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  هاي اطالعاتی ارزش افزودة اطالعات و نظامتحلیلی بر 

  1ّاحی اهللا فت رحمتدکتر 

  چکیده

هـا،   گیـري از ایـن قابلیـت    بـا بهـره   .دارد هاي متعددي قابلیتدلیل ماهیت خاص خود     اطالعات به 
ارزش و تحلیـل  هـدف مقالـۀ حاضـر تبیـین     . اطالعات بیفزاینـد ارزش توانند بر  می هاي اطالعاتی  نظام
هـاي   رسـانی در نظـام   هاي حرفـۀ کتابـداري و اطـالع       اي است که در نتیجۀ فرایندها و فعالیت         ودهافز

دهد که هر یک از فرایندهاي نیازشناسی و گزینش، توصـیف و           مقاله نشان می  . شود  اطالعاتی ایجاد می  
اي منتهی به ه سازماندهی، ذخیره و پردازش، جستجو و بازیابی، اشاعه و مدیریت اطالعات چگونه قابلیت

هاي متعدد، مشترك و همزمان از اطالعات، امکـان تکثیـر،      امکان استفاده . کنند  ارزش افزوده ایجاد می   
مبادله، انتقال، پاالیش، تحلیل و تفسیر، ترکیب و بازتولید، و از همه مهمتر، امکان تبدیل اطالعات به دانش 

رسانی تنها در  ل کنونی، حرفۀ کتابداري و اطالعدر شرایط متحو. رود شمار می ها به از جمله این قابلیت   
تواند ارزش افزوده اطالعات را محقق سازد که با اسـتفاده از دانـش خـود و در تعامـل بـا                     صورتی می 

هاي موجـود و نیـز    سازي نظام هاي روزآمد براي بهینه ها و روش   متخصصان علوم رایانه، به شناسایی راه     
هاي آموزشی، پژوهشی، و اجرایی  الیت زلۀ راهبردهاي اصلی خود در فعمن هاي مورد نیاز به طراحی نظام

  .بپردازد

  رسانی هاي اطالعاتی، کتابداري و اطالع ارزش افزوده، اطالعات، نظام: ها کلیدواژه

  درآمد
کـه موضـوع کـار آن اطالعـات و دانـش اسـت       رسـانی بـه عنـوان یـک حرفـۀ پویـا        کتابداري و اطـالع   

 اسـت کـه فراینـدها و کارکردهـاي ایـن      اي  و آن ارزش افزودهباشد میند دیگري نیز    سودمدربردارندة ویژگی   
ی، سـ انرسـانی عبـارت انـد از نیازش     کارکردهاي اصـلی کتابـداري و اطـالع       . کند  حرفه براي اطالعات ایجاد می    

ات دستمایه یا عنـصر اصـلی همـۀ ایـن کارکردهـا اطالعـ          . آوري، سازماندهی و اشاعۀ اطالعات      گزینش، فراهم 
  .آید به شمار میکشورها  نیروي محرکۀ پیشرفت و تحول افراد، جوامع و منزلۀ ي که به عنصر،است

هاي مختلف علمی، صـنعتی،   هاي بسیاري دربارة اطالعات و ارزش آن در زمینه       ها و کتاب    تاکنون مقاله 
در مقاله مفصلی ) 1381هیز، (» رابرت هیز«. ها تالیف یا ترجمه شده است اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و مانند آن

 بررسـی نـسبتاً کـاملی از ارزش اطالعـات از جنبـه هـاي          رسانی و کتابـداري     المللی اطالع   دایرة المعارف بین  در  
مروري کلی بر متون تخصصی کتابداري و نوشتارهاي خارج از این حوزه   . اقتصاد خرد و کالن ارائه داده است      

 اصلی مـدیریت اطالعـات، بلکـه    یولترسانی به منزلۀ م کتابداري و اطالعدهد که امروزه، نه تنها حرفۀ         نشان می 
اطالعات «شعار . ویکم نیز دیدگاه نسبتاً مترقی در خصوص جایگاه اطالعات دارند قرن بیست جامعۀ  بیشتر اقشار   
امعه با این حال، آگاهی ج. شود اي قلمداد می    امروزه به دلیل کثرت استعمال آن یک شعار کلیشه        » قدرت است 
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هاي عینی ایـن مفهـوم آنچنـان     اطالعات و زمینه» ارزش افزوده«رسانی نسبت به   و حتی حرفه کتابداري و اطالع     
  .رود کافی و مطلوب نیست که انتظار می

بـه همـین منظـور،    . هاي اطالعاتی است    ارزش افزوده اطالعات و نظام    و تحلیل   هدف مقاله حاضر تبیین     
» هاي اطالعـاتی  نظام«ردي که اهایی ملموس از مو افزونگی ارزش اطالعات، مثال   هاي    ضمن ارائه دالیل و زمینه    

منـدان و   بـا ایـن توجیـه، حرفـه    . ّت درآورند مطرح خواهد شد ّت و فعلی قادرند ارزش افزوده اطالعات را به عینی    
جزو مـشاغلی اسـت   ها  اند اطمینان خواهند یافت که حرفه آن دانشجویانی که این رشته را براي فعالیت برگزیده   

هایی که بـراي ذخیـره و بازیـابی     آنان و نظام   که از ارزش افزوده برخوردار است و مادام که کارکردهاي حرفه          
ی براي نگرانـی نـسبت بـه آینـده ایـن حرفـه       دلیلکنند به ارزش افزوده اطالعات منتهی شود         اطالعات ایجاد می  

و نیـز  ویکـم   ه قـرن بیـست   جامعـ مناسـبات  دانـش در    به عکس، با افزایش اهمیـت اطالعـات و        . نخواهند داشت 
 کـه بـر ارزش افـزوده اطالعـات     اي و نـشر الکترونیکـی   هاي رایانه ، از جمله نظامنیهاي نو  گیري از فناوري    بهره
  .تري برخوردار خواهد شد رسانی از جایگاه مطلوب افزایند، حرفه کتابداري و اطالع می

  ارزش افزوده چیست؟
از دیدگاه علم اقتصاد، ایـن واژه  اي دارد اما  از نظر مفهوم دامنه گسترده» زش افزوده ار«هرچند اصطالح   

گـذاري در یـک زمینـه     یعنـی سـودي کـه از سـرمایه    » ارزش افزوده« در مفهوم عام آن،    .تعریف مشخصی دارد  
 خـود در حـوزه اقتـصاد، ارزش افـزوده سـودي اسـت کـه فراتـر از         اما در مفهوم خاص. شود خاص حاصل می

به بیان دیگر، همانگونـه کـه   . گذاري در یک زمینۀ مشخص به دست آمده است   انتظارات اولیه به هنگام سرمایه    
  .کنند ها قلمداد می دهند، سود یا ارزش بالقوة کاالها و خدمات را ارزش افزوده آن هاي زیر نشان می تعریف

بـر اسـاس   . انـد  م و بـیش مـشترك  هایی که در منابع مختلف دربارة ارزش افزوده ارائـه شـده کـ           تعریف
ارزش افزوده عبارت است از ارزش برونداد یک مؤسـسه تجـاري پـس از کـسر       «نامه اقتصاد نوین،    واژهتعریف  

بـه  . کنـد  هایی که صرف خرید مواد یا خدمات از سایر مؤسـسات مـی    ارزش درونداد آن، یعنی سرمایه و هزینه      
  2.»روشاز فها   هزینهکسرعبارتی، ارزش افزوده یعنی 

ارزش «، )78ص : 1369 (فرهنگ علوم اقتصادي، بازرگانی و مالیدر  » گهر  عبدالحسین نیک «از دیدگاه   
و ارزش مــصارف ) یعنـی قیمـت فـروش   (افـزوده عبـارت اسـت از تفـاوت میـان ارزش تولیـد بــه قیمـت بـازار         

 ارزش محـصول بـه قیمـت    ارزش افزوده براي تولیدکننده عبارت است از تفـاوت        «به بیان دیگر    . »اش  اي  واسطه
  ).27ص (» شده براي تولید آن محصول هاي مصرف بازار و ارزش هزینه

هـستند یـا   شـود داراي ارزش افـزوده    ها، برخی از کاالها و خدماتی که تولیـد مـی        بر اساس این تعریف   
کنند کاالها  ش میهاي تجاري یا اقتصادي تال بسیاري از بخش. توانند ارزش افزوده داشته باشند بالقوه میطور  به

معـامالت بـورس اوراق   . و خدمات خود را به ارزش افزوده برسانند یا میزان ارزش افزوده آن را افـزایش دهنـد    
هـا و   کارخانه ارزش سهام ،معمولطور  به. ها است اي از این تالش ها نمونه  سهام شرکت خرید و فروش    بهادار و   
هـا خریـداري    کنند تا سهام بیشتري از آن شـرکت  ران تالش میگذا یابد و سرمایه   هاي موفق افزایش می     شرکت
  .شود  از ارزش افزوده برخوردار می و نیزسهام آنبه همین دلیل، سرمایه شرکت. کنند

کننـدگان از کاالهـا و       به عبارت دیگـر، اسـتفاده     . مفهوم ارزش افزوده به عوامل گوناگونی بستگی دارد       
بـه همـین دلیـل، ایـن مفهـوم کـاربرد       . از ارزش افزوده داشته باشـند هاي متفاوتی     خدمات ممکن است برداشت   

                                                
1. Macmillan Dictionary…, 1992 
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تواند از وجوه متفـاوتی داراي   کنندگان آن، می   یک کاالي واحد، از نظر خریداران یا استفاده       . اي دارد   گسترده
هـاي   هـا و زمـان   حتی از نظر یک فرد واحد، یک کـاالي واحـد ممکـن اسـت در موقعیـت        . ارزش افزوده باشد  

  .هاي متفاوتی برخوردار باشد ز ارزش افزودهمختلف ا
هـا توجـه     براي تولید ارزش افزوده بیشتر باید به عواملی نظیـر ایـن  3،»مؤسسه ارزیابی کیفیت«از دیدگاه  

