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 خدمات المعلومات: الفصل السابع

وارد أن   ى مرآز الم ا عل م م ين أه تخدامها من ب ى اس اس عل ر إتاحة المعلومات وتشجيع الن تعتب
وال يقتصر دور خدمات    . ويتم أداء هذه المهمة من خالل تقديم مختلف الخدمات المتعلقة بالمعلومات          . يؤديه

ذين          ذلك ألولئك                 المعلومات على تيسير المعلومات ألولئك ال ل آ وارد، ب ى مرآز الم دوم إل  يستطيعون الق
 . الذين يترآز محور عملهم بعيدًا عن المرآز، أو تمنعهم أسباب أخرى من القدوم إليه

 :يتضمن هذا الفصل ما يلي

 .تطوير استراتيجية لخدمات المعلومات ١-٧
 .الطواقم وساعات الدوام ٢-٧
 .اللقاءات التعريفية ومهارات المعلومات ٣-٧
 .إلرشادخدمات ا ٤-٧
 .اإلعارة ٥-٧
 .استنساخ الوثائق ٦-٧
 .التزويد بالمراجع ٧-٧
 .خدمات التحويل ٨-٧
 .خدمات اإلحاطة الجارية ٩-٧
 .الخالصات ١٠-٧
 .خدمات االستعالم ١١-٧
 .رزم المعلومات ١٢-٧
 .النشرات اإلخبارية ١٣-٧

 :ومن الفصول األخرى المتعلقة بموضوع هذا الفصل

 .التخطيط االستراتيجي ٢-١
 .التخطيط المالي ٣-٢
 .ات الدالةتحديد الكلم ٣-٥
 .(World Wide Web)الشبكة العالمية  ٧-٦
 .آيف تصممون قاعدة بيانات ٢-٨-٦
 . المؤتمرات اإللكترونية٤-٩-٦
 .شبكات العمل والتشبيك ٣-٨
 .المراقبة والتقييم .٩
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 :تطوير استراتيجية لخدمات المعلومات ١-٧
تعملين للمرآز        تختلف خدمات المعلومات التي تقدمها مراآز الموارد المختلفة،           وفق حاجات المس

ة              . ووفق طاقته  ى عدد من الخدمات المختلف ذا الفصل إل ا يجب أن        . يتطرق ه د م م تحدي ه من المه ر أن غي
ة        وارد مالي ن م ديكم م وفر ل ا يت ق م زآم، ووف تعملين لمرآ ات المس ًا لحاج دمات وفق ذه الخ ن ه دموه م تق

 .وبشرية

وفر له قدر محدود من الموارد المالية والبشرية، فقد         عندما يكون مرآز الموارد صغير الحجم، ويت       
اء طبعات     (يكون من الكافي تنظيم المواد بعناية، وضمان مالءمتها لما يستجد من تطورات     من خالل اقتن

واد           )جديدة وإضافة مواد جديدة   تفادة من الم وا من االس تعملين للمرآز لكي يتمكن ارات للمس وفير المه ، وت
 .بفاعلية

ل ال  دمات           تتمث ز، وخ ارة، والحج ي اإلع وارد ف ز الم دمها مراآ ي تق يوعًا الت ر ش دمات األآث خ
ائق        وفر              . اإلرشاد، والبحث في المراجع، واستنساخ الوث رة الحجم، والتي يت وارد الكبي ان مراآز الم وبإمك

وارد ال       . لديها عدد أآبر من الموارد البشرية، أن تقدم خدمات أآثر من هذه            ى مرآز الم ا أن عل دم  آم ذي يق
ار الخدمات التي يمكن أن تساعده في                     الخدمات ألشخاص متواجدين على مسافة بعيدة أن يأخذ في االعتب

 .الوصول إلى أولئك األشخاص

وارد       ز الم ة لمرآ تراتيجية العام ار االس ي إط ات ف دمات المعلوم تراتيجية خ يجب أن توضع اس
 ).التخطيط االستراتيجي: ٢-١انظر الجزء (

فالعديد من مراآز   . تتيح خدمات المعلومات فرصة لمرآز الموارد إلدرار بعض الدخل     ويمكن أن    
ز،       واد، والحج ي الم ل البحث ف دمات مث ل خ وم مقاب تيفاء رس الل اس ن خ دخل م ي بعض ال وارد يجن الم

ائق اخ الوث الي   . واستنس يط الم ة التخط ن عملي زء م وم آج تيفاء الرس أن اس رارات بش ذ الق ي أن تتخ وينبغ
 ).التخطيط المالي: ٣-٢ الجزء انظر(
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 :الطواقم وساعات الدوام ٢-٧
ام               ًا أم ه مفتوح ز في ون المرآ ت يك ي أي وق وارد ف ز الم ي مرآ ل ف اقم للعم وفر ط ذ أن يت يحب

اد أو المرض              . المستعملين له  تستخدم بعض    . آما يجب تغطية األوقات التي يتغيب فيها الطاقم بسبب األعي
ام مناوب  وارد نظ ز الم املون الصحيون    مراآ امالت والع يهم الع ن ف ون، بم ه أشخاص مختلف وم في ات، يق

وارد                   ة ساعات عمل مرآز الم اوب في تغطي ة، بالتن ومن الضروري ألي     . والمعلمات والمعلمون والطلب
 .شخص يداوم في مرآز الموارد أن يكون على معرفة برصيد المواد في المرآز والخدمات التي يقدمها

يمكن                 عندما يكون مرآز    ا، ف  الموارد صغيرًا، ويقتصر على خدمة طاقم المؤسسة التي ينتمي إليه
ه              . أن يكون أحيانًا مفتوحًا دون وجود طاقم فيه        ي أن واد، ويعن ولكن ذلك قد ال يوفر ضمانة آافية لسالمة الم

 .لن يتوفر أحد لمساعدة المستعملين للمرآز في العثور على المعلومات واستخدامها

مهم التفكير بعناية بعدد األشخاص المتوفرين للدوام في مرآز الموارد، وعدد الساعات              لذلك من ال   
 .التي من المفيد أن يكون مرآز الموارد مفتوحًا خاللها

 : الترحيب بالزائرين١-٢-٧

وارد أن يشعر بالترحاب                ويجب أن تكون ساعات       . من المهم لكل من يحضر الستخدام مرآز الم
ة إذا وجده                        دوام المرآز واضحة ف    ى المرآز بالخيب ل أال يشعر من يحضر إل ا يكف ة، بم ادة إعالمي ي أية م

 .مقفوًال

الزائرين      اص ب جل خ اظ بس د االحتف ن الجي دون      . وم ر ي كل دفت ى ش جل عل ون الس ن أن يك يمك
فمن المفيد االحتفاظ بسجل باألشخاص      . الزائرون فيه أسماءهم وأسماء مؤسساتهم وتاريخ زيارتهم للمرآز       

يم الخدمات                    ال ا يمكن أن يساعد في تقي دًا، مم . ذين زاروا مرآز الموارد ومن أين أتوا وما الذي وجدوه مفي
ن            م، وع ي تهمه يع الت م والمواض ة عمله ن طبيع ثًال ع رين، م رى للزائ ئلة أخ رح أس د ط ن المفي ا م آم

 .زائرين تعبئتهيمكن أن تدرج هذه األسئلة في سجل الزائرين، أو في نموذج يطلب من ال. مالحظاتهم
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 :اللقاءات التعريفية ومهارات المعلومات ٣-٧
وقد ال يكونون على دراية     . قد ال يكون البعض على دراية بكيفية استخدام المواد في مرآز الموارد            

ف       رس أو آي تخدام الفه نهم اس ف يمك ون آي د ال يعرف وفرة، أو ق ات المت ة للمعلوم كال المختلف ة األش بكاف
و ين الم ون ب ام التصنيف يبحث تخدام نظ وف باس ى الرف ز  . اد عل اقم مرآ ة لط د األدوار الهام إن أح ذلك ف ل

