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 مفهومها، وأساليب تقدميها: اخلدمة املرجعية الرقمية

 مع تقديم مقرتح إلنشائها يف املكتبة املركزية جلامعة املوصل

 مسية يونس اخلفافم.
 9/5/0230: القبول تأريخ 36/6/0230: التقديم تأريخ

 اإلطار العام للدراسة -1

 مقدمة 1-1

لتخلثوم  لتوجعمةلا صمالجل في ظل  لتقنيةلا لتيثة لا تلوملتولم  تل  ةملث قنلثة  
على لتيثتث لتوكميةا تلوكقبا تت  قمث لتخثوم  قنث  ثلخ  لتوكقبا فنل  بل  بالبي  

تيظلجل   ،قنث  عن بمث بأسمتةب وقمثثة تبشك  قفمعلي وبمشلج بلةن لتوسلقفةث تلتوكقبلي
ن ثتج لتوكقبلللم  لتعمومةلللا ةيلللق  علةخلللم قنلللثة  خلللثومقخم تعوةللل  لتويقولللةن تلعموملللا أل

ج  لتعلللمومي بت خمجعلللذ فلللمن  تلللل ةق للللب ولللن لتوكقبلللم  ل  قولللم  بقنلللثة  ثلخللل  لتيللل
لتوكقبلللا، تتمللل  قنلللثة  لتخثولللا لتوجعمةلللا إتلللى  خلللثومقخم علللن بملللث تلللل ةن   ةي لللجتن

لتجصوةا في لتوكقبم  لتعمومةا ةمث ون لألوتج لتوخوا في لتوؤسسم  لألكمثةوةلا فنلث 
ل بخلم تققلأصل  ومخلم ولن خل   لقعخ  لتوكقبم  توعمبخا   ه لتقيثةم  تبخ   قشمج 

ت لل  خ لل  علوةللا وثجتسللا تبللجلور فتةللا بك للج فممتةللا تقتتللث خللثوم  عثةللثة وق للتجة 
فلسللفا لتخللثوم  لتوجعمةللا  إنتخماللا فللي وعللم  لتخثوللا لتوجعمةللا تلتعللثةج بمتلل كج 

وتعتثة في لتوكقبم  وي  زون بمةث قنت  عللى ل سقشلمجة تلتقتعةلذ  ةلج بيخلم قسلقوج 
ق للتج  ولللن  إنعثةللثة ت مصلللا وقعللثثة تييللن فللي لألتفةلللا لت مت للا بمللث لتةللت  بيةتةللا 

 . يقجي ل كيتتتعةم  لتيثة ا تخماا شبكا يةث لتتسمئ  تلتسب  بوسمعثة لتق
 

                                                 

   عموما لتوتا . لآلثلب/ كلةا لتوكقبم  ت لتوملتوم صس / 
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 مشكلة الدراسة 1-2

قمقبللج لتخثوللا لتوجعمةللا وللن ب لل  لتخللثوم  لتقللي قنللثوخم لتوكقبللم  ب شللكمتخم 
لسلللق    قللللل لتقنيةلللا فلللي إتلللى   كمفلللا تكلولللم ظخلللج  قنيةلللا عثةلللثة سلللمجع  لتوكقبلللم

ق لللتةج لتخثولللا لتوجعمةلللا تكلللن لتوكقبلللا لتوجكزةلللا تعموملللا لتوتاللل  ومزلتللل  قسلللقخث  
لت جةنا لتقنلةثةا في قنثة  لتخثوا لتوجعمةا في صس  لتوجلع  لتوتعتث  فةخم تسلقجكز 
 لل ه لتثجلسللا علللى قنللثة  ونقللجم  يشللمة خثوللا وجعمةللا جصوةللا فللي لتوكقبللا ولل  بةللمن 

لبللللم  لت زوللللا  يشللللمة  لللل ه لتخثوللللا تتلللل تل سللللقعةب لتثجلسللللا علللللى لتقسللللمؤ   لتوق 
 -: لآلقةالتبي ةا 
 . وم ت وفخت  لتخثوا لتوجعمةا لتجصوةا -1
 . وم ي بسبمب تثتلف  قنثة  لتخثوا لتوجعمةا لتجصوةا -2
 . وم ي بسمتةب قنثة  لتخثوا لتوجعمةا لتجصوةا -3
 . لتوجكزةا تعموما لتوتا  وم ت تلص  قنثة  لتخثوا لتوجعمةا في لتوكقبا -4
تولللم ت وسلللقنب  لتخثولللا لتوجعمةلللا فلللي لتوكقبلللا لتوجكزةلللا تعموملللا لتوتاللل   -5

 . توق لبم  إيشمة خثوا جصوةا فةخم

 أهمية الدراسة 1-3

 لل ه لتثجلسللا وللن لتثجلسللم  لتجلئللثة فللي  لل ل لتوت للت  لتخللم  ب يشللمة مقبللج ق    
توتال  لألولج لتل ج ةعمل  ويخلم خثوا وجعمةا جصوةا في لتوكقبا لتوجكزةلا تعموملا ل

لتق لللتجل  لتوق ينلللا فلللي وعلللم  لتخثولللا  إنيبجلسلللم  تلوكقبلللا  يشلللمة  للل ه لتخثولللا إ  
لتوجعمةللا لتجصوةللا قيفللز لتوكقبللم  تققبيم للم إ  ةج للب لتوسللقفةثةن فللي لتياللت  علللى 

لتوكقبللا فملةللم لألوللج لتلل ج ةللثف  لتوكقبللا لتوجكزةللا فللي إتللى  لتوملتوللم  ثتن لتلل  مب
قنثة  خثوم  وملتوم  جصوةا كتسةلا تلقتلال  ول  لتوسلقفةثةن إتى  توتا عموما ل

وسلقت  ولن لألثلة تلتخلثوم  تعل ب لتوسلقفةثةن  بف ل  ن بج وكقبا قسلمى تقنلثة  
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تخللم تكسللب بع للمة عللثث تتللن ةيللثث  لل ل إ  وللن خلل   ق للتةج لتخللثوم  تبسلللتب 
شلمة خثولا وجعمةلا جصوةلا قنثةوخم تخ  ون  يم قأقي ب وةا   ه لتثجلسا لتقي قنقلجم إي

تق للتةج خللثومقخم وسللمةجة بلل تل  بثلئخللمقتلكللب ق للتج لتماللج تقللثف  لتوكقبللا تقيسللةن 
تجتم لتماج في   ل لتوعم  ووم ةينق ل سقفمثة ون قنيةا ل يقجيل  تقنلثة  خلثوم  

 . وملتوم  بف   وق لبا ب تل على لتيثتث لتوكميةا تلتزوميةا

 أهداف الدراسة1-4 

لتقمللجا علللى لتخثوللا لتوجعمةللا لتجصوةللا تلتقمللجا علللى إتللى  لسللاقخللثا لتثج    
صس  لتوجلع  في لتوكقبا لتوجكزةا تعموما لتوتال  كولم قيلمت  لتثجلسلا قنلثة  ونقلجم 
 يشمة خثوا وجعمةا جصوةا في   ه لتوكقبا ت تل يقةعا لتق تج لتكبةلج لتل ج يلثث  

وللم قسللمى لتثجلسللا تقنللثة  فللي وعللم  قنللثة   لل ه لتخثوللا فللي بلللثلن عجبةللا تبعيبةللا  ك
 . قاتج توم قيقمعذ لتوكقبا ون وق لبم  تقنثة    ه لتخثوا

 منهج الدراسة ومجع البيانات 1-5

لقبمل  لتثجلسللا فلي لتعللزة لألت  ويخللم لتوليخر لتتاللفي تلعقولث  علللى   وللم    
 للت ويشللتج وللن لألثبةللم  لتمجبةللا تل يكلةزةللا فللي وعللم  لتخثوللا لتوجعمةللا لتجصوةللا  

عن ويخر ثجلسا لتيمتلا تنسل  لتوجلعل  فلي لتوكقبلا لتوجكزةلا تعموملا لتوتال  ف   
 . في لتعزة لت ميي ون لتثجلسا

 : حدود الدراسة 1-6

 . صس  لتوجلع  في لتوكقبا لتوجكزةا تعموما لتوتا : لتيثتث لتوكميةا
 . ت  قلقز  لتثجلسا بأج يثتث زوميةا تلوت ت : لتيثتث لتزوميةا

 . وت ت  لتخثوا لتوجعمةا لتجصوةا: التيثتث لتوت تعة
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 مصطلحات الدراسة 1-7

لتوا ليم  لتوسقخثوا في لألثبةم  ل يعلةزةا تلتقي يسقمةض   يمل لتك ةج ون  
ت ل ه . عيخم بمتمجبةا  تفي   ه لتثجلسا قيثةث ل  بوا لح "لتخثوا لتوجعمةا لتجصوةا"

 : ةأقي لتوا ليم  قشو  وم
لتخثولللا ت Ask-A-Librarian (1) ع  تخثولللا بخلللج وسلللوى وقلللج : لسلللأ  وكقبة لللم 

خثولللا لتوجلعللل    Virtual Reference Servicesلتوجعمةلللا ل فقجل لللةا 
خللثوم  لتوملتوللم  عبللج ل يقجيلل   Services e- Referenceل تكقجتيةللا    

Internet Information Services  خثولا لتوجلعل  لتيةلاLive Reference 
Services  ا فلي لتلزون لتينةنلي  لتخثولا لتوجعمةلServices Real Time  
Reference  خثوا لتوجلع  بمتثجثشاChat Reference  2 ،   لتوجلعل   لتنمئولا عللى

 Online، لتوجلعلل  علللى لتخلل  لتوبمشللج Web- based Reference  لتتةللب 
Reference خثولا لتوجلعل  لتقفمعلةلا ،Interactive Reference  لتوجلعل  لتوبمشلجة ،

Live Reference،  لتوجلسلا لتفتجةاInstant Messaging  لتوجلسلا لتياةاText 
Messaging 24/7، خثولا لتوجلعل   (24/7 Reference services)،   لتوجلعل

 Reference in MOO (Multiuser فلي بةئللا لتولتلث لتوتعخللا تمللثة وسلقفةثةن 
Object Oriented) ث   ولللن لتقللي  لللي بصلللجب ت للجا لتثجثشلللا بلللةن عللثة بشلللخم  بللل

ت يلللمل قسلللوةم  بخلللج  ق للللق عللللى لتخثولللا يفسلللخم عيلللث . ل قالللم  بلللةن شلللخ  تفخلللج
  Live Assistantقنللللثةوخم خللللمجل ي للللمق لتوكقبللللم ، توللللن  تللللل لتوسللللمعثة لتوبمشللللجة 

                                                 

.No  www.cybrarians.info/journal/htmلتخثولا لتوجعمةلا لتوقميلا عللى ل يقجيل  )1(
10/ drs .  

