
  خدمات مرجع الکترونیکی
  هاي مرجع هاي نوین پاسخگویی به پرسش شیوه
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  چکیده
انـد و   هاي مختلفی استفاده کـرده  هاي کاربران از شیوه   ها در راستاي پاسخگویی به پرسش      کتابخانه

یان بخش مرجع در این م. هاي بهتر پاسخگویی همچنان ادامه دارد ها به سوي یافتن راه سیر پیشرفت آن
هـا بـه مقـدار     تغییر و تحول در بخش مرجع کتابخانـه    . اند  ها نیز در معرض تغییر و تحول بوده         کتابخانه

تـأثیر فنـاوري   . هـا بـوده اسـت    هاي ارتباطی و گسترش شـبکه  زیادي در نتیجۀ رشد و پیشرفت فناوري   
ع گردیـده کـه از لحـاظ    اطالعات و ارتباطات بر بخش مرجع باعث ایجاد نوع دیگري از خدمات مرج      

ایـن  . باشـد  ماهوي به دنبال تکمیل خدمات مرجع به شکل سنتی، ولی از لحاظ شکلی با آن متفاوت می  
در این مقاله دو شیوة ارائـۀ خـدمات   . است نام گرفته» خدمات مرجع الکترونیکی«نوع خدمات مرجع،   

مات مرجـع بیـدرنگ مـورد       مرجع الکترونیکی، یعنی خدمات مرجع از طریق پست الکترونیکی و خـد           
  .بررسی قرار خواهند گرفت

هاي آیندة این نوع از خدمات و  اي و هدف مقاله، بررسی مزایا و معایب و افق شیوة مطالعه، کتابخانه
  .باشد ها می هایی از همکاري بین مؤسسات در انجام آن ارائۀ نمونه

 خدمات مرجع بیدرنگ، خدمات خدمات مرجع، خدمات مرجع الکترونیکی، اینترنت،     : ها  کلیدواژه
  .مرجع از طریق پست الکترونیکی

  مقدمه
هاي کاربران و کمـک بـه آنـان در رفـع نیازهـاي       از آن جا که هدف هر کتابخانه پاسخگویی به پرسش       

. انـد  هـاي گونـاگون و بهینـه داشـته     ها همیشه سعی در نیل به این هدف به شـیوه    باشد، کتابخانه   شان می   اطالعاتی
ها اغلب پاسخگوي مراجعـان بـه کتابخانـه و راهنمـاي آنـان در رسـیدن بـه منـابع و حتـی                   کتابخانه بخش مرجع 

هاي روزمره از یک  شدن و افزایش مشغله با پیشرفت جوامع به سوي صنعتی. هاي مورد نیاز آنان بوده است      پاسخ
 حجـم زیـاد اطالعـات از    شدن دستیابی به اطالعات موردنظر در بین تر طرف و افزایش حجم اطالعات و مشکل      

کننده، اطالعات مرتبط و  جویی در وقت مراجعه جویی پرداختند تا ضمن صرفه  ها به چاره    طرف دیگر، کتابخانه  
 و 2»اشـاعۀ گزینـشی اطالعـات   «این کار باعث به وجودآمـدن خـدمات   . مناسب نیز در اختیار آنان گذاشته شود   

. دهنـد  مراجعات اضافی کاربران به کتابخانه را کاهش می گردید که تاحدودي 3»رسانی جاري  خدمات آگاهی «
ـ بویژه اینترنت ـ ایـن امکـان بـراي مراجعـان مرجـع        ها با پیشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات و گسترش شبکه

اي،  ها به وجود آمد که بتوانند بدون مراجعۀ حضوري به میز مرجع کتابخانه و از طریق امکانـات شـبکه        کتابخانه
                                                

  رساني دانشگاه فردوسي مشهد و عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس دانشجوي دكتري علوم كتابداري و اطالع. ۱
1. Selective Dissemination of Information (SDI) 
2. Current Awareness Services (CAS) 



هـا   هـا کـه در بخـش مرجـع کتابخانـه      اي از این گونه فعالیت  به مجموعه . عات مورد نیاز خود دست یابند     به اطال 
  .شود گردد خدمات مرجع الکترونیکی گفته می انجام می

خدمات مرجع الکترونیکی عبـارت اسـت از خـدمات مرجعـی کـه بـا اسـتفاده از امکانـات و ابزارهـاي                    
 در ادبیـات  1980گونـه خـدمات از دهـه     این. شود کنندگان ارائه می به مراجعهاي  هاي رایانه الکترونیکی و شبکه 