ين   . الموارد مساعدة من يستخدمون المرآز على تطوير مهارات البحث عن المعلومات واستخدامها        ومن ب
 :هذه المهارات

 .البحث عن المواد باستخدام نظام التصنيف والفهرس •
 .افاتاستخدام قوائم المحتويات والكش •
 .أخذ المالحظات واالقتباس من المصادر •
 :معرفة آيفية االستفادة من المواد في األمور التالية، على سبيل المثال •

 .في تشخيص المشاآل الصحية المحددة ومعالجتها وتقديم اإلرشاد بشأنها ♦
 .استخدامها آأدوات تعليمية ♦
 .داد المواد التعليميةللحصول على أفكار في التحضير للقاءات التعزيز الصحي أو إع ♦
 .استخدامها آأساس إلدارة النقاش في ورش العمل ♦
 .لحل المشكالت ♦
 .للمساعدة في األبحاث أو إعداد واجب محدد ♦
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 :خدمات اإلرشاد ٤-٧
ا من خالل                 في العادة، يساعد طاقم مرآز الموارد الناس في البحث عن المعلومات التي يحتاجونه

اد                  إجراء نقاش معهم حول حاجاتهم ع      وا بأنفسهم في إيج ة، ومساعدتهم في أن يقوم لى شكل مقابلة مرجعي
 .المواد أو البحث في المراجع

 : المقابالت المرجعية١-٤-٧

ائالً              وارد المساعدة ق ري مرآز الم ة      : "يمكن أن يطلب أحد زائ واد المتعلق ي الم هل يمكن أن ترين
د ي           ". بمرض السكري؟  ه، ق ر في حاجت وارد أن المعلومات التي             وبعد مناقشة هذا الزائ جد طاقم مرآز الم

ق بأحدث التطورات في عالج مرض السكري                     ذا الشخص تتعل ا ه ذا        . يبحث عنه ه ه ذ، يمكن توجي عندئ
ى البحث في                      ه الحاجة إل وفر علي ا ي دًا، مم الشخص إلى المواد التي تبحث في عالج مرض السكري تحدي

 .آافة المواد المتعلقة بمرض السكري

أل ب  د يس ا      وق ى م وي عل ي تحت دة الت ا الوحي دون أنه ا يعتق ادة م ن م ز ع تعملين للمرآ عض المس
ى مصدر أفضل          . يحتاجون من معلومات   د يكون من الممكن وجيههم إل م، ق ولكن بعد نقاش حاجاتهم معه
 .للمعلومات التي تلزمهم

دعى    ا ت ًا م ات غالب ذه المناقش ل ه ة"مث ابالت مرجعي ق ". مق دتها وف ي م اوت ف ات وهي تتف  حاج
ًا طويًال للبحث                       . الشخص المستعمل للمرآز   ذا الشخص تتطلب وقت ا ه ولكن إذا آانت الحاجة التي يطلبه

ة                        ذه المقابل انظر  (فيها، آأن تستلزم بحثًا في المراجع مثًال، فمن المحبذ في العادة أن يحدد موعد خاص له
 ).٢-٤-٧الجزء 

ة بمجموعة           م        إن أفراد طاقم مرآز الموارد على معرف ر من أي شخص آخر، وه در أآب واد بق  الم
ل مع آل مستعمل للمرآز في        . يتواجدون في المرآز لتقديم اإلرشاد    مع ذلك، ليس عمليًا قضاء وقت طوي

ر من               . آل مرة يأتي فيها    اد أآث فاألشخاص الذين يزورون مرآز الموارد للمرة األولى يحتاجون إلى اإلرش
د . الذين يستعملون المرآز بانتظام    ون            وق دما يبحث ى مساعدة عن تعملون المرآز بانتظام إل ذين يس اج ال  يحت

دة         زمهم                   . عن معلومات في مواضيع جدي ات، وهل تل ألهم عن سبب حاجتهم للمعلوم ى الطاقم أن يس وعل
 .أنواع أو أشكال محددة من المعلومات، ومتى هم بحاجة إلى الحصول عليها

واد التي على األرجح أن تكون ذات فائدة لهم، ولكن         من األفضل توجيه المستعملين للمرآز إلى الم       
 .ينبغي تشجيعهم على طلب المزيد من المساعدة إذا لزمهم ذلك

 : آيفية إجراء بحث في األدبيات٢-٤-٧

ي البحث     ات يعن ي األدبي ب(البحث ف د   ) أو التنقي ارس وقواع ل الفه ات، مث ادر للمعلوم ي مص ف
ة و        البيانات والببليوغرافيات والكشافات      دوريات والكتب والنشرات اإلخباري -CD) المدمجة قراص   األوال

ROMs)               واد حول موضوع ى م ور عل  والبريد اإللكتروني واإلنترنت، أو االتصال بمؤسسات أخرى، للعث
اد               . معين ًا من خدمات اإلرش ات جزءًا هام تعملين          . ويعتبر البحث في األدبي دًا تعريف المس د يكون مفي وق

 .ء البحث في قواعد البيانات بأنفسهمللمرآز بكيفية إجرا
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زم بوضوح   ا يل د م م أوًال تحدي ن المه ات، م ي األدبي راء بحث ف ذي . إلج ن الشخص ال وا م اعرف
 :يحتاج إلى المعلومات ما يلي

 .ما هو الموضوع أو المواضيع التي يجب أن تغطيها المادة •
ات    • تخدام المعلوم يتم اس ف س ف ا  (آي دريب أو التثقي ي الت ثًال، ف ات   م وير المعلوم لصحي أو تط

 ).الشخصية
 ).مثًال، للعامالت والعاملين الصحيين أو الطلبة أو المجتمع(لمن ستوجه المعلومات  •
 ).مثًال، مقاالت أو آتب أو أشرطة فيديو(ما هو الشكل المفضل  •
وا        (ما هي الحقبة الزمنية التي يجب أن تغطيها المادة           • ة أو م ة   مثًال، مادة جديدة لنشرة إخباري د قديم

 ).وجديدة لمراجعة موضوع ما
 .متى ستلزم هذه المعلومات •

ذا الموضوع              :الموضوع : ٣-٥انظر الجزء     ( قرروا ما هي الكلمات الدالة التي تستخدم لوصف ه
وارد     ). تحديد الكلمات الدالة   ات في مرآز الم . استخدموا هذه الكلمات في البحث في الفهرس أو قاعدة البيان
ذه الكل تخدموا ه افات  اس ات والكش ي الببليوغرافي ه للبحث ف ي الموضوع ذات ة ف ات أو مصطلحات مماثل م

 .األخرى

 :على سبيل المثال.  سيؤثر ذلك في تحديد نوع المادة الالزمة:آيف ستستخدم المعلومات
 . يلزم آتاب مرشد ومقاالت حديثة–لتشخيص ومعالجة األمراض  •
 .االت أو فصل من آتاب تلزم أشرطة فيديو أو مق–لعرض قضايا للنقاش  •
ة         • دورة تدريبي ة                    –إلعداد مخطط عام ل واد من ورش عمل أو خطوط عام ة أو م ة تدريبي زم أدل  تل

 .للمناهج التدريبية

ان يجب                :لمن ستوجه المعلومات    ثًال، إذا آ ى أن يحددوا، م راد الطاقم عل ك ستساعد أف  معرفة ذل
ة، أو إذا      ر تقني ة أو غي ة تقني واد ذات لغ ى رسومات      البحث عن م وي عل واد تحت ان يجب البحث عن م  آ

 .توضيحية

أن يفضل                  :ما هو الشكل المفضل      إذا آان الشخص الباحث عن المعلومات يفضل شكًال محددًا، آ
ومع ذلك، إذا توفرت    . الكتب أو المقاالت، فما من معنى إلضاعة الوقت في البحث عن مواد بأشكال أخرى             