ا ل تكقجتيةللا: وم ةقخللم تتلصمخللم تكةفةللا لسللقفمثة لتز للجج، سللمث بللن سللمةث. لتخللثوم  لتوجعمةلل (2)
 . 2114 2،  11ور  -لتوكقبم  لتمجبةا ويخم . وعلا وكقبا لتولل فخث لتت يةا .

http://www.cybrarians.info/journal/
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 Web Callتوجكللز ل قاللم  علللى لتتةللب  ،Live Interactiveلتقفمعلل  لتوبمشللج 
Center،  تثع  لتمو ة لتوبمشجLive Customer Support . 1  

تبملللث بةلللمن  للل ه لتقسلللوةم  تلتواللل ليم  لتلللتلجثة فلللي لتمثةلللث ولللن لألثبةلللم  سلللتا 
 Digital Referenceلتخثوللا لتوجعمةللا لتجصوةللا"  قسللقخث  لتبمي للا والل لح "

Services    فللي  لل ه لتثجلسللا ت للت وسللقخث  علللى ي للمق تلسلل  فللي ومظلل  بثبةللم
 . لتوت ت 

 الدراسات السابقة 8 -1
علثث ولن لتثجلسلم  إتلى  تقتالل      على بثبةم  لتوت للت ا ل  يمتت  لتبمي  

لآلخللج علللى عولةللا  خ بم للفللي يللةن جكللز  ,لتقللي ققيللمت  لتخثوللا لتوجعمةللا لتجصوةللا
تصلللث قبلللةن صللللا . لتقخ لللة  تقنلللثة  لتخثولللا لتوجعمةلللا لتجصوةلللا لتقممتيةلللا فلللي لتوكقبلللم 

مللض لتثجلسللم  كللمن بإتللى  لتثجلسللم  لتمجبةللا فللي  لل ل لتوعللم  يةللث قتاللل  لتبمي للا
 : بتتخم

 : الدراسة اليت قامت بها بامفلح

لتقخ لللة   توشلللجت  خثولللا وجعمةلللا جصوةلللا قممتيةلللا بلللةن إتلللى  تلتقلللي قخلللثا 
لتوكقبم  ون خ   قيثةث لتوق لبم  لتفيةا تل ثلجةلا تلتومتةلا لت زولا تقنلثة  لتخثولا 

 ،خم تقسللتةنخم تقنةةوخللملتوجعمةللا لتجصوةللا لتقممتيةللا، توسللؤتتةا إثلجقخللم تبسللمتةب قنللثةو
تبتا  لتثجلسا ب جتجة ق بةق . تعجض بمض لتيوم ل لتممتوةا تلخثوم  لتقممتيةا

لتوشللجت  لتونقللجم تبن ققللتتى إيللث  لتعمومللم  لتسللمتثةا إثلجة لتوشللجت  وجكزةللم  علللى 
بن ةلللق  ت للل  سةمسللللا تل للليا تلوشللللجت  تبن ةلللق  قنلللثة  لتخثوللللا لتوجعمةلللا لتجصوةللللا 

 . ملتقممتيةا ون خ تخ

                                                 

لتجلب لي، جةلل  علللي ويوللث . لتقخ للة  تخثوللا وجعمةلا جصوةللا قممتيةللا بللةن لتوكقبللم  لتعمومةللا  (1)
 .  2112 ،عبث لتمزةز، لتسمتثةا. ب جتيا  ثكقتجله  عموما لتولل 
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تلتقللي قيمتتلل  فةخللم لتكشللا عللن لتت لل  لتللجل ن تلخثوللا : (1)وجااا ت دراسااة الراب اا 
تلسقكشللما فجلة لتوخقاللةن ،تقيثةللث ونتوللم  قنثةوخم ،لتوجعمةللا لتجصوةللا بمتسللمتثةا

يلللللت   لللللجتجة قنلللللثة  لتخثولللللا   ي لتوجلعللللل ة عولللللثلة شلللللؤتن لتوكقبلللللم  تلخقاماللللل
وللم ل لتممتوةللا بخللثا لسللقيبم  بمتوكقبللم  لتعمومةللا لتسللمتثةا، تلسللقمجلض بمللض لتي

بن وتصلل  وكقبللا عمومللا إتللى  تقتاللل  لتثجلسللا. وتلاللفم  و ئوللا تلبةئللا لتسللمتثةا
لتوللللل فخلللث تلبقلللجت  تلتوملللمثن  لللت لتوتصللل  لتتيةلللث ولللن بلللةن  وميةلللا وتلصللل  تلوكقبلللم  
لتعمومةللللا ةيللللج  علللللى قنللللثة  لتخثوللللا لتوجعمةللللا لتجصوةللللا  تقأةةللللث عوللللثلة شللللؤتن 

ت  لتخثوا لتوجعمةا لتقممتيةلا بلةن لتوكقبلم  لتعمومةلا لتسلمتثةا لتوكقبم  تفكجة وشج 
تبتاللل  لتثجلسلللا ب لللجتجة قيوةلللا صلللثجل  لتملللمولةن بمتوكقبلللم  لتعمومةلللا ولللن خللل   

تبن ةلللق  إثجلل وفخلللت  لتخثولللا لتوجعمةلللا لتجصوةلللا  لللون  ،لتبلللجلور لتقثجةبةلللا لتوك فلللا
 . تثةابتتتةم  بجلور لتقملة  لتممتي في لتوولكا لتمجبةا لتسم

قيمتتلل  تلصلل  لتخثوللا لتوجعمةللا ل تكقجتيةللا فللي  : (2)شااان   بهااا الدراسااة ال اا   ااا 
 Question: لتوكقبم  لتمجبةا صم  لتبميث بقنةة    ث خثوم  وجعمةا عمتوةا  ي

Point  ،وللن وكقبللا لتكللتيعجخ ت لتخثوللا لتوجعمةللا ل تكقجتيةللا لتقممتيةللا لتبجة ميةللا
 تل تلقمجا على وث  و ئوا قلل لتخثوم  ت يقةمعم  توكقبا ل يقجي  لتمموا، ت 

عمبقخلم عللى بسلئلا يلت  لتبةئلا لتمجبةلا،  لتمجبةا، تلسقنبمتخم لألسئلا بمتل ا لتمجبةلا، تلج
لتخللللثوم  لتلللل  ث، توللللن  لللل  صللللم  بقنةللللة  إتللللى  يةللللث لجسلللل  عللللثثل  وللللن ل سقفسللللمجل 

ل عمبلا، ت ةلج  تلل  ل عمبم  لتتلجثة ون يةث ايقخم، تلكقومتخلم، تقت ةنخلم، تزولن
وعلم  فلي %  ولن لتوكقبلم  12وكقبا عجبةا قنث  لتخثوا، بولم ةو ل   22تقبةن بن 

                                                 

 لتجلب ي، جة  علي ويوث .واثج سمبق.  (1)
شلم ةن، شلجةا كمولل  ويولتث . لتخثوللا لتوجعمةلا ل تكقجتيةللا لتوقميلا عبللج وتلصل  لتوكقبللم   (2)

قللتيخ: لتويظوللا لتمجبةللا تلقجبةللا تلت نمفللا، إثلجة لتوملتوللم    -لتمجبةللا علللى شللبكا ل يقجيلل  .
 . 2115تل قام ، 
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كوللم قبللةن عللث  تعللتث بج شللك  وللن بشللكم   . وكقبللا 121لتثجلسللا لتقللي بلللا عللثث م 
  . لتقممتن بةن لتوكقبم  لتمجبةا في قنثة  لتخثوا

 : اختالف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة 1-9

إن لتثجلسللللا لتيمتةللللا سللللقجكز علللللى صسلللل  لتوجلعلللل  فللللي لتوكقبللللا لتوجكزةللللا تعمومللللا   
 . لتوتا  في ويمتتا تقنثة  ونقجم  يشمة خثوا وجعمةا جصوةا فةذ

 الخدمة المرجع ة الر م ة  -2
 مفهوم اخلدمة املرجعية الرقمية  2-1

يللث لتقللي قو لل  ب  1  (RUSA)عجفلل  عومةللا خللثوم  لتوجلعلل  تلتوسللقفةثةن    
لتخثوللللا لتوجعمةللللا لتجصوةللللا علللللى بيخللللم   ALA  بصسللللم  عومةللللا لتوكقبللللم  لألوجةكةللللا 

"، يةلث Real Time"خثوا وجعمةا قنلث  إتكقجتيةلم ،  متبلم  فلي لتتصل  لتفمللي يفسلذ 
ةسلللقخث  لتوسلللقفةث لتيمسلللتب بت بج قنيةلللا إيقجيللل  ت قالللم  بولللتظفي لتوجلعللل  ثتن 

سللقخثل  لتواللمثج لتوقميللا علللى لتخلل  تفللي لت متللب ةللق  ل. لتي للتج شخاللةم  تلوكللمن
ن كمن ون لتووكن ل سقمميا ب ةج م  .  2 لتوبمشج تقنثة  لتخثوا، تلج

يخللم إإ   ،ليخللم "خثوللا قفمعلةللا قوقللمز بقللتلفج لتيللخ لتشخاللي Chowdhuryتعجفخللم 
قنلللت  عللللى ولللثلت   بت ويمصشلللم  قعلللجج بلللةن لتوسلللقفةث تلخقامالللي لتوجلعللل  عبلللج 

ةيقمعخلللم لتوسلللقفةث"،  ،لتللل . . . بت ينلللمئق بت وفلللم ة  ل يقجيللل  تلبيلللث علللن إعمبلللم 

                                                 
(1) RUSA: Reference and User Services Association   
ليب نل  عللن عومةلا لتوكقبللم  لألوجةكةللا : ت لي عومةللا ةيلم  بخللم وسللؤتتةا ثعل  عوةلل  بيللتل       

عوةلل  لتوسللقفةثةن باللجا إتللى  لتوكقبللم   ةاللم  لتخللثوم  لتوجعمةللا تخللثوم  لتوملتوللم 
 ةن ةموللتن عللى لتيظج عن لتسن. تلتعخا لتجئةسا تلوخيةةن في وعم  لتخثوم  لتوجعمةا لت

قشللللكة  جتلبلللل  بت الللل   لقاللللمتةا بللللةن لتوسللللقفةثةن تواللللمثج لتوملتوللللم  تلتخللللثوم  جة  
   121لتجلب ي   

(2) -ALA-RUSA Reference Guidelines for Implementing and 
Maintaining Virtual Reference Services/prepared by the MARS 
Digital Reference Guidelines Ad Hoc Committee-  Reference and 

User  
   Services/Association, 2004.14تجث في فمقن بموفلح  
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تعللللللى لخقامالللللي لتوجلعللللل  بن ةتفج لللللم، بت عللللللى بصللللل  قنلللللثةج بن ةيةللللل  لتوسلللللقفةث 
  1 . تلوامثج لتقي قيقتج على وملتوم  تلفةا عيخم

لتخثولللا لتوجعمةلللا لتجصوةلللا بأيخلللم  لللي "لتخلللثوم  لتوجعمةلللا  Odlisتةملللجا صلللموتخ  
جيلل  إوللم عللن  جةللق لسللقخثل  لتبجةللث ل تكقجتيللي بت عللن لتقللي قنللث  عبللج شللبكا ل يق

 جةللللق لسللللقخثل   للللجا لتقيللللمتج لتوبمشللللج بت عللللن  جةللللق ولللل ة لسللللقومجل  لتشللللبكا 
  2 . لتقفمعلةا"، تةنت  على   ه لتخثوا لخقاماي لتوجلع  بمتوكقبا

