
  
  
  

  ها  اطالعات بر توسعه خدمات در كتابخانهآوري فنتاثير 

  ١سيد مهدي هوشيار يزديان

  چكيده

. سـازد  مـي امكانات الزم را براي جمع آوري، انباشت، پردازش و توزيع اطالعات فراهم  )IT( اطالعات آوري فن
دهنـد   مي و انباشت اطالعات را انجام اساساًً كار پردازشها   رايانه.  رايانه و ارتباطات راه دور است      آوري  فنمحور اين   

  .سازند ميو ارتباطات راه دور، امكانات پخش و توزيع اين اطالعات را در سطح بسيار وسيع فراهم 
از جمله سازماندهي، گردآوري، امانت، خـدمات مرجـع و آگـاهي      اطالعات در امور مختلف كتابخانه آوري  فن

 امكان دسترسي و ايجاد يكپـارچگي در  ،فزايش سرعت، كيفيت، قابليتها با هدف ا   كاربرد دارد و از آن       رساني جاري 
  .شود يجاد ارزش افزوده استفاده مياطالعات، كاهش نيروي انساني و ا

 نوين اطالعات از جملـه امكانـات اينترنـت،    آوري فنبا هدف توسعه خدمات،    هاي آستان قدس رضوي       كتابخانه
براي سودمند باقي ماندن الزم است با حفظ اصول و    اين سازمان   كتابداران  . اند كار گرفته ه  را ب ... و »وب سايت «ايجاد  

  .و مهارتهاي الزم بپردازندها  ري نوين اطالعات به كسب دانشآو ، براي همگامي با تحوالت فناساسيتجربيات 

   اطالعات چيست؟آوري فن

شـود كـه امكانـات الزم را بـراي      اطـالق مـي  هايي  آوري به فن ( Information Technology / IT) اطالعات آوري فن
.  اسـت رآوري، رايانـه و ارتباطـات راه دو   محور اين فـن . كند جمع آوري، انباشت، پردازش و توزيع اطالعات فراهم مي       

دهنـد و ارتباطـات راه دور، امكانـات پخـش و توزيـع ايـن         مـي ها اساساً كار پردازش و انباشت اطالعـات را انجـام        رايانه
 ).۱۳۷۸, داورپناه. (سازند  ميا در سطحي بسيار وسيع فراهماطالعات ر

اين مسير روز بروز در حال تحول و پيشرفت است و جهت آن به سوي افزايش تواناييهاي انسان در بـه دسـت آوردن     
 اً اطالعـات نيازمنـد آموزشـهاي ويـژه نـه تنهـا بـراي كتابـداران كـه مـسقيم           آوري  فـن استفاده از   . باشد  مي دقيق اطالعات 

اي  با سواد فردا كسي است كـه سـواد رايانـه   . باشد  ميكنندگان عادي نيز هاند بلكه براي استفاد   رساني اندر كار اطالع   دست
اي  ن جنبهي اطالعات نخستآوري فنشناخت ويژگيهاي . اي استفاده كند داشته باشد و خود بتواند مستقالًً از امكانات رايانه   

  .ه آن آشنايي داشته باشنداست كه كتابداران بايد نسبت ب

  ها آوري در كتابخانه تاريخچه كاربرد فن

فتاحي، (توان به چند دوره نسبتاً مشخص تقسيم كرد   مي رارساني اطالعو مراكز ها  تاريخ استفاده از رايانه در كتابخانه
۱۳۷۱ ،۴(.  

                                                        
 ، كتابخانه مركزي آستان قدس رضويرساني ع كارشناس ارشد كتابداري و اطال-۱



جود آمد كه راه را براي اسـتفاده   پيشرفت چشمگيري در نظامهاي دستي ذخيره و بازيابي اطالعات به و  ۱۹۴۰در دهه   
  .هاي بعد هموار كرد در دهه از روشهاي ماشيني

هـاي لبـه منگنـه مـورد      برگـه  ذخيره و بازيابي اطالعات با استفاده از نظام    نخستين روشهاي نيمه ماشيني    ۱۹۵۰در دهه   
اي   نظامهـاي رايانـه  ۱۹۶۰ دهـه  در.  بـود ۱۹۶۰اي دهـه   اين نظام در واقع پـيش درآمـد نظامهـاي رايانـه          . توجه قرار گرفت  

در ايـن دهـه توانـايي نظامهـاي     .  آغـاز شـد  (Off- line)هبا استفاده از نوارهاي مغناطيسي به صورت غيـر پيوسـت  ها  كتابخانه
هـاي   پيشرفت اساسـي نظـام  . كنندگان آنها بيشتر خود كتابداران بودند تا مراجعان كامپيوتري در سطح پايين بود و استفاده  

 در .درآمـد ) On-line ( صورت گرفت و اين نظامها از حالت غير پيوسته به صورت پيوسته       ۱۹۷۰ در واقع در دهه      اي رايانه
بـا اسـتفاده از   . اين دهه روند كار به سوي آماده كردن نظام براي استفاده مستقيم و بـدون واسـطه مراجعـان از رايانـه بـود          

