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 خدمات و منابع مرجع است.   بررسی سیر تاریخی انتشار مقاالت فارسی در زمینه: هدف پژوهش حاضر، هدف

هاي مـرتبط بـا    ها و کلیدواژه اي انجام گرفته است. عبارت : این پژوهش مروري است و به روش کتابخانهروش
وجـو   مـورد جسـت  شناسـی   هاي علمی ایران در حوزه علم اطالعات و دانش خدمات و منابع مرجع در مجالت و  پایگاه

 مقاله شناسایی و بر اساس این دو موضوع تنظیم شدند. 75قرار گرفت. تعداد 

با انتشـار   1380ي   اي منتشر نشد. دهه  مقاله 1371منتشر شد و سپس تا سال  1355نخستین مقاله در سال  ها:  یافته
ابی فراینـد و محصـوالت خـدمات مرجـع     مقاله دوران شکوفایی بزرگ است و  مفاهیمی مرتبط با ارزیـابی و بازاریـ   44

توان سال پربار و سال خـدمات دیجیتـالی قلمـداد نمـود. در       مقاله می 11را با  1387گردد. سال   ها نیز مطرح می  کتابخانه
  هاي اطالعاتی و نقد کتاب از جایگاه باالتري برخوردار است.  ي نود، توجه به کاربران و نظام  دهه

تواند بـه پـی بـردن      ن پژوهش ضمن  نشان دادن نقاط قوت و ضعف وضعیت موجود، مینتایج ای ي:ریگ جهینت
هــاي موجــود در حــوزه خــدمات و منــابع مرجــع کمــک کنــد و هماننــد نقشــه راه  هــا و پــر نمــودن شــکاف بــه فرصــت

  پژوهشگران، مؤلفان و ناشران عمل کند.
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  مقدمه و بیان مساله
هاي متنوعی که در محیط کتابخانـه و یـا خـارج از آن بـه ایـن منظـور صـورت          تمام فعالیت

کند. قسمت مهمـی از خـدماتی     گیرد، در خدمات کتابخانه آشکار شده و عینیت پیدا می  می
) از 1374کنـد. مـرادي (    جع نمود پیدا میکنند در قالب خدمات مر  ها عرضه می  که کتابخانه
متـداول شـده اسـت و     1875کند که مفهوم خدمات مرجـع بعـد از سـال      نقل می 1روتشتاین

 2دانـد. رانگاناتـان    تعریفی جامع و مانع از خـدمات مرجـع را کـاري بسـیار مشـکل مـی         ارائه
هـاي    طول زمـان، پیشـرفت  در  داند.  خدمات مرجع را کارکرد نهایی و غایی هر کتابخانه می

 اثرگـذار خـدمات مرجـع      هاي اطالعاتی و ارتباطی همـواره بـر چگـونگی و گسـتره      فناوري
هـا    ي که امروزه دو مفهوم خدمات مرجع و خدمات اطالعاتی در کتابخانـه ا گونه بهاند؛   بوده

را بـه   "خـدمات مرجـع  ") فصـل هشـتم کتـاب    2001( 3متداول شده است. کریشـان کومـار  
هاي آن با خدمات مرجع یـا سـنتی     ضوع خدمات اطالعاتی اختصاص داده است و تفاوتمو
   4است. برشمردهرا 

                                                                                                                   
1.Rothstein 
2.Ranganathan 
3.Krishan Kumar 
4 توسط زاهد بیگدلی انجام گرفت و دانشگاه شهید چمران اهواز آن را منتشر کرد. 1387. ترجمه فارسی این اثر در سال   
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هاي فارسی در ایران در حـوزه خـدمات و منـابع مرجـع از       مشخص نیست انتشار مقاله
انــد. نویســندگان و  هــایی را مــورد توجــه قــرار داده چــه زمــانی آغــاز شــده و چــه موضــوع 

هـایی از دو    اند و به چه جنبه  تر روي چه مباحثی تمرکز داشته وزه بیشپژوهشگران در این ح
گونه که باید توجه نشـده اسـت.  مشـخص     موضوع خدمات مرجع و منابع مرجع تاکنون آن

نیست با پیدایش منابع الکترونیکی و دیجیتال آیا تغییري در الگوي انتشار مقاالت در حـوزه  
تـر آثـار    ده است یا خیر. همچنین معلوم نیست آیا بیشمنابع مرجع و خدمات مرجع پدید آم

بـوده   بـار  کمفعالیت انتشاراتی این حوزه پربار و یا  ها سالتألیفی هستند یا ترجمه؛ ودر کدام 
است. به همین علت،  براي رسیدن به درك درستی از وضعیت انتشار مقاالت فارسی در دو 

اله سعی بر آن است تا عالوه بر رویکرد کمی، موضوع مورد مطالعه در این مقاله، در این مق
با رویکردي تحلیلی به بررسی محتواي مقـاالت موجـود در حـوزه خـدمات مرجـع و منـابع       

شناسـی   در حوزه علم اطالعات و دانـش  1394مرجع که از انتشار نخستین مقاله تا پایان سال 
  اند، پرداخته شود.  ر بودهدر ایران چاپ و انتشار یافته و در پیشرفت اهداف این حوزه مؤث

  ضرورت و اهمیت پژوهش
ها  و انتشار آثار علمی در یک حوزه براي پی بـردن   اطالع از چگونگی انجام پژوهش

نقشـه راه   صـورت  بـه توانـد   هـاي موجـود در حـوزه، مـی     هـا و پـر نمـودن شـکاف     به فرصت
ي وجـو  تجسـ " بـاارزش پژوهشگران، نویسندگان، طراحان و کـاربران عمـل کنـد. کتـاب     

اثـر   "یابیـ  اطـالع ی، نیازهاي اطالعـاتی و رفتـار   ابی اطالع دربارهاطالعات: بررسی تحقیقات 
ي بـیش از چهـار دهـه را در موضـوع رفتـار      هـا  پـژوهش مـروري   صـورت  بـه   1دونالد کیس

علـم اطالعـات     2002کتـاب برگزیـده سـال     عنـوان  بـه اطالعاتی بررسی کرده است. این اثر 
 آثـار ي بـارز از اهمیـت   ا نمونـه توسط انجمن علوم و فناوري اطالعات امریکـا انتخـاب شـد    

  کلی است. طور بهمروري 

                                                                                                                   
1 .Case 



   
  
  

 

 4 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 6 یاپیپ شماره ،1396 بهار ـ اول شماره سوم، سال 
 

ي پـژوهش حاضـر کـه    ها افتهضرورت و اهمیت پژوهش حاضر نیز در این است که ی 
عیت تحقیقـات در حــوزه  ی گیــرد عـالوه بــر نشـان دادن وضــ  دربرمـ مقـاالت چهـار دهــه را   

، موضـوعاتی کـه   ها پژوهشنمودن نقاط قوت و ضعف این  آشکارخدمات و منابع مرجع و 
تـا پژوهشـگران در    کنـد  یمـ را نیـز مشـخص    اند نگرفتهطی این چهار دهه مورد مطالعه قرار 

  آینده بتوانند شکاف اطالعاتی موجود در این زمینه را با انجام تحقیقات پر نمایند.

 شناسی پژوهش  روش
ي اطالعـاتی  هـا  گـاه یپااین پژوهش از نوع مروري است و  پژوهشگران با مراجعـه بـه تمـام    

را  مــوردنظرهــاي   ی مقالــهشناسـ  دانــشمقـاالت فارســی و مجــالت حـوزه علــم اطالعــات و   
هـاي    یکـی از  واژه  حـداقل استخراج و سپس مطالعه کردنـد. مـالك انتخـاب مقالـه وجـود      

، "، خـدمات دیجیتـالی  "خـدمات اطالعـاتی  "، "اي  ات کتابخانـه خـدم "، "خدمات مرجـع "
ــازي  ــدمات مجـ ــی "، "خـ ــدمات الکترونیکـ ــع "، "خـ ــابع مرجـ ــع "، "منـ ــار مرجـ ، "آثـ

یـا عنـوان اثـر اسـت. پژوهشـگران تـالش        ها دواژهیکلو غیره در  "هاي مرجع  کتاب/کتاب"
و مـرتبط را بازیـابی و    موردنظراند تا با استفاده از کلمات مترادف نیز حداکثر مقاالت   داشته

  بررسی کنند.
جایی که روش پژوهش حاضر مروري و  مبتنی بر تحلیل محتـواي آثـار اسـت،     از آن

هـا    ي آن  و مباحـث عمـده   لیوتحل هیتجزسعی پژوهشگران بر آن بود که مقاالت موجود، را 
زیـابی شـده در   را استخراج نماینـد. امکـان دارد مقـاالت دیگـري نیـز عـالوه بـر مقـاالت با        
انـد تـا در حـد      پژوهش حاضر، در این حوزه وجود داشته باشـد. پژوهشـگران تـالش کـرده    

  اي مورد غفلت قرار نگیرد.  ممکن مقاله
در حـوزه خـدمات مرجـع     منتشرشـده ي آماري پژوهش حاضـر تمـام مقـاالت      جامعه

مقالـه اسـت. بـه ایـن      75و شـامل   1394(سنتی یا نوین) و منابع مرجع از ابتدا تـا پایـان سـال    
ی شـامل فصـلنامه کتابـداري و    شناسـ  دانـش منظور، تمـام مجـالت حـوزه علـم اطالعـات و      

ي مطالعــات ملــی کتابــداري و ســازماندهی   ی آســتان قــدس رضــوي، فصــلنامهرســان اطــالع
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ي پردازش و مدیریت اطالعات، مطالعات کتابداري و علم اطالعـات،    اطالعات، پژوهشنامه
ی، فصلنامه رسان اطالعی دانشگاهی، پژوهشنامه کتابداري و رسان اطالعي و تحقیقات کتابدار

هـاي علـوم تربیتـی و روانشناسـی و نیـز مجـالت         شناسی،  و همچنین مجالت دانشکده  دانش
هاي نشـریات ادواري    ي پزشکی شناسایی و بررسی شدند. در ضمن، سامانه  مرتبط در حوزه

بررسـی شـدند کـه نتـایج  و      "سـید "مگیران، نـورمگز و   پورتال جامع علوم انسانی، ازجمله
مختصر در دو بخش خدمات مرجع و منابع مرجع ارائه شـده   صورت بهنکات اصلی مقاالت 

  است.

