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 :المقدمة

 مرجعية" و "يةاحل املرجعية"، "اإلنرتنت معلوماتخدمات "، "اإللكرتونية املرجعية"، "الرقمية املرجعية"، "االفرتاضيةاملرجعية "صطلحاتتستخدم كل من م

 ... " ما بطريقة تكنولوجيا الكمبيوتر اليت تستخدم املرجعية اخلدمات لوصف شكل متبادلب "الوقت الفعلي

 كندا المراجع االفتراضية

 الهدف:

 اجلماعي العملنماذج بشكل فريد ل البيئة اإللكرتونيةكما تناسب  .دويلالصعيد العلى  لمرجعية الرقميةل أفضل املمارسات هو تعزيز اإلرشادات تلك دف منواهل

احلالية  املرجعية ممارساهتا يؤثر على وكالمها, اخلدمة العامة يف املتبعة تقاليدفيما يتعلق بال املختلفة الدول يف املكتباتقد ختتلف  املوارد املشرتكة.تطوير و 

كما . خدماهتا العامة نطاق إعادة تعريفمن  أمناء املكتبات ستمكن التكنولوجيا اجلديدة أن ندرك أن أيضا يتوجب عليناولكن  ." عمالئهم توقعاتو 

الستكشاف  املكتبات للمؤسسة الدولية ألمناء ذلك أمال يف أن يسمح املتنوعة التقاليد من املعايري املشرتكة خلق بعض إىل اإلرشادات تلك تسعى

 .دون قيودب مكانياتاإل

دير مشروع املرجعية كيف ميكن مل: إدارة التغيري مثل متوسعةقضايا و  دراسة إضافية األمر يف النهاية تلك اإلرشادات يفاملطروحة القضايا  بعضقد تضمن 

 املتطلبات لتحديد عمل إضايف اللجوء إىل وميكن أيضا  ؤسسة املوظفني، واجلدول الزمين، والعمالء؟مللعمل على تخفيف من أثر مناذج جديدة الالرقمية 

 .املعداتاملوارد و ، واقتناء ص التوظيف، فيما خياملختلفة اجملتمعات العديد منيف  اجلهود تلكتمويل الدقيقة ل

 مع استمرار أكثر أمهية عايرياملو  توجيهيةالبادئ املاحلاجة إىل  كما أصبحتالقضايا والتحديات. عامل جديد من تقدم الرقمية لمرجعيةالفريدة ل الطبيعة ..." 

 ..."تطويريف  دويل و متحد على نطاق الرقمية املرجعية خدمات

 .12/2002، اخلاص ب "إفال" الرقمية املرجعية املعايري مشروع ،فولريتون فريا

 التاريخ:

توقعات على و  العمل املرجعي على التكنولوجيا اجلديدة ملعاجلة آثار مت إنشاؤهو قد . 1998يف عام  يةاملرجع ناقشةمل " إفال" ألول مرة جمموعة تاجتمع

 تلك منت .املرجعي لعملل الرمسية اللجنة الدائمة IFLA أنشئت, املتزايد اجلمهور وكذلك تلك القضايا االعرتاف بأمهيةمت  ،2002يف عام . املستخدمني

 عدة سنوات. على مدىعقدت  جتماعاتاو  ورش العمل من رشاداتاإل

 



 :اإلطار

 :املتمرسني املكتباتأمناء  وكذلك املكتبات احتياجات مديري الوثيقة تلك وتتناول

 .نامجمديري الرب  مسؤوليات مت صياغتها باإلضافة إىل الرقمية املرجعيةاخلدمات  إدارة شؤون: القسم األول

 .العمل التعاوين لتسهيل معايري املمارسةتوضح و  الرقمية، املرجعية مارسمل إرشادات الرقمية املرجعية ممارسةتوفر  القسم الثاني:

 عتوس أو و / التكنولوجيا استخدام مدى تأثري و معرفة نياملستهدف العمالء عينيت يتوجب، الرقمية دمة املرجعيةخ إنشاء قبل :قاعدة المستخدمين تحديد

 ،عتادينامل املكتبة مستخدمي ضافة إىلإو  .على اإلنرتنت واجدهات يف حالة أقل أمهية يعدللمؤسسة  الفعلي قراملف .للمؤسسة قاعدة املستخدمني

