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چکیده

هدف: هدف این پژوهش، ارزیابی وضعیت استقرار کتابداران مرجع کتابخانه های مرکزی دانشگاه های 
تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4 در هر 

یک از سطوح نظریه های مرجع بوده است.
روش: پژوهــش از نوع توصیفی و روش آن پیمایشــی اســت وداده ها با اســتفاده از پرســش نامة 
محقق ســاختة برگرفته از نظریه های موجود، گرد آوری شــده اند.در مجموع 133 پرسش نامه از سوی 

کتابداران مرجع کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها بازگشت داده شد. 
یافته ها:یافته های پژوهش نشــان داد که گرایش کتابداران مرجع کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها 
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 کتابخانه های تحت پوشش وزارت 

بهداشت نمره های بیشتری در نظریة حداکثر کسب کرده اند.

واژه های کلیدی: خدمات مرجع، کتابخانه های دانشگاهی ایران، کتابداران مرجع، نظریه های مرجع، وزارت 
بهداشت، وزارت علوم. 
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مقدمه
بخش مرجع در کتابخانه از مهم ترین بخش هاست و خدمات مرجع نمود عینی تمامی تالش هایی است 
که در یک کتابخانه به عمل می آید. تاریخچة خدمات مرجع به سده ها پیش می رسد، اما خدمات مرجع 

به مفهوم امروزی از اواخر سدة نوزدهم میالدی متداول شد )بیگدلی، 1380(.
ویلیام كتز1 ، كتابدار مرجع را یكي از چهار عامل مؤثر در خدمات مرجع مي داند. دستیابی به هدف 
خدمات مرجع بدون وجود كتابدار به عنوان واســطة بین اســتفاده كننده و نیازهایش از یك سو و منابع 

اطالعاتي كه پاسخگوي مراجعه كننده است، با موفقیت همراه نخواهد بود )مرادي، 1372(.
در دهة سوم سدة بیستم، جیمز وایر2، نخستین کسی است که می کوشد تا نظریة خدمات مرجع را 
بیان کند. کتاب وایر با عنوان »کار مرجع«3 در ســال 1۹30 منتشر شد. او در این کتاب سه نوع نظریه را 
برای خدمات مرجع معرفی و آنهــا را به ترتیب نظریة محافظه کارانه4، نظریة میانه رو5 و نظریة لیبرالی6، 
نامگذاری می کند. این سه نوع نظریه متناسب با نوع کتابخانه و مراجعه کننده به کار گرفته می شوند. یکی 
دیگر از صاحب نظران مرجع، ساموئل روتشتاین7 است. وی سه نظریة زیر را برای خدمات مرجع ارائه 
می دهد؛ این سه نظریه متناظر با سه نظریة وایر هستند. با توجه به اینکه نظریه های مورد اشاره چارچوب 
اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهند، در دنبالة مطلب، این نظریه ها به اختصار توضیح داده می شوند.
 نظریة محافظه کارانه یا حداقل. نظریة مذکور بر این فرض متکی اســت که کمک فردی احتمالی 
به مراجعه کنندگان نباید بیش از اندازه و حد کفایت باشد. کمک کننده باید به آموزش مراجعه کننده و 
راهنمایی او بسنده کند. کتابدار باید وقتی به مراجعه کننده ای کمک  کند 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 می شود. طبق این نظریه، کتابدار مرجع در صورتی که 
توانایی کافی برای ارائة خدمات نداشــته باشد، از اعتماد به نفس زیادی نیز بهره مند نخواهد بود و دچار 
ترس می  شود. از این رو می کوشد تا حد ممکن از دسترس مراجعه کننده دور باشد و حداقل کمک را 

به مراجعه کننده کند. نظریة حداقل بر اساس ترس ساخته شده  است. 
نظریة لیبرالی یا حداکثر. این نظریه در مقابل نظریة محافظه کارانه قرار دارد. در این نظریه، کتابدار 
مرجــع حداکثر کمک را به مراجعه کننده می کند و کتابدار مرجع به اســتقبال مراجعه کننده می رود و 
تمــام تالش خود را به کار می برد تا اطالعات مورد نیــاز او را تهیه کند. طبق این نظریه، کتابدار مرجع 
کارش را خیلی خوب می داند و به خودش نیز اعتماد دارد و از توانایی خود هم آگاه است. وی بدون 
وقفه خودش را به مراجعه کننده می رساند و برای کمک به او اعالم آمادگی می کند. نظریة حداکثر بر 

اساس مفهوم اعتماد ساخته شده است. 
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نظریة میانه رو یا حد متوسط. این نظریه حد واسط دو نظریة افراطی پیشین قرار دارد. بیشتر کتابداران 
مرجــع ایــن نظریــه را ترجیح می دهند.در ایــن نظریه کتابدار بر اســاس هر مورد یا بــا در نظر گرفتن 
شــرایط تصمیم می گیرد که تا چه حد به مراجعه کننده کمک و یاری کند. از این رو، ممکن اســت به 
مراجعه کننــده ای حداکثر یاری و کمک را بکند و در همان زمان به مراجعه کنندة دیگر کمک زیادی 

