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 1زياي كتابخانه مرك روش بازيابي منابع مرجع از طريق سيستم رايانه

  
براي استفاده بهتر و دسترسي سريعتر به اطالعات، بشر نيازمند ابزارهايي است كه انبوه اطالعات پراكنده را به 

تواند  در اين راستا، منابع مرجع در حكم يك ابزار كمكي مي. شكل مطلوب سازماندهي و در اختيار مراجعان قرار دهد
به عنوان يك منبع ساختار . توان گفت منابع مرجع مي. انش كمك كنددسترسي به علوم مختلف را فراهم و به پيشرفت د

ترين منابع براي پژوهشگران، كتابداران و نيازمندان به  تواند يكي از غني يافته و منظم اطالعات جهان را گردآوري و مي
  . اطالعات باشد

اطالعات اين . است  را تهيه كردهدر اين راستا، كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد منابع مرجع مورد نياز
امكان استفاده از . افزاري موجود در داخل دانشگاه و يا از راه دور قابل دسترس است منابع از طريق سيستم نرم

بيني شده است تا بتوان از طريق جستجوهاي متفاوت به  افزار سيمرغ پيش روشهاي متعددي براي جستجو در نرم
  .ت يافتتر اطالعات دس بازيابي دقيق

شويم كه براي كتابهاي مرجع در سيستم سيمرغ پايگاه جدايي در نظر گرفته نشده است و اين  در ابتدا، يادآور مي
افزار سيمرغ و انتخاب  پس از ورود به نرم. توان در پايگاههاي اصلي كتابهاي فارسي و التين جستجو كرد منابع را مي

روش جستجوي . مل جستجو را با يكي از دو روش ساده يا پيشرفته آغاز كردتوان ع پايگاه كتابهاي فارسي و التين، مي
در حالت روش ساده . ، عنوان و موضوع فراهم كرده است)پديدآور(ساده، امكان بازيابي اطالعات را از سه طريق مؤلف 

 مورد نظر را وارد توان در ابتدا موضوع در صورتي كه به عنوان و نام مؤلف دسترسي نباشد در فيلد موضوعي آن مي
وارد و با استفاده از  كليد ...) المعارف و نامه، دايره مثال واژه(پس از تايپ يك خط تيره بعد از موضوع، نوع مرجع . كرد

Enterبا زدن كليد . شود  نتيجه جستجو نمايش داده ميF7منبع مورد )  اطالعات كتابشناختي(توانيد به فهرستبرگه  ، مي
بايد يادآور شد كه . در انتهاي فهرستبرگه نيز كتابخانه محل نگهداري منبع مشخص شده است. كنيدنظر دسترسي پيدا 

براي ) م( براي كتابهاي التين و (ref)به شكل مرجع (نشانه مرجع بودن در ابتداي شماره راهنماي فارسي و التين 
  . كند ايز مياين نشانه كتاب مرجع را از ساير منابع متم. آمده است) كتابهاي فارسي

. در جستجو به روش پيشرفته، فيلدهاي متفاوتي افزون بر فيلد عنوان، مؤلف و موضوع در نظر گرفته شده است
و با استفاده از سه ) سلسله انتشارات(همچنين، از طريق فيلدهاي مرجع، سازمان، ناشر، تاريخ نشر، محل نشر، فروست 

استفاده از اين عملگرها، نتيجه . كان يك جستجوي تركيبي نيز فراهم شده است ام(and, or, not)يا ) و، يا و بجز(عملگر 
براي ) and(توان با انتخاب يك موضوع مشخص و تركيب آن به كمك  به طور مثال، مي. كند تر مي جستجو را دقيق
جع خاص آن رشته به منابع مر) م(مرجع و تايپ حرف ) نوع منبع(براي منابع فارسي با فيلد ) و(كتابهاي التين و 
  .دسترسي پيدا كرد

  
  
  
  
  
  )آارشناس آتابخانه مرآزي و مرآز اسناد دانشگاه فردوسي مشهد(زهرا مجدي ) ١ 
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  1ابزارهايي براي دسترسي سريع و آسان به دانش بشري: منابع مرجع

  
به . جامعه در گردآوري و سازماندهي دانش بشري است منابع مرجع در هر جامعه بيانگر ميزان تالش آن جودو 

. تواند شاخص ميزان توليد علم و يا دسترسي به علم باشد بيان ديگر، تعداد و تنوع منابع مرجع در يك كشور مي

ها تالش  خوشبختانه در دو دهه اخير بر تعداد و تنوع منابع مرجع فارسي و غير فارسي افزوده شده است و كتابخانه

  .د تا مهمترين آنها را خريداري و در دسترس مراجعان خود قرار دهنددارن

هاي اين شماره از نشريه بر آن تأكيد دارند، بدون دسترسي به منابع مرجع و   در عين حال، همانگونه كه مقاله

شي و پژوهشي در توان اطمينان داشت كه فعاليتهاي آموز بدون داشتن شناخت درباره آنها و استفاده مؤثر از آنها، نمي

از اين رو،  هر عضو هيأت علمي بايد با منابع . محيطي همچون دانشگاه از عمق، كيفيت و روزآمدي برخوردار باشد

همچنين، آنها وظيفه دارند تا . مرجع تخصصي رشته خود آشنا باشد و مهارت استفاده بهينه از آنها را كسب كند

 منابع تشويق و هدايت كنند و بدين طريق آنها را براي دسترسي بهتر و دانشجويان خود را نسبت به استفاده از اين

  .سريعتر به اطالعات ياري دهند

در همين راستا، كتابداران تالش دارند تا، افزون بر خريداري و در دسترس گذاردن انواع منابع مرجع در 

تهيه انواع بروشورهاي آموزشي از منابع . ها، چگونگي استفاده از آنها را به جامعه دانشگاهي آموزش دهند كتابخانه

. هاي راهنما از جمله اقدامات كتابداران در اين زمينه است هاي آموزش و نيز تهيه برخي مقاله مرجع، برگزاري كارگاه

اميد است اعضاي هيأت علمي با كسب شناخت بيشتر درباره اين نوع از منابع دانش بر سواد اطالعاتي خود بيفزايند و 

  .يابي خود و دانشجويانشان را بهبود بخشند ر اطالعرفتا
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  1كاربرد منابع مرجع در بهبود فرايند پژوهش

كتابها و . نامه، فرايند مشخصي را بايد طي كند تا به نتيجه مطلوب برسد اعم از طرح پژوهشي يا پايان    هر پژوهش 