 جسللم   لألفللجلثفتةللا ةمقوللث علةخللم  بيخللم: تقمللجا لتبمي للا لتخثوللا لتوجعمةللا لتجصوةللا  
وسللقخثوةن بلل تل إيللث   ،لقخ  تإلعمبللا عيخللم وللن عميللب ليللث لتمللمولةن بمتوكقبللابسللئ

و لل  لتبجةللث ل تكقجتيللي، تلتيللتلج تلتثجثشللا، تيوللم ل لسللقومجل  قنللث   لتتسللمئ  لتجصوةللا
 . ون خ   شبكا ل يقجي 

خثوا وجعمةا قنث  بشلك  جصولي إولم ولن  بيخمتفي قمجةا فخج قج  لتبمي ا    
وللا ل يقجيلل  بوسللمعثة لخقاماللي لتوجلعلل  تتللةخ بمت للجتجة خل   لتيمسللتب بت خث

قنللث  وللن خلل   لتقتلالل  عبللج لتوتلصلل   بنلتوكقبللا بلل  ةوكللن إتللى  ةللأقي لتوسللقفةث بن
 . لتوخااا تقلل لتخثوا

 نشأتها وتطورها 2-2

قمقبللللج لتخثوللللا لتوجعمةللللا وللللن لتخللللثوم  لتنثةوللللا بمتوكقبللللم  تيسللللق ة  إن يققبلللل     
جتن لتتسلل ى فللي وكقبللم  لألثةللجة تلتكيللمئخ فللي بتجبللم يةللث خللم ولل   بثلةللا لتنللقأجةخ

جشلمث لتوسلقفةثةن، إ   لتق لتج  بنكمي   يلمل خثولا فممتلا تللجث عللى ل سقفسلمجل  تلج
ل عقوللللمعي تلتقتسلللل  لتشللللثةث فللللي لتقملللللة  بثلةللللا  لتنللللجن لتقمسلللل  عشللللج تزةللللمثة عللللثث 

ملم  فلي بتجبلم كلمن لتوسقفةثةن  بسبب لتزةمثة لتسلكميةا تلفققلمم علثث كبةلج ولن لتعمو
                                                 

(1) Chowdhury, Gobinda G. Digital Libraries and Reference service : 
. Vol. 58. No. 3, Journal of  Documentationpresent and future ,      

2002, Pp. 262.   121 تجث في جة  لتجلب ي   
 Online Dictionary of library and information (2) 1/2/2111لتوجلعملا  قلأجة    

science .2002 Available at http://lu.com/odlis/search.cfm     
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علمة لتجبل  لألت  ولن لتنلجن  بنإتلى  تخم لتثتج لتكبةج فلي ق لتج لتخلثوم  لتوجعمةلا 
لتمشللجةن يةللث قلل  لفققللمم بصسللم  خماللا ثلخلل  لتوكقبللم  لتعمومةللا وخااللا تقنللثة  

تويللل   تلللل لتيلللةن بخللل   . لتخثولللا لتوجعمةلللا تفاللللخم علللن بلللمصي لتخلللثوم  لألخلللج 
إتللللى  جلعلللل  تبللللثب  لتخثوللللا لتوجعمةللللا ققعللللذقق للللح تظةفللللا توخللللم  لخقاماللللي لتو

لتقخالللللللل  تباللللللللبي   يللللللللمل خللللللللثوم  وجعمةللللللللا صميتيةللللللللا تزجلعةللللللللا تلصقاللللللللمثةا 
تول  ليقشلمج . تلخقاماي وجلع  تإلعمبا على لألسئلا لتوجعمةلا فلي كل  قخال 

بصسلم  لتخلثوم  لتوجعمةلا إتلى  في لتسلبمةيةم  ولن لتنلجن لتمشلجةن لسليث لآلتةالتيظ  
ةكتن تنس  لتوجلع  وستؤ   بنلتبةميم  تبابح ون لتوأتتا  يشم  لتبيث في صتلعث

كوللم باللبي  . عللن ل قاللم  بشللبكا ل يقجيلل  تقللثجةب لتوسللقفةثةن علللى لسللقخثلوخم
ون لتوخم  لتجئةسا تلتوخمجل  لتو لتبلا فلي لخقامالي لتخثولا لتوجعمةلا  لت كةفةلا 

كقجتيللي تل عمبللا لتبيللث فللي ل يقجيلل  تلسللقخثلوخم فللي قلنللي لألسللئلا عبللج لتبجةللث ل ت
ظخج  عولةلم  بت  خثولا وجعمةلا جصوةلا    1214تفي عم  .  1 علةخم بيفخ لت جةنا

 Electronicقنت  على فكجة لتتات  لتوبمشج ولن خل   لتتسلة  لتجصولي قملجا بلل 
Access to Reference Services    بقميلل   لل ه لتخثوللا وكقبللا لتملللت

 EARS لعقوللث  علللى يولل  تليللث  للت لتبجةللث   لتالليةا فللي عمومللا وةج يللث تتكيخللم
تخمالا . ل تكقجتيي تويل   تلل لتيلةن قتتل  لتعومةلم  لتوخيةلا ق لتةج  ل ه لتخثولا

تبخل    ل ه لتعومةلا عللى عمقنخلم ق تةج لم   2 (ALA)  عومةلا لتوكقبلم  لألوجةكةلا
توللم بمللثه تةشللخث  2111عللمة عللم   بنإتللى  فللي فقللجة لتقسللمةيةم  وللن لتنللجن لتوم للي

بجسلل  لتعومةللا لتومللمةةج لتونييللا  2112فللي  لل ل لتوعللم  ففللي عللم   ق للتجل  كبةللجة
تصقيلم لتيم لج إتلى  لتلى لن تالل ،3تلتخ ت  ل جشلمثةا تلخثولا لتوجعمةلا لتجصوةلا 

                                                 

 (1)     2111/  14/2ل سقجعم   قأجة وفم ة  لتخثوا لتوجعمةا  -لتوكقبم  تقنيةا لتوملتوم 
www.Alyaseer.net 

(2)  ALA : American Library Association   
 .23لتجلب ي، جة  بي  علي. واثج سمبق .     (3)
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يةث قشخث لتخثولا لتوجعمةلا لتجصوةلا ق لتجل كبةلجل  بظخلتج إوكميةلم  كبةلجة  بوسلمعثة 
وؤسسللللم  بت شللللجكم   قنيةللللم  لتوملتوللللم  سللللتلة بكميلللل  لتقللللي قنللللثوخم عمومللللم  بت

تلن للم  لتخللم  تباللبي  تللثةخم بيوللم  تبسللمتةب عثةللثة سللتا قق للجق إتةخللم لتبمي للا 
 . فةوم بمث

  املرجعية الرقمية أهداف اخلدمة 2-3

 لأل ثلاقينةنخم ون  ون   ه إتى  قسمى ب ثلاتلخثوا لتوجعمةا لتجصوةا 
 -: ومةمقي

بوللن فللةخ  بتتئللل لتلل ةن    ،نقنللثة  خثوللا وجعمةللا وقوةللزة ت متبةللا لتوسللقفةثة - ب 
   . بت   ةج بتن بمتي تج تلوكقبا ةسق ةمتن

لتوكقبا ون خ   وي ا عو   قنثة  خثوا وجعمةا سخلا تلوسقفةثةن ثلخ  -ب
 . ثلخلةا وقالا بم يقجي 

علللى لتوقخااللةن فللي كلل  لتفللجت  تقينةللق   لألسللئلا لتوجعمةللا قتزةلل  لألعوللم  -عللل 
ين لا ومةيلا  وتظلا إتلى  يتةل  لألسلئلا لتوقشلمبخابق فممتةا بكبج تلوقخااةن

بت  فللج   للومي م تعللتثة ل عمبللا وللن يميةللا تقينةن للم تفمعلةللا بثلة لتوللتظفةن وللن 
  1 .  يميةا بخج 

 : فوائد تطبيق اخلدمة املرجعية الرقمية  2-4

 : ق بةق يظم  لتخثوا لتوجعمةا لتجصوةا سيجكز على ب وخم  يمل فتلئث ك ةجة عجلة   
 
 

  سّد الفراغ املتزايد -1

                                                 

 . 12لتز جج، سمث بن سمةث. واثج سمبق .     (1
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 قشمج لتوكقبم  بك  بيتلعخم بق ةةج في لسقخثل : بةن لتوكقبا تلتوسقفةثةن 
لتوسقفةثةن تخثومقخم ستلة بتتئل لت ةن ةي جتن تلوكقبا بت يقى لت ةن ةقالتن 

فنث تعث ك ةج ون لتوسقفةثةن  متقخ  في . وكمقبخ  بت بةتقخ  بم يقجي  ون
قنثة  بمض لتوملتوم  لتقي قعةب عن ك  بسئلقخ  بت  قسخ  في ل يقجي  لتقي

لتبيث لتوقتفجة بت ون خ   بمض لتوتلص  لتقي قنث   بم خم ون خ   ويجكم 
لتوكقبم   تةقويى ك ةج ون لتوسقفةثةن تجتلث. بثتا تافيم  في قخاام  وخقلفا

 ال فمثة ون خبجل  لتوقخااةن في لتوكقبم  تتكيخ  يةن ةق كجتن وشكلا وتلص
 لتسةمجل  تويثتثةا سمعم  عو  لتوكقبا تل  جلج   ت يقظمج بوم    متتا لتخثوا

ف    عن  لتوجعمةا تيقى ل يقظمج على لتخمقا عيثوم ةيمتتتن ل قام  بمتخمقا
ك    ه  .وشك   لتقينق ون  تةا لتوسقفةث تبينةقذ بم سقفمثة ون لتوكقبا 

ثة ون ل يقجي  توم قنثوذ ون خثوم  قعم  لتوسقفةثةن ةوةلتن تإلفم لتوشك  
لآلن ت ت إتى  قينق  ثف م تليث ل وخوم ععز  لتوكقبم  عن قينةنذ بيخم إ وجعمةا 
وقى ةجةث  ذلتوقيم ةا تلوسقفةث بيةث ةثخ  على ل يقجي  ون بةقذ بت وكقب لتسختتا

 . ةجةث تةبيث عوم
تكلن خاصاة    حواسا  أ  معظ  المس خدم   لهذه الخدمة لد هلتفمئثة لت ميةا  -2

ل قام  ون بةتقخ  صث ةكتن ب ةئم  تخ ل ةف   لسقخثل  خثوا ل يقجي  لتوقتفجة في 
: لتوسلقفةثتن لتوكقبم  في بمض لأليةمن تكن لتوشكلا قكون فةوم ةبيث عيذ  لؤ ة

صموللل   2111ويللل  لتملللم  . ل  تلخلللثوم  لتشخالللةا  لللت تخثولللا لتبيلللث لتملولللي للل  
تلثجل لتمللمولتن فللي . وللن لتبللجلور تقنللثة  و لل   لل ه لتخثوللالتوكقبللم  بقعجبللا لتمثةللث 

لتوكقبللم   لألوجةكةللا تلتبجة ميةللا علللى تعللذ لتخاللت   بن عللث  لسللقنبمتخ  ت سللئلا 
  لتوجعمةا   ةميي لسق يمة لتوسلقفةثةن بت علث  يلمعقخ  تإلعمبلا عللى لسقفسلمجلقخ 

