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چکیده
هدف :هدف این پژوهش ،ارزیابی وضعیت استقرار کتابداران مرجع کتابخانههای مرکزی دانشگاههای
تحت پوشش وزارت علوم ،تحقیقات ،و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 4در هر
یک از سطوح نظریههای مرجع بوده است.
روش :پژوهــش از نوع توصیفی و روش آن پیمایشــی اســت ودادهها با اســتفاده از پرســشنامة
محققســاختة برگرفته از نظریههای موجود ،گردآوری شــدهاند.در مجموع  133پرسشنامه از سوی
کتابداران مرجع کتابخانههای مرکزی دانشگاهها بازگشت داده شد.
یافتهها:یافتههای پژوهش نشــان داد که گرایش کتابداران مرجع کتابخانههای مرکزی دانشگاهها
به ســمت نظریة حداکثر و پس از آن حد متوسط است .با افزایش سطح تحصیالت و سابقة کار تمایل
به سمت نظریة حداکثر بیشتر شده است .همچنین کتابداران مرجع کتابخانههای تحت پوشش وزارت
بهداشت نمرههای بیشتری در نظریة حداکثر کسب کردهاند.
واژههای کلیدی :خدمات مرجع ،کتابخانههای دانشگاهی ایران ،کتابداران مرجع ،نظریههای مرجع ،وزارت
بهداشت ،وزارت علوم.

.1این پژوهش با استفاده از پژوهانة دانشگاه شهید چمران و بهعنوان طرح پژوهشی شمارة  1056انجام شده است.
 .2استاد گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
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 .3دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز

rouhallahkhademi@gmail.com

 .4برای اختصار ،این وزارتخانهها در مقاله بهصورت وزارت علوم و بهداشت نام برده خواهند شد.
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مقدمه

بخش مرجع در کتابخانه از مهمترین بخشهاست و خدمات مرجع نمود عینی تمامی تالشهایی است
که در یک کتابخانه بهعمل میآید .تاریخچة خدمات مرجع به سدهها پیش میرسد ،اما خدمات مرجع
به مفهوم امروزی از اواخر سدة نوزدهم میالدی متداول شد (بیگدلی.)1380 ،
ويليام كتز ، 1كتابدار مرجع را يكي از چهار عامل مؤثر در خدمات مرجع ميداند .دستیابی به هدف
خدمات مرجع بدون وجود كتابدار بهعنوان واســطة بين اســتفادهكننده و نيازهايش از يك سو و منابع
اطالعاتي كه پاسخگوي مراجعهكننده است ،با موفقيت همراه نخواهد بود (مرادي.)1372 ،
در دهة سوم سدة بیستم ،جیمز وایر ،2نخستین کسی است که میکوشد تا نظریة خدمات مرجع را
بیان کند .کتاب وایر با عنوان «کار مرجع» 3در ســال  ۱۹۳۰منتشر شد .او در این کتاب سه نوع نظریه را
برای خدمات مرجع معرفی و آنهــا را بهترتیب نظریة محافظهکارانه ،4نظریة میانهرو 5و نظریة لیبرالی،6
نامگذاری میکند .این سه نوع نظریه متناسب با نوع کتابخانه و مراجعهکننده بهکار گرفته میشوند .یکی
دیگر از صاحبنظران مرجع ،ساموئل روتشتاین 7است .وی سه نظریة زیر را برای خدمات مرجع ارائه
میدهد؛ این سه نظریه متناظر با سه نظریة وایر هستند .با توجه به اینکه نظریههای مورد اشاره چارچوب
اصلی پژوهش حاضر را تشکیل میدهند ،در دنبالة مطلب ،این نظریهها به اختصار توضیح داده میشوند.
نظریة محافظهکارانه یا حداقل .نظریة مذکور بر این فرض متکی اســت که کمک فردی احتمالی
به مراجعهکنندگان نباید بیش از اندازه و حد کفایت باشد .کمککننده باید به آموزش مراجعهکننده و
راهنمایی او بسنده کند .کتابدار باید وقتی به مراجعهکنندهای کمککند که درخواست کمک و یاری
کرده باشد ،پس کار کتابدار مرجع به ارائة خدمات برای پاسخگویی به سؤاالت مرجع معمولی (که به
استفاده از منابع مرجع فوری نیاز دارند) محدود میشود .طبق این نظریه ،کتابدار مرجع در صورتی که
توانایی کافی برای ارائة خدمات نداشــته باشد ،از اعتماد بهنفس زیادی نیز بهرهمند نخواهد بود و دچار
ترس میشود .از اینرو میکوشد تا حد ممکن از دسترس مراجعهکننده دور باشد و حداقل کمک را
به مراجعهکننده کند .نظریة حداقل بر اساس ترس ساخته شدهاست.
نظریة لیبرالی یا حداکثر .این نظریه در مقابل نظریة محافظهکارانه قرار دارد .در این نظریه ،کتابدار
مرجــع حداکثر کمک را به مراجعه کننده میکند و کتابدار مرجع به اســتقبال مراجعهکننده میرود و
تمــام تالش خود را بهکار میبرد تا اطالعات مورد نیــاز او را تهیه کند .طبق این نظریه ،کتابدار مرجع
کارش را خیلی خوب میداند و به خودش نیز اعتماد دارد و از توانایی خود هم آگاه است .وی بدون
وقفه خودش را به مراجعهکننده میرساند و برای کمک به او اعالم آمادگی میکند .نظریة حداکثر بر
اساس مفهوم اعتماد ساخته شده است.
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نظریة میانهرو یا حد متوسط .این نظریه حد واسط دو نظریة افراطی پیشین قرار دارد .بیشتر کتابداران
مرجــع ایــن نظریــه را ترجیح میدهند.در ایــن نظریه کتابدار بر اســاس هر مورد یا بــا در نظر گرفتن
شــرایط تصمیم میگیرد که تا چه حد به مراجعهکننده کمک و یاری کند .از اینرو ،ممکن اســت به
مراجعهکننــدهای حداکثر یاری و کمک را بکند و در همان زمان به مراجعهکنندة دیگر کمک زیادی
نکند .این نظریة خدمات مرجع بر پایة مفهوم مصلحت قرار دارد.
در ســالهای اخیر بیشتر تحقیقات به ســمت کتابداران مرجع دیجیتال و خدمات دیجیتال سوق
پیدا کرده اســت .بــرای مثال نووتنــی )2007( 8در کتاب خود به بررســی و ارزیابی خدمات مرجع
در عصــر دیجیتال پرداختــه و داســگوپتا )2013( 9در مقالهای با عنوان «بیــش از فقط یک کتابدار
مرجــع» نقشهای جدیــدی از جمله آموزش ســواد اطالعاتی را برای کتابداران مرجع دانشــگاهی
در نظر گرفته است.