ريزي و پيشرفت  نوشته شده است تا به پژوهشگر در برنامه” مدل پژوهش”هاي بسياري درباره مراحل اين فرايند يا  مقاله

تواند براي  اند كه مي ودار گردش كار ترسيم كردهبرخي منابع نيز فرايند پژوهش را به صورت نم. كار كمك كند

در اينجا چند كتاب، مقاله يا سايت كه نمودار فرايند پژوهش را ارائه . پژوهشگران، به ويژه دانشجويان سودمند باشد

گوهاي پيش از پرداختن به بحث كاربرد منابع مرجع در بهبود فرايند پژوهش، الزم است يكي از ال. شود دهند معرفي مي مي

 به صورت روشن، فرايند ٢(Barry, 1995, P 131)الگوي پيشنهادي بري . اين فرايند را به صورت مدل زير ارائه كرد

  .پژوهش را به تصوير در آورده است

تر فرايند پژوهش به آن توجه داشته    يكي از انواع منابعي كه الزم است پژوهشگران براي انجام بهتر، سريعتر و دقيق

ها و  المعارفها، دستنامه مانند دائره(شوند  منابع مرجع كه خود به چند دسته تقسيم مي. منابع مرجع استباشند، 

توانند در هر يك از مراحل  مي) هاي الكترونيكي، فهرست كتابخانه، كتابشناسيها ها، پايگاههاي مقاله نامه ها، مقاله دستورنامه

نگارش و تنظيم گزارش پژوهش و انتشار (تا نقطه انجام ) ن موضوع پژوهشتعيي(يك فعاليت پژوهشي، يعني از نقطه آغاز 

توان مورد استفاده  در اين قسمت هر يك از مراحل انجام پژوهش و منابعي كه مي. مورد استفاده پژوهشگر قرار گيرند) آن

  :شود قرار داد به اختصار شرح داده مي

  :فكر يك طرح پژوهشي: مرحله اول

هاي اصلي كار  نامه همواره از دغدغه وع مناسب و ارزشمند براي انجام طرح پژوهشي يا پايان  شناسايي يك موض

هاي چاپي و يا پايگاههاي الكترونيكي مراجعه و با  نامه توان به مقاله براي يافتن موضوعهاي مناسب پژوهشي، مي. است

 آن (Research Topics)” موضوعهاي پژوهشي” و يا (Research Priorities)” اولويتهاي پژوهشي”هاي  واژه كمك كليد

 نيز مفيد است Dissertation Abstracts، و يا ” ها نامه  پايان چكيده”، ” ها نامه فهرست پايان”مراجعه به . را جستجو كرد

ها و نيز  نامه مقاله. دهند ها در انتهاي خود پيشنهادهايي براي پژوهشهاي بيشتر را ارائه مي نامه زيرا بسياري از پايان

  .آيند كه در اين مرحله از پژوهش كاربرد مفيدي دارند پايگاههاي الكترونيكي از جمله منابع مرجع به شمار مي

  

  :جستجوي متون: مرحله دوم

ها، پايگاههاي  نامه ها، نمايه نامه توان به منابع مرجع ياد شده در مرحله اول، يعني انواع مقاله در اين مرحله نيز مي  

مراجعه و در مورد موضوع پژوهشي به ) به صورت چاپي يا الكترونيكي(نيكي و نيز كتابشناسيها و فهرستها الكترو

هايي را كه ساير پژوهشهاي  توان مقاله حتي، مي. پرداخت) نامه، گزارش و غيره مقاله، كتاب، پايان(جستجوي انواع منابع 

 Review يا Literature Reviewبا تركيب عبارت ) Review articlesهاي مروري   مقاله(اند  يك حوزه را مرور كرده

Articleو موضوع مورد نظر بازيابي كرد تا بهترين منابع براي مرور پيشينه پژوهش شناسايي شود   . 

  
  )يار گروه كتابداري و  اطالع رساني دانشگاه فردوسي مشهددانش(اهللا فتاحي  رحمت

2- Barry, c.1995. Critical Issues in Evaluating the impact of IT on Information activity in academic research: 

D l i lit ti R h l ti Lib d I f ti S i R h 17(2) 107 134
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هايي مروري  كند كه مقاله يي را بازيابي ميسايتها  ”Literature review“ و  ”Urban planning”هاي   واژه مثال كليد

  .ريزي شهري دارند در رابطه با برنامه

تر كردن پيشينه نظري پژوهش و  هاي نظري و كاربردي براي غني المعارفهاي تخصصي براي دسترسي به مقاله دايره

  .نيز خاص و محدود كردن موضوع مورد نظر بسيار سودمند است

  

  :ن و مطالعه آنهادسترسي به متو: مرحله سوم

چه در (در اين مرحله، مي توان از منابع مرجع مرحله دوم استفاده كرد و مكان دسترسي به منابع جستجو شده را 

  .را يادداشت و به آنها مراجعه كرد) ها و يا بخش مرجع مخزن كتابخانه و چه در مجله

  

  :تدوين پرسشهاي پژوهشي و تعيين روش پژوهش: مرحله چهارم

ها و يا برخي كتابشناسيهايي كه فهرست كتابهاي روش تحقيق را در موضوعهاي  جعه به فهرست كتابخانهبا مرا

و يا فهرست ) روي ديسك فشرده(دهند و يا مراجعه به فهرستهاي عمومي مثل كتابشناسي ملي ايران  مختلف ارائه مي

و آنگاه با مطالعه آنها، اطالعات الزم براي طراحي توان كتابهاي روش تحقيق مورد نظر را بازيابي كرده  ها مي كتابخانه

همچنين، . هاي پژوهش، تعريف عملياتي اصطالحها و انتخاب روش پژوهش مناسب را به دست آورد پرسشها و يا فرضيه

ها،  نامه توان به مقاله ها مي براي اطمينان از درستي روش انتخاب شده و نيز روايي و پايايي ابزار گردآوري داده

مراجعه و پژوهشهاي مشابه را به منظور پي بردن به ) به صورت چاپي و الكترونيكي(ها  نامه ها و فهرست پايان نامه مايهن

  .روش تحقيق آنها و ابزار مورد استفاده شناسايي كرد

  

  :ها گردآوري داده: مرحله پنجم

مثال (هاي آماري  مرجع مانند سالنامهتوان به منابع  هاي آماري مي ها، به ويژه داده براي گردآوري برخي داده

ها،  المللي، ترازنامه ، راهنماهاي سازمانهاي ملي و بين)انتشارات مركز آمار ايران، سازمان يونسكو و يا ملل متحد