ثة ون خثوا وجعمةا ل فم تبن لتوسقفةثةن وقى بع تل لتخةمج سةمولتن على ويمتتا
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بمللث ظخللتج ل يقجيلل   جصوةللا ققيمسللب تلتوومجسللم  لتقللي باللبح لتفللجث ةمةشللخم لتةللت 
                                         .  1  تق تج م لتوقسمج  تثختتخم في كمفا وةمثةن لتيةمة

 اخلدمة املرجعية الرقمية ودوافع ظهورها  2-5

ثة تجلة قلل لتثتلف  في بثبةلم  لتوت لت  فخيلمل ولن  يمل لتمثةث ون  لآلجلة لتتلج    
 : ققلخ  فةوم ةأقي بيخمإتى  ة  ب
صلللا لتوقللجثثةن عللللى صسلل  لتوجلعلل  فلللي لتوكقبللم  فللي لتبةئلللا لتومثةللا، ونمبللل   -1

 . لجقفم  يسبا لتوسقخثوةن توتلص  لتوكقبم  على ل يقجي 
 . لتق تجل  لتوق ينا في قكيتتتعةم ل قام   -2
 . لةث ييت وشمجة  لتقملة  عن بمثلتقتعذ لتوقز  -3

فنللث بللجج  لتقزلةللث  RUSA بوللم عومةللا لتخللثوم  لتوجعمةللا تخللثوم  لتوسللقفةثةن 
 : لتوسقوج ت  قوم  بمتخثوا لتوجعمةا لتجصوةا بمتوبججل  لآلقةا

 .  تجة ل قام   تلتق تجل  لتوق ينا بخم  -1
 . لتيوت لتوقزلةث تشبكا ل يقجي  -2
إيولللم  ،ثولللا لتوجعمةلللا لتجصوةلللا عللللى لتوكقبلللم  فنللل علللث  لصقالللمج قنلللثة  لتخ  -3

لوقث  تشجكم   ل   مب  قعمجج ققةح   ه لتخثوا ون خ   وتلصمخم على 
 . web helpت As Jevesل يقجي  و   

ليقشمج لتخثوا لتوجعمةا لتجصوةلا لتوعميةلا ف ل  علن تعلتث خلثوم  قشلقج   -4
  2 .جستوم  ومتةا ومةيا

 : تلتقي سم و  في ظختج لتخثوا ويخم بخج لف   ق ةا لتبمي ا ثت  بنتةوكن   
لتزةلللمثة لتكبةلللجة فلللي خلللثوم  ل يقجيللل  تولللم ةشلللخثه لتملللمت  ولللن ق لللتج كبةلللج   -1

 . تسجة  تخ ه لتقنيةا
                                                 

 . 12   . يفسذ لتواثج لتسمبق (1) 
 .113لتجلب ي ، جة  بي  علي. واثج سمبق.    (2)
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لتقيللللت  لتتلسلللل  فللللي بشللللكم  لتوجلعلللل  لتجصوةللللا و لللل  لتنللللتلوةخ تلتوتسللللتعم    -2
 . إيشمة خثوا وجعمةا جصوةاإتى  لتجصوةا ووم ثف  لتوكقبم  تلألثتا

إتلللى  ق لللتج لتموللل  لتوخيلللي يةلللث ليقنلللل  لتوخيلللا ولللن بولللةن وجلعللل  قنلةلللثج -3
لخقاماللللي وملتوللللم  صللللمثج علللللى لتقممولللل  ل تكقجتيللللي تباللللبي   يللللمل 

 . وسوةم  عثةثة ويخم لخقاماي لتوجلع  لتجصوةا
تبخةلللجل لتيمعلللا لتوليلللا تلوكقبلللم  تلقتلاللل  وللل  لتوسلللقفةثةن تقنلللثة  خلللثوم         

 . إيشمة خثوم  وجعمةا جصوةاإتى  وكقبم وملتوم  وق تجة ثفم  لت
 عناصر تقديم اخلدمة املرجعية الرقمية 2-6

عيماج وخوا إتى  قيقمل   ه لتخثوا تكي قنث  بشك  فمم  تشمو  تسجة    
 : ويخم

وعوتعا  يةا ون لألعوم  لتوجعمةا كمتنتلوةخ تلتوتستعم  تلألثتا تلألعوم     : بت   
على شك  صتلعث  بوملتكقجتيةا   بتةج م تجصةا لتببلةت جلفةا لتوخقلفا ت 

              . و  لتقيثةث لتوسقوج  CDوملتوم  لت على 
بويمة وجلع  وؤ لةن  لخقاماةةن بمتوملتوم  لتوجعمةا  بت وقخااةن :  ميةم

تتثةخ  خبجل  كمفةا تج با في لتمو  في وعم   خثوا لتوسقفةثةن 
جشمث    .  1 تلج

 .   تيتلسةب وق تجة تخ ت  ليقجي  فممتالقام  بعخزة:  مت م
 أساليب تقديم اخلدمة املرجعية الرقمية 2-7

                                                 

(1)  www.edc.gov.sa/lrc/forum/forum_id= TranZ by Almuhajir.  v 
Bulletin . v3 .8.4, 2011.  

لتوجعل  لتجصولي تلتشلبكم  لتقممتيةلا تلخثولا لتوجعمةلا  – www.Alyaseer.netويقلث  لتةسلةج 
  2111 /14/2ل سقجعم   قأجة 
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بقميلل  لتقنيةللا لتيثة للا تخاتاللم  شللبكا ل يقجيلل  لسللقخثل  بك للج وللن بسلللتب      
تقنثة  لتخثوم  لتوجعمةا لتجصوةا تلوسقفةثةن، تقلل لألسمتةب ويخم وم  ت قفلمعلي 

لتوجلعلل  تويخللم  ةللج  تللل، تةوكللن بن يعولل  توبمشللج بللةن لتوسللقفةث تلخقاماللي 
 : قلل لألسمتةب بوم ةأقي

        . (خدمة مرجعية غري تزامنية )التزامنية - أواًل

 . خدمة مرجعية تزامنية -ثانيًا 

 : لتخثوا لتوجعمةا  ةج لتقزلويةا   قزلويةا   تقشو -1
 : اخلدمة املرجعية الرقمية عرب الربيد اإللكرتوني: أ

لتوكقبلللللا قق لللللون لسقفسلللللمجل وجعمةلللللم تةنلللللث  إتلللللى  لتوسلللللقفةث جسلللللمتا يةلللللث ةجسللللل 
لتوملتوللم  لتقللي ةشللمج بأيخللم  للجتجةا تصللث  قللجث ل عمبللا علللى لسقفسللمج لتوسللقفةث 

 : ون صب  لتوكقبا عبج لتبجةث ل تكقجتيي، تقأخ    ه لتخثوا شكلةن  وم
 : Basic E mail رسالة بريد الكرتوني عادي-1

خالللة  عيلللتلن بجةلللث إتكقجتيلللي عللللى وتصللل  لتوكقبلللا عللللى تقنلللث  لتخثولللا عبلللج ق  
لتشبكا تلج ل بجلث لتوسقفةث إجسم  لسقفسمج تلوكقبا ف ن ب وكميذ لت    عللى لتلجب  

Link   تلتللل ج بلللثتجه ةفلللقح بجيلللمور لتبجةلللث ل تكقجتيلللي تلوسلللقفةث و لللOutlook  بت
Endora جسمتذ تلوكقبا  . تةنت  لتوسقفةث بكقمبا لسقفسمجه تلج

 : Web form  استمارة أو منوذج للربيد اإللكرتوني تعبئة-2

يةلللث ةنلللت  لتوسلللقفةث بقمبئلللا لسلللقومجة علللللى وتصللل  لتوكقبلللا تكقمبلللا وعوتعلللا وللللن 
لتوملتولللم  لتشخالللةا، تالللةم ا لسقفسلللمجه ت للل ه ل سلللقومجة قوكلللن لتوسلللقفةث ولللن 
لتقفكةللللللج لتموةللللللق، تقوييللللللذ فجاللللللا تقت للللللةح إسللللللقجلقةعةا بي للللللذ تقنللللللثة  بمللللللض 

 .  مفةا لتقي قسمعث في فخ  لسقفسمجهلتوملتوم  ل 
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 : Expert system: استخدام النظام اخلبري وتقنية الذكاء الصناعي: ب

ت للت يللت  وقنللث  وللن بيوللم  لتخثولللا لتوجعمةللا لتجصوةللا يةللث ةنللت  لتيظلللم      
لخقاماي لتوجلعل  لتويمسلب يقلى ةعةلب علةلذ،  ل  إتى  بقلني ل سقفسمج تقيتةلذ

 Knowledgeتل يقفللمظ بيسللخا ويللذ فللي لتنمعللثة لتومجفةللا ذشللفقبج ةمللمتث لتيظللم  
Base   لتخماللللا بللللذ توللللم فللللي  تللللل وللللن قللللتفةج لتتصلللل  تقخفةللللا لتمللللبة علللللى

 . لخقاماي لتوجلع  تعمثة وم ةكتن لتيظم  لتخبةج خم  بوكقبا ومةيا
 : FAQsقوائم األسئلة املتكررة :ج
يخلم بشلك  وسلقوج، ت ي عبمجة عن صتلئ  قشلقو  عللى لألسلئلا لتقلي ةلق   ج     

عمبمقخلللم علللى  ةئلللا  تلتقللي سللبق تبعمبللل  علةخللم لتخثولللا، فةللق  يفللظ قللللل لألسللئلا تلج
ث علللن ل عمبلللا عللللى ل سقفسلللمج صلللتلئ ، تقلللتفةج لتتصللل  تلتعخلللث تقعيلللب قكلللجلج لتبيللل

 .  1 يفسذ
 : اخلدمة املرجعية التزامنية -ثانيًا

لعللل  وملللم  فلللي ت لللي لتخثولللا لتقلللي قق للللب قتلعلللث لتوسلللقفةث تلخقامالللي لتوج    
تةوكن تلوكقبم  قنثة  خثوا وجعمةا جصوةا قزلويةا ولن . لتزون يفسذ على ل يقجي 

 : ةأقيخ   وم 
 
 

 Chat Technology: اخلدمة املرجعية الرقمية عرب التخاطب املباشر -1

                                                 

بثتةا ويوث لتبسةتيي ، ستسن  ذ  لةوي . لتخثوا لتوجعمةلا لتجصوةلا بمتوكقبلم  لتت يةلا:  (1)
ةب ل فلللمثة ويخلللم  فلللي  "وعللللا وكقبلللا لتوللللل  فخلللث لتت يةلللا" ،   ثجلسلللا قيلةلةلللا تتلصمخلللم تبسلللمت

 .125-123.   2111،  2،   15ور
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يللثث سللبق فللي ل قوللم  لتوكقبللم  بقبيللي قنيةللم  لتثجثشللا  2111ويلل  عللم      
 ،ةث تلخقامالللي لتوكقبلللم  بقبلللمث  جسلللمئ  فتجةلللا صالللةجةتلتيلللتلج وولللم ةسلللوح تلوسلللقف

