
  ...در مقایسۀ استفاده از منابع الکترونیکی خریداري شده 
  1هاي دانشگاه تهران و تبریز  در بخش مرجع کتابخانه

 
   2فائقه محمدي 
  3محمد حسین عبدالحسین زاده

 
 چکیده

به شیوة پیمایشی توصیفی، به منظور تعیین وضـعیت اسـتفاده از منـابع اطالعـاتی خریـداري شـده        این پژوهش
 در بخش مرجع انجـام  86-85 کتابخانه هاي مرکزي و دانشکده اي دانشگاه تهران و تبریز در سال تحصیلی             اینترنتی در 
هاي مربوط بـه   براي گردآوري داده. دهند   کتابخانۀ این دو دانشگاه، جامعۀ آماري پژوهش را تشکیل می          33. شده است 

ها توسط مسئوالن بخش مرجع تکمیـل   این پرسشنامه. فاده شداستفاده و یا عدم استفاده از منابع اینترنتی، از پرسشنامه است    
 براي پاسخگویی در بخش مرجع از این 86-85 کتابخانه در سال تحصیلی 15 کتابخانۀ مورد بررسی، تنها 33از بین . شدند

یی بـه سـؤالها، در   مهمترین دلیل استفاده از منابع اینترنتی براي پاسـخگو    . اند  نوع منابع اطالعاتی اینترنتی استفاده کرده     
هاي الکترونیکی بیشترین درصد را به خود  در بین انواع منابع اینترنتی، نشریه   . رابطه با انجام پژوهشهاي وسیع بوده است      

نبـودِ  . انـد  هاي الکترونیکی کمترین استفاده را در بین سایر منابع الکترونیکی داشته   نامه  اند و کتابها و پایان      اختصاص داده 
 .افزاري، مهمترین علت استفاده نکردن از منابع اینترنتی گزارش شده است ت افزاري و نرمامکانات سخ

  .هاي دانشگاه تهران هاي دانشگاه تبریز، کتابخانه منابع اطالعاتی اینترنتی، خدمات مرجع،کتابخانه: ها کلیدواژه
  مقدمه

رسانی  شود، یاري یاد می» نیرسا خدمات مرجع و اطالع«مفهوم خدمات مرجع که گاهی از آن به عنوان       
  ).Bung, 1999(کننده به منظور دستیابی به اطالعات است  به استفاده

-رسانی را فراهم آوردن چنین خـدماتی تـشکیل  مـی       هستۀ اصلی فعالیتهاي تخصصی کتابداري و اطالع      
  مـک «به گفتـۀ  . استبا ظهور فناوري جدید، ارائۀ چنین خدماتی در عرصۀ کتابداري اهمیت بیشتري یافته       . دهد
اي به خواننده است تا او را در یـافتن مـوادي کـه جوابگـوي نیازهـاي اوسـت،        خدمت مرجع، خدمت ویژه   «: »لر

کند؛ سرعت دستیابی به منـابع و   توجه به مضمون تعریف فوق دو شاخص مهم را در ذهن تداعی می        . یاري کند 
   ).(Tenopir, 2001نامحدود بودن دامنۀ دسترسی به آنها 

. در شرایط کنونی، با وجود شبکه جهانی اینترنت، دستیابی سریع به منابع اطالعـاتی میـسرگردیده اسـت            
توانند از طریق امکانات وسیع این ابزار توانمنـد اطالعـاتی، بـه منـابع اطالعـاتی مـشترك        ها می   همچنین کتابخانه 

هـا بـه    اد اشتراك جستجوي پیوسته و پایگاه دادهها به ایج دانشگاه. انبوهی دسترسی داشته و از آنها استفاده کنند    

                                                        
 زي دانشگاه تبريوهشژ معاونت پيت مالي با حمايگزارش طرح پژوهش. ۱
  زي دانشگاه تبريئت علميعضو ه. ۲
 زيتبر دانشگاه يئت علميعضو ه. ۳



جستجوي پیوستۀ کتابـشناختی  . ها تأکید دارند    صورت گسترده براي دانشجویان و اعضاي هیئت علمی دانشکده        
تـوان   منابع و نیز متن کامل منابع، چنان در صحنۀ مرجع کتابخانه هاي دانشگاهی وارد گردیده که به سـختی مـی     

هاي دانشگاهی براي پاسـخگویی بـه سـؤالهاي     امروزه کتابخانه. شده است ی قبالً ارائه نمیباور کرد چنین خدمات  
هـا بخـصوص منـابع چـاپی تأکیـد       مرجع، بر استفاده از جستجوي پیوسته به جاي استفاده از سـایر منـابع و رسـانه    

ا صـرف خریـد منـابع    ها، بخش عظیمـی از بودجـه سـاالنه اختـصاص یافتـه بـه آنهـ            ، لذا در بیشتر دانشگاه    4دارند
باشند ـ چـه در داخـل     منابع مذکور براي کسانی که مجاز به استفاده از آنها می. شود اطالعاتی مرجع اینترنتی می

و یا خارج از کتابخانه ـ بدون هیچ محدودیتی قابل دسترسند؛ از این رو، در این تحقیق صرفاً به وضعیت استفاده  
هاي تابعه دو دانشگاه تبریز و تهران، بـه   هاي مرکزي و دانشکده     ع کتابخانه از منابع مذکور توسط کتابداران مرج     