بنابراین ،با توجه به ورود فناوریهای جدید اطالعاتی و ارتباطی به کتابخانههای دانشــگاهی ایران
و لزوم داشتن شناخت بیشتر از کتابداران مرجع دانشگاهی ،الزم است تحقیقاتی در این حوزه صورت
پذیرد .در پژوهش حاضر ،به لحاظ قدمت یکســان و همگن بودن بیشتر کتابخانههای تحت پوشش دو
وزارتخانة علوم و بهداشــت ،کتابداران مرجع این دو وزارتخانه بررســی شدند .در همین زمینه ،مسئلة
اصلی پژوهش حاضر این است که دریابیم:
1.1کتابداران مرجع کتابخانههای مرکزی دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم و بهداشت در کدام
سطح از این نظریهها قرار میگیرند؟
 2.2آیا کتابداران مرجع دانشــگاههای تحت پوشــش وزارت علوم و بهداشت نیز تابع همان اصل کلی
پیروی از نظریة میانهرو هستند؟
3.3آیا بین دانشــگاه محل خدمت و وضعیت اســتقرار کتابداران مرجع در هر یک از سطوح نظریههای
مرجع رابطهای وجود دارد؟

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش بررســی وضعیت استقرارکتابداران مرجع کتابخانههای مرکزی دانشگاههای
تحت پوشــش وزارت علوم وبهداشت در هر یک از ســطوح نظریههای مرجع است .اهداف ویژة این
پژوهش عبارتند از:
1.1تعیین وجود یا نبود رابطه بین میزان تحصیالت کتابداران مرجع کتابخانههای مرکزی دانشــگاههای
تحت پوشش وزارت علوم وبهداشت و قرار گرفتن در هر یک از سطوح نظریههای مرجع؛
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2.2تعییــن وجــود یا نبود رابطه بین ســابقة کار و قرار گرفتــن کتابداران مرجــع کتابخانههای مرکزی
دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم وبهداشت در هر یک از سطوح نظریههای مرجع؛
3.3تعیین وجود یا نبود رابطه بین داشتن مدرک مرتبط (علم اطالعات و دانششناسی) و غیرمرتبط و قرار
گرفتن کتابداران مرجع کتابخانههای مرکزی دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم وبهداشت در
هر یک از سطوح نظریهها مرجع؛
4.4تعیین وجود یا نبود رابطة بین جنسیت و قرار گرفتن کتابداران مرجع کتابخانههای مرکزی دانشگاههای
تحت پوشش وزارت علوم وبهداشت در هر یک از سطوح نظریههای مرجع؛
5.5تعیین رابطة بین وضعیت اســتقرار کتابــداران مرجع در هر یک از ســطوح نظریههای مرجع و نوع
دانشگاه محل خدمت کتابداران.

پرسشهای پژوهش

1.1آیا بین وضعیت استقرار کتابداران مرجع دانشگاههای وزارت علوم و بهداشت در هر یک از سطوح
نظریههای مرجع و سطح تحصیالت آنان ،رابطة معناداری وجود دارد؟
2.2آیا بین وضعیت استقرار کتابداران مرجع دانشگاههای وزارت علوم و بهداشت در هر یک از سطوح
نظریههای مرجع و سابقة کار آنان ،رابطة معناداری وجود دارد؟
3.3آیا بین وضعیت استقرارکتابداران مرجع دانشگاههای وزارت علوم و بهداشت در هر یک از سطوح
نظریههای مرجع و رشتة تحصیلی آنان ،رابطة معناداری وجود دارد؟
4.4آیا بین وضعیت استقرارکتابداران مرجع دانشگاههای وزارت علوم و بهداشت در هر یک از سطوح
نظریههای مرجع و جنسیت آنان ،رابطة معناداری وجود دارد؟
5.5آیا بین وضعیت اســتقرار کتابداران مرجع دانشــگاههای وزارت علوم و بهداشــت در هر یک از سطوح
نظریههای مرجع و نوع دانشگاه محل خدمت آنان (وزارت علوم یا بهداشت) رابطة معناداری وجود دارد؟

