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ي جميع ا
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز لمعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 للدراسة الملخص

ي ُيصعب االستغناء عنها إذا أردنا شعوبا مثقفة ومنفتحة عىل العالم 
ي المجتمع والت 

ز
عد المكتبات أداة تربوية وثقافية فعالة ف

ُ
ت

ي لدرايتهم بكافة عادات وتقاليد وثقافات تلك الشعوب. وبناء عليم، البد من التعرف عىل   أهمية ودور  كافة التفاصيل حولالخارج 

هم  ز ز أفراد المجتمع بأهمية القراءة وتحفي   الوغي بي 
ورة نرسر ات القراءة بشكل عام. وأشارت النتائج إىل ضز ز ي حياتنا وممي 

ز
المكتبات ف

 عىل ممارسة تلك الهواية. 

 ة. المكتبات، فوائد القراءة، الزهايمر، تعرس القراءة، الكتب المسموع الكلمات المفتاحية: 

 

Reading and the Renaissance of the Nation 

Abstract: 

Libraries are an effective educational and cultural tool in society that is difficult to dispense with if we want well-educated 

people and who are open to other world as they are totally aware of others’ cultures, traditions, and customs. Thus, all the 

details about the important role of libraries in our lives and the merits of reading, in general, should be discussed. The 

results have shown that spreading awareness among people about the importance of reading and the necessity to encourage 

them to practice this hobby is crucial. 

Keywords: Libraries, Alzheimer’s disease, Dyslexia, Audio books, Benefits of reading. 
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 المقدمة: 

ي لنشأة المكتبات من األمور بالغة األهمية مع 
ي  التعرف عىل الجزء التاريخز

ز
ذكر بعض المعلومات المتوفرة عن مشاركة المكتبات ف

اتها اإليجابية وإلقاء نظرة رسيعة عىل  ات قراءة الكتب وتأثي  ز ي مجال القراءة فقط. باإلضافة إىل، مناقشة ممي 
ز
كافة المجاالت وليس ف

 (Hutton et al., 2017)(Bal & Veltkamp, 2013)(Weise, 2004)بعض أسباب صعوبات تعلم القراءة. 

 مشكلة البحث: 

ي 
ز
ي الذي أحدث تغي  شامل ف  وراء التطور التكنولوج 

ز ي وقتنا الحاىلي وبالتحديد األطفال والمراهقي 
ز
ينساق العديد من األشخاص ف

لممارسة هواية القراءة وال حت  الذهاب للمكتبات العامة أو العادات التقليدية للشعوب ومنها عدم رغبة الكثي  من األجيال الحالية 

ي تصفح مواقع التواصل االجتماغي أو األلعاب 
ز
الخاصة. ويرجع هذا النفور من قراءة الكتب بسبب تمضية معظم الوقت ف

نت. وبناء عليم، البد من رسد أهمية القراءة ونية أو حت  االنشغال بمشاهدة األفالم عىل األني  ي  اإللكي  ها اإليجائ  عىل كافة  وتأثي 

ها.   النواجي االجتماعية والنفسية والثقافية وغي 

 :  يدور هذا البحث حول مناقشة بعض الجوانب الخاصة بممارسة هواية القراءة وأهميتها ومنها ما يىلي

 نشأت المكتبات وما هي الناحية التاريخية الُمتعلقة بها؟
 مت 

 ن جميع االتجاهات؟ما هي المعلومات الخاصة بالمكتبات م

ي تعود عىل القراء من قراءة الكتب؟
 ما هي الفوائد الت 

 ماذا عن صعوبات تعلم القراءة؟

 أهمية البحث: 

ات القراءة واالستمرار  ز ي تخص ممي 
ي عدة مجاالت ورسد بعض المعلومات الت 

ز
يشتمل هذا البحث عىل مناقشة إسهامات المكتبات ف

ي تلك الهواية بطريقة سلسلة وُمبس
ز
 طة حت  يتستز توضيح أهمية قراءة مختلف أنواع الكتب عىل الفرد. ف

 منهج البحث: 

 . ي التحليىلي
ستخدم المنهج الوصفز

ُ
 ا

 الدراسات السابقة: 

Being there: the library as place" كافة التفاصيل المتعلقة بتاري    خ ناقشت الدراسة التالية " -١  

ي مختلف العصور التاريخية. 
ز
 (Weise, 2004)نشأة المكتبات ف
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فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

"A Chapter a Day – Association of Book Reading with Longevity وضحت " -٢  

 (Bavishi, Slade, & Levy, 2016)هذه الدراسة مدى ارتباط قراءة الكتب وزيادة بقاء اإلنسان. 

