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  ...اي جهت پوشش دادن  افزار کتابخانه معيار توانمندي يک نرم

  
 
 

  
  

اي جهت پوشش دادن  افزار کتابخانه معيار توانمندي يک نرم
  يد بر مديريت اطالعاتنيازهاي بخش امانت با تأک

  
  ١حميد قاضي زاده

  
  چکيده 

اي از چند بخش تشکيل شده که هر يک به تناسب وظيفـة مـشخص،                افزار کتابخانه   هر نرم 
افزارهـاي   اما اينکه تا چـه حـد امکانـات موجـود در نـرم       . باشد  ياري دهندة بخشهاي کتابخانه مي    

حثي است که مدنظر اين نوشتار است و تمرکز اي، با نيازهاي کاربران همخواني داشته، مب کتابخانه
هدف آن است تا امکانـات  . باشد اي پارس آذرخش مي افزار کتابخانه اصلي آن بر بخش امانت نرم  

در اين مقاله، معيار . افزار بررسي و قابليتهايي براي آن پيشنهاد شود موجود در بخش امانت اين نرم     
تغييـر در زمـان   «، »اخطار ديرکرد «رخش در پنج قسمت     اي پارس آذ    افزار کتابخانه   توانمندي نرم 

بررسي شده و براي بهبود روند گردش » تسويه حساب«و » جريمه ديرکرد«، »رزرو منابع«،  »امانت
  .هاي کتابدار، پيشنهادهايي ارائه شده است افزار در بخش مزبور متناسب با خواسته کار نرم

افزار پارس آذرخش، بخش امانت،     اطالعات، نرم اي، مديريت     افزار کتابخانه   نرم: کليدواژه
  .خودکارسازي امانت

  
  مقدمه 
اي بــراي ذخيــره، پــردازش و بازيــابي  اي در واقــع برنامــه رايانــه افــزار کتابخانــه نــرم«

افـزار   اسـتفاده از نـرم  . شود نويسي رايج نوشته مي اطالعات است که با يکي از زبانهاي برنامه   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  com.yahoo@2506hamid  يگاه عالمه طباطباي دانشي و همکار گروه کتابداري کتابداريدکترا يدانشجو. ۱
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طالعات به صورت يک نياز مبرم در آمده و حرفـه کتابـداري و        اي براي مديريت ا     کتابخانه
رساني با آگاهي از توان رايانه در افزايش سرعت، دقت و سهولت فراينـدهاي کـاري        اطالع

فتـاحي و پريـرخ،   (» گيـرد    به طور گسترده از اين ابزار سودمند بهره مي         ،و عملياتي کتابخانه  
تـوان يافـت كــه از    اي را مــي تـر کتابخانـه  بـه عبـارت ديگـر، امــروزه کم   ). ۱۷۷۳، ص ۱۳۸۵
  .بهره باشد اي بي افزارهاي کتابخانه نرم

براي تسريع و تسهيل در امر بازيابي مدارک، ابزارهايي به وجود آمـده انـد کـه امـر              
اي با اين  افزارهاي کتابخانه در اين راستا، نرم. دهند ميتري انجام  مورد نظر را به نحو مطلوب  

اي  افـزار کتابخانـه   هـر نـرم  . کننـد  ها، نقشهاي مؤثري ايفا مي  کار کتابخانه هدف و تسهيل در     
حاوي چند بخش است که هـر يـک بـه تناسـب وظيفـة از پـيش تعيـين شـده، کمـک کـار            

افزارهـا،   بخشهاي کتابخانه است، اما اينکه تا چه حد امکانات و توانمنديهاي موجود در نـرم   
. شـود  است که در اين نوشتار مورد بررسي واقع مـي مطابق با نيازهاي کاربران است، مبحثي   

افـزار نظيـر بخـش امانـت، مـديريت،        در واقع، از ميان انواع بخـشهاي موجـود در يـک نـرم             
سازي و جستجوي کاربر، تمرکز اصلي مقالة   سازي، سفارشات، فهرستنويسي، نمايه     مجموعه

هـدف آن اسـت تـا    . ست ا١اي پارس آذرخش افزار کتابخانه حاضر بر روي بخش امانت نرم 
افـزار بررسـي و قابليتهـاي مـورد انتظـار از بخـش         امکانات موجود در بخش امانت  اين نـرم        

  . افزار پارس آذرخش پيشنهاد شود امانت نرم
ــه، معيــار توانمنــدي نــرم  ــزار پــارس آذرخــش در قــسمتهاي   در ايــن مقال اخطــار «اف

بررسـي  » تسويه حساب «و  » مه ديرکرد جري«،  »رزرو منابع «،  »تغيير در زمان امانت   «،  »ديرکرد
هـاي   و پيشنهادهايي براي بهبود رونـد گـردش کـار در بخـش امانـت، متناسـب بـا خواسـته                     

  .گردد کتابدار، ارائه مي
  : شود افزار از دو جنبه بررسي مي در تحقيق حاضر، اين نرم

 اي پـارس  افـزار کتابخانـه   توانمنديها و امکانـات موجـود در بخـش امانـت نـرم      ) الف
  آذرخش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . است۱۳۸۵ پارس آذرخش مربوط به سال يا افزار کتابخانه ش پنجم نرميرايق مقاله حاضر، وي تحقيمبنا. ۲
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 . اي پارس آذرخش افزار کتابخانه قابليتهاي مورد انتظار از بخش امانت نرم) ب

اي پارس آذرخش، کاسـتيها   افزار کتابخانه  در خاتمه، ضمن بررسي بخش امانت نرم      
  .در پنج مقوله و پيشنهادها در شش مقوله مطرح مي شود

  
  امانت 
اي  اي از فعاليتهـاي کتابخانـه   اين کلمه در اصطالح براي توصيف مجموعه         ؛١امانت«

اي بـه طـور    ها و ديگر منابع کتابخانـه  شامل کليه خدماتي است که از طريق آن کتابها، مجله  
بنـابراين،  ). ۲۹۴ ،ص ۱۳۸۱مزيناني، (» گيرد کنندگان قرار مي مستقيم در دسترس درخواست   

قـراردادن آنهـا،   توان گفت نظارت بر ورود و خروج منابع از کتابخانه هـا و در دسـترس     مي
تقريباً همه کتابخانـه هـا بـه جـز آنهـايي کـه داراي       . ترين کارکرد خدمت امانت است  اصلي

مجموعه هايي نفيس و کمياب هـستند، منـابع خـود را بـراي خـروج از کتابخانـه بـه امانـت                   
  .رود براي استفاده از منابع در محل کتابخانه نيز به کار مي» امانت«گاه، اصطالح . دهند مي

  
  نظامهاي خودکار امانت 

، کتابداران درصـدد يـافتن   ۱۹۴۰ها در اواخر دهة      با ظهور پردازش الکترونيکي داده    
اسـتفاده از  . راه هايي برآمدند تا بتوانند از اين فناوري در خـدمات امانـت، بهـره منـد شـوند            

نـه  اي براي خودکارسازي خدمات امانت نخستين گامهـا در ايـن زمي         نظامهاي پردازش دسته  
. ها از کارتهاي منگنه شده استفاده کردنـد  بدين منظور، تعدادي از کتابخانه . رود  به شمار مي  

بـا اسـتفاده از ايـن    . اين نظامهاي امانت، از نظر سرعت و اطمينان، کـارآيي مطلـوبي داشـتند      
سازي حذف گرديد تا در هنگام ضرورت گزارشهاي ديرکرد بـه راحتـي         نظامها، روند فايل  