هاي يك دانشگاه و چه ميان چنـدين   چه در محدوده كتابخانه ها    انهمخابراتي امكان برقراري ارتباط ميان كتابخ      تجهيزات
 سـر آغـاز   ۱۹۷۰نيمـه دوم دهـه   . ها ميسر گرديـد  المللي از طريق شبكه   كتابخانه در سطح يك كشور و حتي در سطح بين         

  .بودگيري بانكهاي اطالعاتي و نظامهاي اطالعاتي  شكل
افزارهـاي آمـاده و تجهيـزات چـاپ و نمـايش        تنوع و ايجاد نرم شاهد گسترش نظامهاي پيوسته چه از نظر      ۱۹۸۰دهه  

 دهه رشد اينترنـت بـه حـساب    ۱۹۹۰ دهه .اطالعات و چه از نظر نفوذ و كاربرد اين نظامها در كشورهاي در حال رشدبود             
  .ها نيز از اين پديده حاصل از فناوريهاي جديد در كارهاي خود به خوبي استفاده كردند كتابخانهآيد و  مي

هـاي    كـه برخـي كتابخانـه   ، را۱۳۷۰ا در واقـع دهـه   ّـ   ام. بـود اي     سرآغاز استفاده از نظامهاي رايانه     ۱۳۶۰در ايران دهه    
جدي كتابداران ايران در فعاليت بايد شروع  دانشگاهي و تخصصي در تهران و بعضي مراكز استانها از رايانه بهره گرفتند،

  .دانستها  خودكار كردن امور كتابخانه
را بـر اسـاس بكـارگيري    هـا     كتابخانـه  سـير تحـول   » هـاي آينـده     كتابخانـه «  در كتاب خود تحت عنوان     يكل باكلند ما
  :)۱۵، ۱۳۷۹باكلند، (كند   ميتقسيم  به سه دورهآوري فن

و منـابع  ) ماننـد خريـد، آمـاده سـازي، فهرستنويـسي، اشـاعه اطالعـات             (كه عمليـات فنـي آن        :هاي كاغذي  كتابخانه
  .است بر كاغذ استوار بوده)  متونعمدتاً( اي كتابخانه

 رايانـه بنـا شـده اسـت، در حـالي كـه مـواد        آوري فـن كه عمليات فني آن بر اسـاس    ): ماشيني(هاي خودكار    كتابخانه
 .اند مانده اي برروي كاغذ باقي كتابخانه هنوز به نحو قابل توجه

اي اسـت و منـابع كتابخانـه نيـز      بـه صـورت رايانـه   در ايـن نـوع كتابخانـه عمليـات فنـي         : هـاي الكترونيكـي     كتابخانه
 .باشد  ميالكترونيكي

الكترونيكي، ابزارهاي خـدمات   اي تر پيدايش مواد كتابخانه اي و به شكل اختصاصي گذر به سوي عمليات فني رايانه
مـواد  . چـشمگير اسـت   منابع الكترونيكي كامالً تنوع اكنون افزايش كمي و  . اي را به نحو بارزي تغيير داده است        كتابخانه
كنندگان، دستيابي به آنها بايد فراهم  خوان در دسترس است و بنا به نياز استفاده   بطور روزافزون به صورت ماشين     كتابخانه

باشند كه در دورنمـاي    ميهاي خودكار  هاي خودكار و يا در حال تبديل به كتابخانه         هاي امروزي، كتابخانه   كتابخانه. شود
سـازي  ريـزي خودكار  پـس در برنامـه   .هاي الكترونيكي تحول پيدا خواهند كرد  شي از آنها به كتابخانه    نزديك حداقل بخ  

  .بايد اين تحوالت را در نظر داشتها  كتابخانه

 ها  نوين در كتابخانهآوري فنهاي استفاده از  زمينه

 نـوين اسـتفاده كننـد، عبـارت     آوري فـن  از رسـاني  اطالعو مراكز ها  به طور كلي آنچه موجب شده است كه كتابخانه  
جـويي در   آوري، انباشت و بازيـابي اطالعـات بـه مـدد رايانـه و صـرفه       است از سرعت، حافظه، دقت بسيار زياد در فراهم   

پذيري در برابر نيازهاي گوناگون، دسترسـي يكپارچـه بـه اطالعـات، امكـان        نيروي انساني، ايجاد ارزش افزوده، انعطاف     
سـاده  ها، امكان روزآمد كردن و اصالح اطالعات به شكلي  و پايگاههاي داده ها    عات ساير كتابخانه  استفاده ارزان از اطال   

  .و سريع، و اشتراك در منابع



بنـدي   توان در دو گروه كلي دسـته   مياين كاركردها را. كردهاي مختلفي دارد ها كار    اطالعات در كتابخانه   آوري  فن
  :كرد
  امانت و كنترل نشريات ادواريفهرستنويسي، سازي،  مجموعه:  نظيرفعاليتهاي اساسي و داخلي كتابخانه -۱
آگاهي رساني جاري، اشاعه گزينشي اطالعات، خدمات مرجـع، خـدمات پيوسـته،        : رساني مانند  خدمات اطالع  -۲