توان از  در برخي موارد نيز مي. كشاورزي، مشاغل و مانند آنها مراجعه كرد. سرشماريهاي نفوس، مسكن، آموزش

  .ها براي گردآوري آمار و اطالعات منابع منتشره در يك موضوع خاص استفاده كرد نامه مايهكتابشناسيها و ن

  

  :ها تجزيه و تحليل داده: مرحله ششم

در اين مرحله، كمتر نياز به استفاده از منابع مرجع وجود دارد، مگر اينكه براي كامل كردن اطالعات كتابشناختي منابع 

نامه و نيز فهرست كتابخانه را شامل  هم انواع منابع مرجع مانند كتابشناسيها، مقالهاستفاده شده در پژوهش كه باز 

  .تواند مفيد باشد شود مي مي

  

  :ها و اصالح متن نهايي با توجه به متون جديد تدوين گزارش يافته: مرحله هفتم

نامه يا  يا راهنماهاي تدوين پايانها مانند راهنماهاي نگارش گزارش پژوهش و  توان به برخي دستنامه در اين مرحله مي

در اين نوع از منابع مرجع، جزئيات و چگونگي تدوين يك متن پژوهشي به تفصيل و قدم به . مقاله پژوهش مراجعه كرد

 .قدم توضيح داده شده است
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  :كنترل مآخذ: مرحله هشتم

نامه و يا  شبرد يك طرح پژوهشي، پايانبراي اطمينان كامل و يا صحيح بودن اطالعات كتابشناختي كه از آنها در پي

) به صورت چاپي و يا الكترونيكي(ها  نامه توان به منابع مرجعي مانند كتابشناسي و نمايه مقاله علمي استفاده شده است مي

  .اين امر براي اعتبار يك كار پژوهشي بسيار مهم است. و نيز فهرست كتابخانه مراجعه كرد

  

  :كتابشناسي پايانيتهيه و تدوين : مرحله نهم

نامه  ها يا راهنماي تدوين كتابشناسي پاياني طرح پژوهشي يا پايان نامه ها و شيوه توان از دستنامه در اين مرحله مي

  :نامه به زبان فارسي وجود دارد در اين زمينه چندين شيوه. استفاده كرد

دانشگاه فردوسي مشهد، مؤسسه چاپ : مشهد ‐.مؤسسه چاپ و انتشارات/ نامه انتشارات دانشگاه فردوسي   شيوه‐١

  .١٣٧٧و انتشارات، 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات، :  تهران‐.فر محمدرضا محمدي/ نامه ويرايش   شيوه‐٢

  )موجود در كتابخانه مركزي. (١٣٨١

  )انه مركزي و الهياتموجود در كتابخ. (١٣٧٨اميركبير، :  تهران‐.مرتضي كاخي/  ويرايش    شيوه‐٣

  ١٣٧٩هاي عمومي كشور،  دبيرخانه هيأت امناي كتابخانه:  تهران‐.عباس حري/  آئين نگارش علمي ‐٤

كيت ترابيان؛ ترجمه / هاي كارشناسي ارشد و دكتري  نامه   راهنماي نگارش براي نويسندگان مقاالت و پايان‐٥

  .١٣٧٧دانشگاه تبريز، :  تبريز‐.غالمحسين تسبيحي

  

  

  

  :هاي مهم انگليسي نيز عبارتند از نامه برخي شيوه

1)  A Manual of Style: Containing Typographical and Other Rules for Authors,... .-

Chicago:)كتابخانه مركزي موجود در(University press, 1996.   

2) A Manual for  Writers of Term Papers: Theses and Dissertation / Kate L. Turabian.- Chicago: 

 .University  press, 1973) موجود در كتابخانه دانشكده علوم تربيتي(

  

آگاهي از انواع منابعي كه در مراحل مختلف انجام يك پژوهش مورد نياز است، بخشي از وظيفه اعضاي هيأت علمي   

وانند مورد مشورت قرار گيرند تا منابع سودمند و ت در اين زمينه، كتابداران مي. و دانشجويان تحصيالت تكميلي است

  .ها و يا به شكل الكترونيكي در اينترنت وجود دارد معرفي كنند مرتبط را كه به صورت چاپي در كتابخانه
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  1كننده با كتابدار مرجع ميز مرجع الكترونيكي؛ شكل ديگري از تعامل مراجعه
در اين ميان . كنند كنندگان به منظور استفاده از منابع مرجع به كتابخانه مراجعه مي تعداد قابل توجهي از مراجعههمواره 

در مورد . كتابدار مرجع نقش مهمي در كمك به اين دسته از افراد براي استفاده از منابع و يافتن پاسخ سؤالهاي خود دارد
رند، ولي تمايل دارند از طريق اينترنت و به شكل الكترونيكي از منابع مرجع كساني كه فرصت مراجعه به كتابخانه را ندا

فراهم شده ” ميز مرجع الكترونيكي يا مجازي”كنند و يا سؤال خود را از راه دور بپرسند، نيز امكاناتي مانند    ها استفاده كتابخانه
هايي به شكل زير از راه دور با   تايپ كليد واژهبراي دسترسي به اين امكانات، كافي است در موتورهاي جستجو با. است

  :كتابدار مرجع و يا منابع مرجع ارتباط برقرار كنند
Virtual reference desk يا Reference Librarian  

براي . ها به شكلهاي مختلف امكان تماس با كتابدار مرجع در نظر گرفته شده است     در اين سايت، بعضي از كتابخانه
در ضمن، . توان شماره تلفن، براي تماس تلفني با كتابخانه را بدست آورد  ميDuke University Libraries٢ر سايت مثال، د

در ميز . دهد  ساعت يكبار كنترل و به سؤالهاي رسيده پاسخ مي2كتابدار مربوطه پيامهاي الكترونيكي دريافت شده را هر 
 Email the libraryشود، كه با انتخاب گزينه   منابع مرجع نيز مشاهده مي، سياهه٣ دانشگاه شفيلد(Reference desk)مرجع 
  .                                                                  توان با كتابدار ارتباط برقرار كرد نيزمي

طرح سؤال بوجود آمده ، امكان ask a librarian نيز با انتخاب گزينه Ohio University٤از طريق سايت دانشگاه 
باشد  هاي اين دانشگاه مي اي كه مربوط به منابع مرجع كتابخانه  و در صفحهUniversity of Rhode Island٥در سايت . است

ها، ساعت كار ميز   وجود دارد كه در آن نام هر كدام از كتابخانهReference Hours & Phone Numbersجدولي با عنوان 
  . راه با شماره تلفن آورده شده استمرجع آن كتابخانه هم