التفاصيل كافة"   Dyslexia: The evolution of a scientific concept بينت هذه الدراسة  " -3  

 (Fletcher, 2009)الخاصة بتعريف تعرس القراءة ورسد جميع العوامل. 

 مصطلحات البحث: 

لغة الرسد: "هو شكل ُمعقد من الخطاب الرسدي الذي يعكس المعلومات الُمرتبطة بالحبكة، واألحداث المروية، والحاالت  -

  (Giannini, Cordellieri, & Piccardi, 2017)الداخلية للشخيصات الُمتفاعلة داخل القصة". 

القراءة الرقمية: "تزداد شعبية هذا النوع من القراءة بسبب وجود األجهزة الرقمية المحمولة باليد مثل أجهزة القراءة  -

ونية )كيندل( واألجهزة اللوحية )آي باد( إىل جانب توافر القراءة األدبية الطويلة  عىل الشاشة بدال من اإللكي 

 (Mangen, Olivier, & Velay, 2019)المطبوعات". 

 درة عىل فك تشفي  المعتز العملية الخاصة بفهم القراءة: "هي نتاج عملية دمج ُمعقدة من المعرفة والمهارات مثل الق -

 (Nouwens, Groen, & Verhoeven, 2017)والمصطلحات والناحية النحوية والداللية". 

ي تشتمل عىل الناحية العقلية والمشاركة العاطفية".  -
 ,Pino & Mazza)التعاطف: "هي عملية متعددة األبعاد والت 

2016) 

 (Rayner & Reichle, 2010)لمكونات". القراءة: "هي مهارة ُمعقدة لما تحتويم عىل تنسيق عدد من ا -

 محتوى الدراسة: 

بذة تاريخ -١
ُ
 ية مخترصة عن نشأة المكتباتن

اع الكتابة عىل حسب المعلومات الُمتوفرة لدى  ي اخي 
ز
ز ف اع الكتابة ويرجع الفضل للسومريي 

رفت نشأة المكتبات نتيجة الخي 
ُ
ع

ي ذلك الوقت يحفظوا جميع 
ز
ز نهري دجلة والفرات المعروفة اآلن باسم العراق. وكانوا ف ي مهد الحضارة بي 

ز
ز وكان ذلك ف الباحثي 

ي ا
ز
ز ويقوموا فيما بعد بحفظها ف ي ألواح مصنوعة من الطي 

ز
ها ف ي والكتابات الدينية وغي 

لمعلومات الخاصة بسجالت حيازة األراضز

ا ألول مكتبة ولكنها   صندوق مع رسد كل ما تحتوي  ها عىل ملصقات تخص كل صندوق عىل حدا. ولربما كان إتباع هذا األسلوب مؤرسر

ا  كانت مكانا غي  مؤهال الستقبال ي معابدهم وكان أول مؤرسر
ز
الزوار. وأيضا كان المرصيون القدماء يمتلكون مكانا مخصصا للمكتبات ف

ي ذلك الوقت. كما  ١٧٨٨للمكتبات يرجع تاريخم لعام 
ز
ي ف
 شهرة هي مكتبة رمسيس الثائز

قبل الميالد ومع ذلك المكتبة المرصية األكير

ي ومن المحتمل أن تكون من أكير المكتبات القديمة عاما قبل ا ٣٠٠تأسست مكتبة اإلسكندرية من حواىلي 
ي العرص الهلنست 

ز
لميالد ف

دي والكتب وكانت مفتوحة للزائرين لتفقد تلك المقتنيات الثمينة  شهرة وكانت تحتوي عىل عدة غرف لحفظ جميع أوراق الي 

ي هذه المكتبة 
ز
دي ف ي مكتبة أصغر  ٤٢جانب وجود حواىلي ألف إىل  ٤٩٠واالستمتاع بقراءتها. وبلغ إجماىلي عدد أوراق الي 