   :کرد
  ـ افزایش اطمینان از کیفیت کاالها یا خدمات،1
  ـ بهبود کیفیت خود کاالها یا خدمات،2
  الها یا خدمات،ـ کاهش هزینه حمل و نقل و تحویل کا3
  ـ کاهش زمان حمل و نقل و تحویل کاالها یا خدمات،4
  ،)نیروي انسانی، تجهیزات، امکانات مالی(ـ بهبود شیوه مدیریت منابع 5
  شود، ـ کاهش خطرپذیري در حوادثی که موجب خسارت یا از بین رفتن کاالها یا خدمات می6
  ـ کاهش خطرپذیري در حوادث زیست محیطی،7

توان نتیجه گرفت که ارزش افزوده به عواملی چون خود کاال یا خدمات، شیوه و کیفیت   میدر مجموع   
، زمــان اســتفاده و حتــی مکــان )یــا مــشتري(کننــده  فــرآوري، زمینــۀ اســتفاده، شــرایط اســتفاده، فــرد اســتفاده 

چنـین  . آیـد  مـی به عبارت دیگر، ارزش افزوده یک مفهوم نسبی به شمار . گذاري و استفاده بستگی دارد    سرمایه
هاي اطالعـاتی نیـز    هاي بعدي این مقاله خواهیم دید، در مورد اطالعات و نظام    گونه که در بخش     عواملی، همان 

رسانی تنها به بازدهی اقتصادي محدود نیست بلکه حاصل  همچنین، مفهوم ارزش افزوده در اطالع. مصداق دارد 
هـا و ارزش اطالعـات و    هوم، ابتدا بـه تحلیـل قابلیـت      براي درك این مف   . آن، توسعۀ معرفت و رشد دانش است      

  .پردازیم هاي اطالعاتی در ایجاد ارزش افزوده می هاي نظام سپس به قابلیت

  ها و ارزش اطالعات قابلیت: بخش اول
 در مفهوم ساده خـود، . هاي علمی و تولید اطالعات نیز بحث ارزش افزوده مطرح است   در حوزة فعالیت  

نی باشد که در ابتدا میزاگیري از آن بیش از  استفادة بیشتري صورت گیرد و بهره  اطالعاتچنانچه از یک واحد 
گـذاري   سرمایهمیزان  است؛ به عبارت دیگر، بازده اطالعات نسبت به   حاصل شده مورد نظر بوده، ارزش افزوده      

  . آن بیشتر باشد، ذخیره یا سازماندهیهاي صرف شده براي تولید و هزینه
هاي اقتصادي انتـشار یافتـه     که در مورد ارزش افزوده اطالعات در برخی کشورها یا بخش    هایی  گزارش

 بیـانگر آن  4هـاي در چـین   مثالً، گزارش رسمی سایت ایالتی شانگ. حاکی از توجه راهبردي به این مقوله است  
 04/35 میـزان  اي بـه  ّـق شـده اسـت ارزش افـزوده      موف2000رسانی در این ایالت در سال   است که صنعت اطالع   

.  درصـد رشـد داشـته اسـت    8/28 بـیش از  1999این رقم نسبت به ارزش افزوده سال      .  کسب کند  5میلیون یوان 
و ارزش ) 000/000/259/1(ارزش افزوده تولید اطالعات نیز یک میلیارد و دویست و پنجـاه ونـه میلیـون یـوان      

بوده است که نسبت به سـال قبـل   ) 000/000/098/12(رسانی بیش از دوازده میلیارد یوان         افزوده خدمات اطالع  
  . درصد رشد داشته است13از آن حدود 

                                                
1. Institute of Quality Assurance (www.iqa.org/information/iso9k2kworkbook-part5.html)  
1. China Shanghai official website: (www.Shanghai.Gov.cn/gb/shanghai/english/economy/node208/userobject) 

   يوان٢٨/٨= يك دالر ؛ دالر ١٢/٠ واحد پول چيني برابر با. ۲
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هـا   هـایی برخـوردار اسـت کـه ایـن ویژگـی           دلیل ماهیت خاص خود از ویژگی       طورکلی، اطالعات به    به
ه کـ  ایـن . شـود  ها بحث مـی  در این بخش از مقاله درباره این ویژگی     . ارزش افزوده براي آن ایجاد کند     تواند    می

هـاي   یعنـی قابلیـت  تواند به ارزش افزوده منتهی شود موضوع بحث بخش بعدي مقالـه            ها می   چگونه این ویژگی  
  .هاي اطالعاتی است نظام

  اطالعات قابل پردازش و فرآوري است. 1
 نمـود،  6توان عملیـاتی روي آن انجـام داد و بـه اصـطالح آن را فـرآوري            همچون یک ماده خام که می     

 پردازش شـود و بـه اطالعـات    ی،و تحت شرایطخاص  ویژگی را دارد که بر اساس یک برنامه   ایننیز  اطالعات  
. تر مـورد اسـتفاده قـرار داد    توان آن را براي مقاصد جدیدتر و متعالی در این صورت، می. جدیدتر تبدیل گردد 

 .تر اسـت  هزینه  موارد کمتر و در بسیاري از که، در مقایسه با دیگر کاالها، پردازش اطالعات ساده          نکتۀ مهم آن  
اي و  افزارهـاي کتابخانـه   مثالً نـرم (کنندة اطالعات    هاي پردازش   گذاري براي ایجاد نظام     به عبارت دیگر، سرمایه   

گونه که در بخش دوم مقالـه اشـاره خواهـد     همان. ّا بازده آن در طول زمان بیشتر است کمتر، ام ) اي  غیرکتابخانه
  .کی قابلیت پردازش بیشتر و در نتیجه ارزش افزودة باالتري داردشد، اطالعات در شکل الکترونی

  اطالعات قابلیت تکثیر و بازتولید دارد. 2
در تعداد یا حجم بـسیار زیـاد   ، گذاري اولیه بار سرمایه  که با یک  از این امکان برخوردارند   برخی کاالها   

 بعداً با صرف حـداقل هزینـه، بـاز هـم تولیـد       همچنین، این امکان نیز وجود دارد که این کاالها را         . تولید شوند 
منـابع اطالعـاتی نیـز قابلیـت تکثیـر در       . دهـد   این ویژگی ارزش افزودة کاالهـا را افـزایش مـی          . دکر) بازتولید(

، و تهیـۀ  تـألیف، ترجمـه، گـردآوري   مثالً (بار تالش اولیه در تولید اطالعات  یعنی با یک. هاي زیاد دارند    نسخه
 همچنـین بعـدها   .منبع تولید، تهیـه و عرضـه کـرد   همان هاي متعددي از    توان نسخه   می) نویسیهاي فهرست     پیشینه

چـاپ  . هاي دیگـر از منـابع را تولیـد کـرد و بـه فـروش رسـاند        یا ویرایش) ها  بازچاپ(هاي دیگر     توان چاپ   می
هاي زیاد، تهیۀ  سخهدر نهاي کتابشناختی   استفادة مکرر از فیلم و زینک یک اثر خاص، چاپ فهرستبرگه،افست

برداري از منابع الکترونیکی متن کامل  ، و نسخهها  فایل آنکردن پایگاه از رکوردهاي کتابشناختی از طریق کپی
  .هاي عینی قابلیت تکثیر و بازتولید اطالعات است از جمله نمونه) هاي اینترنتی مثالً از سایت(

  اطالعات قابل خرید و فروش است. 3
هایی که قابل خرید و فروش هستند ممکن است ارزش افـزوده نیـز داشـته باشـند، یعنـی        از کاال  سیاريب

. اطالعـات از ایـن قاعـده مـستثنی نیـست     . ها را خرید و در مواقع مناسب بـه قیمـت بـاالتري فروخـت                بتوان آن 
د اطالعـات  توانـ   خریدار اطالعـات نیـز مـی      . تواند بارها اطالعات تولیدشده را بفروشد       تولیدکنندة اطالعات می  

از این ویژگی بـه منزلـۀ   ) 265، 1ج : 1381هیز، (» رابرت هیز«. شده را تحت شرایطی به فروش برساند       خریداري
کـه   توان دوباره فروخت یا بخشید بی آن کند که اطالعات را می  برد و تأکید می     نام می » بودن اطالعات   عمومی«

  . از ارزش و محتوایش کاسته شود
رفتن ارزش افزودة آن بیشتر خواهـد   خرید و فروش اطالعات بیشتر باشد، امکان باال      هرچه میزان قابلیت    

هاي آموزشی، پژوهـشی، صـنعتی، و اقتـصادي در         به دلیل افزایش فعالیت    بدون تردید در حوزة اطالعات،    . دبو
انـواع منـابع   افزایش  تولید روبه. رو به افزایش استهمچنان ) تقاضا(و مصرف   ) عرضه(سطح جهان، روند تولید     

                                                
1. process 



 ۵  &  و نظام هاي اطالعاتيتحليلي بر ارزش افزوده

 

دهندة قابلیت بـاالي خریـد و فـروش     هاي اطالعاتی بیانگر افزایش تقاضا و به عبارتی نشان          الکترونیکی و پایگاه  
  .باشد اطالعات می

  اطالعات قابلیت انتقال در بعد مکان و زمان دارد. 4
.  هـستند تررزشـمند  قابلیـت نقـل و انتقـال دارنـد بـه طـور بـالقوه ا       یی که به آسانی و با هزینه کـم  کاالها

تا مقاصد بسیار توان آن را  اطالعات از قابلیت انتقال بسیار باال، ارزان و آسان برخوردار است؛ یعنی به راحتی می
ها، رکوردهـاي   ، فایلها، مجالت مثالً کتاب(الکترونیکی توزیع منابع اطالعاتی  . ارسال کرد  براي نیازمندان دور  

هـا در بعـد جغرافیـایی محـسوب      ل آناّـی و جهـانی در واقـع انتقـ     طح محلی، مل در س ) ها   و مانند آن   کتابشناختی
به عبارت دیگر، مصرف اطالعات محدود به یک فـضا یـا محـیط جغرافیـایی خـاص نیـست و جوامـع            . شود  می

همین ویژگی اطالعات، که موجب تحوالت گسترده و مداوم در . توانند از اطالعات استفاده کنند میگوناگون 
هـاي   تـوان بـه مکـان    افزاید، یعنی یـک واحـد اطالعـات را مـی     ها شده است، بر ارزش افزوده آن می وزههمۀ ح 

  .ها و حتی جوامع مختلف قرار گیرد مختلف انتقال داد تا مورد استفادة افراد یا سازمان
این ویژگی، یعنی عـدم  . ، دسترسی به اطالعات و مصرف آن محدود به یک زمان خاص نیست  همچنین

