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رويكردهاى نوين كتابخانه به فناورى هاى غيركتابى در كتابخانه ها 

دكتر عباس حاجيها1

مقدمه 
بى شك عصر دانش و انفجار اطالعات، عصر 
خود  بايد  آن  به  ورود  براى  است.  پويايى 

چكيده
در مقالة حاضر دربارۀ مواد غيركتابى به خصوص فناورى هاى جديد قابل استفاده در كتابدارى 
و كتابخانه بحث مى گردد. بى شك، عصر اطالعات به دليل همين فناورى ها نظير كامپيوتر و 
لوح هاى فشردۀ عصر اطالعات نام گرفته است. همين ابزار و آالت غيركتابى ظهور انفجار 
اطالعات را خبر داده اند. اكنون با اين سؤال مواجهيم كه خودكارسازى كتابخانه ها و استفاده 
از فناورى هاى الكترونيكى و اثربخشى هاى آنها بر اطالع رسانى و تأثير آنها در امر اطالع رسانى 
چالش است يا فرصت؟ راه هاى مواجهه با تنش هاى روان شناختى در مسير كامپيوترى كردن 
كتابخانه نيز بررسى گرديده و با بررسى مراكزى كه قابليت خدمات سخت افزاری و نرم افزارى 
دارند برخى از فوايد اين فناورى هاى جديد را مورد بحث قرار داده ايم. در ادامه به اين نتيجه 
لذا  برد؛  بهره  آنها  عمدۀ  ظرفيت هاى  از  و  رفت  فناورى ها  اين  سوى  به  بايد  كه  رسيده ايم 
هم  وسايل  اين  مهم  قسمت هاى  و   پشتيبانى  و  حمايت،  نيازها،  آنها،  تهية  و  خريد  دربارۀ 
بحث نموده  ايم. درهمين زمينه، فاكتورهاى خريد و انتخاب نرم افزارهاى كتابخانه اى و اجرای 
و  رايانه اى  شبكه هاى  از  بحث  نهايت  در  و  گرديده  بحث  نيز  آنها  مالک هاى  و  نرم افزارها 

بزرگراه هاى اطالعاتى نيز انجام مقاله حاضر را رقم زده است.

كليدواژه ها 
مواد غيركتابى، كامپيوتر، اثربخشى، نيازها، كتابخانه، كاركنان. 

نحوۀ  با  آن  به  ورود  ليكن  ساخت،  آماده  را 
به  ورود  وبراى  نمى باشد  امكان پذير  سنتى 
آن بايد به فناورى هاى  نوين نظير كامپيوتر، 

1abbas.hajiha@gmail.com. عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور مركز ساری
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لـوح هاى فشـرده، اينتـرنت، و نـرم افزارهـاى 
تحليل  در  حال،  اين  با  بود.  مجهز  پيشرفته 
حوزۀ اطالعات بايد واقف باشيم كه امروزه 
اطالعات و تكاثر و تمركز آن بسان قدرت و 
اطالعاتى  تحريم هاى  و  مى كند  عمل  ثروت 
مختلفى كه از سوى امپرياليسم و كاپيتاليسم 
اطالعاتى عليه ما صورت مى گيرد مؤيد اين 
امر است و لذا بايد درصدد انتخابى درست 
در جهت استقالل و لطمه ناپذيرى اطالعاتى 

كتابخانه هاى خود باشيم.
پيشرفت  و  شدن  روز  به  حال،  عين  در 
سرسام آور اطالعات و دانش، مارا ملزم و وادار 
مى سازد كه به جز استفاده از نحوه هاى سنتى 
به سوى استفاده از فناورى ها و فرآورده هاى 
برويم  نيز  دانشگاهى  كتابخانه هاى  غيركتابى 
نيازها  رفع  و  انتخاب  به  نوين  رويكرد  با  و 
بپردازيم. لذا مقالة حاضر در اين جهت قلم 
خورده است و اميد است كه شمعى درجهت 
روشنگرى  و  هدايت  مشعل  كردن  فروزان 

افروخته باشد.

پرسش های پژوهش
معنى  چه  به  اطالعات  تمركز  و  تكاثر   .1

است؟
2. خودكارسازى كتابخانه چه فوايد و چه 

معايبى دارد؟
و  الكترونيكى  فناورى هاى  بخشى  اثر   .3

ديجيتالى براى اطالع رسانى كدام اند؟
4. فناورى هاى نوين چه آثارى بر كاركنان 

كتابخانه دارند؟
چه  منشأ  كتابخانه  كردن  كامپيوترى   .5

آثارى است؟ 

مى توان  كتابخانه  در  را  مراكزى  چه   .6
كامپيوترى، ماشينى، و نرم افزارى كرد؟

كتابخانه  در  نوين  فناورى های  فوايد   .7
به طوركلى چيست؟

به عنوان  رايانه  تهية  در  كه  مواردى   .8
الزم  نرم افزارهاى  و  كارآمد  وسيلة  مهم ترين 
چه  گردند،  لحاظ  است  الزم  كتابخانه  در 

امورى مى باشند؟

بحثى دربارۀ فناورى ها و ابزار غيركتابى 
در كتابخانه و تكاثر و تمركز اطالعات 

كتابخانه ها  به  سنتى  نحوۀ  به  ديگر  امروزه، 
كه  هستند  فراوانى  ابزار  بلكه  نمى شود،  نگاه 
در كتابخانه و به نفع اطالع رسانى به كارگرفته 
مى شوند كه هيچ يك كتاب نيستند. در همين 
زمينه باور گسترده اى حاكى از اين است كه 
توسعة فناورى جديد اطالعاتى به بهبود همه 
جانبه اى در دسترس  عمومى به اطالعات منتهى 
مى شود. دسترسى به تمام انواع اطالعات از 
جمله اطالعات كتابشناختى، داده هاى آمارى 
تمام متن  راهنماى  اطالعات  و  عددى،  و 
توسعه و بهبود خواهد يافت. به عالوه، به اين 
دليل است كه منافع اين امر به طوركلى توزيع 
خواهد شد و هر كس فرصت خواهد داشت 
از مزاياى دسترسى گسترده تر به اطالعاتى كه 
استفاده  كند،  فراهم  مى تواند  جديد  فناورى 