  ... تحويل مدرك و

  آوري مواد اطالعاتي  فراهم

هـاي   جلـوه . ه گذشته بـسيار تفـاوت كـرده اسـت    هاي ده هاي امروز حتي با كتابخانه مجموعه مواد اطالعاتي كتابخانه   
اكنون بخش مهمي از منابع اطالعـاتي بـه   . آوري انواع مواد جديد مشاهده كرد توان در فراهم  مي گوناگون اين تفاوت را   
اننـد   اطلسهاي جغرافيايي و جز آن و پايگاههاي اطالعاتي، م ها،   انواع واژه نامه   ها،  المعارفةدائر: ويژه منابع مرجع، مانند   

منـابع الكترونيكـي، كـه بـه صـورت         . شـوند   مـي  به شكل الكترونيكي منتشر   )  LISA(رساني نامه كتابداري و اطالع    چكيده
شود، هـم    ميو مانند آنها هر روز به بازار ارائه    ) Multi-Media( اي و مواد چندرسانه  ) CD-ROM( ديسكت، ديسك فشرده  

را هـا   سازي كتابخانـه  ات مورد نياز، امر بازنگري در سياستهاي مجموعهبه لحاظ قيمت و هم به لحاظ حجم، فضا و تجهيز       
را بـه صـورت    (Full Text)هـا   الكترونيكـي و پايگاههـايي كـه مـتن كامـل مقالـه      هـاي   وجود مجله .ضروري ساخته است

آوري  مـر فـراهم  تحوالت زيادي را در ا) Online(رساني پيوسته اطالعهاي   در بردارند و همچنين وجود شبكه      يالكترونيك
 محلي، ملي و جهاني قادرنـد هاي  رساني اكنون با استفاده از انواع شبكه و مراكز اطالعها   كتابخانه. مواد موجب شده است   

نياز گردند، امري كـه تـا چنـد     اطالعات مورد نياز مراجعان خود را فراهم آورند و از سفارش و خريد بسياري از منابع بي     
  .)۵۳، ۱۳۷۷حي، فتا( سال پيش ميسر نبود

و ديسكهاي فـشرده نـوري بـه طـور همزمـان در سـايت اينترنتـي        ها  امروزه انتخاب و سفارش بسياري از كتابها، مجله       
 آمـازون براي نمونه يكي از بزرگترين كتابفروشيهاي اينترنتي جهان . بسياري از ناشران كوچك و بزرگ دنيا عملي است  

)Amazon (ميليون عنوان از كتابها و ساير منابع اطالعاتي را موضوعي در بيش از چند     امكان جستجوي    اين سايت . است 
 .كند  ميهمراه با سفارش خريد همزمان فراهم

آوري  به تدريج از نقش كتابدار در شناسايي، انتخـاب و فـراهم  ظاهراً با ادامه روند كنوني افزايش منابع الكترونيكي،        
و دسترسي مستقيم مراجعان بـه آنهـا نيازهـاي محـدود بـه چهـارديواري       ها    با گسترش شبكه  . شود  مي مواد مكتوب كاسته  

 در عين حال، كتابداران درصدد آنند كه بر بلبشوي افزايش    .شود  مي كتابخانه به نيازهاي محدود در گستره جهاني تبديل       
 موجود در اينترنت، منابع سودمند منابع به ويژه منابع كم كيفيت در اينترنت فائق آيند و از ميان ميليونها منبع الكترونيكي             

  .را با استفاده از اصول گزينش اين منابع انتخاب كرده و در دسترس مراجعان خود بگذارند

  )فهرستنويسي(خيره اطالعات سازماندهي و ذ

 ن تهيـه و يـا فهرسـتهايي كـه كتابـدارا    ها  دان ها، اطالعات كتابشناختي در برگه تا قبل از ورود رايانه به صحنه كتابخانه 
به بيان ديگر كتابداران خود خالق ابزارهاي كنترل كتابشناختي بودند و بر محتـوا          . شد  مي كردند، ذخيره و سازماندهي    مي

ــا اشــراف داشــتند  ــابي اطالعــات   ۱۹۶۰در اواخــر دهــه . و ســاختار آنه ــره و بازي ــراي ذخي ــه ب ــديهاي رايان  كــه از توانمن
ديدي نيز به روشهاي متعارف و اسـتانداردهاي موجـود كتابـداري افـزوده          شناختي استفاده شد، مباحث و مسائل ج       كتاب
اين روند به سرعت در بيشتر كاركردهاي كتابداري گسترش يافت و به همراه خود متخصصان رايانـه را وارد حـوزه           . شد

. العـات شـد  سـازي و بازيـابي اط    اطالعات باعث تغييرات بنيـادي در روشـهاي ذخيـره       آوري  فنپيشرفت  . كتابداري كرد 
  .است )Online Public Access Catalog(يا اوپك حاصل تحوالت ظهور فهرستهاي همگاني پيوسته 