 خدمات مرجع
خـدمات مرجـع    نهیدرزمبه زبان فارسی  1350ي  دهه) نخستین  و تنها مقاله در 1355تجدد (

مرجـع   سـؤاالت بـه   و پاسـخ  "طالعـه کننـدگان  خدمات به م"و  "خدمات فنی"ي  درباره  را
مقالـه در   8اي دراین زمینه منتشر نشـد. در دهـه هفتـاد،      هیچ مقاله 1360منتشر نمود. در دهه 

ي خـدمات    ) اشـاره بـه تاریخچـه   1371ي خدمات مرجع منتشر گردید. نوراله مرادي (  زمینه
جیمزوایـر، رانگاناتـان و سـاموئل روتشـتاین دارد.      ازجملـه این حوزه  نظران صاحبمرجع و 
در بخش مرجع پرداخته اسـت. بهمـن آبـادي     مخصوصاًي مکانیزه  ها نظام) به 1371غائبی (

آموزش خدمات مرجع با نگـاهی بـه تحـوالت سـریع فنـاوري را       مسائل) تعدادي از 1371(
ات مرجـع سـنتی در   ) تغییرات پدید آمده در روند خـدم 1374مطرح کرده است. گیلوري (

هـاي    رسـانی، خـدمات مرجـع و توانـایی     هـاي اطـالع    ي نظـام   اثر پیشـرفت فنـاوري و توسـعه   
  کتابداران مرجع را شرح داده است.

هـاي تربیـت     ) از رضایت اعضـاي هیـات علمـی و دانشـجویان دانشـگاه     1376فیضی (
مرکـزي نوشـته   هـاي    مدرس، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر از خدمات مرجـع کتابخانـه  

ي  قابل تأملی از منـابع اطالعـاتی مرجـع منتشـر شـده و        ) ارزیابی اولیه1377است. محسنی (
رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی   تهیه منابع مرجع و خدمات پشتیبانی در مرکز اطالع

 برشـمرده تـرین سـازه     عنوان جامع را به "رابینین"ي   ) سازه1378نموده است. مجید حیدري (
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ي درمـذاکرات پرسـش کـاوي در خـدمت مرجـع      ریکـارگ  بهتر از همه براي   است که آسان
و خـدمات   هاي ارتباطی  ) به خدمات اطالعاتی، سرویس1379شود. مکتبی فرد (  استفاده می

هـا    گیرد کـه نیـاز بـه بهبـود کیفیـت خـدمات در اکثـر کتابخانـه          اجرایی پرداخته و نتیجه می
 محسوس است.
مقاله در موضوع خدمات مرجع به مـوارد زیـر بیشـتر     36، نویسندگان 1380ي   در دهه
  اند:  تأکید داشته

) شـکوفایی و توسـعه خـدمات مرجـع و وضـعیت نـامطلوب خـدمات        1380بیگدلی (
ي مرجـع،    سـیار در حـوزه   حضـور کتابـداران  ) 1380مرجع در ایران.خوش تـراش سـندي (  

فنـی.   سـؤاالت نه و عـدم تسـلط کتابـداران بـر     افزایش چشمگیر منابع الکترونیکی درکتابخا
هـا در دانشـگاه     ) رضایت نسبی از خدمات مربوط بـه مجموعـه کتابخانـه   1380زاده (  کاشانی

)  1381اي. شـهبازي (   آزاد خوزستان و ناراضی بودن دانشجویان از انـواع خـدمات کتابخانـه   
کننــدگان در بخــش   وري و بهبــود آن در بخــش خــدمات عمــومی، آمــوزش اســتفاده  بهــره
هـاي آینـده خـدمات مرجـع از طریـق        ) مزایا و معایب و افـق 1382زاده (  رسانی. حسن اطالع

) 1382زاده (  رسان فوري و مرکز تماس از طریـق وب. جنـاب   پست الکترونیکی ، چت، پیام
ــع در 1382ي حضـــوري و مصـــاحبه الکترونیکـــی، داودیـــان (  مصـــاحبه ) خـــدمات مرجـ
) 1383ریـزي. نقـی مهرطبـایی (     زي و آموزش کارکنان و کاربران و برنامههاي مجا  کتابخانه

هـاي دانشــگاهی    فرآینـد مرجـع از طریـق پسـت الکترونیکــی،  مرجـع مجـازي در کتابخانـه       
) مـروري بـر خـدمات مرجـع و     1383هاي دیجیتـالی. قـانع (    هاي کتابداران کتابخانه  ویژگی

ــوش مصــنوعی   ــع، ه ــد مرج ــایی (   و خــدماتفراین ــر طب ــی مه ــع هوشــمند. نق ) 1384مرج
ي استاندارد مرجع دیجیتال ایفال، خط مشی مرجـع ، نقـش رابـط کـاربري. نجفـی        تاریخچه

ي بیشتر کتابداران مرجع از منابع مرجـع پیوسـته     ) منابع چاپی و منابع پیوسته و استفاده1384(
  نسبت به منابع چاپی.

  عات زیر پرداخته شده است:، به موضو1380ي   ي دوم دهه  در نیمه 
هـاي    ) بررسی میزهاي مرجـع دیجیتـالی کتابخانـه   1385عصاره، بیگدلی و منصوري ( 
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ویژگی براي طراحی میز مرجع دیجیتـالی مرکـز اسـناد و کتابخانـه      22ملی جهان و پیشنهاد 
انی رسـ   ي ناچیز مراکز  اطـالع   ) استفاده1385ملی جمهوري اسالمی ایران.  نقی مهر طبایی (

) ناکـافی بـودن تعـداد    1385زاده حقی (  تخصصی شهر تهران از اینترنت و امکانات آن. ولی
انـدازي    هاي تخصصی دولتی شهر تهران و ضعف بسیار امکـان راه   نیروي انسانی در کتابخانه

) استفاده از تجربیات به دست آمده از 1385ها. حمیدي (  آموزش ضمن خدمت در کتابخانه
) مزایا و 1385سنتی و امکان ارائه خدمات مرجع الکترونیک. افشار زنجانی (خدمات مرجع 

هـاي    ها با توجـه بـه چـارچوب     هاي کمی براي سنجش خدمات کتابخانه  معایب نسبی مقیاس
هـاي ایـران در     هـاي بـراي مـدیران کتابخانـه      ) توصـیه 1385پیشنهادي ریچـارد ار. علیـزاده (  

  ایت کاربران.راستاي ارتقاي خدمات و جلب رض
ــادي (    ــاري فیروزآب ــی در    1386ی ــتفاده از پســت الکترونیک ــکالت اس ــا و مش ) مزای
ــه ــا و مراکــز اطــالع   کتابخان ــاحی (   ه ــاغیبی و فت ــایین خــدمات  1387رســانی، باب ) کیفیــت پ
) کتابداران در 1387هاي دانشگاه فردوسی مشهد در تمام ابعاد الیب کوال.  رفوآ (  کتابخانه

افـزار میـز مرجـع     ی، کاربرد مرجع دیجیتالی در کتابخانـه، عناصـر اصـلی نـرم    محیط دیجیتال
) خــدمات مرجــع کتابخانــه، مرجــع 1387دیجیتــالی و مزایــا و معایــب آن. رحمتــی تــاش ( 

) تغییر نقـش  1387هاي تحویل مدرك خدمات مرجع  دیجیتالی. باقریان (  دیجیتالی و روش
هاي ارتبـاطی و    ري در اثر ظهور اینترنت و فناوريها و متخصصان کتابدا  ي کتابخانه و وظیفه

) اولویت دانشجویان دانشـگاه یـزد در   1387اطالعاتی، صیادي تورانلو، منصوري و جمالی (
هاي انجـام شـده در     ) پژوهش1387اي، آشیم و سید قطبی (  ارتقاي کیفیت خدمات کتابخانه

مت خدمات مرجـع دیجیتـالی و ارزیـابی    ها، کتابداران شاغل در قس  ارتباط با منابع و فناوري
) تعریفـی از آر.اس.اس و تاریخچـه   1387خدمات و کاربران. محمد اسـماعیل و نیکخـواه (  

رسانی جاري، بازاریابی و روابط عمـومی، آمـوزش و خـدمات مرجـع.      آن، خدمات آگاهی
، بنـدي مردمـی    گـذاري و نظـام رده   ، برچسب2ي   ، خدمات کتابخانه2) وب1387نوروزي (