 اخلدمات عرب اإلنرتنت. ستفادة منيفضلوا االقد  اجلدد و املختلفني املستخدمنيف

 إدارة الخدمات المرجعية الرقمية:

 اإلضافة إىل أو إىل هبا عن طريق التحول قد تتأثر حتديد الكيفية اليتو  جديدة. إنشاء خدمات قبل قائمة يف املؤسسةالسياسات الاإلجراءات و  دراسةينبغي 

 . البيئة اجلديدة مع تلك وتكييفها ها، وتوضيحمنذ فرتة طويلة املتبعة اخلدمة سياسات إعادة النظر يف قد يكون من الضروري .البيئة الرقمية

 :المرجع سياسة 1.1
 .رجعية جديدةامل أهداف اخلدمة توضيح •
والنتائج  مدونة لقواعد السلوكصياغة و ، السلوك املقبول حتديدو , أفضل املمارسات إنشاء عن سئولةامل الرقابة أو جمموعة أحد املشرفني حتديد •

 .خمالفتها املرتتبة على
 شاملةال ملهمةمع ا متاشيها التأكد منو , األهداف تلك مع السياسات واإلجراءات القائمة من خالل دمج املبادئ التوجيهية املطبقة إعداد •

 .للمؤسسة
 .اتاملسؤوليتعيني و  اتاإلجراء وصفو , السياسات تلك مراجعةمدى أمهية النظر يف  •

 املطبقة. القانونية األخرىمجيع القيود و  والنشرقوق الطبع االلتزام حب  •
 أو اجلنس أو أو العرق بغض النظر عن العمر اجلميع ختدم إذا كنت .العمالء األولنياستهداف حتديد و  اخلدمة.تلك استخدام  من ميكنهحتديد  •

 خارج العمالء من (مثل ستبعدينم إذا كان هناك .فقل ذلك، أو العجز االقتصادي الوضع االجتماعي أو الوضع أو الدين أو امليول اجلنسية

 .موحد تطبيقال جيب أن يكون -) جمتمع معني
 يب على األسئلةجنسوف ": على سبيل املثال .ستقوم املؤسسة باإلجابة أو عدم اإلجابة عليها األسئلة ددة منحم هناك أنواع حتديد ما إذا كان •

و سيكون للعمالء األوليني أولوية  الرد على  .القانونية أو الطبية املتعلقة بالنصائح على األسئلة جنيب لن و ذات املرجع احلاضر. واقعية وال

 " ...أسئلتهم املطروحة 
 .أغراضها ومهامها فق معتت ذلك بطريقةب يقوموا جيب أن خلدمةلتلك ا املستخدمنياألشخاص . العميل سوء السلوكاملتعلقة ب سياسةال تطوير •

 



 التخطيط: 1.2

 .للمجتمع املتمتع باخلدمةاملتصورة  حتياجاتاالعلى  وكذلك املالية املتاحة، واملوارد التخطيط الواقعي على اخلدمة املقدمة نطاق وينبغي أن يستند

 .احتديد أولوياهتاملتاحة و  خيارات اخلدمة الستكشاف داخل املؤسسة والعاملني اإلداريني فريق عمل من إنشاء •
 مع مرور الوقت؟ها تطوير  كيف ميكنو  ؟احتياجات اجملتمع من تلبية اخلدمة ستتمكن تلك كيفو رؤية_ _ ددةاحمل هدافاأل تطوير •
 .بدئىامل العمل اقرتاح صياغة •

 املتاحة. الربامج واخلدمات تقييم •
 للتمويل. املصادر احملتملة حتديد •
 .آراء العمالء استطالع •
 التعاونية. اخلدمات لتطوير جتميع املوارد مهتمة يف) اخل، وإقليميا (حمليا املؤسسات األخرى حتديد ما إذا كانت •
 .1.2.7-1.2.4 اخلطوات من النتائج على أساس بدئيةخطة العمل امل تقييم إعادة •
 .اإلداري الدعمتأمني و  خطة العملتقدمي  •

 اليت ستناقش]] [http://archive.ifla.org/VII/s8/proj/gpl.htm التمويل:: العامة للمكتبات "إفال" إرشادات مراجعةانظر: [

 