نمايد.
وجود  امر  اين  براى  دليلى  هيچ  متأسفانه 
ندارد. مى توان به شكل معقول تری استدالل كرد 
به طور  كه منافع هر پيشرفت فناورانه احتماالً 
نامساوى توزيع مى شود و تحت اين شرايط، 
توزيع  در  نابرابرى  هر  داشت  انتظار  مى توان 
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محصوالت يا خدمات حاصل از فناوری كه 
افزايش يابد، در واقع توانايى يك گروه براى 
خاص  و  جديد  فناوری  يك  فوايد  تصاحب 
ممكن است به كاهش قطعى در محصوالت 
كه  شود  ديگرمنجر  گروه هاى  خدمات  يا 
به عبارت  وابسته اند؛  قديم  فناورى  به  هنوز 
خاص  محيط هاى  در  فنى  ابداعات  ديگر، 
سازمانى، اقتصادى، و سياسى رخ مى دهند كه 
تعيين كنندۀ نحوۀ توزيع فوايدى هستند كه از 
آن فناورى عايد مى شوند. بنا براين، در مورد 
اطالعات، كامًال امكان داردكه توسعة فناورى 
جديد فقط به افزايش فاصلة موجود بين غناى 
جامعة  يك  در  اطالعاتى  فقر  و  اطالعاتى 
استفاده كنندۀ خاص كمك كند. يا البته اين امر 
نه فقط درمورد افراد، بلكه در مورد گروه هاى 
بزرگ تر و فعال اجتماعى در مورد آنهايى كه 
در فواصل متفاوت جغرافيايى مستقر هستند، 
مورد  در  ها  سازمان  مختلف  انواع  مورد  در 
كشورهايى خاص، و درنهايت، درمورد روابط 
بين جهان توسعه يافته و توسعه نيافته نيز صادق 

است (ديكن و لويد2، 1981).
در همين زمينه كولير3 مدعى است كه تنها 
به كار  اقتصادى  لحاظ  به  بزرگ  ميزبان هاى 
جست و جوى  بازار  و  مى دهند  ادامه  خود 
حمايت  را  آنها  از  معدودى  تنها  پيوسته 
تك قطبى  به  ميل  نظر  اين  از  نمود.  خواهند 

شدن رو به افزايش است (كولير، 1981).
در  فاحش  تفاوت  نشان دهندۀ  امر  اين 
امر اطالع رسانى ميان قطب های غنى و فقير 

براى  است  خطرى  زنگ  سويى  از  و  است 
آنها  حركت  نشان دهندۀ  كه  ما  كتابخانه هاى 
حاضر  عصر  در  اطالع رسانى  فقر  سوى  به 
نه  ما  رقباى  كه  كنيم  خاطرنشان  بايد  است. 
در ايران، بلكه در جاهاى ديگر دنيا حركت 
امپرياليستى اطالع رسانى را سال هاست شروع 
كرده اند و همين امر نشان دهندۀ اين امر است 
آن  درآوردن  قبضه  به  و  اطالعات  تمركز  كه 
نوعى از امپرياليسم نوين است كه بايد براى 
آن چاره اى انديشيد. در همين زمينه وسل و 

كركلى4  چنين اعتقاد دارند:
در  هم  بزرگ،  شركت هاى  از  بسيارى 
اياالت متحده و هم در خارج از آن، به درستى 
عصر جديد اطالعات را به منزلة يك فرصت 
تا  مى روند  چابكى  با  و  مى بينند  فوق العاده 
خود را در موقعيتي قرار دهند تا از اطالعاتى 
است  يافتن  واقعيت  شرف  در  به سرعت  كه 
از  شادمانى  با   AT&T شوند.  بهره مند 
شركت هاى عامل خود حمايت كرد تا بتواند 
موقعيت نخستين را در بازار اطالعات به دست 
آورد. مريل لينچ5، مك گراهيل6، دان اند برد 
اندكى  تعداد  فقط  بانك8  سيتى  و  استريت7، 
از شركت هاى بزرگى هستند كه براى كسب 
تاز  و  تاخت  اطالعات  عصر  در  موقعيت 
مى كنند. بسيارى از اين شركت ها دريافته اند 
كه آنچه در بهره مندى از اطالعات وجود دارد 
بسيار بيشتر از آن است كه در كوتاه مدت فقط 
ظرف هايى را از پول انباشته كنند. آنها به اين 
قدرت  اطالعات  كه  دارند  آگاهى  واقعيت 
2. Dicken & Lloyd 

3. Collier 

4. Weseel & Kirkley 

5. Merrill Lynch  

6. Mc Grow- Hill 

7. Dun & Bradstreet 

8. City/ Bank 
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است و اينكه كنترل عملى داده ها از پيشرفته 
دارد  بيشترى  اهميت  تحويل  نظام  ساختن 

(وسل و كركلي، 1982، ص 248-234).
«وسل»  سنن  بر  تأكيد  با  نيز  برايد9  مك 
و «كركلى» توضيح كلى ديگرى داده  است و 

دربارۀ تمركز به اين نتيجه رسيده است كه: 
كمى  نسبتًا  تعداد  ارتباطات  صنعت  «در 
جنبه هاى  تمام  كه  دارد  وجود  غالب  شركت 
كه  مى آورند،  هم  كنار  در  را  توزيع  و  توليد 
دارند  تكيه  پيشرو  توسعه يافتة  كشورهاى  بر 
تمركز  است.  شده  فراملي  فعاليت هايشان  و 
رو  روند  يك  فقط  نه  زيرساخت ها  و  منابع 
نگران كننده اى  پديدۀ  بلكه  است،  رشد  به 
است كه ممكن است بر آزادى و دموكراسى 

ارتباطات اثر معكوس داشته باشد.
بنابراين، در مجموع بحث هاى ما مى تواند 
بدين قرار جمع بندى شود: آزادى در انتخاب 
منبع- و از آنجا نفع فردى- با تحريك بازار 
مى تواند  فضايى  محدوديت هاى  كاهش  و 
افزايش يابد؛ اما تك قطبى  و يا چندقطبى بالقوه 
در فراهم آورى و نابرابرى منابع مالى كاربران 
مى تواند از خنثى كردن اين افزايش نيز فراتر 
رود. هرگونه كاهشى در فراهم آورى مبتنى بر 
يارانه مى تواند منافع اجتماعى را بكاهد- مثًال 
دانشجويان  براى  پيوسته  جست وجوى  اگر 
به  ارشد  كارشناسى  و  كارشناسى  رشته هاى 
علت اينكه يارانه به آن تعلق نمى گيرد محدود 
شود آموزش و تحقيق ممكن است آنقدر كه 
مى توانستند، از اين امر منتفع نشود. البته هيچ 
ندارد  وجود  تغييرناپذيرى  و  قطعى  تضمين 

تمامًا  اطالعات  ماتيك  تله  فراهم آورى  كه 
سودمند باشد (مك برايد، 1980). 