چنين نظامهايي بسيار مفيد و کارآمد بود، ولي تمام نيازهـاي کتابـداران را   . باشددر دسترس  
براي مثـال،  ). ۱۹۷۸، ٢باس(كرد  در زمينه اطالعات ضروري براي بخش امانت برآورده نمي        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Circulation. 
2. Boss ,R. 
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بنابراين، دسـتيابي بـه   . شد ها بايد پردازش مي     براي آگاهي از کتابهاي امانت داده شده، داده       
با افزايش قدرت رايانـه هـا و کـاهش    . گرديد ب اتالف وقت و هزينه مي  چنين اطالعاتي سب  

سـازي و مـديريت آنهـا، در اوايـل دهـة         ها و روشهاي بهتر فايل      سازي داده   هاي ذخيره   هزينه
بعـضي از ايـن نظامهـا    .  نخستين نظامهاي امانت پيوسته طراحـي و بـه کـار گرفتـه شـد        ۱۹۷۰

انـدازي   اي طراحـي و راه     ط شـرکتهاي رايانـه    توسط خود کتابـداران و تعـدادي ديگـر توسـ          
افـزار و خــدمات را   افــزار، نـرم  اي از سـخت  ايـن نظامهـاي پيوســته، طيـف گـسترده    . گرديـد 
تـرين   هـا بـراي ارائـه خـدمات بـه کوچـک       گيرند که از نظامهاي مبتني بر اين رايانـه        دربرمي
سيار بزرگـي کـه بـه    هـاي بـ     هاي عمومي آغـاز و بـه شـبکه          هاي مدارس يا کتابخانه     کتابخانه

برخـي  . شـود  کننـد، خـتم مـي      چندين نهاد در نواحي مختلف جغرافيايي خـدمات ارائـه مـي           
نظامهاي پيوسته از طريق اتصال چندين شبکه به وجود آمده انـد و خـدمات از طريـق يـک             

  .گره مرکزي، ميان ديگر نقاط تقسيم مي گردد
  

  خودکارسازي بخش امانت 
ي است که کتابداران همواره درصدد خودکار کـردن   اين بخش از نخستين بخشهاي    «
پرونده هاي امانت و   ). ۱۳۸۲، فتاحي، ۷۹۰ص. ج اول . المعارف کتابداري    ةداير(» اند  آن بوده 

فهرست کتابهاي کتابخانه بايـد بـه سـرعت روزآمـد شـوند تـا کتابـدار بتوانـد از موجـودي                   
ين فرايندهايي به صورت دسـتي در  اجراي چن. کتابخانه و منابع امانت داده شده آگاهي يابد     

مهمتـرين  . بر است و بـه دقـت نيـاز دارد     گير و هزينه    بخش امانت کتابخانه، تا حدودي وقت     
صرف هزينة : توان چنين برشمرد داليل خودکارسازي فعاليتهاي بخش امانت کتابخانه را مي   

، انجـام امانـت بـين     هاي امانت منـابع کتابخانـه       داشتن پرونده   کمتر براي اداره و روزآمد نگه     
اي، دريافت گزارشهاي آماري مختلف در خصوص وضعيت اسـتفاده از مجموعـه               کتابخانه

). نظير برگه آرايي و امانت يـا رزرو پيوسـته منـابع   (کتابخانه، و تسريع فرايند نظامهاي دستي   
 اقـدام بـه خودکارسـازي بخـش امانـت      ۱۹۴۳ نخستين فردي بود که در سال ١»رالف پارکر «

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Parker, Ralph. 
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هـاي منگنـه بـراي خودکارسـازي      وي در کتابخانه دانشگاه ميسوري، از برگه      . خانه کرد کتاب
ــشتر هــدف او از کــاربرد برگــه . كــردبرخــي از فعاليتهــاي بخــش امانــت اســتفاده        هــاي  بي

پيـشرفتهاي فنـاوري رايانـه    ). ۱۹۹۸يـي،  (اي، کنترل گردش مواد در بخش امانت بـود     منگنه
ي امانت خودکار وارد کتابخانه شـود و فراينـد امانـت منـابع             نظامها ۱۹۶۰سبب شد در دهه     

در بيـشتر نظامهـاي     ). ۱۹۹۲،  ١بـريج (اطالعاتي با دقت، سـرعت، وسـهولت صـورت پـذيرد            
اي خـاص تعلـق مـي گيـرد و      خودکار امانت منابع، به هر يـک از اعـضاي کتابخانـه شـماره         
در . شـود  خصي آنهـا درج مـي  اطالعات منابع امانت داده شده به طور خودکار در پرونده ش    

المللـي کتـاب، از ابزارهـاي       ها، براي وارد کـردن شـماره اسـتاندارد بـين            بسياري از کتابخانه  
اهميت نظامهـاي امانـت خودکـار ايـن اسـت کـه       . شود  استفاده مي٢اي  خواندن رمزهاي ميله  

عـضاي  اغلب از طريق آنها مي توان به اطالعات ارزشمندي نظير تعداد و مشخصات فردي ا     
کتابخانه، تعداد و مشخصات منابع امانت داده شده به هر نفر، گزارشـهاي ديرکـرد و مـوارد      

بـه بيـان ديگـر، کتابـداران بـا اسـتفاده از نظامهـاي امانـت خودکـار                  . ديگر، دسترسي يافـت   
بررسي و تحليل كننـد  را توانند ميزان استفاده از منابع اطالعاتي موجود در مجموعه خود    مي

همـه ايـن اطالعـات    . سـازي بـه کـار گيرنـد     ت به دست آمده را در برنامة مجموعه   و اطالعا 
ريـزي بـراي آينـدة آن کمـک      تر بخش امانت و نيز برنامـه      تواند به مديريت بهتر و آسان       مي
  .کند

ترين قابليتهاي نظامهـاي خودکـار امانـت را مـي تـوان شـامل امانـت،              بعضي از مهم  «
اي کتـاب، امکـان    ق وارد کردن شـماره ثبـت يـا رمـز ميلـه     تمديد، و رزرو منابع فقط از طري  

جستجوي منابع موجود در مجموعه و امانت، تمديد، يـا رزرو همزمـان آنهـا؛ برگـه آرايـي                 
هاي مختلف؛ امکان جستجوي پيشينة امانت منابع از  هاي امانت منابع به شيوه خودکار پرونده

ابخانه؛ دريافـت گزارشـهاي آمـاري    طريق شماره عضويت، نام، و نام خانوادگي اعضاي کت        
گوناگون نظير تعداد منابع امانت داده شده، ديرکرد، رزرو، برگشت منـابع و تعـداد دفعـات       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bridge, F.R.  
2. Bar Codes. 
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همچنـين، ديگـر   ). ۷۹۱ص. ج اول. المعـارف کتابـداري   ةدايـر (» امانت هر مـدرک برشـمرد     
 گـزارش    امکان دريافـت   مواردي نظير  تواند توانمنديهاي نظامهاي خودکار سازي امانت مي     

       امانت، (ن و دريافت گزارشهاي آماري  آماري امانت منابع مختلف برحسب دورة زماني معي
؛ مرتبط با هر يـک از اعـضاي کتابخانـه؛ قابليـت صـدور          )ديرکرد، رزرو، برگشت و تمديد    