در » هاي تحقیقاتی انجمن کتابخانه« طبق مطالعات انجام شده از سوي  4.رسانی نمود یافته است     کتابداري و اطالع  
  5.کردند ، بیشتر اعضاي این انجمن به نوعی از خدمات مرجع الکترونیکی استفاده می1999سال 

هاي حاصله در فناوري تأثیر بسیاري بر خدمات مرجع الکترونیکـی داشـته و باعـث شـده اسـت        یشرفتپ
هـاي خـود را مطـرح     کاربران نه برطبق ساعات کار کتابخانه، بلکه به میل خود و تا حدودي محض نیاز، پرسش     

نون مراحـل زیـادي را   خدمات مرجع الکترونیکی از هنگام پیدایش تاک. هاي ممکن دست یابند  کنند و به پاسخ   
هاي الکترونیکی، خدمات مرجـع از طریـق پـست     ارسال مدارك از طریق شبکه، بولتن     . پشت سر گذاشته است   

ها به ارائۀ خدمات مرجع به  ها، کتابخانه هایی بوده که از طریق آن الکترونیکی، و خدمات بیدرنگ از جمله شیوه
خـدمات  : شود دو شیوه از خدمات مرجع الکترونیکی پرداخته میدر این مقاله به     . اند  شکل الکترونیکی پرداخته  

  .مرجع از طریق پست الکترونیکی و خدمات مرجع بیدرنگ

  خدمات مرجع از طریق پست الکترونیکی
خـدمات مرجـع از طریـق پـست الکترونیکـی خـدماتی اسـت کـه در آن، کـاربر کتابخانـه درخواســت           

دهـد و کتابـدار نیـز پاسـخ الزم و ممکـن را از طریـق پـست         مـی اطالعات را از طریق پست الکترونیکی انجـام        
دارد و  بعضی اوقات کتابدار پرسش مرجع را به متخصصان موضوعی نیز ارسـال مـی  . کند  الکترونیکی ارسال می  

ترتیب تعامالت بـین کـاربر، کتابـدار، منـابع اطالعـاتی و       نماید و بدین درنهایت پاسخ نهایی را به کاربر ارائه می   
  .گردد صین موضوعی برقرار میمتخص

  :کند هاي خدمات مرجع از طریق پست الکترونیکی را بدین صورت بیان می  بعضی از ویژگی6»فیلیپ«
کننده، درخواست اطالعات خـود را در آن    اند که مراجعه    ها فرم الکترونیکی تهیه کرده      ـ بیشتر کتابخانه  

  .کند نویسد و از طریق پست الکترونیکی ارسال می فرم می
شـود کـه در ایـن     ـ خدمات مرجع از طریق پست الکترونیکی از طریـق سـایت وب کتابخانـه ارائـه مـی              

  .اند  طراحی و توسعه یافته7گذاري فرامتنی ها با استفاده از زبان نشانه صورت، فرم
ـ خدمات مرجع از طریق پست الکترونیکی باعث ایجاد یک رابطۀ اینترنتی بـین کـاربران و متخصـصان                

  .پذیر نبود حالت، امکان گردد که در غیر این می
اي اقـدام بـه ارائـۀ خـدمات مرجـع از طریـق پـست الکترونیکـی نمایـد،           رسد چنانچه کتابخانه   به نظر می  

هـایی را    هاي الکترونیکی در آن ذخیره شـوند، ثانیـاً فـرم    تواند یک پایگاه داده طراحی کند تا اوالً کلیۀ نامه          می
ها را تعیین کنند تا کتابدار بتواند به اقتضاي شرایط از آن استفاده کند، و ثالثـاً نظـام           ة پاسخ تعبیه کند تا محدود   

چنانچه این موارد رعایت شوند، استفاده از این . هاي موجود خود را به اشتراك بگذارد   خدمات، قادر باشد داده   
ها ایـن   را استفاده از نظام پایگاه دادهجویی قابل توجهی به همراه خواهد داشت، زی        شیوه در وقت کاربران صرفه    

هاي یکسان  ها قابل کنترل و بازیابی شوند، ارائۀ پاسخ به پرسش ها و پاسخ آورد که پرسش امکان را به وجود می  
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هـا بـه    ها و پرسش هاي مرتبط تسهیل گردد، و درنهایت خود کاربران نیز بتوانند در بین پاسخ   و حتی در موضوع   
  .جستجو بپردازند