خودكارسازى كتابخانه چالش يا فرصت 
و  مكانيزاسيون  يا  و  خودكارسازى  دربارۀ 
زيادى  بحث هاى  كتابخانه  كردن  كامپيوترى 
سال هاى  طول  در  دارد.  وجود  كتابداران  ميان 
تحولى  كتابخانه ها  خودكارسازى  گذشته، 
به وجود  كتابخانه  جهت دهى  در  را  شگرف 
آورده است. خودكارسازى موجب تغيير توجه 
سنتى»  كارهاى  كارخانه اى  درون  «فرايند  از 
به «استفاده از ابزار رايانه اى و ارتباط راه دور 
براى توسعة كتابخانة بدون ديوار» گرديد و با 
استفاده اين فناورى ها، خدمات، منابع، و روابط 
بين كتابخانه ها و منابع در سراسر جهان گسترش 

يافت  (ويتني و گلوف10، 1994، ص 320).
بـراى رايانـه اى كـردن كتابخـانه، حركتي 
مستمر و فزاينده، اجتناب ناپذير و حتى بسيار 
و  حدود  همة  اينكه  مى رسد.  به نظر  جذاب 
برداشته  جديد  فناوری هاى  به وسيلة  مرزها 
ديوارهاى  از  فراتر  به  دسترسى  و  مى شود 
عامل  خود،  خودبه  مى گردد،  ميسر  كتابخانه 
حركتى بزرگ شده و كتابداران را داراى انگيزه 
مى نمايد. اما امرى كه در كار مى آيد اين است 
كه اين گسترش كه فناورى به ارمغان مى آورد 
موجب نابودى و يا حداقل انزواى كتابخانه ها 

مى گردد يا خير؟ 
پاسخ به اين پرسش ها تا حدى بستگى به 
اين دارد كه هدف كتابخانه را چگونه درنظر 
بگيريم. بردسال11 متذكر شده است كه افرادى 
9. Mac Bride 

10. Whitney & Glogoff
11. Birdsall 
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ذهن  در  را  فيزيكى  كتابخانه هاى  تصور  كه 
دارند بيشتر بر يك مدل پژوهشى و دانشگاهى 
تكيه دارند تا مدل خدمات سنتى متداول در 
بيشتر  كه  آمريكا  كتابخانه هاى  تاريخ  سراسر 
است  بوده  عمومى  كتابخانه هاى  توجه  مورد 
 ،1994 (بردسال،  دانشگاهى  كتابخانه هاى  تا 

ص 29-7).
تأكيد بر جنبه هاى الكترونيكى دسترسى به 
اطالعات، مزيت سياسى مهمى نيز دارد. اين 
شبكه ها مى توانند برخى از كاستى هاى سياسى 
مهم كتابخانه ها را حل كنند، مثل تكرار منابع 
در مجموعه ها يا دسترسى نامساوى با توجه 

به ثروت اجتماعات خاص. 
بيشتر  جوامع  رهبران  و  سياستمداران 
فناورى  جانبى  مزاياى  از  ديگر  كس  هر  از 
زيادى  فعاليت هاى  مى كنند.  بهره بردارى 
وجود دارد كه در يك كتابخانه به عنوان يك 
مكان انجام مى شود، مانند ساعات قصه  گويى، 
همكـارى  بزرگسـاالن،  بـراى  برنـامه ريـزى 
فرايند پژوهش، و فراهم كردن  در  كتابداران 
بصرى  و  سمعى  و  چاپى  منابع  به  دسترسى 
كتابخانه ها كه اغلب به عنوان «مراكز اجتماعى» 
شـده اند.  شنـاخته  آموزشـى»  «مـراكز  يا  و 
به عنوان  متمادى  ساليان  طول  در  كتابخانه ها 
و  فرهنگى  ارزش هاى  داراى  منابع  نماد 
آموزشى خدمت رساني كرده اند. آشكار نيست 
كه شبكه هاى الكترونيكى چگونه مى توانند در 
چنين ظرفيت  اجتماعى خدمت رساني كنند. 
از  دسترسى  افزايش  بين  تنش  شك،  بدون 
منابع  به  دسترسى  و  اطالعات  به  دور،  راه 
فيزيكى يا فايل هاى الكترونيكى در يك مكان 

باقى  پويايى  به طور  بلندمدت،  در  فيزيكى، 
خواهد ماند.

امر  اين  كه  عدالت گونه اى  جنبه هاى  البته 
دارد از مزاياى اخالقى فناوری كتابخانه اى نيز 
به شمار مى رود كه در بخش مربوط به فلسفة 

اخالق كتابدارى از آن بحث مى شود.

بر  الكترونيكى  فناورهاى  اثربخشى هاى 
اطالع رسانى 

خاطر  به  اطالعاتى  نظام هاى  كه  نيست  شك 
سهولت بخشيدن به انتقال اطالعات بين منبع 
كه  موانعى  جمله  از  شده اند.  ابداع  گيرنده  و 
بر سر راه انتقال اطالعات وجود دارد مى توان 
و  گيرنده  منبع  زبان  و  دانش  در  اختالف  از 
و  (سواد  اطالعاتى  مهارت هاى  فقدان  نيز 
مهارت هاى جست وجو) نام برد. با وجود اين، 
اصلى ترين موانع جدايى منابع و گيرندگان در 

زمان و مكان است.
بازسازى  و  ضبط  با  زمانى  فاصلة  تأثير 
پيغام ها به حداقل رسيده است، همان طور كه 

توماس كاراليل12 اظهار مى دارد:
«هر آنچه كه بشر انجام داده خواه به دست 
جادويى  درحفاظت  بوده،  پيش  از  يا  آورده 
نسخ  چاپ  است».  آرميده  كتاب  صفحات 
متعدد، حمل، و ذخيره سازى آنها در بسيارى 
از مناطق گوناگون، موجب مى شود كه سوابق 
بالقوۀ  دسترس گيرندگان  در  بشرى  دانش 
بى شمارى قرار گيرد. نظام هاى مرتبطى كه قبًال 
توصيف شد، اين اطمينان را به وجود مى آورد 
كه در اصل تمامى دانش براى استفادۀ همگان 

قابل دسترسى باشد (هلمسترم13، 1956).
12. Thomas Carlyle 13. Holmstrom 
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با وجود اين، نه از نظر منطقى و نه از نظر 
اقتصادى، ممكن نيست اطمينان داشته باشيم 
دسترس  قابل  جا  همه  در  دانش  تمامى  كه 
باشد. مخازن اطالعاتى، خواه شخصى باشند 
يا يك كتابخانه و يا كتابفروشي، يك كارگاه، 
يك بخش ادارى يا هر چيز ديگر به ناچاراز 
و  گزينشى  بالقوه  مقتضيات  و  شرايط  نظر 
كامل  دسترسى  بنابراين،  هستند.  محدود 
با  فقط  اطالعات  كسب  براى  نياز  هنگام  در 
برقرارى ارتباط با ساير مناطق و ساير نظام ها 
پيغام هاى  انتقال  شامل  ارتباط  است؛  ميسر 

مضبوط مى شود. 
پيش از ابداع ارتباطات الكترونيكى، مانع 
نظام هاى  و  گيرندگان،  منابع،  بين  مكانى 
اطالعاتى فقط از راه حمل اسناد نزد افراد يا 
انتقال افراد به سوى اسناد قابل برداشتن بود.