نکند. این نظریة خدمات مرجع بر پایة مفهوم مصلحت قرار دارد.
در ســال های اخیر بیشتر تحقیقات به ســمت کتابداران مرجع دیجیتال و خدمات دیجیتال سوق 
پیدا کرده اســت. بــرای مثال نووتنــی8 )2007( در کتاب خود به بررســی و ارزیابی خدمات مرجع 
در عصــر دیجیتال پرداختــه و داســگوپتا9 )2013( در مقاله ای با عنوان »بیــش از فقط یک کتابدار 
 مرجــع« نقش های جدیــدی از جمله آموزش ســواد اطالعاتی را برای کتابداران مرجع دانشــگاهی 

در نظر گرفته است.
بنابراین، با توجه به ورود فناوری های جدید اطالعاتی و ارتباطی به کتابخانه های 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 کتابخانه های 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:
کتابداران مرجع کتابخانه های مرکزی دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم و بهداشت در کدام . 1

سطح از این نظریه ها قرار می گیرند؟
 آیا کتابداران مرجع دانشــگاه های تحت پوشــش وزارت علوم و بهداشت نیز تابع همان اصل کلی . 2

پیروی از نظریة میانه رو هستند؟
آیا بین دانشــگاه محل خدمت و وضعیت اســتقرار کتابداران مرجع در هر یک از سطوح نظریه های . 3

مرجع رابطه ای وجود دارد؟

اهداف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش بررســی وضعیت استقرارکتابداران مرجع کتابخانه های مرکزی دانشگاه های 
تحت پوشــش وزارت علوم وبهداشت در هر یک از ســطوح نظریه های مرجع است. اهداف ویژة این 

پژوهش عبارتند از:
تعیین وجود یا نبود رابطه بین میزان تحصیالت کتابداران مرجع کتابخانه های مرکزی دانشــگاه های . 1

تحت پوشش وزارت علوم وبهداشت و قرار گرفتن در هر یک از سطوح نظریه های مرجع؛
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تعییــن وجــود یا نبود رابطه بین ســابقة کار و قرار گرفتــن کتابداران مرجــع کتابخانه های مرکزی . 2
دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم وبهداشت در هر یک از سطوح نظریه های مرجع؛

تعیین وجود یا نبود رابطه بین داشتن مدرک مرتبط )علم اطالعات و دانش شناسی( و غیرمرتبط و قرار . 3
گرفتن کتابداران مرجع کتابخانه های مرکزی دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم وبهداشت در 

هر یک از سطوح نظریه ها مرجع؛
تعیین وجود یا نبود رابطة بین جنسیت و قرار گرفتن کتابداران مرجع کتابخانه های مرکزی دانشگاه های . 4

تحت پوشش وزارت علوم وبهداشت در هر یک از سطوح نظریه های مرجع؛
تعیین رابطة بین وضعیت اســتقرار کتابــداران مرجع در هر یک از ســطوح نظریه های مرجع و نوع . 5

دانشگاه محل خدمت کتابداران.

پرسش های پژوهش
آیا بین وضعیت استقرار کتابداران مرجع دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت در هر یک از سطوح . 1

نظریه های مرجع و سطح تحصیالت آنان، رابطة معناداری وجود دارد؟
آیا بین وضعیت استقرار کتابداران مرجع دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت در هر یک از سطوح . 2

نظریه های مرجع و سابقة کار آنان، رابطة معناداری وجود دارد؟
آیا بین وضعیت استقرارکتابداران مرجع دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت در هر یک از سطوح . 3

نظریه های مرجع و رشتة تحصیلی آنان، رابطة معناداری وجود دارد؟
آیا بین وضعیت استقرارکتابداران مرجع دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت در هر یک از سطوح . 4

نظریه های مرجع و جنسیت آنان، رابطة معناداری وجود دارد؟
آیا بین وضعیت اســتقرار کتابداران مرجع دانشــگاه های وزارت علوم و بهداشــت در هر یک از سطوح . 5

نظریه های مرجع و نوع دانشگاه محل خدمت آنان )وزارت علوم یا بهداشت( رابطة معناداری وجود دارد؟

پیشینة پژوهش
کارتر10 )1۹83( معتقد 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 می دهد که این روش بر پایة آن است.
با وجود این، پاترسن11 )1۹83( در 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 می کند. 
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تعــدادی از ایــن صفات عبارتند از حافظة خــوب، نظم، دقت، نبوغ، ذهنــی تفتیش گر، ذهنی منطقی، 
شخصیتی صریح، توانایی در تعامل و اشتیاق و کمک به مردم.

امــا از آنجایی که از انجمن های حرفه ای و علمی انتظار می رود نســبت به تهیة دســتورالعمل ها و 
رهنمودها و اســتانداردها بــا نگاه تخصصی و حرفه ای اقــدام کنند، در ســال 1۹۹2 انجمن کتابداران 
آمریــکا برای تهیــة رهنمودهای رفتاری خدمات مرجع کمیته ای تشــکیل داد. این کمیته خصوصیات 
رفتاری مشــاهده  پذیری را که در ایجاد نگرش مراجعان مؤثر بودند، تعیین کرد و این خصایص شــامل 
خوش رویی، عالقه، گوش دادن، دوباره پرسیدن، جست وجو و پیگیری کردن را برای کتابداران مرجع 