  . ، پرداخته شده است86ـ85منظور پاسخگویی به نیازهاي مراجعان به محل کتابخانه در طی سال تحصیلی 
  

  بیان مسئله
لف مـورد  او اطالعات را براي هدفهاي گوناگون در شکلهاي مخت. نیاز انسان به اطالعات نامحدود است 

هاي دانشگاهی حجم انبـوهی از منـابع اطالعـاتی را در اختیـار دارنـد و         کتابخانه. دهد  جستجو و استفاده قرار می    
هـاي   با توجه به نقش مهم کتابخانه. دهند خدمات گوناگونی را براي ایفاي وظایف آموزشی و پژوهشی ارائه می 

کتابـداران ایـن   . کننـد  ی فعالیتهـاي دانـشگاهی یـاد مـی    دانشگاهی، در اغلب موارد از آنها بـه عنـوان هـسته اصـل         
کنندگان به آنها، به استفاده از منابع اطالعاتی با کیفیت مطلوب و  ها براي رفع نیازهاي اطالعاتی مراجعه کتابخانه

ن یکی از ابزارهاي معمول استفاده در بـی . باشند قابل اطمینان در شکلهاي مختلف چاپی و الکترونیکی نیازمند می 
هـاي کـشور مـی باشـندکه در      از بزرگترین دانـشگاه سازمان  دانشگاه تبریز و تهران دو      . کتابداران، اینترنت است  

دار وظایف   نفر دانشجوي تحصیالت تکمیلی، عهده 9484 نفر عضو هیئت علمی و       1927  با مجموع سال جاري   
 و هـشتاد هـزار دالر توسـط ایـن دو      جمعاً مبلغی حدود یک میلیـون 2006در سال  . آموزشی وپژوهشی بوده اند   

هایشان به منظور تأمین منابع اطالعاتی الکترونیکی هزینه شده  دانشگاه از محل بودجه اختصاص یافته به کتابخانه       
هـاي   پذیري منابع مذکور از طریق اینترنت و امکان استفاده از اینترنت در کلیه کتابخانه    با توجه به دسترس   . است

هـاي تابعـه بـه منظـور ارائـه       اهی از وضعیت استفاده از منابع اطالعـاتی اینترنتـی در کتابخانـه         هر دو دانشگاه، آگ   
خدمات به استفاده کنندگان و بررسی امکانات و محدودیتهاي موجود بر سر راه استفاده بهینه از منابع خریداري    

 سـطح ارائـه خـدمات در ایـن     تواند گامی مثبت جهـت ارتقـاي        شده اینترنتی در کتابخانه هاي مورد بررسی، می       
  .ها تلقی شود کتابخانه

  
  هدفهاي پژوهش

 مرکـزي  هـاي اینترنتی در کتابخانه   شده منابع اطالعاتی خریداري   از استفاده هدف اصلی، تعیین وضعیت   
کننـدگان از   بـه اسـتفاده  مرجـع توسـط کتابـداران    اي دو دانشگاه تبریز و تهـران بـراي ارائـه خـدمات      و دانشکده 
  . هاي مذکور استکتابخانه

  هدفهاي ویژه
                                                        

 .همان منبع. ۱



  .مطالعه هاي مورد  تعیین علل مؤثر بر استفاده و عدم استفاده از منابع اینترنتی در کتابخانه-1
  .شوند  تعیین انواع سؤالهایی که از طریق منابع اینترنتی توسط کتابداران  پاسخ داده می-2
   .راي پاسخگویی به سؤالهاي مرجع دارندکه بیشترین استفاده را بی  تعیین انواع منابع اینترنت-3
 کننـدگان   بـراي پاسـخگویی بـه سـؤالهاي اسـتفاده     )ایمیـل (پست الکترونیکی  تعیین میزان استفاده از      - 4

  .توسط کتابداران مرجع 
  

   تعریف عملیاتی
ــ    خریـداري شـده توسـط دانـشگاه     اطالعـاتی الکترونیکـی  منابعدر این تحقیق، منظور از منابع اینترنتی،       

این منابع به وسیلۀ اینترنـت و از طریـق وب   . ها و منابع مرجع الکترونیکی ـ است  نامه ها، کتابها، پایان شامل نشریه
  .توانند از منابع مذکور استفاده کنند، قابل دسترسند هایی که می سایت دانشگاه براي افراد و کتابخانه

  
  سؤالهاي پژوهش

  ؟از منابع اینترنتی خریداري شده توسط دانشگاه  کدامند دالیل مؤثر در استفادة کتابداران -1
  ) به ترتیب اهمیت(شوند؟   چه نوع سؤالهایی از طریق منابع اینترنتی بیشتر پاسخ داده می- 2
بـه ترتیـب    (براي پاسخگویی به سؤالهاي مرجع بیشتر کاربرد دارد؟ منابع اینترنتی  کدام نوع از انواع    – 3
  )اهمیت

براي پاسخگویی به سؤالهاي مرجع توسـط کتابـداران     ) ایمیل(پست الکترونیکی   اده از    وضعیت استف  - 4
  چگونه است؟ 

    
  جامعۀ مورد مطالعه

هـا و مراکـز آموزشـی     هاي کلیۀ دانشکده هاي مرکزي و کتابخانه  جامعۀ پژوهش، بخش مرجع  کتابخانه  
کتابخانـه  17از این تعداد . اند  کتابخانه33ع شامل باشند که در مجمو وابسته به دانشگاه تبریز و دانشگاه تهران می      