، Electronic Resources: for the reference deskاي با عنوان   و در صفحه٦در سايت كتابخانه كنگره آمريكا
با انتخاب هر . تعدادي از سايتهاي مفيد كه منابع مرجع آنها به صورت الكترونيكي قابل دسترس مي باشند، معرفي شده است

  . توان به كتابخانه مربوطه متصل شد و از منابع آنها استفاده كرد، يا با كتابدار مرجع آن ارتباط برقرار كرد ميكدام از آنها 
كنندگان از منابع خود در نظر گرفته است، در محيط  ها، كه چنين صفحاتي براي كمك به استفاده غير از كتابخانه

ضمن معرفي منابع و اطالعات فراوان، امكان جستجو و اتصال به اينترنت سايتهايي به طور مستقل طراحي شده است، كه 
  . يكي از بهترين سايتها در اين رابطه است Refdesk.com٧. كند سايتهاي بسيار مفيد را ايجاد مي

يك نمونه ديگر از ميز الكترونيكي، ميز مرجع مجازي است، كه در كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل 
اي براي    صفحهreference desk در پايان صفحه با انتخاب ٨ر صفحه وب سايت كتابخانه مركزي دانشگاهد. شده است

توان با مطرح كردن سؤالهاي خود با كتابدار   ميinfo@ferdowsi.um.ac.irبا انتخاب نشاني . شود ارسال پيام باز مي
توان به منابع مرجع الكترونيكي آن نيز   ميE-Reference Sourcesدر اين سايت با انتخاب گزينه .  برقرار كردمرجع ارتباط

  .دسترسي پيدا كرد
  
  
  
 
 آارشناس آتابخانه مرآز ي و مرآز اسناد دانشگاه فردوسي مشهد: فاطمه هراتيان )١
٢( ttp://www.lib.duke.edu/referenceh 
٣( www.shef.ac.uk/library/useful/useful.html 
٤( http://www.library.ohiou.edu. 
5( http://www.uri.edu/library/reference/reference.html  
6( http://www.loc.gov/rr/elecdesk.html 
7( www.refdesk.com 
8( http://c-library.um.ac.ir 
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  1هاي اطالعاتي كتابهاي مرجع شناسايي دروازه
(Reference Gateway) 

 

در حال حاضر، با توجه به پيشرفتهاي . دهد  كتاب مرجع زيربناي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي را تشكيل مي
در صورت نياز، عالقمندان بايد افزون بر . روزافزون فناوري، بسياري از منابع مرجع از طريق اينترنت قابل دسترس است

بنابراين، الزم است كتابداران و .  به نيازهاي اطالعاتي خود استفاده كندمنابع چاپي، از اين نوع منابع نيز براي پاسخگويي
  .كنندگان اين منابع را در اينترنت شناسايي و در موقع مناسب از آن استفاده كنند ساير استفاده

  
  :شود اند معرفي مي بندي منابع مرجع اينترنتي پرداخته در اين مقاله، برخي از سايتهايي كه به دسته

1) Virtual Reference Desk (Public Libraries of British Colombia) 

www.bcpl.gov.bc.ca/VRD  

ها،  جستجو بر اساس كليدواژه. پذير شده است   در اين سايت، دسترسي به بسياري از منابع مرجع اينترنتي امكان
. بندي نيز قابل جستجو است هاي رده همچنين، سياهه موضوعها و شماره. ديويي ميسر استبندي دهدهي  موضوع و رده

اين سايت بسياري از .  نيز وجود دارد(And, Or, Not)جستجو  در جستجوي پيشرفته، امكان استفاده از عملگرهاي
 .دهد هاي موضوعي علوم پايه و علوم انساني را پوشش مي حوزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  )رساني آتابخانه مرآزي ومرآز اسناد دانشگاه فردوسي مشهد آارشناس ارشد آتابداري و اطالع(زهره عباسي ) ١
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2) Gateway Community College 

www.gwc.maricopa.edu/biblio/reference/referencemain.html 

ها،  نامه المعارفها، واژه ها، دايره   اين سايت، نيز دسترسي به بسياري از منابع مرجع عمومي از قبيل سرنام
  .را فراهم كرده است... ها و هاي جغرافيايي، آمار نامه ها، راهنماها، نقشه اصطالحنامه

 

3) http://door.library.uiuc.edu/rex/erefs 

هاي   است، دسترسي به بسياري از منابع مرجع در حوزهIllinois   اين سايت، كه مربوط به كتابخانه دانشگاه 
  .راهم كرده استموضوعي مختلف  موجود در اينترنت و نيز سايتهاي علمي ديگر را ف

 

4) www.lib.purdue.edu/eresources/readyref/index.html 

 

5) The University of North Carolina  

 www.lib.unc.edu/reference/quick 

 

6) Search-22 (General Reference Resources) 

 www.search-22.com/reference.html 

افزون بر منابع . شود    در اين سايت، كه به منزله يك موتور جستجو براي دسترسي به منابع مرجع محسوب مي
  .هاي اطالعاتي مربوط به منابع مرجع نيز فراهم شده است سي به بسياري از دروازهمرجع دستر

 

7) Information Gateway Washington University 

www.lib.washington.edu/research/reftools.html 

  .دسترسي به منابع مرجع تخصصي نيز فراهم شده است ون بر منابع مرجع عمومي،   در اين سايت، افز
 

در اين شماره يادآور شد، در بسياري از موتورهاي ” آشنايي با انواع منابع مرجع”      همانطور كه در مقاله 
ياري از منابع  بسreference و انتخاب گزينه Directory نيز در قسمت yahoo و googleجستجوي راهنما مانند 

 .مرجع عمومي و تخصصي قابل دسترس هستند

تواند ميزان آشنايي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان با انواع اين منابع،  هاي منابع مرجع مي استفاده از دروازه
  .محتواي آنها و چگونگي استفاده از آنها را افزايش دهد
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  1آشنايي با انواع منابع مرجع 
ن توليد اطالعات آنچنان آهنگ سريعي دارد كه جامعه صنعتي را به جامعه اطالعاتي تبديل در دنياي امروز، جريا

براي استفاده بهتر و دسترسي سريعتر به اطالعات، ابزارهاي كمكي به نام منابع مرجع بوجود آمده است تا . كرده است
منابع مرجع، .  به اطالعات قرار دهدانبوه اطالعات پراكنده را به شكلي مطلوب سازماندهي و در دسترس نيازمندان