ز
ألف ف

ي تعتي  من أقدم اإلسهامات فيما 
ي الغرف بناء عىل محتويات هذه األوراق وترتيبها أبجديا من قبل المؤلف والت 

ز
حجما ونظمت ف

ي مختلف الحضارات مثل الحضارة اليونانية والرومانية،
ز
ما ك  يخص علم المكتبات. باإلضافة إىل وجود مكتبات عامة وخاصة ف

ي األدوار العليا للحفاظ عىل الكتب من خطر الفيضانات 
ز
ي أوروبا وكانت ف

ز
ي األديرة خالل العصور الوسىط ف

ز
تواجدت المكتبات ف

ي الرفوف للمحافظة عليها مع منع عملية 
ز
قيد الكتب ذات القيمة العالية بسالسل ف

ُ
والرطوبة وتجنب لحدوث أي رسقات. وكانت ت

ي ذلك الوق
ز
اض الكتب ف ي ذلك اقي 

ز
ت، فيسمح فقط للقارئ بقراءة الكتب داخل الدير. ويجب اإلشارة إىل أحد الطرق الُمستخدمة ف

التوقيت أال وهي استخدام األلوان الُملصقة لسهولة الوصول للكتب الُمراد قراءتها ويرجع ذلك االستخدام لبدء انتشار المكتبات 
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ي جميع ا
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز لمعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

خدم اللون األخرصز للكتب الخا
ُ
صة بالطب واللون األسود للكتب الخاصة بالقانون واللون األحمر للكتب فعىل سبيل المثال است

ي القرن الخامس عرسر والذي سمح 
ز
الخاصة بعلم التوحيد أو الالهوت. كما توافرت الكتب لعامة الناس نتيجة ظهور آلة الطباعة ف

ي الواليات المتحدة األ 
ز
ي للجميع بقراءة مختلف أنواع الكتب. وأنشأت أول مكتبة طبية ف

ز
 مريكية وبالتحديد داخل مستشفز ف

ز عىل حسب  ١٧٦٣بنسلفانيا لعام  اض الكتب وغالبا كتابي 
ز بالمستشفز وكان ُيسمح باقي  وكانت تمول من قبل الطالب المتدربي 

 . ز بالمستشفز ز واألطباء والطالب المتدربي   (Weise, 2004)الحجم لإلداريي 

 

 لمعلومات الُمتوفرة حول دور المكتبات وما ينتظره القراءا  -٢

 دور المكتبات بوجه عام ٢.١

ز إلنهاء إعمالهم  ي العلوم المختلفة والحضارات السابقة، ف ي من األماكن المناسبة للموظفي 
ز
عد المكتبات رمزا للتعلم والتبحر ف

ٌ
ت

ي المكتبات. ويمكن أيضا مناقشة األبحاث وللطالب إلكمال دراستهم وأبحاثهم مع االستعانة بأجهزة 
ز
الكمبيوتر المتوفرة ف

ي أماكن خاصة بالمكتبات إلتمام تلك االجتماعات. ولذلك، 
ز
والموضوعات الشائكة للوصول لنتائج قيمة وإنهاء الجدال وذلك ف

ي الحفاظ عىل المعرفة والثقافات المختلفة والحضا
ز
ة وأهميتها ف عرف المكتبات بقيمتها الكبي 

ُ
 (Weise, 2004)رات القديمة. ت

  المجاالت التوعوية ٢.٢ 
 
 دور المكتبات ف

ال يقترص دور المكتبات عىل تنمية مهارات القراءة وتوعية جميع أفراد المجتمع بأهمية التعرف عىل الجوانب الثقافية والتاريخية 

: لجميع الحضارات ولكنها لها دور حيوي ي مختلف المجاالت ومنها ما يىلي
ز
 ا ف

نرسر التوعية فيما يخص الناحية الصحية: توفر المكتبات المعلومات لكيفية الوصول للخدمات الطبية وذلك عن طريق توفي   -

ز المكتبات ومختلف المؤسسات  اكة بي  ة أو توفي  المعلومات الصحية الالزمة. وذلك عن طريق الرسر خدمات رعاية صحية مبارسر

ي مقاطعة أريزونا بالتعاون مع مث
ز
ل الجامعات أو الحكومات المحلية أو منظمات المجتمع فعىل سبيل المثال وفرت المكتبة العامة ف

إدارة الصحة العامة المحلية ممرضة إلجراء بعض الفحوصات والتقييمات البدنية واإلسعافات األولية ولقاح األنفلونزا لزوار 

 المكتبة. 