داً         دة ج واد مفي ك        في مرآز الموارد م ى ذل ه إل ي     .  بأشكال أخرى فيجدر تنبيه د ال يعرف الشخص المعن فق
ر التي حددها                     م يفكر باستخدام أشكال أخرى غي ى     . بوجود مثل هذه المواد أو ربما ل اًال عل ك مث إن في ذل

 ).ترتيب بطاقات الفهرسة: ٤-٤-٥انظر الجزء (فائدة إدراج آافة المواد في فهرس واحد 

واد التي ينبغي البحث                :لمطلوبةما هي الفترة الزمنية ا       تساعدآم معرفة ذلك على تحديد شكل الم
ه، فأفضل المصادر                          . فيها دة في موضوع يعرف عن ى معلومات جدي ي بحاجة إل ان الشخص المعن فإذا آ

ى        . لذلك هي النشرات اإلخبارية والمجالت ونشرات اإلحاطة الجارية        أما إذا آان الشخص المعني بحاجة إل
 .وضوع جديد عليه، فالمصادر الرئيسية للمعلومات ستتمثل في الكتب والتقاريرالتعرف على م

ا            :متى ستلزم المعلومات    .  ستساعد معرفة ذلك في تحديد مصادر المعلومات التي ينبغي البحث فيه
وارد             وفرة في مرآز الم واد المت ى الم يلزم قصر البحث عل ة بشكل عاجل، فس إذا آانت المعلومات الزم

د من      . ، أو المواد التي يعرض نصها الكامل على اإلنترنت      ) المواد المعارة  باستثناء( اك مزي ان هن ا إذا آ أم
وارد آخر                    الوقت للبحث، فقد يكون بإمكانكم طلب مواد جديدة لمرآز الموارد أو اقتراض مواد من مرآز م

المراجع                  د ب ات أو خدمات التزوي ين المكتب ارة ب ا يمكن أن ت     . من خالل نظام اإلع ئلة ضمن      آم طرحوا أس
 ).انظر الفصل السادس(قائمة نقاش على البريد اإللكتروني 
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يم      دف تقي ك به تخدم ذل ن أن يس ات، إذ يمك ي األدبي ات البحث ف جل بعملي اظ بس د االحتف ن المفي م
 .الخدمات وتحديث المعلومات المتعلقة بتقدير الحاجات وتطوير رصيد المواد في المرآز

وينبغي أن تتضمن هذه التفاصيل     .  عمليات البحث هذه في دفتر مالحظات      يمكن االحتفاظ بتفاصيل   
ل قرص   (التاريخ، والموضوع، وأنواع المواد المستخدمة     دمج مث ات أو آتب     م  أو الفهرس أو قاعدة البيان

 .، وما إذا تم العثور على المعلومات المطلوبة، وما إذا تم تحويل الشخص المعني إلى مكان آخر)مرجعية
 

 التعرف على رصيد المواد: ومةمعل

ى                        وارد وعل ى طاقم مرآز الم دة عل ودان بالفائ اد يع إن الوقت والجهد المبذولين في خدمات اإلرش
وفرة في المرآز      . المستعملين له آذلك   واد المت فهذا العمل يساعد أفراد الطاقم على التعرف على رصيد الم

ة آ   . وحاجات المستعملين للمرآز   ذا األمر أهمي ا هي          وله ة م واد ومعرف رة في تطوير سياسة رصيد الم بي
 .خدمات المعلومات التي ينبغي تقديمها

إلى جانب ذلك، تساعد خدمات اإلرشاد طاقم مرآز الموارد على مراجعة التفاصيل التي ينبغي أن                 
 .تتضمنها فهارس وقواعد بيانات المرآز، مثل ما إذا آانت المواد تحتوي على رسومات توضيحية

تقبل   وم  ي المس رع ف ل البحث أس ن جع ات يمك ي األدبي ائج البحث ف جيل نت نكم . ن خالل تس فيمك
ات             دة   "يحمل اسم     ) ٢-٨-٦انظر الجزء     (تخصيص ملف أو جزء من قاعدة البيان واد مفي ه     "م ، يجري في

ا ف                        ا، أو في دعم نشاط م ا، أو آمرجع إلصدار م ة م ة تدريبي دة في حلق ا فائ ي تعداد المواد التي آانت له
ل، يمكن إجراء بحث سريع من خالل                      . التثقيف الصحي   ا حدث مماث ة التي يجري فيه رة القادم وفي الم

واد في                      ك الم ة التي تصف تل ابقة، واستخدام الكلمات الدال رة الس م استخدامها في الم معرفة المواد التي ت
 .د مؤخرًاالبحث عن مواد أخرى ذات فائدة من بين المواد الجديدة التي أضيفت إلى الرصي
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٨ خدمات املعلومات: الفصل السابع

 :اإلعارة ٥-٧
ا في                     واد أو االطالع عليه من خالل نظام اإلعارة يتمكن المستعملون لمرآز الموارد من قراءة الم

 .ويعتبر ذلك مفيدًا بشكل خاص ألولئك الذين يتواجدون على بعد عن مرآز الموارد. وقتهم الخاص

اق ف             واد    ومع ذلك، فاإلعارة آثيرًا ما تترافق بمشكلة، هي اإلخف وم بعض      . ي إرجاع الم ذلك، تق ول
ذين       ز ال تعملين للمرآ ب، أو للمس ا وحس ة ذاته ي المؤسس اقم ف راد الط واد ألف ارة الم وارد بإع ز الم مراآ

ا يحول                 . يقيمون في المدينة ذاتها    اك نظام م عندما تعار المواد ألشخاص يقيمون بعيدًا، فينبغي أن يكون هن
غ                    على سبيل المثال،  . دون فقدان المواد   ى شكل مبل واد عل تعارة الم ل اس تيفاء رسوم مستردة مقاب  يمكن اس

ي   ق ف ه إذا أخف رد إلي وارد، وال ي ز الم ي مرآ دما يوقف عضويته ف تعير عن ى الشخص المس رد إل الي ي م
 .إرجاع مادة ما

ه                          وارد أو إلي الها من مرآز الم زم إرس واد يل إذا لم يتوفر نظام بريدي موثوق، فيمكن إرسال أية م
وبما أن تكلفة البريد المسجل عالية، فقد يلزم تغطية التكلفة، على سبيل المثال، من      . سطة البريد المسجل  بوا

 .خالل استيفاء رسوم إضافية على المواد المرسلة بواسطة البريد

ة           ا أو المرتفع دت طبعته ك التي نف ل تل ومن المفضل عدم إعارة المواد التي ال يمكن تعويضها، مث
ة وخدمات االستعالم ورزم المعلومات       وآبد. الثمن يل عن اإلعارة، يمكن استخدام نشرات اإلحاطة الجاري

 ).١٣-٧ و١٢-٧ و١١-٧ و٩-٧انظر األجزاء (والنشرات اإلخبارية 

تعيرها           ن أن يس ي يمك واد الت دد الم حًا ع ون واض م أن يك ن المه ارة، م دمات اإلع ديم خ ل تق قب
واد في              . مكنه االحتفاظ بها خاللها   الشخص الواحد والمدة الزمنية التي ي      ى عدد الم د عل رارات تعتم ذه الق ه

ان تواجدهم                    د مك ز، ومدى بع مرآز الموارد، وعدد المستعملين له، ومدى سهولة وصول أولئك إلى المرآ
 . مثاًال على سياسة لإلعارة١-٥-٧ويعرض الجزء . عنه
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٩ خدمات املعلومات: الفصل السابع

 : مثال على سياسة وإجراءات لإلعارة١-٥-٧
 

 :ات اإلعارة في مشروع المعلومات الصحيةسياسة وإجراء

الين    .١ خاص الت واد لألش ارة الم ن إع حة    : يمك وادر وزارة الص ة، وآ ون، والطلب ات والمعلم المعلم
 .األخرى