 التوظيف:  1.3

 مع اآلخرين.مهارات التواصل و ، مهارات احلاسب اآليل ،اإلتاحة، و قدرةال يف ،)و الذي يعترب أساسيا( األولية أساس املصلحة على املوظفني املشاركني ديدحت

 .].هم بوضوحهاممو  ممسؤولياهت حتددكما يتوجب 

 .تقنيني الالزم لنشر األسئلة و الرد عليهاالباإلضافة إىل عدد ، بدوام كامل املرغوب فيهم أمناء املكتبات تعيني عدد •

 مستقبل املشروعتذكر أن [ الفكرة.اعتيادهم على بعد  ملشاركةبا من يعرب فيهم عن اهتمامه لدمجمبا يكفى  املوظفنيمع  رونةماحلفاظ على  •

 ].هتثبيط بدال من هتماماال على تشجيع يعتمد
تتزامن مع  الساعات اليت خالل املوظفني جدولةفيتوجب  ، تكن مرغوبةمل أو يف اليوم ساعة 24على مدار  خدمة حتقيقمن كن نتم مل إذا •

 .يف حالة استخدام األدوات املرجعية للمحادثة  أمر مهم خاصة هذا .احتياج العمالء للمعلومات و تطلعاهتم

 ممكنا.و  كلما كان ذلك ضروريا و التعديل.بصورة مستمرة على أمناء املكتبة عبء العمل وتوزيع جدولة دراسة وتقييم •

 .إضافة إىل نسخة احتياطية للمشاركني نياألساسي للمشاركني مركزي إنشاء جدول •
 اخلدمة املرجعيةنجاح أمر حيوي ل املنظمة تقينالالدعم جمموعة تعترب [ الدعم التقين الالزمبتوفري سيقوم االحتاد و  أو داخل املؤسسة من حتديد من •

 .]الرقمية.
 .ات الرتخيصياتفاق يف الواردات مثل ستخداماال علىأي قيود  مراعاة شراف علىاملسئولني عن اإل املوظفني حتديد •

 .عايري املرجعيةم احملافظة علىالتأكد من  عناملسئولني  املوظفني حتديد •
 .يف حالة العطالت رجعيةم أسئلةأي  حىت ال نفقد توحيد اإلجراءات سري العمل.اليومية و  يف اإلجراءات اخلدمة لدمج خطة •

 



 التدريب: األساسيات: 1.4
 .والتطوير املهين والتوجيه تدريبللختصيص وقت املوظفني و  تدريبب يقوم سوف حتديد من •

 :رقميةال رجعيةامل كتبةاملأمني الواجب توافرها يف  املهارات األساسية

 .املهام متعدد -
 الكتابة. خاصة يف، تواصلمهارات ال -
 على االنرتنت. البحث ومهارات قاعدة بيانات -

 والسمعية. اإلشارات البصرية عدم وجود لتعويض - مهارات إجراء املقابالت -
 املرجعية. املوارد معرفة -
 .الربامج اليت مت اختيارها معرفة جمموعة -

 اجملال. ذلكيف  والتطورات اجلديدة ملناقشة جتارهبم بانتظام لمقابلةل املوظفني تشجيع ومتكني عند الضرورة. التدريب حتديث •

 :الواجهة متصمي 1.5

. املاديةالعوائق الفنية و ، والقدرة بغض النظر عن اللغة من الناس، ألكرب عدد املوارد واخلربات توصيل تتيح بطريقة لكرتويناال يةاملرجع مكتب وينبغي تصميم

 :بكفاءة الرقمية املرجعية الالزمة لتوفري املادية التفاصيل نغفل عنفال جيب أن  اخلدمة عرب اإلنرتنت، للحصول على طيتخطمن العلى الرغم : يرجى مالحظة

 – اإللكرتوينحسابات الربيد  ودعم متصفحات الويب إنرتنت،خدمة  ة، ويورقموارد أجهزة وبرامج و مفروشات و و  – للموظفني ةناسبم عملمساحة  توفري

 .شاشاهتم على العمالءما يراه كأمهية خدمة  لل مهم فكل ذلك يعد

 :بشكل صحيح افرتاضية مساحة عمل إلنشاء ومن املهم أيضا

 سهولة التصفح.و  االستخدام" سهل" واجهة ديجتس •
صفح على كيفية الت معرفةمن  مرةألول  ملستخدمامكن تي حبيث ،يف مجيع أحناء املوقع باستمرار هوتطبيق، دموح و تصميم هيكل إنشاء -

