مرجع چيست ؟ و خدمات مرجع در عصر ديجيتال

مرجع ،منابع مرجع ،مرجع اطالعاتی information resource
هر سازمان ،شخص یا هر نوع و سیله ای که با ا ستفاده از منابع موجود یا متخ ص صان مو ضوعی آمادگی و توانایی ارائه و
توانایی ارائهآمادگی و توانایی ارائه پاسخهای موثق به پرسشهای تخصصی ،علمی و فنی مراجعان را داشته باشد.
مرجع یابی :referencertrieval system
پیدا کردن کلیه منابع ارجاعی مربوط به یک مدرک به منظور پاسخخخیویی به یک سخخواق تاتیتاتی ،برگه دانها و نمایه ها در
این نظام مورد استفاده قرار میییرندومرجع یابی یکی از جنبه های بازیابی اطالعات است.
خدمات مر جع در عصر دیجیتال:
کتابداران به چه میزان از منابع چاپی و پیوسته ) (onlineاستفاده می کنند؟
آمار ن شان داد که منابع چاپی  9/38در صد و منابع پیو سته  54/58در صد از کل منابع مورد ا ستفاده را ت شکیل داده و تنها
 173عنوان از  9587عنوان منبع چاپی ،مورد استفاده قرار گرفتند.
کاروق تنوپر ) (Carol Tenopirو لیزا انیس ) (Lisa Ennisدر متاله شان با عنوان" خدمات مرجع درهزاره جدید:
خدمات مرجع دانشیاهی از  1991تا  " 2001دریافتند که اغلب کتابخانه های تاتیتاتی به سرعت در حاق تغییر منابع مرجع
خود از شکل چاپی به شکل الکترونیکی ه ستند ولی در اکثر آنها به منابع چاپی یا پیو سته خا صی ا شاره ن شده ا ست .
در مطالعه ای با عنوان "متایسخخه دامنه و میزان اسخختفاده از منابع مرجع قدیمی نسخخبت به میزان اسخختفاده از اینترنت در
کتابخانه های عمومی اسکاتلند " نویسندگان منابع چاپی را با منابع اینترنتی مورد متایسه قرار دادند ولی منابع اینترنتی مورد
نظر نوی سندگان سایتهای راییان بوده و به بانکهای اطالعاتی قابل ا شتراک پرداخته ن شده ا ست .و همین روش در پایان
نامه سخخوزان الین ) (Susan Lynnبا عنوان "مطالعه تطبیتی منابع مرجع آماده چاپی و اینترنتی " به کار گرفته شخخده
ا ست .این دو تاتیق در ساق  1999منت شر شدند زمانی که هنوز ا شتراک و ا ستفاده از بانکهای اطالعاتی پیو سته قابل
اشتراک مثل کتابخانه های امروزی رایج نشده بود.
نتایجی براي ارزیابی مجموعه و خدمات:
چندین کاربرد عملی ممکن اسخخت از این پهوهم منتج شخخود .اوق اینکه تاکیدی بر آموزش کتابداران دارد .با توجه به آمار
باالی ا ستفاده از منابع الکترونیکی ،کتابداران مرجع باید در مورد ناوه انتخاب و ا ستفاده از منابع الکترونیکی آموزش ببینند.
و برعکس ،ا ستفاده زیاد کتابداران مرجع از منابع الکترونیکی ایجاب می کند که کتابداران مرجع در زمینه ا ستفاده از منابع
مرجع مجددا آموزش ببینند .چرا منابع الکترونیکی تا این حد در پاسخخخیویی به سخختواالت کاربران مورد ا سخختفاده قرار گرفته

اند؟ آیا صرفا شیوه راحتی برای پاسخیویی به ستواق کاربران بوده اند؟ آیا کتابدارن با منابع چاپی مرجع مرتبط با ستواالت
به حد کافی آ شنا نبودند؟ آیا منابع پیو سته بهترین گزینه در پا سخ دادن به یک سری از ستواالت بوده اند؟ آیا ستوالتی
وجود داشتند که بهترین جواب را منابع چاپی برای آنها داشته با شند؟ یکی دییر از نکات آموزنده این پهوهم ،در صد باالی
ستواالتی بود که توسط یک منبع پاسخ داده شده بودند ( )%75شاید الزم باشد به همه کتابداران مرجع ،استفاده از بیم از
یک منبع جهت پا سخیویی به ستواالت یاد آوری گردد .با در نظر گرفتن موارد باال کتابداران بای ستی کلیه ستواالت پا سخ
داده شخخخده و نیز کلیه منابع مورد اسخخختفاده را مطالعه نموده و بهترین منابع را از بین منابع چاپی و الکترونیکی از نظر میزان
کاربرد شان تعیین نمایند .در غیر اینصورت یک سری آموزش های داخلی سازمانی برای کتابداران مرجع توصیه می گردد.
مفهومی مرتبط با سطوح کارمندان از فراوانی ستواالت مطرح شده بد ست می آید (این شماره راهنما در کجا قرار دارد ؟ آیا
شخخما فرهنا اسخخاانیایی به انیلیسخخی دارید؟ این چاپیر کاغذها را رد می کند) .این آمار و ارقام مسخختله واضخخای را مطرح
می نماید :آیا می توان از یک کمک کتابدار یا دانشخجو برای جواب دادن به سختواالت تکراری و روزمره ،اسختفاده نمود و در
صخخورت لزوم از کتابدار مرجع کمک گرفت .سخخومین کاربرد یافته های پهوهم برای مجموعه سخخازی می باشخخد .از آنجا
که این پهوهم با منابعی مواجه بود که کتابداران برای پاسخخیویی به سختواالت از آنها اسختفاده می نمودند (بدون در نظر
گرفتن اینکه کاربران ممکن ا ست خوا ستار ا ستفاده از چه منابعی با شند) لذا آمار میزان کل ا ستفاده از منابع چاپی در این
پهوهم بد ست نمی آید .ولی آنچه که وا ضح ا ست این که بای ستی ن سبت به جابجایی بخ شی از بودجه مرجع کتابخانه از
سخخمت منابع چاپی به سخخوی منابع الکترونیکی توجه جدی معطود گردد .اسخختفاده از منابع الکترونیکی ،در کناراسخختفاده از
بانکهای اطالعاتی متعدد کتابخانه ،در این پهوهم آمار بسخخیار باالیی را نشخخان می دهد .میزان باالی اسخختفاده کاربران و
کتابداران از منابع الکترونیکی به و ضوح م شاهده می گردد .بخ شی دییر از یافته های این پهوهم مربوط به صفاات وب
کتابخانه می باشد .احتماال می توان با تجزیه و تالیل ستواالت مطرح شده ،به روشها و راه حل هایی برای طراحی مجدد و
یا بهبود صفاات وب به منظور پا سخیویی به تعداد زیادی از سواالت مراجعان د ست یافت .نتیجه چنین تجزیه و تالیلی
می تواند تیم وب کتابخانه را در کار آمد تر نمودن صفاات وب کتابخانه یاری دهد.
گردآورندگان :میرزایی -مهدی نیا