ين      : يتفاوت عدد المواد التي يمكن استعارتها وفق هوية الشخص المستعير          .٢ يسمح للمعلمات والمعلم
 .داستعارة ست مواد وللطلبة استعارة ثالث موا

ا طلب من         . يمكن استعارة المواد لفترة أقصاها أسبوعان   .٣ م يكن عليه ددًا إذا ل تعارتها مج ويمكن اس
 .شخص آخر

 .آل المواد قابلة لإلعارة .٤

دار                           .٥ ة بمق تيفاء غرام تم اس ذا الشأن، ي ذآرة به د إرسال م تعارة وبع دة االس غ  [في حال تجاوز م مبل
 .لكل يوم تأخير] صغير

 . تلفها، على الشخص المستعير أن يدفع تكلفة استبدالها أو إصالحهافي حال فقدان المادة أو .٦

 :عند إعارة أية مادة، يجب القيام بأحد األمرين التاليين .٧

إما تدوين اسم الشخص المستعير ورقم عضويته في سجل اإلعارة وتسجيل تاريخ االستحقاق،             •
 .اخل الكتابد) قصاصة اإلعارة(آتابًة أو ختمًا، على رقعة تاريخ االستحقاق 

أو وضع بطاقة اإلعارة الخاصة بالمادة داخل بطاقة اإلعارة الخاصة بالشخص ووضعها في                  •
اريخ         ترتيب حسب تاريخ استحقاق المادة، مع تسجيل التاريخ ذاته، آتابًة أو ختمًا، على رقعة ت

 .داخل الكتاب) قصاصة اإلعارة(االستحقاق 

دة إعارته             .٨ م تجاوز م واد ت وم محدد آل        (ا، يجب إجراء فحص أسبوعي          للتحقق من وجود م في ي
بوع خص            ) أس ذلك للش ذآرة ب ال م تحقاقها، وإرس اريخ اس اوزت ت ي تج واد الت ي الم ا ه ة م لمعرف
 .المستعير
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١٠ خدمات املعلومات: الفصل السابع

 : آيف تعدون نظامًا لإلعارة٢-٥-٧
وارد                        واد من مرآز الم تعيرون الم ذين يس د وتسجيل األشخاص ال . من المفضل وجود نظام لتحدي

بيل ا ى س وية    عل تمارة عض ة اس ؤالء تعبئ ن ه ب م ن الطل ال، يمك زء (لمث ر الج ى : ٣-٥-٧انظ ال عل مث
ة                 ). استمارة عضوية  ويجب حفظ استمارات العضوية مرتبة بالترتيب الهجائي لألسماء لتسهيل تفحص أي

 .تفاصيل الزمة في أي وقت

يمكن استخدام سجل                 يًال، ف واد قل تعيرون الم ذين يس ى    إذا آان عدد األشخاص ال ارة عل  بسيط لإلع
ا               تم فيه رة ي اريخ في آل م تعارها والت ذي اس شكل دفتر آبير الحجم، تدون فيه تفاصيل المادة والشخص ال

ى                         . استعارة مادة ما   ددًا إل دت مج د أعي ادة ق ى أن الم اريخ اإلرجاع لإلشارة إل دون ت ادة، ي وعند إرجاع الم
 .رصيد المواد في المرآز

 

دد األشخاص ال  ان ع ن  إذا آ دًال م ات ب ام بطاق تخدام نظ رًا، فيفضل اس واد آبي تعيرون الم ذين يس
 :عندئذ يلزم لكل مادة ما يلي. الدفتر

ارة  " • ة                       –" قصاصة إع اب أو في داخل علب رة من الكت ى الصفحة األخي  قصاصة ورق تلصق عل
م قي               . شريط الفيديو  م تصنيفها ورق دها، تدون على هذه القصاصة تفاصيل المؤلف واسم المادة ورق

 .وتحتوي على فراغات لتدوين اسم الشخص المستعير وتاريخ االستحقاق

ا واسمها، تحفظ في                         –" بطاقة إعارة " • م تصنيفها ومؤلفه ادة ورق د الم م قي ى رق وي عل ة تحت  بطاق
 .جيب ملصق في داخل غالف الكتاب أو شريط الفيديو

ات اإلعار  "آما يجهز لكل شخص يستعمل مرآز الموارد عدد من    ا اسم     " ةبطاق دون فيه باسمه، ي
ى عدد           . الشخص والقسم الذي يعمل فيه واسم المؤسسة       ات المخصصة لكل شخص عل د عدد البطاق ويعتم

ارة مع الشخص نفسه أو في                 . المواد التي يمكن استعارتها في وقت واحد          ات اإلع اظ ببطاق ويمكن االحتف
 .مرآز الموارد، حسبما هو أنسب لتيسير األمر

شخص مادة ما، يتم ختم قصاصة اإلعارة بتاريخ استحقاق المادة لإلرجاع، وتوضع            عندما يستعير    
ة في                          ك البطاق م يحتفظ بتل ارة الخاصة بالشخص، ث ات اإلع بطاقة اإلعارة الخاصة بالمادة في إحدى بطاق

 .ترتيب يتناسب مع تاريخ استحقاق المادة

دة تجاوزت           من المفيد أيضًا إعداد رسالة أو نموذج موحد إلرساله إلى           ادة لم تعير م  آل شخص يس
 ).٤-٥-٧انظر الجزء (تاريخ استحقاقها لإلرجاع 
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١١ خدمات املعلومات: الفصل السابع

 

 
 

 تاريخ االستحقاق تاريخ االستحقاق اسم المستعير اسم المستعير

 مرآز موارد
 مشروع المعلومات الصحية

 _________________:  االسم
 ________________:  العنوان

_____________________  
 ___________:  تاريخ اإلصدار

الرجاء اإلبالغ عن أي تغيير في 
 .العنوان

 خطاب، هند أبو السعود
جوانب من الظروف االجتماعية المحيطة بصحة المرأة : المعاناة الصامتة

 ريف مصراإلنجابية في 

KH.618    ٤٢٥: رقم القيد 
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١٢ خدمات املعلومات: الفصل السابع

 : مثال على استمارة عضوية٣-٥-٧
 

 :استمارة عضوية في مرآز الموارد التابع لمشروع المعلومات الصحية

 _____________________________________________: رقم العضوية
 _________________________________________________:  االسم

 ______________________________________________: مكان العمل
 _____________________________________________: عنوان العمل

_____________________________________________        
 ________________________________       _____________ 

 ______________________________________________: رقم الهاتف

 ):ـة، رسالة من مكان العمل لمن هم من مؤسسة أخرى/مثًال، هوية طالب(إثبات الشخصية 
_____________________________________________________ 

 .الستمارةأوافق على أنظمة مرآز الموارد الواردة في أسفل هذه ا

 ___________________: التاريخ _______________________: التوقيع
 

 :األنظمة

ا        .١ ى إرجاعه أوافق على أن أعتني بالمواد الموجودة في مرآز الموارد أو التي أستعيرها، وأوافق عل
 .في حالتها التي استعرتها عليها

اريخ استحقاقها لإلرجاع، أو      .٢ واد في ت ى إرجاع الم اًال إن   أوافق عل وارد ح اقم مرآز الم إعالم ط
 .حدث ما يمنع ذلك

ر صالحة لالستعمال، أوافق                .٣ ا غي في حال تعرض أية مادة أستعيرها للفقدان أو التلف بشكل يجعله
 .على دفع تكلفة استبدال هذه المادة
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١٣ خدمات املعلومات: الفصل السابع

 : مثال على مذآرة بتجاوز مدة استحقاق الكتب لإلرجاع٤-٥-٧
 

 مشروع المعلومات الصحية
 ١١١.: ب. ص

 عمان، األردن
 __________________: رقم اإلسناد

 ____________________: التاريخ
 

 _______________________حضرة 

 :مواد مستعارة من مرآز الموارد

دة استحقاقها                     د تجاوزت م نود تذآيرك بأن المواد التالية التي قمت باستعارتها من مرآز الموارد ق
 .ها حال استالمك لهذه المذآرةنرجو منك إرجاع. لإلرجاع