اخلاصة  الويب صفحات على مجيع باستمرار] " كتبةاملأمني  "اسألو زر [دمة رابط خل ضع .استخدام شاشة أو اثنني املوقع بعد

 .ؤسسةبامل

 .طويلةبنصوص الصفحة  ءلقدر املستطاع جتنب مب ةاولو احمل املستخدم. لتوجيه بقدر اإلمكانالصور الرموز و  استخدام -

 .للمكتبة للصفحة الرئيسية وفري رابطتو  بشكل واضح، املؤسسة حتديد -

على سبيل ( استفساراهتم على يتوقع فيها املستخدمني الرد اليتحتديد املدة لمؤسسة و ل رجعيةاملدمات اخل نطاق وضحت قصرية إدراج فقرة -

 ").... أيام عمل 5 خاللاخلدمة  تلكل املرسلة مجيع األسئلة وسيتم الرد على... املثال "
ظهر ي على األقل مثال واحد" ستشارةاال موارد" جمال جيب أن حيتوي (أي النموذج. املستخدم من خالل لتوجيه املعلومات توفري -

 ).اخل ... ،و مؤلف املعلوماتالتاريخ والعنوان و  الصفحة رقم اجمللد، عدد املهم إدراج أنه من للمستخدم
عنوان الربيد منها "و بعضها أساسية   بك ةالويب اخلاص تفكر يف إضافتها إىل صفحةقد  املعلومات اليت من املشرتكة االتاجمل وتشمل -

"سبب و ]، املطلوباجلواب [مستوى التعليم" "، "رقم اهلاتف"، "اسم": مثل االختيارية املعلومات وكذلك نص السؤال""، و "اإللكرتوين

 ... "، وغريهاالبحث



يكون ل اجملاالت الكثري من ولكن ليس ،األكثر فعالية اخلدمة من أجل توفريإليها  سوف حتتاج تشعر بأنك معلومات يأل جماالتء إنشا -

 .منفرا
 الكتالوجات ،الرئيسية الصفحة-مراجعتها وحتديثها بانتظام) و اليت يتم ( النرتنتبا ذات الصلة واخلارجية إىل املوارد الداخلية روابطتوفري  -

شبكة موقع ، والربيد اإللكرتوين، احلية ادثةاحمل خدمة عرب: موظفي املكتبة التواصل معوسائل  كافةمعلومات االتصال لتوفري حتديد و  - .إرشادات اخلدمة املراسالت و سياسة / لمؤسسةل املرجعية العامة التفاصيل حول إىلرابط  توفري - .املتداولةسئلة األ، قواعد بيانات ،اإللكرتونية

 حتديد احلد األدىن منينبغي  للموقع. عند التخطيط يف االعتبار من املستخدمني النهائينيالتطور التقين من األجهزة و  احملتملة القيود أخذ • اخل ...، واهلاتف، الربيد العادي الفاكس، اإلنرتنت،

 .ستخدام اخلدمةال الالزمة متطلبات األجهزة

 اخلدمة.ب النتفاعاعلى  القدرة، ذوى االحتياجات اخلاصةمبن فيهم ، لكافة املستخدمني اليت تضمنقوانني بال لتزاماالالسياسات و  دمج •
 .و ما مل تتمكن اخلدمة من توفريه على األسئلة حتديد من يقوم باإلجابة •

 :لن نتمكن من األسئلة اليت نتلقاها كمو  لضيق الوقت، نظرا: على سبيل املثال

 .إرسال املواد للعمالء عرب الفاكس -
 .الفهارس إنشاء -
 واسعة النطاق. أحباثإجراء  -
 ... اخلدمة تلك عرب املواد جتديد -

املكتبة ب اخلاص للموقع سياسة اخلصوصية على سبيل املثال:. ...] لمجتمع احمللىل الشفرة القانونية [استنادا إىل، اخل ... تنويه اخلصوصية، بيان •

تلك استخدام موقع، وكيفية لعند زيارهتم ل عنهم جتميعهايتم  املعلومات اليت على هذا املوقع مستخدمي هو إطالع هذا البيان والغرض من http://www.bl.uk/privacy.html: الربيطانية