توصیه کرد )رحیمی، 138۶(.
وارگز12 )1۹۹1( در پایان نامة خود نظریة خدمات مرجع رانگاناتان را با اســتفاده از روش تاریخی 
بررســی کرده اســت. وی ۶ عاملی13 را که رانگاناتان برای شــکل دادن پایه های نظری خدمات مرجع 
عملــی در نظر گرفته اســت، چنین بیان می کند: 1. سیســتم رده بندی کولونی رانگاناتان؛ 2. فهرســت 
طبقه ای14؛ 3. پنج قانون علم کتابداری؛ 4. تجربیات شــخصی خــود رانگاناتان با کار مرجع عملی؛ 5. 
ارجاعات رانگاناتان به ادبیات کالسیک هند؛ ۶. اصل خدمات مرجع انسانی. نتایج نشان داد که از میان 
عامل ها، رانگاناتان بر روی استفاده از طرح رده بندی کولونی به عنوان ابزار مؤثری برای خدمات مرجع 

تأکید دارد. 
بدون تردید، افراد حرفه ای 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، بنیفیل15 و 
همکاران )1۹۹7( به بررســی ابزارها، مهارت ها و فرآیندهای مورد اســتفادة کتابداران مرجع دانشــگاه 
ای. انــد ام. تکــزاس16 پرداختند. آنان اصطالح خــط مبنای صالحیت ها17 را بــه کار می برند و آن را 
شــامل پیکره ای از مهارت و دانش می دانند که تمام کتابداران مرجع باید از آن برخوردار باشــند.آنان 
بیان می کنند که صالحیت های موضوعی مبنا18تأثیر مثبتی بر یک کتابخانه دارد و شــاید در بسیاری از 
کتابخانه ها اقتباس و استفاده شود. همچنین صالحیت های موضوعی مبنا، باید برای در برگرفتن جنبه های 
صالحیت های حرفه ای مانند دسترسی و مدیریت اطالعات و صالحیت های شخصیتی مانند مهارت ها، 

ویژگی ها و اعتقادات توسعه پیدا کند.
در دهه های اخیر، نوآوری های الکترونیکی نیــز بر وظایف و فعالیت های کتابداران مرجع تأثیرگذار 
بوده اســت و در نتیجه شــرایط امروزی ایجاب می کند که کتابداران مرجع در دانش و مهارت های خود 
بازنگری کنند. در پژوهش دوریز و رودکویچ19 )1۹۹7( پژوهشگران در پی آن بودند که مشخص شود آیا 
هشت ویژگی شناسایی شده برای کتابداران مرجع توسط آنان در سال 1۹۹0، در دنیای مرجع الکترونیکی 
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هم معتبر مانده است؟ بنابراین، آنان به مصاحبه با "ارشدان عصر جدید"20 برای تعیین این موضوع پرداختند 
که چه ویژگی هایی 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 گمان های خود 
را بیان کنند. سپس ولش21 )1۹۹۹( در بررسی خود به توانایی های کتابداران مرجعی پرداخت که از منابع 
الکترونیکی استفاده می کنند و برای ارزیابی کارایی کتابداران مرجع در ارائة خدمات به استفاده کنندگان از 

منابع مرجع الکترونیک و روش های 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، جینز22 )2002( به بررسی کتابداران مرجع کتابخانه های عمومی و دانشگاهی در ایاالت متحدة 
آمریکادر مورد تجارب و نگرش آنها نسبت به استفاده از منابع و فناوری های شبکه ای دیجیتالی در کار 
مرجع پرداخت. وی به این نتیجه رســید که کتابداران مرجع، دیدگاه های مثبت و خوش بینانه ای نسبت 
به منابع و فناوری دیجیتالی دارند، اما به طور کامل با آن توافق ندارند. وی همچنین ســؤاالتی در مورد 
ویژگی های کتابداران، خدمات کنونی و خدمات برنامه ریزی شده و برخی از انتخاب های حرفه ای آنها 

در انجام کار مرجع مطرح کرده است.
همگام با ســایر کشــورها، کتابخانه هــای دانشــگاهی و کتابــداران مرجع در ایــران نیز موضوع 
پژوهش های متعددی بوده اند. این روند به ویژه از آغاز دهة 1380 رشــد خوبی را نشــان می دهد. برای 
مثال، اباذری )1382( در مقاله ای به خدمات بخش مرجع و ویژگی های کتابدار مرجع پرداخته اســت. 
وی به ویژگی هایی مانند شناخت مجموعة مرجع و غیرمرجع کتابخانة خود، آشنایی با انواع منابع مرجع 
و شــیوه های 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 )1387( ویژگی های کتابداران شاغل در بخش مرجع کتابخانه های 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 دانشگاه های 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 )1387(در پژوهش خود به بررسی ویژگی های کتابداران بخش مرجع در محیط رقومی 
پرداخته اند. نتایج نشــان داد که رابطة معناداری بین به کارگیری فناوری های اطالعاتی و ارتباطی و نیاز به 

کتابدار مرجع وجود دارد. همچنین بر ویژگی های اخالقی کتابداران مرجع در این زمینه تأکید شده است.
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در همین زمینه، اسفندیاری مقدم و زهدی )13۹1( در پژوهشی به بررسی مهارت ها و قابلیت های 
کتابداران دیجیتال در کتابخانه های دانشگاه های دولتی، علوم پزشکی و آزاد اسالمی تبریز پرداختند. 
این پژوهش هفت مهارت آموزشــی، پژوهشــی، مدیریتی، اطالعاتی، اینترنتی، شخصیتی و رایانه ای 
کتابداران را می ســنجید. نتایج نشــان داد که میزان توانمندی کتابداران در مهارت های دیجیتالی در 
بین کتابداران مورد بررســی »پایین« بوده است، اما درصد باالیی از کتابداران از اهمیت مهارت های 