مندي به اجـراي خـدمات کتابـداري     ) نیاز و عالقه1387آر.اس.اس. اسعدي شالی و باقري (
هـاي تبریـز، مسـاعد      هـاي بیمارسـتان    بالینی از سوي پزشکان و پرستاران و مسئولین کتابخانه
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) طراحـی محـیط   1387ها  ازنظر نیروي انسانی براي اجراي طـرح. درودي (   نبودن بیمارستان
  ایران مخصوص نابینایان و مناسب بودن چیدمان وسائل و ابزاري آن. کتابخانه ملی

رسـانی: مجموعـه    خدمات مرجع و اطـالع ")کاربردي بودن کتاب 1388منصوریان (  
ــه انجمــن   ــین همــایش سراســري اتحادی ــاالت اول ــداري و    مق ــاي علمــی دانشــجویی کتاب ه

کـارگیري   ) به1388. اصنافی (مرجعکار هایی مانند اصول   براي درس "رسانی ( ادکا)  اطالع
هـا و ماننـد     هـا ویکـی    ویـژه وبـالگ   تجهیزات فناورانه در امر بازاریابی و روابط عمـومی، بـه  

ــدنی دانشــگاه ) رضــایت دانشــجویان تربیــت1388هــا. شــیرزاد و ســپهر (  آن هــاي تهــران،   ب
هـا، فهـیم نیـا و      دانشـگاه هاي آن   رسانی کتابخانه  معلم و شهید بهشتی از خدمات اطالع تربیت

) دسترســی کــاربران کتابخانــه مرکــزي و مرکــز اســناد دانشــگاه تهــران بــه  1389مظفــري (
) تعریف خدمات مرجع دیجیتالی، انـواع  1389هاي اطالعاتی و ارتباطی، زبر دست (  فناوري

) تبیـین اهمیــت  1389هـاي کنـونی، خاصــه و کرمـی (     و جایگـاه ایـن خـدمات در کتابخانــه   
هـاي آمـوزش الکترونیکـی و دیـدگاه       رسانی در برنامه اي و اطالع  ي کتابخانهها نظام طراحی

هاي الکترونیکی دانشـگاه شـیراز در ایـن مـورد. اسـالمی و کشـاورز         مثبت دانشجویان دوره
در صد کاربران از امکانات خدمات مرجع دیجیتالی و  افـزایش   25) استفاده بیش از 1389(

ي از جفـري  ا مقالـه دریافتی پـس از افـزودن نقـاط دسترسـی بیرونـی.      تعداد تعامالت مرجع 
ویـژه   ) اهمیـت ارزیـابی خـدمات مرجـع و بـه     1389پمرانتز ترجمه شـده توسـط طباطبـایی (   

  خدمات مرجع برخط.
ي خدمات مرجع به این مـوارد    مقاالت زیر در زمینه 1390ي   در پنج سال نخست دهه 
  اند:  ت یافتهاند یا به این نتایج دس  پرداخته
) دلیـل اصـلی عـدم رشـد خـدمات مرجـع در ایـران، نبـود         1390نیـا (   التماسی و فهیم 
ــام ــالع   نظ ــاي اط ــه     ه ــنتی کتابخان ــش س ــظ نق ــد و حف ــانی کارآم ــه   رس ــا ب ــی   ه ــوان محل عن
) نداشـتن سـواد   1390ي آن، رئیسی، جوکـار و پـاپی (    ،نه اشاعه "نگهداري اطالعات"براي
ي   م شناخت کافی کاربران از پست الکترونیکی و نیاز به برقراري رابطـه اي کافی و عد  رایانه

هـاي    ) جایگـاه کتابخانـه  1390زاده (  رودررو با کتابداران مرجع، زاهـدي انـارکی و سـلیمان   
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، نوشین فرد و 1اي پیشنهادي دیویدلیکینک  دانشگاهی کشور با استفاده از طیف هفت مرحله
هاي دانشگاهی ایران از میز   اري درصد بسیار کمی از کتابخانه) برخورد1390زاده (  اسماعیل

) 1390هـا.  مـرادي و حریـري (     هـاي محتـوایی آن    مرجع دیجیتال و نامطلوب بودن ویژگـی 
هـاي    تـرین علـت عـدم پاسـخگویی بـه نیـاز        منابع مرجـع مهـم   و کمبودخدمات مرجع سنتی 

ســـایت  ویژگـــی موجـــود در وب 60) از 1390مراجـــع دانشـــگاه آزاد اســـالمی. غنیـــان (
ي ارائه خدمات اسنادي   ویژگی در حوزه 22گذاري،   هاي پارلمانی و مجالس قانون  کتابخانه

) رضایت از محیط رابـط کـاربر مرجـع مجـازي کتابخانـه      1391و آرشیوي است. محمدي (
نـوع   25نـوع خـدمات از میـان     20) تأییـد  1391. شـهرابی و خسـروي (  "زیـاد  "ملی در حد

ات مــورد انتظـار بــراي ارائـه در پورتــال کتابخانـه ملــی بـا توجــه بـه نظــر کارشناســان      خـدم 
) نگـرش بسـیار خـوب و مهـارت بـاالي نیـروي انسـانی        1391متخصص، ابـاذري و دلشـاد (  

تهران نسبت به ایجاد میز مرجع دیجیتـالی،   "دکترشریعتی"موجود در دانشکده فنی دختران 
هاي علـوم    ) مسیر نه چندان مناسب کتابخانه1391ي (محمد اسماعیل، موحدي و زرین آباد

  . "مقبول "افزارهاي اجتماعی و فاصله بسیار تا رسیدن به حد پزشکی کشور در زمینه نرم
درصد کاربران کتابخانـه مرکـزي دانشـگاه     91) دسترسی1392زارعی و سکندري (  

اد بـه دریافـت خـدمات    آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران بـه اینترنـت و تمایـل زیـ    
مرجع الکترونیکی، سطح مناسب مهارت کتابداران در استفاده از فناوري اطالعات و اشتیاق 

) همبسـتگی میـان رتبـه دانشـگاه و میـزان      1392و عالقه به یـادگیري، جمشـیدي قهفرخـی (   
گانـه دمینـگ     ) اصـول چهـارده  1392هاي میز مرجع دیجیتـال. آزاد (   برخورداري از ویژگی

اي.    متفکر آمریکایی و انعکـاس آن در محـیط کتابخانـه و کیفـی کـردن خـدمات کتابخانـه       
ــداران و  1393خــدامی، درودي و ســالجقه ( ــودن ســطح مهــارت و دانــش کتاب ) متوســط ب

کارگیري خدمات مرجع الکترونیکی،  هاي عمومی شهر تهران براي به  رسانان کتابخانه  اطالع
ي  جـه یدرنتمرجـع   در خـدمات ویژه  ها و به  اصل در کتابخانه) تغییرات ح1393ایرج مرادي (

                                                                                                                   
1. Leeking 
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عنـوان یکـی از    هـاي اطالعـاتی بـه     ي جدید و لزوم آموزش کارآمـد مهـارت    ورود به هزاره
  هاي خدمات مرجع.  ترین مؤلفه  مهم

  منابع مرجع
 ر است:ي زمانی مورد مطالعه به قرار زی  ي منابع مرجع در بازه  مقاالت منتشر شده در زمینه 

ي در بافـت کتابخانـه در   ا چندرسـانه ) نقـش اساسـی فنـاوري اطالعـات     1376کوشا ( 
، خــدمات مرجــع مبتنــی بــر فنــاوري کننــدگان مراجعــههــاي   پاســخ دادن ســریع بــه پرســش

هـا. بشـیري     هاي چـاپی آن   اي در مقایسه با نسخه  اي، برخی مزایاي منابع چندرسانه  چندرسانه
از کیوان کوشا،  فناوري دیسک فشرده و منابع مرجـع دیجیتـالی و    ) در ترجمه اثري 1378(

) روند انتشار منـابع مرجـع فارسـی در    1379تحول در نقش سنتی کتابداران مرجع. دري فر (
وضعیت انتشـار منـابع مرجـع تخصصـی      "1358-77"هاي   هاي علوم و فناوري در سال  رشته

ع مرجــع ردیــف دوم از قبیــل   فارســی از لحــاظ پراکنــدگی موضــوعی و کمبــود منــاب     
  .ها نامه هینماها و   ها، چکیده نامه  کتابشناسی

) لزوم توجه بیشتر به نقـش اجتمـاعی منـابع مرجـع بـا ورود بـه عصـر        1381داورپناه ( 
الکترونیک و لزوم شناسایی و ارزیـابی منـابع مرجـع الکترونیکـی موجـود در محـیط وب و       

  .هاي اطالعاتی توسط کتابداران  پایگاه
درصد منـابع مرجـع تخصصـی فارسـی و      91) روزآمد بودن 1384سلیمانی و پریرخ (

ی مشهد؛ فردوسهاي دانشگاه   درصد منابع مرجع تخصصی التین موجود در کتابخانه 23/85
. عینـی  "والفـورد "هـا در راهنمـاي     درصد از منابع مرجع تخصصـی ایـن کتابخانـه    30وجود 

کتابـداري؛   نظـران  صـاحب خصصی و از دیدگاه برخی ) مفهوم اطالعات در مراجع ت1384(
ي اطالعات از زبان جانسون ویکري، جرج میلر، دروین و برخـی دیگـر     ریشه انگلیسی واژه