 كل طلب معلومات معينة عن بتسجيل املكتبة الربيطانية موقعيقوم ، معظم املواقع من القواسم املشرتكة مع .فصاح عنهااإلإذا مت و  املعلومات

 البياناتتلك  من إحصاءات موجزة يتم استخراج .إحصائيات االستخدامإلنتاج و  يف نظام اإلدارة املعلومات تلكوتستخدم  تلقائيا. إليها موجه

ذات  جمموعات فرعية ميكن استخدام األفراد. التعرف على من خالهلا ميكن اليت املعلومات ال تشمل لكنها ،للجمهور جيوز إتاحتها هابعضو 

 ... )لإلرشادات املستخدمة لدينا (انظر أيضا هذا املوقع شملاليت ت الكمبيوتر إساءة استخدام التحقيقات يف البيانات كجزء من بتلكالصلة 

 فاظ علىاحل من الضروري حتديد ما إذا كان الوصول إليها. من سيتمكن منو  واألسئلة، احملادثة صوصن خالله حفظ سيتم الوقت الذي حتديد •

 مين.ز وجدول  صيانة إنشاء عمليةو  املعلومات الشخصية. جتريد عن طريق ة املستخدمهوي عدم كشف
 اخل ... رسائل الربيد اإللكرتوين،و  ،مسح التعليقات لتوفري مستخدمنيلل توفري وسيلة •
 : القانونية المسائل 1.6

 تلك، لتبادل اخلدمات املقدمة نطاق ؤثر علىتمىت و , يف منطقتهم املعلومات العامةتشريعات الوضع احلايل ل التعرف على أمناء املكتبات يعمج على يتوجب

 .عمالئهم املعلومات مع

 .احمللية / الثقافة وحرية اإلعالم الرقمية املراجع •

http://www.bl.uk/privacy.html


 ؟السياسياملشهد  ما هو - قوميةاملعلومات ال سياسات •
 اإلعالم. تشريعات •
 ذات الصلة. التشريعات •
 .مجيع احلقوق حمفوظة •
 القضايا. خصوصية وسرية •
 .الرتخيص اتفاقيات •
 ]http://archive.ifla.org/VII/s8/proj/gpl.htmإلرشادات املكتبة العامة  IFLA مراجعةانظر: [ .املتحدة العالقات •

 : الدعاية والترويج 1.7
 .اجلماهري الرئيسية حتديد •
 اجملتمع املستهدف. االسم مع /الشعار و اهلوية" مشروع " تطوير •
 .على املدى الطويل للمستخدمني املوظفني بني ه"فم كلمة من" تشجيع •
 احملتملني. الشركاء املؤسسني مواقع وأ و / اإلنرتنت، على شبكة املكتبة من موقع إسرتاتيجية إنشاء روابط •
 احملليني.علمني وامل اإلذاعة احمللية حمطة، كتبةاملصدقاء النشرة اإلخبارية أل ، واجملتمع صحيفة - وسائل اإلعالم احملليةب االتصال •
 املصاحل اخلاصة.هنية و امل تعميمالقوائم اإلعالن عن أخر  •
 تقييم: 1.8
 .ملستخدمنيااملوظفني و  مناألسئلة واملشاكل و  املخاوف مراقبة واملوظفني.العمالء من  كالل املستخدم استطالعاتإجراء  •
 .سائل التقنية و السياسات احملتملةامل، وكذلك ةشاط اخلدمبناملتعلقة  اإلحصاءاتتقييم جتميع و  •
 .أمناء املكتبة و املستخدمنياستطالعات رأى ، التحليل اإلحصائي إىلاستنادا  على اخلدمات التغيرياتطبيق ت •
 :المساهمة 1.9

اخلدمات  جمموعة أكرب من وفري لعمالئهمتب هلم يسمح مما كملةم أو مماثلةخرى أ ؤسساتممع  مواردها مشاركة كتباتللم تتيح اإلنرتنت املتوفرة عرب أدوات

 .واخلربات

 المتعاونين:فيتوجب على . التحديات ال يخلو من العمل التعاوني ولكن

 .يقوم بتوفريها الكيان اجلديدسخدمات مشرتكة لل رؤيةوضع  •
 .واإلجراءاتممارسة لمشرتكة ل وضع مبادئ توجيهية •
 .اسبةاحمل إنشاء - بني الشركاء الثقةتعزيز  •
، وطنية للمعلوماتاتفاقات الرتخيص، واملسؤولية، وسياسات حق املؤلف، و  قانون: مثل، املوارد املشرتكة وصول اليت قد تعيق القضايا التفكري يف •