کارت عضويت و نمايش عکس اعضاي کتابخانه به منظور مطابقت با آنها؛ قابليـت چـاپ،             
هاي مختلف مربوط به امانت منابع؛ امکان ويرايش، تغيير، گـسترش،  ذخيره و نمايش گزارش 

يا حذف سوابق اعضاي کتابخانه؛ صدور خودکـار برگـه ديرکـرد يـا اخطـار؛ سـازگاري بـا         
؛ و ١اي نظير فهرسـتهاي پيوسـته بـه منظـور ايجـاد نظـامي مـرتبط             افزارهاي کتابخانه   ديگر نرم 

همان (منظور ايجاد شبکه پيوسته امانت منابع باشد امکان استفاده از برنامه در محيط شبکه به 
توانـد در تحليـل و ارزيـابي ميـزان اسـتفاده از              استفاده از نظامهاي خودکار امانت مـي       ).منبع

اي  سـازي منـابع کتابخانـه نيـز نقـش تعيـين کننـده        منابع اطالعاتي مختلف، وجين و مجموعه 
بـه طـور مثـال، از طريـق     . ريها کمک کنـد ها در تصميم گي  داشته باشد و به مديران کتابخانه     

توان از بيشترين و کمتـرين ميـزان    بيشتر نظامهاي خودکار امانت منابع، به سرعت و دقت مي     
امانت منابع کتابخانه برحسب عنوان يا موضوع آگاهي حاصل کـرد و از اطالعـات آمـاري                 

 داشتن توصيفات و با مدنظر. سازي استفاده نمود به دست آمده در سياستگذاريهاي مجموعه    
اي طراحـي     اي بايد به گونـه      افزارهاي کتابخانه   کارکردهاي خودکارسازي بخش امانت، نرم    

  .  شوند که تمامي بخشهاي امانت را پوشش دهند
  

  اي و مديريت اطالعات  افزارهاي کتابخانه نرم
شـاهنگيان،  (» مبناي اصلي کار کتابداري و اطالع رساني، مديريت اطالعـات اسـت   «

بالقوه مي تواند حداکثر ارزش افـزوده را   کارکرد مديريت اطالعات به طور«). ۹، ص۱۳۷۰
 مـديريت اطالعـات بـه عنـوان       ).۱۴،ص  ۱۳۸۴فتاحي،  (» براي نظامهاي اطالعاتي ايجاد کند    

توانايي کلي يک سازمان در مورد ايجـاد، حفـظ، بازيـابي و قابـل دسـترس سـاختن فـوري                     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Linked System. 
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 مناسب و در دست افراد شايسته و با کمترين هزينه براي  اطالعات درست، در مکان و زمان     
ايـن  ). ۱۳۸۳،  ...اهميت سيستم اطالعات  (گيري، توصيف شده است       به کارگيري در تصميم   

 در مـديريت  ،الوصـول  ن ايـن نکتـه اسـت کـه وجـود اطالعـات صـحيح و سـهل           تعريف مبي 
اي، آسـان کـردن    بخانـه بنابراين، غايت وجـودي ابزارهـاي کتا      . اطالعات نقش بسزايي دارد   

گيـري و اقـدامهاي بهينـه       ها و ارائه اطالعات صحيح به منظور تـصميم          امور اجرايي کتابخانه  
، مـديريت  )۲۰۰۱ (١»باربـارا الفـان  «در اين زمينـه، بـه اعتقـاد        . هاست  توسط مديران کتابخانه  

رآمـد،  اطالعات، به کارگيري ابزارهايي است که به وسيلة آنها يک سازمان بـه صـورت کا    
كنـد و آنهـا را       ريزي،گردآوري، سازماندهي، استفاده و کنتـرل مـي         اطالعات خود را برنامه   

گيـري از ابزارهـاي    از آنجا کـه مـديريت اطالعـات بـا بهـره       . بخشد  اشاعه و سر و سامان مي     
اي به  افزارهاي کتابخانه تواند در انجام وظايف خود نقش بهتري ايفا نمايد، نرم       گوناگون مي 

گيـري   اي در تـصميم   يکي از انواع ابزارهاي مورد نظر مديريت اطالعات، تأثير عمده         عنوان
اي، در راســتاي اهــداف و وظــايف  افزارهــاي کتابخانــه بنــابراين، اگــر نــرم. خواهنـد داشــت 

ها شده و به  کتابخانه تهيه و تدوين و درست اجرا شوند، سبب تسريع و تسهيل کار کتابخانه        
  . ت نيز کمک شاياني خواهند نمودفرايند مديريت اطالعا

  
  اي پارس آذرخش  افزارکتابخانه پيشينة نرم

و شد  به صورت جدي شروع پارس آذرخشافزار   طراحي نرم،۱۳۶۹از ابتداي سال    
اولـين ويـرايش آن   ) ۱۳۷۰( در مهرماه سال بعـد  ،مسئوالن شرکت مزبوربا کوشش و تالش   
ن شرکت در پي ارائـه محـصول خـود يعنـي     اي.  ارائه گرديد )Dos( داس تحت سيستم عامل  

تـر و سيـستم    هاي قوي رايانهو پس از ورود  داس  افزار جامع کتابخانه تحت سيستم عامل       نرم
را وينـدوز  افزار جامع کتابخانه تحت سيـستم عامـل    به بازار، عمليات توليد نرم ويندوز  عامل  

داس نقـايص سيـستم عامـل     تعداد قابـل تـوجهي   ،بدين ترتيب. در دستور کار خود قرار داد    
 برنامـه بـه   تـوان بـه اجـراي دو يـا چنـد      افزار مزبـور مـي   دربارة توانمنديهاي نرم   «.اصالح شد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Laffan, B. 
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  و انجام کلية عمليات در يـک )GUI( از واسط گرافيکي کاربران  استفاده ،صورت همزمان 
ار افـز  حتي اين نـرم . اشاره کردمحيط گرافيکي از طريق حرکت دادن و فشردن کليد ماوس   

ماننـد  ( هـر عنـصر اطالعـاتي     مـتن، بـه غيـر از اطالعـات   تواند در محيط گرافيکـي خـود     مي
. »يـد الـصاق نما ) هـا (بـه رکـورد  و را در يک فايـل ذخيـره    ...) عکس، اساليد، فيلم، صوت،   

   )، ويرايش ششم۱۳۸۶پارس آذرخش، (
بخانـه از  افزار جـامع کتا    مزايا و عواملي که سبب تغيير محيط عامل نرم         ،به طور کلي  

افزارهـاي   سـازگاري بـا نـرم    :اسـت خالصـه  قابـل  به صـورت زيـر    ويندوز گرديده، به داس
 کامـل و بهينـه از سـخت    ةاسـتفاد  ويندوز،  و امکان اجراي آنها از طريق      داس   موجود تحت 

، قابليت اجراي همزمان چند برنامه بـه صـورت همزمـان      داس،   افزار و عبور از محدوديتهاي    
کارکردن بسيار ساده که عالوه بر سهولت اسـتفاده، هزينـه و زمـان      ي  و  ارائه واسط گرافيک  

  . مي دهد الزم براي آموزش را کاهش
اي  نظيـر پـارس    افزارهـاي کتابخانـه   تـوان بـه نـرم    افزارهـا، مـي   در راستاي پيشينة نـرم    

هـاي ايـران بـراي خودکارسـازي      آذرخش، نوسا و کـاوش کـه هـم اکنـون بيـشتر کتابخانـه       
تحقيقات نسبتاً محدودي . رساني از آنها استفاده كنند، اشاره کرد  بداري و اطالع  عمليات کتا 