دیجیتالی آگاهند.
 عالوه بر ویژگی های 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 )138۹(، 
خدمات مرجع کتابخانة مرکزی دانشــگاه قم و رضایت مراجعان بررســی شد. یافته های پژوهش نشان 
داد که جامعة اســتفاده کننده، از خدمات مرجع ارائه شده در کتابخانه های 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 استفاده کنندگان به شمار می رود. 51 درصد از جامعة استفاده کنندگان 

از خدمات مرجع کتابخانه راضی و بسیار راضی بودند.
نگاهی به پیشینه ها نشان می دهد که بخش مرجع مورد توجه محققان قرار گرفته است. پژوهشگران 
بــه ویژگی های کتابداران مرجع، خدمات مرجع، ارزیابی منابع مرجع و میزان رضایت کاربران از منابع 
وخدمات مرجع پرداخته اند. کیفیت منابع بخش مرجع و همچنین عملکرد کتابداران این بخش شــاید 
نمودی از کارکردهای کتابخانه باشــد که به پژوهش های وســیعی برای ارتقای این بخش از کتابخانه 
نیاز دارد. بررسی پیشینه ها همچنین حاکی از آن بود که تاکنون از دیدگاه نظریه های مرجع، کتابداران 
این بخش بررســی نشده اند. نتایج پژوهش حاضر با مشــخص کردن وضعیت موجود کتابداران مرجع 

کتابخانه های دانشگاهی، به برنامه ریزی بهتر بخش مرجع کمک می کند.

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی اســت که به روش پیمایشــی انجام شــد. جامعة مورد پژوهش تمامی 
کتابــداران بخش مرجع کتابخانه های مرکزی دانشــگاه های تحت پوشــش وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند. ۹0 دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم و 

48 دانشگاه تحت پوشش وزارت بهداشت شناسایی شده اند.
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ابزار گردآوری داده ها پرسش نامة محقق ساخته است. پرسش های این ابزار با استفاده از نظریه هایی 
موجود در متون علم اطالعات و دانش شناســی تهیه شــد که در مجموع پرسش نامه ای متشکل از 21 
پرســش با طیف 5 ارزشــی لیکرت تهیه شد که 8 پرسش به نظریة حداقل یا محافظه کارانه، ۶ پرسش 
به نظریة حد متوســط یا میانه رو و 7 پرســش به نظریة حداکثر یا لیبرالی اختصاص یافته است. روایی 
ابزار گردآوری داده ها با نظرخواهی از اســتادان و برخی دانشــجویان دکتری گروه علم اطالعات و 
دانش شناســی دانشگاه شهید چمران به دســت آمد. همچنین به منظور سنجش پایایی ابزار گردآوری 
از الفای کرونباخ اســتفاده شــد که در یک نمونــة 30 تایی برابر با 0/77 به دســت آمد که از پایایی 
مطلوبی برخوردار اســت. ســپس فهرست اسامی دانشــگاه ها تهیه و پرســش نامه ها از طریق پست به 
آدرس کتابخانه های مرکزی آن دانشگاه ها ارسال شد. پرسش نامه های تکمیل شده نیز از طریق پست 
دریافت و جمع آوری شــد که در مجموع 133 نفر به این پرســش نامه پاســخ دادند. سپس داده ها به 
نرم افزار SPSS نســخة 1۶ وارد شد و تحلیل ها با اســتفاده از تحلیل واریانس، تی دو گروه مستقل و 

میانگین برای پاسخگویی به سؤاالت انجام شد.

یافته های پژوهش
بررســی داده ها نشان داد که در مجموع 133 نفر به پرســش نامة ارسال شده پاسخ داده اند که اطالعات 

جمعیت شناختی پاسخگویان در جدول 1 نشان داده شده است.

ردول 1. اطالعات رمییظ شناختی پاسگگتیان

درصدتیدادرنسیظ

10377/44زن

3022/55مرد

درصدتیدادسقح تحصیالت

53/75دیپلم و زیر دیپلم

43فوق دیپلم

7556/39کارشناسی

4735/33کارشناسی ارشد

21/50دکتری
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درصدتیدادسابقة کار

75/26زیر 3 سال

3139/77 - 5 سال

64231/57 - 10 سال

7153/38بیشتر از 10 سال

درصدتیدادمدرک تحصیلی

11384/96مدرک علم اطالعات و دانش شناسی

2015/03مدرک تحصیلی غیر از علم اطالعات

درصدتیدادنتع دانشگاه

8866/16وزارت علوم

4533/83علوم پزشکی

یافته های مربوط به استقرار کتابداران مرجع کتابخانه های مرکزی دانشگاه های تحت پوشش وزارت 
علوم و بهداشت در هر یک از سطوح نظریه ها

میانگین نمره های پاسخگویان به سؤاالت مربوط به هر یک از نظریه ها، در جدول 2 آورده شده است.

ردول 2. شاخص های تتصیفی محاسبه شده بزای نتزیه های مترد بزرسی

حداکثزحداقلانحزاف مییارمیانگینتیدادنتزیه
1333/830/542/435حداکثر )لیبرالی(

1332/450/601/254/38حداقل )محافظه کارانه(
1333/230/521/54/5حد متوسط )میانه رو(

همان طور که در جدول 2 مشــاهده می شــود متوســط نمرة نظریة حداکثر )لیبرالی( در بین پاسخ 
دهنده ها بیشــترین مقدار یعنی 3/83 را به  خود اختصاص داده اســت و پس از آن نظریة حد متوســط 
)میانه رو( با میانگین نمره ای نزدیک و برابر با 3/23 قرار دارد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که افراد 

نمونه گرایش بیشتری به سمت نظریة حداکثر و حد متوسط دارند.