 اخل ...

http://archive.ifla.org/VII/s8/proj/gpl.htm


 الرقمية: المرجعية ممارسة

 :إرشادات عامة  2.1

 :نياملشاركفيتطلب من   التقليدية. املرجعيةاخلدمات و  نفس املعايري الرقمية املرجعية اخلدمات تستوىف جيب أن

 األكثر فعالية. تقدمي املساعدةأن يلتزم ب •

 على األسئلة. اإلجابة عند واالحرتام املهنية املةاجمل إظهار •
 .احلرية الفكرية دعم مبادئ •
على وجه ل من وسائل االتصاغريها الرسائل و  يتم الرد على جيب أن كما  .يف أسرع وقت ممكن عليه الرد و عميلال سؤال باستالماإلقرار  •

 )PL موقع IFLA( السرعة و بلباقة

 .املعلنة ستجابةو اال التحول سياسة االنضمام إىلإنشاء و  •

 و النشرقوق تتعلق حب وأية قوانني االستخدام، ضوابط وكذلك ،اإللكرتونية واملطبوعة املواد لكل من التعاقديةتفاقات الرتخيص الاالمتثال  •

 السؤال. وادم تنظمالىت 
 جيدة. حبثاسرتاتيجيات  ممارسة •
 بحث.لل 4.0 القسم خدمات املعلومات.متخصصى  و لمرجعيةل السلوكي لألداء: مبادئ توجيهية RUSA مستندىف انظر ( •

RASD إدارة لسجمأقرها اليت و  وخدمات املعلومات للمرجعية السلوكية بشأن املبادئ التوجيهية اللجنة املخصصة RASD  يناير ىف
1996. 

 ..." احملاولةميكنك ، ولكن ال أعرف أنىن عتذرأ" قيل، إال إذا اليت مت تعيينها من األسئلة٪ 100 الرد على •

 :المحتوى إرشادات 2.2

 الوصول يةكيف مبعلومات عن العمالء إمدادمن خالل  املعلوماتية الثقافة تعزيزكما جيب  .باملعلوماتغنية  الرقمية خدمة املرجعية جيب أن تكون •

 .ألجوبة على اسئلتهم
 .تاملعامال يف السؤال أو طبيعة وضوعامل حول تقديريةأحكام  عدم إقحامو  احلفاظ على املوضوعية •
 حبيث تكون دقيقة مستخدمنيلل تقدم اإلجابات ،مبجرد حتديد ذلكالسؤال احلقيقي"، و " لتحديد حمايد استجواب مقابلة اسلوباستخدام  •

 هو احلال.، إذا كان هذا تحدينامل شركاءال إىل السؤال إرسال إمكانية اإلخطار يشملو  .للحاجةاكتماهلا و ، مستوىو  يف الطول، ومالئمة
مقدار  وقت البحث علىكما ينبغى أن يقتصر . إذا اقتضى األمر املساعدة، ميكن تقدمي تعمقةامل املزيد من اإلجابات اليت تتطلب لطرح األسئلة •

 املشرف. به يوصي الذى الوقت
 .خامتةو  موضوعو مقدمة  على  التنظيم ةجيد حتتوى اإلجابة •

مثال: " معلومة عن_______من  :طلب العميلم مباشرة إىل الرجوعمث  ستخدام اخلدمة،الشكر  تقدمي ، وتشملالعميل حتية :املقدمة -

 ". املمكن العثور عليها_______
 عن_______, اقرتح_______" زيد من املعرفةمل



 ىلإ وصولالمت  شرح كيف رفقة.م أو ةمنفصل املرسلة) (إن وجدت املواد وصف مجيعو  ,اقتباس متسقبأسلوب و ، كاملة صادراملذكر  :وضوعامل •

 .مل يكن ذلك واضحا إذا املقرتحة، باملوارد فيما يتعلق و مدى أمهيتها املعلومات ذات الصلة،

أي و  ؤسسةامل أو العنوان، أو ،أو األحرف األوىله, امس ة علىاملكتبأمني  توقيع قد حيتويف .خامتة جزء من كل توقيع وينبغي أن يكون التوقيع: •