  .نام صاحباز افراد 
هـاي تهـران، تربیـت      ) ارزیـابی منـابع مرجـع هنـر دانشـگاه     1386بیگدلی و مهرتاش ( 

هـا بـا معیارهـاي مـالك و نیازهـاي اسـتادان و دانشـجویان          ي آن  مدرس و الزهـرا و مقایسـه  
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ي کتـاب مرجـع شناسـی ویلیـام کـتس بـا         ) نقدي بر ترجمه1386زاده (  هاي هنر؛ قاسم  رشته
ترجمه آیدین آذري، محسن عزیزي و حمید محسـنی و بیـان نقـاط قـوت و ضـعف کتـاب       

توجه به منابع و خدمات ي با گذار متیق) بررسی مفهوم 1387مورد نقد. غالمرضا حیدري (
ي منابع و خـدمات اطالعـاتی، فراشباشـی    گذار متیقرسانی؛ اقتصاد اطالعات، اصول  اطالع

ي سـازماندهی و ارائـه مطالـب در منـابع مـرتبط        ) اهمیت شـیوه 1388آستانه و صیاد عبدي (
تار هـا از اهمیـت سـاخ     ي و لزوم آگاهی ناشران ایـن نـوع کتـاب   کتابدارعلوم تربیتی و متون 

هاي کریشان کومار در نگارش کتـاب مرجـع     اندیشه ") نقد 1389ها. شعبانی و لشکري (  آن
ــط خوانســـاري و ســـیامک (  "شناســـی التـــین ) ؛ مـــروري بـــر 1389ترجمـــه شـــده توسـ

هـاي    ي پیشـنهادي کومـار از مراجـع و منـابع اطالعـاتی و مـروري بـر تعریـف        ها يبند میتقس
  شناسی.  پیشنهادي کومار از موضوعات مرجع

اثر ویلیام کـتس بـا ترجمـه فارسـی فرشـته        "اصول کار مرجع") نقد 1390بیگدلی ( 
ي تحول آن، معرفی نویسنده اثر (کـتس)    اي در باب خدمات مرجع و تاریخچه  سپهر، مقدمه

منـابع مرجـع   ") نقـد کتـاب   1392، نقاط قوت و ضعف متن ترجمه شده. محمدي اسـتانی ( 
(انگلیسـی) اثـر محمـود شـمس بـد و نشـانه پاکـدامن شـامل          تخصصی چاپی و الکترونیکی

مقدمه، معرفـی نویسـندگان، مقایسـه بـا دیگـر آثـار مشـابه، بررسـی نگارشـی و محتـوایی و           
مرجـع شناسـی: سرشـت و سـاختار منـابع      ") نقد کتـاب  1392گیري. محمدي استانی (  نتیجه
اسـتاري رحمـت الـه فتـاحی؛     اثر محبوبه فراشباشی آستانه و الهام صیاد عبـدي و ویر  "مرجع

ي سـاختار منـابع     نقاط قوت کتاب مورد نقد، پرداختن جـامع و کامـل بـه مباحـث در حـوزه     
هـاي مرجـع. نـوروزي و      هاي این اثر، پرداختن به علل پیدایش و تحول کتاب  مرجع، کاستی

هاي مرجـع فارسـی چـاپی کودکـان و نوجوانـان منتشـره بـین          ) بررسی کتاب1394فلسفین (
  از نظر اعتبار وسعت و کیفیت؛   1385-1390هاي   الس

  ها  یافته
دهد که انتشار مقاله در موضوع خـدمات و منـابع مرجـع بـه فارسـی از        نتایج نشان می 
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اسـت. تـا سـال     1350ي   با یک مقاله شروع شده است و این تنهـا مقالـه در دهـه    1355سال 
مقالـه   8یازده مقاله منتشـر گردیـد کـه     1370ي   هیچ مقاله دیگري منتشر نشد. در دهه 1371

در زمینه خدمات مرجع و سه مقاله در موضوع منابع مرجـع بـوده اسـت کـه یـک مـورد آن       
  انتشار یافت. "منابع مرجع"نخستین مقاله در زمینه  1376ترجمه بود. در سال 

انسـت.  توان دوران طالیی و شکوفایی انتشار مقاله در این زمینـه د   را می 1380ي   دهه 
مقالـه در زمینـه    8مورد آن در باب خدمات مرجع و  36مقاله منتشر شد که  44در این دهه، 

 1390و   1385ي هـا  سـال با ده مقاله در زمینه خدمات مرجـع،   1387منابع مرجع است. سال 
و  1381، 79-1374، 1355هـاي    مقالـه بیشـترین و سـال    5با  1389مقاله  و سال  6با  هرکدام

 1394ترین تعداد مقاله در موضوع خـدمات مرجـع  را داشـتند. در سـال       مقاله کم 1با 1386
اي در زمینه خدمات مرجع به فارسی منتشر نگردید. در این دهه، بیشتر به خـدمات    هیچ مقاله

پسـت الکترونیکـی توجـه شـده      ازجمله زمان همو غیر  زمان همالکترونیکی و مرجع مجازي 
ها در چند پژوهش صورت گرفته است. مرجـع    است. همچنین، ارزیابی منابع مرجع کتابخانه

، استانداردهاي ایفـال بـراي خـدمات    2، کتابخانه 2افزارهاي اجتماعی و وب  دیجیتالی و نرم
پرسـیده  مرجع نیز مورد توجه قرار گرفته است و نظرات کاربران در زمینـه خـدمات مرجـع    

  شده است.
مقالـه در زمینـه    15نوزده مقالـه منتشـر گردیـد کـه      1390ي   در پنج سال نخست دهه 

شـود کـه در پـنج سـال       مقاله در موضوع منابع مرجع است. مشـاهده مـی   4خدمات مرجع و 
، تمام مقاالت فارسی بر خدمات جدید اطالعاتی یعنـی آنچـه خـدمات    1390ي   نخست دهه

الکترونیکـی، خـدمات دیجیتـالی، خـدمات مجـازي و ماننـد آن نامیـده        اطالعاتی، خدمات 
انـد و ایـن امـر ناشـی از  واقعیتـی اسـت کـه در دنیـاي امـروزي بــر            شـود تمرکـز داشـته     مـی 

مراکز باید  گونه نیارسانی حاکم است و گویاي این امر است که   و مراکز اطالع ها کتابخانه
  انفعالی. صورت هبفعاالنه با تحوالت مواجه شوند و نه 

مقالــه در  60مقالــه در ایــن زمینــه منتشــر گردیــده اســت کــه  75تــاکنون  درمجمــوع 
مقاله در موضوع منابع مرجع اسـت. در طـول پـنج دهـه کـه از       15موضوع خدمات مرجع و 
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   يمحمد ملک دیسع /یگدلیدکتر زاهد ب

هـاي پـر     گـذرد، سـال    انتشار مقاله در زمینه خدمات مرجع و منابع مرجع به زبان فارسـی مـی  
  33/9مقالـه (   7بـا   1390در صـد)،  67/14مقاله ( 11با  1387عبارتند از سال  تولید به ترتیب

در  67/6مقالـه (  5بـا   1392در صـد)، سـال    8مقالـه (  6بـا   هرکدام 1389و  1385در صد)، 
هـاي    در صـد)  و سـال   33/5مقالـه (    4هرکـدام بـا    1391و  1388، 1384هـاي    صد) و سال

هاي اول تا چهارم   در صد) به ترتیب رتبه 4مقاله ( 3تولید  با 1386،  و 1382،  1380، 1371
 33/1نیز هرکدام با انتشار تنها یک مقاله ( 1394،  و 1377، 1355هاي   را کسب کردند. سال

هـا    انـد. در برخـی سـال     ترین تعداد مقـاالت منتشـره را بـه خـود اختصـاص داده       در صد) کم
یعنی به مـدت پـانزده سـال     1370تا  1356هاي   لو همچنین سا 1375، 1373، 1372ازجمله 
فراوانـی و در صـد فراوانـی مقـاالت منتشـر شـده را در        1اي منتشـر نشـد. جـدول      هیچ مقاله

  دهد.  هاي مختلف نشان می  دهه

  1390تا  نیمه نخست دهه  1350هاي   فراوانی و در صد فراوانی مقاالت در دهه -1جدول 
  
 دهه

 کل مقاالت منابع مرجع خدمات مرجع

 در صد فراوانی در صد فراوانی در صد فراوانی

 33/1 1 _ _ 66/1 1 50دهه 

 _ _ _ _ _ _ 60دهه 
 66/14 11 20 3 33/13 8 70دهه 

 66/58 44 33/53 8 60 36 80دهه 

 33/25 19 66/26 4 25 15 90دهه 

 98/99 75 99/99 15 99/99 60 جمع

  
فراوانی و در صد فراوانی مقاالت منتشر شده را به تفکیک سـال و موضـوع    2جدول  
  دهد.  نشان می
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  فراوانی و در صد فراوانی مقاالت منتشر شده به تفکیک سال و موضوع -2جدول

