٛانب ايتط ٛات اؿثٜث ٚ ١ال  ٜتؿٝث َٓٗا ايتًُٝذ ٚال ت نتبلث َنٔ املهتبن١
ٕ ايبث ٌٜغري َتٛؾر.
ٚقث حوً ايؿكر ٠ستورف املهتب ١يٓشاد آخر) عًن ٢املرتبن ١ايثايثن،ٚ ١نٓؿس اي ٛنط اؿ ناٞ،
املرجح سٚٚ )3لٕ امل ٟٛ٦س ) 111يًؿكر ٠ا ٚا ٚايثاْٖٚ ١ٝنذا ٜلنين أْٗنا تشنهٌ ا ُٖٝنْ ١ؿ نٗا إذ إٔ
املهتب ١تورف ْشط ١أخر َٔ ٣قبٌ إدا  ٠املث  ١يف اجتُاعات اإلدا ٚ ٠ايًكا، ٤املث ني ؾتونبح
املهتب ١ايكاع ١ايهرب، ٣املث  ١يتٓؿٝذ أْشط ١اإلدا .٠
ٚحوً ايؿكر ٠سعثّ ٚجٛد خطط َٚشنا ٜى تهؿنٌ تأنٝنث أُٖٝن ١املهتبن ١املث نَ ١ٝنى تنٛؾري
االحتٝاجات اياللَ ) ١عً ٢املرتب ١ايرا،لٓ،ٚ ١ؿس اي ٛنط اؿ نا ٞ،املنرجح سٚٚ )3لٕ امل٦ن ٟٛس)111
يًؿكر ٠ا ٚا ٚايثاْٚ ١ٝايثايثٖٚ ١ذا ٜلين أْٗا تشهٌ ا ُْٖ ١ٝؿ ٗا ؾال تٛجث أ ٟخطنط أَ ٚشنا ٜى
تهؿٌ تأنٝث أُٖ ١ٝاملهتب ١املث َ ١ٝى تٛؾري االحتٝاجات اياللَ ١يف نٌ َثا

ايل.١ٓٝ

أَا ايؿكر ٠سعثّ ٚجٛد إدا َ ٠تخوو ١يًُهتب )١حونً عًن ٢املرتبن ١اـاَ ن ٛ، ١نط ح ناٞ،
َرجح سٚٚ )2.7لٕ َ ٟٛ٦سٖٚ )%91ذا ٜلين أْ٘ ال تٛجث ٖٓاى إدا َ ٠تخوون ١يًُهتبنٚ ١تتبنى إدا ٠
املهتب ١ملثٜر املث َ ١باشر.٠
ٚايؿكر ٠سدعِ إدا  ٠املث  ١يًُهتبنٚ ١تكٜٛن ١دٖ ٚنا يف ايلًُٝن ١ايتلًُٝٝن ) ١حونً عًن ٢املرتبن١
اي اد  ٛ، ١ط ح اَ ٞ،رجح سٚٚ )682لٕ َ ٟٛ٦سٖٚ )%42822نذا ٜلنين أْن٘ دعُن اإلدا  ٠املث ن١
املهتب،ٚ ١ايذات َثا
ا عُاٍ َٚؤ

ايثاْ ١ٜٛايلاَٚ ١اينثعِ ننإ ظٗنٛد ذاتٝنَ ١نٔ قبنٌ اإلدا  ٠يف َتا،لن ١جناٍ

ات التُى املثْ ٞؾهنٌ َنثا

اْٜٛن ١املهنال دعُتٗنا َؤ

حٝو ايتأ ٝس يًبٓ ١ٝايتختٚ ١ٝتٛؾري ايطاٚالت ٚاملكاعث ٚدٚايٝب ايهتب أَا َثا

ن ١ايلن ٕٛيًتُٓٝنَ ١نٔ
ايتلً ِٝا

ا ٞ

ؾهإ ضلٝؿا جثا ٜٚهاد ال ٜٛجث ٚ .ننإ د ٚاإلدا  ٠املث ن، ١ٝشنهٌ عناّ ضنلٝؿا جنثا يف تكٜٛن١
ا تباد املهتب، ١ايلًُ ١ٝايتلً ١ُٝٝؾٗٓاى ؾاصٌ َا ،ني املهتبٚ ١ايلًُ ١ٝايتلً.١ُٝٝ
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أَا ايؿكر ٠سعثّ ٚجٛد َلاٜري يف ا تخثاّ املهتب ٚ ١ت ٗ ٌٝتبادٍ امللًَٛات) حوً عً ٢املرتب١
اي ا،ل ٛ، ١ط ح ناَ ٞ،نرجح سٚٚ )2.5لٕ َ٦ن ٟٛسٖٚ )%41811نذا ٜلنين أْن٘ ال تٛجنث َلناٜري تٛضنح
ا تخثاّ املهتب ١يًتالَ ٝذ  ٚت ٌٗ عًُٝن ١تبنادٍ امللًَٛنات ٚذينو ننإ ٚاضنخا يف أغًنب َهتبنات
ايثاْ ١ٜٛايلاَ ٚ ١املثا

اال،تثا.١ٝ٥

ٚايؿكر ٠ستهًٝـ أَني املهتبٓ، ١شاد آخر) حونً عًن ٢املرتبن ١ايثآَن ٛ، ١نط ح ناَ ٞ،نرجح
سٚٚ )681لٕ َ ٟٛ٦سٖٚ )%41811ذا ٜلين أْ٘ تشهٌ ْؿس أُٖ ١ٝايؿكر ٠اي ا،لٖٚ ١نذا ٜلنين إٔ ،لنط
املثا