کننـدگان آن بـسیار    هـاي دیگـر از نظـر مـصرف         ودیت زمانی و امکان بالقوة استفاده از اطالعات در زمـان          محد
به عبارت دیگر، چنانچه قرار باشد براي استفاده از اطالعـات، همـۀ نیازمنـدان آن در یـک زمـان              . باارزش است 

تـک نیازمنـدان    ، زیرا تککاهد خاص و در یک مکان خاص حاضر شوند، این امر از ارزش نسبی اطالعات می  
  .ص، کار خود را ترك کرده و در مکان موردنظر حاضر شوند خاناچارند در آن زمانِ

  اطالعات به دفعات زیاد قابل مصرف است. 5
ایـن ویژگـی بـر ارزش    . هاي بارز اطالعات، قابل مصرف بودن آن در دفعات زیاد اسـت  یکی از ویژگی  

دیگر، این امکان وجود دارد که اطالعاتی که یک شـخص یـا مؤسـسه بـراي     به بیان . افزاید  میاطالعاتافزوده  
یک قصد خاص و براي یک بار استفاده خریداري یا تهیه کرده، باز هم به دفعات بیشتر و حتی توسط افـراد یـا          

از مرکـز  مـثالً  (اي  مـثالً، فتـوکپی یـک مقالـه علمـی کـه از کتابخانـه       . مؤسسات دیگر مورد استفاده قرار گیـرد      
به قصد اسـتفاده در یـک طـرح پژوهـشی یـا بـراي مقاصـد           ) کتابخانه بریتانیا اطالعات و مدارك علمی ایران یا       

آموزشی خریداري شده، این قابلیت را دارد که بعـدها بـاز هـم توسـط همـان شـخص خریـدار یـا همکـاران و            
شده براي مراجعان خود یـک نـسخۀ    هاي تهیه ها از مقاله برخی کتابخانه. دانشجویان وي مورد استفاده قرار گیرد   

منـابعی کـه یـک کتابخانـه بـراي      : مثالی دیگر. دهند قرار می نیازمندان   کنند و در دسترس دیگر      اضافی تهیه می  
گردنـد    انتخـاب و تهیـه مـی   فرض سازد با این پیش مجموعه خود و با هدف پاسخ به نیازهاي مراجعان فراهم می       

بنابراین هر کتاب یا ماده اطالعاتی بـه طـور بـالقوه    . از نیازمندان قرار گیرندکه به دفعات، مورد استفادة تعدادي     
 در .دشـته باشـ  بـازده دا تواند  میاي که براي تهیه آن صرف شده        داراي ارزش افزوده است، یعنی بیش از هزینه       

طالعات، مستقل از معتقد است که هزینۀ تولید ا» هیز «.شکل الکترونیکی، قابلیت استفادة مکرر بسیار بیشتر است
ــز، (گیــري اســت  مقیــاس بهــره ــه میــزان   ، یعنــی میــزان بهــره)265، 1ج : 1381هی گیــري از اطالعــات ربطــی ب

  .گذاري اولیه ندارد سرمایه

  اطالعات قابلیت استفادة مشترك دارد. 6
توسط بیش از یـک شـخص یـا    به طور مشترك و حتی همزمان برخی از کاالها این قابلیت را دارند که        
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حجـم زیـاد و   ایـن قابلیـت، آن هـم در    از اطالعات از آن دسته کاالهایی است که   . ازمان به کار گرفته شوند    س
مثالً، یک کتاب واحـد چـه بـسا مـورد اسـتفادة      . برخوردار است ،هاي مشترك بدون استهالك ناشی از استفاده    

بـه طـور   پایگاه اطالعاتی ترونیکی یا منبع الکبه همین ترتیب، از یک . کننده قرار گیرد مشترك تعدادي استفاده  
اي  زمینـه تـازه  » اشتراك منـابع «به طور کلی، . برداري کنند بهرهتوانند  چندین کتابخانه میها کاربر یا  همزمان ده 

گیري مـشترك از اطالعـات مطـرح شـده و ارزش اقتـصادي       است که در دو دهۀ اخیر و به منظور حداکثر بهره     
  .ستا ا چنین امکاناتی را به سادگی فراهم کردهه شبکهرایانه و اوري فن .خود را به ثبوت رسانده

  اطالعات قابلیت پاالیش دارد. 7
. افزاید قابلیت پـاالیش اسـت    اطالعات که بر ارزش افزوده آن می  سودمندهاي جالب و      یکی از ویژگی  

عـات سـودمند از میـان آن    طور معمول، با افزایش حجم اطالعات در طول زمان و دشوارتر شدن بازیـابی اطال   به
اطالعـات سـودمند و نیـز حـذف مـوارد      و حفـظ  یعنـی شناسـایی     (حجم انبوه، تالش بـراي پـاالیش اطالعـات          

 افـزایش میـزان کنتـرل بـر      موجـب ایـن کـار در واقـع   . یابـد   افـزایش مـی    نیز) غیرضروري از مجموعه اطالعات   
یع در بازیــابی اطالعــات و درنهایــت اطالعــات موجــود، افــزایش تــوان دسترســی بــه اطالعــات مطلــوب، تــسر 

، داراي ارزش افـزوده  وقـت جویی در  همه این عوامل، بویژه صرفه    . شود  میکننده    مصرفوقت  جویی در     صرفه
هـاي   تهیـۀ ویـرایش  . گیرد صورت می) یعنی پاالیش اطالعات(ها به همین منظور     عمل وجین در کتابخانه   . است

 نـوعی  )هاي علوم کاربردي بویژه در حوزه (هاي پیشین آن ن ویرایشجدید از یک منبع اطالعاتی و کنارگذارد  
یعنی با ویرایش و اصـالح  : هاي اطالعاتی نیز این مطلب مصداق دارد      در مورد پایگاه   .شود  پاالیش محسوب می  

  .ها افزود توان بر سودمندي پایگاه محتواي اطالعاتی رکوردها و بویژه حذف رکوردهاي غیرضروري می

   و اقتباس دارد استنباطعات قابلیت تفسیر،اطال .  8
هـاي   برداشـت . هـاي متنـوع کـرد    تـوان از آن اسـتفاده   اطالعات یکی از بارزترین کاالهایی است که می   

 که در هاي این کاال است مختلف از اطالعات، یا به عبارت بهتر، تفسیرهاي مختلف از اطالعات یکی از قابلیت      
ایـن  . هـا بـوده اسـت    ري از تحوالت فکـري، فرهنگـی، سیاسـی و ماننـد آن    طول تاریخ تمدن بشري موجد بسیا     

 تفـسیرهاي جدیـد یـا    در شکل واکنشکنندگان اطالعات و بروز  ویژگی، یعنی قابلیت ایجاد انگیزه در مصرف 
توان گفت که  در مجموع، می. باشد اطالعاتارزش افزوده مشخص   شاید از مصادیقاقتباس و خلق آثار جدید

شود  ك از اطالعات همانند تفاوت درك افراد مختلف از عنصر اقتصاد، مسئله اي بسیار مهم تلقی میتفاوت در
  ).265، 1ج : 1381هیز، (

  داردرا شدن به دانش  پذیري و تبدیل اطالعات قابلیت ترکیب. 9
 اصـوالً زنـدگی بـسیاري از موجـودات زنـده          . پذیري اطالعات در حد بسیار باالیی است        قابلیت ترکیب 

در مورد انسان، قابلیت . بویژه انسان و توانایی سازگاري با شرایط گوناگون محیطی وابسته به همین قابلیت است           
. شـود  منتهـی مـی  ) صـورت مکتـوب و مـضبوط    بویژه بـه (تحلیل و ترکیب اطالعات به تولید اطالعات جدیدتر     

تولیـد  . آینـد  کیب اطالعـات بـه شـمار مـی    ها حاصل گردآوري، تحلیل و تر ها، اسناد و مانند آن ها، مقاله  کتاب
  . دانش جدید نیز حد متعالی این فرایند است

ــؤثري در        ــاربرد م ــت و ک ــوردار اس ــاالتري برخ ــزوده ب ــش از ارزش اف ــات، دان ــا اطالع ــسه ب در مقای
کننـد تـا بـه جـاي تاکیـد بـر تولیـد و            به همین دلیل، برخی جوامع تالش مـی       . هاي راهبردي دارد    گیري  تصمیم



 ۷  &  و نظام هاي اطالعاتيتحليلي بر ارزش افزوده

 

طور بـالقوه   اطالعات به. هاي تبدیل اطالعات به دانش را شناسایی کنند و توسعه دهند    ی به اطالعات، راه   دسترس
 ،)هـاي شـناختی   رویکردهـا و چـارچوب  (هـاي موجـود    شدن شرایط خاص براي ترکیب آن با دانسته     و با فراهم  

دانـد و    را کاالي خـصوصی مـی  اطالعات را کاالي عمومی و دانش  » رابرت هیز «. تواند به دانش تبدیل شود      می
هاي جدیدي را شـکل   تواند با اطالعات دیگر ترکیب شود، تغییر شکل یابد، نظریه معتقد است که اطالعات می   

ایـن قابلیـت ارزشـمندترین    ). 265، 1ج : 1381هیـز،  (دهد و سرانجام دانش نوینی از این ترکیب حاصـل شـود          
اطالعات خمیرمایۀ تولید دانـش  . زش حیاتی و راهبردي داردویژگی اطالعات است که براي پیشرفت جامعه ار    

هدفمند گردآوري، پـردازش و  ) الگوي(به بیان دیگر، دانش عبارت است از اطالعاتی که در یک بافت             . است
مثالً (مطالب مندرج در یک دائرة المعارف معتبر    . هاي پایدارتر بشري شده باشد      ترکیب شده و جزئی از دانسته     

  .باشد ها و خلق دانش جدید می  بیانگر دانش متراکم انسان و مبتنی بر ترکیب اطالعات در طول قرن)بریتانیکا
. پذیري مطلوبی برخوردار است افزون بر رویکرد فوق، اطالعات در شکل الکترونیکی از قابلیت ترکیب    

مهمتـرین عوامـل ارزش   هاي ترکیب اطالعات در انتـشارات الکترونیکـی را از      برخی از ویژگی  ) 1379(» بوتما«
هـا منبـع    مثالً، ترکیب متن، صدا و تصویر اکنون موجب تولید روزافـزون میلیـون          . داند  افزودة این نوع منابع می    