 همايشها و نشستهاي  هاي  هوچه در شکل مجموعه مقال    ) ۱۳۷۲غائبي،(چه در قالب پايان نامه      
اي ايـــران صـــورت گرفتـــه اســـت  افزارهـــاي کتابخانـــه علمـــي، در زمينـــة ارزيـــابي نـــرم

کـاربرد و توسـعة   «يش علمـي و کـاربردي بـا عنـوان     ، همـا ۱۳۷۸در آبـان  ). ۱۳۷۹يوسـفي، (
در دانشگاه فردوسي مـشهد برگـزار شـد و بـراي     » هاي ايران اي در کتابخانه   فهرستهاي رايانه 

افزارهـاي   اي بـا تأکيـد بـر نـرم        هـاي مختلـف فهرسـتهاي رايانـه         نخستين بار در کشور، جنبـه     
). ۱۳۷۸كوشــا، (رار گرفــت اي توســعه يافتــه در ايــران، مــورد بحــث و بررســي قــ  کتابخانــه

» زاده مقيمي«اي و بررسي قابليتهاي آنها،      افزارهاي کتابخانه   همچنين، در راستاي موضوع نرم    
اي، از لحـاظ زمـان    مقايـسه امانـت و تحويـل دسـتي و رايانـه     «اي بـا عنـوان    در مقاله ) ۱۳۷۸(

، مواردي » تهرانصرف شده از مراجعه کننده و کتابدار در دو دانشکده فني و علوم دانشگاه
اي و  اي، زمان ثبـت تحويـل روشـهاي دسـتي و رايانـه            مانند بايگاني روشهاي دستي و رايانه     
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نتايج حاصل از . کننده را بررسي كرد اي به مراجعه زمان تحويل منابع به روش دستي و رايانه 
د دارد، اي تفاوتي معنادار وجـو  تحقيق وي نشان داد در تحويل منابع به روش دستي و رايانه          

اي، ميانگين زمان محاسـبه شـده در مقايـسه بـا روش        به طوري که در تحويل به روش رايانه       
به عبارت ديگـر، از نظـر رعايـت زمـان تحويـل منـابع بـه        . دستي، در سطح کمي بوده است     

اي، زمان کمتر و يا سرعت بيشتري براي ايـن امـر اختـصاص        کننده، در سيستم رايانه     مراجعه
  .شود داده مي

  
  اي پارس آذرخش  افزار کتابخانه امکانات موجود در بخش امانت نرم

اي پـارس آذرخـش     افـزار کتابخانـه     ها و امکانات موجود در بخش امانت نـرم          گزينه
  :عبارت است از

فهرسـت  : ـ گزارش امانـت، شـامل  ۳ـ سرويس ورود و تصحيح اعضا       ۲ـ ميز امانت    ۱
ار امانـت و بازگـشت، فهرسـت اعـضا،     رزرو در بازة زماني، فهرست رزرو يـک عـضو، آمـ    

کارکرد يک مدرک، کارکرد مدارک،  کـارکرد يـک عـضو،  کـارکرد اعـضا، مـدارک               
ــ   ۶ــ صـدور اخطـار    ۵ـ نمودارهاي آماري  ۴امانتي، بازگشتي و فهرست انتظار يک مدرک        

 ـ  اطالعيه رزرو ۷تسويه حساب 

اي پارس آذرخش  خانهافزار کتاب هاي مکرر از قسمتهاي بخش امانت نرم  طبق بررسي 
 و براي پرداختن به موضوع اصلي مقالة حاضر، پنج مـورد کاسـتي   ١موجود در چند کتابخانه  

به عبارت ديگر، انتظارها و توقعاتي که از گزينه هاي . عمده در قسمتهاي مزبور مشاهده شد    
وجــود چنــين . اي داشــت موجــود مــي رفــت، بــه درســتي عمــل نکــرده و ضــعفهاي عمــده 

آوري اطالعـات توسـط کتابـدار و مــديران     ، سـبب بـروز اشـکال در کــار جمـع    کاسـتيهايي 
  . شود و روند کار مديريت اطالعات را با مشکل مواجه خواهد نمود ها مي کتابخانه

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظير کتابخانـه مؤسـسه عـالي    . کردند موارد تحقيق، کتابخانه هايي بودند که از نرم افزار پارس آذرخش استفاده مي       . ١

  ... .بانکداري ايران، کتابخانه دانشگاه علوم پزشکي ايران و 
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  بيان موضوع 
اي  اي، بايد بـه گونـه   افزارهاي کتابخانه  براي تسهيل و تسريع فرايند بخش امانت، نرم       

ر پـسندي فـراوان و رضـايت کتابـداران را بـه همـراه داشـته        طراحي و تدوين شوند که کارب     
افزاري مطلوب،  اي زماني مي تواند عنوان نرم افزار کتابخانه اين در حالي است که نرم     . باشند

کارآمد و حتي جامع را داشته باشد که حتي االمکان اکثر نيازهاي کتابدار و فرايند اجرايـي       
اي، انتظار  افزار کتابخانه گر، شايد نتوان از هيچ نرمبه عبارت دي. بخش امانت را پوشش دهد    

جامع بودن را داشت، ولي مي توان نظامي را طراحي کرد که دست کـم، پاسـخگوي اکثـر        
  . کارکردهاي بخش امانت باشد

اي پـارس آذرخـش،    افـزار کتابخانـه    در مقالة حاضر، با نگاهي به بخـش امانـت نـرم           
  . شود وم، قابليتهايي جديد پيشنهاد ميامکانات موجود بررسي و در صورت لز

. افزار از قسمتهاي گوناگوني تشکيل شده که به آنها اشـاره شـد   بخش امانت اين نرم   
افزار مزبـور، کاسـتيهايي در گزينـه هـاي      طي بررسي گزينه هاي موجود در بخش امانت نرم 

ــ  ۵ امانـت و   تغييـر زمـان  -۴ـ فـرم اخطـار ديـر کـرد،     ۳ـ تسويه حساب   ۲ـ رزرو   ۱مربوط به   
جريمه دير کرد مشاهده گرديد که در ادامـه هـر يـك بـه طـور جداگانـه تحليـل و بررسـي            

  .شوند مي
  اي پارس آذرخش  افزار کتابخانه ـ گزينه رزرو در بخش امانت نرم۱

رفت وظايف مختص به آن در بخـش امانـت بـه        طي بررسي گزينة مزبور، انتظار مي     
نه، نواقصي وجود دارد که شرح آنها طي سه مورد الف، آساني اجرا شود، اما در همين گزي    

  . ب و ج  بيان مي شود
 يعني با وارد کردن شماره عضويت فرد، منبع سياهة رزرو يک عضو موجود است؛  ) الف

اما سياهة رزرو يک مدرک وجود نـدارد، بـه عبـارت    . شود مورد نظر آن عضو مشخص مي    
رود کليـة افـرادي کـه متقاضـي      نتظـار مـي  ديگر، با وارد کردن شماره ثبت يـک مـدرک، ا          

بـا وجـود   . دريافت منبع مربوط هستند، طي يک گزارش يا فهرست کامـل، مـشخص شـوند    
ــديريت       ــراي م ــر اســتفاده و کــم اســتفاده ب ــابع پ ــة گــزارش از من ــن ضــعف، امکــان تهي         اي
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توانـد   ايـن ضـعف مـي   . آيد اي در اين بخش به وجود مي کتابخانه ميسر نيست و نقص عمده    
در همـين  . در فرايند سفارش منابع و تعادل مجموعة كتابخانه تأثير بدي به همراه داشته باشد     