فهرسـت   )ALA Glossary of Library and Information Science(تخصـصي انجمـن كتابـداران آمريكـا     فرهنـگ 
  :پيوسته همگاني را اين گونه توصيف كرده است

در آن بـدون    توانـد   مـي  كننـده  ها، كـه اسـتفاده     مپيوتري قابل دسترس از طريق پايانه     پايگاه اطالعاتي كتابشناختي كا   «



  .»ثر به بازيابي ركوردهاي كتابشناختي بپردازدؤكمك واسط انساني نظير كاركنان متخصص كتابخانه، به طور مستقيم و م
وسعه و تحول آنها به ويژه از اوايـل  ا تّ  ام،گذرد  مي دههسهقريب تنها گرچه از پيدايش فهرستهاي كامپيوتري پيوسته      

در حال حاضر، صدها كتابخانه در سراسر جهان فهرست پيوسته خود را از طريق شـبكه  .  بسيار سريع بوده است۱۹۸۰دهه  
ريزي و طراحي  اند و بسياري ديگر در حال برنامه در دسترس عموم قرار داده) WWW /World Wide Web ( جهاني وب

هـاي   در اين فهرستها امكان جستجو، نمايش، ذخيـره و انتقـال نتـايج جـستجو در قالـب فرمـت          . ندخود هست » وب سايت «
قابليـت پـست   . بينـي شـده اسـت    از طريـق پـست الكترونيكـي پـيش        ) مـارك و يـوني مـارك      (خوان   فهرستنويسي ماشين 

مـل ركوردهـاي بازيـابي شـده را     دهد خالصه و يا نمونه كا  ميكننده امكان هاي پيوسته به استفاده  الكترونيكي در فهرست  
 اين قابليت هنگامي ارزش واقعي خود را نشان  . بالفاصله به هركجا كه داراي نشاني پست الكترونيكي است، ارسال نمايد          

بازيابي شده باشد و امكان چاپ يـا ذخيـره آنهـا بـراي     ها  دهد كه حجم زيادي از اطالعات كتابشناختي يا ديگر رسانه    مي
  .جود نداشته باشدكننده و استفاده

. تواند منجـر بـه تـسهيل خـدمات كتابـداري شـود       استفاده از فهرستهاي پيوسته در محيط وب در بسياري از موارد مي      
 در كـشورهاي در حـال توسـعه،    هاي ملي را، خـصوصاً    شايد يكي از مزاياي استفاده از فهرست پيوسته برخي از كتابخانه          

  .)۱۷۴، ۱۳۷۸كوشا، ( ارزيابي كرد ع اطالعاتي جديدنويسي مناب بتوان تسهيل فرايند فهرست
سازي اطالعات و به دليل نياز جامعه كتابداري در ايران، كتابخانه    در ذخيره  آوري  فن همگام با پيشرفت     ۱۳۷۵از سال   

 انتـشار . سازي اطالعات كتابشناسي ملي به صورت الكترونيكـي نمـوده اسـت     ملي جمهوري اسالمي ايران اقدام به ذخيره      
تـوان نقطـه عطفـي در امـر ذخيـره و بازيـابي          مـي  را - به موازات انتشار نسخه چاپي       -نسخه الكترونيكي كتابشناسي ملي     

بنـدي كتابهـاي منتـشر شـده را بـسيار       اكنون ديسك فشرده كتابشناسي ملي، فهرستنويـسي و رده    . اطالعات به شمار آورد   
ن نسخه آزمايـشي وب سـايت خـود را نيـز در دسـترس قـرار داده       كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايرا    . آسان نموده است  

  .است
خـود در شـبكه جهـاني وب نمـوده انـد، ازجملـه        اندازي نظام پيوسـته  اقدام به راه  همچنين چندين كتابخانه ديگر هم    

دانشگاه صنعتي شـريف، پژوهـشگاه صـنعت نفـت فهرسـت پيوسـته خـود را در              دانشگاه فردوسي، هاي مركزي     كتابخانه
  .باشد  مياند و آستان قدس رضوي نيز در حال طراحي و ايجاد وب سايت خود حيط وب قرار دادهم

 آسـان بـه نمونـه    در محـيط وب، بـه منظـور دسترسـي    هـا   البته بايد توجه داشت، صـرفاً قـرار دادن فهرسـت كتابخانـه          
 و بايد امكانات ديگر را نيـز در آن  فهرست پيوسته مبتني بر وب نمي باشد     هاي كتابشناختي، به معناي   الكترونيكي ركورد 

هـاي   اي وب به معناي ناديـده گـرفتن قابليـت    عدم شناخت و استفاده بهينه از امكانات فرامتني و چند رسانه       . جستجو كرد 
در واقع، فهرستهاي پيوسته همگاني در محيط وب بايـد امكانـاتي را فراتـر از دسترسـي بـه نمونـه          . بالقوه اين محيط است   