ٜؿرؽ تؿرٜػا نناَال ٜٚلنني

تهًـ أَني املهتب، ١ايكٝاّ ،بلط ا ْشطٚ ١يف ،لط املثا

أَننني املهتبننَ ١ننٔ َث نن ٞاملث نن ١يٛثٝؿنن ١أَننني املهتبننَ ١ننٔ قبننٌ َهتننب ٚلا  ٠ايةٝ،ننٚ ١ايتلًننِٝ
ٚتهٖ ٕٛذ ٙايٛثٝؿ ١نُهاؾأ ٠ي٘ يكر ْٗا ١ٜاـثَ ١أ ٚي رف صخ ٞال جيلًن٘ قناد ا عًن ٢عًُٝن١
ايتث ٜس.
ٚايؿكر ٠ستٓٛع املواد املطبٛعٚ ١اي ُلٚ ١ٝايبورٚ ١ٜاي ُل/١ٝايبور )١ٜحوً عً ٢املرتب١
ايتا ننل ٛ، ١ننط ح نناَ ٞ،ننرجح سٚٚ )083لٕ َ٦نن ٟٛسٖٚ )%12822ننذا ٜلننين إٔ ايػايننب عًنن ٢املونناد
املطبٛع ١يف املهتبنات ايهتنب ايثٜٝٓن ١اينيت تتنربع ٗ،نا ،لنط املؤ
ايًػنن ١ايلرٝ،ننٚ ١ا د

نات ايثٜٝٓن ١أ ٚا ؾنراد ٚنتنب

ٜٚكننٌ ٚجننٛد امل ٛننٛعات ٚايننثٜ ٚات ٚالننالت ايلًُٝنن .١أَننا املونناد اي ننُل١ٝ

ٚايبورٚ ١ٜاي ُل/ ١ٝايبور ١ٜغري َتنٛؾر ٠يف أغًنب املهتبنات ٚإٕ ٚجنثت ،شنهٌ  ،نٝط جنثا ٚال
ت تخث ّ َٔ قبٌ امل تؿٝث ٜٔيف املث  ١ؾاملواد املٛجنٛد ٠يف املهتبنات ،شنهٌ عناّ ؾكنري ٠جنثا ٚال
تٛانب املٓٗ ،شهٌ عاّ ٚال ايتط ٛات املٛجٛد ٠يف امللرؾٚ ١أنثرٖا ؾكرا َهتبات َثا
ا

ا  َٔٚ ٞا

ايتلًِٝ

با اير ١ٝ ٝ٥يف عثّ تؿاعٌ ايتالَٝذ َى املهتب ١شخ املواد ٚتٓٛعٗا.

ٚايؿكر ٠سعثّ ؽوص أَني املهتب ١إلدا  ٠املهتب )١حوً عً ٢املرتب ١ايلاشر ٛ، ٠ط ح ناٞ،
َرجح سٚٚ )081لٕ َ ٟٛ٦سٖٚ )%11ذا ٜلين إٔ أَني املهتب ١غري َتخوص ٚإاا تٛننٌ َُٗن ١أَنني
املهتب ١حث املث ني ايذٜ ٟلني َٔ قبٌ َهتب ٚلا  ٠ايةٚ ١ٝ،ايتلً.ِٝ
ايؿكنر ٠ستأٌٖ امل ث ني يف تٛج ٘ٝايتالَٝذ ال تخثاّ املهتب )١حوً عً ٢املرتب ١اؿناد ٟعشنر
 ٛ،ط ح ناَ ٞ،نرجح سٚٚ )081لٕ َ٦ن ٟٛسٖٚ )%12822نذا ٜلنين إٔ املث نني غنري َنؤًٖني يف تٛجٝن٘
ايتالَٝذ ال تخثاّ املهتب َٔٚ ١ايٓاد جثا إٔ ٜك ّٛاملث

،تٛج ٘ٝايتالَٝذ إا املهتب.١

أَا ايؿكر ٠سايت ٛاصٌ ،ني اهل ١٦ٝايتث  ٚ ١ٝ ٜاملهتب )١ؾكث حوً عً ٢املرتب ١ايثاْ ١ٝعشر  ٛ،ط
ح اَ ٞ،رجح سٚٚ )081لٕ َ ٟٛ٦سٖٚ )%12822ذا ٜلين أْٗا تشهٌ ْؿس أُٖ ١ٝايؿكر ٠اؿاد ١ٜعو
حٝو ٜٓث ايتٛاصٌ ،ني اهل ١٦ٝايتث  ٚ ١ٝ ٜاملهتبٚ ١ذيو يلثّ ،ط املٓٗ ٚطرم ايتث ٜس ،املهتب١
ٚاعتُنناد املننث

عًنن ٢ايهتننا املث نن ٞؾكننط يف ايلًُٝنن ١ايتلًُٝٝننٚ ١أٜطننا يؿكننر املهتبنن، ١املونناد