اي اين اطالعات تنظيم و سازماندهي شده است كه به  هاي مختلف در بردارند و به گونه اطالعاتي در يك زمينه يا زمينه
منابع مرجع انواع مختلفي دارد كه به طور . كند سهولت و با صرف كمترين زمان، امكان دستيابي به اطالعات را فراهم مي

آشنايي با اين منابع براي انجام فعاليتهاي پژوهشي، آموزشي و هدايت دانشجويان . شود  هر يك از آنها معرفي ميمختصر
  .بسيار ضروري است

انواع . دهد  منابعي كه اطالعات مورد نياز را مستقيم در اختيار فرد قرار مي:منابع مرجع رديف اول يا منابع دانش) الف
  : آن عبارتند از

اي از لغتها و اصطالحهاي يك زبان را به همراه اطالعاتي مانند ريشه   سياهه:ها ها و اصطالحنامه نامه واژه -1
ها و  اي پاسخگويي به سؤاالتي است كه درباره واژه نامه هدف عمده هر واژه. در بردارد... لغت، معاني مختلف، مترادفها و

ها  ريع علوم و فنون، به طورتقريب در تمام زمينهامروزه، به دليل گسترش س. آيد اصطالحات يك زبان بعمل مي
هاي خاص و اصطالحات تخصصي همان  اين منابع فقط واژه. شود تهيه و تدوين مي) موضوعي(هاي تخصصي  نامه واژه

 : به طور مثال. موضوع را دربردارد

A Dictionary of Chemistry / John Daintith. 3 rd ed.- New York: Oxford University Press, 

  )موجود در كتابخانه دانشكده مهندسي( 1996
انتشارات دانشگاه عالمه :  تهران-.السادات زاهدي، مهدي الواني و ابوالحسن فقيهي شمس / فرهنگ جامع مديريت

  )            هاي دانشكده اقتصاد، علوم تربيتي، علوم رياضي موجود در كتابخانه (1379طباطبائي، 
دهد و وضعيت دانش  اي در مورد موضوعهاي مختلف دانش بشري ارائه مي  اطالعات فشرده:المعارفها دايره -2

براي پي بردن به ابعاد يك موضوع، درك صحيح و گسترده يك مفهوم، آشنايي با . دهد و علوم زمان خود را نشان مي
 اصلي و پايه در آن زمينه، و يا اي ديگر، شناسايي منابع گيري يك اختراع، پديده تاريخي و يا هر پديده چگونگي شكل

المعارفهايي كه از نظر علمي و فني با روش صحيحي تهيه  المعارفها و به خصوص دائره سرآمدان آن زمينه از دائره
المعارف ضروري است به سابقه و تخصص  براي سنجش اعتبار اطالعات هر مقاله دائره. شود اند، استفاده مي شده
ها شاهد انتشار  به دليل گسترش علوم و تخصصي شدن رشته. منابع مورد استفاده او توجه كردكننده مقاله و نيز  تهيه
 :به طور مثال. هاي مختلف هستيم المعارفهاي تخصصي در رشته دايره

Encyclopedia of Foods: a guide to healthy nutrition. San Diego: Academic Press, 2002    
  )موجود در كتابخانه مركزي(

موجود در كتابخانه هاي  (1360گنج دانش، :  تهران- .محمدجعفر جعفري لنگرودي / المعارف علوم اسالمي دايره
  )دانشكده ادبيات، اقتصاد، الهيات، كتابخانه مركزي

به طور معمول، در .  دربردارنده اطالعات و سرگذشت انسانهاي برجسته است):ها سرگذشتنامه(ها  زندگينامه -3
 :به طور مثال. توان جستجو كرد  تحول افكار، تخصص و دستاوردهاي آنان، مشاغل و خدماتشان را مياين منابع سير

Who is who in Twentieth - Century World Poetry / Mark Willhardt . London; New York:   

  Routledge, 2002 )موجود در كتابخانه مركزي(
 )مركزي و مركز اسناد دانشگاه فردوسي مشهدكارشناسي ارشد كتابخانه (فر  دري نفيسه) 1
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ها، مراكز، اشخاص و يا يك رشته از فعاليتهاي خاص  فهرستهايي است از نام و نشاني مؤسسه: راهنماها -4
به دليل فعاليتهاي پژوهشي و علمي و نيز . سازد كه نياز عموم را براي دسترسي به اين منابع برآورده مي

 :به طور مثال. شود  راهنماها نيز روز به روز بيشتر ميهاي مختلف، تنوع گسترش مؤسسه

Research Centers Directory / Gale Research Company.- Detroit : Gale Research co., 2000 

  )موجود در كتابخانه مركزي(
 -.شيرين تعاوني، ايراندخت عزيزي/ هاي تخصصي، اختصاصي و دانشگاهي  راهنماي مراكز اسناد و كتابخانه

هاي دانشكده علوم تربيتي،  موجود در كتابخانه (1370كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران، :  تهران-.2ويرايش 
  )كشاورزي، مهندسي

اطالعات جزئي در يك زمينه موضوعي خاص و همچنين چگونگي انجام يك : ها ها و دستورنامه دستنامه -5
ها براي  انتشار دستنامه. ريه كاربردي را دربردارندكار يا فعاليت، كاربرد يك فرمول يا مفهوم و يا نظ

گردآوري اطالعات كاربردي به منظور سهولت بخشيدن به كارهاي عملي و يا درك يك مفهوم خاص در 
 :به طور مثال. يك رشته است

The Woodworkers Handbook/ Roger Horwood.- London: New Holland, 1999.   
  )موجود در كتابخانه مركزي(

موجود در  . (1376جهان نو، :  تهران-.بهزاد خسروپناه/ هاي صنعتي  فرهنگ جامع علمي كاربردي ساخت فرآورده
  )كتابخانه دانشكده مهندسي

مربوط به ... اي از اطالعات مختلف سياسي، اقتصادي، علمي، اجتماعي و مجموعه: ها و سالنماها سالنامه -6
توان به سرعت در  هاي مختلف را نمي ت سريع در حوزهاز آنجا كه تحوال. يك سال را در بردارد

. دهند  اين كار را انجام مي منعكس كرد، سالنماها) كه زمان تدوين آنها طوالني است(المعارفها  دايره
 :به طور مثال. پردازند ها بيشتر به ارائه اطالعات آماري و خالصه در مورد رويدادهاي سال مي سالنامه

Statistical Yearbook / United Nations Educational, Scientific & Cultural organization.-   
      -Paris:Unesco,1963) مركزي-تربيتي  علوم- علوم-هاي الهيات موجود در كتابخانه(