  .به همراه داشته باشدها  ي فهرست برگه كتابخانهالكترونيك

  واحد امانت

اي موجـب گرديـده اسـت تـا كتابـداران در جـستجوي روشـهاي سـريعتري بـراي                 افزايش استفاده از مواد كتابخانـه     
  .كنندگان و مراجعان باشند پاسخگويي به درخواستهاي استفاده

رسـاني كاربردهـاي     واحـدها جهـت تـسهيل خـدمات اطـالع        نيز مانند سـاير    آوري نوين اطالعات در واحد امانت      فن
ثبت مشخصات امانت گيرندگان، تهيه فهرست مواد به امانت رفته، تهيه فهرست كتابهاي رزرو شده، تهيـه        . ملموسي دارد 

همچنـين كليـه    .گيري و آمار و گزارشها از جملـه هـدفهاي عمـده خودكارسـازي خـدمات امانـت اسـت           يادداشتهاي پي 
 فناوري نوين موجـب شـده اسـت    .توان از طريق پست الكترونيكي انجام داد  ميخارج از كتابخانه را  ي امانت   درخواستها

  .هاي راه دور انجام دهند كه كاربران خود بتوانند مديريت امانت و روزرو را از طريق رايانه

  نشريات ادواري

اي  العـات تخصـصي دارنـد از اهميـت ويـژه      و ارائـه اط رسـاني  اطـالع نشريات ادواري به دليـل اهميتـي كـه در كـار      



هـا   از بودجه و نيـروي انـساني صـرف تهيـه و ارائـه خـدمات ادواري       اي    پيشرفته بخش عمده  هاي    در كتابخانه . برخورداند
تـري از خـدمات را در    زمينه نسبتاً جديدي است كه با استفاده از توانيهاي رايانه، عرصه وسيعها  مديريت ادواري  .شود مي

عالوه بر استفاده از رايانـه در امـر سـفارش، تهيـه، پرداخـت حـق       . دانشگاهي و تخصصي ايجاد كرده است   هاي    كتابخانه
مهم كه به صورت الكترونيكي نيز هاي   اكنون برخي از ادواريها، اشتراك و نگهداشتن سوابق و پيگيري دريافت ادواري

هاست كه به مدد رايانه تواناييهاي بيشتري در مراجعان نسبت به استفاده از محتـوي آنهـا            بخانهيابد در اختيار كتا     مي انتشار
ارتباطي بطور همزمان و حتي سـريعتر از مـتن   هاي   از طريق شبكه  ها    براي مثال برخي مجالت و روزنامه     . ايجاد شده است  

يي ماننـد رزنـت بـا داشـتن چنـد صـد مجلـه        هـا   در ايـران نيـز شـبكه   .هاسـت  چاپي در سراسر جهان در دسترس كتابخانـه    
  .باشد هاي دانشگاهي و تخصصي مي الكترونيكي تمام متن و يا داراي چكيده در دسترس بسياري از كتابخانه

  رساني جاري آگاهي

و رشـد بـيش از   » آلـودگي اطالعـات   «،»انفجار اطالعات«اطالعات توليد شده در جهان بقدري زياد است كه ما را با    
نمايـد    مـي ضرورت كنترل، هدايت، دسترسي و نظم بخشي به فرايند اطالعات، ايجاب . ات مواجه ساخته است   حد اطالع 

 . توجه شودرساني اطالعكه بيش از پيش به خدمات 
باشـد كـه از دسـتاوردهاي     نترل و اشـاعه اطالعـات روزآمـد مـي    كجديد هاي  خدمات آگاهي رساني جاري از روش 

به واسطه اين نوع خدمات، كليه مخاطبين به نحو مقتضي از وجود منابع اطالعـاتي در  . ستا » اطالعاتآوري فنانقالب «
شوند و در كل زمان صرف شـده بـراي جـستجوي اطالعـات، صـرفه        مي حوزه مورد عالقه خويش در زمان اندكي آگاه       

  .جويي بسيار زيادي به عمل خواهد آمد

 اشاعه گزينشي اطالعات

رساني پيوسـته بـه كليـه كـساني      كه هدف آن آگاهي روش آگاهي رساني جاري استنوعي  اشاعه اطالعات گزيده
مندي آنها نسبت به آگاهي و دريافت اطالعات جديد در ارتباط با موضوعي خاص دريافـت، و   است كه قبالً نياز و عالقه  

اجعان خود را شناسايي كـرده و  در اين راستا، كتابداران نيازهاي اطالعاتي مر       .سازي شده است   مند پيشينه  به صورتي نظام  
بـراي  . دهنـد   مـي آنها را به طور منظم در جريان اطالعات جديد و يا جستجو شده كه كامالً متناسب با نياز آنهاست، قرار      

در تماس بـوده و اخبـار علمـي در    ها  انجام اين امر كتابداران مرجع بايد با ناشران، انجمنهاي تخصصي و يا ساير كتابخانه     
را از طـرق  هـا   و كتابهاي چـاپ شـده در آن زمينـه   ها  مقاالت مجله تخصص مراجعان خود را مطالعه كنند و نيزي ها  زمينه