  زایا و معایبم
  :توان به شرح زیر بیان کرد مزایاي خدمات مرجع از طریق پست الکترونیکی را می

کتابـدار و  (بودن ارتباط در خدمات مرجـع از طریـق پـست الکترونیکـی، طـرفین              طرفه  ـ با توجه به یک    
  .ها را با دقت و تفصیل بیشتر و با حوصلۀ کافی ارائه خواهند داد ها و پرسش پاسخ) کاربر

  .ها خواهند داشت ـ کتابداران وقت زیادي براي تحلیل پرسش
هـاي   توانند با فراغ بال، پرسـش  شود و کاربران می بودن کاربران و مراجعان برطرف می      ـ مشکل خجالتی  

  .خود را مطرح کنند
؛ عالوه تر هستند دهند، در کار خود دقیق ـ با توجه به اینکه در این شیوه، کتابداران پاسخ کتبی ارائه می       

تواننـد از ایـن طریـق     ها استفاده کنند؛ نیـز مـی   ها، در مواقع دیگر هم از آن   کردن پاسخ   توانند با ذخیره    بر آن می  
 را تـشکیل  8هـاي متـداول   هاي موجـود، پایگـاه پرسـش    آمارهاي دقیقی تهیه کنند و همچنین با استفاده از پاسخ       

  .دهند
ان، پرسـش خـود را مطـرح کننـد؛ معلـوالن جـسمی کـه          توانند از هر مکـان و در هـر زمـ            ـ کاربران می  

تواننـد در یـک    توانند از ایـن موقعیـت اسـتفاده کننـد؛ و کتابـداران مـی         توانند به کتابخانه مراجعه کنند می       نمی
  .نشست، پاسخ چندین پرسش را ارسال کنند

تـوان   یاز دارند، میهایی را که به پاسخ تخصصی و دانش تخصصی ویژه ن هاي بزرگتر، نامه  ـ در کتابخانه  
  .براي کتابداران خاص یا متخصصین امر ارسال کرد

هاي خود را به چندین مرکز ارسال کنند؛ افرادي که نوشتن به یک زبان برایشان  توانند پرسش ـ افراد می  
  .توانند به راحتی پرسش خود را مطرح کنند کردن باشد می تر از صحبت راحت

تی نیز در روند خدمات مرجع از طریق پست الکترونیکی وجود دارند عالوه بر مزایاي ذکر شده، مشکال
  :توان به موارد زیر اشاره کرد که از جمله می

  .ـ امکان قطع ارتباط به خاطر مشکالت فنی و در نتیجه نداشتن دسترسی به پست الکترونیکی وجود دارد
  .ها ارتباط دوسویه و دوجانبه الزم است ـ در برخی از پرسش

ان مشاهدة حرکات بدنی که در مصاحبۀ مرجع از اهمیت خاصـی برخـوردار اسـت در ایـن شـیوه                  ـ امک 
  .وجود ندارد

پذیرد، ولـی از طریـق پـست الکترونیکـی      ـ آموزش سواد اطالعاتی در خدمات مرجع رودررو انجام می  
  .این کار مشکل است

اضافه کند که در صورت تکرار، ـ ممکن است بعد از ارسال پرسش، کاربر مجبور باشد مطلبی را به آن       
  .شود این کار باعث اتالف وقت می

با وجود مزایا و معایب مذکور در پست الکترونیکی، این فناوري همچنان یک ابزار ارتبـاطی در بخـش          
شود  باشد و براي پاسخگویی به مراجعان اینترنتی کتابخانه به کار گرفته می     کننده می   هاي استفاده   مرجع کتابخانه 

هاي پاسخگویی به مراجعان در عصر اطالعات باقی خواهـد    بینی کرد که همچنان، یکی از شیوه        توان پیش   یو م 

                                                
1. Frequently – Asked Questions (FAQ) 



  .ماند

  خدمات مرجع بیدرنگ
خدمات مرجع بیدرنگ یا خدمات مرجع زنده خدماتی است که در طی آن، کاربر کتابخانه بـا اسـتفاده             

خانه قرار داده شده، پرسش مرجع خـود را مطـرح   افزار مخصوص بخش مرجع کتابخانه که در سایت کتاب      از نرم 
گونـه کـه در صـفحات گذشـته      همـان . دهد کند و کتابدار مرجع نیز به طور همزمان پاسخ ممکن را ارائه می      می