تعبيه شده است كه کـارکرد آن ارائـه     » ليست رزرو در بازه زماني    «اي با عنوان      راستا، گزينه 
امـا ايـن گزينـه، امکـان بازيـابي      .  زمـاني اسـت  ةگزارش از کتابهاي رزرو شده در يک دور      

بـه عبـارت   . کنـد  گونه آمار و ارقام مشخصي در خصوص تک تک منابع را ميسر نمـي               هيچ
شود، بـا منبعـي کـه     ديگر، امکان تفکيک منابعي که چند بار و توسط افراد زيادي رزرو مي     

  .شود، وجود ندارد بار و توسط يک نفر رزرو مي فقط يک
ص و بازيـابي   پس از جـستجوي منبعـي خـا    ؛گزينة رزرو در قسمت نمايش مدارک     ) ب

افزار، واژه هايي مثل شـماره ثبـت، تـاريخ برگـشت،      آن، در قسمت نمايش مدارک اين نرم      
شماره عضويت، محل نگهداري، جلـد، قـسمت و نـسخه، قابـل رؤيـت اسـت ولـي در ايـن            

  . موجود نيست» رزرو«محدوده، گزينه 
ونـه  گ تـوان ايـن    توجيه سودمندي وجود گزينه رزرو در بخش نمايش مدرک را مي          

گيرد منبعي را براي متقاضيان تمديد کند، با     مطرح کرد که پس از اينکه کتابدار تصميم مي        
شـود کـه امکـان تمديـد       در اطالعات موجود به آن منبـع، مطلـع مـي          » رزرو«مشاهدة گزينه   

.  و کتاب بايد به کتابخانه برگـردد تـا بـه افـراد رزرو کننـده، امانـت داده شـود                  ردوجود ندا 
افـزار پـارس    اتواني در اين قسمت به نوبة خود يکي ديگر از ضـعفهاي عمـدة نـرم         بنابراين، ن 

  . تواند در کارهاي مديريت امانت نيز تأثير منفي بگذارد آذرخش است كه مي
ضمن تهيـة گـزارش از خروجـي اطالعـات        ؛گزينة رزرو در قسمت خروجي چاپگر     ) ج

ماره مدرک، عنوان منبع و نـسخه،  هايي نظير تاريخ رزرو، ش  مربوط به رزرو مدارک، گزينه    
بـه عبـارت   . موجـود نيـست  » نام متقاضـي و شـماره عـضويت   «چاپ مي شود ولي دو گزينة   

ديگر، براي تهيه گزارش و چاپ آنها، نبود نام متقاضيان و شماره عضويت آنها، کتابدار را              
رو کـرده و ايـن ضـعف سـبب      با حجم عظيمي از گزارشهاي رزرو بدون مشخـصات، روبـه       

شود تا ميزان ارتبـاط گزارشـهاي چـاپ شـده بـا مشخـصات اعـضاي کتابخانـه و تعـداد                    يم
 . تقاضاهاي آنها، ابهام  و سردرگمي فراواني براي کتابدار ايجاد کند
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 افزار  ـ گزينة تسويه حساب در بخش امانت نرم۲

اي  اشاره» تسويه حساب «و  » تاريخ اعتبار «در ابتدا، بهتر است به تفاوت بين دو کلمة          
ها، مراکز آموزشي و ساير مکانهايي که به نوعي با امر آمـوزش   ا، دانشگاهه هدر مؤسس . شود

ها براي دانشجويان يـا دانـش آمـوزان، کـارت عـضويت کتابخانـه                 سروکار دارند، کتابخانه  
از طرفي، از سوي معاونت آموزشي نيز کارتي به نام کارت دانشجويي براي    . کنند  صادر مي 

بنابراين، ممکـن اسـت   . يل صادر مي گردد که داراي يک تاريخ اعتبار است    متقاضيان تحص 
تاريخ اعتبار کارت دانشجو يا دانش آموزي به اتمام رسيده باشد، ولي فرد با آن مؤسـسه يـا     
کتابخانه به داليل انصراف از تحصيل يا اخراج و ساير موارد مرتبط، تـسويه حـساب نکـرده     

ر، فاقد واژة تسويه حساب بوده و به جاي آن از مفهوم تـاريخ    افزا  بخش امانت اين نرم    .باشد
افزار، مفهوم تاريخ اعتبار گنجانده شده، نقش  اعتبار استفاده مي شود که به زعم طراحان نرم 

تـوان   افزار مزبور را مي دريک فرايند عملي، نقص عمده نرم. تسويه حساب را خواهد داشت 
 نام يک عضو، اگر تاريخ اعتبار وي به اتمـام رسـيده   گونه تشريح کرد که با وارد کردن       اين

 .شـود  مواجـه مـي  » تاريخ اعتبار اين عضو به پايـان رسـيده اسـت     «باشد کتابدار با پيامي نظير      
مـي توانـد سـبب اتمـام     ... داليل گوناگوني از قبيل استراحت پزشکي، مرخصي تحصيلي و      

اگـر فـرد مـورد نظـر،      . رده باشـد  تاريخ اعتبار باشد، ولي ممکن است فرد تسويه حساب نکـ          
تقاضاي دريافت مدرک از کتابخانه را داشته باشد، کتابخانه در امانـت دادن دچـار مـشکل                 

مـشکالت ناشـي از مـوارد مزبـور، در رونـد مـديريت اطالعـات اخـالل ايجـاد و            . مي شـود  
  . كند گيري را مشکل مي تصميم

  س آذرخشافزار پار ـ گزينه تغيير در زمان امانت منابع نرم۳
معموالً براي عودت منابع با توجه به ضوابط کتابخانه، مـدت زمـان مشخـصي تعيـين      

اين زمان انعطاف پذير بوده و هرکتابخانه بـا توجـه بـه تعـداد متقاضـيان، سـطوح          . مي گردد 
 ۱۰مدت بازگشت منابع را به طور مثال از   ... کننده، نوع منابع و       علمي و سنّي جامعة استفاده    

اي طبق برنامه ريـزي   حال، اگر بخش امانت کتابخانه.  روز مشخص مي کند۱۸ يا  ۱۵روز تا   
و هماهنگي با مديريت کتابخانه، قصد داشته باشد تعداد روزهـاي تعطيـل را از زمـان پـيش                

 روز ۱۵فرض کسر کند و بدون احتساب روزهاي تعطيل، مدت بازگشت منابع را به فرض،        
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ت را نداشته و با احتساب روزهاي تعطيل، مـدت مقـرر را سـر         افزار اين قابلي    مقرر نمايد، نرم  
ــا بــروز چنــين مــشکلي، امکــان برنامــه ريــزي بــراي مــديريت و   . موعــد يــادآورمي شــود ب

گيـري   رود و تـصميم  سازماندهي اطالعات خاص در جنبه هاي گوناگون امانت، از بين مـي        
  . ي شودصحيح مديريت و بخش امانت براي جنبه هاي مختلف، بي اعتبار م

  ـ فرم جريمه دير کرد در بخش امانت ۴
. رود اي، کاربرپـسندي و سـهولت کـار انتظـار مـي            افزارهـاي کتابخانـه     معموالً از نرم  