هاي دانشكده  موجود در كتابخانه (1350- مركز آمار ايران،  :  تهران-.مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور 
 )ت، اقتصاد، الهيات، علوم تربيتي، كتابخانه مركزي، كشاورزي، كامپيوترادبيا

 هاي مختلف مانند جغرافياي طبيعي،  اين منابع پاسخگوي سئوالهاي مربوط به حوزه: منابع جغرافيايي -7

. شود ها و فرهنگهاي جغرافيايي مي ها، اطلس انساني، اقتصادي، سياسي و غيره است و شامل انواع نقشه
  :ر مثالبه طو

Atlas of Exploration / Shona Grimbly. London: Fitzvoy Dearborn, 2001  
               )موجود در كتابخانه مركزي (

مؤسسه جغرافيايي و كارتوگراف :  تهران- .شفيع جوادي/ بندي و مشاهدات ابري  رده: اطلس ابرها
  )موجود در كتابخانه مركزي (1371ارشاد، 

 اين منابع راه دسترسي و پيدا كردن اطالعات مورد نياز در :يا منابع ارجاعي و راهنما رديف دوممنابع مرجع ) ب
  :كننده را به عهده دارند و شامل انواع زير هستند سازند و نقش هدايت ساير منابع را فراهم مي

اند تا  ي تنظيم شدهصورتي از نام و مشخصات منابع مختلفي است كه به روش خاص: ها و فهرستها كتابشناسي) 1
ها براي جستجوي منابع  اين منابع ابزار مهمي در كتابخانه. راه دسترسي سريع و آسان به منابع ديگر را فراهم كند

 .آيند  منتشر شده به شمار مي

  -Books in Print.- New york: R.R Bowker co , 1948) مركزيموجود در كتابخانه(
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  )موجود در كتابخانه مركزي. (1380آگرا، :  تهران-.زاده رخنده حاجيف/ كتابشناسي اساطير و اديان 
ها،  اين منابع اطالعات كتابشناختي مواد غير كتابي از قبيل مقاله: ها نامه ها و چكيده نامه ها، نمايه نامه مقاله )2

 سترسي به اطالعات اين گونه منابع د. كنند ارائه مي... هاي ثبت اختراعات و ها و پروانه نامه گزارشها، پايان
  . كند هاي مختلف را آسان مي تخصصي در حوزه

  -Chemical Abstracts.- chemical Abstracts Services, 1907)موجود در دانشكده علوم(
  )موجود در كتابخانه مركزي. (1372سازمان مديريت صنعتي،:  تهران-.كامليا احتشامي اكبري/ نامه مديريت  مقاله

شود كه دسترسي به   افزون بر شكل چاپي، انواع منابع مرجع به شكل الكترونيكي نيز منتشر ميدر چند دهه اخير،
  .سازد انواع اطالعات عمومي و تخصصي روزآمد را سريعتر و آسانتر ميسر مي

   منابع مرجع الكترونيكي موجود در اينترنت 
اين منابع در . طراحي شده استدر اينترنت سايتهاي خاصي جهت دسترسي به انواع منابع مرجع يادشده 

  reference desk, reference source, online reference: سايتهايي با نامهايي مانند موارد زير ارائه شده است
sources, electronic reference collection, electronic reference shelfشود مشاهده مي...  و .  

  :ت راههاي مختلفي وجود داردبراي پيدا كردن منابع مرجع در اينترن
به . توان نوع منبع را با موضوع مورد نظر خود تركيب كرد به اين ترتيب كه مي: از طريق موتورهاي جستجو) 1

 را Dictionaries and chemistry شيمي هستيد، كافي است دو كلمه  اي در رشته نامه عنوان مثال، چنانچه به دنبال واژه
هاي رشته شيمي را  نامه  موتورها وارد كنيد، خواهيد ديد كه فهرستي از سايتهايي كه واژهدر صفحه جستجوي يكي از

  .شود كنند، بازيابي مي معرفي مي
اكثر موتورهاي جستجو، راهنماهايي آماده از انواع اطالعات از جمله : جستجو در راهنماي موتورهاي جستجو) 2

به عنوان مثال، كافي است . سازد اتبي به اطالعات را براي افراد فراهم مياند كه دسترسي سلسله مر منابع مرجع تهيه كرده
 را در نظر گيريد و در آنجا به reference را انتخاب، سپس قسمت directoryدر صفحه موتور جستجوي گوگل گزينه 

  . انواع مراجع دسترس پيدا كنيد
هاي دانشگاههاي مختلف جهان مانند   كتابخانهدر رابطه با دسترسي به منابع مرجع: هاي دانشگاهها كتابخانه )3

اند و دسترسي سريع و آسان به  اي به روي منابع مرجع، انواع اين منابع را در سايت خود قرار داده دروازه
در هنگام جستجو، بايد به اين نكته توجه داشت كه دسترسي به همه منابع مرجع . كنند آنها را فراهم مي

گان ميسر نيست زيرا برخي از آنها مخصوص اعضاء هيأت علمي، دانشجويان و ها به طور راي كتابخانه
دهد،  در زير يك نمونه از سايتهايي كه انواع منابع مرجع را ارائه مي. باشد كاركنان همان دانشگاه يا مركز مي

  :شود معرفي مي
 c-library.um.ac.ir/web-electronic-reference.aspسايت كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد       

 وجود دارد كه در آن منابع مرجع با سه Electronic Reference Sourcesاي با عنوان  در اين سايت، صفحه
  :بندي شده است روش دسته

اي از منابع در آن نوع خاص  با انتخاب هر يك از انواع منابع مرجع، سياهه: (type)بر اساس نوع منبع  .1
  انند باشد، م قابل دسترسي مي

توانيد منابع مرجع  مي) كه داراي نظم الفبايي است(در هر زمينه موضوعي : (subject)بر اساس موضوع  .2
 .مفيدي را بازيابي كنيد

راه دسترسي به انواع و اقسام منابع مرجع در : (gateways)هاي اطالعاتي  از طريق ساير دروازه .3
 . آورد هاي مختلف را يكجا فراهم مي حوزه

براي كسب . باشد  اين سايتها، فراهم آوردن دسترسي به انواع منابع مرجع رايگان در وب ميويژگي خوب
  .در همين شماره مراجعه نماييد” هاي اطالعاتي منابع مرجع شناسايي دروازه”توانيد به مقاله  اطالعات بيشتر مي
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  1آشنايي با يكي از منابع مرجع انگليسي جديد پيرامون كشورمان