بـودن آن اسـت کـه     اشاره شد، یکی از مسائل موجود در خدمات مرجع از طریق پست الکترونیکی، یک طرفـه   
کنـد و   وانند با همدیگر ارتباط برقـرار کننـد و ایـن امـر مـشکالتی را ایجـاد مـی       ت نمی) کتابدار و کاربر  (طرفین  

که پرسش کاربر نیـاز   درنتیجۀ نبود ارتباط دوجانبه، چه بسا درك کتابدار از پرسش کاربر درست نباشد، یا این            
ه و چندجانبـه،  آمدن امکـان برقـراري ارتبـاط دوجانبـ     با پیشرفت فناوري و فراهم. به توضیح بیشتري داشته باشد  

آنچـه مـسلم   . انـد  ها در راستاي نیل به اهداف خود اسـتفاده بـرده   ـ از این فناوري  ـ بویژه بخش مرجع  ها کتابخانه
 کار مرجع دیجیتال 9»تیلمن«و » الدنر«بنا به گفتۀ . است این که در این شیوه، فضاي کار مرجع تغییر کرده است        

کار مرجع دیجیتال کوششی است از طرف کتابخانـه و مؤسـسات        . فقط کار مرجع سنتی بدون میز مرجع نیست       
  .هاي دیجیتال مرتبط براي رسیدن به اهداف، با وساطت انسان در کتابخانه

ـ دانشگاهی موقعیتی را پیش آورده تا بتوانند خدمات مرجع        ـ بویژه   هاي  مرجع الکترونیکی براي کتابخانه   
ري ارتباطات و اطالعات و کتابداران ارتقا بخشندـ کاري کـه پـیش از      خود را از طریق استفادة نوآورانه از فناو       

  .پذیر نبود این امکان
 خدمات مرجع بیدرنگ خود را با یک کتابدار شـروع کـرد و در آن از    1997دانشگاه میشیگان در سال     

فر کتابـدار بـه    ن10 این خدمات را گسترش داد و    1998در سال   . کرد   استفاده می  10»کیوآرسی«افزاري به نام      نرم
هـاي مختلـف نیـز همکـاري      کتابخانۀ این دانشگاه در این راستا با کتابخانه    . ارائۀ خدمات مرجع اختصاص یافت    

بـا توجـه بـه آمـار     . دارد ها را به منظور پاسخگویی، بـراي متخصـصین موضـوعی نیـز ارسـال مـی             دارد و پرسش  
ها در طول   نقطۀ اوج پرسش1999سال . خ داده است پرسش، پاس5700، این کتابخانه به   1998شده در سال      ارائه

 بوده؛ علـت آن اسـت کـه در ایـن سـال، کـاربران غیرعـضو دانـشگاه، از طریـق سـایت اسـناد                   فعالیت کتابخانه 
  11.توانستند با این کتابخانه ارتباط بگیرند آمریکا نیز می دولتی

  هاي خدمات مرجع بیدرنگ شیوه
ها، نوعی حرکت تعاملی را  توجه به این شیوه. شود ختلفی ارائه می  هاي م   خدمات مرجع بیدرنگ به شیوه    

در این بخـش از  . برد دهد که خدمات مرجع را به سوي تعامل بیشتر بین کاربر و کتابدار به پیش می     نیز نشان می  
  :شود مقاله به چندین شیوه اشاره می

: ترونیکی بـه کـار گرفتـه شـده       در ارائۀ خدمات مرجع الک     1995این فناوري از سال      12:»چت«فناوري  
 13»چـت  الیـو  «ها قرار داده شده و اغلـب بـا عنـوان     اي که در بخش مرجع کتابخانه       کاربران با اجراي برنامۀ ویژه    

کتابدار نیز به طور همزمان . کنند سازند و پرسش خود را مطرح می شود، با کتابدار ارتباط برقرار می  مشخص می 

                                                
1. Ladner, S. & Hope N. Tillman, 2002 
2. QRC 
3. Coffman, 2001 
1. Chat Technology 
2. Live Chat 



در بخش مرجع، مربوط بـه کتابخانـۀ   » چت«اولین مورد از کاربرد فناوري . دهد  میپاسخ و منابع موجود را ارائه       
یافتـه و    اسـتفاده از ایـن فنـاوري گـسترش    15.کرد  استفاده می14»مو«اي با عنوان     عمومی اینترنتی بوده که از برنامه     