افزارها تا حدي بايـد باشـد کـه     معتقدند کاربرپسندي  اين نرم) ۲۰۰۵ (١»مارش و اينگرسول «
.  به نحو مطلوب پوشش دهدها شود و مقاصد مديريتي را    سبب تسهيل در فرايند تحليل داده     

افزارهـا، ميـزان کاربرپـسندي        دارد که در طراحي نـرم       بيان مي ) ۲۰۰۱ (٢»سجويک«همچنين  
در مـورد  ) ۲۰۰۳ (٣»ويگلي«. واسط گرافيکي بيش از ساير موارد بايد مورد توجه قرار گيرد          

هـاي   ز گزينـه اي، به سهولت استفاده از آن و پرهيـز ا  افزار کتابخانه  رويکرد کاربرپسندي نرم  
اي در  افـزار کتابخانـه   وي بـر کاربرپـسند بـودن نـرم    . آفـرين بـراي کـاربر اشـاره کنـد       مشکل

بـدين  . كنـد  آوري و فهرستنويسي، بـيش از سـاير قـسمتها تأکيـد مـي      قسمتهاي امانت، فراهم  
اي پارس آذرخـش نيـز قابليتهـايي مـورد      افزار کتابخانه  ترتيب، در گزينة جريمه ديرکرد نرم     

پذيري، امکان مانور کتابدار در شرايط خـاص و سـاير دسـتکاريها را              ر است تا انعطاف   انتظا
به عبارت ديگر، کتابدار بخش امانت به داليل گوناگوني راغب است به هنگام . فراهم سازد

چاپ جريمه دير کرد برخي از افراد، که داليل مـوجهي بـراي روزهـاي تـأخير خـود ارائـه             
وهمچنـين بـا رعايـت    ...) استاد، رياست مرکـز و  (ه ماهيت شغلي افراد اند و يا با توجه ب    داده

در ايـن  . ضرورتهاي خاص، دستکاري هايي را انجام و مدت زمان ياد شده را کـاهش دهـد    
افزار مورد نظر، فاقد چنين قابليتهايي بوده و قادر به مرتفع کـردن نيـاز کتابـدار        زمينه نيز، نرم  

ي مناسـب، برقـراري روابـط کـاري بـين کتابخانـه و سـاير          ايجاد روابـط عمـوم     .نخواهد بود 
تواند جزء ويژگيهـا و مزايـاي فـرم     بخشهاي سازمانها و ارائه گزارشهاي صحيح و مدون، مي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Marsh, E., Ingersoll, Ch. 
2. Sedgwick, F. G. 
3. Wigley, T. 
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اي پارس آذرخش،  افزار کتابخانه   در نبود چنين قابليتي در نرم     . جريمه ديرکرد مطلوب باشد   
گونـه کنتـرل و انعطـافي بـراي گزينـة       هـيچ کتابدار بخش امانت و يا مدير کتابخانـه، امکـان    

  . ديرکرد پرداخت جرايم ندارد
  ـ فرم اخطار ديرکرد   ۵

ن ماهيت کاري آنهاسـت و ايـن خروجـي هـا در     افزارها مبي     از آنجا که برونداد نرم    
اي  افزارهاي کتابخانـه  دسترس افراد مختلف قرار خواهند گرفت، فرمهاي اخطار ديرکرد نرم   

ايد مدون شود که قواعد، اصول نامه نگاري و رعايت نظم را بيش از هر چيـزي  ب اي   به گونه 
اي پارس آذرخش، نواقص و  افزار کتابخانه بخش فرم اخطار ديرکرد نرم    . مدنظر داشته باشد  

  : ضعفهايي دارد كه عبارتند از
ي هايي ناقص براي عنوانهاي انگليس ـ ارائه واژه  ۲نگاري    ـ رعايت نكردن قواعد نامه    ۱

چـين در پـايين صـفحه در قـسمت      و عربي در قسمت خروجي چاپگر و درج عالمـت نقطـه     
  .اي ـ چاپ تک نسخه صدور اخطار ديركرد به جاي چاپ سه نسخه۳اخطار ديركرد 

شود دو يا سه فرم در شکل يـادآوري يـک،        توضيح اينكه، در برخي مواقع الزم مي      
ايگاني افراد، از تعداد اخطارهـاي ارسـال شـده    تهيه شود تا کتابدار نسبت به پروندة ب  ... دو و 

نبود چنين قابليتي نيز، سبب ضعف در تهيه گزارش طي روند مـديريت            . آگاهي داشته باشد  
  .                    اطالعات بوده و کار مديريت و کتابداران را دچار مشکل و سر در گمي خواهد کرد

  اي پارس آذرخش ر کتابخانهافزا نقصهاي مربوط به بخش امانت نرم. ۱جدول 
  نوع نقص  قسمت مربوط  رديف

  رزرو  ۱
  نبوِد سياهة رزرو يک مدرک) الف
  نبوِد گزينة رزرو در بخش مدرک) ب
  نبوِد گزينة رزرو در قسمت خروجي چاپگر) ج

  بروز مشکل در زمان امانت و تحويل منابع  تسويه حساب  ۲
  يش فرضدر تعيين روزهاي پنداشتن انعطاف   زمان امانت  ۳

عدم امکان تغييـر در جريمـه ديـر کـرد توسـط               جريمه ديرکرد  ۴
  مديريت

رعايت نكردن قواعد نامه نگاري و اسلوب خاص    اخطار ديرکرد  ۵
  مربوط
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) ۱۳۸۲(» فتـاحي و رداد «افـزار بخـش امانـت،     در مورد قابليتهـاي مناسـب بـراي نـرم         
امکاناتي از قبيل امکان تمديـد مـدرک   آنها گنجاندن   . اند  معيارهاي مطلوبي را تشريح كرده    

توسط شخص و يا از طريق تلفن، تهية صورتحسابهايي مانند اعتبار اولية ثبت نـام، هزينـة بـه       
امانت بردن يک مدرک و هزينـة ديرکـرد يـک مـدرک بـراي کـاربران، امکـان دسترسـي               

مانت راحت وسريع کاربر به فرم عضويت، قابل مشاهده بودن بودن فهرست مدارک تحت ا
يک عضو بر روي صفحه و ارائه يک پيام به کاربر توسط نظام هنگام توقيف فعاليـت يـک          

  .اند افزار بخش امانت، براي مطلوبيت بيشتر پيشنهاد کرده عضو را در نرم
 
  ها يا قابليتهاي پيشنهادي  گزينه

اي پـارس   افـزار کتابخانـه    در ادامة کار بررسي ضعفهاي موجود در بخش امانت نـرم          
توان مطرح کرد تـا سـهولت    ها يا قابليتهاي پيشنهادي مي       رخش، نکاتي را به عنوان گزينه     آذ

افزار پارس آذرخش و ميزان توانمندي آن در انطباق با نيازهاي کتابـداران بخـش        کار با نرم  
  . امانت افزايش و ميزان کاربر پسندي آن نيز ارتقا يابد

 :نکات پيشنهادي عبارتند از
  خيرهاسياهة تأ) الف

گيـري و تـسريع فراينـد     در کار تـصميم » سياهة تأخيرها«افزودن يک گزينه با عنوان      
در قسمت امانـت  » تأخيرها«به عبارت ديگر، زماني که گزينة     . امانت، تأثير چشمگيري دارد   