اؿثٜثٚ ١املتٓٛع.١
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ٚايؿكر ٠سٚجٛد تٛاؾل َا ،ني املٓٗ ايث ا ٚ ٞقت ٣ٛاملهتب )١حونً عًن ٢املرتبن ١ايثايثن ١عشنر
 ٛ،ط ح اَ ٞ،رجح سٚٚ )081لٕ َ٦ن ٟٛسٖٚ )%43.33نذا ٜلنين أْن٘ ال ٜٛجنث ٖٓناى أ ٟتٛاؾنل َنا ،نني
املٓٗ ايث ا ٚ ٞقت ٣ٛاملهتب ١ؾأغًب َا ٜٛجث يف املهتب ١ال ٜرتبط ،املٓٗ ايث ا ن ٞؾنال  ٜنتطٝى
ايتًُٝذ ايت ٛى يف د ا  ١املكر ات ايث ا  َٔ ١ٝاملهتب ١عٝو ميتًو أدٚات ايتلًِ ايذات.ٞ
ٚايؿكر ٠سٚجٛد ،راَ تلًٚ ِٝتث ٜب َٓا ٤املهتبنات) حونً عًن  ٢املرتبن ١ايرا،لن ١عشنر  ٛ،نط
ح اَ ٞ،رجح سٚٚ )1.3لٕ َ٦ن ٟٛس )%43.33تشنهٌ ْؿنس أُٖٝن ١ؾكنر ٠ايثايثن ١عنو ٖٚنذا ٜلنين إٔ
،راَ ايتلًٚ ِٝايتث ٜب َٓا ٤املهتبات قً ١ًٝجثا تهاد ته ٕٛدٚ ٠ ٚاحث ٠ؾكط ٚيٝس يهنٌ أَٓنا٤
املهتبننات ٜٚلتُننث أَننني املهتبنن ١عًنن ٢اؾٗننث ايننذات ٞيف إدا  ٠املهتبنن ١يننذيو ٜٓكوننِٗ نننثري َننٔ
املكَٛات ايؿٓٚ ١ٝاية ١ٜٛ،يف ايتلاٌَ َى املاد ٠ايلًُٚ ١ٝنذيو َى امل تؿٝث،ٚ ٜٔايذات ايتالَٝذ.
ايؿكر ٠س عثّ َٓا بَ ١بٓ ٢املهتب َٔ ١حٝو املٛقى ٚامل احٚ ١اإلضا )٠٤حوً عً ٢املرتب ١ايرا،ل١
عشر  ٛ،ط ح اَ ٞ،رجح سٚٚ )1لٕ َ ٟٛ٦سٖٚ )%33.33ذا ٜلين إٔ َبٓ ٢املهتب َٔ ١حٝو املٛقنى
ٚامل احٚ ١اإلضا ٠٤ناْن َٓا نب ١يف ،لنط املهتبنات ،ٚاينذات َهتبنات ايثاْٜٛن ١ايلاَنٖٚ ١نذا َنا
الح ٘ ايباحو عٓث لٜا ت٘ يًُهتبات ،ٚلط َهتبات املثا

مل توُِ َٓذ تأ ٗ ٝا نُهتبن١

ٚإانننا ٜؿنننرؽ ؾونننٌ يف املث ننن ١نُهتبننن٘ ينننذيو تهننن َ ٕٛنناح ١املهتبننن ١غنننري ناؾٝننن ١ال نننتكباٍ
ايتالَٝذ ،ٚايتناي ٞتهن ٕٛايتٜٗٛن ١غنري َٓا نبٚ ١ننذيو اإلضناٚ ٠٤اينبلط ٜؿنةل ا ض يكًن ١عنثد
ايهرا ٚ .ٞاؾث ٍٚسٜٛ )5ضح ذيو
 2ن اال تباْ ١اـاص، ١ايول،ٛات اييت تلةض ايطًبٚ ١ؼ ٍٛد ٕٚاال تؿاد َٔ ٠املهتب:١
طبكن ٖنذ ٙاال نتباْ ١عًن ٢ايلٓٝنن ١افنثد ٠يًبخنو َنٔ ايطنال ،ٚلننث تؿرٜنؼ ايبٝاْنات املتنٛؾر ٠يننث٣
ايباحو مت تطبٝل قناْ ٕٛاينٛلٕ امل٦ن ٟٛمللرؾن ١اي ٛنط اؿ نا ٞ،املنرجح ٚاي ٛنٝط يهنٌ ؾكنرَٛ ٠جنٛد٠
،اال تبٝإ اـاص ،ايونل،ٛات ٚاملشنهالت اينيت تلنةض ايطنال َنٔ ٚجٗن ْ ١نرِٖ َٚرتبتٗنا ح نب
ايٛلٕ املٚ ٟٛ٦قث اعتُث ايباحو َلٝا ا يًخهِ عً ٢قب ٍٛأ ٚؾط نٌ ؾكر َٔ ٠املشهالت ٚذينو
َٔ خالٍ ا تخراج املت ٛنط امللٝنا  ٟيأل ٚناد املرجخن ١اينذً، ٟنؼ س )6د جنٚ ١اينٛلٕ امل٦ن ٟٛس)22822
ٚاؾث ٍٚسٜ )01بني ذيو
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تحلل )01لدروعلا خلدر لثعملكلدرطاب لححتللل حىلل ثًملالولديكجب لال ثب لوا لبسةلث ثصةلدريق دخل
درل صطلحدرل طلد س ا لدي حلححزنً لدي لي ل
اي ٛط
ت