  .مطالعه کرد» استوورمونت«ها را در مقالۀ  هایی از آن توان نمونه می
هاي متعدد با همدیگر  دهند با ارسال پیام افزارها به کتابدار و کاربر امکان می این نرم 16:رسان فوري  پیام
کردن کتابدار از دریافت پیام فوري از طریق پخش صدا، بوق  افزارها، آگاه هاي این نرم از قابلیت. ارتباط بگیرند

شـوند و تـا زمـانی کـه رایانـه       ، فعال مـی افزارها با روشن کردن رایانۀ کتابدار مرجع این نرم. و عالئم دیگر است   
هـا را بـراي    دادن کتابدار، آن کنند و در صورت پاسخ ها را اعالم می خاموش نشده به صورت فعال، دریافت پیام 

دارند و اگر کاربر ارتباط خـود را بـا میـز مرجـع قطـع کـرده باشـد، پاسـخ را بـه نـشانی پـست                       کاربر ارسال می  
  17.ندکن الکترونیکی وي ارسال می

هاي بین مؤسسات و ایجاد تعامل بین  یاب افزارها با استفاده از مسیر این نرم 18:مرکز تماس از طریق وب 
کاربر و کتابدار، هم قابلیت ارسال پرسش به صورت همزمان بـه موسـسات همکـار در خـدمات مرجـع، و هـم                  

 از 19افزارهـا   چند نمونه از این نـرم .قابلیت نمایش صفحات وب از طرف کتابدار در صفحۀ رایانۀ کاربر را دارند            
  20.اند ها قرار گرفته  به بعد در خدمت بخش مرجع کتابخانه1997هاي  سال

  استانداردهاي خدمات مرجع الکترونیکی
هاي پژوهشی تحت حمایت  تدوین و ارزیابی استانداردهاي خدمات مرجع الکترونیکی به یکی از حوزه       

هـا از   تبدیل شده و این سازمان» هاي دیجیتال فدراسیون کتابخانه«و  » سی  ال  سیاُ«اي پیوسته     مرکز کتابخانۀ رایانه  
  21.کنند تحقیقات در زمینۀ تعیین استانداردهاي خدمات مرجع الکترونیکی پشتیبانی می

هـاي ارائـه، اشـتراك و       تعیین استاندارد براي فناوري مرجع الکترونیکی، مواردي از قبیل تعیین ویژگـی           
در راستاي تعیین . شود را شامل می) تبادل پرسش و پاسخ( مربوط به تعامالت مرجع الکترونیکی هاي ذخیرة داده

  :استاندارد در این زمینه دو اقدام صورت پذیرفته است
کند که در نگهداري، ارائه و ذخیرة پرسش      ها ارائه می     قالبی را براي داده    22»پروندة تبادل پرسش  «) الف

هاي گسترش  این استاندارد همچنین شیوه. نماید ها استفاده می شیوة پایدار، از ابرداده   هاي الکترونیکی به      و پاسخ 
ها بین مراکز و موسسات عـضو   هاي پرسش و پاسخ اشتراکی، و تعدیل زمان بارگذاري و انتقال پرسش       مجموعه

  23.کند خدمات مرجع الکترونیکی را نیز ارائه می
هـا و تبـادالت مرجـع اسـت کـه طـرز ارائـۀ         دیریت تـراکنش  قالب استانداردي براي مـ 24»نالج بیت «) ب

  25.کند ها در تبادالت مرجع را مشخص می ها، و همچنین میزان و حجم داده ها و پرسش ها، حداقل پاسخ پاسخ

                                                
3. MOO (Multi user Object Oriented) 
4. Shaw, 1996 
5. Instant Messenger 
6. Yue, 2001 
7. Web Contact Center 
8.e.g. Virtual, 24/17 Reference Services (VRS) Reference 
9. Eichler & Halperin, 2000 
1. Mc Clure & Lankes, 2000 
2. Question Interchange Profile (QUIP) 
3. Lankes, 1999; Lankes, 2001 
4. Knowledge BIT (KBIT) 
5. Butler, 2001 



  بحث و بررسی
  :توان به سه نتیجۀ کلی رسید با توجه به آنچه در طول این مقاله ارائه گردید می

کنندگان پاسخ به نیازهـاي اطالعـاتی کـاربران،      موقعیت خود به عنوان ارائه    ها براي حفظ    کتابخانه) الف
هاي جدید کاربران  ها، مدام عملکرد خود را با توجه به نیازها و موقعیت     کنند با استفاده از بهترین شیوه       سعی می 