The Splendour of Iran 
بيش از پنجاه نويسنده متخصص ) 1995-2001(به زبان انگليسي نتيجه تالش شش ساله ” شكوه ايران”انتشار كتاب 

، انگيزه تهيه و نشر چنين اثري را 2 ”بوث كليبورن”ناشر انگليسي كتاب . شناسان خارجي است ايراني و تني چند از ايران
گردآورنده و . داند و در نتيجه عالقمند شدن به معرفي هنر ايران مي) 1995(ران المللي كتاب ته شركت در نمايشگاه بين

  .باشد بخش آن مي پور نيز زينت عكسهاي جاسم غضبان.  است3سرويراستار اين مجموعه دكتر نصراهللا پورجوادي
هيه و به انگليسي ها نيز در داخل ايران ت دهد و اكثر مقاله  درصد كتاب را تصاوير زيباي آن تشكيل مي80حدود 

طراحي و ويراستاري نهايي در انگليس و چاپ . ترجمه شده و سپس براي ويراستاري نهايي به انگليس ارسال گرديده است
به . اند به اين ترتيب، سه گروه عمده نقش اساسي را در تأليف اين مجموعه داشته. كتاب در هنگ كنگ صورت گرفته است

در اين مجموعه دوران قبل . را داشته باشد منتشر نشده است” شكوه ايران”تابي كه جامعيت نظر نويسندگان آن تا به حال ك
 .پردازد گيرد و همچنين تا حدودي به زمان معاصر هم مي و بعد از اسالم از نظر هنري مورد بحث قرار مي

  :شود در سه جلد تدوين شده است و به سه بخش عمده زير تقسيم مي” شكوه ايران”مجموعه   
شامل هنر ايران پيش از تاريخ، عصر نوسنگي، سفالگري و همچنين ميراث ايالم به لحاظ هنر معماري : جلد اول  

  .گيرد باشد و در بخش بعدي هم هنر هخامنشي، سلوكي، پارتي و ساساني مورد بررسي قرار مي مي
شود و   بحث ميدوران اسالمي كه در آن معماري بومي، شهرسازي، عناصر معماري شهري: جلد دوم  

  .ها و كاخها آورده شده است ها، مناره هايي در خصوص كاروانسراها، آب انبارها، مساجد، مدرسه مقاله
  .گيرد هنر دوران اسالم از نظر هنرهاي تجسمي، تزئيني و نيز آداب و رسوم مردم ايران را در بر مي: جلد سوم

 نيز شامل منابع و مĤخذ عكسها و تصاوير مورد استفاده تحت  و(Glassory)نامه  هر مجلد داراي نمايه مستقل، واژه
 Further)باشد و همچنين هر جلد منابعي را جهت مطالعه بيشتر تحت عنوان   مي(Photographic Credits)عنوان 

Readings)ويرها در اين مجموعه تص. اند در بخش نمايه، موضوعهاي خاص و فرعي وابسته به آنها ظاهر شده. كند  بيان مي
ترين بناي دوران اسالمي  اما، جاي برخي از مكانها از جمله با شكوه. اند ها آورده شده و عكسهاي متناسب با مطالب مقاله

هاي فاقد تصويرهاي   و افزون بر آن برخي مقاله4 )1380پور،  غضبان(در اين كتاب خالي است ) ع(يعني حرم امام رضا 
در حال . 6ترجمه فارسي كتاب از سوي نويسندگان آن وعده داده شده است. 5 )1380پرهام، (باشند  اساسي مربوطه مي

اين اثر، كه توسط كتابخانه مركزي تهيه  و خريداري شده .  هزار تومان است190حاضر، قيمت نسخه انگليسي اين مجموعه 
                                                                                          .                                                        باشد آماده استفاده مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  )كارشناس كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه فردوسي مشهد(محمود صديقي ) 1

   Edward Booth – 2) Clibborn  
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  1معيارهاي ارزيابي منابع مرجع در اينترنت
  

با توجه به امكانات زيادي كه فناوري نوين بوجود آورده است، حجم زيادي از منابع مرجع و پايگاههاي اطالعاتي 
  باشند؟ رايگان از طريق وب قابل دسترس هستند، ولي آيا همه آنها منابع معتبر و مفيدي مي

نابع اطالعاتي، بايد مورد ارزيابي قرار گيرند تا از اين طريق بتوان منبعي را متناسب منابع مرجع نيز همچون ديگر م
به بيان ديگر، افرادي چون پژوهشگران، اعضاي هيأت علمي و دانشجويان بايد به صورت انتقادي با . با نياز انتخاب كرد

  .اين نوع منابع برخورد كنند
از آنجا كه منابع مرجع، . پردازند دارند كه به ارزيابي منابع مرجع مي در اين زمينه، سايتهايي در اينترنت وجود 

انواع گوناگوني دارند و در ارزيابي هر كدام بايد به نكات خاصي توجه داشت، در اين مقاله به معيارهاي كلي ارزيابي 
  :برخي از سايتهاي مربوط به ارزيابي منابع مرجع عبارتند از. شود منابع مرجع اشاره مي

  
www.library.ucsb.edu/research.html 1) 

شود و سپس با برگزيدن   پديدار ميonline reference sources عبارت researchدر اين سايت، با انتخاب گزينه 
شود كه  اي در مقابل ما ظاهر مي  صفحهevaluating sources of information و evaluating of resourcesعبارتهاي 

  . پردازد به معرفي مهمترين معيارها در ارزيابي منابع مرجع مي
توان به سابقه  شود كه با مراجعه به آنها مي در قسمتي از اين سايت به معرفي سايتهاي ديگري پرداخته مي

  .در همين موضوع بدست آوردموضوعي مطلب مورد مطالعه خود پي برد و اطالعات ديگري نيز 
 

http://phoenix.liunet.edu/~hildreth/refsources2)  

اين معيارها در .  اين سايت، همانند مورد قبلي، به مهمترين معيارها در زمينه ارزيابي منابع مرجع اشاره كرده است
  .شود بندي مي دستههشت گروه 

  
:   مهمترين مواردي كه در اين دو سايت به آنها پرداخته شده است و در ارزيابي منابع مرجع اهميت دارند عبارتند از

       مشخص بودن هدف از تدوين منبع مرجع،- 
  پوشش موضوعي،  - 
 روزآمدي مطالب، - 

  اعتبار و صحت مطالب، - 

  اعتبار نويسنده، ناشر، - 

  ارائه مطالب و نظم ارائه شده در - 

  . چگونگي بازيابي اطالعات در منبع مرجع - 

  