  
 سال

 کل مقاالت منابع مرجع خدمات مرجع

 فراوانی
در صد 
 فراوانی

 فراوانی
در صد 
 فراوانی

 فراوانی
در صد 
 فراوانی

1355 1 66/1 - - 1 33/1 

1371 3 5 - - 3 4 

1374 1 66/1 - - 1 33/1 

1376 1 66/1 1 66/6 2 67/2 

1377 1 66/1 - - 1 33/1 

1378 1 66/1 1 66/6 2 67/2 

1379 1 66/1 1 66/6 2 67/2 

1380 3 5 - - 3 4 

1381 1 66/1 1 66/6 2 67/2 

1382 3 5 - - 3 4 

1383 2 33/3 - - 2 67/2 

1384 2 33/3 2 33/13 4 33/5 

1385 6 10 - - 6 8 

1386 1 66/1 2 33/13 3 4 

1387 10 66/16 1 66/6 11 67/14 

1388 3 5 1 66/6 4 33/5 

1389 5 33/8 1 66/6 6 8 

1390 6 10 1 66/6 7 33/9 

1391 4 66/6 - - 4 33/5 

1392 3 5 2 33/13 5 67/6 

1393 2 33/3 - - 2 67/2 

1394 - - 1 66/6 1 33/1 

 100 75 20 15 80 60 جمع

  
سال از آغاز انتشار نخستن مقالـه در   40میانگین ساالنه تعداد مقاالت منتشره در طول  
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تـر    دهد که حاکی از منتشر شدن کـم   را نشان می 875/1عدد  1394تا پایان سال  1355سال 
  مرجع و ناکافی بودن آن است. مقاله در سال در زمینه خدمات و منابع 2از 

  جنسیت  و تعداد پدیدآورندگان
هـا حـاکی از برابـري تعـداد       ي مقاالت، یافتـه   از نظر جنسیت نویسندگان و پژوهشگران تولید کننده 

ـنده،   104ي زمانی مورد مطالعه است. از   نویسندگان مقاالت در بازه نفـر مـرد    52نفـر زن و   52نویس
ـنده،    66/ 66مقالـه(  50پدیدآورندگان مقاالت، هستند. از نظر تعداد  مقالـه (   20در صـد) تـک نویس

  نویسنده بودند. 2در صد) داراي بیش از  66/6مقاله ( 5در صد)  داراي دو نویسنده و  66/26

  مقاالت تألیفی و مقاالت ترجمه شده
ه ي مورد مطالعه را از نظر تـألیفی بـودن یـا ترجمـ      وضعیت مقاالت پنج دهه 3جدول  
  دهد.  نشان می

 هاي مختلف.  .  فراوانی مقاالت تألیفی یا ترجمه در دهه3جدول 

 موضوع مقاله
 ها دهه

 جمع
50 60 70 80 90 

 60 15 36 8 - 1 خدمات مرجع

 15 4 8 3 - - منابع مرجع

نوع مقاله برحسب تألیف یا 
 ترجمه

 - تألیف 1
  تألیف 6
 ترجمه 5

  تألیف 37
 ترجمه 7

  تألیف 17
 ترجمه 2

  تألیف61
 ترجمه 14

  
 37با  1380ي   دهد که بیشترین تعداد مقاالت تألیفی مربوط به دهه  نشان می  3جدول  
در صـد) متعلـق    33/9مقاله ( 7در صد) و بیشترین تعداد مقاالت ترجمه نیز با  33/49مقاله ( 

هـاي خـدمات     دوران رکـود مطلـق انتشـار مقالـه در حـوزه      1360ي   به همین دهه است. دهه
در  33/81مقالـه مـورد بررسـی (     75مقالـه از   61مرجع و منابع مرجع بوده است. درمجموع 

  صد) تألیفی و مابقی ترجمه بوده است.
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  ها برحسب روش و ابزار مورد استفاده توزیع فراوانی مقاله
جـام  هاي ان  در صد) از  پژوهش 52مقاله (  39بررسی مقاالت مورد مطالعه معلوم داشت که  

در صـد)   33/41مقالـه (  31شده از نوع توصیفی هستند که به روش پیمایشی اجرا شده انـد؛  
در صد)  نیز تحلیل محتوا هستند. ابزارهاي به کـاربرده شـده    66/6مقاله ( 5مروري هستند و 
مقالـه (   31ي وارسـی بـا     ها شامل پرسشنامه و سـیاهه   ها براي گردآوري داده  در این پژوهش

مقالـه   7در صـد) و مصـاحبه و مشـاهده بـا      33/49مقالـه (  37در صد)، مرور متون با  33/41
  در صد) است. 33/9(

هـا    به این ترتیب، پژوهش توصیفی و استفاده از روش پیمایشـی بیشـتر از سـایر روش     
ي خـدمات و منـابع مرجـع بـوده اسـت و اسـتفاده از تحلیـل          مورد استفاده نویسندگان حوزه

تـرین شـکل     ها به کـار گرفتـه شـده اسـت. مـرور متـون نیـز رایـج          از سایر روشمحتوا کمتر 
ها بوده است؛ یکی از دالیل این امر شاید وجود تعداد قابل توجهی مقـاالت    گردآوري داده

از نوع نقد کتاب در میان مقاالت مورد مطالعه است. پیش از ایـن نیـز دیـده شـد کـه نشـریه       
کنـد از بیشـترین بسـامد در میـان       نقـد کتـاب را منتشـر مـی     که معمـوالً  "کلیات-کتاب ماه"

  ي این مقاالت است.    مجالت منتشر کننده

  هاي به کار رفته در چکیده مقاالت کلیدواژه
هاي متنوع و  طور طبیعی نویسندگان مقاالت براي بازنمون محتواي آثار خود از کلیدواژه به 

شـود   دیـده مـی   4کننـد.  آنچـه در جـدول     میمتفاوت و متناسب با محتواي مقاالت استفاده 
ــرده شــده توســط نویســندگان و     ــه ب ــی کلمــات کلیــدي ب شــامل فراوانــی و در صــد فراوان

  پژوهشگران حوزه مرجع در مقاالت چاپ شده است.  
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   يمحمد ملک دیسع /یگدلیدکتر زاهد ب

  هاي مورد استفاده توزیع فراوانی کلیدواژه -4جدول 
 در صد فراوانی فراوانی کلیدواژه

دیجیتالی، خدمات مرجع خدمات مرجع، خدمات مرجع 
الکترونیکی، میز مرجع دیجیتال، مرجع دیجیتال، خدمات 

 اي  اطالعاتی، خدمات کتابخانه
38 78/15 

 42/3 11 فاقد کلیدواژه

 41/3 6 هاي دانشگاهی  کتابخانه

 13/2 5 2وب/وب 

 13/2 5 هاي مرجع  منابع مرجع، کتاب

 71/1 4 پست الکترونیک

 28/1 3 کتابدار مرجع

 28/1 3 سنجی امکان

 /.85 2 افزارهاي اجتماعی نرم

 /.85 2 ارزیابی

 /.85 2 کودك و نوجوان

 /.85 2 منابع الکترونیکی

 /.85 2 مصاحبه مرجع

 1واژه با بسامد  ونه چهلو  صد کی
1 )149 

 واژه)
58/62 

  97/97 234 جمع
 

  
) 78/15هاي حاوي مفهوم خدمات از باالترین درصد ( دهد که واژه نشان می 4جدول 

بوده است یکـی از مـواردي    1برخوردارند.  از سوي دیگر اعضاي هیات علمی که با بسامد 
هاي مقاالت را بـه خـود اختصـاص داده     است که کمترین در صد کاربرد در میان کلیدواژه

) در صـد فاقـد هرگونـه کلیـدواژه هسـتند و      42/3مقاله ( 11 تعداد که نیااست.  نکته جالب 
هـاي   کتابخانـه "هـاي   انـد.  کلیـدواژه   گونه مقاالت رتبـه دوم را بـه خـود اختصـاص داده     این

بـه   "پسـت الکترونیـک  "و  "هـاي مرجـع   منـابع مرجع/کتـاب  "، "2وب/وب "، "دانشگاهی
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بندي کلی از نتایج این مطالعه بـه   چنانچه بخواهیم جمع بعدي قرار دارند. يها ترتیب در رتبه
توان به ترتیب، به نقاط قوت و نقاط ضـعف تحقیقـات قبلـی بـه ایـن شـرح        عمل آوریم، می

  اشاره نمود:
شود.  تحقیقـات   اي پرکار تلقی می در صد مقاالت منتشره دهه 60با حدود  1380دهه 

برخـوردار اسـت.     در صد مقاالت از غناي بسیار خـوبی  80درباره موضوع خدمات مرجع با 
ها، در صد مقاالت تألیفی که حاصـل تحقیقـات دربـاره مسـائل داخلـی کشـور        در تمام دهه

در صد مقاالت را به  80است بیش از مقاالت ترجمه بوده است و درمجموع اندکی بیش از 
  خود اختصاص داده است.  