است،  بزرگ  مانع  يك  هم  هنوز  امر  اين 
مستلـزم  مسـافرت  يا  نقـل  و  حمـل  زيرا 
كوشش هايى است كه هم به لحاظ پولى و هم 
از نظر روان شناختي هزينه هايى را دربردارد. 
بر  مالحظه اى  قابل  اثرات  تلفن  و  تلگراف 
كوتاه  پيام هاى  انتقال  سادگى  و  سرعت 
داشته انـد؛  هـر دو، هـم آنهـايى كه تقاضاى 
اطالعـات دارنـد و هم آنهـايى كه اطالعات 

اساسى حمل مى كنند.
اطالعات،  فناورى  الكترونيكي-  فناورى 
پيوستن  هم  به  مى شود  گفته  كه  همان طور 
مثبت  تأثير  احتماالً  مخابرات–  و  رايانه ها 
بيشترى دارد، زيرا در اصل اين فناورى براى 
بر  اگاهى رسانى  پيام ها  از  گسترده تر  دامنة 
موانع مكانى غلبه نموده و نياز به مخزن هاى 

اطالعاتى محلى را تا حد زيادى كم  مى كند. 
از اين رو، براى هر فرد امكان دستيابى سريع 
به همة منابع مبنايى و اصلى به وجود خواهد 

آمد. نمودار زير اين روند را نشان مى دهد: 

         منابع شخصى
آحاد گيرندگان 

         منابع غيرشخصى

         ترمينال هاى محلى

همة گيرندگان          منابع مربوط به 
         پايگاه هاى داده ها 

   
                           منابع اصلى همراه 

                           با ترمينال محلى 

از اين رو، امكان جديد محملى جداگانه را 
پاپرت14  سيمور  به نظر  بنا  كه  مى آورد  فراهم 
تأثير خاصى بر جامعه مى گذارد. اين تأثير بنا 

به اظهار وى به اين كيفيت است: 
قـوى  محمـل هـاى  مى تـوانند  «رايـانه ها 
انديشه ها و بذرهاى  تغييرات فرهنگى باشند، 
و مى توانند به مردم كمك كنند كه با دانشى 
كه خطوط سنتى جداكنندۀ بشريت را از علوم 
و دانش خود و از هر دو اينها جدا مى سازد، 
رايانه  از  استفاده  سازند.  برقرار  نوينى  روابط 
اعتقادات جارى را در مورد اينكه چه كسى 
مى تواند چه چيزى را و در چه سنى بفهمد به 

مبارزه مى طلبد» (پاپرت، 1980، ص 4).

14. Simor Papert 
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شدن  كامپيوترى  از  ناشى  نگرانى هاى 
كتابخانه 

1. اكنـون نگـرانـى هـاى متعـددى از 
كامپيوترى شدن كتابخانه  ها در پيش روست؛ 
يكي مربوط به نابلدى و ناآشنايى مراجعان با 
اين فناورى و ديگری گرانى و پرهزينه بودن 
اين فناورى ها مى باشد (فادرگيل و بوچارت، 
1382، ص 72). احتمال دارد كتابداران نيز به 
علت نداشتن معلومات و يا حتى ترس هايي از 
مواد غيركتابى و تجهيزات، نتوانند به گونه اى 

شايسته به مراجعان كمك كنند.
اين  از  شايسته اى  به طور  تافلر15،  آلوين 
نفس  به  اعتماد  فقدان  و  ذاتى  كارى  محافظه 
باعنوان ترس از آيتده ياد مى كند: «نيرويى قوى 
به اعماق زندگى شخصى ما نفوذ مى كند و ما 
را به ايفاى نقش هاى جديد وادار مى سازد و 
با خطر بيمارى روانى دگرگون كننده جدى و 
جديدى مواجه مى سازد» (تافلر، 1971). اما او 
نمى تواند اين حقيقت را پنهان كند كه «استفاده 
پخش  وسيلة  به عنوان  تلويزيونى  گيرندۀ  از 
فردى  الكترونيك  ارتباطات  ابزار  و  اطالعات 
ميان كنشى در باب روشى كه بدان طريق امور 
روزمره خود را انجام مى دهيم، تغييراتى  فاحش 

به بار خواهد آورد (ويدئوتكس16، 1980). 
تغييرى،  هرگونه  پاية  حال،  عين  در 
شود.  پى ريزى  درگذشته  بايد  اندازه اى  تا 
شكل  به  را  اطالعاتى  واحدهاى  كتابخانه 
بازيابى  و  سازماندهى  فراهم آورى،  تازه اى 
فرايندها  اين  و  مى دهد  امانت  به  و  مى كند 
شده  برقرار  طوالنى  عملى  تجربيات  از  پس 
مواد  كه  داد  خواهد  نشان  بحث  اين  است. 

غيركتابى اين فرايندها را تخريب نخواهد كرد 
و اينكه آنچه تغيير  مى كند ماهيت نياز است.
آنچه كه امروزه مراجعان به آن نياز دارند اين 
است كه كتابخانه  ها بايد واحدهاى اطالعاتي 
را به هر شكلي فراهم آوری و بازيابي كنند و 

به امانت دهند.

2. دلسردى كاركنان كتابخانه از كامپيوتر 
و داليل آن 

بدبينى ها  از  چندى  امور  بررسى  به  قبًال 
بر  كتابخانه  شدن  كامپيوترى  منفى  اثرات  و 
كاركنان و كتابداران پرداختيم. اينك از جهت 

ديگرى به اين امر مى پردازيم.
كامپيـوتـرى كـردن كـارهـای تخصصـى 
كتابخانه عموماً و به داليل مختلف، به كاهش 
مى شود.  منجر  كاركنان  حرفه اى  انگيزه هاى 
اين موضوع دشوارترين مسئلة كاركناني است 
كه مديريت با آن روبه رو مى شود؛ مثًال براى 
يك «كاريار كتابدار» هيچ چيز دلسردكننده تر 
از اين نيست كه پى ببرد كارى كه او تا به حال 
انجام مى داده است، پس از استعفا، بازنشستگى 
و يا انتقال او به يك كمك كتابدار ارشد سپرده 
كار   به   را  وى  نادرى  موارد  در  تنها  مى شود 
بوده  آن  خواهان  خود  كه  بگمارند  مطمئنى 

باشد، ممكن است دچار چنين حسى نشود.
خوب است كه از نخستين مراحل با اين 
كاركنان قسمت هاى  با  شويم،  قضايا روبه رو 
دنبال  به  و  كنيم  گفت وگو  و  بحث  ذينفع 
است  مسئله ساز  بقيه  از  بيش  كه  جنبه اى 
بپذيرند  است  ممكن  فهرستنويس ها  بگرديم. 
كه يادگيرى و تسلط بر ساختمان «مارک» جاى 
15. Alvin Tafler 16. Videotex 
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دانش فهرستنويسى قبلى آنها را مى گيرد. در 
اينجا راه حلى كه به نظر مى رسد اين است كه 
تمام پست ها ى تخصصى كتابخانه را تقسيم 
كنيم، به طورى كه كاركنان متخصص نيمى از 
جارى  و  ساده  كارهاى  صرف  را  خود  وقت 
تخصصى  كارهاى  در  را  ديگر  نيمى  و  كنند 
بدين  و  بگذرانند  كتابخانه  ديگر  بخش هاى 
طريق به مسئلة اقناع حرفه اى نيز توجه شود. 
كل  نجات  براى  كه  شود  الزم  است  ممكن 
طرح از پاره اى نتايج مثبت به طور موقت چشم 
پوشيد و در برقرارى سيستم جديد در امورى 
پذيرفت  يا  و  كرد  درنگ  فهرستنويسى  مانند 
كه در طى دورۀ آموزشى ، درحالى كه نيازى 
به نگهدارى كاركنان نيست و عليرغم حكم 
كه  صورتى  در  كرد.  ابقا  را  آنان  سليم،  عقل 
به  زياد  احتمال  به  شود  اتخاذ  تدبيرى  چنين 
جاى شكست طرح، با حركت ُكند ولى مثبت 
ارزش  شريف  كاركنان  مى شويم.  مواجه  آن 
چنانچه  و  مى بينند  چشم  به  را  صرفه جويى 
كوشش هاى آنان به درستى هدايت شود خود 
در حل مسئله همراه مى شوند. نقش مديريت 
در اينجا تنها صدور دستورات مقتضى كه از 
بلكه  نيست،  شود  اجرا  بايد  كاركنان  طرف 