  . اند کتابخانه به دانشگاه تبریز وابسته16به دانشگاه تهران و 
  

 روش پژوهش
.  این پژوهش به شیوة پیمایشی ـ توصیفی انجام شده و ابـزار گـردآوري داده هـا  پرسـشنامه بـوده اسـت       

مرجع اینترنتـی  استفاده از منابع  ارد استفاده و هم عدم  طراحی شده که هم مو     در دو بخش  پرسشنامه این پژوهش    
  .شود را شامل میخریداري شده موجود در کتابخانه هاي مورد پژوهش 

 مـذکور  از منـابع  85-86تحـصیلی  در سـال  هـایی کـه   کتابخانـه  .استفاده مربـوط اسـت   بخش اول به عدم  
ایـن  .  مربـوط اسـت  مرجـع اینترنتـی  ستفاده از منـابع  بخش دوم به ا. اند اند، به این بخش پاسخ داده      استفاده نکرده 

انـد، پاسـخ داده     کـرده  اسـتفاده مذکور از منابع 85-86تحصیلی در طی سال هایی که   کتابخانهبخش فقط توسط    
در ضمن، در ابتداي پرسشنامه تعدادي سؤال طراحی شده که هر دو گروه به طور مـشترك بـه آنهـا            . شده است 



 جامعۀ مورد پژوهش که بـه  کتابداران مرجع  ازش روایی پرسشنامه، از نظرهاي تعدادي سنجبراي. اند پاسخ داده 
 عدد بین افراد مذکور 10بدین منظور، پرسشنامۀ اولیه به تعداد . اند، استفاده گردید شده صورت تصادفی انتخاب  

  . شدتوزیع و پرشسنامۀ نهایی پس از اعمال نظرها و اصالحات در پرسشنامۀ مقدماتی، تهیه 
 33تمـامی  . شـد  را شامل مـی هفتۀ اول مرداد تا اواخر هفتۀ دوم شهریور    اوایل ها از   آوري داده   زمان جمع 

  .  داده شد و اطالعات آنها تجزیه و تحلیل گردیدبرگشتپرسشنامه توزیع شده 
  

  تحقیقات انجام گرفته در ایران 
ن کارهاي زیادي در این مورد انجام نگرفته بررسی منابع در موضوع  این تحقیق در ایران نشان داد تاکنو     

  . شود تنها دو مورد مشابه شناسایی شد که به اجمال شرح داده می. است
ــائی« ــا هــدف امکــان »نقــی مهرطب ــۀ خــدمات مرجــع الکترونیکــی در مراکــز    ، تحقیقــی را ب ســنجی ارائ
 مرکـز را شـامل و   95پـژوهش  جامعۀ مـورد  . رسانی و کتابخانه هاي تخصصی شهر تهران انجام داده است  اطالع

هـا نـشان داد مراکـز مـورد پـژوهش بـراي گـردآوري،         یافته. ها از پرسشنامه استفاده گردید براي گردآوري داده 
همچنین، در این تحقیق مـشخص  . کنند پردازش، ذخیره و بازیابی و اشاعۀ اطالعات در حد متوسط، استفاده می           

% 24گیرنـد و تنهـا    اي ارائۀ خدمات مرجع در حد بسیار کم بهـره مـی   مراکز مورد مطالعه، از اینترنت بر     % 44شد  
مراکز فوق از تلفیق % 88ها بیانگر این نکته بود که  سایر یافته. کنند آنها  از این ابزار در حد نسبتاً زیاد استفاده می   

ام خدمات اشـاعۀ  مراکز فوق از پست الکترونیکی براي انج. کنند خدمات مرجع سنتی و الکترونیکی استفاده می      
وضعیت این مراکز از نظر دارا بودن  . کنند  اطالعات گزینشی اطالعات و نیز خدمات مرجع استفادة چندانی نمی         

مراکز مذکور از سوي سازمان مـادر بـراي ارائـۀ    . نیروي انسانی ماهر به منظور ارائۀ خدمات مرجع، متوسط است 
  ).1385قی مهرطبائی، ن(شوند  خدمات مرجع الکترونیکی، حمایت مالی نمی

تحقیقـی را بـا هـدف تعیـین میـزان عوامـل فـردي مـؤثر بـر کـاربرد فنـاوري                   » مریم ناخدا «1384در سال   
افـزار   افـزار و نـرم   در پژوهش مذکور، منظور از فناوري عـالوه بـر سـخت   . اطالعات توسط کتابداران، انجام داد    

هـا،    کتابخانـه  افزارهاي مخصوص  هاي شخصی و نرم ل رایانه اي و ارتباطی از قبی      رایانه، فناوریهاي یکپارچۀ رایانه   
هــاي اطالعــاتی و سرویــسهایی ماننــد شــبکۀ درون ســازمانی، شــبکۀ جهــانی وب و پــست   پردازهــا، پایگــاه واژه

هـاي دانـشگاه تهـران بـا تحـصیالت       جامعۀ پژوهش شامل کلیۀ کتابداران شـاغل در کتابخانـه  . الکترونیکی است 
پـژوهش فـوق بـه شـیوة پیمایـشی      .  نفر بـود 153 در نظر گرفتن رشتۀ تحصیلی آنها به تعداد       حداقل دیپلم، بدون  