 كون تلكوآمل أن ت" ".الىت قدمناها لك أفادتك ىف البحث املعلومات تكون "نأمل أن: أمثلة املشرف. صفهي، كما معلومات لإلتصال به

سوف نكون ، و مرة أخرى لتواصل معناا، يرجى أسئلة أخرى لديك تإذا كانو . سؤالك قد أجبنا علىكون ننأمل أن  "". املعلومات مفيدة

 ..."تقدمي مساعدات إضافية بسعداء 

 ).BTW، IMHOاإلنرتنت ( اختصاراتأو ، واملختصرات، املصطلحات جتنب استخدام •
 قدر اإلمكان).( سؤال املطروحال ستوىمبربطها و  إجابات واضحة إرسال •
 .املصادرتقييم) ( ومعرفة احلقائق مراجعة و- دقيقة إجابات تقدمي •
 .عناوين املواقع والتحقق من صحة، كتوبةامل جاء ىف اإلجاباتاهل أكد منالت •
 :وثوقةامل وارداملمن  فقطاالستشهاد اختيار و  •

 .أسلوب الكتابة و، والتغطية،عىناجلمهور امل و،العنوان و،الناشر و،راجعةامل أوالطبعة  و،النشر: الكاتب، تاريخ الورقيةموارد لل معايري التقييم -
 .املوضوعيةو  ،رواجال و،اهليئة و،دقةو ال، مراجعةلل معايري التقييم -
 قتباسلال أسلوب موحداستخدام  وأو غريها. قاعدة البيانات،، كتاب مرجعي صفحة ويب،، سواء باكامل صادر املعلوماتم دائما ذكر - دقة.الو ، يئةاهلواملوضوعية و  األخرية مراجعة تاريخ، اسم اجملال: الكاتب، واحملتوى، نرتنتوارد اإلمل التقييممعايري  -

.لكل سؤال على األقل مورد واحد تقدمي و لتحديد يبذل جهده أن  أمني املكتبةيتوجب على  • .صياغةالإعادة  أو، سبلال وأ الكلمات الرئيسية وأ الوصف وأ التحليل سواء من خالل إىل املعلومات ضيف قيمةي أمني املكتبة أنجيب على  • إن أمكن. املؤسسة، على نطاق تسقامل

 إرشادات المحادثة: 2.3 

 .ادثةاحمل قائمة انتظارمبجرد دخوله جيب أن تبدأ احملادثة مع العميل ، من الناحية املثالية •
 .وردت به ذىلرتتيب الل احملادثات وفقا استفسارات يتم الرد على جيب أن •
 .]2.3.8 يفاملغطاة [ احملادثة. بدء فور أنفسهم تعيني على العمالء ىف احملادثةالذين سيقومون بالرد  أمناء املكتبات علىجيب  •
اجللسة كون تأن  من املتوقعأنه  خمتلفة حمادثات عن مشاريع حباثاأل وقد أشارت االنتظار. على قائمة اآلخرين عمالءال إدراك يتوجب •

 ).يف هذا اجملال تقديرهم اخلاص أمناء املكتبة ستخدميقد  أمناء املكتبات .يقةدق 15 حوايل
 االتصال.قطع  مل يتم أنه العميل طمأنة، البحث أثناء كما ميكنك •
 املرجعية بشكل متكرر. عناوين املواقعاستخدام  •
 .كتوبامل من النثر ختاطبا أكثر يعترب بشكل عام "احملادثة "كالم - بشكل مناسب تكبري احلروف و والنحو اإلمالء استخدام •
 كما جيب أن يوافقاملؤسسة. داخل متسقةخدمة  وتوفري، توفري الوقت على أمناء املكتباتساعدة مل العامة املؤسسية الربامج النصية تطوير •

:الالزمة ل النصوص لتطوير تشجيع املوظفني • .للمؤسسة على الربامج النصية دمةاخل مسئول

 



 من قبل اآلخرين. طرحهامل يتم  حول مواضيع مماثلةجابات تتطلب ا األسئلة اليت تلقي -
 .شخصية نصوصل ختضع الىت التخصصات التعامل مع -
 .موقع على شبكة اإلنرتنت أو مورد أو أو مجعية أي مؤسسة إىل ختصيص نفس املرجع -
 .موعةاجملأو  ةمؤسسلل الربنامج النصي عن الذي خيتلفو  امتةأو اخلتحية متسق لل شكل إنشاء -