وى كاركنان را رهبرى مى كند.
يكى ديگر از جنبه هاى فعاليت كامپيوتری 
هستند،  حساس  بدان  كاركنان   عموم  كه 
به وسيلة  مى توان  كه  است  گزارش هايى 
نظر  به  كرد.  تهيه  آنان  فعاليت  از  كامپيوتر 
بزرگ تر»  «برادر  يك  كامپيوتر  افراد،  بيشتر 
است كه به جاسوسى طرز كار آنها مى پردازد. 
استفاده  با  مديران  از  بعضى  نگذريم،  حق  از 
از اين ويژگى كامپيوتر كوشيده اند معيارهاى 

را  كاركنان   و  كنند  تعيين  را  كار  كّمى 
اين  نتيجة  نمايند.  دعوت  آن  رعايت  به 
كاركنان   ناراحتى  و  دلسردى  نه تنها  اقدام، 
سيستم  به  نسبت  را  آنان  بغض  بلكه  است، 
كامپيوترى برمى انگيزد. مديرى كه معيارهاى 
مى كند،  تعيين  كتابخانه   در  كار  براى  كّمى 
درحالى كه اجراى برخى از وظايف به عواملى 
يا  و  ريدرها  پيش بينى  غيرقابل  ازدحام  مانند 
كتاب ها  موضوع  پيش بينى  غيرقابل  دشوارى 
نتيجة  باشد.  شجاع  خيلى  بايد  دارد،  بستگى 
كّمى  بازده  ارتقاى  دنبال  به  كه  مديرى  كار 
كه  مى شود  چنين  فهرستنويس هاست  كار 
براى  را  كتاب ها  آسان ترين  فهرستنويس ها 
هدف  اگر  مى كنند.  انتخاب  فهرستنويسى 
و  بهتر  است،  كار  كّمى  پيشبرد  از  عبارت 
به صورت  كار  گزارش  كه  است  واقع بينانه تر 

جمعى گردآورى شود.
راهكارهای الزم بيشتر سيستم ها، مى توانند 
مدير  دهند.  ارائه  فرد  هر  كارهاى  از  گزارشى 
در  را  راه  دو  اين  از  يكى  مى تواند  كتابخانه 
پيش گيرد: نخست آنكه وجود چنين امكاناتى 
و  كند  آشكار  را  آن  يا  و  بگذارد  مسكوت  را 
امكان  اين  از  استفاده  براى  شرايطى  چنانچه 
دارد، آن را اعالم كند. شايد راه اول مطمئن تر 
باشد، اما  كامًال نيز محتمل است كه زمانى يكى 
از كاركنان در حين كار حقيقت را كشف كند.

تعداد  مانند  فعاليت ها  از  بعضى  آمار 
كتاب هايى كه فهرستنويسى و طبقه بندى شده 
و يا تعداد كتاب هايى كه به امانت داده شده 
كتابخانه  فعاليت  سطح  بيانگر  معموالً  است 
راحتى  به  را  آمارها  اينگونه  چنانچه  و  است 
آورد  گرد  كامپيوترى  سيستم  طريق  از  بتوان 
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بسيار بهتر است تا به روش پرزحمت شمردن 
دستى كتاب ها تن داد. بدين طريق  ميزان  كار 
مى توان  مطلوب ترى  شيوۀ  به  نيز  را  كاركنان 

سنجيد.
از  آمارى  اطـالعـات  گرفتـن  به هـرحال 
نيست؛  بدى  چيز  خود  خودى  به  سيستم، 
كاركنان نگران نحوۀ استفاده از اين اطالعات 
هستند و مى خواهند مطمئن شوند كه مديريت 
از اين اطالعات در جهت  يك عمل تأديبى، 
نخواهد  استفاده  قبلى،  اخطار  بدون  هم  آن 

كرد ( الوسى ، 1374، ص 192).

راه هاى جلوگيرى از تنش های روان شناختى 
ناشى ازكامپيوترى كردن كتابخانه 

كامپيوترى  از  ناشى  روان شناختى  تنش هاى 
شدن را در اصطالح، استرس فناورى مى نامند. 
اين اصطالح به اين معناست: «وضعيتى كه از 
عدم توانايى فرد يا سازمان براى تطبيق پذيرى 
مى شود»  ناشى  آن  با  كار  و  نوين  فناورى  با 

(براد17، 1984، ص 30).
تجربه نشان داده است كتابخانه  ها مى توانند 
براى كاستن از واكنش هاى منفى روان شناختى 
در مواجهه با تغيير اقدامات زير را انجام دهند: 
در  ابتدا  از  كارمندان  كردن  وارد   .1
نوين.  فناورى هاى  به  دستيابى  و  برنامه ريزى 
اسرارآميز عمل كردن فقط منجر به گسترش 
شايعه  ها و ايجاد احساس مورد توجه نبودن 
را  موردنظر  ايده هاى  مي شود.  كاركنان  در 
بايد خود كارمندان مطرح كنند تا ميزان تعهد 
آنها افزايش يافته و از احساس تحميل شدن 

فناورى بر آنها كاسته شود.