هـا نـشان داد بـین دارا بـودن مـسئولیت       یافتـه . انجام گرفت و براي گردآوري داده ها از پرسـشنامه اسـتفاده شـد             
اي  هـا، رابطـه   کتابخانـه هاي دانشگاه تهـران و میـزان کـاربرد فنـاوري در ایـن       هاي  دانشکده  متفاوت در کتابخانه  

. معناداري وجود دارد و سابقۀ کار کتابداران تأثیري بر میـزان اسـتفادة آنهـا از فنـاوري اطالعـات نداشـته اسـت             
همچنین، نتایج این تحقیق نشان داد هر چه میزان تحصیالت کتابداران بـاالتر و آشـنایی آنهـا بـا زبـان انگلیـسی                  

طبق نتایج بـه دسـت آمـده از ایـن پـژوهش،      . گردد اوري اطالعات بیشتر می  بیشتر باشد، حجم استفادة آنها از فن      
ناخـدا،  (عامل آموزش کتابداران در زمینۀ فناوري، تأثیري مهم و قابـل توجـه در افـزایش کـاربرد فنـاوري دارد          

1384.(  



  
 تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور 

  ارائـۀ خـدمات مرجـع درکتابخانـه هـاي عـضو         تحقیقـی را در مـورد      1991در سال   » تنوپیر و نیوفانگ  «
 2000 و 97، 94آنها دوباره همین تحقیق را در سـالهاي  . انجمن کتابخانه هاي  تحقیقاتی در آمریکا  انجام دادند   

براي آگاهی از نوع فرآورده هاي الکترونیکی مورد استفاده توسط کتابداران، به منظور انجام خدمات مرجع در       
ها نشان داد تمامی کتابخانه هاي مـورد مطالعـه از جـستجوي باواسـطه و بـی          یافته. تکرار کردند   این کتابخانه ها    

مـصاحبه بـا   . اکثریـت آنهـا داراي فهرسـت پیوسـته هـستند     . کنند هاي سی دي رام استفاده می واسطه و نیز پایگاه 
استفاده بهتر از منابع الکترونیکـی، بـه   ها نشان داد کاربران این کتابخانه ها براي       کتابداران مرجع در این کتابخانه    

هـا، توقعـات و تـصورات     اند با ورود چنین خدماتی به عرصۀ کتابخانه        کتابداران اظهار داشته  . آموزش نیاز دارند  
  ).(Tenopir & Neufangکاربران تغییر یافته است 

چـاپی یــا   دسترسـی کیفـی بـه منظـور کـشف نحـوة اولویـت گـذاري اسـتفاده از منـابع           »مـارك اسـتور  «
هـا نـشان داد اکثریـت     یافتـه . الکترونیکی توسط کتابداران براي پاسخگویی به سـؤالهاي مرجـع را بررسـی کـرد          

انتخاب منبع پاسخگوي چاپی یا الکترونیکی را بسته به ماهیـت سـؤال       %) 46(هاي مختلف     کتابداران در کتابخانه  
.  انـد  ر اولویت اول جستجو بـراي یـافتن پاسـخ قـرار داده    منابع الکترونیکی را د% 32 منابع چاپی و  % 22. اند  دانسته

 ایـن   در.انـد  کتابداران با استفاده از منابع اینترنتی براي ارائه خدمات  مرجع موافق بوده و آن را مفید دانـسته   % 73
تحقیق جامعه مورد مطالعه بر ضرورت آموزش استفاده از اینترنت براي پاسـخگویی بـه سـؤالهاي مرجـع تأکیـد            

  ).Stover, 2000(دان شتهدا
 را بـا هـدف بررسـی امکانـات موجـود در اسـتفاده از اینترنـت توسـط               و دیگران، تحقیقی  » حمید سعید «
 دانشگاه و 40هاي مرکزي  جامعۀ پژوهشی، کتابخانه. ها و سازمانهاي آموزش عالی پاکستان انجام دادند       دانشگاه

هاي مورد پـژوهش بایـد بـه سـؤالها جـواب       یک از کتابخانهمرکز آموزشی غیرانتفاعی بود که کتابدار ارشد هر    
هـا حـاکی از آن بـود کـه      یافتـه ) .  کتابخانـه 20(جامعه مورد مطالعه به سؤالها جـواب دادنـد     % 50حدود  . داد  می

مسائل و مشکالت اسـتفاده از اینترنـت توسـط     . هاي پاکستان به اینترنت دسترسی داشتند       حدود نیمی از کتابخانه   
افزار، مشکالت اتصال به  شبکه و نبودِ آموزشهاي الزم براي کتابداران مرجع  رد مطالعه، کمبود سخت جامعه مو 

ین انواع مـوارد اسـتفاده از اینترنـت در ارائـه خـدمات       بدر  . به منظور استفاده بهینه از اینترنت گزارش شده است        
کننـدگان، بیـشترین درصـد را بـه خـود       تفاده در پاسخگویی به سؤالهاي مرجع اساینترنت استفاده از   ،اي  کتابخانه

ــه %). 70(اختــصاص داده اســت  ــدادي از کتابخان ــه   در ضــمن،  تع ــدهاي مجموع ــراي انجــام فراین ــا ب ــازي،  ه س
ها حـاکی از آن بـود کـه از بـین تمـام        یافته.اند اي، از اینترنت استفاده کرده      نویسی و امانت بین کتابخانه      فهرست
ر این تحقیق، تنها فهرست دو کتابخانه از طریق اینترنـت قابـل دسـترس بـوده اسـت      هاي مورد بررسی د     کتابخانه