ي الواليات المتحدة األمريكية عىل كيفية التعامل مع من  التعامل مع أزمة -
ز
ي المكتبات ف

رب بعض موظفز
ُ
تعاطي المواد األفيونية: د

 يتعاط المواد األفيونية وطرق إعطاء الدواء الذي يعكس أثار الجرعة الزائدة من المخدر. 

ي سانت لويس ممارسة األنشطة المختلفة داخل المكتبات للتخفيف من التوتر وضغوطات الحياة:  -
ز
وفرت بعض المكتبات ف

 األنشطة البدنية مثل اليوجا والعالج التأمىلي وجلسات التلوين. 

ي الواليات المتحدة األمريكية ورش تعليمية للكبار وصغار السن  -
ز
 الوغي فيما يخص التغذية الصحية: أتاحت المكتبات ف

نرسر

ح  اتم اإليجابية عىل الصحة والمجتمع. لكيفية إعداد وجبات صحية وبتكاليف منخفضة مع رسر  أهمية تناول الغذاء الصخي وتأثي 

ز األطفال وكل ذلك  - تعزز المكتبات مختلف المهارات التعليمية: تنىمي المكتبات مهارات القراءة والكتابة والتواصل االجتماغي بي 

ي المدى البعيد. باإلضافة إىل توفي  أنشطة غنائية 
ز
ز األطفيؤثر إيجابيا عىل صحتهم ف ز العالقات بي   ال وأباءهم. وموسيقية للتوطي 

تعزز المكتبات الناحية االقتصادية: ويرجع ذلك لتوفي  خدمات تعليمية وبرامج محو األمية لألطفال والكبار، كما قدمت المكتبات  -

ي الذهاب
ز
ي الواليات المتحدة األمريكية برامج صيفية لتشجيع األطفال عىل القراءة واالنتظام ف

ز
 للمكتبات.  ف
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ي جميع ا
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز لمعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي سان فرانسيسكو بعض الخدمات االجتماعية واالستشارات  -
ز
توفر المكتبات بعض الخدمات االجتماعية: فقدمت بعضها ف

 . ز  النفسية من قبل المختصي 

عد المكتبات أحد الطرق للقضاء عىل البطالة: وذلك عن طريق مساعدة مرتادي المكتبات عىل الوصول لقواعد بيانات الوظائف  -
ُ
ت

نت إىل جانب تنمية مهاراتهم وحصولهم عىل المؤهالت. ع  ي  األني 

ي تقديم المساعدات بعد حدوث  -
ز
الخدمات الُمقدمة من قبل المكتبات للمساعدة فيما بعد األزمات: تلعب المكتبات دورا هاما ف

ي البعض الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وذلك عن طريق توفي  كال من المواد الغذائية وتوزيعه
ي المبائز

ز
خاصة ا والمالج   ف

 بالمكتبات. 

ي األنشطة لتقليل من خطر العزلة  -
ز
اك ف ي توفرها المكتبات: وذلك عن طريق تشجيع األشخاص لالشي 

الخدمات االجتماعية الت 

 (Philbin, Parker, Flaherty, & Hirsch, 2019)االجتماعية.   

  يريدها القراء عند الذهاب ل ٢.٣
ات الت   لمكتباتالممي  

ين  ي يأمل الكثي 
ات الت  ز ينتظر مرتادي المكتبات توافر العديد من اإلمكانيات لمساعدتهم إلنهاء إعمالهم أو أبحاثهم ومن تلك الممي 

ي تخصيص غرف خاصة للدراسة 
ز
ين ف ونية، ويأمل الكثي 

ي المكتبات هي كالتاىلي سهولة الوصول للكتب المطبوعة واإللكي 
ز
توافرها ف

ي األعمال التعاونية، وتوافر أجهزة كمبيوتر وبريد الجماعية وإتا
ز
حتها عىل مدار األسبوع وطوال اليوم وكذلك غرف للمشاركة ف