رشـد شـده، بـه     اي و ایجاد صدها هزار فرصت شغلی در کشورهاي مختلف، حتی کشورهاي درحـال          چندرسانه
  . کرده استطوري که این صنعت ارزش افزودة قابل توجهی را ایجاد

  کنند؟  تولید میارزش افزوده چگونه هاي اطالعاتی نظام: بخش دوم
ایـن ارزش   اکنون باید دیـد کـه   ،ارزش افزودههاي ایجادکنندة  قابلیت ماهیت اطالعات و پس از درك 

شـود   ارزش افزوده اطالعات به خـودي خـود محقـق نمـی      . شود  محقق می هایی عمالً     چگونه و از چه راه    افزوده  
 تـک افـراد   از آنجا که تحقق این هدف به تنهایی از سوي تـک . که فرایندهایی روي آن صورت گیرد  آنمگر

یـا چنـد    یا بسیار دشوار است، سپردن مسئولیت کار به یـک  یستپذیر ن  امکاناندرکار اطالعات نیازمند یا دست 
حرفـه  . رسـد  قـی بـه نظـر مـی    حـل منط  حرفۀ مشخص که مهارت و دانش الزم براي این امـر را داشـته باشـند راه    

  فراینـدها و مـسئولیت ) یـا جامعـه در طـول تـاریخ بـر آن نهـاده      خـود   تحت هـر نـامی کـه    (کتابداري از دیرباز    
 اشـاعۀ و آوري، سازماندهی،  یعنی گزینش، فراهم (آفرینند    کارکردهایی را که ارزش افزوده براي اطالعات می       

هـاي   ر طـول زمـان ایـن فراینـدها را در قالـب ایجـاد نظـام         ایـن حرفـه بتـدریج و د       . بـر عهـده داشـته     ) اطالعات
شـود کـه    رسـانی محـسوب مـی     کتابخانه یـک نظـام اطـالع    خوداصوالً.  کرده است و پیادهرسانی تعریف  اطالع

 گـذاردن  را در چارچوب یک فراینـد یکپارچـه و بـا هـدف دردسـترس      ) یاد شده در باال   (کارکردهاي مختلف   
رسـانی اقـدام بـه ایجـاد      ها و مراکز اطالع در این راستا، کتابخانه. دهد   انجام می  معه به جا   اطالعات سریع و آسان  

 تـا   گرفتـه )یعنـی نظـام دسـتی   ( تهیه سیاهه و فهرست منابع ، ماننداند که از شکل ساده هاي گوناگونی کرده    نظام
  .در تنوع هستند) اي اي و شبکه  رایانه هوشمندهاي یعنی نظام(شکل پیشرفته آن 

 که بـر اسـاس   اي پیوسته هم  بهمجموعه اجزايین مقدمه، باید گفت که نظام اطالعاتی عبارت است از  با ا 
آوري، ذخیره، سازماندهی، قابل دسـترس کـردن و    یکپارچه، به گزینش، فراهم  و    الگوي مشخص   برنامه و  یک

رکردهـاي یادشـده، در یـک    در این نظـام، کلیـۀ کا  . پردازد  میودکنندگان خ   اشاعۀ اطالعات مورد نیاز استفاده    
 تا کاربران به آسانی و بـا سـرعت بـه اطالعـات مـورد نیـاز       گیرد تعریف شده انجام میهدفمند و  زنجیرة  الگو و   

دسترسی آسان و سریع به اطالعات مناسب از مشخصه هاي بارز یک نظام اطالعاتی در راسـتاي             . دسترسی یابند 
بدین ترتیب، کتابخانه یا  .و در نتیجه تحقق ارزش افزوده استجویی در وقت کاربران، بویژه متخصصان،    صرفه

البته در بیشتر موارد، مراد از نظـام  . رود  یک نظام اطالعاتی به شمار می       و حتی شبکه اینترنت    رسانی  مرکز اطالع 
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. شود  که با هدف ذخیره و بازیابی اطالعات ایجاد می      داراي ساختار مشخص   اطالعاتی یعنی یک یا چند پایگاه     
 هاها، و نیز وب سایت کتابخانه  ها و مانند آن نامه نامۀ پایان ها، چکیده اي کتابخانه، پایگاه مقاله مثالً فهرست رایانه

  .نظام اطالعاتی هستند بخش عمده و کاربردي
انـد   هایی که ایجـاد کـرده   هاي نظام   اند بر قابلیت    کتابداران بتدریج موفق شده   در طول چند دهه گذشته،      

دسترسـی و  اند در  آنان کوشیده . تحول به وجود آورند   اطالعات   دقت پردازش     و ، سرعت، حجمیند تا در    بیفزا
اند شرایطی را به وجود آورند که از یک     همچنین تالش کرده  . ایجاد کنند بازیابی اطالعات، سرعت و سهولت      

هاي بالقوة اطالعـات را    قابلیتهاي اطالعاتی    نظام . حاصل شود  )یا ارزش افزوده  (ه  واحد اطالعات، حداکثر بهر   
برخـی  . دهنـد  هـا را، در صـورت وجـود، افـزایش مـی      آورنـد یـا ایـن قابلیـت        بخشند و به فعل درمـی       عینیت می 

اي  هاي اطالعاتی بویژه به شکل رایانه افزایند تنها با استفاده از نظام       هایی که بر ارزش افزوده اطالعات می        قابلیت
 مبادلـه الکترونیکـی   ،از اطالعـات ) یـا چنـدکاربره  ( مانند قابلیت استفادة همزمان ،شوند  و الکترونیکی محقق می   

هیـز،  ( هیز .ها  و مانند آن،ذخیره) یا فرمت( تبدیل قالب ،برداري یا تکثیر اطالعات کتابشناختی       نسخه ،اطالعات
افـزایش داده  دارد که فنـاوري اطالعـات، ارزش اطالعـات را بـه صـورت تـصاعدي        بیان می) 265،  1ج  : 1381
  .است

ــه، هــا و مراکــز   فراینــدها و کارکردهــایی کــه کتابخانــه بــا رویکــردي تحلیلــی،در ایــن بخــش از مقال
افزاینـد   دهند و بدان طریق بر ارزش افزوده اطالعات می  انجام می  خود هاي اطالعاتی   رسانی در قالب نظام     اطالع

  .تشریح خواهند شد
مجموعـه عملیـات خاصـی اسـت کـه       یـا    گیـرد فراینـد      مـی   صـورت   یک نظام اطالعاتی   آنچه در ایجاد  

 کـه بـا اسـتفاده از    بیـشتر ایـن عملیـات    . دهند  رسانی در کار روزانۀ خود انجام می        متخصصان کتابداري و اطالع   
رویکرد دانشمدار کتابداران ) 1381(» فتاحی«.  داراي ارزش افزوده استگیرد اطالعات کتابشناختی صورت می 

توانـد   را که مـی ) آوري، سازماندهی، و اشاعه اطالعات     یعنی گزینش و فراهم   ( حرفۀ خود    به سه کارکرد اصلی   
 نیز سه فرایند 7»تیلور«از دیدگاه . است را به دانش تبدیل کند تشریح کرده ارزش اطالعات را افزایش دهد و آن

 کـه هـر یـک از طریـق     ،»داوري«، و »تحلیـل «،  »تنظیم یا سـازماندهی   «: شود  منجر به ارزش افزوده اطالعات می     
 خـود   اصـلی رسانی این سه فرایند را جـزو وظـایف   حرفه کتابداري و اطالع  . شود  کارکردهاي خاصی انجام می   

سـازي اجـرا     بندي و نمایـه     ، رده  توصیفی و موضوعی   فهرستنویسیعملیاتی چون   از طریق   » سازماندهی«. داند  می
 و رفتـار  سـازماندهی، ، )شـناخت نیازهـاي اطالعـاتی   (سـه مقولـۀ نیازسـنجی    بخـشی از   نیـز   » تحلیـل «. گـردد   می

 جزئـی از بازیـابی   ،)انتخاب منـابع بـر اسـاس معیارهـا        (گزینش  کارکرد  جزئی از   هم  » داوري «.یابی است   اطالع
 البته باید اضـافه کـرد   .باشد  و بخشی از ارزیابی عملکرد کتابخانه می)ها بندي نتایج بر اساس میزان ربط آن   رتبه(

  .باشند هاي زیرشاخۀ خود می از این فرایندها داراي کارکردها و قابلیتکه هر یک 
 بر ارزش افـزوده  ها که هاي حاصل از آن     قابلیت گیرند و   هاي اطالعاتی انجام می     فرایندهایی که در نظام   

  :اند از افزایند عبارت اطالعات می

  آوري منابع اطالعاتی گزینش و فراهم. 1
مند به شکلی که تا حد امکان نیازهاي کاربران را برآورده سازد از نخـستین            انتخاب منابع اطالعاتی سود   

کننـدگان    اسـتفاده ،چنانچه این امر بدرستی صورت گرفته باشـد . ترین ملزومات یک نظام اطالعاتی است و مهم 

                                                
1. Taylor, 1986 
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هـا   ي آن که این امر از ارزش بـاالیی بـرا  نظام به اطالعات سودمند و مرتبط با نیاز خود دسترسی خواهند داشت          
 منابعی که بدرستی براي یک نظـام اطالعـاتی انتخـاب شـده           ،بدین ترتیب . )25: 1381فتاحی،  (برخوردار است   

کننـدگان در دسترسـی بـه     که در وقت اسـتفاده   ضمن این،باشند استفادة بیشتر و بهینه را به دنبال خواهند داشت      
  .وامل تحقق ارزش افزوده استجویی یکی از ع صرفه. جویی خواهد شد آنچه نیاز دارند صرفه

  توصیف و سازماندهی منابع اطالعاتی. 2
هـاي بیـشتري را بـراي      در مقایسه با کارکرد گزینش، کارکرد توصیف و سازماندهی اطالعـات قابلیـت            