)Saeed...et al ,1999 .(   
 و نگـرش کتابـداران نـسبت بـه      ع با هدف بررسی تأثیر اینترنت بر خدمات مرج        ،»کبا عبدالعائی و مجید   «

 9کتابـداران مرجـع شـاغل در    جامعـه پژوهـشی    . اهمیت اینترنت در ارائه کـار مرجـع، تحقیقـی را انجـام دادنـد              
 در مـورد تـأثیر   ان نتایج نشان داد نظـر پاسـخگوی     . گیري بود    نفر بدون نمونه   40کتابخانه دانشگاهی مالزي جمعاً     



اکثریت آنهـا بـا جـایگزینی     .اینترنت بر افزایش کارایی و کفایت آنها در انجام خدمات مرجع، مثبت بوده است
همچنین، پاسخگویان معتقد بودند کتابداران بایـد بـراي فـراهم         . پی مخالف بودند  کامل منابع اینترنتی با منابع چا     

 آوردن خدمات مرجع مؤثر براي استفاده کنندگان، از مهارتهاي دستیابی و استفاده از اینترنت برخـوردار باشـند               
)Abdoulaye, 2000.(  

در میـز مرجـع را در دو    تصمیم گرفت سؤالهاي مطـرح شـده    استتسون تیم مرجع دانشگاه     2002در سال   
دوره دو ماهه در طول سال تحصیلی و مشخصات منابعی را که کتابداران مرجع بـراي پاسـخگویی بـه سـؤالهاي       

 برابر میـزان  6آمار نشان داد، میزان استفاده از منابع الکترونیکی پیوسته      . کردند، بررسی کند    مراجعان استفاده می  
هاي پژوهش، آموزش کتابداران مرجع، تعیـین سـطح کارمنـدان         دیگر یافته از  . استفاده از منابع چاپی بوده است     

مناسب براي ایجاد صـفحات وب و توسـعه مجموعـه کتابخانـه       منابع   مرجع، تعیین ساعات کار کتابداران و تهیۀ      
در این پژوهش، بـه جابجـایی بخـشی از بودجـه مرجـع کتابخانـه از سـمت منـابع چـاپی بـه سـمت منـابع              .است

  ).Bradford, 2005 (الکترونیکی تأکید شده است
 با هدف بررسی تأثیر دسترسی همه جانبه به منابع اینترنتـی بـر روي سـؤالهاي مرجـع              »مورراي و تچرنیز  «

 دسترسی به چهها نشان داد اگر یافته .در استرالیا، تحقیقی را انجام دادند   هاي عمومی ویکتوریا      رسیده به کتابخانه  
 طبق .ها شده، اما بر پیچیدگی سؤالها افزوده است اینترنت باعث کاهش تعداد سؤالهاي مرجع رسیده به کتابخانه        

 بـه سـؤالهاي   نتایج به دست آمده از این تحقیق، میزان استفاده از اینترنـت توسـط دانـشجویان بـراي پاسـخگویی      
کفـایتی کتابـداران را در    ها ناتوانی و بی همچنین، یافته. افزایش یافته است % 55مرجع در مقایسه با سه سال پیش        

داد  اســتفاده از منــابع اینترنتــی و آگــاهی نداشــتن آنهــا از وجــود اکثریــت منــابع موجــود در اینترنــت نــشان مــی 
)Murray, 2005.(  

هـاي   مؤسـسه  دسترسـی و اسـتفاده از اینترنـت در خـدمات مرجـع توسـط      با هدف تعیین میـزان  » دارریز«
هـاي مـورد    هـاي پـژوهش نـشان داد در کتابخانـه     یافتـه . آموزش عالی در آفریقاي جنوبی، تحقیقی را انجـام داد      

بررسی کلیۀ کتابداران مرجع به اینترنت دسترسی داشته و همگی آبونمان چندین پایگاه اطالعاتی قابل دسـترس       
هاي اطالعاتی بر روي سی دي رام و  اي که در میزان استفاده از پایگاه       در این بررسی، با مقایسه    . اند  نتی بوده اینتر

ها ـ که هر دو شکل براي کاربران قابل دسترس بود ـ انجام گرفت، مشخص شد شیوة    معادل پیوستۀ همان پایگاه
هاي این بررسی نـشان داد کلیـۀ کتابـداران مرجـع در         دیگر یافته . هاي پیوسته بوده است     غالب، استفاده از پایگاه   

آنهـا بیـشترین اسـتفاده از    . انـد  جامعۀ مورد پژوهش، براي پاسخگویی به سؤالهاي مرجع از اینترنت استفاده کرده 
اینترنت را براي پاسخگویی به سؤالهاي ارجاع آمـاده و سـؤالهایی را کـه از طریـق پـست الکترونیکـی دریافـت               

هـاي ایـن پـژوهش، کتابـداران، بـراي پاسـخگویی بـه سـؤالهاي مرجـع از           طبق یافته. اند  رش نموده اند، گزا کرده
تمـامی  . انـد    بـار در روز اسـتفاده کـرده   6 الـی  5هاي اطالعاتی خریداري شده اینترنتـی     فهرست پیوسته و پایگاه   