  .)۱۳۷۶جعفربيگلو، (كنندگان بالقوه برسانند  مناسب مثل پست الكترونيكي به اطالع استفاده

  خدمات مرجع

پذير و   و متن كامل آنها در دسترس و انتقال نوين هم اطالعات كتابشناختي منابع، هم چكيده      آوري  فناكنون به مدد    
با گسترش شبكه اينترنت و امكانات گوناگون آن مانند پست الكترونيكي، پروتكل انتقال بايگاني . قابل ذخيره شده است  

)(File Transfer Protocol / FTPاتصال از راه دور  )Telnet( شبكه وب جهاني و مرورگرهـاي آن ،)Web browsers( ،
و منـابع  هـا   اطالعـاتي، پايگاههـاي داده  هـاي   بـه مجموعـه  هـا    و بدون واسطه كتابدار و كتابخانـه     كنندگان مستقيماً  دهاستفا

شود كه امكان دسترسي، هميـشه بـه معنـي واقعيـت يـافتن دسـترس         ميدر عين حال ياد آور   . دسترسي دارند  يالكترونيك
  .پذيري نيست

آمده است، خدمات مرجـع را از محـدوده يـك كتابخانـه فراتـر بـرده و        نوين به وجود     آوري  فنامكاناتي كه توسط    
 كننـدگان قـرار   هاختيـار اسـتفاد   كتابداران مرجع امكان دسترسي به اطالعات را بـدون محـدوديتهاي زمـاني و مكـاني در          

 آن را داشـته باشـند،   به عبارت ديگر، كتابداران شاهراه اطالعاتي در اختيار دارند كه چنانچه توانايي استفاده از           . دهند مي
بنابراين، ضـروري اسـت كتابـداران مرجـع بـا تـالش و بـه كمـك مهارتهـاي خـود ايـن            . موفق خواهند بوددر كار خود    

پريرخ، ( ي آنها نمي توان در نظرگرفت، در اختيار نيازمندان به اطالعات قراردهنداشاهراههاي اطالعاتي را كه انتهايي بر   



۱۳۷۸ ،۱۹۸(.  
يد از اطالعات به هر شكل و هر كجا كه هست استفاده كرده تا پاسـخگوي نيازهـاي مراجعـان خـود     كتابدار مرجع با 

بنـابراين،  . بندي اطالعات پرداخته تا استفاده راحت از آنها را ممكـن سـازند   بندي و دسته   باشند و در صورت لزوم به بسته      
. توانند مورد استفاده قرار دهند، بسيار وسيع اسـت  مي الهاؤگستره منابع اطالعاتي كه كتابداران مرجع در پاسخگويي به س        

هايي چون اينترنت دسترسي به منابع اطالعاتي انساني، مثل گرفتن اطالعات از     و شبكه اي    با توجه به اينكه امكانات رايانه     
و مراكـز  ا هـ  كتابخانـه هـاي   ماننـد مجموعـه   افراد صاحب نام در سراسر دنيا از طريـق پـست الكترونيكـي، و منـابع ديگـر               

  .ثر از اين منابع از طريق رايانه اهميت خاصي پيدا نموده استؤاستفاده م. نمايد  ميتر اطالعاتي، بسيار گسترده
يابـد، بـه طـوري كـه امـروزه بـسياري از         مـي پذير از طريق اينترنت افزايش وز تعداد و تنوع منابع مرجع دسترس   ر هر
تـوان    مـي و ساير منـابع مرجـع عمـومي و تخصـصي را در اينترنـت     ها    سالنامه ها،  المعارفها، سرگذشتنامه ة دائر ها،  نامه واژه
 اند و به شكل موازي با نوع چاپي خود منتـشر   يكي آنهايي كه نسخه الكترونيكي منابع چاپي      ؛اند اين منابع دو گونه   . يافت
تفاوتهـاي زيـادي   اي  ص محـيط رايانـه  شوند، كه البته در نسخه الكترونيكي اين منابع با كمك قابليتها و امكانـات خـا      مي

 به هر حال هـر دو ايـن منـابع   . و نوع دوم منابعي هستند كه صرفا الكترونيكي بوده و نسخه چاپي مشابه ندارند  . وجود دارد 
با استفاده از اين شيوه، خـدمات مرجـع و پاسـخگويي بـه     . توانند ابزار مناسبي در اختيار كتابدار مرجع محسوب شوند         مي

كنندگان بـه جـاي حـضور     عالوه بر آن، مراجعه. گيرد  ميتر صورت كنندگان با دسترسي بيشتر و جامع       مراجعه پرسشهاي
توانند پرسشهاي مرجع خود را از محل كار يا منزل توسـط پـست الكترونيـك از كتابـدار مرجـع                مي يم در كتابخانه  قمست