بـه بیـان دیگـر، بیـشتر     . افزایـد  کنـد و بـر ارزش افـزودة اطالعـات مـی      شده در نظـام ایجـاد مـی    اطالعات ذخیره 
یابنـد، حتـی    کننـد در مرحلـۀ سـازماندهی تحقـق مـی      که ارزش افزوده بـراي اطالعـات ایجـاد مـی      هایی    قابلیت
  .)27: 1381فتاحی،  (هاي مرحلۀ جستجو و اشاعه اطالعات، وابسته به فرایند توصیف و سازماندهی است قابلیت

ا بـه منتهـی   تواند ارزش افزوده اطالعات ر یکی از رویکردهاي آرمانی در توصیف و سازماندهی که می     
بار و آن هم در مرحلۀ پیش از  یابد تنها یک درجه برساند آن است که هر منبع اطالعاتی که در جهان انتشار می          

شـود بـسیار نـاچیز، امـا      بدین ترتیب، هزینه و وقتی که صرف این کـار مـی  . شود  انتشار، توصیف و سازماندهی     
توانند با حداقل هزینـه   رسانی می ها و مراکز اطالع مۀ کتابخانهدر مقابل، ه . وري از آن بسیار باال خواهد بود        بهره

  .گیري کنند از نتیجۀ کار بهره
، 9، بازیـابی 8هاي اصلی کـه بـراي شناسـایی    ، داده)یعنی فرایند فهرستنویسی(در توصیف منابع اطالعاتی   

و پـردازش بعـدي آمـاده     هستند در قالب پیشینه کتابشناختی تـدوین و بـراي ذخیـره         الزم 11 و ارتباط  10جایابی
تـوان بـر اسـاس نیـاز      ، قابلیت ترکیب با یکـدیگر را دارنـد و مـی     )یا اطالعات کتابشناختی  (ها    این داده . شود  می

 .ها را پردازش کرد جستجوگران آن
هایی   یعنی ایجاد فایلتولید، اخیر در تولید منابع الکترونیکی و توصیف آن در همان مرحله هاي پیشرفت

اي را   مبتنـی بـر قالـب ابـرداده       منابع.  افزوده اطالعات را دوچندان کرده است      ارزش 12اي لب ابرداده بر اساس قا  
موتورهـاي جـستجوي اینترنـت نیـز منـابع      .  کـرد سـازماندهی توان توصـیف و   صورت خودکار می   آسانی و به   به

  .کنند  شناسایی و نمایه میبیشتريیی آاي را با سرعت و کار ابرداده
گیـرد از    نیز که با هدف انسجام و ایجاد نظم صورت می) بندي عنی تحلیل موضوعی و رده   ی(سازماندهی  

به بیان دیگر، سازماندهی . افزاید  هاي یک نظام اطالعاتی است که بر ارزش افزوده اطالعات می ترین قابلیت مهم
شـود و عـالوه    طالعاتی مـی بندي موجب بازیابی و جایابی سریع و آسان منابع ا      هاي رده   اطالعات بر اساس طرح   

بر آن، الگوي شناختی یا وضعیت ذهنی جستجوگران را در مورد ساختار دانش بشري یعنی ارتباط حـوزه هـاي     
 سـاختار  13»ّاحی و پریـرخ  فت«و ) 1379، 1997(» فتاحی«. بخشد  هاي خود ارتقا می    علوم با یکدیگر و با زیرشاخه     

تـرین رویکردهـا    اندهی اطالعات کتابشناختی را یکی از مطلوبمراتبی در توصیف و سازم  چندسطحی و سلسله  
. داننـد  اي مـی  هـاي رایانـه   در تبدیل اطالعات به دانش و در نتیجه، ارتقاي فهم جستجوگران نسبت بـه فهرسـت                

مراتبی، امکانات راهبري و فراپیوندي را بـه   نیز دسترسی به اطالعات از طریق ساختاردهی سلسله    ) 1379(» بوتما«

                                                
1. to identify 
2. to retrieve 
3. to locate 
4. to relate 
5. Metadata 
1. Fattahi and Parirokh, 2002 
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  .داند افزایی اطالعات می هاي ارزش لۀ یکی از بارزترین شیوهمنز

  ذخیره و پردازش اطالعات. 3
) مـثالً در قالـب مـارك   (خوان  هاي اطالعاتی، بویژه به شکل ماشین     هاي کتابشناختی در نظام     ذخیرة داده 

در واقع بـا  . افزایند  میکند که به طور قابل مالحظه بر ارزش افزوده اطالعات    هاي گوناگونی را ایجاد می      قابلیت
آید که بـر   ها در فیلدها و زیرفیلدهاي مختلف امکاناتی به وجود می    تفکیک اطالعات کتابشناختی و ذخیرة آن     

  .شده محقق ساخت توان کارکردهاي گوناگونی را از رکوردها یا اطالعات ذخیره ها می اساس آن
  برداري، مبادله و انتقال اطالعات قابلیت نسخه) الف

اي، بـویژه در   هـاي رایانـه   هـایی کـه بـر ارزش افـزوده اطالعـات در نظـام            ترین قابلیت   اید یکی از مهم   ش
هاي دیگـر   ها به نظام برداري از رکوردها و انتقال آن هاي اطالعات کتابشناختی افزوده است، امکان نسخه        پایگاه
عــات کتابــشناختی دســت بــه هــاي اطال هــاي فهرستنویــسی و بنگــاه بــه همــین دلیــل، برخــی از مؤســسه. اســت
بـرداري و انتقـال    هـاي بـزرگ اطالعـات کتابـشناختی زده و امکـان نـسخه               گـذاري بـراي ایجـاد پایگـاه         سرمایه

به عبارت دیگر، بـا صـرف هزینـه مشخـصی بـراي هـر        . اند  ها را فراهم کرده     رکوردهاي موردنظر سایر کتابخانه   
تنهـا   اند که نه را میسر کرده) به هزاران کتابخانه(امحدود هاي آن رکورد به دفعات ن     رکورد، امکان فروش نسخه   

گردانـد، بلکـه ارزش افـزوده بـراي بانـک       ها و پشتیبانی نظام خود را برمـی  شده براي خرید پیشینه   سرمایۀ صرف 
  هر پیشینۀ حاصل از فهرستنویسی بنیادي را14»سی ال اُسی«مثالً مؤسسۀ کتابشناختی . کند اطالعاتی خود ایجاد می

کند، بعداً به قیمت کمتـر امـا در تعـداد بـسیار       دالر خریداري میnهاي عضو خود به قیمت مثالً    که از کتابخانه  
این مؤسسه از بابت فـروش  . کند اي کسب می مالحظه فروشد فروخته و سود قابل هاي دیگر می    بیشتر به کتابخانه  

 میلیون دالر سود 486بیش از ) 1998 تا  1988(و بازفروش رکوردهاي موجود در پایگاه خود، در طول ده سال            
  15.دست آورده است به

انـد ارزش افـزوده    ها از جمله کتابخانه ملی با فـروش تولیـدات خـود توانـسته            در ایران نیز برخی مؤسسه    
از ارزش ) روي دیسک فشرده(پایگاه کتابشناسی ملی ایران . توجهی براي اطالعات کتابشناختی ایجاد کنند قابل
هـاي کـشور بـا اسـتفاده از آن و بـا حـداقل هزینـه، مجموعـه                بـسیاري از کتابخانـه    . ده باال برخوردار اسـت    افزو

  .کنند هاي خود را از طریق انتقال رکوردهاي مربوط به سیستم خود فهرستنویسی می کتاب
اطالعـات  بـرداري و انتقـال    هاي کتابشناختی ملی، امکان نسخه    هاي فهرستنویسی و بنگاه     بر مؤسسه   افزون

هـاي مختلـف و حتـی برخـی      هاي اطالعاتی معمولی نیز وجود دارد و کتابخانـه    در بسیاري از پایگاه   ) رکوردها(
ها و با انتقال  هایی از رکوردهاي موردنیاز خود از این پایگاه اشخاص با صرف هزینۀ اندك و اقدام به تهیه نسخه

مـر در یـک دهـۀ اخیـر در ایـران بـسیار معمـول شـده و          ایـن ا  . کننـد   ها، نظام اطالعاتی خود را تقویـت مـی          آن
ها  که یکدستی داده ها بسیار قابل توجه بوده است، ضمن آن جویی مالی و زمانی ناشی از آن براي کتابخانه   صرفه

  .شود در سطح کشور که عامل مهمی در دسترسی آسان به اطالعات است نیز محقق می
تقال اطالعات موجب افـزایش ارزش افـزوده ایـن کـاال شـده        برداري و ان    در محیط وب نیز امکان نسخه     

برداري کنند یا حتـی از طریـق    اند نسخه توانند آنچه را که جستجو کرده     می) از جمله کتابداران  (کاربران  . است
در حال حاضر، جستجو در فهرست کتابخانه هاي بـزرگ، بـویژه   . پست الکترونیکی براي دیگران ارسال نمایند   

شود و فهرستنویسان براحتی رکوردهاي مورد نظر خود را از پایگاه ایـن       گره، امري معمول تلقی می    کتابخانه کن 
                                                

1. OCLC 
2. OCLC Annual Report, 1998 
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  .دهند ها به پایگاه کتابخانۀ خود انتقال می کتابخانه
  قابلیت پردازش اطالعات) ب

شـود، پـردازش    برداري و تکثیر اطالعات، که از کارکردهاي ذخیـره حاصـل مـی      افزون بر قابلیت نسخه   
گونه کـه پیـشتر اشـاره شـد، هـر رکـورد        همان. افزاید ات امکان دیگري است که بر ارزش افزودة آن می      اطالع

ها را بـراي انجـام کارهـاي معینـی بـر       توان آن اطالعاتی متشکل از فیلدها و زیرفیلدهاي گوناگونی است که می  
 و قابـل  16هاي قابـل نمایـه   کـردن فیلـد     بـا مـشخص   . اساس نیازهاي کتابخانه یا یک پایگاه خاص در نظر گرفت         

هایی که  و همچنین با تعیین داده    ) ها و شماره راهنما     ها، موضوع   مثل فیلدهاي پدیدآورندگان، عنوان    (17جستجو
صورت دلخـواه   کند یا نتایج بازیابی را به در مرحلۀ جستجو و بازیابی، در جستجوي پیشرفته به کاربر کمک می        

هـاي   ، در واقـع، از داده )هـا  اس تاریخ نشر، نوع زبان، نوع مـاده و ماننـد آن         مثالً براس (نماید     می 18تنظیم و مرتب  
عمـل   هاي گوناگون در جهت تسریع، تسهیل و تفهیم جستجو و بازیابی به        توان استفاده   واحد در یک پایگاه می    