پیشینة پژوهش

کارتر )1983( 10معتقد است که با توجه به انواع وظایف کتابداران مرجع ،سنجش کیفیت عملکرد آنها
مشــکل اســت .وی در مقالة خود ،فرآیند ارزیابی کارکنان بخش مرجع کتابخانة دانشگاهی را تشریح
کرده است و اصولی را شرح میدهد که این روش بر پایة آن است.
با وجود این ،پاترسن )1983( 11در مقالة خود با عنوان «شخصیت ،دانش و کتابدار مرجع» فهرستی
از صفات مهم کتابدار مرجع خوب را که در چند مقالة متفاوت معرفی شده بود ،یکجا معرفی میکند.
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تعــدادی از ایــن صفات عبارتند از حافظة خــوب ،نظم ،دقت ،نبوغ ،ذهنــی تفتیشگر ،ذهنی منطقی،
شخصیتی صریح ،توانایی در تعامل و اشتیاق و کمک به مردم.
امــا از آنجایی که از انجمنهای حرفهای و علمی انتظار میرود نســبت به تهیة دســتورالعملها و
رهنمودها و اســتانداردها بــا نگاه تخصصی و حرفهای اقــدام کنند ،در ســال  1992انجمن کتابداران
آمریــکا برای تهیــة رهنمودهای رفتاری خدمات مرجع کمیتهای تشــکیل داد .این کمیته خصوصیات
رفتاری مشــاهدهپذیری را که در ایجاد نگرش مراجعان مؤثر بودند ،تعیین کرد و این خصایص شــامل
خوشرویی ،عالقه ،گوش دادن ،دوباره پرسیدن ،جستوجو و پیگیری کردن را برای کتابداران مرجع
توصیه کرد (رحیمی.)۱۳۸۶ ،
وارگز )1991( 12در پایاننامة خود نظریة خدمات مرجع رانگاناتان را با اســتفاده از روش تاریخی
بررســی کرده اســت .وی  6عاملی 13را که رانگاناتان برای شــکل دادن پایههای نظری خدمات مرجع
عملــی در نظر گرفته اســت ،چنین بیان میکند .1 :سیســتم ردهبندی کولونی رانگاناتان؛  .2فهرســت
طبقهای14؛  .3پنج قانون علم کتابداری؛  .4تجربیات شــخصی خــود رانگاناتان با کار مرجع عملی؛ .5
ارجاعات رانگاناتان به ادبیات کالسیک هند؛  .6اصل خدمات مرجع انسانی .نتایج نشان داد که از میان
عاملها ،رانگاناتان بر روی استفاده از طرح ردهبندی کولونی بهعنوان ابزار مؤثری برای خدمات مرجع
تأکید دارد.
بدون تردید ،افراد حرفهای از جمله کتابداران مرجع باید حداقل دانش و مهارت را داشــته باشــند
تــا بتوانند خدمات مورد نیاز مراجعان را در ســطحی پذیرفتنی ارائه کننــد .در همین زمینه ،بنیفیل 15و
همکاران ( )1997به بررســی ابزارها ،مهارتها و فرآیندهای مورد اســتفادة کتابداران مرجع دانشــگاه
ای .انــد ام .تکــزاس 16پرداختند .آنان اصطالح خــط مبنای صالحیتها 17را بــه کار میبرند و آن را
شــامل پیکرهای از مهارت و دانش میدانند که تمام کتابداران مرجع باید از آن برخوردار باشــند.آنان
بیان میکنند که صالحیتهای موضوعی مبنا18تأثیر مثبتی بر یک کتابخانه دارد و شــاید در بسیاری از
کتابخانهها اقتباس و استفاده شود .همچنین صالحیتهای موضوعی مبنا ،باید برای در برگرفتن جنبههای
صالحیتهای حرفهای مانند دسترسی و مدیریت اطالعات و صالحیتهای شخصیتی مانند مهارتها،
ویژگیها و اعتقادات توسعه پیدا کند.
در دهههای اخیر ،نوآوریهای الکترونیکی نیــز بر وظایف و فعالیتهای کتابداران مرجع تأثیرگذار
بوده اســت و در نتیجه شــرایط امروزی ایجاب میکند که کتابداران مرجع در دانش و مهارتهای خود
بازنگری کنند .در پژوهش دوریز و رودکویچ )1997( 19پژوهشگران در پی آن بودند که مشخص شود آیا
هشت ویژگی شناساییشده برای کتابداران مرجع توسط آنان در سال  ،1990در دنیای مرجع الکترونیکی
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هم معتبر مانده است؟ بنابراین ،آنان به مصاحبه با "ارشدان عصر جدید" 20برای تعیین این موضوع پرداختند
که چه ویژگیهایی هنوز معتبر هســتند و همچنین مشخص کردن خصوصیات جدیدی که برای موفقیت
نیاز هستند .همچنین از کتابداران خواسته شد که در مورد آیندة کتابداری مرجع حدس و گمانهای خود
را بیان کنند .سپس ولش )1999( 21در بررسی خود به تواناییهای کتابداران مرجعی پرداخت که از منابع
الکترونیکی استفاده میکنند و برای ارزیابی کارایی کتابداران مرجع در ارائة خدمات به استفادهکنندگان از
منابع مرجع الکترونیک و روشهای ارزیابی کارایی فردی آنان ،یک خط مشی تدوین کرد.
با ظهور فناوری دیجیتالی ،این فناوری نیز مورد توجه پژوهشگران حوزة علم اطالعات قرار گرفت.
از جمله ،جینز )2002( 22به بررسی کتابداران مرجع کتابخانههای عمومی و دانشگاهی در ایاالت متحدة
آمریکادر مورد تجارب و نگرش آنها نسبت به استفاده از منابع و فناوریهای شبکهای دیجیتالی در کار