ايٝ ٛط

ايول،ٛات

اؿ اٞ،
املرجح

ايٛلٕ
املٟٛ٦

0

عثّ ٚجٛد ايٛق ايهايف يًطًب ١يزٜا  ٠املهتب١

11

1

011

6

صل ١،ٛاملٓاٖ ايث ا ٚ ١ٝنثاؾتٗا

11

1

011

1

اؾتكا املهتب ١يًُٛاد املهتب ١ٝاؿثٜثٚ ١املٓا ب ١يًطايب

15802

6851

54811

1

ضلـ دعِ اهل٦ٝات ايتث  ١ٝ ٜيًطايب يزٜا  ٠املهتبات

15802

6851

54811

14811

685

52822

2

قً ١عثد ايهتب املٛجٛد ٠يف املهتبٚ ١قً ١فاالتٗا ٚقثَٗا

12822

684

51811

3

عثّ حو أٚيٝا ٤أَ ٛايطًبٓ، ١ا، ِٗ٥اال تؿاد َٔ ٠املهتب١

12822

684

51811

4

نثر ٠عثد ايطال ْ را ؿجِ املهتب١

11811

682

42822

5

قً ١ايهتب اؿثٜثٚ ١ايهتب ايلًُٚ ١ٝايثكاؾ١ٝ

11811

682

42822

10822

681

41811

11

681

41

12822

686

31811

01

أ ً، ٛلط ايهتب أعً َٔ ٢امل ت ٣ٛايثكايف يًطايب

11811

6

22822

01

قً ١الالت ٚايكوص ٚخاص ١ايهتب اـاص، ١ا طؿاٍ

10822

085

21811

10822

085

21811

1

01
00
06

01

عثّ ٚجٛد نتنب َهًُن ١يًُنٓٗ ٚخًن ٛاملكنر ات ايث ا نَ ١ٝنٔ
ايرجٛع ملواد امللًَٛات يف املهتب١

عننثّ َشننا ن ١ايطايننب مب ننا،كات َهتبٝننَٚ ١لننا ض خاصنن١
،ايهتا
اْشننػاٍ ايطننال عننٔ املهتبنن، ١ايتهٓٛيٛجٝننا اؿثٜثنن ٚٚ ١نناٌ٥
اإلعالّ
عثّ غب ١ايطايب ،املهتبٚ ١جًِٗٗ ،أُٖٝتٗنا ٚدٖ ٚنا يف ؾنى
َ تٛاِٖ ايثكايف

ضنلـ دعننِ اؾٗننات ايةٜٛ،نن ١يًطاينب ممننٔ تتننٛؾر يثٜنن٘ َٗننا ات
ٚإ،ثاعات يف فاٍ ايشلر ايكو ١ايهتا١،

َ َٔٚالح  ١اؾث ٍٚس ) 01لث إٔ أغًب ايونل،ٛات قنث حونً عًن ٢أ ٚناد َرجخن ١أعًنَ ٢نٔ
املت ٛننط امللٝننا ٚ ٟأٚلإ َٜٛ٦نن ١ذات قُٝنن ١عايٝننٖٚ ١ننذا ٜؤنننث ،ننإٔ مجٝننى ايطننال ٜلنناَْ ٕٛننٔ ٖننذٙ
ايول،ٛات إذ حوً ايؿكر ٠سعثّ ٚجٛد ايٛق ايهايف يًطًب ١يزٜا  ٠املهتبن ) ١عًن ٢املرتبن ١ا ٚا
 ٛ،ط ح اَ ٞ،رجح سٚٚ )1لٕ َ ٟٛ٦سٖٚ )%111ذا ٜلين أْ٘ ال ٜٛجث ٖٓاى ٚق كوص يًنذٖا
إا املهتبنن ١يف اؾننث ٍٚايث ا نن ٞأ ٚيف ا ْشننط ١ايوننؿٚ ١ٝايالصننؿ ٚ ١ٝمبننا ٜننذٖب ايطننال إا
املهتبَ ١ر ٠أَ ٚرتني يف ايلاّ ايث ا ٚ ٞذيو عٓث غٝنا املنث
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ٚق ايؿراؽ ٚيف ،لط املثا

ال ٜذٖب ايطال إا املهتب ١طٛاٍ ايلناّ ايث ا نٜٚ ٞنثٍ ٖنذا عًن٢

إّٔ ايلًُ ١ٝايتلً ١ُٝٝقا ١ُ٥عً ٢املٓٗ ايتكًٝث ٟايكث ِٜايذٜ ٟرتهز عً ٢ايهتا املث  ٞايذٜ ٟلتُث
ؾ ٘ٝايطايب عً ٢اؿؿأ ٚاال ت ٗا

،لٝثا عٔ ايتؿهري اـالم ٚاملبثع.

أَا ايؿكر ٠سصل ١،ٛاملٓاٖ ايث ا ٚ ١ٝنثاؾتٗا) حوً عً ٢املرتب ١ايثاْ ٛ، ١ٝط ح اَ ٞ،رجح
سٚٚ )3لٕ َ ٟٛ٦سٖٚ )%111ذا ٜلين أْٗا تشهٌ ا ُٖٝنْ ١ؿ نٗا يًؿكنر ٠ا ٚا تلتنرب نثاؾن ١املنٓٗ
َٔ أنثر ايول،ٛات اينيت ؼن، ٍٛنني ايطاينب ٚاملهتبن ١ؾاهلنثف اير ٝ٥نَ ٞنٔ ايلًُٝن ١ايتلًُٝٝن ١عٓنث
امللًننِ إْٗننا ٤املكننر ايث ا ننٚ ٞايننذ ٟأٜطننا ال ٜٓؿننذ ،شننهٌ ناَننٌ  ،ننبب ا ٚضنناع اي ٝا نن ١ٝايػننري
َ تكر ٠يف ايبالد يذيو ٜرنز امللًِ عً ٢امللً ١َٛاملكر  ٠يف ايهتا املث  ٞحٝو ٜوبح ايهتا
املث  ٞافن ٛاير ٝ٥ن ٞيف ايلًُٝن ١ايتلًُٝٝن، ١نثال َنٔ ايطاينب ٖٚنذا َنا ٜطًنل عًٝن٘ ،ناملٓٗ ايتكًٝنثٟ
ايكث ِٜايذ ٟال ميهٔ ايطايب َٔ اؿو ٍٛعً ٢امللًٚ ١َٛاملٗا ، ٠و ٠ ٛذات َٔ ١ٝاملواد اـا جٝن١
ٚاييت تلترب املهتب ١املهإ ا  ٍٚهلا.
ٚايؿكر ٠ساؾتكا املهتب ١يًُٛاد املهتب ١ٝاؿثٜثٚ ١املٓا ب ١يًطايب ) حونً عًن ٢املرتبن ١ايثايثن١
 ٛ،ط ح اَ ٞ،رجح سٚٚ )2.95لٕ َ ٟٛ٦سٖٚ )%98.33ذا ٜلين إٔ َٔ أنثنر ايونل،ٛات اينيت تلٝنل
ايطال يف اال تؿاد َٔ ٠املهتب ١اؾتكا املهتب ١يًُٛاد املهتب ١ٝاؿثٜثٚ ١املٓا نب ١يًطاينب ؾأغًنب
املٛاد املٛجٛد ٠يف املهتب ٖٞ ١ايهتنب ايثٜٝٓن ١ايكثمين ١حٝنو ؽًن ٛاملهتبنات َنٔ ايهتنب ايلًُٝن١
اؿثٜث ١اييت ترتبط ،املٓٗ