هـاي   هرسـت کتابخانـه و پایگـاه   اند که از طریق آن ف    سایت داشته   وب)  بجز سه مورد  (ها در این تحقیق       کتابخانه
در زمینۀ آمـوزش کتابـداران مرجـع    . اند پذیر ساخته اطالعاتی موجود در مجموعۀ خود را براي کاربران دسترس     

از % 75. انـد  هاي آموزشی شرکت نموده کتابداران در کارگاه % 85براي انجام خدمات مرجع پیوسته، نزدیک به        
. ق همکاران و یا سایر روشها، نحوة ارائۀ چنین خدماتی را فرا گرفتـه انـد  طریق خودآموز و در بقیۀ موارد از طری  



ها و سـمینارهاي آموزشـی را بـراي ارتقـاي سـطح       کتابداران استفاده از روشهاي آموزش رسمی از قبیل کارگاه       
  .)Darries, 2004 (اند دانش و مهارتهاي خود، ضروري دانسته

  
  هاي پژوهش یافته

هـا   هاي تبریز و تهران، کلیۀ کتابخانـه  اي تابعۀ دانشگاه اعم از مرکزي و دانشکده      کتابخانه، 33از مجموع   
پاسـخگویان بـه پرسـشهاي ایـن پـژوهش، مـسئوالن بخـش مرجـع         . اندها را پس از تکمیل عودت داده  پرسشنامه
اکثریـت ایـن   . ندباشـ مرد مـی % 2/24آنها زن و % 7/69باشند که  هاي تابعه دو دانشگاه تبریز و تهران می       کتابخانه

مـدرك تحـصیلی   % 5/6مدرك فوق لیـسانس و یـا بـاالتر و    %) 2/3(مدرك لیسانس و بقیه موارد    %) 1/87(افراد  
  . اند دیپلم داشته

  اطالعات توصیفی مربوط به استفادة آزمودنیها از منابع اینترنتی به تفکیک محل دانشگاه
  شرح  جمع  تهران  تبریز

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  100  15  60  9  40  6  استفاده از منابع اینترنتی

  100  18  4/44  8  6/55  10  عدم استفاده از منابع اینترنتی
  100  33  5/51  17  5/48  16  جمع

  
 گیري  نتیجه

ها  هاي تبریز و تهران، تمامی کتابخانه اي تابعه دانشگاه کتابخانه، اعم از مرکزي و دانشکده    33از مجموع   
 مورد از آنها از 15 کتابخانه، 33ها حاکی از آن است که از بین یافته. اند را پس از تکمیل برگرداندهها پرسشنامه

انـد،  هاي تابعه آنها تهیه شـده منابع اطالعاتی خریداري شده توسط دو دانشگاه مذکور که براي استفاده کتابخانه   
 کتابخانـه دیگـر در   18انـد؛ در حـالی کـه    وده  براي انجام خدمات مرجع استفاده نم  86-85در سال تحصیلی            

  .اي از منابع اینترنتی نداشته اندفاصلۀ زمانی یاد شده هیچ استفاده
سـایت همـان دانـشگاه     هاي تابعه هر دانشگاه به منابع اینترنتی موجود در وب  نظر به اینکه تمامی کتابخانه    

- بوده است، در مجموع  بیش از نیمی از کتابخانـه دسترسی داشته و امکان استفاده از آنها به طور یکسان ممکن     

هاي ایـن پـژوهش   یافته. اند  از منابع اینترنتی استفاده نکرده   86-85در سال تحصیلی    %) 5/54(هاي مورد پژوهش    
هاي آموزش عالی در  هاي مؤسسه بر روي کتابخانه2003در سال  » دارریز«هاي پژوهشی است که     برخالف یافته 

هاي تحت بررسی از منابع اینترنتی براي انجام خـدمات  نجام داد و مشاهده کرد تمامی کتابخانه    آفریقاي جنوبی ا  
  .اندمرجع بهره برده

ــافیِ       ــات ک ــتفاده نکــردن را نداشــتن امکان ــت اس ــرین عل ــژوهش، مهمت ــه پرســشهاي پ   پاســخگویان ب
عامـل کمبـود فـضاي مناسـب بـراي      افراد نیـز  % 5/34همچنین %). 4/41(اند افزاري بیان کرده    افزاري و نرم    سخت

همچنـین،  . انـد  ارائه خدمات مرجع از طریق منابع اینترنتی را دلیل استفاده نکردن خـود از ایـن منـابع بیـان نمـوده       
علتهایی از قبیل نداشتن نیروي متخصص براي ارائه این خدمات و نیز اطالع نداشتن کتابـداران مرجـع از وجـود          

هـاي پـژوهش حاضـر در زمینـۀ     یافتـه . انـد دي موانع استفاده پاسخگویان بیان شـده چنین منابعی، در اولویتهاي بع   



هـاي  افزاري براي استفاده از منابع اینترنتی در انجام خدمات مرجع، بـا یافتـه   افزاري و نرم   کمبود تجهیزات سخت  
  . در پاکستان همسوستSaeedپژوهشی

که از منابع اینترنتی استفاده %) 2/72(اران مرجع   نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد بیشتر کتابد          
ع بوده         نکرده کتابدارانی کـه از منـابع   % 8/27اند و فقط اند، با وجود استفاده نکردن، از وجود چنین امکاناتی مطلّ