و ابـزار  نقاط ضعف تحقیقات گذشته شامل استفاده بـیش از انـدازه از روش توصـیفی    
ها مورد موشکافی  و دقت قرار گیرد، نتـایج   پرسشنامه است.  اگر اعتبار علمی این پرسشنامه

هـاي   تواند مورد شک و تردید واقع شود.   ضعف در انجام پژوهش بسیاري از تحقیقات می
هاي انفرادي با توجـه بـه    ی مشهود است.  درصد باالي پژوهشروشن بهشبه تجربی و تجربی 

ویژه با حضـور   هاي گروهی به اي بودن کتابداري و کمبود کامالً محسوس پژوهش هرشت بین
 تبـع  بـه هاي گذشـته و   هاي چندنفره از پژوهشگران یکی دیگر از نقاط ضعف پژوهش گروه

برانگیز است که چـرا کتابـداران     .  این موضوع تأملهاست آنآن ضعف در نتایج حاصله از 
  پردازند. اي فعالیت دارند، کمتر به کار گروهی می رشته اي بسیار بین که در حوزه

  گیري  بحث و نتیجه
آغـاز شـده اسـت؛     1355انتشار مقاله در حوزه خدمات و منابع مرجع به زبان فارسی از سـال 

اي در ایـن زمینـه منتشـر     هـیچ مقالـه   1360تنها یک مقاله منتشر شد و در دهه  1350در دهه 
و  1355ي طوالنی بین زمان انتشار اولین مقاله در سـال    فهنشده است که جاي تأمل دارد.  وق

هـاي پـیش از وقـوع      توانـد از جـو ملتهـب مملکـت در سـال       مـی  1371دومین مقاله در سال 
و سپس رخـداد مهـم جنـگ تحمیلـی در      1357و  1356هاي   ویژه در سال انقالب اسالمی به

  ناشی شده باشد.  1367رداد ماه  سال در م بس آتشو ادامه آن تا امضاي قطعنامه  1359سال 
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دوازده مقاله منتشر گردید.  اغلب این مقاالت بـر مسـائل گونـاگون     1370ي   در  دهه 
هـاي مکـانیزه در بخـش مرجـع، آمـوزش خـدمات         هاي جدید از قبیل نظام  مرتبط با فناوري

خدمات مرجـع،   اي ها، مذاکرات پرسش کاوي در  رسانی، چندرسانه  هاي اطالع  مرجع، نظام
فناوري دیسک فشرده و منابع مرجع دیجیتالی، خدمات اطالعاتی، روند انتشار منـابع مرجـع   

  اند.    ع ردیف دوم تأکید داشتهجفارسی و کمبود منابع مر
از نظر انتشار مقالـه در بـاب خـدمات مرجـع دوران شـکوفایی و تحـول        1380ي   دهه 

 44ضوع پژوهشی سودمند باشد.  در ایـن دهـه   تواند مو  بزرگی است که بررسی علل آن می
مقاله در حوزه مرجع به فارسی منتشر شد.  در این دهه، کم کم مفاهیم مـرتبط بـا ارزیـابی و    

ها نیز مطرح گردید.  در حالی کـه در    بازاریابی فرایند و محصوالت خدمات مرجع کتابخانه
رشـد خـوبی هسـتیم کـه در      آغاز این دهه تعداد مقاالت انـدك بـود، در اواسـط آن شـاهد    

فعالیت بهتر نویسندگان این حوزه نمود بهتري پیدا  1387مقاله در سال  11انتهاي این دهه با 
شــدن امکانــات و خــدمات الکترونیکــی و دیجیتــالی، نویســندگان و   ریــگ همــهکنــد.     مــی

مت ایـن  پژوهشگران ایرانی را نیز ناچار به جهت دادن توجه و فعالیت و مطالعات خود به سـ 
ــالی در    را مــی 1387موضــوع کــرده اســت.  درمجمــوع، ســال   تــوان ســال خــدمات دیجیت

هاي فارسی قلمداد نمود.  عناوین مقاالت نگاشته شده حاکی از بینش خوبی است کـه    نوشته
هاي منتشر شـده در ایـن سـال بـر خـدمات دیجیتـال تأکیـد          اند.  مقاله  کتابداران ایرانی داشته

  اند.    داشته
شـود موضـوع مرجـع دیجیتـال همچنـان مـورد توجـه          نیز مشـاهده مـی   1390در سال  

هـاي   پژوهشگران ایرانی بـوده اسـت و کتابـداران را بـه فراسـت انداختـه اسـت تـا سرفصـل         
ها تا چه میزان نیازهاي آموزشی و  آموزشی رشته را مدنظر قرار دهند تا دریابند این سرفصل

  سازند.   برآورده میمهارتی دانشجویان کتابداري را 
، تمـام مقـاالت فارسـی بـر     1390ي   شـود کـه در پـنج سـال نخسـت دهـه        مشاهده می 

خدمات جدید اطالعاتی یعنـی آنچـه خـدمات اطالعـاتی، خـدمات الکترونیکـی، خـدمات        
انـد و ایـن امـر ناشـی از        شود تمرکـز داشـته    دیجیتالی، خدمات مجازي و مانند آن نامیده می
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رسـانی حـاکم اسـت و      هـا و مراکـز اطـالع     ه در دنیاي امـروزي بـر کتابخانـه   واقعیتی است ک
گونه مراکز باید فعاالنه با تحوالت مواجه شوند و نه به صـورت   گویاي این امر است که این

فقط یک مقاله در ایـن حـوزه منتشـر شـده      1350انفعالی.  معلوم نیست به چه علت در  سال 
مقاله در این موضوع منتشر نگردیده اسـت.  بررسـی علـل     هیچ 1360تر در دهه  است و مهم

فقـط   1393تواند مورد توجه و عالقه پژوهشگران این حوزه باشد.  در سال   این وضعیت می
منـابع  "اي در موضـوع    منتشـر شـده اسـت و هـیچ مقالـه      "خدمات مرجع"دو مقاله در زمینه 

ها، تک نویسـنده    اله در برخی سالبه چاپ نرسیده است.  بررسی علل عدم انتشار مق "مرجع
هاي تجربـی و تمرکـز نویسـندگان و      بودن بیش از نیمی از مقاالت، عدم استفاده از پژوهش

  هاي آتی باشد.   تواند موضوع پژوهش  هاي توصیفی می  پژوهشگران بر پژوهش

  پیشنهادهاي پژوهش
سوي الکترونیکی و دیجیتالی شدن و با توجه بـه   ها به با توجه به سوق یافتن کتابخانه .1
هاي پژوهش حاضر حـاکی از تمرکـز نویسـندگان بـر مباحـث مربـوط بـه ایـن نـوع از           یافته

هاي دروس رشته علم اطالعـات و   گردد سرفصل ، پیشنهاد می1390ها از آغاز دهه  کتابخانه
  بر این حوزه داشته باشند.   شناسی تمرکز بیشتري دانش

عدم انتشار مقاله یا تعـداد نـاچیز مقـاالت منتشـره در برخـی موضـوعات در بعضـی         .2
هـاي آن بتـوان بـراي آینـده      هـا  مـورد پـژوهش علمـی قـرار گیـرد تـا بـر اسـاس یافتـه           سال

 گیري نمود.  تصمیم
ه توانـد حـاکی از روحیـ    نیمـی از مقـاالت منتشـره مـی     آرتک نویسنده بودن بـیش   .3

ویـژه   ضعیف مشارکت پژوهشگران ایرانی باشد، با توجه به تخصصی شدن موضوعات و بـه 
شناسی، انجام تحقیقات گروهـی و مشـارکتی    اي بودن رشته علم اطالعات و دانش رشته میان

 گردد.  پیشنهاد می
سوي انجام تحقیقات تجربـی یـا شـبه تجربـی روي      گردد پژوهشگران به پیشنهاد می .4

عالوه، روایی و پایایی ابزارهـاي مـورد    تر دست یابند.  به تر و ملموس تایج عینیآورند تا به ن
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هاي محقق ساخته پیش از کـاربرد، توسـط منبـع معتبـري ازجملـه       ویژه پرسشنامه استفاده و به
 انجمن کتابداري مورد تأیید قرار گیرد. 

مات مرجع منتشـر  اي در زمینه منابع و خد هیچ مقاله 1360در دهه  که نیابا توجه به  .5
نشده است در حالی که آموزش دانشگاهی کتابداري در سطح کارشناسـی ارشـد در ایـران    

شـود علـل ایـن امـر مـورد       قبل از آن آغاز شده بود جاي تأمل و شگفتی دارد.  پیشـنهاد مـی  
 پژوهش قرار گیرد. 
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  فهرست منابع
مراکـز   هـا و  وین بـه ارائـه خـدمات در کتابخانـه    خدمات مرجع دیجیتال رویکـردي نـ  ).  « 1387آشیم،م؛ سیدقطبی،م( -

 ).  2(9، ارتباط علمی ،»رسانی اطالع
؛ ترجمـه مجیـد   » هـاي تشخیصـی در مـذاکره پرسـش کـاوي در خـدمت مرجـع        کـاربرد سـازه  ).  «1378آفوالبی، م( -

  .  43-36): 2و  1(15رسانی، حیدري، اطالع
هـاي دانشـکده فنـی دختـران      ارائه پیشنهادي براي ایجاد طرح میـز دیجیتـال در کتابخانـه   ).  «1391اباذري،ز؛ دلشاد،ا( -

  .  23-1):18(5رسانی و فناوري اطالعات)، شناسی(علوم کتابداري و اطالع ، دانش» دکتر شریعتی "تهران
؛ ترجمـه ابـراهیم افشـار،    » هـاي کمـی   یـاس سنجش خوبی خدمات کتابخانه: چارچوب کلی بـراي مق ) .  «1385ر( ار، -

  .   250 -229فصلنامه کتاب، ص 
هـاي وابسـته بـه     سـنجی ارائـه خـدمات کتابـداري بـالینی در بیمارسـتان       امکـان )  . « 1387اسعدي شالی، ع؛ بـاقري، م(  -

  .  138-113):47(42، کتابداري،»دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  .   27-18): 1(13اي، رشد آموزش علوم اجتماعی ،  درخدمات کتابخانه افزارهاي اجتماعی ). نرم1388اصنافی، ا( -
رسانی و محتواي آموزشـی   هاي خدمات مرجع و اطالع میزان انطباق مهارت).  «1390التماسی،مهشید؛ فهیم نیا،فاطمه( -

-193):3(14-رسـانی  ،کتابداري و اطـالع » اي سرفصل دانشگاه تهران) هاي دانشگاهی (مطالعه موردي و مقایسه سرفصل
223  .  