مرجع پرداخت .وی به این نتیجه رســید که کتابداران مرجع ،دیدگاههای مثبت و خوشبینانهای نسبت
به منابع و فناوری دیجیتالی دارند ،اما بهطور کامل با آن توافق ندارند .وی همچنین ســؤاالتی در مورد
ویژگیهای کتابداران ،خدمات کنونی و خدمات برنامهریزی شده و برخی از انتخابهای حرفهای آنها
در انجام کار مرجع مطرح کرده است.
همگام با ســایر کشــورها ،کتابخانههــای دانشــگاهی و کتابــداران مرجع در ایــران نیز موضوع
پژوهشهای متعددی بودهاند .این روند بهویژه از آغاز دهة  1380رشــد خوبی را نشــان میدهد .برای
مثال ،اباذری ( )1382در مقالهای به خدمات بخش مرجع و ویژگیهای کتابدار مرجع پرداخته اســت.
وی به ویژگیهایی مانند شناخت مجموعة مرجع و غیرمرجع کتابخانة خود ،آشنایی با انواع منابع مرجع
و شــیوههای بازیابی اطالعات برای برآوردن نیاز اطالعاتی مراجعان اشاره کرده است .وی همچنین بر
ارتباطات کالمی و غیرکالمی در بخش مرجع تأکید کرده است.
عظیمی و بیگدلی ( )1387ویژگیهای کتابداران شاغل در بخش مرجع کتابخانههای دانشگاه شهید
چمران و علوم پزشــکی جندی شــاپور اهواز و رابطة بین میزان برونگرایی کتابداران با میزان خشنودی
شغلی آنان را بررسی کردند .نتایج نشان داد که در مجموع کتابداران مرجع دانشگاههای شهید چمران
و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ضمن اظهار رضایت از نوع کار ،محیط کار ،همکاران و سرپرست،
از میزان حقوق دریافتی و چگونگی ترفیعات خویش ناراضی هستند و همبستگی مثبت اما ضعیفی نیز
بین خشنودی شغلی و برونگرایی وجود دارد.
سهیلی و خلیلی ()1387در پژوهش خود به بررسی ویژگیهای کتابداران بخش مرجع در محیط رقومی
پرداختهاند .نتایج نشــان داد که رابطة معناداری بین بهکارگیری فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و نیاز به
کتابدار مرجع وجود دارد .همچنین بر ویژگیهای اخالقی کتابداران مرجع در این زمینه تأکید شده است.

436

عجرم یاههیرظن حوطس زا کی ره رد ناریا یهاگشناد یاههناخباتک عجرم نارادباتک رارقتسا تیعضو یبایزرا

در همین زمینه ،اسفندیاری مقدم و زهدی ( )1391در پژوهشی به بررسی مهارتها و قابلیتهای
کتابداران دیجیتال در کتابخانههای دانشگاههای دولتی ،علوم پزشکی و آزاد اسالمی تبریز پرداختند.
این پژوهش هفت مهارت آموزشــی ،پژوهشــی ،مدیریتی ،اطالعاتی ،اینترنتی ،شخصیتی و رایانهای
کتابداران را میســنجید .نتایج نشــان داد که میزان توانمندی کتابداران در مهارتهای دیجیتالی در
بین کتابداران مورد بررســی «پایین» بوده است ،اما درصد باالیی از کتابداران از اهمیت مهارتهای
دیجیتالی آگاهند.
عالوه بر ویژگیهای کتابداران مرجع و خدمات مرجع ،رضایت کاربران از منابع و خدمات مرجع
نیز مورد بررســی پژوهشــگران قرار گرفته است .در پژوهشی توســط زندیان و متقی دادگر (،)1389
خدمات مرجع کتابخانة مرکزی دانشــگاه قم و رضایت مراجعان بررســی شد .یافتههای پژوهش نشان
داد که جامعة اســتفادهکننده ،از خدمات مرجع ارائه شده در کتابخانههای خود اطالع دارند ،اما میزان

اطالع آنها از خدمات پاســخگویی تلفنی به ســؤاالت مرجع و ارائة خدمات گزینشی ،در سطح پایینی
قرار داد .بیش از نیمی از افراد از کمک کتابداران در پیدا کردن اسناد و مدارک مورد نیاز خود رضایت
داشتند و خوشرو بودن کتابداران و در دسترس بودن آنان در هنگام نیاز و آموزش فردی در استفاده از
کتابخانه ،از عوامل اصلی رضایت استفادهکنندگان بهشمار میرود 51 .درصد از جامعة استفادهکنندگان
از خدمات مرجع کتابخانه راضی و بسیار راضی بودند.
نگاهی به پیشینهها نشان میدهد که بخش مرجع مورد توجه محققان قرار گرفته است .پژوهشگران
بــه ویژگیهای کتابداران مرجع ،خدمات مرجع ،ارزیابی منابع مرجع و میزان رضایت کاربران از منابع
وخدمات مرجع پرداختهاند .کیفیت منابع بخش مرجع و همچنین عملکرد کتابداران این بخش شــاید
نمودی از کارکردهای کتابخانه باشــد که به پژوهشهای وســیعی برای ارتقای این بخش از کتابخانه
نیاز دارد .بررسی پیشینهها همچنین حاکی از آن بود که تاکنون از دیدگاه نظریههای مرجع ،کتابداران
این بخش بررســی نشدهاند .نتایج پژوهش حاضر با مشــخص کردن وضعیت موجود کتابداران مرجع
کتابخانههای دانشگاهی ،به برنامهریزی بهتر بخش مرجع کمک میکند.

روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نوع توصیفی اســت که به روش پیمایشــی انجام شــد .جامعة مورد پژوهش تمامی
کتابــداران بخش مرجع کتابخانههای مرکزی دانشــگاههای تحت پوشــش وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بودند 90 .دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم و
 48دانشگاه تحت پوشش وزارت بهداشت شناسایی شدهاند.
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ابزار گردآوری دادهها پرسشنامة محققساخته است .پرسشهای این ابزار با استفاده از نظریههایی
موجود در متون علم اطالعات و دانششناســی تهیه شــد که در مجموع پرسشنامهای متشکل از 21
پرســش با طیف  5ارزشــی لیکرت تهیه شد که  8پرسش به نظریة حداقل یا محافظهکارانه 6 ،پرسش
به نظریة حد متوســط یا میانهرو و  7پرســش به نظریة حداکثر یا لیبرالی اختصاص یافته است .روایی
ابزار گردآوری دادهها با نظرخواهی از اســتادان و برخی دانشــجویان دکتری گروه علم اطالعات و
دانششناســی دانشگاه شهید چمران بهدســت آمد .همچنین بهمنظور سنجش پایایی ابزار گردآوری
از الفای کرونباخ اســتفاده شــد که در یک نمونــة  30تایی برابر با  0/77بهدســت آمد که از پایایی
مطلوبی برخوردار اســت .ســپس فهرست اسامی دانشــگاهها تهیه و پرســشنامهها از طریق پست به
آدرس کتابخانههای مرکزی آن دانشگاهها ارسال شد .پرسشنامههای تکمیلشده نیز از طریق پست
دریافت و جمعآوری شــد که در مجموع  133نفر به این پرســشنامه پاســخ دادند .سپس دادهها به

نرم افزار  SPSSنســخة  16وارد شد و تحلیلها با اســتفاده از تحلیل واریانس ،تی دو گروه مستقل و
میانگین برای پاسخگویی به سؤاالت انجام شد.

یافتههای پژوهش

بررســی دادهها نشان داد که در مجموع  133نفر به پرســشنامة ارسالشده پاسخ دادهاند که اطالعات
جمعیتشناختی پاسخگویان در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی پاسخگویان
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جنسیت

تعداد

درصد

زن

103

77/44

مرد

30

22/55

سطح تحصیالت

تعداد

درصد

دیپلم و زیر دیپلم

5

3/75

فوق دیپلم

4

3

کارشناسی

75

56/39

کارشناسی ارشد

47

35/33

دکتری

2

1/50
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ادامهی جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی پاسخگویان
سابقة کار

تعداد

درصد

زیر  3سال

7

5/26

 5 - 3سال

13

9/77

 10 - 6سال

42

31/57

بیشتر از  10سال

71

53/38

مدرک تحصیلی

تعداد

درصد

مدرک علم اطالعات و دانششناسی

113

84/96

مدرک تحصیلی غیر از علم اطالعات

20

15/03

نوع دانشگاه

تعداد

درصد

وزارت علوم

88

66/16

علوم پزشکی

45

33/83

یافتههای مربوط به استقرار کتابداران مرجع کتابخانههای مرکزی دانشگاههای تحت پوشش وزارت
علوم و بهداشت در هر یک از سطوح نظریهها
میانگین نمرههای پاسخگویان به سؤاالت مربوط به هر یک از نظریهها ،در جدول  2آورده شده است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی محاسبهشده برای نظریههای مورد بررسی
نظریه

حداکثر (لیبرالی)

حداقل (محافظهکارانه)
حد متوسط (میانهرو)

تعداد
133
133

133

میانگین
3/83
2/45

3/23

انحراف معیار
0/54
0/60

0/52

حداقل

حداکثر

1/25

4/38

2/43
1/5

5

4/5

همانطور که در جدول  2مشــاهده میشــود متوســط نمرة نظریة حداکثر (لیبرالی) در بین پاسخ
دهندهها بیشــترین مقدار یعنی  3/83را بهخود اختصاص داده اســت و پس از آن نظریة حد متوســط
(میانهرو) با میانگین نمرهای نزدیک و برابر با  3/23قرار دارد .بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که افراد
نمونه گرایش بیشتری به سمت نظریة حداکثر و حد متوسط دارند.
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رابطة بین میزان تحصیالت کتابداران مرجع کتابخانههای دانشگاهی ایران و
قرار گرفتن در هر یک از سطوح نظریههای مرجع

برای مقایسة متوسط نمرة نظریههای کسبشده در بین کتابداران با سطح تحصیالت مختلف ،از تحلیل
واریانس در سطح خطای  0/05استفاده شد که نتایج بهدست آمده در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  .3مقایسة متوسط نظریهها در سطوح تحصیلی مختلف
متغیر

سطح تحصیالت

تعداد

میانگین

نظریة
حداکثر،
لیبرالی

فوق دیپلم

4

3/89

دیپلم و زیر دیپلم
کارشناسی

نظریة
حد متوسط،
میانهرو

75

3/77

2

4/21

کارشناسی ارشد

47

دیپلم و زیر دیپلم

5

دکتری

نظریة
حداقل،
محافظهکارانه
  

5

3/74

3/92
3/06

انحراف معیار آمارة  Fدرجة آزادی سطح معناداری

0/52
0/52
0/53
0/56
0/10
0/36

فوق دیپلم

4

2/23

0/35

کارشناسی

75

2/54

0/63

2

2/81

1/14

کارشناسی ارشد

47

دکتری

2/25

دیپلم و زیر دیپلم

5

3/30

فوق دیپلم

4

3/25

0/41

کارشناسی

75

3/24

0/5

2

2/91

1/06

کارشناسی ارشد
دکتری

47

3/47

4

0/01

0/49
0/62

3/23

0/86

4

0/49

0/21

4

0/93

0/55

همانطور که در جدول  3نشان داده شده است ،با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری محاسبهشده
برای نظریة حداقل کمتر از  0/05بهدست آمده است ،میتوان نتیجه گرفت که بین میانگین نظریة حداقل
در ســطوح تحصیلی مختلف ،اختالف معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به میانگین محاسبهشده
میتوان گفت که نظریة حداقل در افراد تحصیلکرده کمتر است .اما مقدار سطح معناداری برای نظریة
حداکثر و حد وســط بیشتر از  0/05بهدست آمده که نشاندهندة نبود اختالف معنادار در این دو نظریه
در سطوح تحصیلی مختلف است.
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رابطة بین سابقة کار و قرار گرفتن کتابداران مرجع کتابخانههای دانشگاهی
ایران در هر یک از سطوح نظریههای مرجع