الع بوده اند، از وجود چنین منابعی بی      مذکور استفاده نکرده   رنتـی  افرادي که از منابع اینت% 6/55نزدیک به . انداطّ
نیـز  % 9/39حـدود  . اندکنند، استفاده از آنها را در بخش مرجع کتابخانه خود ضروري تشخیص داده   استفاده نمی 

تنهـا درصـد بـسیار کمـی از     . اند خود بسیار ضروري عنوان کردهارائه چنین خدماتی را در بخش مرجع کتابخانه  
% 95از آنجا که نزدیک بـه  . اندیر ضروري بیان کردهوجود چنین منابع و خدماتی را در کتابخانه غ        %) 6/5(افراد  

هـاي ایـن پـژوهش در مـورد     کننـد، یافتـه  افراد ارائه چنین خدماتی را بسیار ضـروري و یـا ضـروري قلمـداد مـی         
  . کند  را تأیید می1998در سال Stover هاي تحقیق ضرورت وجود  چنین خدماتی، یافته

عــاتی مــورد نیــاز مراجعــان بــا اســتفاده از منــابع اینترنتــی،  بیــشتر  در ارتبــاط بــا  میــزان تــأمین منــابع اطال
کنندگان به بخش مرجع را با اسـتفاده از      سؤالهاي مرجع مراجعه  % 10اند کمتر از    عنوان کرده %) 40(پاسخگویان  

 پاسخگویی بـه  کننده، براي  کتابخانه استفاده15در این میان فقط دو کتابخانه از بین  . اندمنابع اینترنتی پاسخ گفته   
کـدام از   ضـمناً، هـیچ  . انـد را از طریق منابع مذکور پاسخ داده%) 75 تا 50(سؤالهاي مرجع، بیش از نصف سؤالها      

مقـادیر فـوق   . انـد از منابع اینترنتی براي پاسـخگویی بـه سـؤالها اسـتفاده نکـرده     %) 100(ها به طور کامل   کتابخانه
ایـن  .  به منظور برآوردن نیازهاي اطالعاتی مراجعان بخـش مرجـع اسـت   دهندة استفاده کم از منابع اینترنتی      نشان
هـاي متبـوع بـا هـدف      هاي هنگفت صرف شـده توسـط دانـشگاه    ها بیانگر این نکته است که با وجود هزینه      یافته

-هـاي تابعـه صـورت نمـی    استفادة وسیع و مطلوب از منابع مذکور، متأسفانه استفاده چندانی از آنها در کتابخانه       

 .باشدکند و با آن همسو می را تأیید می» نقی مهرطبایی«ها نتایج تحقیق این یافته. ذیردپ

در پاسخ به سؤال مربوط به فاصلۀ زمانی استفاده از منابع اینترنتی براي انجام خدمات مرجع در کتابخانه،          
. کننـد  منابع مذکور مراجعه میبه طور روزانه به%) 3/53(نتایج حاکی از آن است که بیش از نیمی از  کتابداران  

انـد   سؤالهاي مرجـع از طریـق ایـن منـابع پاسـخ گفتـه      % 10به کمتر از %) 40(این در حالی است که اکثریت آنها     
شود که کتابداران مرجع با وجـود تمایـل زیـاد بـه اسـتفاده از ایـن منـابع بـه          گیري می   بنابراین، نتیجه ). 4جدول  (

جام خدمات مرجع، در عمل هنگام استفاده از آنها با مشکل مواجه شده و بهرة هاي مناسب جهت انعنوان گزینه 
تواند گاه به دلیل ناتوانی کتابدار در استفاده از این منابع باشـد؛ مـثالً نداشـتن    این امر می. برندمناسبی از آنها نمی  

ابداران بـه اسـتفاده از ایـن منـابع     مهارت جستجو و بازیابی، آشنایی ناکافی با زبان انگلیسی و یا تمایل نداشتن کت 
گـاهی نیـز اسـتفاده نـامطلوب و ناکـافی از منـابع       . شـود در برخی موارد، دالیل شکست در اسـتفاده قلمـداد مـی       

ت و کیفیت خود منابع در پاسخگویی به نیازهاي اطالعاتی مراجعان در         اینترنتی می  ت ضعف در کمی تواند به علّ
هاي اي که منابع اطالعاتی آبونمان و قابل دسترس براي برخی رشته به گونههاي موضوعی گوناگون باشد،   رشته

   .تحت پوشش دانشگاه ناکافی باشد
در مورد نوع سؤالهاي پاسخ داده شده از طریق منابع اینترنتـی، پاسـخگویان بـه ترتیـب اسـتفاده از منـابع                

و دسـتیابی بـه اطالعــات   %) 28(ده پاسـخگویی بـه سـؤالهاي ارجــاع آمـا    %)  32(بـراي انجـام پژوهـشهاي وســیع    



هـاي پـژوهش    هـاي پـژوهش حاضـر، یافتـه    یافتـه . اند هاي باالیی از اهمیت دانسته   را در درجه  %)  28(کتابشناختی
در زمینۀ بیشترین میزان استفادة به عمل آمده از منابع اینترنتی براي پاسخگویی بـه    Darries انجام گرفته توسط

  . دهدورد تأیید قرار میسؤالهاي ارجاع آماده را م
هـاي الکترونیکـی دراولویـت اول     به لحاظ نوع غالب در استفاده از انواع منابع اینترنتی، استفاده از نـشریه  