ادامه ی ردول 1. اطالعات رمییظ شناختی پاسگگتیان
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رابطة بین میزان تحصیالت کتابداران مرجع کتابخانه های دانشگاهی ایران و 
قرار گرفتن در هر یک از سطوح نظریه های مرجع

برای مقایسة متوسط نمرة نظریه های کسب شده در بین کتابداران با سطح تحصیالت مختلف، از تحلیل 
واریانس در سطح خطای 0/05 استفاده شد که نتایج به دست آمده در جدول 3 نشان داده شده است.

ردول 3. مقایسة متتسط نتزیه ها در سقتس تحصیلی مگتلف

سقح میناداری دررة آزادی F آمارة انحزاف مییار میانگین تیداد سقح تحصیالت متغیز

0/49 4 0/86

0/52 3/74 5 دیپلم و زیر دیپلم

نظریة 
حداکثر، 

لیبرالی

0/52 3/89 4 فوق دیپلم
0/53 3/77 75 کارشناسی
0/56 3/92 47 کارشناسی ارشد
0/10 4/21 2 دکتری

0/01 4 3/47

0/36 3/06 5 دیپلم و زیر دیپلم
 نظریة 

حداقل، 
محافظه کارانه

  

0/35 2/23 4 فوق دیپلم
0/63 2/54 75 کارشناسی
0/49 2/25 47 کارشناسی ارشد
1/14 2/81 2 دکتری

0/93 4 0/21

0/62 3/30 5 دیپلم و زیر دیپلم

نظریة 
حد متوسط، 

میانه رو

0/41 3/25 4 فوق دیپلم
0/5 3/24 75 کارشناسی

0/55 3/23 47 کارشناسی ارشد
1/06 2/91 2 دکتری

همان طور که در جدول 3 نشان داده شده است، با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری محاسبه شده 
برای نظریة حداقل کمتر از 0/05 به دست آمده است، می توان نتیجه گرفت که بین میانگین نظریة حداقل 
در ســطوح تحصیلی مختلف، اختالف معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به میانگین محاسبه شده 
می توان گفت که نظریة حداقل در افراد تحصیل کرده کمتر است. اما مقدار سطح معناداری برای نظریة 
حداکثر و حد وســط بیشتر از 0/05 به دست آمده که نشان دهندة 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 کتابخانه های دانشگاهی 
ایران در هر یک از سطوح نظریه های مرجع

برای مقایسة متوسط نظریه های محاسبه شده در بین افراد با سوابق کاری مختلف نیز از تحلیل واریانس 
اســتفاده شده است. آزمون در سطح خطای 0/05 انجام شده که نتایج به دست آمده در جدول 4 نشان 

داده شده است.

ردول 4. مقایسة متتسط نتزیه ها و ستابق کاری مگتلف

سقح میناداری دررة آزادی F آمارة انحزاف مییار میانگین تیداد سابقه متغیز

0/341 3 1/12

0/22 3/65 7 زیر 3 سال
نظریة 

حداکثر، 
لیبرالی

0/58 3/62 13 3 - 5 سال

0/52 3/83 42 6 - 10 سال

0/56 3/88 71 بیشتر از 10 سال

0/67 3 0/51

0/42 2/42 7 زیر 3 سال
 نظریة 

حداقل، 
محافظه کارانه 

0/39 2/65 13 3 - 5 سال

0/69 2/43 42 6 - 10 سال

0/59 2/43 71 بیشتر از 10 سال

0/003 3 4/78

0/54 3/54 7 زیر 3 سال
نظریة 

حد وسط، 
میانه رو 

0/50 3/60 13 3 - 5 سال

0/41 3/29 42 6 - 10 سال

0/54 3/11 71 بیشتر از 10 سال

با توجه به اینکه مقدار ســطح معناداری محاســبه شــده برای نظریة حد وســط کمتر از 0/05 شده 
است، نتیجه می گیریم که بین میانگین نمره های کسب شده در نظریة حد وسط و سوابق کاری مختلف، 
اختالف معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به میانگین محاسبه شده می توان گفت که در نظریة حد 
متوســط و میانه رو، با افزایش ســابقة کار، گرایش به سمت این نظریه بیشتر شده است. اما مقدار سطح 
معناداری برای نظریة حداکثر و حداقل بیشتر از 0/05 شده که نشان دهندة نبود اختالف معنادار در این 

دو نظریه در سوابق کاری مختلف است.
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رابطة بین داشتن مدرک مرتبط )علم اطالعات و دانش شناسی( و غیرمرتبط و قرار گرفتن کتابداران 
مرجع در هر یک از سطوح نظریه های مرجع

برای مقایســة متوســط مقادیر اندازه گیری شــده در گروه های با تحصیالت رشتة علم اطالعات 
و دانش شناســی )کتابداری( و غیر آن )غیر کتابداری( از آزمون تی برای دو نمونة مســتقل اســتفاده 
 شــده اســت. آزمون در ســطح خطای 0/05 اجرا شــد که نتایج به دســت آمده در جدول 5 نشــان 

داده شده اند.