برای مقایسة متوسط نظریههای محاسبهشده در بین افراد با سوابق کاری مختلف نیز از تحلیل واریانس
اســتفاده شده است .آزمون در سطح خطای  0/05انجام شده که نتایج بهدست آمده در جدول  4نشان
داده شده است.
جدول  .4مقایسة متوسط نظریهها و سوابق کاری مختلف
متغیر
نظریة
حداکثر،
لیبرالی

نظریة
حداقل،
محافظهکارانه

نظریة
حد وسط،
میانهرو

سابقه

تعداد

میانگین انحراف معیار آمارة  Fدرجة آزادی سطح معناداری

زیر  3سال

7

3/65

0/22

 5 - 3سال

13

3/62

0/58

 10 - 6سال

42

3/83

0/52

بیشتر از  10سال

71

3/88

0/56

زیر  3سال

7

2/42

0/42

 5 - 3سال

13

2/65

0/39

 10 - 6سال

42

2/43

0/69

بیشتر از  10سال

71

2/43

0/59

زیر  3سال

7

3/54

0/54

 5 - 3سال

13

3/60

0/50

 10 - 6سال

42

3/29

0/41

بیشتر از  10سال

71

3/11

0/54

1/12

0/51

4/78

3

3

3

0/341

0/67

0/003

با توجه به اینکه مقدار ســطح معناداری محاســبه شــده برای نظریة حد وســط کمتر از  0/05شده
است ،نتیجه میگیریم که بین میانگین نمرههای کسبشده در نظریة حد وسط و سوابق کاری مختلف،
اختالف معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به میانگین محاسبهشده میتوان گفت که در نظریة حد
متوســط و میانهرو ،با افزایش ســابقة کار ،گرایش به سمت این نظریه بیشتر شده است .اما مقدار سطح
معناداری برای نظریة حداکثر و حداقل بیشتر از  0/05شده که نشاندهندة نبود اختالف معنادار در این
دو نظریه در سوابق کاری مختلف است.
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رابطة بین داشتن مدرک مرتبط (علم اطالعات و دانششناسی) و غیرمرتبط و قرار گرفتن کتابداران
مرجع در هر یک از سطوح نظریههای مرجع
برای مقایســة متوســط مقادیر اندازهگیری شــده در گروههای با تحصیالت رشتة علم اطالعات
و دانششناســی (کتابداری) و غیر آن (غیر کتابداری) از آزمون تی برای دو نمونة مســتقل اســتفاده
شــده اســت .آزمون در ســطح خطای  0/05اجرا شــد که نتایج بهدســت آمده در جدول  5نشــان
داده شدهاند.
جدول  .5مقایسة گروههای با تحصیالت در رشتة علم اطالعات و دانششناسی و سایر رشتهها
متغیر

رشتة تحصیلی

نظریة
حداکثر،
لیبرالی

غیر علم اطالعات و
دانششناسی

نظریة حداقل،
محافظهکارانه
نظریة
حد متوسط،
میانهرو

تعداد میانگین انحرف معیار آمارة  tدرجة آزادی سطح معناداری

علم اطالعات و دانششناسی 113

3/81

0/54

20

3/90

0/54

علم اطالعات و دانششناسی 113

2/40

0/60

20

2/74

0/51

علم اطالعات و دانششناسی 113

3/23

0/53

20

3/26

0/47

غیر علم اطالعات و
دانششناسی
غیر علم اطالعات و
دانششناسی

0/699

131

0/504

2/34

131

0/021

0/26

131

0/78

نتیجة آزمون نشان میدهد که بین میانگین نظریة حداقل در دو گروه با تحصیالت علم اطالعات و
دانششناسی و غیر علم اطالعات و دانششناسی اختالف معناداری وجود دارد و این میانگین در گروه
با تحصیالت علم اطالعات و دانششناسی (کتابداران) کمتر است .ولی در نظریة حداکثر و حد وسط
اختالف معناداری بین گروههایی با تحصیالت علم اطالعات و دانششناسی (کتابداری) و غیر آن (غیر
کتابداری) وجود ندارد.

رابطة بین جنسیت و قرار گرفتن کتابداران مرجع در هر یک از سطوح
نظریههای مرجع

برای مقایســة متوسط مقادیر اندازهگیری شــده در گروههای جنسیتی مرد و زن ،از آزمون تی برای دو
نمونة مستقل استفاده است ،سپس آزمون در سطح خطای  0/05انجام گرفت که نتایج آن در جدول 6
نشان داده شده است.
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جدول  .6مقایسة نظریههای محاسبهشده در بین زنان و مردان
متغیر

جنسیت

نظریه حداکثر و
لیبرالی

مرد

تعداد

زن

نظریة حداقل و
محافظهکارانه

مرد

103

زن

30

نظریة حد
متوسط و میانهرو

مرد
زن

30

میانگین انحراف معیار

30

3/84

0/59

2/47

0/61

3/83
2/44

103

3/32
3/21

103

0/53
0/60
0/51
0/52

آمارة t

./056
./19
1/039

درجة آزادی سطح معناداری
131
131
131

./955
./849
./301

همانطور که در جدول  6مشــاهده میشود با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری محاسبهشده برای

تمامی نظریهها از سطح خطای آزمون ( )0/05بیشتر بهدست آمده است ،نتیجه میگیریم که آزمون معنادار
نیست و میتوان گفت بین میانگین نمرة نظریهها در بین زنان و مردان اختالف معناداری وجود ندارد.