 ٚاييت ت ٛى َلا ف َٗٚا ات ايطال .

ايؿكر ٠سضلـ دعِ اهل٦ٝات ايتث  ١ٝ ٜيًطايب يزٜا  ٠املهتبات ) حوً عً ٢املرتب ١ايرا،ل ٛ، ١ط
ح اَ ٞ،رجح سٚٚ )2.95لٕ َ ٟٛ٦سٖٚ )%98.33ذا ٜلين أْٗا تشهٌ ا ُْٖ ١ٝؿ ٗا يًؿكر ٠ايثايثن١
ال جيث ايطايب ايتشجٝى َٔ قبٌ املث  ١أ َٔ ٚاملث

ْؿ ٘ يف اإلقباٍ عً ٢املهتبنٚ ١ايكنرا ٠٤خنا ج

ايهتننا املث ننٚ ٞذينننو يلننثّ قٝننناّ املث نن، ١ا ْشنننطٚ ١امل ننا،كات املهتبٝنننٚ ١امللننا ض اـاصننن١
،ايهتا داخٌ املث .١
ٚايؿكر ٠سعثّ ٚجٛد نتب َهًُ ١يًُٓٗ ٚخً ٛاملكر ات ايث ا  َٔ ١ٝايرجٛع ملواد امللًَٛات يف
املهتب )١حوً عً ٢املرتب ١اـاَ  ٛ، ١ط ح اَ ٞ،رجح سٚٚ )2.9لٕ َ ٟٛ٦سٖٚ )%96.66ذا ٜلين
خً ٛاملهتبنات َنٔ ايهتنب املرتبطن، ١ناملٓٗ ٚاملكنر ات ايث ا نٚ ١ٝأٜطنا خًن ٛاملكنر ات ايث ا نَ ١ٝنٔ
اإلشا  ٠يًرجٛع إا املواد اـا ج َٔ ١ٝاملهتب ١يهٜ ٞرتبط ايطايب ٚامللًِ ٚايهتا
ٚإٕ أشري يف ،لط ايث ٚ

،املهتبن١

ؾإٕ امللًِ ال ٜهًـ ايطال يًذٖا إا املهتب.١

ٚايؿكننر ٠س قًنن ١عننثد ايهتننب املٛجننٛد ٠يف املهتبننٚ ١قًنن ١فاالتٗننا ٚقننثَٗا ) حوننً عًنن ٢املرتبنن١
اي اد  ٛ، ١نط ح ناَ ٞ،نرجح سٚٚ )2.8لٕ َ٦ن ٟٛسٖٚ )%93.33نذا ٜلنين إٔ املهتبنات ؾٗٝنا ْكنص
ن ن بري َننٔ أٖننِ املونناد ٚاملراجننى يف كتًننـ الننالت حٝننو ؽًننَ ٛننٔ ايهتننب اؿثٜثننٚ ١املرتبطنن١
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ٚنذيو ؽً َٔ ٛقوص ا طؿاٍ اينيت ت ناعث يف ؾنى َٓ ن ٛاـٝناٍ ينث ٣ا طؿناٍ اينذٟ

ٜلترب ٛ،ا ١،اإل،ثاع َٚؿتاك امللرؾ ١عٓنث ايطاينب ٚاإلْ نإ ٖٚن ٞعاَنٌ َٗنِ يف ؼؿٝنز ايطاينب ييقبناٍ
عًن ٢املهتبنٖٚ ١نَ ٛننا مل ٜتنٛؾر يف املهتبنات .ؾهننٌ َنا ؼتٜٛن٘ املهتبننات ايهتنب ايكثمينٚ ١ايننيت
تلترب َٔ ا