 )كارشناس ارشد كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه فردوسي مشهد(الدن قزلي ) 1
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  1با برخي از راهنماها و فهرستهاي منابع مرجع چاپي آشنا شويد
 

در اين وضعيت، براي آنكه نيازمندان منابع مرجع، به . شود   روز به روز بر تعداد و تنوع كتابهاي مرجع افزوده مي
دانشجويان بتوانند منابع مرجع مورد نياز خود را شناسايي و اطالعات بيشتري درباره آنها ويژه اعضاي هيأت علمي و 

بندي و  اين راهنماها منابع مرجع را در موضوعهاي مختلف دسته. كسب كنند، راهنماها و فهرستهايي تهيه شده است
روش ”و يا ” شناسي مرجع”، درسي با نام شود هايي كه در دانشگاه ارائه مي از آنجائيكه در برخي رشته. كنند توصيف مي

پردازد، آشنايي با منابعي كه در اين  وجود دارد و به معرفي منابع مرجع تخصصي آن رشته مي”  تحقيق و ماخذشناسي
  .باشد شود و براي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان ضروري مي زمينه منتشر مي

 

  :شود ميدر اين مقاله، فهرست مختصري از راهنماها ارائه 
موجود در (. 1375زوار، : ]تهران[-.]4ويرايش [ -.مĤخذشناسي و استفاده از كتابخانه) / استعالمي(انوار، پروين  - 

 )هاي ادبيات، اقتصاد، علوم تربيتي، كتابخانه مركزي كتابخانه

هاي ادبيات،  تابخانهموجود در ك(. 1356مركز اسناد فرهنگي آسيا، :  تهران-.گيري از آنها مراجع و بهره/ حري، عباس - 
  )تربيتي،  كتابخانه مركزي الهيات، علوم

. 1382اي،  كتابخانه رايانه:  مشهد- .رساني ها و مراكز اطالع اصول و خدمات مرجع در كتابخانه/ دياني، محمدحسين  - 
 )موجود در كتابخانه علوم تربيتي(

ان آزمون كارشناسي ارشد كتابداري و ويژه داوطلب: فشرده درسها: مواد و خدمات مرجع/ دياني، محمدحسين  - 
 )موجود در كتابخانه علوم تربيتي و كتابخانه مركزي. (1378اي،  كتابخانه رايانه:  مشهد-.رساني اطالع

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني :  ستوده- .شناسي و روش تحقيق در ادبيات فارسي مرجع/ ستوده، غالمرضا  - 
 )هاي ادبيات، الهيات، علوم تربيتي، كتابخانه مركزي موجود در كتابخانه(. 1379، ”سمت”دانشگاهها 

موجود در (. 1378هاي عمومي كشور،  دبيرخانه هيأت امناي كتابخانه:  تهران-.شناسي اسالمي مرجع/ شعباني، احمد - 
 )تربيتي، كتابخانه مركزي هاي الهيات، علوم كتابخانه

 - .يق در زمينه ادب فارسي و بحثهايي در زمينه كتابشناسي و روش تحقيقآشنايي با مراجع تحق/ غالمرضايي، محمد  - 
 )موجود در كتابخانه علوم تربيتي(. 1368دانشگاه آزاد اسالمي، : يزد

 )موجود در كتابخانه علوم تربيتي(. 1374جام، :  تهران- .روش تحقيق و شناخت مراجع ادبي/ غالمرضايي، محمد  - 

 )موجود در كتابخانه علوم تربيتي(. 1371دانشگاه پيام نور،  : ] تهران[ - .1شناسي  مرجع/ ماهيار، عباس - 

 )موجود در كتابخانه علوم تربيتي(. 1375نشر قطره، :  تهران- .شناسي ادبي و روش تحقيق مرجع/ ماهيار، عباس - 

دفتر تبليغات اسالمي، : م ق- .المعارفها و كتابهاي راهنما كتابشناسي منابع، معجمها، دايره: راهنماي پژوهش/ محدثي، جواد - 
 )تربيتي هاي ادبيات، الهيات، علوم موجود در كتابخانه(. 1374

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات، :  تهران- .شناسي  مرجع فرهنگ جامع/ فر، محمدرضا  محمدي - 
 )يهاي ادبيات، الهيات، علوم تربيتي، كتابخانه مركز موجود در كتابخانه(. 1376

موجود در (. 1372نشر فرهنگ معاصر، :  تهران-.شناخت خدمات و كتابهاي مرجع: شناسي مرجع/ مرادي، نوراهللا - 
 )بدني، كتابخانه مركزي هاي ادبيات، الهيات، اقتصاد، تربيت كتابخانه
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موجود (. 1375نشر مرنديز، :  گناباد- ... .اصطالحات تحقيق: شناسي آشنايي با روش تحقيق و مرجع/ يوسفي، حسينعلي  - 
  )ربيتي، كتابخانه مركزيت هاي ادبيات، الهيات، اقتصاد، علوم در كتابخانه

  
Walfords Guide to Reference Material / Albert John  Walford.- 8th ed.- London: Library 

    -Association, 1999) به صورت چاپي موجود در كتابخانه مركزي(

كنولوژي، جلد دوم آن در    اين راهنماي سه جلدي اثر آلبرت والفورد است كه جلد اول منابع مرجع در زمينه علوم و ت
هر سه جلد . باشد زمينه فلسفه، روانشناسي، مذهب، تاريخ و علوم اجتماعي و جلد سوم آن شامل كليات، زبان و ادبيات مي

اگر چه تأكيد اين اثر بر كتابهايي است كه در انگلستان انتشار يافته . بندي دهدهي جهاني تنظيم شده است آن بر اساس طبقه
  .شود شود و اين از نكات مثبت اين راهنما محسوب مي ي مرجع برخي كشورها را نيز شامل مياست، كتابها
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1986. 
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 آثاري از قبيل واژه.    اين راهنماها، بيش از ده هزار كتاب مرجع انگليسي و غير انگليسي توصيف و ارزيابي شده است     

ها، كتابهاي شرح حال و منابع جغرافيايي را  هنام ها، چكيده ها، راهنماها، كتابشناسيها، نمايه المعارفها، دستنامه ها، دايره نامه
داراي نمايه نام نويسنده، . دهد در مورد هر منبع روش استفاده و ارزش آن را به طور مختصر شرح مي. شود شامل مي

  .باشد موضوع و عنوان به ترتيب الفبايي مي