هاي دانشگاه فردوسی از دیدگاه کـاربران و   مقایسه سنجش کیفیت خدمات کتابخانه).  «1387باباغیبی، ن؛ فتاحی، ر( -
  .  274-255):4(11رسانی، ، کتابداري و اطالع» کتابداران با استفاده از ابزار الیب کوآل

  .   66-61):10رسانی، ( یابی و اطالع ، اطالع» خدمات مرجع دیجیتال در دنیاي مجازي).  «1387باقریان، ن( -
خدمات مرجع در عصر دیجیتال: تجزیـه و تحلیـل منـابع    ).  «1384برادفورد ،جین تی ؛ کاستلو،باربارا ؛لینالت، رابرت( -
  ).3(5،ترجمه علی نجفی، نما ، » کاررفته براي پاسخگویی به سؤاالت مرجع به
  .   57-54):4(14اب ماه کلیات، ، کت»اصول کار مرجع ).  «1390بیگدلی،ز( -
-135): 2و  1(8، علوم تربیتی و روانشناسـی، »ها پیدایش و گسترش خدمات مرجع در کتابخانه).  «1380(-------- -

154  .  
هاي تهـران، تربیـت مـدرس و الزهـرا و مقایسـه       ارزیابی منابع مرجع هنر دانشگاه).  «1386؛ مهرتاش،پونه(-------- -
  .  122-95): 1(3، مجله پژوهشهاي تربیتی و روانشناختی، » ك و نیازهاي استادان و دانشجویان هنرها با معیارهاي مال آن

  .  73-67):1(14؛ ترجمه فائزه طباطبایی، کتاب ماه کلیات،» ارزیابی خدمات مرجع بر خط) .  «1389پمرانتز، ج( -
  .  58-48): 6(، کتابداري، »خدمات و مراجعات براي استفاده کنندگان).  «1355تجدد، ن( -
  .  111-91،: 3؛ ترجمه علیرضا بهمن آبادي، فصلنامه کتاب،» آموزش مرجع و تکنولوژي).  «1371جکسون، م( -
هـاي   هـاي مرکـزي برتـرین دانشـگاه     ارزیابی محتوایی میز مرجع دیجیتال کتابخانـه ).  «1392جمشیدي قهفرخی، ف( -

  .  10-1): 4(2ها و خدمات اطالعاتی، ، فصلنامه نظام» وزارت علوم،تحقیقات و فناوري
  .  87-81): 54، فصلنامه کتاب، (» مصاحبه مرجع پست الکترونی و).  «1382جناب زاده، ر( -
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، کتابـداري و  » هاي مرجـع  هاي نوین پاسخگویی به پرسش خدمات مرجع الکترونیکی: شیوه) .  «1382ن زاده، م(حس -
  .  107-97):4(6رسانی، اطالع

  .  22-13: 65، فصلنامه کتاب، » ارائه خدمات مرجع در محیط الکترونیک).  «1385حمیدي، ع( -
  .  308-279):1(11رسانی،  ، فصلنامه کتابداري و اطالع» گذاري منابع و خدمات اطالعاتی قیمت).  «1387حیدري، غ( -
، » هـاي آمـوزش الکترونیکـی در ایـران     اي:حلقـه مفقـوده در برنامـه    خدمات کتابخانـه ).  «1389خاصه، ع؛ کرمی، ن( -

  .  145-133):82فصلنامه کتاب؛(
هـاي عمـومی    ی در کتابخانهسنجی ارائه خدمات مرجع الکترونیک امکان).  «1394خدامی،م؛ درودي،ف؛  سالجقه،م ( -

  .  571-553): 3(20هاي عمومی،  رسانی و کتابخانه ، تحقیقات اطالع» شهر تهران
  .  16-5): 2و  1(15، پیام کتابخانه، » هاي مجازي رسانی در کتابخانه تحول خدمات اطالع).  «1382داودیان، ف( -
، فصـلنامه کتـاب.    » العه کتابشناختی و منابع مرجـع فرهنگی و تاریخی در مط -رویکرد اجتماعی).  «1381داورپناه، م( -
3)2 :(95-104  .  
کتـاب مـاه کلیـات ،    ، » کتابخانـه ملـی ایـران    کم بینایـان خـدمات ویـژه در    کتابخانه نابینایان و).  «1387درودي، ف( -

  .  77 -70دي:
، فصـلنامه  » 1358-77اي روند انتشـار منـابع مرجـع فارسـی در رشـته علـوم و فنـاوري در سـاله        ).  «1379دري فر، ن ( -

  .  48 -23): 2(3رسانی،  کتابداري و اطالع
 ؛ ترجمـه ایـرج مـرادي، اندیشـه و    » سواد اطالعاتی در محیط مرجع: آمـادگی بـراي آینـده   ).  «1393رادر، هانلر. ب ( -

 راهبرد.  
هاي اطالعاتی بـر اسـتفاده کـاربران از خـدمات      آوري فن).  «1390رئیسی، صدیقه ؛ جوکار،عبدالرسول؛ پاپی، احمد( -

-884): 6(8، مـدیریت اطالعـات سـالمت،    » هاي ایران هاي مرکزي دانشگاه مرجع: از دیدگاه کتابداران مرجع کتابخانه
893  .  

یـابی و   ، اطـالع » هـاي مرجـع   نـو بـه پاسـخگویی پرسـش     خـدمات مرجـع دیجیتـالی: رویکـردي    ).  «1387رفوآ، ش ( -
  .  82-42): 7رسانی، ( اطالع

سنجی ایجـاد خـدمات مرجـع الکترونیکـی بـا دیـدگاه کـاربر محـور مطالعـه           امکان). « 1392زارعی، ه؛ سکندري،م ( -
کتابـداري و  شناسـی(علوم   ، دانـش » موردي: کتابخانه مرکـزي دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد علـوم و تحقیقـات تهـران       

  .  34-23): 23(6رسانی و فناوري اطالعات)، اطالع
هـا و مراکـز    :رویکـردي نـو در ارتقـاء خـدمات کتابخانـه     2فنـاوري وب ).  «1390زاهدي انارکی، ر؛ سلیمان زاده، ن( -

  .  73-64): 7(14، کتاب ماه کلیات؛ » رسانی دانشگاهی اطالع
هـا،موزه هـا و    سـازمان کتابخانـه  "پرسش از کتابدار"به سامانه خدمات مرجع دیجیتالی با نگاهی).  «1389زبردست،م( -

  ).  6(2، شمسه، » مراکز اسناد آستان قدس رضوي
هاي دانشگاه فردوسـی مشـهد از    هاي مرجع چاپی و تخصصی کتابخانه ارزیابی کتاب).  «1384سلیمانی، م؛ پریرخ، م( -

  .  32-9): 1(8رسانی،  بداري و اطالع، فصلنامه کتا» نظر روزآمدي، اعتبار،جامعیت و تعادل موضوعی
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، کتـاب مـاه   » هـاي کریشـان کومـار در نگـارش کتـاب مرجـع شناسـی التـین         اندیشه).  «1389شعبانی، ا؛ لشکري، ز( -
  .  20-16): 1(14کلیات،

اندازي  پورتال جامع کتابخانه ملی بـراي ارائـه خـدمات مشـترك      نیازهاي  راه پیش).  «1391شهرابی،ر؛ خسروي،ف( -
  .  72-60: 92، فصلنامه مطالعات ملی کتابداري و سازماندهی اطالعات، » اي تابخانهک بین

ي  معلـم و شـهید بهشـتی دربـاره     هـاي تهران،تربیـت   بررسی نگرش دانشجویان دانشـگاه ).  «1388شیرزاد،م؛ سپهر،ف( -
عمومی (پیام کتابخانه سابق)،  هاي رسانی و کتابخانه ، تحقیقات اطالع» ها هاي آن دانشگاه رسانی کتابخانه خدمات اطالع

15)2 :(123-142  .  
: 39، کتابـداري،  » رسـانی  وري در خـدمات جسـتجو و بازیـابی اطالعـات در بخـش اطـالع       بهره).  «1381شهبازي، م( -

157-174  .  
ي بـا  ا کتابخانـه ي ابعـاد کیفیـت خـدمات    بنـد  رتبـه شناسـایی و  « ). 1387صیادي تورانلو، ح؛ منصوري، ح؛ جمالی، ر( -
  .  238-211): 4(11ی، رسان و اطالع، کتابداري » هاي دانشگاه یزد) کرد فازي(مطالعه مورد: کتابخانهروی

ارائه الگویی براي میـز مرجـع دیجیتـالی مرکـز اسـناد و کتابخانـه ملـی        ).  «1386عصاره،ف؛ بیگدلی،ز ؛ منصوري،ع( -
 ، کتابـداري و » هـاي ملـی جهـان    تابخانـه جمهوري اسالمی ایران بر اساس تحلیل محتـوایی میزهـاي مرجـع دیجیتـالی ک    