آيد تا بـا يـک اشـاره روي گزينـة مزبـور،          اضافه شود، اين امکان براي کتابدار به وجود مي        
انـد و تـاريخ    ه هر دليل در موعد مقرر، نسبت به عـودت منـابع اقـدام نکـرده     اعضايي را که ب   

كننـد، طـي    بازگشت مدرک را رعايت و حتي نـسبت بـه تمديـد مـدرک نيـز اقـدامي نمـي              
  .اي براي کتابدار مشخص و تصميمهاي مقتضي توسط مدير کتابخانه براي آنها گرفته شود سياهه

  هنگام امانت» هشدار«افزودن ) ب
زودن يک عالمت هشدار در قسمت امانت منابع، مي توان امکانات زيادي براي          با اف 

کتابدار امانت مهيا کرد؛ بدين معنا که، به هنگام امانـت منـابع بـه يـک عـضو، پـس از وارد            
اين عضو «يا با عبارت » محدوديت«با نام   عضويت يا نام عضو، نشانة هشداريرةکردن شما
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توان به داليل تأخير بيش از حد و يا امانـت   طاي عضو را ميخ. ظاهر شود» حق امانت ندارد  
  .يادآور شد... بيش از حد و 

      ١)بررسي موجودي(خواني  سياهة قفسه) ج
اي مجـزا بـراي قفـسه خـواني وجـود         اي پارس آذرخش، گزينه     افزار کتابخانه   در نرم 

ز و کارهاي مربـوط بـه   ندارد، بلکه با انجام تنظيمهاي وقتگير و مشکل توسط کتابداران، سا       
خواني، بدون سختيها  اي براي انجام عمليات قفسه    تدوين گزينه . خواني مهيا خواهد شد     قفسه

به عبارت ديگر، گزينـة  . تواند يکي ديگر از پيشنهادهاي اين مقاله باشد  و زحمات فعلي، مي   
توانـد بـه   خواني بايد طوري تدوين گردد که کتابدار امانـت بـا يـک اشـاره روي آن، ب          قفسه

مراحل گزارش قفسه خواني کتابهاي فارسي و کتابهاي خارجي به طور منظم، جدول بندي              
خـواني را   شده و آسان دسترسي داشته باشد و پس از چاپ گزارشـهاي تنظـيم شـده، قفـسه         

  .درکنار قفسه ها انجام دهد
  هشدار براي تاريخ برگشت منابع) د

طراحـان  . اي کتابداران بخـش امانـت باشـد   اي مطلوب بر  تواند گزينه   اين پيشنهاد مي  
افزار براي بهبود کار امانت و تسريع کـار مـديريت اطالعـات، بايـد گزينـه يـا طرحهـاي            نرم

بـه  . گرافيکي خاصي را براي برگشت منـابع تـدوين کننـد کـه فعاليـت روزانـه داشـته باشـد           
شکل گرافيکي بـه  عبارت ديگر، طي هر روز و با شروع کار کتابخانه، عالمتي، صوتي و يا         

افزار ظاهر شود و با ارائه سياهه اي مـشخص، زمـان عـودت       عنوان هشدار در شروع کار نرم     
  .منابع طي آن روز را  به شکل پيام روزانه به کتابدار نشان دهد

  تعريف پيش فرض براي روزهاي  تعطيل ) ه
هــاي هــر کــشور، در ابتــداي هرســال مــشخص  روزهــاي تعطيــل رســمي در ســالنامه

اي و يـا کتابـداران بايـد روزهـاي تعطيـل را       افزارهاي کتابخانه بنابراين، طراحان نرم  . شود  مي
افزار تعريف کنند تا تعداد روزهـاي مـشخص بـراي عـودت منـابع       طبق پيش فرض براي نرم  

اين عمـل سـبب مـي شـود تـا چنانچـه زمـان        . بدون احتساب روزهاي تعطيل، محاسبه گردد  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Inventory. 



  
  ٩١ / ... دادن پوشش جهت اي کتابخانه افزار نرم يک توانمندي معيار __________________

  

اقع شود، فرد دچار اضطراب و نگراني نـشود و از خـود سـلب       عودت منبعي، روز تعطيلي و    
  . مسئوليت نكند و در زمان مقرر به کتابخانه مراجعه نمايد

  گزينة هشدار براي منابع رزروي ) و
اگـر الگـوي   . بنـدي بـراي خـدمات اسـت       يکي از مشکالت رايج تمام نظامها، صف      

ار متغيرهـايي ماننـد احتمـال تـشکيل     توانيم مقـد  زمان وروديها و زمان خدمات را بدانيم، مي       
بينـي کنـيم    صف، ميانگين زمان انتظار، يا نسبت زمان اشـتغال يـک نقطـه خـدماتي را پـيش                

هـشدار  «اي بـه نـام    با در نظر داشتن اين توصيف، افزودن گزينـه  ). ۱۳۸۰و ويکري، ويکري  (
افـزار   نـرم اگـر   . ، سبب تسهيل کار امانت در قسمت منـابع پرتقاضـا مـي شـود              »منابع رزروي 

اي قادر باشد منابعي را که توسـط اعـضا يـا کتابـداران بـه صـورت رزرو مـشخص                   کتابخانه
شوند طي يک سياهة رزرو، مشخص کند، سبب کاهش صف بندي در کتابخانه خواهد            مي
اي، کتابـدار   افـزار کتابخانـه   طي اين عمل، يعني اعالم هشدار منابع رزروي به وسيلة نرم    . شد

واند با چاپ يک نسخه از سياهة اعالم شده و نصب آن در تابلوي اعالنات ت بخش امانت مي
اند، آگاه سازد و از آنها بخواهد منابع  کتابخانه، افرادي را که منابع پرتقاضا را به امانت برده         

جلوگيري از اتالف وقت براي مکاتبة انفرادي با تک تـک افـرادي کـه منـابع     . را برگردانند 
آوري آنهـا، داشـتن    اند، مشخص شدن منـابع پرتقاضـا بـراي فـراهم     ت برده پرتقاضا را به امان   

گيريهاي مديريت کتابخانه و استفاده نكردن از کاغـذ اضـافي    اطالعات صحيح براي تصميم   
  .نگاريها، از فوايد نصب گزينة هشدار در بخش رزرو منابع پر تقاضاست براي نامه

  اي پارس آذرخش افزار کتابخانه مهاي پيشنهادي در بخش امانت نر گزينه. ۲جدول
  گزينه پيشنهادي  قسمت مربوط  رديف
  ارائة زنگ هشدار براي تأخير بازگشت منابع   سياهه تأخيري ها  ۱
  درج زنگ هشدار براي اعالم محدوديت زمان تحويل منابع  امانت منابع  ۲
  هاي منظم براي تسريع اين بخش تدوين گزينه  سياهه قفسه خواني  ۳
  درج هشدار روزانه براي عودت منابع  برگشت منابع تاريخ   ۴
  تعريف پيش فرض براي ايام تعطيل   برنامة زمان امانت  ۵
  جهت سامان بخشي به تقاضا و صف منابع   منابع رزروي  ۶

  



  
  ۲شماره ۱۲رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٩٢

 

  گيري   نتيجه
اي تقريباً دشـوار اسـت، ولـي     افزارهاي کتابخانه  هر چند تصور حالت جامع براي نرم      

اي تدوين و طراحي شوند که تا حد ممكن در پاسخ بـه نيازهـاي    ايد به گونهافزارها ب اين نرم 
افزارهـاي   به عبارت ديگـر، امـروزه طراحـان نـرم    . ها، با مشکل مواجه نشوند      روزانة کتابخانه 