الربيد  بعرض إرسال اإلجابة عرب تقدمف، قائمة االنتظار آخر يف عميل أن هناك  ىف حالة عدم التمكن من إ�اء اجللسة ىف الوقت احملدد أو •

أو  ساعات xخالل الربيد اإللكرتوين يف  على رسل لكأ سوف و عن إجابة البحثسأستمر يف " على سبيل املثالف وقتلو حتديد ا االلكرتوين

 ؟"عرب الربيد اإللكرتوين واباجل ميكنىن إرسالهل "؟" تصل إىل إجابتكل هذا يكفي هل ". دقائق

استخدام و يوصى ب( رد على عميل ثانأيضا ال، ميكنك إذا كنت تشعر بالراحةف .إذا كان ذلك مناسبا وقت واحد، أو أكثر يف عميل العمل مع •

مس خل أميكنك االنتظار" .وقت ممكنبأسرع  تلك احملادثة سأعود إىل آخر. عميل معأنا أعمل حاليا " على سبيل املثال ).منفصل تصفحم

 ؟"دقائق
 المحادثة:جلسات ل مبادئ توجيهية 2.4

 قبل الرد. كاملما يريد من معلومات بال شرحب عميلالسماح لل للمعلومة و احلاجة توضيح •
أريد أن اعرف من فضلك " على سبيل املثالف, هطلب نطاق توسيععلى  العميل لتشجيع فتوحةامل نهاياتالذات  استجواب استخدام تقنيات •

 ؟"حتتاج إليها املعلومات اليت كمما  " أو ؟"الىت ميكنك أن تقدمها ىل اإلضافيةاملعلومات  ماأو "" املوضوع اخلاص بك. أكثر عن
 (كتبإليها؟  اليت حتتاج املعلوماتنوع  ماأو "؟" بالفعل هوجدتما الذي " على سبيل املثال .البحث طلب تقليلل أسئلة استخدام •

 ؟"تارخيية أو اليةحعلومات مهل حتتاج إىل أو "غريها)؟" ومقاالت و 
 قراءة أن يبدأميكن للعميل و  طويلالتوقف ال مما يساعد على جتنب، )اجلزء كلمة يف 30 (على سبيل املثال إىل أجزاء صغرية طويلةال ردودال زئةجت •

 .ىف حني انك تكمله ردال
مبعرفة  يراك فقم بالسماح لهأن  هميكنال  عميلال أن تذكرو  كلما أمكن ذلك. هاجتدإمداده باملعلومات الىت و  لعميلالبحث ل عملية شرح •

 .؟كنت تبحث وأين هكنت تبحث عن ما
  هلمريتوف أو قدمي للعميل موارد للبحث فيهات سواء السؤال، ىفالوقت  بعض أو أخذ طبوعةامل صادرامل فحصت على وشك أن إذا كنت •

 عرب الربيد اإللكرتوين. املتابعة خيار
 كاملة. االستشهادات استخدام •
و   ،عن الشخص الذى جيب أن يسأله علومات مفصلةمب فيجب إمداد العميل ،تطلب أحد االستفسارات العرض على أمني مكتبة اخر إذا •

  حتذيرإرسال رسالة جيب  )،للمؤسسة املبادئ التوجيهيةعلى النحو الذي حتدده ( العميل غري الئق سلوك عندما يكون": غري الئقسلوك  • .؟تطلب وماذا كيفية االتصال هبم

 .ىف حالة املخالفة املتكررةوينبغي اإلبالغ  املكاملة. أو إ�اء

 .حوارية، بطريقة تتحدث كما اكتب •
 .اجةعند احل هلم األسئلة تقدميو  العميل اسم استخدام •
 لوجه. وجها شارةاإليف ، متاما كما ةوغري ودي ةبارد افسر على أ�ت ميكن أن نعم / ال إجابات ال جتنب •



 .يسهل على العميل فهمها صطلحاتم استخدام و املفرطة املصطلحات اخللط بني وجتنب املصطلحات توضيح •
 

 الموارد:
:مشروع المستخدمة في إنشاء الموارد  
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