با اير ١ٝ ٝ٥يف عثّ إقباٍ ايطنال عًن ٢املهتبنٚ ١إذا نًنـ ايطاينب مبٛاضنٝى خنا ج

املٓٗ ؾإْ٘ ٜلتُث عً ٢اإلْةْ خا ج أ ٛا املث .١
ٚايؿكر ٠سعثّ حو أٚيٝا ٤أَ ٛايطًبٓ، ١ا، ِٗ٥اال تؿاد َٔ ٠املهتب )١حوً عً ٢املرتب ١اي ا،ل١
 ٛ،ط ح اَ ٞ،رجح سٚٚ )2.8لٕ َ ٟٛ٦سٖٚ )%93.33ذا ٜلين إٔ د ٚأٚيٝا ٤ا َن ٛننإ غا٥بنا ؿنث
َا يف تٛج َٚ ٘ٝاعث ٠ايطال ٚحثِٗ عً ٢االٖتُاّ ،نايكرا ٠٤اـا جٝنٚ ١اإلقبناٍ عًن ٢املهتبن ١حٝنو
ٜلتننرب ٚينن ٞا َننر ايرنٝننز ٠ا

ا نن ١ٝيف غننر

حننب ايكننراٚ ٠٤ايت ٛننى يف امللرؾننٚ ١اإلحاطنن، ١ايثكاؾننات

املختًؿ ١ؾًٛي ٞا َر د ٚنبري يف حو ا ٓ،ا ٤عً ٢اال تؿاد َٔ ٠املهتب.١
ٚايؿكر ٠سنثر ٠عثد ايطال ْ را ؿجنِ املهتبن )١حونً عًن ٢املرتبن ١ايثآَن ٛ، ١نط ح ناٞ،
َرجح سٚٚ )2.6لٕ َ ٟٛ٦سٖٚ )%86.66ذا ٜلين إٔ ،لط َهتبات املثا
تت ى يلثد طال صـ د ا ٚ ٞاحث ْ را يتهث

ايطال ،ٚايذات َثا

عبا  ٠عٔ صـ د ا  ٞال
املرحً ١اال،تثا.١ٝ٥

ٚايؿكر ٠سقً ١ايهتنب اؿثٜثنٚ ١ايهتنب ايلًُٝنٚ ١ايثكاؾٝن )١حونً عًن ٢املرتبن ١ايتا نل ٛ، ١نط
ح اَ ٞ،رجح سٚٚ )2.6لٕ َ ٟٛ٦سٖٚ )%86.66ذا ٜلين أْٗا تشهٌ ا ُٖٝنْ ١ؿ نٗا يًؿكنر ٠ايثآَن١
ٚعً ٢إدا  ٠املث َٚ ١هتب ايةٚ ١ٝ،ايتلً ِٝايكٝاّ ،تٛؾري ايهتب اؿثٜثٚ ١ايلًُ ١ٝاملتلًك، ١املٓٗ .
أَا ايؿكر ٠ايلاشر ٠إا ايؿكر ٠اـاَ  ١عشر ؾهاْ أقٌ صل ١،ٛؾكث ؼونً ايؿكنر ٠ايلاشنر٠
عً ٚ ٢ط ح اَ ٞ،رجح سٚٚ )2.5لٕ َ ٟٛ٦سٚ )%83.33ؼوً ايؿكر ٠اؿاد ٟعشنر ٠عًن ٚ ٢نط
ح اَ ٞ،رجح سٚٚ )2.4لٕ َ ٟٛ٦سٚ )%81ايؿكر ٠ايثاْٝن ١عشنر ؼونً عًن ٚ ٢نط ح ناَ ٞ،نرجح
سٚٚ )2.2لٕ َ ٟٛ٦سٚ )%73.33ايؿكر ٠ايثايث ١عشر ؼوً عً ٚ ٢ط ح اَ ٞ،رجح سٚٚ )2لٕ َٟٛ٦
سٚ )%66.66ايؿكر ٠ايرا،ل ١عشنر ؼونً عًن ٚ ٢نط ح ناَ ٞ،نرجح سٚٚ )1.9لٕ َ٦ن ٟٛس)%63.33
ٚايؿكر ٠اـاَ  ١عشر ؼوً عً ٚ ٢ط ح اَ ٞ،رجح سٚٚ )1.9لٕ َ ٟٛ٦سٖٚ )%63.33نذا ٜلنين
أْٗا حوً عًْ ٢ؿس ايؿكر ٠ايرا،ل ١عشرٚ .اؾث ٍٚسٜٛ )01ضح ذيو
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الفصل الخامس :االستنتاحات والمقترحات
بحالل:لدال جهج

خل :ل

،لنننث ؼًٝنننٌ ؾكننن رات اال نننتباْٚ ١ؾكنننرات اال نننتُا  ٠اإلحوننناٚ ١ٝ٥تؿ نننريٖا تٛصنننٌ ايباحنننو إا
اال تٓتاجات اآلت:١ٝ
 )0إٕ عثد املثا

اال،تثا ١ٝ٥اييت ؾٗٝا َهتبً، ١ػ س َ ) 14ث  َٔ ١أصنٌ س َ ) 40ث نٚ ١إٔ

أنثر املهتبات ٖ ٞعبنا  ٠عنٔ غرؾن ١نُنا إٔ ٖنذ ٙاملهتبنات تؿتكنر إا أَٓنا ٤املهتبنٚ ١أنثنر
امل ؤٚيني عٓٗا ِٖ َٔ امللًُني املؿرغني ٚغري املؤًٖني.
 )6إٕ عثد املثا