  .ها را باال برد آورد و ارزش افزوده همان داده
  قابلیت اصالح و تغییر سراسري در پایگاه) ج

در زمینه پردازش، امکان انجام تغییر در داده یـا  اي    رایانههاي اطالعاتی     هاي سودمند نظام     از قابلیت  یکی
مثالً این امکان وجود دارد کـه  . ها انجام شود اطالعات واحد در تمام رکوردهایی است که آن تغییر باید در آن 

 سرعنوان قـدیمی در همـۀ رکوردهـاي      نام شخص، سازمان یا یک سرعنوان موضوعی جدید را جایگزین نام یا           
اي در انجام کار ورود و اصالح اطالعـات بـه وجـود          مالحظه  جویی قابل   این قابلیت، صرفه  . داراي آن داده کرد   

ها در رکوردهاي موجود در یک پایگاه، موجب افـزایش   شده در شکل داده     همچنین، یکدستی ایجاد  . آورد  می
 امکـان  19در مجموع، قابلیـت اصـالح یـا تغییـر کلـی و سراسـري       . شود دقت در جستجو و بازیابی اطالعات می      

تواند عینیت  این امر، ارزش افزوده یک نظام اطالعاتی را می. سازد ها فراهم می ها را در پایگاه پردازش بهتر داده  
  .بخشد

  یکپارچگی اطالعات. 4
اي دستی، امکان برقراري ارتبـاط  ه  هاي اطالعاتی در مقایسه با نظام       هاي بسیار جالب نظام     یکی از قابلیت  

هـا   ها به یکدیگر و با استفاده از استانداردهاي تبادل داده    هاي نظام از طریق اتصال آن       مستقیم میان اجزا یا بخش    
هدف یکپارچگی، تبادل آسان و اسـتفاده  . شود  شناخته می  20این مفهوم اصطالحاً با عنوان یکپارچگی     . باشد  می

اي کتابخانه، همۀ  مثالً در نظام رایانه. هاي مختلف نظام اطالعاتی است   عات میان بخش  ها یا اطال    مشترك از داده  
راحتـی از اطالعـات یکـدیگر     تواننـد بـه   انـد و مـی     به هم متصل  ) مانند سفارشات، فهرستنویسی، امانت   (ها    بخش

هـاي دیگـر    عـات بخـش  خـود بـه اطال  ) ترمینـال (تواند از همـان پایانـه      در این حالت، کتابدار می    . استفاده کنند 
) ویرایش و اصـالح رکوردهـا  (ها را انجام دهد، یا به کنترل کیفی  دسترسی یابد، به جستجو بپردازد، انتقال داده    

عدم نیاز به تایـپ یـا ورود   (ها  جویی در هزینه    جویی در زمان، صرفه     ارزش این ویژگی از نظر صرفه     . دست زند 
، )افزار و ورود بـه بخـش دیگـر    عدم نیاز به خروج از یک نرم(کار ، سادگی  )ها در بخش دیگر نظام      مجدد داده 

  .هاي یک نظام بسیار زیاد است ها، و کنترل روي بخش یکدستی در داده
                                                

1. Indexable fields 
2. Searchable fields 
3. Sort 
4. Global change 
1. Integration 
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 ۀتواند همـ  کاربر نهایی می. یکپارچگی نظام اطالعاتی براي کاربران نهایی نیز داراي ارزش افزوده است          
 one stopایـن حالـت را اصـطالحاً    . ا در نظام دنبـال کنـد  هاي خود را در یک مرحله و در یک ج درخواست

shopping هـا، و   سـایت  اي، وب افزارهاي جـامع کتابخانـه   توان در نرم هاي آن را می گویند که بهترین نمونه    می
 21ها، کاربران بـه سـادگی و بـدون نیـاز بـه تغییـر واسـط کـاربر         در این محیط. خود شبکه اینترنت مالحظه کرد 

هاي مختلف نظام مراجعه کنند، به اطالعات موردنظر خود دسترسی یابند، کتاب رزرو کنند،           به بخش توانند    می
 در محـیط وب نیـز یـک    22فنـاوري پیونـدهاي فرامتنـی   . هاي امانتی خود را مالحظه نمایند   یا حتی سیاهۀ کتاب   

  .شود نظر از نوع و محل آن محسوب می کردن اطالعات، صرف تحول بزرگ در یکپارچه
ها  کتابخانه(ها و اطالعات میان چند نظام  شدن امکان اشتراك داده  گونه که پیشتر اشاره شد، فراهم       مانه

هاي افـزایش ارزش افـزوده    ها میسر شده، یکی از زمینه ، که به مدد فناوري رایانه و شبکه    )رسانی  و مراکز اطالع  
هـاي اطالعـاتی، بـویژه     ات مستلزم وجود نظام به عبارت دیگر، قابلیت اشتراك اطالع     . رود  اطالعات به شمار می   

المللـی ایجـاد    هایی در سـطح محلـی، ملـی و بـین     در طول دو دهه اخیر نظام   . اي است   اي و شبکه    هاي رایانه   نظام
  .ها بوده است هاي مهم فعالیت آن ها یکی از زمینه اند که اشتراك داده شده

گـذاري معـین،    یابد که با یـک سـرمایه   قق میارزش افزودة ناشی از اشتراك اطالعات بدین صورت تح      
هـا در یـک نظـام اطالعـاتی،      ها، و قـرار دادن آن  هاي اطالعاتی، مجالت الکترونیکی یا کتاب   مثالً خرید پایگاه  

در واقع، میزان هزینه براي . گردد کننده فراهم می ها و حتی صدها استفاده      گیري از اطالعات براي ده      امکان بهره 
در بعد دیگر، شبکه اینترنت و بویژه وب بـه  . شود ها کتابخانه یا مؤسسه سرشکن می    ه  اولیه میان د  گذاري    سرمایه

ها سایت، مفهوم اشتراك اطالعات و در  ساختن دسترسی به میلیون پذیر منزلۀ یک نظام اطالعاتی جهانی با امکان
  .اند ّت بخشیده نتیجه مفهوم ارزش افزوده اطالعات را به خوبی عینی

  جستجو و بازیابی اطالعات. 5
 را قـادر  هـا   نظـام ایـن هاي اطالعاتی براي جستجو ایجاد شده در واقـع   هاي گوناگونی که در نظام      ّت  قابلی

گیـر اسـت بـه سـادگی      ها به شیوة دستی، ناممکن یـا بـسیار دشـوار و وقـت            سازد اطالعاتی را که بازیابی آن       می
رسـانانی کـه بـه امـور مختلـف       هـا هـم بـراي کتابـداران و اطّـالع      یـت به عبارت دیگر، ایـن قابل . پذیر کند  امکان

پردازند و هم براي کاربران نهایی که به دنبال اطالعات دقیق و موردنظر خود هستند بسیار ارزشمند اسـت و                می
ده از تواننـد بـا اسـتفا    ها یا فهرستنویسی، کتابداران می مثالً در زمینه سفارش   . کند  جویی می   ها صرفه   در وقت آن  

جستجوهاي پیشرفته و دقیق، حتی بر مبناي یک جزء اطالعاتی، رکوردهاي موردنظر خود را بازیابی نمایند و از 
نمونـۀ ایـن   . که پرهزینـه اسـت جلـوگیري کننـد    ) فهرستنویسی بنیادي(کاري و ایجاد رکوردهاي جدید       دوباره
که هر روز توسط هزاران فهرسـتنویس و متـصدي    »سی ال  اُسی«اي    توان در نظام شبکه     هاي پیشرفته را می     قابلیت

اضافه شدن کـاربران  . گیرد مشاهده کرد سفارشات و حتی کاربران معمولی از سراسر دنیا مورد جستجو قرار می     
هـاي ارزش   کنندگان این نظام و امکان جستجو براي آنـان، در واقـع یکـی دیگـر از جنبـه      نهایی به جمع استفاده 

  .هاي این مؤسسه است شده در پایگاه اختی ذخیرهافزودة اطالعات کتابشن
  

  قابلیت جستجوي پیشرفته) الف
هاي جستجوي پیشرفته براي کاربران نهایی نیز مزایایی چـون دقـت در بازیـابی و شناسـایی منـابع          قابلیت

                                                
2. user interface 
3. Hyperlinks 
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نهایـت  را به همراه دارد که موجب پیشگیري از انجام جستجوهاي تکراري و در  ) تر  مرتبط(تر    اطالعاتی مناسب 
ارزش این امر در نظـام اطالعـاتی وب و اسـتفاده از موتورهـاي         . ها خواهد شد    جویی در وقت آن     موجب صرفه 

  .جستجو کامال محسوس است
انـد از   گیرنـد عبـارت   هاي جستجوي پیـشرفته کـه بیـشتر مـورد اسـتفادة کـاربران قـرار مـی                   برخی از قابلیت  

بر (، جستجوهاي محدودکننده )AND ،OR ،NOT ،AND NOTبا استفاده از عملگرهاي (جستجوهاي ترکیبی 
 بـراي پرهیـز از ریـزش کـاذب،     23، جـستجوهاي مفهـومی    )اساس زبان، مکان، تاریخ، نوع ماده، ناشر، نـوع سـایت          

، و )اي ها به شکل فایل رابطـه  هاي موضوعی یا اصطالحنامه  سرعنوان(شده    جستجو با استفاده از فایل واژگان کنترل      
  .ها مانند آن

  دادن یا محدود کردن جستجو اي براي بسط هاي رابطه استفاده از فایل) ب
هـاي   مثـل فایـل سـرعنوان   (اي  هاي رابطه کارگیري فایل هاي اطالعاتی با به گونه که اشاره شد، نظام  همان

ر کنند که ایـن امـ   امکان افزایش دقت در بازیابی را فراهم می) موضوعی، اصطالحنامه، یا فهرست مستند اسامی    
اي بویژه در  هاي رابطه برآن، وجود قابلیت جستجو در فایل عالوه. از ارزش زیادي براي کاربران برخوردار است     