  .  148-125): 3(10رسانی ، اطالع
،کتابـــداري و » هـــا بررســـی کـــاربرد اصـــول بازاریـــابی  محصـــوالت و خـــدمات کتابخانـــه).  «1385علیـــزاده، ح( -

  .  126-109): 4(9رسانی، اطالع
نظـران   برخـی صـاحب   در مراجـع تخصصـی و از دیـدگاه    "مفهـوم اطالعـات  "اطالعـات چیسـت؟   ).  «1384عینـی،ا(  -

  .  34-29): 61، فصلنامه کتاب (» کتابداري
  .  90-75:  3، فصلنامه کتاب، » خدمات مکانیزه مرجع).  «1371غائبی، ا( -
هـاي مجـالس قانونگـذاري     بررسی آماري خدمات مرجع الکترونیک در حوزه اسناد در کتابخانه).  «1390غنیان، ش( -

  .  437-427: )4(1، فصلنامه اسناد بهارستان،» جهان
هاي مرجـع کودکـان و نوجوانـان بـر یـادگیري:       تأثیر نقش ساختار کتاب).  «1388فراشباشی آستانه،م؛ صیاد عبدي،ا( -

  .  49-41: 86، فصلنامه کتاب،» مرور ادبیات
خدمات مرجع الکترونیکی در کتابخانـه مرکـزي و مرکـز     بررسی ضرورت ایجاد« ). 1389(فهیم نیا، ف؛  مظفري، ط -

  .  34 -13: )54(44رسانی دانشگاهی ؛  تحقیقات کتابداري و اطالع ،» دانشگاه تهران با دیدگاه کاربر محوراسناد 
  ). 4و  3(13رسانی، ، اطالع» کنندگان خدمات مرجع و رضایت استفاده).  «1376فیضی،ع( -
، ماهنامـه  » افت و خیز در زبان ترجمه (نقدي بر ترجمه کتاب مرجع شناسی ویلیـام ا.  کـتس)  ).  «1386قاسم زاده، ع( -

  .  91-85): 4کتاب ماه ادبیات،(
  .  124-99): 42(38، کتابداري،»هاي دانشگاهی خدمات مرجع دیجیتالی در کتابخانه).  «1383قانع، م( -
، »هــاي دانشــگاه آزاد خوزســتان ان رضــایت دانشــجویان از خــدمات کتابخانــهبررســی میــز).  «1380کاشــانی زاده، ا( -

  .   58-38فصلنامه کتاب،زمستان: 
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؛ ترجمـه ملیحـه خـوش تـراش سـندي،      »مرجع سیار:نگرشی نو در ارائه خدمات به کـاربران  ).  «1380کورتویس، م ( -
  .  127-121): 4(12فصلنامه کتاب، 

، ترجمـه  »اي تال: گام تکاملی آینده بـراي انتشـار منـابع مرجـع چندرسـانه     دیسک ویدئویی دیجی) . «1378کوشا، ك( -
  .  10-6): 4(9بشیري،پیام کتابخانه ،  جواد

  .  92-73، فصلنامه کتاب، بهار و تابستان: »اي در خدمات مرجع استفاده از منابع چندرسانه).  «1376کوشا، ك( -
؛ ترجمه مریم رحمتی تاش،  7/24هاي آنالین  کتابخانه ). خدمات مرجع مجازي:1387کومار، م؛ موار، جی. کی.  و( -

  .  27-23): 17رسانی،  ( یابی و اطالع اطالع
یــابی، نیازهــاي اطالعــاتی،  و رفتــار  وجــوي اطالعــات: بررســی تحقیقــات دربــاره اطــالع ).  جســت2006کــیس، د ( -

صـدیقه طـاهرزاده موسـویان.  اهـواز:      اطالعاتی.  ویرایش دوم.  ترجمه زاهد بیگدلی، شبنم شاهینی، روح اله خـادمی و 
  .  1393دانشگاه شهید چمران، 

  .  85-69، فصلنامه کتاب، پاییز و زمستان: »رسانی و تغییر روند خدمات مرجع اطالع).  «1374گیلوري، ع ( -
؛ ترجمـه عبـاس   »نقاط دسترسی مرجع دیجیتال:یک تحلیـل کـاربردي  ).  «1389لویس ،ك.  ؛ گروت ،سندرا ال.  د ( -

  ).  2(16می؛ حمید کشاورز، ارتباط علمی ،اسال
، فصلنامه کتـاب ،پـاییز و   »رسانی و جهاد علمی جهاد پشتیبانی از خدمات مرجع در مرکز اطالع).  «1377محسنی، ح( -

  .  142-132زمستان: 
افزارهاي اجتماعی: ابزارهایی جهـت ارائـه خـدمات     نرم).  «1391محمداسماعیل، ص ؛ موحدي، ف؛ زرین آبادي، ز( -

  .  77 -70): 10(15، کتاب ماه کلیات ، »رسانی ها و مراکز اطالع واسطه به کاربران کتابخانه اطالعاتی آسان و بی
 75، فصـلنامه کتـاب   »رسـانی  و کارکردهاي آن در کتابداري و اطالعRSS).  «1387(محمداسماعیل، ص؛ نیکخواه، ز -
:13-22    

ات مرجـع مجـازي سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی ایـران از        ارزیابی محیط رابط کاربر خـدم ).  «1391محمدي، ف( -
  .  12-1) :3(1ها و خدمات اطالعاتی ، ، فصلنامه نظام»دیدگاه کاربران

  .  43-40) : 4(16، کتاب ماه کلیات،»مرجع شناسی سرشت و ساختار منابع مرجع).  «1392محمدي استانی، م( -
) 11(16، کتاب مـاه کلیـات، سـال    »و الکترونیکی(انگلیسی)منابع مرجع تخصصی چاپی ).  «1392محمدي استانی، م( -
:44-47  .  

  .   27-9: 3، فصلنامه کتاب،» خدمات مرجع).  «1371مرادي، ن( -
هــاي مرکــزي واحــدهاي دانشــگاه آزاد  بررســی انــواع خــدمات مرجــع در کتابخانــه).  «1390مــرادي،ا ؛ حریــري،ن( -

  .  50-39) : 13(4رسانی و فناوري اطالعات)،  عشناسی(علوم کتابداري و اطال ، فصلنامه دانش»اسالمی
؛ ترجمـه اسـداهللا آزاد، پیـام    »کیفیـت گرایـی: رهبـرد دمینـگ در خـدمات کتابخانـه      ).  «1372مکی، ت؛ مکـی، ك(  -

  .  45-37) : 1(3کتابخانه،
  .  21-18، کتاب ماه کلیات، مهر: » رسانی نگاهی بر خدمات مرجع و اطالع).  «1388منصوریان،ي( -
رسـانی تخصصـی شـهر     سنجی ارائـه خـدمات مرجـع الکترونیکـی در مراکـز اطـالع       امکان). «1385بایی، ا(نقی مهرط -

  .  231-213) : 45(40، کتابداري،»تهران
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: 60، فصـلنامه کتـاب،   »هـاي دانشـگاهی   همایش ویـدئویی و خـدمات مرجـع در کتابخانـه    ).  «1383نقی مهرطیابی، ا( -
103-113    

  .  227-209) :44(39، کتابداري،»استانداردها در خدمات مرجع نیازي). «1384فظی، ح(نقی مهر طبایی، ا؛ علیپور حا -
  .  35-24، کتاب ماه کلیات ،آبان: »2اي مبتنی بر وب : خدمات کتابخانه2کتابخانه ). «1387نوروزي،ع( -
ه بـین  هـاي مرجـع فارسـی چـاپی کودکـان و نوجوانـان منتشـر شـد         بررسی کتـاب ).  «1394نوروزي،ي؛ فلسفین، س( -

-325):2(21هـاي عمـومی،   رسـانی و کتابخانـه   ، تحقیقـات اطـالع  »از نظر اعتبار وسعت و کیفیت  1385-1390هاي  سال
339  .  

هـاي دانشـگاهی ایـران بـر      ارائه الگویی براي میز مرجـع دیجیتـال کتابخانـه   ).  «1390نوشین فرد،ف؛ اسماعیل زاده،آ( -
شناسـی(علوم کتابـداري و    ، دانـش »هـاي برتـر دنیـا    هـاي دانشـگاه   اساس تحلیل محتـواي میـز مرجـع دیجیتـال کتابخانـه     

  .  116-99) : 12(3رسانی و فناوري اطالعات) ، اطالع
هـاي تخصصـی دولتـی شـهر      هاي ارائه خدمات اطالعاتی در کتابخانه بررسی زیرساخت).  «1385ده حقی،س(ولی زا -

  .  28-13) : 67، فصلنامه کتاب،(»تهران
کنیم؟ الگـویی بـراي ارزیـابی و توسـعه خـدمات       آیا به راستی ما به کاربرانمان ارائه خدمت می). «1379هاملشاي، م( -

  .  40-39، : کتاب ماه کلیات/آذر و دي، یا مکتبی فرد؛ ترجمه  رو»مرجع در اینترنت
  ).  2(7ارتباط علمی،، »ی به آنرسان اطالعو مراکز  ها کتابخانهپست الکترونیکی و نیاز «). 1386یاري فیروزآبادي،ح( -
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