 :المواد هي 

 ________________:  المؤلف .١
 ________________: العنوان
 _______________: رقم القيد

 ________________:  المؤلف .٢
 ________________: العنوان
 _______________: رقم القيد

 ________________:  المؤلف .٣
 ________________: العنوان
 _______________: لقيدرقم ا

 .مع التقدير

 
 أماني هاني

 مسؤولة مرآز الموارد
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١٤ خدمات املعلومات: الفصل السابع

 : حجز المواد٥-٥-٧

يمكن أن يعرض طاقم                          ا، ف تعيرها أحد م ان يس ادة آ وارد لم تعملين لمرآز الم إذا احتاج أحد المس
وارد،    وإذا احتاج أحد األشخاص مادة ال تتوفر في مر         . المرآز إمكانية حجز المادة له حال إرجاعها       آز الم

وارد                       تعارتها من مرآز م ة أو اس واد القادم ة الم ادة في طلبي ذه الم إدراج ه وم طاقم المرآز ب فيمكن أن يق
 .آخر، ثم إعالم الشخص الذي يحتاجها حال وصولها

 ):بين المكتبات( اإلعارة الداخلية ٦-٥-٧

تعني أن تقوم مكتبة أو مرآز موارد بإعارة مواد لمكتبة أخرى أو            ) بين المكتبات (اإلعارة الداخلية    
ا   . يتيح هذا األمر للمستعملين لمرآز الموارد الحصول على مواد ال تتوفر في المرآز            . مرآز آخر  ًا م وغالب

ا  ). شبكات العمل والتشبيك     : ٣-٨انظر الجزء    (يتم تنظيم اإلعارة بين المكتبات من خالل شبكات عمل           آم
أن بعض المكتبات الوطنية تعير المواد لمراآز الموارد مقابل رسوم عضوية أو إيداع مسترد بهدف تغطية               

 .أي فقدان أو تلف قد يصيب المادة

ارة  . تعتبر استعارة المواد من خالل شبكات العمل ذات فائدة آبيرة      إذا آانت شبكة العمل تتطلب إع
ى أساس                       مواد بالمقاب  واد عل ارة الم يمكن إع واد، ف ذه الم ل، وآانت هناك خشية بصدد ما يمكن أن يحدث له

 .أن يتم استخدامها داخل مرآز الموارد الذي استعارها، وال تؤخذ إلى خارجه
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١٥ خدمات املعلومات: الفصل السابع

 :استنساخ الوثائق ٦-٧
ر    هولة تيس ن س د م ب أن يزي ن الكت فحات م دوريات أو ص ن ال االت م اخ مق أن استنس ن ش م
ا ز       . تالمعلوم ة المرآ من موازن ب أن تتض ائق، فيج اخ الوث دمات استنس دم خ وارد يق ز الم ان مرآ إذا آ

ر         الورق والحب رى آ ات األخ اخ والمتطلب از االستنس يانة جه اليف ص زء  (تك ر الج يط : ٣-٢انظ التخط
 ).المالي

م   من المهم االنتباه إلى قوانين حقوق الطبع، والتي تسمح باستنساخ بعض الصفحات فقط إال                      إذا ت
بعض الناشرين يسرون بأن يتم استنساخ موادهم أو تكييفها لغايات التثقيف           . الحصول على إذن باالستنساخ   
ادة المنشورة              . والتدريب بدون طلب إذن بذلك     . وهم، في مثل هذه الحالة، يشيرون إلى ذلك بوضوح في الم

واد                    ى تفاصيل الم ع إل وق الطب ذا            وقد يكون مفيدًا إضافة تفاصيل عن حق ة ه يح معرف ا يت في الفهرس، مم
 .األمر قبل أخذ المادة عن الرف

ده           ع آل في بل وق الطب ل    . من األفضل أن تقوم مراآز الموارد باالستفسار عن حق وفر مث ادة تت وع
 :ومع ذلك، فيمكن في العادة استنساخ ما يلي. هذه المعلومات في المكتبة الوطنية

 ).مثل نشرة إخبارية أو مجلة(مقالة واحدة من أحد أعداد دورية ما  •
 .منه، أيهما أقل% ١٠فصل واحد من آتاب، أو حجم  •
 .ال يجوز استنساخ أشرطة الفيديو إال بإذن مسبق •
 ).باستثناء توفير نسخة مساندة آحماية(ال يجوز استنساخ برامج الكمبيوتر إال بإذن مسبق  •
، سواًء   Popline أو   Medline مثل   عدد صغير من السجالت من قاعدة بيانات ببليوغرافية تجارية،         •

ذين ال                    وارد ال تعملين لمرآز الم ي للمس د اإللكترون لطباعتها وتعليقها أو إلرسال المعلومات بالبري
 .يستطيعون القدوم إليه

 مثال على إذن إلعادة اإلنتاج



 Healthlink Worldwide                                                                                                      دليل مركز املوارد

١٦ خدمات املعلومات: الفصل السابع

 :التزويد بالمراجع ٧-٧
تعم     ى مس ا إل ادة م ن م خة م ال صور مستنس ي إرس المراجع يعن د ب وارد ال التزوي ز الم لين لمرآ

 .يستطيعون القدوم إليه أو إرسالها إلى مراآز موارد أخرى

ات أو فصول                         االت في دوري ى مق ى االطالع عل وارد إل قد يحتاج بعض من يستخدمون مرآز الم
د                     . من آتب ال تتوفر في المرآز      ك من خالل طلب خدمات التزوي يستطيع طاقم المرآز مساعدتهم في ذل

وارد          . راآز أخرى للموارد  بالمراجع من م   وفرة في مراآز الم واد المت ى الم وبإمكان الطاقم أن يتعرف عل
 ).٨-٧انظر الجزء (األخرى من خالل تقديمه لخدمات التحويل 

دمها المراآز األعضاء في شبكات العمل                            ا تق ًا م المراجع من الخدمات التي غالب يعتبر التزويد ب
دعم             ).  شبكات العمل والتشبيك   :٣-٨انظر الجزء   (الواحد إلى اآلخر     ى أساس ال ادة عل ك في الع ويجري ذل

 .فعلى مرآز الموارد أن يزود سواه بعدد من المواد يماثل العدد الذي يطلبه: المتبادل

بكة    ن ش زءًا م ات ليست ج وارد أو مكتب ز للم ن مراآ المراجع م د ب ة التزوي ال طلب خدم ي ح وف
ادة تستوفي رسومًا م            ة     العمل، فهي في الع ذه الخدم ل ه د تكون              . قاب ا ق ذه الرسوم، ولكنه ة ه اوت قيم وتتف

 . دوالرات مقابل المقالة١٠ جنيهات إسترليني أو ٥مرتفعة إلى حد ما، وقد تصل مثًال إلى 

تم الحصول                       واد المستنسخة التي ي اظ بسجالت للم م االحتف لاللتزام بقوانين حقوق الطبع، من المه
واد تفاصيل حول     . ات التزويد بالمراجععليها أو تقديمها من خالل خدم   يجب أن تتضمن سجالت طلب الم

دمتها      ي ق ة الت تالمها، والمؤسس اريخ اس ا، وت اريخ طلبه ا، وت ام بطلبه ن ق ا، وم م طلبه ي ت ادة الت ا . الم أم
سجالت المواد التي يتم تقديمها للمؤسسات األخرى، فيجب أن تتضمن تفاصيل المادة المطلوبة، والمؤسسة              

 .طلبتها، وتاريخ طلبها، وتاريخ إرسال الصور المستنسخة عنهاالتي 
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١٧ خدمات املعلومات: الفصل السابع

 :خدمات التحويل ٨-٧
ى معلومات ال            روا عل انهم أن يعث التحويل يعني االقتراح على المستعملين لمرآز الموارد أين بإمك