، والبعض اآلخر يحتاج إىل وجود غرف هادئة بعيدة عن الضوضاء، كما يفضل وجود غرف  نت الالسلكي
ي مع وجود أني 

وئز إلكي 

. خاصة باالجتماعات والندوات الثقافية والمعارض ال  (Weise, 2004)فنية، وما ينتظره الجميع توافر أثاث مري    ح وضوء طبيغي

 أهمية القراءة  -٣

 : ي
ات اآلئ  ز   هناك عدة فوائد يمكن مالحظتها عند قراءة الكتب والمواظبة عىل هواية القراءة ومن تلك الممي 

ي يمكن أن تزيد من فرص بقاء اإلنسان وفقا لبعض ُيعرف أن قراءة مختلف أنواع الكتب  -
ز الت  ز إدراكيتي  تتضمن شمول عملتي 

الدراسات. فعىل سبيل المثال، عملية القراءة تعزز القراءة العميقة وهي عملية بطيئة تحدث بالمشاركة المعرفية نتيجة توجيم نظر 

ي طرح أسئلة حول ا
ز
ي أو اإلدراكي القارئ ألشياء أخرى أثناء القراءة مثل البدء ف

ز
لمحتوى الُمقدم وبناء عىل هذه االرتباط المعرف

ز وكل هذا نتيجة قراءة الكتب. وليس فقط تعزيز القراءة  كي 
ز الي  تتحسن المهارات اللغوية وطرق التفكي  النقدية إىل جانب تحسي 

ي واإل 
زيادة  دراك االجتماغي وكل هذا يساعد عىلالعميقة ولكن قراءة الكتب تنىمي أيضا مختلف النواجي مثل التعاطف والذكاء العاطفز

ات أكير من ناحية زيادة فرص بقاء  ز ي أجريت للتوضيح هذه النقطة، قراءة الكتب لها ممي 
بقاء اإلنسان. فعىل حسب الدراسات الت 

ة بسبب ز ة أيضا لكبار السن. وتنتج هذه المي  ز ي اال اإلنسان مقارنة بقراءة المجاالت والصحف إىل جانب توفي  هذه المي 
ز
رتباط المعرف

ي حاجة لدراسات مستقبلية للكشف عن المزيد من فوائد قراءة الكتب عىل الصحة. 
ز
 ,.Bavishi et al)أو اإلدراكي ومع ذلك مازلنا ف

2016) 

. كما وضحت دراسات أخرى أهمية القراءة الكتساب وتنمية المصطلحات اللغوية لكال من األطفال   - ز  األكي  سنا والمراهقي 

(Duff, Tomblin, & Catts, 2015) 
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ي جميع ا
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز لمعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز أيضا ارتباط رسد وقراءة الحكايات والقصص الخيالية بتنمية مهارات التعاطف لدى األشخاص عىل مرور ال - وفقا لما ورد  وقتوتبي 

ي بعض الدراسات. 
ز
 ف

(Bal & Veltkamp, 2013) 

ات القراءة الُمستمرة.  - ز  وأتضح أن القارئ الجيد يصبح مستمع جيد أيضا والعكس صحيح ويعتي  هذا من ممي 

(Buchweitz, Mason, Tomitch, & Just, 2009) 

أظهرت دراسات أخرى أن قراءة الكتب تساعد الطالب عىل إحراز نقاط عالية فيما يخص موادهم الدراسية مقارنة بالطالب الذين  -

ونية إىل جانب  جاع المعلومات لمن يعتمد عىل القراءة من يعتمدوا عىل القراءة باستخدام الوسائل اإللكي  زيادة القدرة عىل اسي 

ونية. كما تنىمي القراءة الجيدة العديد من المهارات ومنها المهارات اللفظية. 
 الكتب بمقارنة بالقراءة اإللكي 

(Ramsden et al., 2013)(Perbal, 2017) 

اتها اإليجابية عىل تنشأت هؤالء األطفال مع مالحظة تنمية الحصيلة  - ارتبطت قراءة القصص والكتب المصورة لألطفال بتأثي 

