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  المستخلصالمستخلص
 

 خطييل لىطييا . التكىبيي م الع تييل ةيي  تد ة ييل ب ييياي  الكعبيي م تهى ييد ابييي الكيي.      يي    
   5002م ال  تعل الت ىهص. لاش.اف أ    تهد تدتي ال  الش خ  .  لل ت   ى .م 

 

   مكتبات العامة فً محافظة لالذي تعٌشه ا واقعال الكشف عنالى  تهدف الدراسة        
    والتعرف على طبٌعة خدمات المعلومات التً تقدمها للمستفٌدٌن بغداد حصرا      
 . وتحدٌد المعوقات ومواضع ومسببات الخلل.وتستعرض اوجه السلبٌات واالٌجابٌات    
   نىـاالساسٌة للمكتبات العامة من حٌث المب العناصرومات ـمقة ـش الدراسـوتناق   
 ادارة وات المالٌة تخصٌصالوة المكتبٌة المجموعوالعاملٌن والتجهٌزات واحة ـالمسو   
   .اسس علمٌةمعاٌٌر و وفق الٌجاد السبل لتطوٌرها وتسعى التشرٌعاتوة بالمكت   
 عًودلٌل عمل ٌتضمن المعٌار الكمً والن تقدم ة فً كونهاوتكمن اهمٌة الدراس 

   باستخدام خطوات  ةـفً الخدمات واالنشطور ـاداء متط مانـلتلك العناصر لض    
 ل التغٌرات ـواالرتقاء بها فً ظات العامة اهداف المكتبومدروسة لتحقٌق  موزونة    
   والتطورات فً تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات.    

   مته للدراسة، اما بالنسبة لعٌنة الدراسة فكانتء  استخدم منهج المسح المٌدانً لمال       
   ور ـوتوثٌقها بص مختلفة فً محافظة بغداد مجموعة من المكتبات العامة فً مناطق   
  توضح معالم الدمار والخراب الذي لحق بها.    
             لــالبحث من جهة والتوص اتٌـة الختبار فرضـت الدراسة المٌدانٌـاءجو 

 .هداف من جهة اخرىاألالى    
 واسفرت نتائج الدراسة عن : -
للتخطااٌط المناسااب فااً المساااحة والتصاامٌم المكتبااات العامااة  مبااانً جمٌعافتقااار .1

 الصحٌة.الشروط العلمٌة ووابسط المواصفات الهندسٌة وتبتعد عن 
منهااا المعاادات االلكترونٌااة والحاساااوبٌة المتطااورة  غٌاااب تكنولوجٌااا المعلومااات .2

 والسمعٌة والبصرٌة.

عاادد وادارة وتنمٌااة المجموعااة فااً تطبٌااق المعاااٌٌر الدولٌااة فااً االلتاازام ضااعف  .3
 ..ونوع الخدمات المقدمة.المتخصصٌن املٌنالع

لتوصاااٌات الاااواردة فاااً الدراساااة لالرتقااااء وأوصااات الباحثاااة بضااارروة االخاااذ با - 
 بالمكتبات العامة بمستوى الطموح  وهً :

الهندساٌة مواصافات اللبناى التحتٌاة للمكتباات العاماة وفاق العادة اعمار االتخطٌط  .1
 والشروط العلمٌة والصحٌة.

بكافاة اشاكالها فاً العملٌاات الفنٌاة والخادمات العاماة جٌاا المعلوماات ادخال تكنولو .2
هااذا الخاادمات التااً تقاادمها المكتبااات العامااة ماان اجاال تطااوٌر كفاااءة ومسااتوى 

 والخروج بها من الدائرة التقلٌدٌة التً تعٌشها.

 تصمٌم نموذج مكتبة عامة متطورة لخدمة المجتمع وفق المعاٌٌر الحدٌثة. .3

 