  .كنند پرسيده و پاسخ خود را به همان روش دريافت

 اي  مدرك و امانت بين كتابخانهخدمات تحويل

 نوين اطالعات در نسخه بـرداري از مـدارك يـا تهيـه نـسخه الكترونيكـي آن بـه           آوري   فن يكي ديگر از كاربردهاي   
لـذا از طريـق پـست    . اسـت اي  خـارج از كتابخانـه و همچنـين امانـت بـين كتابخانـه      مراجعان يـا اعـضاي   منظور ارسال به    

  .را فراهم نمود و ارسال مداركاي  زم را انجام داد و مقدمات امانت بين كتابخانهتوان مكاتبات ال  ميالكترونيكي

  مديريت

 در مديريت كتابخانه نيز زمينه نسبتاً جديدي است كه مدير و كتابـداران ارشـد كتابخانـه را قـادر      آوري    فناستفاده از   
توانـد از ترمينـالي كـه در      ميمدير. داشته باشندخود را زير نظر هاي   سازد به صورت منسجم كليه امور جاري و برنامه         مي

گرفتن آمار كار بخشهاي مختلـف، تجزيـه   . دفتر خود دارد به اطالعات كليه بخشها و فعاليتهاي آنان دسترسي داشته باشد  
 سـاير  بـا هـا   مكاتبـات كتابخانـه  . شـود   مـي و تحليل آنها و حتي تهيه نمودار و جدول به آساني با اسـتفاده از رايانـه انجـام             

ريزي، امـور   به طور كلي برنامه. تواند با پست الكترونيكي انجام شود  ميسسات و كارگزاران و ناشران نيز  ؤو م ها    كتابخانه
به شـكل اصـولي و سـازمان يافتـه قابـل انجـام       اي   اداري و مكاتبات، امور مالي و حسابداري، با استفاده از امكانات رايانه           

  .است

  عات در كتابخانه آستان قدس رضوي اطالآوري فنكارگيري ه ب

 ۱۳۷۲شـده بـود، عمـالً در ارديبهـشت مـاه        شروع۱۳۶۴هايي كه از سال  كتابخانه آستان قدس رضوي پس از بررسي      
ا بـا توجـه بـه قابليتهـاي     ّـ  ام. اندازي نمود  راه، نصب شده بود(Main Frame)فريم روي شبكه مين نظام خودكاري را كه بر

 بـا اسـتفاده از   ۱۳۷۶ از سال -مورد پژوهش قرار گرفته استنگارنده، نامه كارشناسي ارشد    در پايان  كه-محدود اين نظام    
  .برداري قرار گرفت نرم افزار كتابخانه پارس آذرخش نظام جديدي بر روي شبكه داخلي مورد بهره

 به اطالعات موجود در نظـام  توانند  مي هايي نصب شده است كه مراجعان مستقيماً       در بخشهاي مختلف كتابخانه پايانه    
هـايي موجـود اسـت كـه خـدمات الزم را بـه        اقماري نيـز رايانـه   هاي    در كتابخانه . كتابخانه دسترسي داشته باشند   اي    رايانه



  .نمايد  ميارائه مراجعان
  كتابشناسي ملـي ايـران و منـابع   (CD)نويسي و استفاده از ديسك فشرده   اطالعات در بخش فهرست   آوري  فنكاربرد  

  .التين، باعث يكپارچگي اطالعات و همچنين كاهش نيروي انساني و هزينه گرديده است
  .سازي و سفارشات گرديده است  استفاده از رايانه موجب تسهيل امور بخش آماده

اكنـون ثبـت   . استفاده از نظام خودكار كتابخانه به دقت و سـرعت كـار خـود افـزوده اسـت              بخش امانت كتاب نيز با    
  .گيرد  ميانجاماي  ربوط به اعضاء و خدمات امانت كتاب به صورت رايانهاطالعات م

باشـد و بخـش سـمعي و      مـي كتابخانـه در دسـترس  اي    اطالعات كتابشناختي مواد ديداري و شنيداري در نظام رايانـه         
  .نمايد  ميآموزشي خدمات خود را ارائههاي  CD كاست، و ،ويدئوييهاي  بصري نيز با استفاده از فيلم

 نمايه مقاالت ارائه خدمات بهبود يافته اسـت و كنتـرل نـشريات ادواري    (CD)در بخش نشريات ادواري با استفاده از     
  .گيرد  ميانجاماي  نيز به صورت رايانه

كتابخانـه  » وب سـايت «اخيراً امكان اتصال به شبكه اينترنت نيز براي محققان و مراجعان فراهم آمده است و بـزودي            
  .در دسترس خواهد بودنيز ) http://www.aqlibrary.org نشاني با(آستان قدس 

   الكترونيكي در كتابخانه آستان قدس رضوي رساني اطالعراهكارهاي خدمات 

در ايـن راسـتا ايجـاد    . باشـد   مـي  نوين اطالعات نيازمند آموزش كتابـداران و همچنـين مراجعـان          آوري  فناستفاده از   
العات از منابع الكترونيكي مثـل اينترنـت بـراي كتابـداران و كـاربران كتابخانـه       كارگاههاي آموزشي براي جستجوي اط    
رسـاني جـاري و    مدون بـراي ارائـه خـدمات آگـاهي    هاي   همچنين با تهيه برنامه    .آستان قدس رضوي راهگشا خواهد بود     

