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 المستخلص

واقع الخدمات المكتبٌة المقدمة فيً مكتبيات  التعرف على تهدف الدراسة الى 

مقار,يية بييٌن المكتبييات التييً تتييوفر فٌهييا  ءمعاهييد المكفييوفٌن وبٌييان ا,واعهييا  و جييرا

 ٌجيياد المعوقييات التييً تواجييم الخدميية وم اوليية الخييدمات والتعييرف علييى المعوقييات  

 ال لول الم,اسبة لها من خالل وضع مقتر ات تطوٌرٌة .

الم,هج المس ً إلجراء مسي  مٌيدا,ً شيامل لمكتبيات معاهيد  تم االعتماد على

بلي   جيم    الج,وبٌية  فيً الفيرات االوسيط و مدٌ,ة بغداد والم افظياتالمكفوفٌن فً 

المتمثليية بطلبيية عٌ,يية العمدٌيية وال  واسييتعان البا يي  ب(طاليي 011العٌ,يية االجمييالً 

  ميا  ( عا01-01المرا ل  الرابعة والخامسة والسادسة( المتراو ة اعمارهم ما بيٌن  

ت لٌييل البٌا,ييات وتييم كييودوات لجمييع البٌا,ييات  والمال ظيية واعتمييد االسييتبٌان والمقابليية

وتوضٌ  العالقة  فٌما بٌ,ها وتمثٌلها   صائٌا كال,س   المئوٌية  والجيداول واكشيكال 

 البٌا,ٌة.

 وقد توصلت  الدراسة إلى مجموعة من النتائج كانت من أبرزها:

 عام . قلة اإلمكا,ات المادٌة والبشرٌة المتوفرة فً مكتبات معاهد المكفوفٌن بشكل  -1

مكان مخصص للمكتبة فً معهدي ال,ور فيً  البصيرة والدٌوا,ٌية( مميا اثير  دال ٌوج  -2

لمكتبٌية ال,قطٌية عموميا  فيً سلبا  على مستوى تقدٌم الخيدمات ميع ضيعف المجموعية ا

 .جمٌع المكتبات التً تمت دراستها 

 تقصٌر وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة فً ما ٌتعلق بتطوٌر مكتبات معاهد المكفوفٌن. -3

 وقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات منها: 

معاهييد ن  يياملٌن شييهادة بكييالورٌوم معلومييات ومكتبييات فييً مكتبييات ٌضييرورة تييوفٌر مكتبٌيي  -1

 .المكفوفٌن وذلك على اقل تقدٌر

التوجم , و تخصٌص ُمقررات خاصة بخدمات المستفٌدٌن لفئية المكفيوفٌن ضيمن ليوائ  بيرامج   -2

 .وى البكالورٌوم والدراسات العلٌاعلوم المعلومات والمكتبات على مست

التبييادل بييٌن  وتعزٌييزتشييجٌع الدراسييات والب ييو  التييً تسييلط الضييوء علييى مكتبييات المكفييوفٌن    -3

   .الخاصة بهم وخارجم بهدف  غ,اء المجموعة المكتبٌة بلد,امكتبات معاهد المكفوفٌن داخل 

 

 

  
 