سازد تا پیش از جستجوي رکوردهـا، ابتـدا در       هاي موضوعی یا اصطالحنامه، کاربران را قادر می         فایل سرعنوان 
مراتبـی مثـل    رابطـۀ سلـسله  (هـا بـا یکـدیگر     ضـوع ها دست به مرور بزنند و شناخت نسبی از ارتبـاط مو             این فایل 
نشده  شده و پذیرفته و نیز واژگان پذیرفته) هاي مرتبط هاي اعم یا اخص، و رابطه همترازي براي موضوع          موضوع

چنین شرایطی، بویژه مالحظۀ ارتباط . به دست آورند و آنگاه اقدام به جستجو کنند ) »نگاه کنید به  «هاي    ارجاع(
این امر، یعنی . م در واقع راهی است براي شناخت یک حوزة موضوعی و کسب دانش دربارة آنها با ه موضوع

هـاي اطالعـاتی    هـا در اصـطالحنامه از ارزش زیـادي در نظـام     نمایش الگوي دانش با استفاده از سـاختار ارجـاع    
  .برخوردار است

  ترونیکیها و منابع الک مراتبی و فرامتنی در پایگاه تسهیالت جستجوي سلسله) ج
ها و منـابع الکترونیکـی    مراتبی و بویژه فرامتنی در پایگاه      افزون بر این موارد، تسهیالت جستجوي سلسله      

شـده در   شود و بر ارزش افزوده اطالعات ذخیره تر می تر و مرتبط طور قابل مالحظه موجب بازیابی بسیار سریع     به
هـاي وب از ایـن    هاي الکترونیکـی و سـایت    کاربران پایگاهاکنون بسیاري از). 1379بوتما،  (افزاید    این منابع می  

در برخـی از  . کنند و این امر کامالً معمول شده است نوع جستجوها براي ردیابی اطالعات مورد نیاز استفاده می       
هاي اصلی در رکوردهاي کتابشناختی، مانند سرشناسه،  شناسه(اي نیز از پیوندهاي فرامتنی        هاي کتابخانه   فهرست

هاي اطالعـاتی   هاي متصل به پایگاه و بویژه در ساختار اصطالحنامه  ) هاي موضوعی     هاي افزوده، سرعنوان    اسهشن
هـاي فرامتنـی در وب قابـل     هـاي ایـن نـوع فهرسـت     نمونه. شود براي انجام جستجوهاي اخص یا اعم استفاده می   

  .شود ها افزوده می دسترس است و بر تعداد آن
  ایج بازیابیسازي نت قابلیت مرتب) د

 حذف موارد 24سازي نتایج بازیابی بر اساس نام پدیدآورنده، عنوان، موضوع، تاریخ نشر، میزان ربط، مرتب
جـویی در وقـت    هاي یک نظام اطالعاتی اسـت کـه موجـب صـرفه     تکراري، و مواردي از این قبیل از جمله قابلیت       

تري بـه نمـایش    قابلیت نتایج نیز به صورت قابل فهمبا این . شود جستجوگران براي رسیدن به اطالعات موردنظر می      
  .کنند هایی را به عنوان ارزش افزودة محصوالت خود تبلیغ می هاي اطالعاتی چنین قابلیت بسیاري از نظام. آید درمی

                                                
1. concept searching 
1. Relevance ranking 
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  قابلیت انعطاف در شیوة نمایش اطالعات (  ه
اطالعـاتی، امکـان ایجـاد تنـوع در     هـاي   هاي الکترونیکی در نظام  یکی از مزایاي حاصل از ایجاد پیشینه      
واسطۀ ساختار پیشینۀ الکترونیکی است که از فیلدها و     این امر به  . شیوة نمایش اطالعات در مرحلۀ برونداد است      

که شـکل ثـابتی بـراي    ) دان کتابخانه مثالً برگه(در مقایسه با نظام دستی  . زیرفیلدهاي مختلف تشکیل شده است    
تـوان شـکل دلخـواه برونـداد اطالعـات را بـر        اي مـی   ها داشت، در نظام رایانه      خانهنمایش اطالعات در همۀ کتاب    

هـاي اطالعـاتی نـوین     پـذیري در نظـام   به عبارت دیگر، نوعی انعطاف . اساس نیاز کاربران، تعریف و ایجاد کرد      
 صـرف هزینـۀ   هاي اطالعاتی را، از هر منبع یا نظام دیگري که گرفته شـده باشـند، بـدون          وجود دارد که پیشینه   

شده  ترکردن اطالعات بازیابی فهم هدف این کار، قابل. توان به شیوة مورد دلخواه کاربران نمایش داد      اضافی می 
  .تر از آن است و استفادة سریع

  مدیریت اطالعات. 6
هـاي اطالعـاتی    تواند حـداکثر ارزش افـزوده را بـراي نظـام          طور بالقوه می    کارکرد مدیریت اطالعات به   

ها نام برده شد تابع چگونگی مدیریت نظام هـستند،    هرچند که کلیۀ کارکردهایی که تاکنون از آن       . کندایجاد  
، در اینجـا بـه قابلیـت    )فراتـر از مـوارد متعـارف   (هـاي یـک نظـام     گیري بیـشتر از قابلیـت       اما به دلیل امکان بهره    

  .شود گیري براي مقاصد مدیریتی اشاره می گزارش
  هاي اطالعاتی ها در نظام ري و تحلیل گزارشگی قابلیت گزارش) الف

هـاي اطالعـاتی نیـز از ایـن قاعـده مـستثنی        نظام. گیري یکی از ملزومات هر نظام مدیریتی است      گزارش
هاي  وجود آمده که بتوان از همان اطالعات موجود در پایگاه       افزارهاي جدید، این امکان به      با توسعه نرم  . نیستند

هاي گونـاگونی بـراي مقاصـد مختلـف تهیـه       دهد گزارش تلفی که آن نظام ارائه می     یک نظام و نیز خدمات مخ     
هـاي موجـود در پایگـاه     توانـد حـداکثر ارزش افـزوده را بـا اسـتفاده از داده      در واقع، مدیر یک نظـام مـی    . کرد

  :هاي مدیریتی یک نظام ممکن است شامل موارد زیر باشد گزارش. اطالعاتی به دست دهد
  دهاي موجود در پایگاه،ـ تعداد رکور

هاي زمانی یا بر اساس افـراد مختلـف    شده در پایگاه بر اساس دوره) یا افزوده(ـ تعداد رکوردهاي تولید  
  ،)سازان مثالً فهرستنویسان یا نمایه(تولیدکنندة رکوردها 

  ،)مثالً فهرستنویسی بنیادي(صورت بنیادي  شده به ـ تعداد رکوردهاي تولید
  شده، شده یا حذف ي اصالحـ تعداد رکوردها

  شده، برداري هاي دیگر یا نسخه ـ تعداد رکوردهاي انتقالی از نظام
  ، هر موضوع و هر رده،...)نویسنده، مترجم، گردآورنده، و(ـ تعداد رکوردها بر اساس هر پدیدآورنده 

   نظر،هاي زمانی مورد شده به تفکیک دوره داده شده و بازگشت داده ـ تعداد کل منابع امانت
  اند، ـ تعداد منابعی که هر یک از اعضا به امانت گرفته یا اعاده کرده

  ،...)از نظر موضوع، زبان، نوع داده، و(اند  ـ نوع منابعی که به امانت داده شده
  .اند ـ تعداد منابعی که با تأخیر بازگردانده شده

د که در ابتدا و تنها براي مقاصـدي    شون  ها، در واقع، مبناي همان رکوردهایی تهیه می         همۀ انواع گزارش  
هـا و   گونه گزارش با تهیه این) مثالً در یک کتابخانه(مدیر نظام اطالعاتی . چون بازیابی اطالعات وارد نظام شده  

هـا بـا    تحلیـل گـزارش  . هاي موردنظر بررسی کنـد  تواند وضعیت کلی یا خاص نظام را در زمینه   ها می   تحلیل آن 
رو، نظـام اطالعـاتی    ازایـن . گیـرد  هاي جاري صورت می   ریزي یا بازنگري در برنامه      هگیري و برنام    هدف تصمیم 
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  .هایی که در ابتدا مورد نظر نبوده است محقق ساخته است ارزش افزوده اطالعات را به منظور استفاده در زمینه
عـاتی از  هاي اطالعاتی است و متخصصان اطال هاي اصلی نظام گیري جزو ویژگی  امروزه قابلیت گزارش  

بـراي مثـال،   . کننـد  این قابلیت براي رفع نیازهاي مدیریتی خـود و بهبـود سـاختار و خـدمات نظـام اسـتفاده مـی         
هـاي   تـرین نظـام   تـرین و پراسـتفاده   ّـال   که یکی از فع25»نامه شیمی خدمات چکیده«گیري نظام    امکانات گزارش 

  26.رسانی در این زمینه است  نظام خدماتی اطالعهاي یک باشد نمونه اي از قابلیت اطالعاتی در حوزه شیمی می

  گیري نتیجه
که با هدف توصیف ها  این پیشینه. هاي کتابشناختی است پیشینهوجود دسترسی به منابع اطالعاتی مستلزم 

عاتی ایفـال بـراي شناسـایی    لگروه مطا . کارکردهاي گوناگونی دارند  شوند    و سازماندهی منابع اطالعاتی تهیه می     
 تـا  1990از (موارد زیر را بر اساس یک طرح چنـد سـاله          27 کتابشناختی  هاي پیشینهمورد انتظار از    ي  هاکارکرد

  :مشخص کرد) 1997
  ؛ یا یک نمود خاص از یک اثر28ـ یافتن همۀ نمودها1
   یا نمود آن؛29ـ شناسایی یک اثر، بیان2
  ؛ـ گزینش یک اثر، بیان یا نمود آن3
  . به نمود یک اثر30ـ دسترسی4
دانـد کـه    هاي کتابـشناختی مـی    پیشینه را هماننیز اساس ساختاري اطالعات براي هر کتابخانه      31»متیوز«

هاي کتابشناختی، با توجه به کارکردهاي متنوع آن و نیز  بنابراین، تهیه پیشینه. کنند منابع کتابخانه را توصیف می
رود، از  شـمار مـی   هـاي اطالعـاتی بـه    امنظمحتواي  دهندة تشکیلهاي کتابشناختی، مادة خام  جهت که داده   بدین
 بـه بیـان دیگـر،    .شـود  بـراي اطالعـات مـی     ارزش افزوده     درنهایت موجب ایجاد   ترین فرایندهایی است که     مهم