هـت محققـان،   نخـست آن ج مرحلـه  اشاعه گزينشي اطالعات توسط كتابداران مرجع ورزيده و آموزش ديـده و اجـراي    
امكان دسترسي بيشتر به اطالعات براي نيازمندان فراهم شـده و در نتيجـه كتابخانـه بـه هـدف اصـلي خـود يعنـي توسـعه           

  .خدمات نزديكتر خواهد شد
 مانند ايجاد پايگاه ،تهيه و تدوين پايگاههاي اطالعاتي داخلي، بويژه پايگاههاي اسالمي مورد توجه جدي قرار بگيرد

  )ع(م رضااطالعاتي اما
مربـوط بـه برنامـه فعلـي پـارس      هـاي   اقماري به شبكه كتابخانه مركزي اجرا شده و كاستي  هاي    برنامه اتصال كتابخانه  

تحت ويندوز عرضه شده اسـت   CDSS/ISISاخيراً برنامه . آذرخش از جمله مشكالت كار در محيط ويندوز مرتفع شود       
  .اين تجربيات مثمر ثمر خواهد بودده است، استفاده از و مركز مدارك علمي ايران آنرا به فارسي برگردان

  ها   در كتابخانهآوري فنچالشهاي كاربرد 

آنها تنها ابزاري براي نيل به اهداف .  به خودي خود مفيد نيستندآوري فنآنها و پيشرفتهاي هاي  و مجموعهها  كتابخانه
فرهنـگ و تمـدن، ارتقـاء و    هـاي   نگهداري از پيـشينه اشاعه دانش و اطالعات، حفاظت و   «اهداف اساسي   . اساسي هستند 

له شـايع در كتابـداري اسـت، برخـي     أابهام ميـان اهـداف و ابـزار مـس    . باشند  مي»حفظ كيفيت زندگي اجتماعي و معنوي     
را از دست داده » خدمت به تعداد بيشتري از افراد تا آنجا كه امكان پذيراست«بصيرت درباره هدف ساده كتابداري يعني  

  .دان
عـدم آشـنايي كـاربران بـا      تـوان بـه    مـي با مشكالت ديگري نيز مواجه است، از جملهها   در كتابخانهآوري  فنكاربرد  

  . اشاره كردابزارها و فراگير نبودن تجهيزات الزم عدم مهارت كتابداران در استفاده از اين ابزارهاي نوين،
نقش كتابدار سنتي به عنوان . گيري است ياد كرد  حال شكلاز ديگر چالشها بايد از تحولي كه در حرفه كتابداري در

  .شود  ميميانجي بين منابع و مراجعان روز به روز كم رنگتر

http://www.aqlibrary.org


  گيري نتيجه

را متحـول  هـا   شرايط نـوين، خـدمات و عملكـرد كتابخانـه    . امروز ابزار و منابع نويني را در اختيار دارند   هاي    كتابخانه
نيـست كـه شـكل     روشني معلومه شود، به طوري كه امروزه ب  ميق اين تحوالت افزوده هر روز بر دامنه و عم     . كرده است 

اما آنچه اكنون اهميت بيشتري دارد اين اسـت  . كتابخانه و نحوه عرضه خدمات آنها طي ساليان آينده چگونه خواهد بود           
اسـتفاده  هـا   هبود عملكرد كتابخانهي بطالعات بتوان از اين امكانات براكه با شناخت تحوالت اخيردر حوزه ارتباطات و ا  

  .كنندگان ارائه كرد تري را با سرعت و دقت بيشتري به مراجعه كرد و خدمات بهتر و كامل
اطالعاتي را بوجود آورده اسـت  هاي  كنندگان به شبكه امكان دسترسي مستقيم استفاده  نوين،آوري  فناز سوي ديگر 

در چنين شرايطي نقش كتابدار . ان ميانجي بين منابع و مراجعان شده است  و اين امر باعث كاهش نقش كتابداران، به عنو        
ديگر براي حل مشكالت ذخيـره و بازيـابي اطالعـات بـه     هاي  شود و متخصصان از رشته  تر مي  سنتي روز به روز كمرنگ    

 و تجربيـات قبلـي،   و سودمند واقع شدن، الزم است با حفـظ اصـول   لذا كتابداران براي بقا در صحنه. شوند  مي كار گرفته 
اگر كتابداران عالقمند به حفظ جايگـاه  .  نوين به كسب دانشها و مهارتهاي مناسب بپردازندآوري فنبراي همگام شدن با     

خويش در جامعه اطالعاتي آينده هستند، بايد آماده پذيرفتن نقش هـايي مثـل پردازشـگر اطالعـات، مـشاور اطالعـات،              
  .ات و طراح نظام باشندمروج سواد اطالعاتي، مدير اطالع
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