يةللث ةللق  لتقفمعلل  بللةن لتوسللقفةث  ،تققللةح  لل ه لتبللجلور تلوكقبةللةن إيشللمة بةئللا قيمتجةللذ
كوللم ققللةح بمللض  ،تونللثوي لتخثوللا فللي لتللزون لتينةنللي وللن خلل   ياللت  وكقتبللا

ل ةا ة ل  بجلور لتيتلج قنثة  صمعا وجلع  لفقجل ةا قخت  لتوسقفةث ثخت  صمعا لفقج 
إ  بن  يمل بمض لتوسقفةثةن   ةج بتن فلي  ،فةخم على جسمئ  لتوسقفةثةن لآلخجةن
تل ل ققلةح تخل  لتقنيةلا لتنلثجة عللى إيشلمة  جفلا  ،قنثة   لبمقخ  تلوملتولم  بشلك  عليلي
تقسللقخث  . بت بللةن لتوسللقفةث تل خقاماللةةن ،ثجثشللا خماللا تلقجلسلل  بللةن فللجث تفخللج

ثشا ت  ةق  قاوةوخم تستق لتوكقبم  على تعذ لتخات  ومظ  لتوكقبم  بجلور ثج 
 . لتقي ةوكن لسقخثلوخم تخ ل لت جض  MSN  1و   
 : تقق  لتخثوا لتوجعمةا لتجصوةا ببجوعةم  لتثجثشا تلتيتلج بمسقخثل  لتقنيةم  لآلقةا 

  Instant Messaging Software: بجلور لتقجلس  لتفتجج -
وسلقفةث تلتوكقبلي بقيوةل  لتبجيلمور عللى لتيمسلتب قق لب   ه لتقنيةا صةم  ك  ولن لت

تةوكلن قيوةلخلم بسلختتا  ،تومظ  بلجلور لتقجلسل  لتفلتجج وعميةلا ،لتخم  بك  ويخوم
وللللن لتشللللبكا  تققو لللل  لتفتلئللللث لتجئةسللللةا تليللللتلج بخلللل ه لت جةنللللا فللللي بن لتك ةللللج وللللن 

ا قمولل  ت لل ه لتقنيةلل ،لتوسللقفةثةن و لمللتن علللى  لل ه لتبللجلور ت يللمل بتفللذ قللجب خ  بخللم
 . تتكن ةؤخ  علةخم  جتجة قتلفج  ل  لتبجيمور تث   جفي ل قام  ،بسجعا
 : Web based chat roomsصمعم  لتيتلج على ل يقجي   -    
ولن خل   صمعلم  تقبلمث  لتجسلمئ  بلةن  ،تققةح   ه لتقنيةلا فلج  ل قالم  لتوبمشلج 

للا  ل ه لتبجوعةلم  ولم تولن بو  ،بالتجة ققلتلفج فةخلم لتخاتالةا ،لتوكقبي تلتوسقفةث

                                                 

(1)   MSN: Microsoft Network 
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 Conferenceت للي تسللةلا لقاللم  فللي لتللزون لتينةنللي  Chat Space: ةللأقي
Room 1 . ت ت بجيمور ثجثشا تيتلج وعميي  

تققتلفج بمض لتويقعم  لتقعمجةا وقمثثة لأل جلض لتقي ةوكن تلوكقبم  بن قسلقمةن 
 CRM: Customer Relationship بخلم تقنلثة  قللل لتخلثوم ، تة للق علةخلم

Management، تصللث قللل  ق تةج لللم ت لللجض قنللثة  لتوسلللمعثة لتوبمشلللجة تلوسلللقفةثةن .
 : تةقوةز   ل لألسلتب بمآلقي

لتوسقفةث وبمشجة، بث   ولن إتى  ون لخقاماي لتوجلع  إرسال صفحات الويب -أ
 . Page Pushingبت ة لق علةذ ثف  لتافيم     URL  2صةموذ بكقمبا لتميمتةن 

، يةث ةسوح   ل لألسلتب بمجض عولةلا Co-Browsing التصفح املشرتك -ب
ت لتوجلع  على بجيمور لتوقالفح ةقافح افيم  ل يقجي  لتقي ةنت  بخم لخقاما

لتخللم  بمتوسللقفةث فللي لتتصلل  يفسللذ، لألوللج لتلل ج ةقللةح تلوسللقفةث إوكميةللا وقمبمللا وللم 
ت يللمل  . 3 فةللا لسللقخثل  لتواللمثج ل تكقجتيةللاةنللت  بللذ لتوكقبللي، تكلل تل عج للذ  تكة
كةفةلا إتلى  ةوسل بزوم  عخلمز لتوسلقفةث ةجشلثه بنبمض لتقنيةم  لتقي ققةح تلوكقبي 

ةم لللي لتوسلللقفةث لتاللل يةم  لت زولللا  بنقالللفح وتصللل  وملللةن بت صمعلللثة ومةيلللا بملللث 
تلوكقبلللي تةنلللت  لتوكقبلللي بلللثتج إجشلللمثج  مةلللا بمأل وةلللا فلللي قيفةللل  ولللم ةالللمب عللللى 

ةقالفيم بج وتصلل   بنيةلا تلوسلقفةث تلتوكقبللي لتوسلقفةث لسلقخثلوذ ت يللم قخةل   لل ه لتقن
يولللم الللتقم   تكأيخولللم ينلللم عللللى  متتلللا تليلللثة ةقيمث لللمن لتكقجتيةلللم  تلللةخ كقمبلللا فنللل  تلج

  4 . تاتجة

                                                 
 //:http (1)فلللي قنلللثة  خلللثوم  وق لللتجة فلللي وعلللم  لتوكقبلللم  2ق بةنلللم  شلللبكا لتتةلللب  

knoll.google.com   
)2( URL:   Uniformcord LocationRe  

 .14-13بموفلح ، فمقن. واثج سمبق.   (3)
 . 12لتز جج، سمث بن سمةث . واثج سمبق.   (4)

Uniform
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تةق للللب لسلللقخثل  لتيمسلللتب وعخلللز بوكبلللج تلالللت ، : تصـــال الصـــوتي اإل -ل
توةكجتفللتن وللن صبلل  كلل  وللن لخقاماللي لتوجلعلل  تلتوسللقفةث ت بللث بن قكللتن بللجلور 

  1 . بةنم  لتوجلع  لتجصوةا لتوسقخثوا قثع    ه لتخماةاق 
 : ال زامن  وغ ر ال زامن ()و مك  أ  نذكر بعض الفوارق ب   كال الشكل  

لتخثولللا لتوجعمةلللا لتجصوةلللا عبلللج لتبجةلللث ل تكقجتيلللي لتملللمثج تلتخثولللا لتوجعمةلللا  -1
 لتجصوةا عبج يوت ل تةب لتوزلةم تلتمةتب 

 تكقجتيي لتوزلةم عبج لتبجةث ل     
 ةزتث لتوسقفةث بميتلن بجةث إتكقجتيي  جسم  لسقفسمجه يةث ةكقب لتوسقفةث وم  -ب

 . ةجةثه
 . ةوكن إجسم  ل سقفسمج بثتن زةمجة وتص  لتوكقبا -ب
ةيقللتج علللى وعوتعللا وللن لتينللت  قق للون بسللئلا ويللثثة تلتقللي علللى لتوسللقفةث  -ل

 . سم  لسقفسمجهل عمبا علةخم صب  إج 
فل ن لتوسلقفةث ةكلتن صلث  ولن  ل مج ون خل   الفيا لتوكقبلا ت ةق  إجسم  ل سقفس -ث

 . زلج وتص  لتوكقبا تل ل  علةذ
 عةتب لتخثوا لتوجعمةا عبج لتبجةث ل تكقجتيي     
لتخثوا لتوجعمةا لتجصوةلا عبلج لتبجةلث ل تكقجتيلي  لي  ةلج قزلويةلا تصلث قسلق جق  –ب 

صلث . با تلوسقفةثةن لت ةن ةج بتن بمتيات  على إعمبا فتجةلابمض لتتص  بمتيس
ةيقظج لتوسقفةث لتجث ون لتوكقبي بجسمتا لت صلث ةكلتن لتوكقبلي  ةلج وتعلتث ت يلم 
ةكتن لتقفمع   ةج كمو  بةن لتوسقفةث تلتوكقبلي إ  ةق للب ولن لتوسلقفةث إجسلم  

  2 . جسمتا بخج  ةسقت ح ون لتوكقبي عن لت لب
                                                 

  211 تجث في جبيي علةمن .واثج سمبق.    (1)
James, Joseph. Live Reference. - School Library Journal: No 48, 

 
 .123بثتةا ويوث لتبسةتيي ، ستسن  ذ  لةوي .واثج سمبق.    (2)
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عةللتب لتقخم للب لتوبمشللج فللي ت  للب لتوبمشللج فللي لتخثوللا لتوجعمةللا وزلةللم لتقخم -2
 لتخثوا لتوجعمةا

 املزايا للتخاطب املباشر     

 . لتشمتج يتعم  وم بقفمع  وجعمي يي -ب
 . قيث ون وشمك  عث  سوم  وم ةنم  بت تم -ب
 . ةسق ة  لتوسقفةث بن ةيفظ ي  لتيتلج تلمتثة إتةذ  ينم   -ل
 . ةن لت ةن تثةخ   ما في لتنثجة على لتسو  تلتي ققسمعث فئا لتوسقفةث -ث
 : فققلخ  بوم ةأقي ع و  ال خاط  المباشر إوم 
عللث  إوكميةللا إعللجلة لتونمبلللا لتوجعمةللا لتقنلةثةللا بسللبب  للما إوكميةللا كقمبللا كلل   -ب

 . شية
 Bodyعلث  قلتفج إوكميةلا لتقخم لب  ةلج لتك ولي  قملمبةج لتتعلذ تلتيجكلم    -ب

Language . 
 . بخ مة كقمبةا ون عميب لتوسقفةث -ل
إ ل خجل لتوسقفةث ون لتيتلج بشك  وفمع  فل ن لتوكقبلي   ةسلق ة  ومجفلا  تلل  -ث

وبمشلللجة تخمالللا إ ل كلللمن ةبيلللث علللن وملتولللا فلللي كقلللمب بت فلللي يمسلللتب فخلللج 
 . تامتح لتوسقفةث

 .  1 عث  شمتج بمض لتوكقبةةن بم جقةمم تقنثة  لتخثوا بخ ل لتشك   - ل
وللل   للل ل  يلللمل علللثثل  ولللن لتثجلسلللم  لتقلللي بكلللث  قفلللتق ل فلللمثة ولللن خلللثوم  تكلللن   

يخللم قعملل  بمللض خللثوم  لتوكقبللم  علللى لألصلل  فللي وقيللمت   لتوكقبللا عللن بمللث تلج

                                                 

 The Digitalلتوجعللل  لتجصولللي تلتشلللبكم  لتقممتيةلللا تلخثولللا لتوجعمةلللاويقلللث  لتةسلللةج   (1)
Reference & Collaborative Reference Networks  ل سلللقجعم   قلللأجة

14/2/2111 
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قنللثة  لتخثوللا  بنلتوسللقفةثةن   للتل  بجبلل  تعشللجةن سللمعا فللي لتةللت  تبللمتج   وللن 
بجةلللللث لتوجعمةلللللا تلوسلللللقفةثةن علللللن بملللللث تلللللل ةن ةقاللللللتن بمتوكقبلللللا علللللن  جةلللللق لت