 .وتعتبر خدمات التحويل من أهم الخدمات التي يقدمها مرآز الموارد. تتوفر في المرآز

تطي  ل    ال يس م آ ي ته ة المواضيع الت ي آاف وافرة ف واد المت ة الم ي آاف وارد أن يقتن ز للم ع أي مرآ
تعملين                . المستعملين للمرآز  ل المس ات، بحيث يمكن تحوي لذلك من المهم معرفة المصادر األخرى للمعلوم

 .للمرآز إليها عند اللزوم

شبكات العمل   : ٣-٨جزء  انظر ال (قد تتضمن المصادر األخرى للمعلومات أعضاء في شبكة عمل           
، أو مراآز الموارد األخرى، سواًء في البلد ذاته أو في مكان آخر، والتي تقدم خدمات االستعالم            )والتشبيك

 ).٧-٧انظر الجزء (أو خدمات التزويد بالمراجع ) ١١-٧انظر الجزء (

 :ومن الممكن التعرف على مراآز الموارد وخدمات المعلومات األخرى عن طريق 
 . أو قراءة النشرات اإلخبارية التي تتناول المواضيع التي يغطيها مرآز المواردتفحص •
ك                 • ه، وتل التشبيك مع طواقم مراآز الموارد األخرى المتخصصة في مختلف المواضيع في البلد ذات

 .التي تتخصص في مواضيع مشابهة في أي مكان آخر
 ).٤-٩-٦انظر الجزء  (ASIALIBثل االنضمام إلى مجموعات النقاش عبر البريد اإللكتروني، م •
 ).٧-٦انظر الجزء (البحث في اإلنترنت  •
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١٨ خدمات املعلومات: الفصل السابع

 :خدمات اإلحاطة الجارية ٩-٧
وارد              تعملين لمرآز الم تعتبر خدمات اإلحاطة الجارية إحدى الوسائل التي تساعد في إعالم المس

 :وتتضمن خدمات اإلحاطة الجارية. بالمواد الجديدة التي يتسلمها المرآز
 .إلحاطة الجاريةنشرات ا •
 .النشر االنتقائي للمعلومات •
 .تمرير المواد •
 .عرض المواد المقتناة حديثًا واستخدام لوحات اإلعالنات •

ة    ة الجاري رات اإلحاط ب،       :نش ات للكت دة، ومراجع واد الجدي يل الم ى تفاص وي عل رات تحت  نش
وارد   ز الم طة مرآ ن أنش ار ع ؤتمرات، وأخب ات والم ن االجتماع ات ع ة وت. وإعالن رات اإلحاط ر نش عتب

الجارية مفيدة بشكل خاص لمراآز الموارد الكبيرة الحجم، أو تلك التي يتوزع المستعملون لها على مساحة                
ر من المستجدات              . واسعة ى الكثي ا  . وتساعد هذه النشرات على إبقاء المستعملين للمرآز على اطالع عل آم

ة              تساعدهم على تحديد ما يطلبونه من طاقم المرآز بشكل         اتهم بفاعلي  أدق، مما يتيح للطاقم التعامل مع طلب
ك         . أآبر مما لو آانت الطلبات عمومية      ة لتل ة مماثل ات وإجراءات إصدار نشرة إحاطة جاري وتعتبر متطلب

 ).النشرات اإلخبارية: ١٣-٧انظر الجزء (المتعلقة بإصدار نشرة إخبارية 

راد أو        :النشر االنتقائي للمعلومات    واد             يعني إعالم أف تعملين للمرآز عن الم مجموعات من المس
كل خاص  م بش ن أن تهمه ي يمك راد    . الت ف األف م مختل ا يه ة بم ة دائم ى دراي ى عل اقم أن يبق ان الط وبإمك

 .والمجموعات من خالل العمل المتواصل معهم في تقدير الحاجات وخدمات اإلرشاد والمقابالت المرجعية

ا آلخرين    يعني توزيع المواد من  :تمرير المواد    خالل تمريرها إلى أفراد ليقوموا بدورهم بتمريره
ع ة توزي ق قائم ى الشخص   . وف ى أن تصل إل ويًال إل ًا ط ذ وقت د تأخ واد ق ة أن الم ذه الطريق اوئ ه ن مس م
 .ويفضل في الغالب تمرير صفحة المحتويات بدًال من تمرير المادة الفعلية. األخير في القائمة

دي     اة ح واد المقتن رض الم واد       :ثًاع ة الم ى مالحظ وارد عل ز الم تعملين لمرآ ك المس اعد ذل  يس
ات لعرض               . الجديدة، ويجعل المرآز يبدو حيويًا وجذاباً      د بشكل خاص استخدام لوحات اإلعالن ومن المفي

ب    ن آت دة م واد الجدي ة الم دوريات، أو صور ألغلف ن ال ي تصل م داد الت ات ألحدث األع صفحة المحتوي
تعملون مرآز             .  بصرية وتقارير ومواد سمعية   ذين ال يس اه األشخاص ال وتفيد لوحات العرض في لفت انتب

 .الموارد بشكل ثابت، وجذب اهتمام الزوار القادمين إلى المؤسسة
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١٩ خدمات املعلومات: الفصل السابع

 : الخالصات١٠-٧
دة لطاقم مرآز     . تحتوي الخالصات على تلخيص لمقاالت أو آتب أو تقارير          وهي تمثل طريقة مفي

ر تفصيًال عن              . لتحديد المواد المناسبة  الموارد أو المستعملين له      آما أنها تساعد على عرض معلومات أآث
 .المواد المتوفرة في مرآز الموارد، سواًء في نشرات اإلحاطة الجارية أو في قاعدة البيانات

 :توجد ثالثة أنواع من الخالصات 
فية • ات الوص وعية: الخالص يطة وموض يرة وبس ون قص ة . تك وع المقال ف موض ي تص أو وه

 .اإلصدار
ة  • ات التعريفي يالً  : الخالص ر تفص ول وأآث ون أط ة أو   . تك تنتاجات المقال داف واس ف أه وتص

 .اإلصدار، إلى جانب تلخيص المحتوى
ة         (الخالصات التقييمية    • ة     ): وتعرف أيضًا باسم الخالصات النقدي وى    . تحمل نظرة ذاتي يم محت وتق

 . المقالة أو اإلصدار

ًا في        .  الببليوغرافيات وقواعد البيانات الببليوغرافية    آثيرًا ما تدرج الخالصات في      درج أحيان ا ت آم
دوريات خالصة من المؤلف                 . نشرات اإلحاطة الجارية   االت في ال وآثيرًا ما تتضمن أشرطة الفيديو والمق

ة أ            . أو الناشر  ات الببليوغرافي و وعندما تشتمل المادة على خالصة، فباإلمكان إدراجها في سجل قاعدة البيان
ادة        ة الم دى مالءم رروا م ى أن يق ز عل تعملين للمرآ اعدة المس ك لمس ة، وذل ة الجاري رة اإلحاط نش

 .الحتياجاتهم

ديها        وافرة ل واد المت ة الم ات لكاف د خالص م أن تع رة الحج وارد الكبي ز الم تطيع إال مراآ . وال تس
ارات في التلخيص والت                   ر من الوقت ويتطلب مه ة   فإعداد الخالصات يستغرق الكثي ل والكتاب دما  . حلي وعن

ة                     د الكلمات الدال ة تحدي انظر  (يبحث مرآز الموارد في إمكانية إعداد خالصات، فيجب أن يقرن ذلك بعملي
زء  ة : ٣-٥الج ات الدال د الكلم ادة      ). تحدي وى الم ى محت ة عل ة مماثل دم دالل ة أن تق ات الدال ان الكلم فبإمك

تواها، وأن تسهل عمل    ا ومس ديم     والجمهور المستهدف منه ا ال تستطيع تق بة، ولكنه واد المناس د الم ة تحدي ي
 .معلومات عن االستنتاجات الواردة في المقالة أو أن تقيم محتواها
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٢٠ خدمات املعلومات: الفصل السابع