اي نخست بايد از نيازها و وظايف بخشهاي کتابخانه دانش و آگاهي الزم را کسب    کتابخانه
همان گونه که طي اين . افزار براي آن بخشها اقدام نمايند  نرمکنند و سپس نسبت به طراحي       

اي پـارس آذرخـش توانـسته تـا حـدودي       افـزار کتابخانـه   بررسي مشخص شد، هر چنـد نـرم     
ها باشد، ولي چنان که شايـسته اسـت، قـادر نبـوده      پاسخگوي نيازهاي بخش امانت کتابخانه  

طي اين مقاله، وظايفي که . پوشش دهد نيازهاي روزانه و توقعات کتابداران بخش امانت را         
اي پارس آذرخش براي پوشش نيازهاي ايـن بخـش طراحـي         افزار کتابخانه   بخش امانت نرم  

اي پـارس آذرخـش را از        افزار کتابخانـه    اين نوشتار، بخش امانت نرم    . کرده، بررسي گرديد  
  : دو منظر مورد بررسي قرار داد

  افزار  ش امانت نرمتوانمنديها و امکانات موجود در بخ) الف
  افزار  قابليتهاي مورد انتظار از بخش امانت نرم) ب

 ضعف عمده در قـسمتهاي رزرو،  ۵افزار مزبور داراي   ضمن بررسي مشخص شد نرم    
تسويه حساب، جريمه ديرکرد، زمان امانت و اخطار ديرکرد بوده و نتوانسته نظر کتابـداران               

افـزار   سـازي و بهبـود کـار نـرم     نين، براي بهينـه  همچ. بخش امانت را به خوبي برآورده سازد      
 مقولـه  ۶گيريهاي بهتر در کتابخانه ها، پيشنهادهايي در  اي پارس آذرخش و تصميم  کتابخانه

، »تـاريخ برگـشت منـابع   «، »خـواني  سياهه قفسه«، »امانت منابع«، »سياهه تأخيريها«با عنوانهاي  
ديد با اين هدف که نيازهـاي کتابـداران را در   ارائه گر» منابع رزروي«و » برنامه زمان امانت  «

  .بخش تا حدودي برطرف كند
  منابع

 
  ، از ۱۳۸۵ مرداد، ۲۵ بازيابي . )۱۳۸۳( مديريت سيستم اطالعات ـ  اهميت

http://www.ghahremamni.blogsky.com  
. ]جزوه[ )۵ويرايش(اي پارس آذرخش    افزار كتابخانه   نرم). ۱۳۸۶(ـ پارس آذرخش    

 .ديدآورپ: تهران

http://www.ghahremamni.blogsky.com


  
  ٩٣ / ... دادن پوشش جهت اي کتابخانه افزار نرم يک توانمندي معيار _________________

  

ــ شــاهنگيان، محمدحــسين   ــديريت اطالعــات و اطــالع .)۱۳۷۰(ـ : تهــران. رســاني  م
  .دانشگاه امام حسين

اي بـا تأکيـد بــر    افزارهـاي کتابخانـه   سـنجش و ارزيـابي نـرم   ). ۱۳۷۲(ــ غـائبي، اميـر    
پايان نامه کارشناسـي ارشـد، دانـشگاه آزاد اسـالمي،     ). تهران(افزارهاي موجود در ايران   نرم

  .تهران شمالواحد 
هـاي کتابـشناسي و       رويکردهاي نـو بـه سـاختار پيـشينه        ). ۱۳۷۸(اهللا    ـ فتاحي، رحمت  

در مجموعه مقـاالت  . نمايش آثار در فهرستهاي گرافيکي با استفاده از فن آوري هاي نوين          
 ۲۸ و ۲۷اي در کتابخانـه هـاي ايـران،        کاربرد و توسعه فهرستهاي رايانه    : اي  فهرستهاي رايانه 

  .دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد. )۲۶۵-۲۵۳ص (، ۱۳۷۸آبان 
. تحليلي بر ارزش افـزوده اطالعـات و نظامهـاي اطالعـاتي           ). ۱۳۸۴(ـــ  ـــ ـــــــــــــ 

، مجموعه مقاالت همايشهاي انجمـن کتابـداري    )گردآورنده( حاجي زين العابديني، محسن   
 کتابـداري و اطـالع رسـاني    انجمـن : تهران).  ۴۷ص . (۱۳۸۲جلد دوم : رساني ايران و اطالع 

 .ايران، سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران
ــاحي، رحمــت  ــ فت ــرخ  ـ ــري پري ــرم). ۱۳۸۵( اهللا و مه ــه  ن ــاي کتابخان در . اي افزاره

سـازمان اسـناد و     : تهـران ). ۱۷۷۷-۱۷۷۶، ص   ۲ج. (رسـاني   المعارف کتابداري و اطالع     ةريدا
  .کتابخانه ملي ايران
: اي يکپارچـه کتابخانــه  نظامهـاي رايانــه ). ۱۳۸۲(اهللا و ايـرج رداد    رحمــتــ فتـاحي،  

. اي افزارهـاي کتابخانـه   قابليتها، ويژگيها و معيار هاي ارزيابي براي کتابـداران وطراحـان نـرم      
سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهـوري       : رساني ايران  انجمن علمي کتابداري واطالع   : تهران

 .اسالمي ايران
بررسـي امکانـات   : فهرسـت همگـاني و شـبکه جهـاني وب         ). ۱۳۷۸(، کيوان   ـ کوشا 

 .۱۳۷-۱۲۸ .، ص)۴(، ۱۰فصلنامه کتاب، دوره . هاي ملي در محيط وب فهرست پيوسته کتابخانه
، ۱ج  . (رسـاني   المعارف کتابـداري و اطـالع       ةدر داير . امانت). ۱۳۸۱(ـ مزيناني، علي    

  . المي ايرانکتابخانه ملي جمهوري اس: تهران). ۲۹۴ص 
اي، از لحـاظ   مقايـسه امانـت و تحويـل دسـتي و رايانـه     ). ۱۳۷۸( زاده، آناهيتا ـ مقيمي 

در . زمان صرف شده از مراجعه کننده و کتابدار در دو دانشکده فني و علوم دانشگاه تهـران  



  
  ۲شماره ۱۲رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٩٤

 

هـاي   اي در کتابخانـه  کاربرد و توسعه فهرستهاي رايانه   : اي  مجموعه مقاالت فهرستهاي رايانه   
  .دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد). ۳۴۲-۳۲۵ص (، ۱۳۷۸ آبان ۲۸ و ۲۷ايران، 

ــا ويکــري    ــان و الين ــ ويکــري، براي ــم اطــالع ). ۱۳۸۰(ـ ــل   عل ــاني در نظــر و عم رس
 ).۲۰۰۴نشر اصلي (دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد). عبدالحسين فرج پهلو، مترجم(

ي مـــشکالت بررســـ). ۱۳۷۹(ــــ يوســـفي، احمـــد و ســـيروس داودزاده سالـــستاني 
 MARC-CD اي نوسا، پارس آذرخش وکاوش در انتقال اطالعات از   افزارهاي کتابخانه   نرم

کاربرد و توسـعه فهرسـتهاي    :اي در مجموعه مقاالت مقاالت فهرست هاي رايانه. و اينترنت
 .دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد).  ۳۰۵-۲۸۳ص .( ۱۳۷۸اي در کتابخانه هاي ايران،  رايانه
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