وضعیت استقرار کتابداران مرجع در هر یک از سطوح نظریههای مرجع و
نوع دانشگاه محل خدمات کتابداران

برای مقایسة متوسط مقادیر اندازهگیری شده در کارکنان دانشگاههای زیر نظر وزارت علوم و بهداشت
از آزمون تی برای دو نمونة مســتقل اســتفاده شد .آزمون در ســطح خطای  0/05انجام گرفت و نتایج
بهدست آمده در جدول  7نشان داده شده است.
با توجه به جدول  7و اینکه مقدار سطح معناداری محاسبهشده برای تمامی نظریهها از سطح خطای
آزمون ( )0/05بیشتر شده است ،نتیجه میگیریم که آزمون معنادار نیست و میتوان گفت بین متوسط
نظریهها در بین دو نوع دانشگاه اختالف معناداری وجود ندارد.
جدول  .7مقایسة نظریههای محاسبهشده در کتابداران مرجع دانشگاههای زیر نظر وزارت علوم و بهداشت
متغیر
نظریة حداکثر و
لیبرالی

نوع دانشگاه
وزارت علوم

نظریة حداقل و
محافظهکارانه

وزارت علوم

تعداد
88

علوم پزشکی

45

علوم پزشکی

45

وزارت علوم

نظریة حد
رو
ه
متوسط و میان
علوم پزشکی

88
88
45

میانگین انحراف معیار
0/50
3/89
3/71

0/60

2/51

0/58

2/42
3/26
3/18

0/61
0/53
0/50

آمارة t

درجة آزادی سطح معناداری

1.785

131

0/077

869

131

0/386

908

131

0/366
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بحث و نتیجهگیری

بخش مرجع از مهمترین بخشهای کتابخانه بهویژه در کتابخانههای دانشــگاهی اســت که نمود عینی
تمامی فعالیتهای کتابخانه محسوب میشود .در بخش مرجع متخصصان علم اطالعات و دانششناسی
میتوانند توانایی خود را بهعنوان یک مشــاور تحقیقاتی و اطالعاتی آشــکار کنند .بهترین محل برای
ارتقا و نشان دادن جایگاه حرفه و حوزة علم اطالعات را میتوان بخش مرجع دانست .مطالعات مرجع
یا از دیدگاه منابع یا کتابداران مرجع ،یا میزان پاسخگویی به مراجعان بوده است .بر اساس متون حوزة
علــم اطالعات و دانششناســی میتوان کتابداران فعال در این بخش را در ســه ســطح نظریة حداقل
(محافظهکارانه) ،حد متوسط (میانهرو) و حداکثر (لیبرال) جای داد.
در پژوهش حاضر در پی آن بودیم که مشخص شود کتابداران بخش مرجع کتابخانههای مرکزی
تحت پوشش وزارت علوم و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در کدام یک از سطوح نظریهها قرار
میگیرند و نگرش و گرایش آنها به کدامیک از نظریههای اشارهشده ،متمایل است.
نتایج حاصل از بررسی پاسخهای بهدست آمده از کتابداران مرجع 133کتابخانة مرکزی دانشگاهها
نشان داد که میانگین نمرة بهدست آمده در نظریة حداکثر (لیبرالی) باالتر است و پس از آن با اختالف
اندکی نظریة حد متوسط (میانهرو) قرار دارد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کتابداران بخش مرجع
با این دو نظریه توافق و همراهی بیشتری دارند و با این نگرش خدمات خود را ارائه میکنند .اگر چه با
توجه به عواملی مانند کمبود نیرو ،منابع ،بودجه و  ،...همچنین عدم رضایت کتابداران مرجع از حقوق
(بیگدلی و عظیمی )1387 ،انتظار میرفت که بیشــتر کتابداران مرجع در نظریة حد متوســط و حداقل
جای گیرند ،نتایج این پژوهش نشان داد که گرایش بیشتری به نظریة حداکثر دارند .این امر شاید نشان
از انگیزه ،عالقه و مسئولیت کاری و حرفهای آنان داشته باشد که باید مورد توجه مدیریت کتابخانه و
دانشگاه واقع شود و از این توان بالقوه حداکثر بهره در ارتقای بخش مرجع برده شود.
از طرف دیگر میتوان با توجه به اطالعات جمعیتشــناختی پاســخگویان به توجیه قرار گرفتن
کتابداران در ســطح نظریة حداکثر پرداخت .اکثریت کتابداران مرجع (بیش از  85درصد) تحصیالت
مرتبط دارند ،یعنی دانشآموختگان رشــتة علم اطالعات و دانششناســی هستند .همچنین بیش از 90
درصد کتابداران این بخش دارای ســطح تحصیالت کارشناسی به باالتر هستند که بررسی نتایج نشان
میدهد در نظریة حداکثر با افزایش ســطح تحصیالت ،میانگین نمرههای کسبشده در پاسخگویی به
سؤاالت مربوط به این نظریه نیز بیشتر میشود .به تبع آن ،همانگونه که انتظار میرود در نظریة حداقل با
افزایش سطح تحصیالت میانگین نمرههای کسبشده در نظریة حداقل کاهش مییابد .بهعبارت دیگر،
افراد با ســطح تحصیالت پایینتر ،نمرة بیشــتری در نظریة حداقل کسب کردهاند .این عوامل عالوه بر
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اینکه دلیل گرایش بیشــتر به سمت نظریة حداکثر است ،تخصصی بودن این بخش از کتابخانه را نشان
میدهد که مدیران را متقاعد کرده است که در این بخش از افراد دارای سطح تحصیالت باال و از رشتة
علم اطالعات و دانششناسی استفاده کنند.