حـسن پاسـخ الزم را ارائـه    کارگیرند تـا بتواننـد بـه نحـو ا     ها را به   پذیرترین ابزارها و شیوه     ارتقا بخشند و انعطاف   
  .نمایند

ها، بویژه خدمات مرجع داشته  ها نقش بسزایی در ارائۀ بهینۀ خدمات مرجع کتابخانه    پیشرفت فناوري ) ب
نقـش  ... اي، و هـاي رایانـه   گونه که در طول مقاله بررسی شد فناوري اطالعـات و ارتباطـات، شـبکه         همان. است
هـا   توان گفـت کـه بـا ظهـور ایـن فنـاوري       اند و می گونه خدمات داشته    اي در تحوالت مربوط به ارائۀ این        عمده

در حـال حاضـر   . آوري تغییر نموده اسـت  ها به طور شگفت ماهیت خدمات مرجع تثبیت شده و اشکال ارائۀ آن    
هاي خود را همزمان به  توانند پرسش توانند از نقاط مختلف با یکدیگر همکاري کنند،کاربران می ها می  کتابخانه

ها و کاربران قـرار دارنـد، و    چندین کتابخانه ارسال نمایند، متخصصین موضوعی به راحتی در دسترس کتابخانه        
گیـري از   بنـابراین بهـره  . هاي مرجع تا حدودي رنگ باختـه اسـت   مسئلۀ زمان و مکان براي ارائۀ پرسش و پاسخ        

و شـیوة ارائـۀ ایـن خـدمات بـه وجـود       تواند تحوالت عظیمی را در کیفیـت   هاي نوین در کار مرجع می    فناوري
  .آورد

. لزوم تعیین استاندارد بـراي خـدمات مرجـع بـه شـکل نـوین، بـیش از پـیش ضـرورت یافتـه اسـت                         ) ج
گونه که بررسی شد خدمات مرجع الکترونیکی حیطۀ وسیعتري را نسبت به خـدمات مرجـع سـنتی شـامل                  همان
بنـابراین تعیـین اسـتانداردهاي    . ز فراتر رفتـه اسـت  شود وگسترة آن از حد یک سازمان و حتی یک کشور نی     می

  .رسد ها ضروري به نظر می ها، ابزارها، کیفیت و حیطۀ همکاري مطلوب براي شیوه
روي خـود دارد و   اي را پـیش   هـا افـق تـازه       با توجه به آنچه که ارائـه شـد، خـدمات مرجـع درکتابخانـه              

خـدمات از طریـق پـست    . کنـد  عـاتی کـاربران حرکـت مـی    رفته در راستاي ارائۀ پاسخ مطلوب به نیاز اطال          رفته
رود در  امیـد مـی  . شوند اي از این تحرکات و تحوالت محسوب می   الکترونیکی و خدمات مرجع بیدرنگ نمونه     

هاي موجود توسـعه یابنـد و ارائـۀ خـدمات بهتـر در کمتـرین زمـان              تري از شیوه    هاي بهتر و مطلوب     آینده شیوه 
  .هاي مختلف تحقق یابند ها و کتابخانه ز منابع سازمانممکن، و استفادة مشترك ا

  سخن پایانی
نباید فراموش کرد که نقش مدیریت و عوامل انسانی در فرایندهاي ذکر شده انکارناپذیر است و همیشه   

ها و واحدهاي  رسانی باید با تجدیدنظر در سرفصل هاي کتابداري و اطالع بنابراین گروه. کننده خواهد بود   تعیین
صـورت   درسی در مقاطع مختلف، زمینه را براي تربیت کتابداران ورزیده، آگاه و توانا آماده سازند؛ در غیـراین   

اما اگر . تر خواهد ساخت رنگ پیشرفت فناوري و کسب اعتماد به نفس از طرف کاربران، نقش کتابداران را کم
نقش خود را به نحو احسن بازي کننـد، خواهنـد   کتابداران بتوانند با هدایت و رهبري تغییرات به وقوع پیوسته،           

توانست در عرصۀ علم و فناوري، با ارائۀ نقش ارزنده و پاسخگویی بـه نیازهـاي جامعـۀ کـاربران، عـرض انـدام         
علت وجودي هر نهاد یا تخصص در پاسخگویی بـه یـک نیـاز جامعـه نهفتـه اسـت؛ بنـابراین اگـر علـت                      . کنند

رسـانی نیـز از ایـن     کتابداري و اطـالع .  دچار شکست و انقراض خواهد شدتر شود، معلول نیز رنگ  وجودي کم 
  .قاعده مستثنی نیست
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