 : أمثلة على خالصات١-١٠-٧

ة       ة في مجل  حول بحث في العوامل المرتبطة      Journal of Nutritionتصف هذه الخالصات مقال
 .بفقر الدم بين األطفال الالجئين

 

 : وصفيةخالصة

ام      ري ع ة أج ح للتغذي ين     ١٩٩٠وصف لمس ات الالجئ ي مخيم ة ف ن الثالث ال دون س ين األطف  ب
يم األم          ة تعل نس ودرج ة والج اعة الطبيعي ل الرض ل، مث ن العوام دد م أثير ع يم ت طينيين، وتقي الفلس

 .واألمراض، على نسبة فقر الدم

 

 :خالصة تعريفية

 دون سن الثالثة في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في       بين األطفال  ١٩٩٠أجري مسح للتغذية عام      
ان        دم في           . الضفة الغربية وغزة وسوريا واألردن ولبن ر ال ال، وجد فق من الحاالت، وآانت      % ٦٧باإلجم

ان      ة         . المعدالت أعلى في غزة وسوريا ولبن دم نقص الرضاعة الطبيعي ر ال تضمنت العوامل المرتبطة بفق
و     واألطفال الذآور واألمية بي    . ن األمهات والحاالت الحديثة أو الراهنة من الحمى أو اإلسهال وقصور النم

ال  ذوي لألطف ى تحسين الوضع التغ اعد عل أنها أن تس ي من ش دد من اإلجراءات الت ون بع يوصي المؤلف
 .الالجئين

 

 :خالصة تقييمية

ة في م     ١٩٩٠تصف المقالة مسحًا للتغذية أجري عام         ين    بين األطفال دون سن الثالث خيمات الالجئ
تشير المقالة  إلى أن نسبة فقر الدم قد بلغت           . الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وسوريا واألردن ولبنان       

ة العوامل التي          . من إجمالي الحاالت، وآانت المعدالت أعلى في غزة وسوريا ولبنان         % ٦٧ ين المقال م تب ث
ين األمهات والحاالت             تبين ارتباطها بفقر الدم، وهي نقص الرضاعة الطبيع        ة ب ذآور واألمي ال ال ية واألطف

 . الحديثة أو الراهنة من الحمى أو اإلسهال وقصور النمو

ة والفطام                       ليمة للرضاعة الطبيعي ز الممارسات الس ون بتعزي ائج، يوصي المؤلف ذه النت بناًء على ه
امين ج وتخفيض        وإغناء األطعمة الشائعة االستعمال بالحديد وتعزيز استعمال األطعمة الغن         د وفيت ية بالحدي

ينات         ق التحس تم تحقي م ي م إذا ل ق الف ن طري د ع ات الحدي تخدام مقوي ة اس اي، وبحث إمكاني تهالك الش اس
 .الغذائية
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٢١ خدمات املعلومات: الفصل السابع

 : خدمات االستعالم١١-٧
تعملين لمرآز        ى المعلومات من المس تجابة للطلب عل ر خدمات االستعالم إحدى طرق االس تعتب

ه    الموارد الذين ال يست    دوم إلي از              . طيعون الق د أو بجه اتف أو في البري ى اله ذه عل ات آه ويمكن استالم طلب
وارد   . الفاآس أو عبر البريد اإللكتروني     من المفيد إعداد نموذج موحد لالستعالم لضمان حصول مرآز الم

 .على آافة التفاصيل الضرورية بخصوص ما هو مطلوب

ا يريدون، يكون من السهل إرسال المعلومات التي            عندما يكون المستعملون للمرآز واضحين فيم      
واد أو إرسال                          ارة الم ًا إلع اك نظام وارد، وأن هن وفرة في مرآز الم يطلبونها، طالما أن المواد الالزمة مت

 .صور مستنسخة عنها

ًا من خالل          . ومع ذلك، قد يلزم أحيانًا استيضاح المزيد بشأن ما هو مطلوب            فإذا آان الطلب موجه
اتف                  الهاتف، ئلة االستيضاحية مباشرة من خالل اله ان طرح األس يمكن          .  يكون باإلمك ك، ف دا ذل ا ع ا م أم

د من التفاصيل حول        . لطاقم مرآز الموارد الرد آتابيًا طلبًا لمزيد من التوضيح         ى المزي يمكن الحصول عل
زء          ة الج الل مراجع ن خ ا م ن طرحه ي يمك احية الت ئلة االستيض راء ب : ٢-٤-٧األس ة إج ي  آيفي ث ف ح

 .األدبيات

ى مرآز                  في العادة، يجدر إعداد إجابات موحدة عن االستعالمات بخصوص المواضيع التي يرد إل
ا  تعالمات حوله ن االس ر م وارد الكثي خة عن  . الم ا صور مستنس ق به دة، ترف الة موح ال رس ن إرس ويمك

شرات أو الكراسات أو رزم   وفي حال توفر اإلمكانيات، قد يكون من الممكن إنتاج بعض الن      . مقاالت مفيدة 
ات  زء  (المعلوم ر الج رراً   ) ١٢-٧انظ ر تك ئلة األآث ى األس ب عل ي تجي ن   . الت ة، يمك ذه الحال ل ه ي مث ف

ن         د م ى مزي ة إل د الحاج ددًا عن وارد مج ز الم ال بمرآ واد االتص ذه الم تخدمون ه ن يس ى م راح عل االقت
 .المعلومات

ام           يجب االهتمام بمراقبة خدمات االستعالم بشكل م          يم الع ة التقي د في عملي ا يمكن أن يفي تظم، مم ن
اظ بسجالت عن االستعالمات،          ). المراقبة والتقييم : انظر الفصل التاسع  (لمرآز الموارد    ومن خالل االحتف

تعملين لمرآز                وفير معلومات عن حاجات المس دة لتطوير الخدمات وت يمكن الحصول على معلومات مفي
ع                    ويمكن تسهيل مهمة مرا   . الموارد م تجمي رة، وت اذج استعالم في آل م ة نم قبة االستعالمات إذا تمت تعبئ

 .المعلومات المدونة في هذه النماذج مرة آل شهر
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٢٢ خدمات املعلومات: الفصل السابع

 التعامل مع االستعالمات عبر الهاتف: معلومة

ا           . يمكن أن تصلكم استعالمات عبر الهاتف       في هذه الحالة، اهتموا عند الرد على الهاتف بمراعاة م
 :يلي

 .ي متناولكم نموذج استعالم وقلمًاأبقوا ف •
 .اذآروا اسم مرآز الموارد، ورحبوا بالشخص الذي أجرى االتصال •
 .دونوا اسم الشخص المتصل وتاريخ ووقت المكالمة •
 .استمعوا لما يقوله الشخص ودونوا المالحظات •
 .اطلبوا المزيد من التفاصيل إن لزم، وأعيدوا قراءة ما آتبتموه على مسامع الشخص •
ن وقت  إذ • ه م دوا طمأنت اتف، أعي ى اله بعض الوقت عل ى الشخص المتصل أن ينتظر ل ان عل ا آ

 .آلخر لئال يعتقد أن االتصال قد انقطع أو أنه تم تجاهله
م                         • وه أنك اتف الشخص المتصل وأعلم م ه وا رق ورًا، دون إذا لم يكن من الممكن االستجابة للطلب ف

 .ن به في األثناء إن لزم ذلكستعيدون االتصال به، ووضحوا ما الذي ستقومو
 .تأآدوا من أنكم قد عبأتم نموذج االستعالم بتفاصيل الطلب والمعلومات التي قدمتموها •
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٢٣ خدمات املعلومات: الفصل السابع