ل تكقجتيللي ةشللك  قيللثةم وللن يللت  خللم  يظللجل أليللذ  ةقللةح فجاللا إعللجلة لتونمبلللا 
لتوجعمةلللا لتوبمشلللجة فلللمن قنيةلللا ل قالللم  بم يقجيللل  تفلللج  يللللت   بثةللللا إ  قسلللوح 

  1 . بمتونمبلا تلتيتلج تلتينمش لتقزلويي ب  بمتبيث تلتقافح لتوشقجل
مةا تثتلف  ظختج م تبسمتةب قنثةوخم وفخت  لتخثوا لتوجعإتى  ق جص  لتبمي ا بنبمث 

 . سقنت  ب ع مة اتجة عن صس  لتوجلع  في لتوكقبا لتوجكزةا تعموما لتوتا 

 قسم املراجع يف املكتبة املركزية جلامعة املوصل -3

 (املستقبل،احلاضر،املاضي)

 (املاضي)3-1

 بقأسللةخ لتعمومللا تولل  1222قأسسلل  لتوكقبللا لتوجكزةللا تعمومللا لتوتالل  عللم     
يةللث  ،خثوللا لتوسللقفةثةن بوموخللمل ي  صللا لألتتللى تقأسةسللخم ت للم  إثلجة لتوكقبللا 

قأسللخ صسلل  لتوجلعلل  ولل  قأسللةخ لتوكقبللا لتوجكزةللا، تقللتلتى علللى إثلجقللذ لتمثةللث وللن 
كللمن  تللل فللي يخمةللا لتسللبمةيةم  وللن   2 تظفةن كللمن وللن بةلليخ  وتظفللتن بعميللبلتولل

، صثو  في صس  لتوجلع  خلثوم   3 بالتنجن لتوم ي تلتمثةث ون لتوتظفةن في لتوكق
وجعمةا عبمجة عن بسئلا تلسقفسمجل  ولن صبل  لتوسلقفةثةن فلي لتعموملا علن لتوجلعل  

لتوسلقفةث بت إتلى  لتوتعتثة ثلخ  لتوكقبا فن  إوم ون خ   قنثة  واثج لتوملتوم 
                                                 

عومن: ثلج لتافمة  : Information servicesجبيي وا فى علةمن. خثوم  لتوملتوم  (1)
 .112.   2111تليشج تلتقتزة  ،

كميلل   بيخللم إ فللي لتسللبمةيم  وللن لتنللجن لتوم للي  بوةجكةللاكللمن لتنسلل  ةللثلج وللن صبلل  وتظفللا  (2)
 لتوسقفةثةن خماا بمت ا ل يكلةزةا بسئلاقثةج لتنس  تقعةب على 

وللن بللةن لتوللتظفةن    ةفللمة لتخ ةللب  خجةعللا صسلل  لتع جلفةللا. تسللخى فجصللث لتعوةلل  خجةعللا  (3)
 1/11/2111 قأجة صس  لتسومةا تلتباجةا ب/ ونمبلا و  وسؤتتا قأجة صس  لت
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ل عمبللا علللى لألسللئلا لتوتعخللا تلنسلل ، تبمللث ل سقفسللمج عللن  بةمللا لتخثوللا لتونثوللا 
صسل  لتوجلعل  بت علن  جةلق إتلى  وبمشلجة  إولم بلمتوع كميل  قنلث  بيخمي لتنس  قبةن ف

لتخللمقا لتوتعللتث فللي لتوكقبللا  تصللث لسللقوج   لل ه لتخثوللا ولل  لتق ةةللج لتوسللقوج فللي 
لتوتظفةن لتممولةن فلي لتنسل  تعولةمخ  ولن  ةلج لتوقخاالةن فلي وعلم  لتوكقبلم  

لتسلمبق  مةلا فلي لتقيظلة  تلتقجقةلب  بوم لتوعوتعا لتوجعمةا  فكمي  في. تلتوملتوم 
عجبللللي تليكلةللللزج  تقلللل  لخقةمج للللم تفللللق يمعللللا  صسللللوةنإتللللى  إ  كميلللل  لتنمعللللا ونسللللوا

لتعمومللا تخلل ه لتوجلعلل  ولل  ل سللقوجلج بم صقيللمة تشللجلة كلل  وللم  للت عثةللث وللن وجلعلل  
 عشجة لآلتا واثج عجبي، تليكلةزج   11111عجبةا تبعيبةا قجلتم عثث م يتلتي 

عيللللثوم قتصللللا لسللللقةجلث لتو بتعللللم  تواللللمثج لتوملتوللللم  تويخللللم 1222ت مةللللا عللللم  
لتوكقبا تفق صميتن عث  لتسومم بقيتةل  بولتل  خلمجل لتن لج إتى  لتوامثج لتوجعمةا

توللم بمللث م كميلل   يللمل  2113تويلل   تللل لتيللةن بللثب  لتوعوتعللا فللي لتقنللمث  ت مةللا 
 إني بلمت جض خمالا وبمتا وقفجصا تشجلة لتو بتعم  ون وجلع  ت ةج م تتكيخم  قف

 . قيثةث وسقوجإتى  صس  لتوجلع  ةيقمل

 (احلاضر)  3-2

يةللللث لتخللللثوم ،  سللللتا قنللللت  لتبمي للللا ب ع للللمة اللللتجة تنسلللل  لتوجلعلللل  يمتةللللم وللللن 
 . تنلتوعوتعا، لتوتظف

 

 اخلدمات املقدمة يف قسم املراجع: أوال

ا ونمجيللا لتخثوللا لتونثوللا يمتةللم فللي صسلل  لتوجلعلل    قزةللث عللن كتيخللم خثوللا بسللة    
ولل  وللم قشللخثه لتخثوللا لتوجعمةللا وللن ق للتجل   مئلللا فللي وكقبللم  بخللج  عمتوةللا بت 

 لتوسلقفةث لتل ج ةلأقيإتلى  يقى عجبةا يةث ةنت  لتنس  يمتةم بم كقفمة بقنثة  لتوجعل 
إتلى  لتوكقبا وبمشجة ون خ   إع مة جص  لتقايةا بت لتسؤل  عن وجعل  وملةنإتى 
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ةنلت  لتوتظلا بعللب والثج لتوملتولم  تلوسلقفةث لتوتظا لتوتعتث في لتنس  يةث 
واللللثج لتوملتوللللم  إتللللى  تفللللي بيسللللن لأليللللتل  ل عمبللللا علللللى سللللؤلتذ بأجشللللمثه فنلللل 

 . لتوتعتث ثلخ  لتنس 

 اإلعارة: ثان ا  
فللي صسلل  لتوجلعلل  فللي لتوكقبللا لتوجكزةللا تعمومللا لتوتالل  ثلخلةللا فنلل   ل عللمجةقللق    

لتخمجعةلللا تعلللمثة قكلللتن  تإلعلللمجة ومعلللثل ع للللا فلللي يخمةلللا لألسلللبت  ةكلللتن وخاالللم  
ت تللل بعلللب تجصللا وللن  توللثة ةللت  تليللث فنلل   لل  ةمللمث لتوجعل  فللي لتةللت  لتقللمتي ل علمجة
إتللى  لتوكقبللا تلسللومم تخلل  بم سللقممجة  بت عللن  جةللق ل سقيسللم  تةمللمث لتوجعلل  إثلجة

 ولمبلتجفلتا إتى  تةسوح ت لبا لتثجلسم  لتملةم تل سمق ه فن  بمتثخت  ،لتنس  وبمشجة
تبملللث ل للل   . بنةلللا فئلللم  لتوسلللقفةثةن لتوتعلللتثةن فلللي لتعموملللا فةكلللتن لتلللجا و للللق

 يللللمل لسللللقممجل  ثلخلةللللا ققللللجلتم بللللةن  إنقبللللةن  ل عللللمجةلتبمي للللا علللللى إياللللمئةم  
ت يللم ةعلللب علةيلللم . لسللقممجة ثلخلةلللا تعللمثة ولللم قكلللتن ياللا شلللخجةا 1111-1511

يعل  ل سلقممجل  كبةلج  إنا إ  لتقتصا تلتقفكةج توم تخ ل لتنس  ولن ب وةلا فلي لتوكقبل
قلللل  قيللللثةث لتوعوتعللللا تليقنللللل  لتخثوللللا وللللن  إ لعلوللللم لن لتوعوتعللللا صثةوللللا فكةللللا 

خثوللا وجعمةللا جصوةللا فللي لتوكقبللا فللمن  تللل سللةويح لتوكقبللا ثعوللم كبةللجل  إتللى  قنلةثةللا
 . تيعميم لكبج في قنثة  خثومقخم تلوسقفةثةن في لتعموما

 جمموعة قسم املراجع: ثالثًا

يقتج صس  لتوجلع  على وعوتعا ون وامثج لتوملتوم  لتوجعمةا قشقو  ة    
ةبللللا . علللى والللمثج وملتولللم  وجعمةللا عجبةلللا توالللمثج وملتوللم  وجعمةلللا بعيبةلللا

وجعل   3511وجعل  عجبلي ت 2511وجع  ويخم  2111عثث م في لتتص  لتيم ج 
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ةللث لتسللجصا تقبم للج  لتمثإتللى  2113يةللث قمج لل  لتوعوتعللا فللي عللم    1 . بعيبللي
ون لتوالمثج لتوجعمةلا تقملميي لتوعوتعلا فلي لتتصل  لتيم لج ولن قنلمث  وملتومقخلم 

قيلللللثةث وسلللللقوج خمالللللا لألثتلللللا إتلللللى  لتوالللللمثج لتوجعمةلللللا قيقلللللمل بنف للللل  علللللن 
يظللجل  تلق للتج لتسللجة  فللي وعللم  لتيشللج تخماللا تلواللمثج  ،لتلل . . . . تلتوتسللتعم 

 . امثج وجعمةا جصوةاوإتى  لتوجعمةا لتقي قيتت  ون وامثج وجعمةا قنلةثةا

 املوظفون: رابعًا

   ةبةن  تل1ةمو  في صس  لتوجلع  يمتةم سبما وتظفةن تلتعثت  
 لتقخا  لتشخمثة لتيما  علةخم لتمثث لتقسلس 

 كلةا لتنميتن ومعسقةج 2 1
 قأجة كلةا لآلثلب/ صس  لت

 قأجة كلةا لآلثلب / صس  لت بكمتتجةتخ 2 2
 نجلنلتكلةا لتقجبةا  / علت  

  إعثلثةا 1 3
  وقتس ا 2 4

   2 لتوعوت 
   لتوتظفتن في صس  لتوجلع  في لتوكقبا لتوجكزةا تعموما لتوتا 1لتعثت   

ةمو  في صس  لتوجلع  يمتةم سبما وتظفةن ةيو  ل يلمن وليخ  شلخمثة ومعسلقةج فلي  
 ن لآلخللجلن ةيولللتن ن بتنمبللم  علوةللا تل  يللمن ةيولل ةيولل قللأجة قخالل  لتنللميتن تلت