ردول 5. مقایسة گزوه های با تحصیالت در رشتة علم اطالعات و دانش شناسی و سایز رشته ها

سقح میناداری دررة آزادی t آمارة انحزف مییار میانگین تیداد رشتة تحصیلی متغیز

0/504 131 0/699
0/54 3/81 113 علم اطالعات و دانش شناسی نظریة 

حداکثر، 
0/54لیبرالی 3/90 20 غیر علم اطالعات و 

دانش شناسی

0/021 131 2/34
0/60 2/40 113 علم اطالعات و دانش شناسی

نظریة حداقل، 
0/51محافظه کارانه 2/74 20 غیر علم اطالعات و 

دانش شناسی

0/78 131 0/26
0/53 3/23 113 علم اطالعات و دانش شناسی نظریة 

حد متوسط، 
0/47میانه رو 3/26 20 غیر علم اطالعات و 

دانش شناسی

نتیجة آزمون نشان می دهد که بین میانگین نظریة حداقل در دو گروه با تحصیالت علم اطالعات و 
دانش شناسی و غیر علم اطالعات و دانش شناسی اختالف معناداری وجود دارد و این میانگین در گروه 
با تحصیالت علم اطالعات و دانش شناسی )کتابداران( کمتر است. ولی در نظریة حداکثر و حد وسط 
اختالف معناداری بین گروه هایی با تحصیالت علم اطالعات و دانش شناسی )کتابداری( و غیر آن )غیر 

کتابداری( وجود ندارد.

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

برای مقایســة متوسط مقادیر اندازه گیری شــده در گروه های جنسیتی مرد و زن، از آزمون تی برای دو 
نمونة مستقل استفاده است، سپس آزمون در سطح خطای 0/05 انجام گرفت که نتایج آن در جدول ۶ 

نشان داده شده است.
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ردول 6. مقایسة نتزیه های محاسبه شده در بین زنان و مزدان

سقح میناداری دررة آزادی t آمارة انحزاف مییار میانگین تیداد رنسیظ متغیز

./955 131 ./056
0/59 3/84 30 مرد نظریه حداکثر و 

0/53لیبرالی 3/83 103 زن

./849
131

./19
0/61 2/47 30 مرد نظریة حداقل و 

0/60محافظه کارانه 2/44 103 زن

./301
131

1/039
0/51 3/32 30 مرد نظریة حد 

0/52متوسط و میانه رو 3/21 103 زن

همان طور که در جدول ۶ مشــاهده می شود با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری محاسبه شده برای 
تمامی نظریه ها از سطح خطای آزمون )0/05( بیشتر به دست آمده است، نتیجه می گیریم که آزمون معنادار 

نیست و می توان گفت بین میانگین نمرة نظریه ها در بین زنان و مردان اختالف معناداری وجود ندارد.

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

برای مقایسة متوسط مقادیر اندازه گیری شده در کارکنان دانشگاه های زیر نظر وزارت علوم و بهداشت 
از آزمون تی برای دو نمونة مســتقل اســتفاده شد. آزمون در ســطح خطای 0/05 انجام گرفت و نتایج 

به دست آمده در جدول 7 نشان داده شده است.
با توجه به جدول 7 و اینکه مقدار سطح معناداری محاسبه شده برای تمامی نظریه ها از سطح خطای 
آزمون )0/05( بیشتر شده است، نتیجه می گیریم که آزمون معنادار نیست و می توان گفت بین متوسط 

نظریه ها در بین دو نوع دانشگاه اختالف معناداری وجود ندارد.

ردول 7. مقایسة نتزیه های محاسبه شده در کتابداران مزرا دانشگاه های زیز نتز وزارت علتم و بهداشظ

سقح میناداری دررة آزادی t آمارة انحزاف مییار میانگین تیداد نتع دانشگاه متغیز

0/077 131 1.785
0/50 3/89 88 وزارت علوم نظریة حداکثر و 

0/60لیبرالی 3/71 45 علوم پزشکی

0/386 131 869
0/61 2/42 88 وزارت علوم نظریة حداقل و 

0/58محافظه کارانه 2/51 45 علوم پزشکی

0/366 131 908
0/53 3/26 88 وزارت علوم نظریة حد 

0/50متوسط و میانه رو 3/18 45 علوم پزشکی
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بحث و نتیجه گیری
بخش مرجع از مهم ترین بخش های کتابخانه به ویژه در کتابخانه های دانشــگاهی اســت که نمود عینی 
تمامی فعالیت های کتابخانه محسوب می شود. در بخش مرجع متخصصان علم اطالعات و دانش شناسی 
می توانند توانایی خود را به عنوان یک مشــاور تحقیقاتی و اطالعاتی آشــکار کنند. بهترین محل برای 
ارتقا و نشان دادن جایگاه حرفه و حوزة علم اطالعات را می توان 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 دانش شناســی می توان کتابداران فعال در این بخش را در ســه ســطح نظریة حداقل 

)محافظه کارانه(، حد متوسط )میانه رو( و حداکثر )لیبرال( جای داد.
 در پژوهش حاضر در پی آن بودیم که مشخص شود کتابداران بخش مرجع کتابخانه های مرکزی 
تحت پوشش وزارت علوم و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کدام یک از سطوح نظریه ها قرار 