2. به كارمندان نشان داده شود كه پيامدهاى 
آنها  نصيب  تغيير  اين  از  مستقيمى  سودآور 
يك  شخصى»  «نفع  به طوركلى  شد.  خواهد 
محرک قوى است، اگر انجام يك تغيير بتواند 
نيازشان  مورد  كارهاى  انجام  در  كارمندان  به 
كمك كند، به احتمال زياد به طور مثبتى مورد 

پذيرش قرار خواهد گرفت.
3. آگاه كردن كارمندان از پيشرفت تغييرات 
جهت  فرصت هايى  كردن  فراهم  و  فناورى 
تطبيق از جمله فراهم كردن زمان الزم براى 
آموزش و چگونگى كار فناورى هاى نوين و 
استفاده از آنها، دادن فرصت هايى براى اشتباه 
براى  شانس هايى  و  مجازات  بدون  كردن 
دريافت و يا فراهم كردن بازخوردهايى دربارۀ 
اثربخشى نظام هاى جديد با مسائل مربوط به 
آنها. براى اينكه تغيير فناورى به نحو مطلوبى 
انجام پذيرد، بايد در هر دو جهت ارتباطاتى 

باز وجود داشته باشد.
4. خوددارى از مضحك خواندن انتقادات. 
افرادى وجود دارند كه مى خواهند در مقابل 
تغيير فناورى مقاومت كنند. اين افراد گاهى 
اوقات مى توانند مشكل ساز باشند، اما به يك 
هدف اساسى نيز مى توانند خدمت كنند و آن 
اينكه آنها مى توانند نادرستى هايى را كه بايد 
اين  كردن  انتقاد  كنند.  آشكار  شوند  اصالح 
در  و  كرده  ايجاد  رنجش  است  ممكن  افراد 

برخى از افراد ترس ايجاد كند. 
5. اطمينان بخشيدن به كارمندان كه شغلشان 
دستمزدشان  از  يا  داد  نخواهند  دست  از  را 
مقاومت  اصوالً  شد.  نخواهد  كاسته  چيزى 
كردن طبيعى است اگر اين فرد احساس كند 
17. Brod 
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كه در پى اين تغييرات منافعش تهديد مى شود 
(رابين، 1383، ص 121-120).

در اينجا الزم به ذكر است كه آگاه ساختن 
كاركنان و كتابداران از سير تغييرات ناشى از 
نفوذ و كاربرد فناورى تا حدود زيادى به آرام 
كمك  استرس ها  و  تنش ها  رفع  و  جو  شدن 
آنان  كردن  آگاه  از  نبايد  همچنين  مى كند. 
غفلت كرد و بايد اين امر را مدنظر قرار داد 
كه مديريت نوآورى هاى فنى، رهين مديريت 
مدير  آنهاست.  انگيزش  و  انسان ها  روابط 
موفق آن است كه از رهگذر فناورى هاى نوين 
مراجعه كنندگان  و  كاركنان  متوجه  را  آسيبى 

نكند. گراتون18 مى گويد: 
«ما از آغاز قصد داشتيم كه كاركنان را از 
سير فعاليت ها و طرح ها كامًال آگاه كنيم. اما 
ناچارم به شكستى كه در اين كار نصيبمان شد 
اذعان كنم؛ نه به خاطر آنكه بى ميل بوديم يا 
مى خواستيم مانع از بروز هو و جنجال شويم، 
برقرارى  از  وقت  كمبود  دليل  به  صرفًا  بلكه 
ارتباطات الزم غافل مانديم» (گراتون، 1983، 

ص 23).
بنيادين  مباحث  به  رويكردی  كه  اكنون 
براى  نوين  فناورى هاى  از  بحث  آغازين  و 
روان شناختى  لحاظ  به  و  داشتيم  كتابخانه ها 
كه  دارد  جاى  پرداختيم،  آن  به  حدودى  تا 
كه  بخش هايى  راستاى  در  ديگرى  بحث  به 
و  ماشينى  خدمات  لحاظ  به  را  آنها  مى توان 

نرم افزارى مجهز كرد بپردازيم.

مراكز قابل ماشينى و نرم افزارى شدن
هر كتابخانه، بسته به حجم و سطح مجموعة 

فعاليت ها و خدمات خود بخش هاى مختلفى 
دارد اما به طور معمول بخش هايى كه مى توان 
نرم افزارهاى  و  ماشينى  خدمات  از  آنها  در 

كتابخانه استفاده كرد عبارت اند از:
سفارشات  نظام  تهيه:  و  سفارشات  بخش 
به  نسبت  زيادى  بسيار  توانايى هاى  رايانه اى 
آشكارتر  زمانى  امر  اين  دارد.  دستى  نظام 
نظام  در  باشد.  زياد  سفارشات  كه  مى شود 
وقت  كمبود  و  كارها  فراوانى  دليل  به  دستى 
نمى توان به برخى جوانب كار توجه كرد. براى 
مثال گرفتن آمار از امور مالى و پرداخت هاى 
شده،  سفارش  كتاب هاى  نوع  ريالى،  ارزى 
كمتر  مشابه  موارد  و  پيگيرى ها  تأخيرها، 
در  و  رايانه اى  نظام  در  مى گيرد.  صورت 
نرم افزارهاى جامع كتابخانه، بخش سفارشات 
و  شده  پيش بينى  بخش  اين  كارهاى  كلية  و 
گزارش  به صورت  را  الزم  اطالعات  مى توان 
نظام  اين،  بر  عالوه  كرد.  دريافت  رايانه  از 
رايانه اى سفارشات قادر است تمامى كارهاى 
و  ناشران  با  مكاتبه  از  اعم  جارى  و  روزمره 
غيره را در سابقه نگاهدارى و از سفارشات 
تكرارى و روندهاى تداخلى ديگر جلوگيرى 

كند.
چند  هر  رده بندى:  و  فهرستنويسى  بخش 
بخش عمده و اولية كارهاى فهرستنويسى و 
رده بندى، انسان مدار و فرايندی ذهنى است 
توجه  با  و  است  خارج  رايانه  عهدۀ  از  كه 
زمينه  اين  در  كه  رايانه اى  تسهيالت  انواع  به 
به وجود آمده است ديگر الزم نيست مجموعة 
كتاب ها را تك تك فهرستنويسى كرد و انرژى 
و وقت و هزينة زيادى را در اين راه صرف 
18. Gratton 
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كرد. در حال حاضر اكثر كتابخانه هاى پيشرفته 
بيش از 90 درصد كار فهرستنويسى را به طور 
پيوسته و با استفاده از مراكز كتابشناختى مثل 
نيز  ايران  در  مى دهند.  انجام  كنگره  كتابخانة 
كتابشناسى  حاوى  سى دى رام  از  استفاده  با 
ملى  كتابخانة  بي.بي.اس.19  با  ارتباط  يا  ملى 
دست  كتابشناسى  مدخل  هزاران  به  مى توان 
مى كنند.  ارائه  كاملى  فهرست  كه  يافت 
بايد  فهرستنويسى  بخش  نرم افزار  به طوركلى 

اين ويژگى ها را داشته باشد:
- فرمت وارد كردن اطالعات كتابشناختى 
انعطاف پذير  كتابخانه  نيازهاى  برابر  در  اثر 
باشد و كتابداران بتوانند خود شكل و ساختار 

موردنظر را طراحى و از آن استفاده كنند؛
- وارد كردن اطالعات كتابشناختى براى 
هر اثر كه به طور بنيادى فهرستنويسى مى شود 

به آسانى ممكن شود؛
يا  دو  همزمان  ورود  قابليت  نرم افزار   -

چند زبان را داشته باشد؛
- ورود اطالعات در نظام اصالح يا حذف 
اطالعات به سادگى و با سرعت براى كتابداران 
صفحه هاى  انواع  نيز  و  شود  ممكن  مبتدى 
راهنما براى كمك در اختيار كتابدار باشد؛ و