بوده و ایـن در  ) 25با ضریب اهمیت (دومین منبع مورد استفاده توسط کتابداران، منابع مرجع پیوسته        . بوده است 
هـاي الکترونیکـی در درجـۀ سـوم اهمیـت بـوده  ونیـز اسـتفاده از کتابهـاي           نامـه حالی است که استفاده از پایـان      

اي کـه از    کتابخانـه 15در مجمـوع، از بـین      . الکترونیکی، درجۀ چهارم اهمیت را به خود اختـصاص داده اسـت           
امـه هـاي   اسـتفاده از پایـان ن  ) آن هم به عنوان اولویتهـاي فرعـی  ( کتابخانه 3اند، فقط  منابع اینترنتی استفاده کرده   

در این تحقیق هدف خود در %) 40(ها  این یافته با توجه به اینکه بیشتر کتابخانه. اند  الکترونیکی را گزارش نموده   
 . اند، جالب توجه است استفاده از منابع اینترنتی را  پاسخگویی به سؤالهاي دانشجویان مقطع دکتري بیان کرده

آنهـا مهـارت زبـان    % 40. وبی با زبان انگلیسی آشـنا هـستند  در حد خ%) 3/53(بیش از نیمی از کتابداران      
اند و فقط یک نفر از کتابداران سـطح آشـنایی بـا زبـان انگلیـسی        انگلیسی را در خود در حد متوسط بیان نموده        

کدام از پاسخگویان آشنایی خود با زبان انگلیسی را در سطح عالی بیان  هیچ. خود را ضعیف ارزیابی کرده است
 .اند نکرده

در پاسخ به سؤال مربوط به ارزیابی کتابداران مرجع از مهارتهاي خویش در استفاده از منابع اینترنتـی بـر       
همچنـین،  .اندبه آموزش بیشتر براي استفاده مؤثرتر از منابع مذکور نیاز داشته      %) 3/73(طبق نتایج ، اکثریت افراد      

. انـد افراد نیز نیاز مبرم خویش به آموزش را بیان نمـوده % 7/6اند که به آموزش نیازي ندارند و       بیان کرده % 3/13
و ناخـدا در  Saeed, Darries, Tenopir هاي به دست آمده از تحقیقات انجام گرفتـه توسـط   این یافته با یافته

میـزان  . باشـد  زمینه ضرورت آموزش کتابداران بـراي اسـتفاده از منـابع اینترنتـی در خـدمات مرجـع، همـسو مـی          
 20افراد نیز بـین  % 3/13سؤالها و % 10افراد کمتر از % 3/13 پاسخ داده شده از طریق پست الکترونیکی؛  سؤالهاي

% 50فقط یک نفر از پاسخگویان اذعان داشته بیش از . اند سؤالها را از طریق پست الکترونیکی پاسخ داده% 50تا  
 .سؤالها را از طریق پست  الکترونیکی پاسخ داده است

هاي مـورد پـژوهش از طریـق اینترنـت، بـیش از نیمـی از       عیت دسترسی به فهرست کتابخانه در مورد وض  
کـدام از   ایـن در حـالی اسـت کـه هـیچ        . باشـند داراي فهرست پیوسـته مـی     %)  9/52(هاي دانشگاه تهران  کتابخانه
هاي پژوهش به  با یافتهاین یافته. هاي تابعه دانشگاه تبریز ـ حتی کتابخانۀ مرکزي ـ فهرست پیوسته ندارد کتابخانه

  . تناقض داردDarries  و نیز پژوهش صورت گرفته از سوي  Tenopirعمل آمده توسط 
  

 هاپیشنهادها بر اساس یافته
افـزاري و   با توجه به اینکـه مهمتـرین دلیـل اسـتفاده نکـردن از منـابع اینترنتـی، نبـود امکانـات سـخت                    . 1

ها به این نوع امکانات توسـط سـازمانهاي مـادر، گـامی مثبـت در      هافزاري گزارش شده است، تجهیز کتابخان     نرم
  .گرددهاي هنگفت خرید منابع مذکور میجهت ارتقاي سطح استفاده از منابع اینترنتی با توجه به هزینه



ها، نداشـتن فـضاي مناسـب    نظر به اینکه یکی از علل مهم استفاده نکردن از منابع اینترنتی در کتابخانه        . 2
ها به منظور استفاده از منابع اینترنتی، میزان اسـتفاده از      ده است، اختصاص فضایی مناسب در کتابخانه      گزارش ش 

  .آنها را باال خواهد برد
هـاي متبـوع،    هاي مرکزي دانشگاهبرگزاري کالسهاي آموزشی براي کتابداران مرجع توسط کتابخانه       . 3

  .گرددستفاده از منابع اینترنتی میباعث افزایش معلومات و سطح کارایی آنها در زمینه ا
هاي آموزشی در زمینه وجـود منـابع    ها و گروه ها در سطح کلیه دانشکده    رسانی توسط کتابخانه    اطالع. 4

اطالعاتی اینترنتی قابل دسترس از طریق وب سایت دانشگاه، باعث افزایش استفاده از این منابع، حتی در محـیط   
  . شدخارج از محدودة کتابخانه خواهد

ت منابع اینترنتی آبونمان دانشگاه        . 5 هـاي مـورد پـژوهش حاضـر در تمـامی       انجام پژوهشی در مورد کمی
هاي مختلف آموزشی، باعث آگاهی از وضعیت توازن  هاي تحت پوشش، به منظور دریافت نیازهاي گروه  رشته

  .در بین عرضه و تقاضا خواهد بود
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