پژوهش زندیان و متقی دادگر ( )1389نیز نشــان داد کــه  50درصد از مراجعان از خدمات مرجع
کتابخانة مرکزی دانشــگاه قم رضایت داشــتهاند .پژوهش اســفندیاری مقدم و زهدی ( )1391چندان
همگــون با نتایج این پژوهــش نبود .نتایج تحقیق آنها نشــان داد که میزان توانمنــدی در مهارتهای
دیجیتالی در بین کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر تبریز پایین بوده است .شاید دلیل این امر تازگی
ظهور منابع دیجیتالی در کتابخانهها و عدم آشنایی و تجربة کتابداران با این منابع اطالعاتی باشد .بنابراین
با توجه به رشــد و تغییر رویکردهای جدید خدمات مرجع مانند مرجع دیجیتال ،رشد فناوری ،افزایش
تعداد دانشــجویان و اعضای هیأت علمی و بهویژه افزایش دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سالهای
اخیر که موجب تغییر و افزایش نیازهای اطالعاتی مراجعان شــده ،الزم اســت برنامهریزیهای مناسبی
مانند تغییر در سرفصلهای آموزشی ،برگزاری همایشها و کارگاههای آموزشی و غیره ،برای ارتقای
توانایی و همگام شدن این کتابداران با تغییرات انجام شود.
همچنین نتایج نشان میدهداز  133پاسخگو 103 ،نفر زن و  30نفر مرد هستند که تفاوت معناداری
بین کتابداران زن و مرد از نظر استقرار در سطوح نظریههای مرجع وجود ندارد .تعداد بیشتر کتابداران
زن در بخش مرجع ،با توجه به تعداد بیشــتر دانشجویان و دانشآموختگان زن در این رشته توجیهپذیر
اســت .گرایش بیشــتر خانمها به این رشــته در دیگر کشورها نیز دیده میشــود؛ بِوریج 23و همکاران
( )2011بیان میکنند که حدود  83درصد کتابداران شاغل در کتابخانههای آمریکا زن هستند.
در نظریة حداکثر نیز با باال رفتن سابقة کار کتابداران مرجع ،آنان نمرههای بیشتری کسب کردند .میتوان
به دســت آوردن تجربه و توانایی بیشــتر و به تبع آن کسب اعتماد به نفس بیشتر در طول دوران کار را دلیل
این امر دانست .کتابداران با سابقة کاری بیشتر ،بدون تردید فرصت بیشتری برای دانشاندوزی ،کسب تجربه
و شرکت در کارگاهها و دورههای آموزشی دارند و این به افزایش توانمندیهای آنان منجر خواهد شد.
به لحاظ نوع دانشــگاه نیــز اختالف معناداری بین نمرههای کتابداران مرجع دانشــگاههای وزارت
علوم و بهداشت مشاهده نشد .با وجود این ،کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای تحت پوشش
وزارت بهداشــت نمرة باالتری نســبت به کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشــگاههای تحت پوشش
وزارت علوم در نظریة حداکثر کسب کردهاند .با توجه به این یافته ،همانطور که پیشبینی میشود در
نمرههای نظریة حداقل ،نمرههای کتابداران کتابخانههای تحت پوشــش وزارت علوم باالتر است .این
امر شاید ناشی از امکانات بیشتر کتابخانههای مرکزی تحت پوشش وزارت بهداشت باشد که خدمات
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حداکثری و بیشــتری به کاربران ارائه میکنند .در ســالهای اخیر ،وزارت بهداشــت توجه ویژهای به
توسعة دانشکدههای کتابداری پزشکی ،اعطای بورس تحصیلی و ایجاد کتابخانة ملی دیجیتال پزشکی
کرده اســت که به ارتقای خدمات کتابخانهای از جمله خدمات مرجع میانجامد .در یک نتیجهگیری
کلی برای حفظ وضعیت موجود و ارتقای آن بهنحوی که کتابداران بخش مرجع ،بیشتر خدمات منطبق
بر نظریة حداکثری را ارائه دهند ،پیشــنهاد میشود که کتابداران این بخش از بین کتابداران با تجربه و
دارای ســابقة کار بیشــتر ،دارای تحصیالت عالی (کارشناسی به باال) و از رشتة مرتبط علم اطالعات و
دانششناسی انتخاب شوند ،افزایش نیرو و مجهز کردن بخشهای مرجع با فناوریهای جدید و استفاده
از منابــع غیرچاپی همچون پایگاههای اطالعاتی نیــز به ارائة خدمات بهتر به این بخش کمک میکند.
همچنین با توجه به اینکه در ارائة خدمات حداکثری کتابداران دانشگاههای وزارت بهداشت نمرههای
باالتری را نسبت به وزارت علوم کسب کردهاند ،پیشنهاد میشود وزارت علوم توجه ویژهای به بخش
مرجع کتابخانههای دانشگاههای تحت پوشش خود داشته باشد.

پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی

 .1انجام دادن این پژوهش در یک دورة زمانی دیگر برای مقایسة روند تغییر وضعیت استقرار کتابداران
در هر یک از نظریهها؛ .2انجام دادن پژوهش مشــابهی در کتابخانههای عمومی و مقایســة نتایج آن با
نتایج این پژوهش.

پینوشت
13. Factor
14. Classified Catalog
15. Benefiel
16. Texas A&M University
17. Competencies baseline
18. Baseline subject competencies
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