 :نموذج لطلب استعالم

 مرآز موارد مشروع المعلومات الصحية
 طلب استعالم

 :تاريخ الطلب
_________________________ 

 :مكان العمل
__________________________ 

  بريد إلكتروني فاآس            رسالة            هاتف            زيارة أخرى           

 :المهنة
 ـة/ـة صحي/ عامل
 ة/ مرشد
 ـة/ مدرب
 ـة/ معلم
 ـة تنمية مجتمعية/ عامل
 ـة/ طالب
 ـة/ باحث

 ):الرجاء التحديد( غير ذلك 
__________________________ 

 : تلزم المعلومات ألجلهالنشاط الذي
 تطوير مهارات/ مهني

  معلومات شخصية
 تثقيف صحي/ توعية
  إرشاد
  تدريب
  بحث

 ):الرجاء التحديد( غير ذلك 
__________________________ 

 

 :المواضيع المطلوبة
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 :المؤسسة
  أهلية

  حكومية
  متعددة األطراف

  تعليمية
  إعالمية
  دينية
  صحية

 ):الرجاء التحديد( غير ذلك 
__________________________ 

 :الفئة المستهدفة
  مرضى

  شباب ومراهقون
  أطفال
  نساء
  رجال
  عمال

 ):الرجاء التحديد( غير ذلك 
__________________________ 

  تحويل
  استخدام قاعدة البيانات

  إعطاء مواد
  بيع مواد

  إعارة مواد
ات  بة   /دون(مالحظ ات المناس ة المعلوم ي آاف

 )على ظهر الورقة
__________________________ 

__________________________ 
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٢٤ خدمات املعلومات: الفصل السابع

 : رزم المعلومات١٢-٧
ز           تعملين لمرآ دد للمس وع مح ول موض ات ح ديم المعلوم ادية لتق ة اقتص ات طريق رزم المعلوم

 .الموارد الذين ال يستطيعون القدوم إليه

ات              ى شكل ملف وى   (في العادة، تكون رزم المعلومات عل وي   ) محافظ من ورق مق ات تحت أو مغلف
ب، أو أوراق                    على  مواد متنوعة، مثل مقاالت من نشرات إخبارية ومجالت، أو صفحات مستنسخة من آت

ًا مؤسسات أخرى   ا مجان واد توزعه ة، أو م دتها المؤسس واد أع ات، أو ملصقات، أو نشرات، أو م معلوم
 .تعمل في المجال ذاته

م                   ز، من المه تعملين للمرآ ى المس ع عل ة معلومات للتوزي ى إذن من        عند إعداد رزم  الحصول عل
ى شكل نص أو رسم توضيحي          (الناشر عند إدراج مادة ما في الرزمة         ى عدم           )عل ، إال إذا أشار الناشر إل

ة             . وجود حاجة ألخذ إذن مسبق     عند طلب اإلذن من الناشر، سيلزم إعالمه بالغرض من إعداد الرزمة والفئ
ة رسو            دادها، وأي رزم             التي تستهدفها، وعدد النسخ التي سيتم إع ى ال تيفاؤها ممن سيحصلون عل يتم اس م س

 ).مثًال، لتغطية تكاليف االستنساخ والتوزيع، أو إلدرار دخل يدعم عمل مرآز الموارد(

تم     ى أن ت ب شخصي، عل تجابة لطل ردة اس ة مف داد رزم د إع ن الناشر عن ب إذن م ة لطل وال حاج
 ).استنساخ الوثائق: ٦-٧انظر الجزء (مراعاة قوانين حقوق الطبع 

ا                      ا فيه واد الصحيحة إلدراجه ار الم د من اختي م التأآ ات، من المه ويمكن  . قبل إعداد رزم المعلوم
ة االستشارية لمرآز                    التأآد من ذلك من خالل مناقشة محتوى رزمة المعلومات المقترحة مع أعضاء اللجن

دًا إدراج       . الموارد، ومع غيرهم من المستعملين الرئيسيين للمرآز       يم مختصر في        وقد يكون مفي وذج تقي نم
ى طرق تحسين رزم المعلومات       . الرزمة ليقوم من يستعملها بتعبئته وإعادته   ذا أن يشير إل بإمكان تقييم آه

 .في المستقبل

يجب أن تحتوي رزم المعلومات دائمًا على قائمة بالمحتويات تورد تفاصيل المصدر األصلي لكل                 
 ).الناشر وعام اإلصدارمثل عنوان الكتاب أو الدورية و(مادة فيها 

ا من خالل إدراج                . ال يجب أن تكون رزمة المعلومات شيئًا ثابتاً         تم تحديث محتوياته زم أن ي ل يل ب
ا             ديل عنه ا أو آب اظ بالصور المستنسخة          . مواد جديدة، سواًء آإضافة للمواد الموجودة فيه م االحتف من المه

ا،       األصلية لكل المواد التي تحتويها رزمة المعلومات،         ى درجة الجودة ذاته لضمان أن تكون آل النسخ عل
ة                          داد نسخة أخرى من الرزم زم إع ا ل واد األصلية آلم دًال من    . ولكي ال يضيع الوقت في البحث عن الم ب

واد              ذلك، في حال توفرت قاعدة بيانات ببليوغرافية في مرآز الموارد، يمكن إضافة رموز إلى سجالت الم
 .ناسبة ألن تدرج في رزم المعلوماتالجديدة لإلشارة إلى أنها م
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٢٥ خدمات املعلومات: الفصل السابع

 : النشرات اإلخبارية١٣-٧
ة                    دة لنشر المعلومات عن القضايا واألنشطة الصحية المحلي ة مفي . تمثل النشرات اإلخبارية طريق

ة،                        االت عن المشكالت والمشاريع الصحية المحلي وارد، ومق ويمكن أن تحتوي على أخبار عن مرآز الم
ن أ تجد م ا يس ات عم ؤتمرات،  ومعلوم دريب والم دة، وفرص الت اث، وتفاصيل عن اإلصدارات الجدي بح
 .ورسائل وأسئلة من القراء

ة                        ر جاذبي ا أآث ة وجعله اج النشرات اإلخباري ة إنت وتر من عملي ان  . لقد سهل استخدام الكمبي وبإمك
ة ا                  ين والمجموعات المجتمعي املين الصحيين المحلي امالت والع ة في    طاقم مرآز الموارد إشراك الع لمحلي

ار                    ادل األخب دى نشط لتب التخطيط وفي تقديم المعلومات للنشرة اإلخبارية، مما يساعد على تحويلها إلى منت
 .واألفكار

راس في عدد من األمور                 ى ضرورة االحت ه إل د من التنوي فيجب أن يكون للنشرة    . مع ذلك، ال ب
ارد المالية والبشرية على مدار فترة طويلة       ويجب أن يتوفر لها ما يكفي من المو       . اإلخبارية غايات واضحة  

 :ومن المهم مراعاة ما يلي. وإال فإنها يمكن أن تتحول إلى عمل روتيني وإهدار للموارد. من الزمن
 .تحديد القراء المحتملين وحاجاتهم للمعلومات والغاية من النشرة اإلخبارية •
ر و • ة والتحري د المسؤولين عن التخطيط للنشرة والكتاب د تحدي ة، وتحدي ور اإلداري التصميم واألم

زمهم             ذي يمكن أن يل دريب ال ة الت رهم ممن       (مستوى خبرتهم ونوعي راد الطاقم وغي ك أف يشمل ذل
 ).يمكن تفويضهم ألداء مهام محددة

مثًال، بالبريد، أو من خالل المراآز الصحية أو المستشفيات          (تقرير آيفية توزيع النشرة اإلخبارية       •
 ).عية أو الصيدلياتأو المراآز المجتم

 .إعداد موازنة واقعية تأخذ في الحسبان آافة تكاليف اإلنتاج والتوزيع، بما في ذلك الرواتب •
 .إتاحة مدة زمنية مناسبة للعمل ووضع جدول زمني واقعي •
 .التخطيط لعدة أعداد مسبقًا لتجنب حدوث ثغرات •

 

 

 