يلمن شللخمثة لتوقتسل ا تتليللث شللخمثة تعللت  لتنللجلن تل  قللأجة شلخمثة لتبكللمتتجةتخ فلي لت
كولم وبلةن فلي لتعلثت  بع ه،علولم لن عوةل  لتملمولةن فلي لتنسل  ولن  ةلج   عثلثةال

                                                 

بخ   لتوملتوم  ون فخجخ لتلجا لتوتعلتث فلي صسل  لتفخجسلا تلتقاليةا تملث  ومجفلا لتنسل   (1)
علن عللثث لتوجلعلل  لتوتعلتثة تثةخ . تبشللك  قنجةبللي   ةتعلث فللي لتنسلل  بج صلتلئ  بمللثث لتكقللب 

 ت  يقى صتلئ  تلعجث
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لتوقخااللةن فلللي علللل  لتوملتولللم  تلتوكقبلللم  تتللل  ةسلللبق تخللل  لتلللثخت  فلللي لج ثتجة 
 . قثجةبةا في وعم  لتخثوم  لتوجعمةا

 املستقبل  3-3

الللمب تل مةلللا تكلللن لتبمي لللا يمتتللل  ل سلللقيبم    بولللجإن لسقشلللممج لتوسلللقنب       
وسقجشلللثة بلللبمض لتثجلسلللم  لتقلللي صلللم  بخلللم علللثث ولللن لتبلللمي ةن فلللي وعلللم  لتقخ لللة  
تخثوللا وجعمةللا جصوةللا فللي إع للمة اللتجة وفالللا تلوق لبللم  لألسمسللةا  يشللمة  لل ه 

 لمة التجة تنسل  لتوجلعل  فلي لتوكقبللا لتخثولا، تيظلجل تولم لسقمج لقذ لتبمي لا وللن إع
لتوجكزةللا تعمومللا لتوتالل  عللن لتوم للي تلتيم للج ف يخللم سللقيمت  فللي  لل ه لتثجلسللا 
إع للمة اللتجة وسللقنبلةا تخلل ل لتنسلل  وللن خلل   قنللثة  ونقللجم  يشللمة خثوللا وجعمةللا 

تكلل  وكقبللا خاتاللةا وللن يةللث ل وكميةللم  تلتظللجتا  بنجصوةللا فةللذ ولل  و يظللا 
قلليخض لتوكقبللا لتوجكزةللا بتلصلل  لتمولل  بنسلل  لتوجلعلل  كلل   تللل تتكللي . لتوية للا بخللم

بمتياللت   ةيللق  علةخللم قنللثة  خثوللا وجعمةللا جصوةللا قسللمعث لتوسللقفةثةن فللي لتعمومللا
لتوكقبا تبتسمئ  جصوةلا تلمول  لتوجعملي بمسلقخثل  إتى  ة على لتوملتوم  ثتن بتوع

شللخثه لتمللمت  وللن ل يقجيلل  وسللمةجة بلل تل لتق للتجل  لتيمالللا فللي  لل ل لتوعللم  توللم ة
وكميةم   مئلا في وعم  قكيتتتعةم لتوملتوم  تلسق     تلل فلي لتوكقبلا  ق تجل  تلج

 . توم تذ ون وجثتث لةعمبي ةيمكخ على قنثة  خثوم  وملتوم  وق تجة فةخم
 
 

 مق رح الباحثة ل قد   خدمة مرجع ة ر م ة ف  المك بة المركز ة لجامعة الموصل
 لبللم  لت زوللا تقنللثة  خثوللا وجعمةللا جصوةللا سللتا قنللت  صبلل  لتللثخت  فللي  كللج لتوق  

لتبمي للا بمسللقمجلض ومصمولل  بللذ بمللض لتثجلسللم  لتمجبةللا فللي  لل ل لتوعللم  فنللث  كللج  
 : جة  لتجلب ي لن وق لبم  إيشمة خثوا وجعمةا جصوةا قممتيةا  ي
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 ونتوم  بشجةا -1
 ونتوم  ومثةا -2
 ونتوم  قيظةوةا -3

 بلم  لت زولا  يشلمة خثولا وجعمةلا جصوةلا قممتيةلا ولملتوق ل بنت كج  فمقن بلموفلح 
 : ةأقي
 وق لبم  إثلجةا -1
 وق لبم  فيةا -2

ةي بلق عللى وكقبلا  ةي بق عللى وكقبلا تلةخ بمت لجتجة  تكن لتبمي ا قج  إن وم    
قللقيك  بقنلثة  لتخللثوم   م  بخلج  كولم  كللج  سلمبنم  تلن تكل  وكقبللا خاتالةا تظجتفل

ي لا بللمصقجلم إيشلمة خثولا وجعمةللا جصوةلا يسلب إوكميةللم  فةخلم تتخل ل سللتا قنلت  لتبم
وي نةللا تومنتتللا تلسللةج بمتوكقبللا لتوجكزةللا تعمومللا لتوتالل  فللي قنللثة  وللم ت لف لل  
تلوسللللقفةثةن تلتيخللللتض بمتخللللثوم  لتونثوللللا فةخللللم وبةيللللا بلللل تل ب لللل  لتوق لبللللم  لتقللللي 

وخم يسلب قيقمعخم لتوكقبلا  يشلمة خثولا وجعمةلا جصوةلا تسلتا قنلت  لتبمي لا بقنسلة
 : ب وةقخم وبقثئا بوم ةأقي

 مصادر املعلومات املرجعية: أوال

قيثةث لتوعوتعا لتوجعمةا لتوتعتثة في صس  لتوجلع  ون خ   لصقيلمة وعوتعلا    
وجعمةللا يثة للا ت يةللا وللن لتواللمثج لتوجعمةللا و لل  لتوتسللتعم  تلتنللتلوةخ تلألثتللا 

يللللمة وعوتعللللا وللللن لتواللللمثج لتلللل   ف لللل  عللللن لصق. . . تلتكشللللمفم  تلتببلةت جلفةللللم 
كللللتن لتوجلعلللل  لتجصوةللللا ققوةللللز بسللللختتا  CD-ROMلتوجعمةللللا لتجصوةللللا علللللى شللللك  

لتيات  على لتوملتوم  ويخم توجتيا لتبيث فةخم ت  ييسى لشقجلل لتوكقبا بنتلعلث 
لن لشلقجلل لتوكقبلا فلي صتلعلث لتوملتولم  لتممتوةلا لتوقخاالا . لتوملتوم  لتممتوةلا

قولللليح لخقاماللللي لتوملتوللللم  لتوجعمةللللا إوكميةللللا لتبيللللث  فللللي لتخللللثوم  لتوجعمةللللا
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   بمألعيبةللا و لل   لتويمسللبا سللتلة بكميلل  بمتمجبةللا ب تلتياللت  علللى ل عمبللا
(1)Dialog بت OCLC2     RLIN 3  . 

 كادر متخصص: ثانيا

 جتجة قتفةج كمثج وقخا  في وعم  لتوكقبم  تلتوملتوم  ةيو  وؤ     
جعمةا  توثجب قثجةبم عةثل في إيث  لتثت  لتقي لخقاماي خثوم  و علوةا علةم

قنث    ل لتيت  ون لتخثوم  لتوجعمةا لتجصوةا تتثةذ وخمجل  و   ل توم  بنتلعث 
لتبةميم  لتيثة ا تكةفةا لتقممو  ومخم تلسقخجلل لتوملتوم  لتويمسبا ويخم عن  جةق 

م ا لسقجلقةعةم  لتومجفا بوامثج لتوملتوم  لتوجعمةا لتونجتةة فتةم تلتخبجة باة
لتبيث فةخم ف   عن  لتوخمجل  لتل تةا  لتقي قسمعثه في قنثة  لتخثوا و  

لعقومعةا، علت  تقكيتتتعةم  تلوسمعثة في إبثلة ،إيسميةا وقخا  وت تعي
ةكتن و  لخقاماي  بنبمض ل سقشمجل  لتوت تعةا إ ل ق لب لألوج، تةف   

بجور  تلوسمعثة في لتمو  تقعمتز و لتوملتوم  لتوجعمةا وقخا  في لتبجوعةم 
لتوشك   لتقنيةا لتقي قيثث، تقنقجم لتبمي ا لن ةكتن في صس  لتوجلع  وثةج ةنت  
بأثجلقذ تةنت  بقتزة  لتوسؤتتةم  على لتوتظفةن يسب صثجلقخ  تكفمةلقخ  توخمجلقخ  

عوم  لتجتقةيةا في ةخا  بمض لتوتظفةن تةنتوتل بمأل بنفي لتمو  تةف   
كمتقيظة  على لتجفتا توجلصبا لتنمعا  تةمقوث لخقةمج عثث لتوتظفةن على لتنس  

يع  لتوكقبا توم ةقتفج ون كمثج في لتوكقبا تيع  لتوسقفةثةن ون لتخثوا بوم 
تعثث سمعم  لتمو    لتملوةا في عموما لتوتا  تلألصسم ةقيمسب و  عثث لتكلةم  

وكميةم  لتخثوا لتق ي ستا قنث  ت  ل بمت ب  ةمقوث في لتوكقبا ف   عن  بةما تلج

                                                 

(1) Dialog :Agency On-Line Information System 
(2) OCLC  :Ohio Computer Library Center 
(3)  RLIN   :  Research Libraries Information Network   
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تلتعثةج . قنجج م لتوكقبا بمث لقخم  م لتنجلج بقبيي   ه لتخثوا بوتجعلى عثة 
قنثة    ه لتخثوا   ةقممجض و  لتخثوا لتقنلةثةا لتونثوا في لتنس   بنبمت كج 

يمتةم تلن قكتن   ه لتخثوا وق زوا ومخم تقسوى لت جةنا لتوزثتعا إ  قنث  لتخثوا 
 . تليث فننلةثةا تلتخثوا لتجصوةا في لتق

  املستفيدون من اخلدمة: ثالثا

ةمقبلج لتوسلقفةث  لت لتمياللج لأل ل  فلي قنللثة  لتخلثوم  فلي لتوكقبللا أليلذ  لت وللن    
سللةتعذ لألسللئلا ت للت وللن سللةقلنم م ت للت وللن ةيكلل  علةخللم فللي لتيخمةللا علللى لتخثوللا 

ميللم  خماللا بمتوسللقفةثةن قللثتن بمتيعللمم بت لتفشلل  إ  قنقللجم لتبمي للا إيشللمة صمعللثة بة
فةخم بعثلث   تقخاامقخ  لتملوةلا توملتولم  قنجج لم لتوكقبلا  متلب ثجلسلم  علةلم، 

  علوللم بييلم يمللةش فللي ظللجتا  ةللج لعقةمثةللا لتلل . . . ع لت  ةئللا قللثجةخ، وتظللا
فون لتوف   إيشمة   ه لتنمعثة تقثتةن لتقخاام  لتملوةلا ول  بملض لتوملتولم  

تبجةلللث ل تكقجتيلللي تجصللل   تةلللا ل يقسلللمب تلعموملللا وللل   كلللج لتشخالللةا و للل  عيلللتلن ل
 لل ه  إنلتلل  علللى لن قكللتن ويم للا بمتسللجةا لتقموللا تةبلللا لتوسللقفةث . . . لتقخالل 

صمعللللثة  لتوملتوللللم  سللللتا قسللللقخث  فنلللل  تقنللللثة   لللل ه لتخثوللللا،  ف لللل  عللللن إيشللللمة
ججة صسللل  لتوجلعللل  تقسلللوى صلللتلئ  بمألسلللئلا لتوكلللإتلللى  سلللقتعذ وملتولللم  بمألسلللئلا لتقلللي

 )FAQ1   سقخثلوخم في لتوسقنب  كيت  تبسلتب تقنثة  خثوا وجعمةا جصوةا  . 
 