می گیرند و نگرش و گرایش آنها به کدام یک از نظریه های اشاره شده، متمایل است. 
نتایج حاصل از بررسی پاسخ های به دست آمده از کتابداران مرجع133 کتابخانة مرکزی دانشگاه ها 
نشان داد که میانگین نمرة به دست آمده در نظریة حداکثر )لیبرالی( باالتر است و پس از آن با اختالف 
اندکی نظریة حد متوسط )میانه رو( قرار دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که کتابداران بخش مرجع 
با این دو نظریه توافق و همراهی بیشتری دارند و با این نگرش خدمات خود را ارائه می کنند. اگر چه با 
توجه به عواملی مانند کمبود نیرو، منابع، بودجه و ...، همچنین عدم رضایت کتابداران مرجع از حقوق 
)بیگدلی و عظیمی، 1387( انتظار می رفت 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 حرفه ای 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 می توان با توجه به اطالعات جمعیت شــناختی پاســخگویان به توجیه قرار گرفتن 
کتابداران در ســطح نظریة حداکثر پرداخت. اکثریت کتابداران مرجع )بیش از 85 درصد( تحصیالت 
مرتبط دارند، یعنی دانش آموختگان رشــتة علم اطالعات و دانش شناســی هستند. همچنین بیش از ۹0 
درصد کتابداران این بخش دارای ســطح تحصیالت کارشناسی به باالتر هستند که بررسی نتایج نشان 
می دهد در نظریة حداکثر با افزایش ســطح تحصیالت، میانگین نمره های کسب شده در پاسخگویی به 
سؤاالت مربوط به این نظریه نیز بیشتر می شود. به تبع آن، همان گونه که انتظار می رود در نظریة حداقل با 
افزایش سطح تحصیالت میانگین نمره های کسب شده در نظریة حداقل کاهش می یابد. به عبارت دیگر، 
افراد با ســطح تحصیالت پایین تر، نمرة بیشــتری در نظریة حداقل کسب کرده اند. 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 
می دهد که مدیران را متقاعد کرده است که در این بخش از افراد دارای سطح تحصیالت باال و از رشتة 

علم اطالعات و دانش شناسی استفاده کنند.
پژوهش زندیان و متقی دادگر )138۹( نیز نشــان داد کــه 50 درصد از مراجعان از خدمات مرجع 
کتابخانة مرکزی دانشــگاه قم رضایت داشــته اند. پژوهش اســفندیاری مقدم و زهدی )13۹1( چندان 
همگــون با نتایج این پژوهــش نبود. نتایج تحقیق آنها نشــان داد که میزان توانمنــدی در مهارت های 
دیجیتالی در بین کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر تبریز پایین بوده است. شاید دلیل این امر تازگی 
ظهور منابع دیجیتالی در کتابخانه ها 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 به ویژه افزایش دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سال های 
اخیر که موجب تغییر و افزایش نیازهای اطالعاتی مراجعان شــده، الزم اســت برنامه ریزی های مناسبی 
مانند تغییر در سرفصل های آموزشی، برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی و غیره، برای ارتقای 

توانایی و همگام شدن این کتابداران با تغییرات انجام شود.
همچنین نتایج نشان می دهداز 133 پاسخگو، 103 نفر زن و 30 نفر مرد هستند که تفاوت معناداری 
بین کتابداران زن و مرد از نظر استقرار در سطوح نظریه های مرجع وجود ندارد. تعداد بیشتر کتابداران 
زن در بخش مرجع، با توجه به تعداد بیشــتر دانشجویان و دانش آموختگان زن در این رشته توجیه پذیر 
اســت. گرایش بیشــتر خانم ها به این رشــته در دیگر کشورها نیز دیده می شــود؛ بِوریج23 و همکاران 

)2011( بیان می کنند که حدود 83 درصد کتابداران شاغل در کتابخانه های آمریکا زن هستند.
در نظریة حداکثر نیز با باال رفتن سابقة کار کتابداران مرجع، آنان نمره های بیشتری کسب کردند. می توان 
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 دانش اندوزی، کسب تجربه 

و شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی دارند و این به افزایش توانمندی های آنان منجر خواهد شد.
به لحاظ نوع دانشــگاه نیــز اختالف معناداری بین نمره های کتابداران مرجع دانشــگاه های وزارت 
علوم و بهداشت مشاهده نشد. با وجود این، کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های تحت پوشش 
وزارت بهداشــت نمرة باالتری نســبت به کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشــگاه های تحت پوشش 
وزارت علوم در نظریة حداکثر کسب کرده اند. با توجه به این یافته، همان طور که پیش بینی می شود در 
نمره های نظریة حداقل، نمره های کتابداران کتابخانه های تحت پوشــش وزارت علوم باالتر است. این 
امر شاید ناشی از امکانات بیشتر کتابخانه های مرکزی تحت پوشش وزارت بهداشت باشد که خدمات 
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حداکثری و بیشــتری به کاربران ارائه می کنند. در ســال های اخیر، وزارت بهداشــت توجه ویژه ای به 
توسعة دانشکده های کتابداری پزشکی، اعطای بورس تحصیلی و ایجاد کتابخانة ملی دیجیتال پزشکی 
کرده اســت که به ارتقای خدمات کتابخانه ای از جمله خدمات مرجع می انجامد. در یک نتیجه گیری 
کلی برای حفظ وضعیت موجود و ارتقای آن به نحوی که کتابداران بخش مرجع، بیشتر خدمات منطبق 
بر نظریة حداکثری را ارائه دهند، پیشــنهاد می شود 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 
دانش شناسی انتخاب شوند، افزایش نیرو و مجهز کردن بخش های مرجع با فناوری های جدید و استفاده 
از منابــع غیر چاپی همچون پایگاه های اطالعاتی نیــز به ارائة خدمات بهتر به این بخش کمک می کند. 
همچنین با توجه به اینکه در ارائة خدمات حداکثری کتابداران دانشگاه های وزارت بهداشت نمره های 
باالتری را نسبت به وزارت علوم کسب کرده اند، پیشنهاد می شود وزارت علوم توجه ویژه ای به بخش 