- امكان چاپ انواع برگه ها اعم از موضوع، 
شناسه  برگه هاى  برگه،  عنوان،  مادر،  مؤلف، 
برچسب  و  امانت،  كارت  جيب،   ، افزوده 

وجود داشته باشد.
بخش فهرست همگانى پيوسته: اين بخش 
كتابخانه  سنتى  برگه دان  جايگزين  واقع  در 
كاربر  بخش  اين  از  استفاده  با  مى شود. 
را  مشكل  بازيابى  فرايندهاى  تا  نيست  ملزم 

اين  در  دهد.  انجام  سنتى  برگه دان هاى  در 
به ويژه  جست وجوها،  دقت  و  سرعت  روند 
زيادى  افزايش  موضوعى  جست وجوهاى 
بايد  نرم افزار  از  بخش  اين  يافت.  خواهد 
با  و  شود  تهيه  كاربران  نيازهاى  براساس 
بتواند  كاربران  با  مأنوس  و  ساده  امكاناتى 
منابع موجود در كتابخانه را در اسرع وقت به 

مراجعه كنندگان معرفى كند.
بخش امانت و گردش مواد: با استفاده از 
نظام خودكار در اين بخش نه تنها بر سرعت 
كتابداران  بلكه  مى شود،  افزوده  كار  دقت  و 
نظارت  نيرو،  حداقل  صرف  با  مى توانند 
بيشترى بر روند فعاليت ها داشته باشند و در 
گزارش هاى  و  آمارها  دلخواه  زمانى  فواصل 
تعداد  رفته،  امانت  به  كتاب های  از  را   الزم 
جنس  و  سن  درخواست ها،  نوع  مراجعان، 
برگشت  كتاب هاى  پيگيرى  مراجعه كنندگان، 
بخش هاى  به  شده  ارجاع  كتاب هاى  نشده، 
ديگر اعم از صحافى و غيره و موارد مشابه 

تهيه كنند.
اين  از  استفاده  با  ادوارى:  نشريات  بخش 
مربوط  امور  كلية  مي توان  نرم افزار،  از  بخش 
موجودى،  تعيين  از  اعم  ادوارى  نشريات  به 
و  نشريات  از  نشده  وارد  شماره هاى 
پيگيرى هاى الزم را با سرعت و دقت بيشترى 

انجام داد (مزينانى، 1385، ص 288-287).

برخى فوايد فناورى هاى نوين در كتابخانه
بسيارى از كتاب ها سهواً يا عمداً از كتابخانه 
خارج مى گردند و چه بسا هرگز عودت داده 
با  همراه  مشكل  اين  رفع  برای  نمى شوند. 
19. BBS = Buletin Board Service 
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خواندن برچسب هاى كتاب به وسيلة دستگاه 
تمهيدى هم انديشيده شده است كه سرقت را 

گزارش مى كند. 
ما  دانشگاه هاى  در  هم  هنوز  كه  مى دانيم 
مى شود،  استفاده  معمولى  برچسب هاى  از 
مزيت  كه  شود  خاطرنشان  است  الزم  اما 
است.   بيشتر  خيلى  مغناطيسى  برچسب هاى 
و  نمى شوند،  جابه جا  نمى شوند،  گم  آنها 
است.  زيادتر  هم  آنها  شدن  خوانده  سرعت 
برابر  از  را  كتاب  معموالً  خواندن  براى 
قرار  زيرآن  نوارخوان  دستگاه  كه  دريچه اى 
دارد عبور مى دهند، در همين اثنا عمل تاريخ 
زدن به كتاب نيز انجام مى شود. مى توان اين 
جلوگيرى  الكترونيكى  سيستم  با  را  سيستم 
 ALS (سيستم  كرد  هماهنگ  كتاب  دزدى  از 
يا سيستم SENEL CO) تا كتاب هايى كه به 
لحاظ  از  شده اند  گرفته  امانت  اصولى  طريق 
ضعف  نقطة  باشند.  نداشته  مشكلى  خروج 
اين روش اين است كه برچسب بايد در محل 
مشخصى- معموالً پشت جلد- چسبانده شود 
و اگر پشت جلد اطالعات ضرورى چاپ شده 
باشد روى آن پوشيده مى شود. در اين روش 
نيز به جاى برچسبى كه از بين رفته است به 
راحتى برچسب جديد توليد نمى شود. مشكل 
برگة  و  منگنه اى  برگة  روش  دو  مشترک 
مغناطيسى  اين است كه دستگاه خواننده آنها 
جاى ثابتى دارد. به عالوه، به راحتى نمى توان 
جاى  چند  در  و  خواننده  دستگاه  چند  از 

مختلف استفاده كرد.
و  حروف  نورى  شناسايى  روش   هاى 
هر  شبيه اند.  يكديگر  به  ميله اى  كد  نوارهاى 
دو نيازمند برچسب هاى مخصوصى هستند كه 

مى توان آن را به صورت كدبندى شده خريداری 
نمود.  كدبندی  كتابخانه  داخل  در  يا  و  كرد 
دستگاه  كمك  به  تنها  شده  كدبندی  نوارهای 
خاصى قابل خواندن است، ولى برچسب های 
ابزار  كمك  بدون  حروف،  نورى  شناسايى 
خواندن  قابل  چشم  به وسيلة  تنها  و  خاص 
از  قدرى  بايد  كدميله اى  برچسب هاى  است. 
 (OCR) برچسب هاى شناسايى نورى حروف
بلندتر باشد. استفاده از روش شناسايى نورى 
حروف مستلزم بهره گيرى ازماشين هاى تحرير 
آی بي ام  و نيز محاسبة رقم كنترل پيش از توليد 
برچسب است، و اين موضوع از انعطاف پذيرى 
اين روش مى كاهد. گرچه برچسب ها – در هر 
دو روش- به كمك چاپگرى كه به كامپيوتر 
نيز  محاسبه  اين  مي شود،  چاپ  است  وصل 
چاپ  عمليات  از  بحشى  به عنوان  مى تواند 
هر  در  مى توان  را  برچسب ها  بگيرد.  صورت 
نقطه از كتاب چسبانيد. تنها بايد توجه داشت 
جايى چسبانده شود كه اوالً كتابدار ميز امانت 
به راحتى آن را پيدا كند و چنانچه كتاب نياز 
به صحافى پيدا كرد، پس از صحافى، نيز قابل 

رؤيت باشد.
به وسيلـة  مـى تـواند  بـرچسب  دو  هـر 
نوارخوان هايى سبك و دستى خوانده شوند. 
دانشگاهي  كتابخانه های  در   OCR نوارخوان 
نيوكاسل مانند سشوار (خشك كن مو) كوچك 
برچسب هـاى  نـوارخوان هـاى  است.  برقـى 
كه  است  نورى  قلم هاى  معموالً  كدميله اى 
هستند.  كلفت تر  معمولى  قلم هاى  از  اندكى 
به قلم هاى نورى  كاركنان كتابخانه  ها معموالً 
ديرتر از نوارخوان هاى OCR عادت مى كنند، 
سيستم  اشتباه خوانى هاى  گفت  بايد  ولى 
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(الوسي،  است  بيشتر   OCR نوارخوان هاى 
1374، ص 61).