 

 األجهزة وتقنيات املعلومات: رابعًا

                                                 

(1) FAQ:Frequently Asked Questions   
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ولللن وق لبلللم  إيشلللمة خثولللا وجعمةلللا جصوةلللا  لللت قلللتفةج لألعخلللزة تلتقنيةلللم    
 -: لت زوا تقنثة  لتخثوا لتوجعمةا لتجصوةا تقنس  لتبمي ا   ه لتوق لبم  بوم ةأقي

صسلللل  لتوجلعلللل  علللللى لن قكللللتن  لللل ه لتيتلسللللةب إتللللى  إثخللللم  بعخللللزة لتيمسللللتب:  1)
 . وق تجة تصمثجة على لتقممو  و  وتلص  ل يقجي  تلتبجوعةم 

قللتفةج خ للت  ليقجيلل  سللجةما تقمولل  بشللك  وسللقوج تثتن لين للم  ولل  إيشللمة :  2 
وتصللل  وقخاللل  تخللل ه لتخثولللا إولللم ولللن خللل   وتصللل  لتوكقبلللا لتوجكزةلللا عللللى 

 . وتص  وسقن  تنس  لتوجلع  ةنث    ه لتخثوا وبمشجة إيشمة  بت ل يقجي
 : تلعخا لتخثوا: لتبجوعةم :  3 

قنقجم لتبمي ا قتفةج بجوعةم  خماا تقنثة    ه لتخثوا في صس  لتوجلع  ت  ل       
ةمقولللث عللللى إوكميةلللم  لتوكقبلللا ت بةملللا لتخثولللا لتقلللي سلللتا قنلللثوخم لتوكقبلللا 

ون خل   وتصل   ب خثوا تلويقسبةن في لتعموما فن  تلوسقفةثةن ت   سقنث  لت
 بنتكلللن لتبمي لللا قلللج  . وفقلللتم ت سلللقخثل  لتملللم  ولللن ثلخللل  لتعموملللا تخمجعخلللم

قنثة  خثوا وجعمةا وخااا تويقسبي لتيج  لتعمومي فن  قكتن وي نةا في 
 بولم بمتيسلبا. لتبثلةا    إ ل ب بق  يعميخم قنت  لتوكقبا ب   صخم خمجل لتعموملا

قاللوة  لتيظللم  فةكللتن وللن خلل   وشللمجكا بصسللم  علللت  لتيمسللتب ت يثسللا  إتللى
 تلج للتبجوعةم  توجكز لتيمستب لتقمب  تعموملا لتوتال  تقالوة  يظلم  بسلة  

لتليظ  لتعلم زة تخل ل إتلى  قتفج  ل وكميةم  لتومثةا  فمن لتبمي ا قف   لتلعلتة
 . لت جض ت يمل لتمثةث ون لتيظ  لتخماا بخ ل لتوت ت 

تقنللللثة  اللللفيم  وسقيسللللخا وللللن لتوجلعلللل  ف لللل  عللللن عخللللمز : عخللللمز لسقيسللللم :  4 
تقنلثة  الفيم  ولن لتوجلعل  عللى شلك  التجة    Scannerلتومسلح لت لتئي
جسمتخم  . ل تكقجتيي لتوسقفةث بشك  جصوي على لتبجةثإتى  لتكقجتيةا تلج

 امليزانية: خامسًا
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جصوةللا   ةللا بلتوملتوللم  سللتلة بكميلل  قنلةث خثوللا وللن خللثوم  اإيشللمة بةلل إن
ب   وق لب  يشمة  نبقتفةج وةزليةا تبوتل  قخا  تخ ل لت جض يةث إتى  ةيقمل

خثوا وجعمةا جصوةا في لتوكقبا لتوجكزةلا تعموملا لتوتال   لت قلتفةج وةزليةلا قكفلي 
تق  ةا يفنم  إيشمة   ه لتخثوا ت  ل ةأقي ون خ   ثع  جئمسا لتعموما تبمتقممتن 

بمتوكقبا لتوجكزةا في لتعموما ول  ومةقومشلى ولن ق لتجل   و  إثلجة لتوكقبا تليختض
 لل ه لتخثولللا  إنتعللثةج بمتلل كج . فللي وعللم  خللثوم  لتوملتوللم  فللي لتللثت  لألخللج 

لتونقجم قنثةوخم   قق  إ  ون خ   لتقممتن لتوشقجل بةن لتممولةن في صس  لتوجلعل  
جئمسللللا عمومللللا تبللللةن إثلجة لتوكقبللللا لتوجكزةللللا تعمومللللا لتوتالللل  ف لللل   عللللن قمللللمتن 
لتوةزليةللا  تلنةللم   لتوتال  ولل  لتوكقبللا لتوجكزةللا وللن خلل   قللتفةج ل وكميةللم  لتومثةللا

بمتمولللل  وللللن بعخللللزة تومللللثل  تكمفللللا لتقسللللخة   لألخللللج  وللللن لعلللل  لتيخللللتض بخللللم 
خجلعخللم وللن يمتللا لتجكللتث تلتقوسللل بمتخللثوم  لتقنلةثةللا لتقللي عميلل  ويخللم تسلليتل   تلج

ق للللم ي يظةجلقخللللم فللللي لتللللثت  لتمجبةللللا بت يقللللى  وكقبللللا وق للللتجةإتللللى  عثةللللثة تينلخللللم
 . لتممتوةا

 نوع اخلدمة )أسلوب تقدميها( : سادسًا

قنقللجم لتبمي للا قنللثة  خثوللا وجعمةللا جصوةللا عللن  جةللق لتبجةللث ل تكقجتيللي تلوسللقفةث    
ون خ   قيشة  لتجلب  لتخم  بذ عبج قخاة  عيتلن بجةث لتكقجتيي على وتص  

تلج ل بجلث لتوسقفةث إجسلم  سلؤل    ومةيا قمث تخ ل لت جض لتوكقبا تون خ   لسقومجل
لت    على لتجلب  تلت ج بثتجه ةفقح بجيمور لتبجةث ل تكقجتيلي لتخلم   ب وكميذن  ف

جسللمتذبمتوسللقفةث يةللث ةنللت  لتوسللقفةث بكقمبللا سللؤلتذ بت لسقفسللمجه  تلوكقبللا  لل  ةقلنللى  تلج
لتخثوللا بمتخثوللا لتوجعمةللا  ل عمبللا علللى لتبجةللث ل تكقجتيللي لتخللم  بللذ تقسللوى  لل ه

يوم قكقفي لتوكقبا بقنثة   ل ه  24لت قزلويةا، تتةخ بمت جتجة قنثة  لتخثوا  سمعا تلج
قكلللتن لتخثولللا وعميةلللا  بنلتخثولللا فلللي سلللمعم  لتلللثتل  لتجسلللوي تلوكقبلللا وللل  وجلعلللمة 

 . تبثتن بج جست  ومتةا
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 اإلعالم عن اخلدمة : سابعًا

وجعمةلللا جصوةلللا فلللي لتوكقبلللا لتوجكزةلللا  إن ولللن ب للل  وق لبلللم  إيشلللمة خثولللا     
تعمومللا لتوتالل   للت ل علل ن عيخللم تقنقللجم لتبمي للا لن ةكللتن ل علل ن عللن  جةللق 

لتكلةللللم  إتللللى  جسللللمتا لتوكقبللللا  تلتقللللي ةللللق  إجسللللمتخم لتيشللللجل  لتقللللي قاللللثج م لتوكقبللللا
تلألصسم  لتملوةا فلي لتعموملا قبلةن  بةملا لتخثولا تبةلمن وزلةم لم تلوسلقفةثةن بت علن 

ق وتص  لتوكقبا على ل يقجي  ة كج فةذ لتخلثوم  لتعثةلثة لتقلي سلتا قنلث  ول   جة
 بت عن  جةلق جسلمئ  بجةثةلا.  لب لتوكقبا ب بثلة لتقممتن ومخم  يعمم   ه لتخثوا

بت وللن خلل   لتوعلل   لتملوةللا لتقللي  ،لتعمومللا تبصسللم لتوسللقفةثةن فللي كلةللم  إتللى 
 .   تلتوؤقوجل  لتقي قمنث في لتعموماقاثج م لتكلةم  بمتعموما بت يقى لتويم جل

 
 

  عملية التقويم: ثامنًا

ةكللتن  يللمل  بنعيللثوم ققبيللى لتوكقبللا قنللثة  خثوللا وجعمةللا جصوةللا قنقللجم لتبمي للا    
ق  ةا جلعما تخ ه لتخثولا ولن خل   لخل  بجلة تجثتث بفملم  لتوسلقفةثةن تخل ه لتخثولا 

ن  جةلق بسلئلا وبمشلجة ق لجم ون خ   لسقومجل  خماا قكتن وجلفنا تلخثولا بت عل
عللى لتوسلقفةثةن قكلتن وجلفنلا تإلعمبلا عللى لألسلئلا تل سقفسلمجل  لتوجعمةلا وجسلللا 

عولةلا لتق  ةلا لتجلعملا  لجتجةا علثل تقنلتة  لتخثولا  إن. بمتبجةث ل تكقجتيي تلوسقفةث
تقفمثج لألخ مة لتقي ةوكن  بكفأتعملخم في وسمج م لتايةح تتقنثة  خثوا وجعمةا 

 . تخم قلبةا تج با لتوسقفةثةن تيمعمقخ يات 
خثولللا وجعمةلللا جصوةلللا سلللتا قنلللت  لتبمي لللا   يشلللمةلتوق لبلللم   ب للل تبملللث لسلللقمجلض 

 1. بجس  وخ   ةبةن خ تل  توجلي  لتخثوا لتوجعمةا لتجصوةا

                                                 

  1ليظج لتوليق   (1)
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Digital Reference service: Its concept, styles, with a 

Proposal of its establishment at University of 

Mousl Central Library 

Lec.Sumaya.y.al-Khafaf 

Abstract 

The study aims at defining the digital reference, its 

concept, purpose, motives, as well as studying the reference 

deportment at University of Mousl Central Library, its past 

present and then presenting a proposal to initiate a digital 

reference service at this library with the requirements 

needed to activate that. The study arrived at the following 

results  

1-The reference collection of University of Mosul central 

Library is in an urgent need for updating so as to offer 

better information service.  

2-The absence of specialized staff (Reference Librarians ) 

holding a degree information and librarianship at the  

library reference department has a negative effect on service 

offered  

3-Initiating a digital reference service at the library will help in 

offering information service which copes with  the new 

developments in this specialization to satisfy the user's 

needs  
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4-The adaptation of digital reference services at University of 

Mosul central Library.          

 

 

 

 

 

 