ي ف
ز
ي ممارسة هواية القراءة ف

ز
ات متأخرة. اللغوية لهم عند البدء ف ي في 

ز
ات مبكرة من العمر بصورة أكي  من األطفال الذين يبدؤون ف

 ي 

(Auger, Reich, & Penner, 2014) 

ي منع حدوث بعض األمراض ومنها ال تشتمل أهمية القراءة عىل تنمية النواجي الث -
ز
ها ولكنها تلعب دورا فعاال ف قافية واللغوية وغي 

جاعها  مرض الزهايمر. ويرجع ذلك العتبار القراءة من أحد الطرق لبقاء نشاط العقل عن طريق استقبال معلومات وتخزينها واسي 

 (Khalsa & Perry, 2017)صابة بمرض الزهايمر. وذلك يحفز الدماغ عىل التفكي  واالستنتاج وكل هذا يمكن أن يقلل من اإل 

ز حياتهم  - ة وأدى ذلك لتحسي  ي ممارسة هواية القراءة بطريقة غي  مبارسر
ز
أتاحت الكتب المسموعة فرصة لكبار السن لالستمرار ف

 وحماية الصحة العامة.  

(Ameri, Vazifeshenas, & Haghparast, 2017) 

 صعوبات تعلم القراءة  -٤

ألسباب  ٥٨ترجع ألسباب عضوية مثل تعرس القراءة، تتمثل النسبة األكي  وهي  %١٧-٥عىل الرغم أن صعوبة تعلم القراءة بنسبة 

ز  ز بيئية نتيجة عدم توافر الموارد أو التحفي  ي القراءة لدى األطفال والبالغي 
ز
المطلوب لتعلم القراءة. وُيعرف تعرس القراءة باضطراب ف

ي قراءة وتهجئة بعض الكلمات. يجب معرفة أسباب هذه االضطرابات إلمكانية معالجة تعرس 
ز
ويحدد جزئيا بمواجهة صعوبات ف

ي يحددها 
ي نفس الوقت والت 

ز
 الطبيب المختص. القراءة عن طريق جلسات عالجية وتعليمية ف

(Hutton et al., 2017)(Fletcher, 2009)(Snowling, 2013) 
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ز
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 نتيجة الدراسة: 

. ولذلك، يتطلب األمر   ي عرصنا الحاىلي
ز
ي ف ي مختلف المجاالت بالرغم من التقدم التكنولوج 

ز
ز أن دور المكتبات مازال فعاال ف تبي 

ة لحثهم عىل القراءة  .تسليط المزيد من الضوء عىل الطرق الُمستخدمة من قبل المكتبات لتشجيع األفراد بطريقة غي  مبارسر

احات والتوصيات:   االقي 

ي تنتج من تمضية يجب ت -
ار الت  ي المستقبل مقارنة باألضز

ز
ي سوف تعود عليهم ف

وعية األطفال عىل أهمية القراءة والفوائد الجمة الت 

ونية.   معظم أوقات فراغهم أمام شاشات التلفاز أو األجهزة اإللكي 

ي األحياء والقرى لتشجيع جميع أفراد المجتمع لممارسة -
ز
 هواية القراءة.  يفضل بناء المزيد من المكتبات ف

ي أي توقيت.  -
ز
ي أي مكان وف

ز
ز عىل قراءة الكتب ف ز الناشئي  ي جميع أنحاء البالد لتحفي 

ز
 تصميم مكتبات متحركة ف

ي النظر وعدم قدرتهم عىل القراءة.  -
ز
ز عىل قراءة الكتب لمساعدة كبار السن بسبب معاناتهم من ضعف ف  تشجيع البالغي 

 

 االستنتاج: 

ي حاجة لتوضيح 
ز
مدى أهمية القراءة عىل الفرد والمجتمع من حيث تنشأت أجيال مثقفة وعىل دراية بتاريخهم الحضاري إىل مازلنا ف

جانب قدرتهم عىل التعرف عىل ثقافات وعادات الدول المجاورة. ويجب أيضا وجود المزيد من األماكن التعليمية والعالجية 

ي القراءة لفتح لهم مجاال 
ز
ي مختلف المجاالت.  لمساعدة ممن يعانوا من تعرس ف

ز
 أوسع للمشاركة ف
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ي جميع ا
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