هـاي گـروه    توصـیه (هاي کتابشناختی  هاي اطالعاتی باید ملزومات کارکردي پیشینه       کتابداران و طراحان پایگاه   
ّت بخشیدن بـه ارزش افـزوده اطالعـات      رچوب نظري و عملی کار خود براي عینی       را به منزلۀ چا   ) مطالعاتی ایفال 

  .مد نظر داشته باشند
هـا   آن یعنی ذخیره و بازیابی الکترونیکیهاي کتابشناختی، تهیه به صورت       ترین شیوة تهیۀ پیشینه     مناسب

فرایندهایی است که بر ارزش هاي اطالعاتی و یکی از     این امر یکی از ملزومات اساسی نظام      . توسط رایانه است  
یعنـی یـک    (با قرار دادن اطالعات کتابشناختی در فیلدها و زیرفیلدهاي یک رکورد. افزاید افزوده اطالعات می 

هـاي گونـاگون، و بازیـابی بـه      هایی چون ذخیـرة آسـان، مبادلـۀ سـریع، جـستجو بـه شـیوه             ، قابلیت )بار درونداد 
 اطالعـات  )درونـداد  (بار ذخیرة به عبارت دیگر، با یک. شود ایجاد می) ادها بار بروند  ده(پذیر    هاي انعطاف   شکل

 بـه وجـود   )برونـداد (جـستجو و نمـایش   هاي زیـادي در مرحلـه      ، قابلیت الکترونیکیهاي    کتابشناختی در پیشینه  
زودة بیـشتري  از ارزش اف) هاي آثار مرتبط پیوندهاي فرامتنی به پیشینه(هاي داراي قابلیت فرامتنی   پیشینه .آید  می

هاي الکترونیکی معمولی برخوردارنـد زیـرا دسترسـی کـاربر را از همـان پیـشینه و بـدون انجـام           نسبت به پیشینه  
                                                

1. Chemical Abstract Service (www.cas.org/infopro/infoprovide.html) 
  :دهد هايي از قبيل موارد زير را ارائه مي طور معمول گزارش اين نظام به. ۲

Journal report / patent report / patent and journal report / substance report / subtance report with properties / 
substance table / substance table with properties 
3. Functional Requirements for Bibliographic Records (www.ifla.org/vii/s13/frbr/frbr3.htm#7) 
4. manifestations 
5. expression 
6. to obtain 
1. Mathews, 2000 

http://www.cas.org/infopro/infoprovide.html)
http://www.ifla.org/vii/s13/frbr/frbr3.htm#7)
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  .کنند جستجوي دوباره به سایر آثار وابسته یا مرتبط، برقرار می
اي اي چـه بـر   هـاي کتابـشناختی از ارزش اقتـصادي قابـل مالحظـه      شـده، پیـشینه   هاي یاد   افزون بر قابلیت  

هـاي فهرستنویـسی و تولیدکننـدگان     هـاي ملـی، بنگـاه    کتابخانه(هاي کتابشناختی  ها و چه براي مؤسسه  کتابخانه
گونـه کـه    همـان . نـد ک شواهد بسیاري وجود دارد که این قابلیت را تأیید می . برخوردارند) هاي اطالعاتی   پایگاه

هـاي سراسـر    هاي مارك به کتابخانـه  فروش پیشینه از 1998 تا 1988طی ده سال » سی ال اُسی«مؤسسۀ  اشاره شد،   
 به عبارت دیگر، هر یـک عـدد پیـشینۀ مـارك در پایگـاه      32. میلیون دالر درآمد داشته است486جهان بیش از    

ی به شکل تحلیـل هزینـه ـ    جالب بررسی 33»متیوز«. اي برخوردار است از ارزش افزوده قابل مالحظه» سی ال اُسی«
) اي کتابخانـه  ، پایگاه فهرست مستند اسامی، نظام امانت بـین    WorldCatیعنی  (» سی  ال  اُسی«هاي    فایده از پایگاه  

  . دالر دارد27اي نزدیک به  او برآورد کرده که هر یک عدد پیشینه مارك ارزش هزینه. انجام داده
 داراي تـوان نتیجـه گرفـت کـه اطالعـات یـک فـرآوردة حیـاتی و          این مقاله ارائه شد می      دو بخش  از آنچه در  

هـا    این امر به دلیل ویژگـی .شود رود بر اهمیت راهبردي آن افزوده می ارزش افزوده است که هر چه زمان به پیش می   
هاي اطالعاتی بـراي ذخیـره،    افزون بر آن، چنانچه از نظام    . هاي گوناگونی است که اطالعات دربردارد       و قابلیت 

، 1 در جدول شماره . افزوده آن باز هم افزایش خواهد یافتسازماندهی و بازیابی اطالعات استفاده شود، ارزش
توانند ایجاد کننـد و در نتیجـه بـر     می هایی که این کارکردها کارکردهاي مختلف یک نظام اطالعاتی و قابلیت     

ها به مدیریت نظام بستگی دارد که تا چـه   تحقق این قابلیت. ارزش افزوده اطالعات بیفزایند مشخص شده است     
طور عملـی بـراي    براي ایجاد ساختار الزم به منظور افزایش ارزش افزوده اطالعات اهمیت قائل باشد و به          اندازه  

  .ریزي کند آن برنامه

  کننده ارزش افزوده هاي تولید هاي اطالعاتی و قابلیت  کارکردهاي نظام.1  شمارهجدول

  ها قابلیت
  

  کارکردها

امکان 
 ةاستفاد
  متعدد

امکان 
 ةاستفاد

  مشترك

ان امک
 ةاستفاد

  همزمان

امکان 
  تکثیر

امکان 
 و انتقال
  مبادله

امکان 
  پاالیش

امکان 
 و تحلیل
  تفسیر

امکان 
ترکیب 
  وبازتولید

امکان 
  تبدیل

  دانش به
  x x        x      x  آوري فراهم   و گزینش

  x  x            x x  توصیف و سازماندهی
    x  x   x  x     x  و پردازش ذخیره

          x  x  x   x  یکپارچگی
    x    x            بازیابی و جستجو 

  x x  x x      x  x  x  اشاعه
   x  x  x  x  x  x  x  x  x  مدیریت

  
لحاظ تاریخی، بیشتر کارکردهاي مطرح در   به:  کرد بیانتوان براساس جدول فوق       می نیزنکته دیگري را    

ن و به عبـارت دیگـر، کتابـدارا    . رسانی است   ستون اول جدول منحصراً از کارکردهاي حرفه کتابداري و اطالع         
طـور مـشخص،    بـه  . ّی اصلی انجام آن بوده، اصول و فراینـدهاي مربـوط را تـدوین کـرده انـد         رسانان متول   اطّالع

شمار  آوري، توصیف و سازماندهی، اشاعه و مدیریت از جملۀ این موارد به         کارکردهایی چون گزینش و فراهم    
هاي حرفه   و بازیابی در حوزة فعالیت   اگرچه کارکردهاي دیگر، همچون ذخیره، یکپارچگی، جستجو      . روند  می

هـاي   انـد بـا اعمـال شـیوه     سـازي توانـسته   کتابداري بوده و هست، امـا در شـرایط کنـونی، علـوم رایانـه و شـبکه        

                                                
1. OCLC Annual Report, 1998 
2. Mathews, 2000 
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سازي روشهاي ذخیره، جستجو و بازیابی، وارد این عرصه شوند و کنترل آن را تـا انـدازة        خودکارسازي و بهینه  
رسـانان بـه متخصـصان علـوم رایانـه در       ي که دانش و تجربه کتابداران و اطّالعدر موارد. زیادي به دست گیرند  

. ها کمک کرده است، کارکردهاي فوق بهتر توانسته است به تحقق ارزش افزوده اطالعات بینجامـد             ایجاد نظام 
ان هاي اطالعاتی در گرو همفکري و همکاري متخصصان کتابداري و متخصص   بیان دیگر، شرط موفقیت نظام      به

هاي اطالعاتی کارآمـد   در شرایط کنونی که سرعت، دقت، و ربط جزو ملزومات اساسی نظام . علوم رایانه است  
ناپـذیر بـراي کتابـداران و      منـدان علـوم رایانـه ضـرورتی اجتنـاب           رونـد، اسـتفاده از تخـصص حرفـه          شمار می   به

منـدان علـوم    ردهاي برقراري تعامل با حرفـه ها و رویک دلیل، آنان باید راه همین به. شود رسانان محسوب می  اطالع
هـاي اطالعـاتی را بـه منزلـۀ بخـشی از       هاي عامـل ارزش افـزوده در نظـام    رایانه و نیز تالش براي شناسایی روش   

  . راهبردهاي حرفۀ خود قلمداد کنند
 تکیه کنند توانند به عنوان جنبه مثبت حرفۀ خود بر آن رسانان می دیگر نکته مهمی که کتابداران و اطّالع

 شود و تا زمانی که دسترسـی  مادام که اطالعات به منزله یک کاالي راهبردي تولید و مصرف می   آن است که،    
اي از فرایندهاي گزینش، توصیف، ذخیره، سازماندهی و اشـاعه          انجام زنجیره  مستلزم سودمند    به اطالعات  بهینه

 از جایگاه معتبـر و مهمـی برخـوردار      ها همچنان  فرایند رسانی به منزلۀ متولی این      ست، حرفه کتابداري و اطالع    ا
منزلـه راهبـردي    هـاي اطالعـاتی بـه    هاي عامل ارزش افزوده در نظام که شناسایی روش  مشروط بر آن خواهد بود 

عبارت دیگر نیازها، شرایط زمان و امکانـات   به. هاي آموزشی، پژوهشی و اجرایی قلمداد شود اساسی در فعالیت 
هـاي   هاي ایجـاد ارزش افـزوده بـراي اطالعـات و نظـام      کنند که دانش خود را در باب روش        میموجود ایجاب   

رسانی را در همـین   هاي کتابداري و اطالع  کند که آموزش     این امر همچنین ایجاب می     .رسانی ارتقا دهیم    اطالع
بـه عنـوان حرفـۀ     در ایـن صـورت، همچنـان     .)1381فتـاحی،    (راستا مورد بازنگري و طراحی مجدد قرار دهـیم        

  .پیشاهنگ و پیشرو به رسالت تاریخی خود عمل خواهیم کرد
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