ايثاْ ١ٜٛاييت ؾٗٝنا َهتبنً، ١ػن سَ )5نثا

َنٔ أصنٌ سَ )01ث نٚ ١إٔ أنثنر

املهتبات ٖ ٞعبا  ٠عٔ قاع َ ١تكً ١نُا إٔ ٖنذ ٙاملهتبنات تؿتكنر إا أَٓنا ٤املهتبنٚ ١أنثنر
امل ؤٚيني عٓٗا ِٖ َٔ امللًُني املؿرغني ٚغري املؤًٖني.
 )1أشننا ت ايٓتننا ٥إٔ ٖٓنناى صننل،ٛات َٚشننانٌ تلننةض أَننني املهتبننَٚ ١ننٔ أنثننر املشننهالت
ٚايونل،ٛات ايننيت تلنةض أَننني املهتبنٚ ١ايننيت جنا٤ت ،املرتبنن ١ا ٚا سعنثّ ٚجننٛد ٝا نَ ١هت،ٛنن١
تٗثف إا تُٓ ١ٝاملكتٓٝات ،املهتب ١املث ) ١ٝ
بال لدروعلا اييت جنا٤ت ،املرتبن ١ايثاْٝن ١ؾٗن ٞسعنثّ افاؾ ن ١عًن ٢حثا ن ١امللًَٛنات ٚا جٗنز ٠عنٔ
طرٜل اؿو ٍٛعًن ٢املنٛاد اؾثٜنث، ٠ونؿ َ ١نتُرٚ ٠ا نتبلاد املنٛاد ايػنري َ نتخثَٚ ) ١ايونل ١،ٛاينيت
جا٤ت ،املرتب ١ايثايث ١ستورف املهتب ١يٓشاد آخر ) .أَا ايول ١،ٛاييت جا٤ت ،املرتب ١ايرا،ل ٖٞ ١سعنثّ
ٚجٛد خطط َٚشا ٜى تهؿٌ تأنٝث أُٖ ١ٝاملهتب ١املث َ ١ٝى تنٛؾري االحتٝاجنات اياللَنَٚ .)١نٔ نِ
سعثّ ٚجٛد إدا َ ٠تخوو ١يًُهتب، ) ١املرتب ١اـاَ .١
نُننا أثٗننرت ايٓتننا ٥إٔ أنثننر ايوننل،ٛات ايننيت تلننةض ايطًبنن ١يف ا ننتخثاّ املهتبنن،ٚ ١ننث جات
نبري ٖٞ ٠س عثّ ٚجٛد ايٛق ايهايف يًطًب ١يزٜنا  ٠املهتبن ) ١إضناؾ ١إا سصنل ١،ٛاملٓناٖ ايث ا ن١ٝ
ٚنثاؾتٗننا )  ٚساؾتكننا املهتبنن ١يًُننٛاد املهتبٝنن ١اؿثٜثننٚ ١املٓا ننب ١يًطايننب ) ٚسضننلـ دعننِ اهل٦ٝننات
ايتث  ٜنن ١ٝيًطايننب يزٜننا  ٠املهتبننات)َ .ننٔ ننِ سعننثّ ٚجننٛد نتننب َهًُنن ١يًُننٓٗ ٚخًنن ٛاملكننر ات
ايث ا  َٔ ١ٝايرجٛع ملواد امللًَٛات يف املهتب) ١
د نص ل:لديقملب خلحدرجلصص خ :ل
تطُح ايث ا  ١إا ؾى نؿا ٠٤املهتبات املث ٚ ١ٝجلًٗا َٛانب ١يتط ٛايلًُ ١ٝايتلً ١ُٝٝاية١ٜٛ،
ٚعً ٘ٝمت ٚضى ،لط املكةحات ٚايتٛصٝات يتطٜٛر املهتبٚ ١أَٗٓٝنا ٚتأًٖٝن٘ ٚتلُن ِٝاملهتبن ١يف مجٝنى
املثا

،اعتبا إٔ املهتب ١جز ٤أ ا  َٔ ٞاملٓٗ تتط، ٛتط ٛاملٓٗ ؾٗ ٞتتأ ر ،املٓٗ ٚاملٓٗ ٜتأ ر

ٗ،ا ٖ َٔٚذ ٙاملكةحات:
َ )0راعاٚ ٠جٛد حوص َهتب ١ٝيهٜ ٞتُهٔ ايطال َٔ قطاٚ ٤ق نايف يف املهتب. ١

للعلوم اإلنسانية واالحتماعية

223
223

العذد ( )17المخلذ ( )16يناير-مارس 2018م

ISSN : 2410-1818

)6

دراسة واقع املكتبات املدرسية وتشخيص احتياجاتها وسببل تطويرهبا يف محافظبة
| د .حسين شيخ علي بن الشيخ أبوبكر
حضرموت  /املكال

االٖتُنناّ مبهتبننات املننثا

،شننهٌ عنناّ ٚاملننثا

ٚلا  ٠ايةٝ،ننٚ ١ايتلًننٚ ِٝاملث ننْٗ ١ننا ايًبٓنن ١ا

اال،تثاٝ٥نن، ١شننهٌ خنناص َننٔ قبننٌ َهتننب

ا نن ١ٝيف ايلًُٝنن ١ايتلًُٝٝننٚ ١ايةٜٛ،ننٚ ١ايننيت ٜكننـ

عًٗٝا َ تكبٌ ايطايب طٛاٍ حٝات٘ ايلًُ.١ٝ
 )1تأٖ ٌٝأَٓا ٤املهتبات ٚتلٝني املتخووني َٔ ايشبا
 )1إعطا ٤عٓا ١ٜأنرب َٔ قبٌ َؤ

َٓا ٤املهتبات .