مرجع کتابخانه های دانشگاه های تحت پوشش خود داشته باشد.
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در هر یک از نظریه ها؛2. انجام دادن پژوهش مشــابهی در کتابخانه های عمومی و مقایســة نتایج آن با 

نتایج این پژوهش.

پی نوشت
1. William Katz
2. James Wayer
3. Reference Work
4. Conservative
5. Moderate
6. Liberal
7. Samuel Rothstein
8. Novotny
9. Dasgupta
10. Carter
11. Patterson
12. Varghese

13. Factor
14. Classified Catalog
15. Benefiel
16. Texas A&M University
17. Competencies baseline
18. Baseline subject competencies
19. Devries & Rodkewich
20. New Age Masters
21. Welch
22. Janes
23. Beveridge



447

ارزیابی وهییظ استقزار کتابداران مزرا کتابگانه های دانشگاهی ایزان در هز یت از سقتس نتزیه های مزرا

منابع
اباذری، محمدرضا )1382(. بخش مرجع کتابخانه: خدمات، کتابدار و ویژگی ها، ارتباطات کالمی و . 1

غیرکالمی.تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانه های عمومی،13 )1 و 2(، 50 - 5۹.
بیگدلــی، زاهد )1380(. پیدایش و گســترش خدمــات مرجع در کتابخانه ها. مجلــة علوم تربیتی و . 2

روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،3 )1 و 2(، 135 - 154.
رحیمــی، فروغ )138۶(. اصــول و رهنمون های ALA بــرای عملکرد رفتاری کتابــداران حرفه ای . 3

بخش خدمات مرجع و اطالع رســانی: همراه با بررســی تطبیقی این دستورالعمل با کتابداران بخش 
اطالع رسانی مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری، نما )مجلة الکترونیکی پژوهشگاه اطالعات 
http://ejournal.irandoc.ac.ir/ و مدارک علمی ایــران(، 7 )3(. بازیابی 25 اردیبهشــت 13۹2 از

browse.php?a_id=293&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1

زندیان، فاطمه؛ متقی دادگر، امیر )138۹( خدمات مرجع در کتابخانة مرکزی دانشگاه قم و رضایت . 4
مراجعان: یک نظرسنجی. فصلنامة کتاب، 21 )3(، 12۹ - 150.

عظیمي، محمد حســن؛ بیگدلي؛ زاهد )1387(. بررسي ویژگي هاي فردي برونگرایي و درونگرایي . 5
كتابداران مرجع كتابخانه هاي دانشــگاه شهید چمران و دانشگاه علوم پزشكي اهواز ومقایسة آنها با 

هم. فصلنامة کتاب،1۹ )2(، 23۹ - 254.
مرادی، نوراهلل. مرجع شناسی: شناخت خدمات و کتاب های مرجع. تهران، فرهنگ معاصر، 1372.. ۶

7. Benefiel, R. C.; Miller, P. J.; Ramirez, D. (1997). Baseline Subject Competencies for 
the Academic Reference Desk, Reference Services Review. 25 (1): 83 - 93.

8. Birch, N. (1986).Perceived Role Conflict, Role Ambiguity, and Reference Librarian 
Burnout in Public Libraries. Library and Information Science Research, 8(1):  
53-65.

9. Beveridge, S., Weber, S., Beveridge, A. (2011). Librarians in the U.S. from 1880-
2009. Oxford University Press’s Academic Insights for the Thinking Word blog. 
Available at: http://blog.oup.com/2011/06/librarian-census/

10. Carter, T. (1993) Performance Appraisal for Reference Librarians, Reference 
Services Review. 13 (3): 95 – 98.

11. Dasgupta, A. (2013). More Than Just a “Reference Librarian”. The Reference 
Librarian, 54(1): 78-80.

12. DeVries, J., &Rodkewich, P. M. (1997).Master Reference Librarians for a New 
Age. The Reference Librarian, 28(59): 203-214.



448

تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی، دوره 47، شماره 4، زمستان 1392

13. Janes, J. (2002). Digital Reference: Reference Librarians’ Experiences and Attitudes. 
Journal of the American Society for Information Science and Technology. 53(7): 
549-566.

14. Novotny, E. (2007). Assessing reference and user services in a digital age. London: 
Routledge.

15. Patterson,D. Ch. (1983). Personality, Knowledge, and the Reference Librarian, 
TheReferenceLibrarian, 9 (3): 167-172.

16. Varghese, M. M. (1991).S. R. Ranganathan’s Theory of Reference Service. Master’s 
Thesis, Kent State University.

17. Welch, M. J. (1999).Laser lights or dim bulbs? Evaluating reference librarians’ use 
of electronic sources. Reference Services Review. 27 (1): 73-77.