ات التُى املثْ ٞملهتبنات املرحًن ١اال،تثاٝ٥نٚ ١اينيت ٜٓونب

اٖتُاَٗا ا نرب ؾكط عًَ ٢رحً ١ايثاْ ١ٜٛايلاَ.١
)1

،نٛلا  ٠ايةٝ،نٚ ١ايتلًن، ِٝاملهتبن ١عٓنث ايتخطنٝط

إٔ ٜٗتِ ق ِ املشنا ٜى ٚايتطنٜٛر ملبناْ ٞاملنثا

ملباْ ٞاملث  َٔ ١حٝو املٛقى ٚامل احٚ ١اإلضناٚ ٠٤املالُ٥ن ١عُنا ايطًبنٚ ١عنثدِٖ ؾطنال عنٔ
شرٚد اي الَ.١
)2

ؾث املهتب، ١ايهتب اؿثٜثٚ ١املؿٝثٚ ٠ايكوص ٚالالت اييت تلتين ،ايطؿٌ يتُٓٚ ١ٝع، ٘ٝك١ُٝ
املهتبٚ ١ايهتا ٚأُْٗا ا

)3

ا

يف ايتلًِ ايذات ٞاملبتهر ٚاـالم.

تطٜٛر املٓٗ َٔ ايهتا ٚايطرٜكٚ ١اي ٛاٚ ٌ٥امللًِ حتٜ ٢ث ٚاملٓٗ ٚايلًُٝن ١ايتلًُٝٝن ١حنٍٛ
ايطايب ،ٚذيو خيرج ايطايب ٚامللًنِ َنٔ أ نٛا ايهتنا املث ن ٞإا حنا امللرؾن ١املختًؿن١
ٚإحثَ ٣واد ٖا املهتب.١

 )4عكننث ْننثٚات إلدا ات املث ننٚ ١أَٓننا ٤املهتبنن ١حنن ٍٛاملهتبننٚ ١دٖ ٚننا يف ايلًُٝنن ١ايتلًُٝٝننَٚ ١ننث٣
اال تؿادَٗٓ ٠ا.
 5 )5عٌُ َلرض يًهتا ٜهٜٛٓ ٕٛا ٚدٜ ٚا يهٌ املثا

.

 )01تٛؾري أجٗز ٠حثٜث ٚ ١ؾثٖا ،ايرباَ ٚايهتب ٚايكوص اؿثٜثَ ١ى ته ٜٔٛشبهات َى نٌ
أجٗز ٠ايهُبٛٝترات ظُٝى َهتبات املثا

.

 )00قاٚي ١تٓؿٝذ جنزَ ٤نٔ لَنٔ اؿون ١داخنٌ املهتبن ١يهنٜ ٞبخنو ايطاينب عنٔ ،لنط اإلجا،نات
 ١ً٦ايث
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المراحع:
 )0أ،نن ٛعننالّ

جننا ٤قُننٛد س )0545املننثخٌ إا َٓنناٖ ايبخننو اية،نن ٟٛايه ٜٛن َ :هتبنن١

ايؿالك
 )6أَننٌ

ننث ٟدننناى س )ّ6106د ٚاملهتبنن ١املث نن ١ٝيف تلزٜننز املطايلنن ١يننث ٣تالَٝننذ ايوننؿني

اـاَس ٚاي اد

َٔ َرحً ١ايتلً ِٝا

َثٜٓن ١دَشنل

ا  ٞد ا نَٝ ١ثاْٝن ١يف َنثا

نٜ ٛا

جاَل ١دَشل
، )1ث أ

ث س َ )0541كثَ ١يف عًِ املهتبات ٚامللًَٛات ايهَ : ٜٛهتب ١ايٓٗط ١ايلر١ٝ،

 )1ججننَ ٛننيت ججنن ٛس )ّ0541د ا نن ١ايتأٖٝننٌ املٗننين َٓننا ٤املهتبننات املث نن ١ٝيف ايلننرام /
اؾاَل ١امل تٓور١ٜ
)1

نناد ٠قُننث َنناٖر  ٚايكننامس ٞعًنن ٞس )0521

تٓ نن ِٝاملهتبنن ١املث نن، ١ٝننريٚتَ :ؤ

نن١

اير اي١
)2

اد ٠قُث َاٖرس َ )0540ثخٌ إا عًِ املهتبات ،ريٚتَ :ؤ

 ١اير اي١

 )3داؤٚد عزٜز حٓا ٚعبث اير ٔ ح ني سَٓ )ّ0551اٖ ايبخو اية ٟٛ،نً ١ٝايةٝ،ن – ١ا،نٔ
شث جاَل، ١ػثاد
 )4عاش ٛقا ِ اتب أ ٛ،اهلٝجا ٤عبثا يرح ِٝعٛض س  ) ّ6111املٓٗ ،ني ايٓ رٜنٚ ١ايتطبٝنل
ا دٕ :دا امل ري٠
 )5عبننث اهلنناد ٟقُننث ؾتخنن ٚ ٞعبننث ايشننايف ح ننٔ قُننث ٚآخننر ٕٚس )ّ0555املهتبنن ١املث نن١ٝ
ٚدٖ ٚا يف ْ ِ ايتلً ِٝامللاصر ٠ايكاٖر :٠ايثا املور ١ٜايًبٓاْ١ٝ
 )01عٝثإ دٚقإ ٚعث

عبث اير ٔ ٚعبث اؿل ٚناٜث س )ّ0552ايبخنو ايلًُنَ ٞؿَٗٛن٘

ٚأدٚات٘ د 1عُإ :دا ايؿهر يًطباعٚ ١ايٓشر
 )00قا ِ حشُ

س َ )6113ثخٌ يث ا  ١املهتبات ٚعًِ امللًَٛات

َور َ :هتب ١غرٜب

ٖ )06الٍ ايٓاتٛت س )0553د ا  ١د ٚاملهتب ١ٝاملث  ١ٝيف ايلًُ ١ٝاية١ٜٛ،
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