 
فاكتورهاى اساسى در انتخاب نرم فزارهاى 

كتابخانه اى 
تمامى نرم  افرارهاى كاربردى بايد ويژگى ها و 
از  (اعم  كاربران  تا  باشد  داشته  قابليت هايى 
متخصصان آن حرفه و استفاده كنندگان) بتوانند 
به راحتى براى كارهاى مورد نظر از آن استفاده 
از  استفاده  روزافزون  گسترش  دليل  به  كند. 
نرم افزارهاى رايانه اى در كتابخانه  هاى ايران و 
رقابت شديدى كه بين طراحان و شركت هاى 
دارد،  وجود  نرم افزارها  نوع  اين  ارائه كنندۀ 
الزم است كتابداران با معيارها و ويژگى هاى 
كتابخانه  هاى مطلوب در حوزۀ كتابدارى آشنا 
شوند. مهم ترين معيارهاى سنجش نرم افزارى 

كتابخانه عبارت اند از:
و  رسم الخط  به كارگيرى  قابليت هاى   .1
ويژگى هاى  مهم ترين  از  يكى  فارسى:  زبان 
از  مطلوب  استفادۀ  كتابخانه  اى  نرم افزار  هر 
بازيابى  و  ذخيره  براى  فارسى  رسم الخط 
اطالعات است از آنجا كه فهرستنويسى نيازمند 
تحليل هاى موضوعى است كه به صورت كلمات 
ارائه مى شود الزم است ارتباط بين حروف و 
و  نرم افزار  در  احسن  نحو  به  فارسى  كلمات 
سيستم فارسى ساز ارائه شود تا در ارائة مطالب 
خدشه اى به وجود نيايد. شايان ذكر است كه 
براى تبديل زبان ماشين به زبان فارسى بايد 
اين  شود.  استفاده  فارسى ساز  سيستم هاى  از 
سيستم ها بايد به صورت استاندارد تهيه و در 
سراسر كشور به طور يكسان به كارگرفته شود، 
مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران با 

همكارى شوارى عالى انفورماتيك و جمعى 
را  بيتى  اطالعات 8  تبادل  كد  كارشناسان،  از 
با شمارۀ استاندارد 3342 در سال 1372 ارائه 
كرده اند كه بايد در تمام برنامه هاى نرم افزارى 
فارسى به كار رود. به هرحال نرم افـزار كتابخانه 
از نظـر رسم الخـط فارسـى و هوشمنـد بودن 
سيستم فارسى بايد به نحوى طراحى شود كه 
بتواند مشكالت خاص اين زبان و رسم الخط 
آن را رفع كند. مهم ترين مشكالت رسم الخط 
رايانه اى  نرم افزارهاى  به كارگيرى  در  فارسى 

عبارت اند از: 
- حروفى در فارسى وجود دارد كه محل 
ظاهر  صورت  در  كلمه،  در  آنها  گرفتن  قرار 
آنها تأثير دارد؛ «عين» كه به صورت هاى «ء»، 
«ـعـ»، «ـع» و «ع» ارائه مى شود. اين حروف 
در نظام دستى مشكلى به وجود نمى آورند و 
آنها  با  چنان  ذهن  نيز  نوشتن  و  خواندن  در 
آشناست كه احساس چندگونگى نمى كند، اما 
متفاوت  و  مستقل  هويتى  يك  هر  رايانه  در 

مى يابد ؛
- حـروفى هستنـد كـه به حـروف پيش 
از خـود مى چسبنـد، ولـى به حـروف پـس 
از خـود نمى چسبنـد ماننـد «ا، د، ذ، ر، ژ و 
حروف  اين  كه  كلماتى  در  غيرملفوظ»  هاى 
در  بى دقتى  كمى  است  ممكن  دارد  وجود 
كاذب  انفصال  يا  اتصال  سبب  فاصله گذارى 
در كلمه شود و تغيير معنى ايجاد كند مانند 

«برنامه» و «برنامه»؛
- حروفى هستند كه به  دليل موضع خود 
بزرگ نوشته مى شوند، ولى با قرار گرفتن يا 
و  مى چسبند  آنها  به  حروف  از  پس  نگرفتن 
يا جدا نوشته مى شوند؛ ماند «ل» در فصل و 
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سال و يا «ن» در من و وزن. متصل يا منفصل 
رايانه  نظر  از  است  ممكن  آنها  شدن  نوشته 

سبب يگانگى و يا چندگانگى شان شود؛
- حروفى هستند كه به مناسبت و به قياس 
حرف آخر كلمه بزرگ نوشته مى شوند، ولى 
در واقع در ميان كلمه قرار دارند؛ نظير «ش» 
در دانش آموز و «ت» در زيست شناس. در اين 
نوع كلمات احتمال اينكه دانش و زيست از 
يكسو و آموز و شناس از سوى ديگر مستقل 

تلقى شوند بسيار است؛
- اندازۀ متفاوت از نظر حروف، عرض و 

ارتفاعشان؛
نوشتن  براى  متفاوت  جهت  دو  وجود   -

حروف الفبا و اعداد و ارقام فارسى؛ و
- وجود نشانه هاى اضافى براى برخى از 
آواها كه در باال يا پايين نشانه هاى اصلى قرار 

مى گيرد (حری، 1372، ص 6- 9).
از آنجا كه نرم افزارهاى كتابخانه  اى براى 
ذخيره و بازيابى اطالعات متنى به كار مى روند 
بتوانند  كه  شوند  طراحى  نحوى  به  بايد 
مشكالت مذكور را به نحوى رفع كنند. زيرا 
اگر موارد مذكور حل نشده باشد به رغم صرف 
هزينه هاى زياد براى خريد نرم افزار و ورود 
خدشه  دچار  اطالعات  بازيابى  اطالعات، 
مضحك  بسيار  مواردى  گاه  و  شد  خواهد 
بازيابى خواهد شد. مثًال اگر در جست وجوى 
مقاالتى  و  كتاب ها  دنبال  به  كتابشناختى 
دربارۀ كتاب تورات باشيد و كتابخانه مشكل 
رسم الخط فارسى را حل نكرده باشد با تايپ 
واژۀ تورات، تمامى عنوان ها يا مجالتى كه به 
نحوى تورات در آنها به كار رفته نيز بازيابى 
 ، باربيتورات ها  دستورات،  مثل  شد  خواهد 

مذكور  موارد  بر  عالوه  آن.  مانند  و  توراتا، 
به گونه اى  رسم الخط  نظر  از  بايد  نرم افزار 
همزمان  به كارگيرى  كه  باشد  شده  طراحى 
كلمات فارسى و التين نيز در آن فراهم شود، 
زيرا بسيارى از اطالعات كتابشناختى تركيبى 

از حروف فارسى و التين دارد.

بايد  كتابخانه  نرم افزار  سيستم:  ايمنى 
به گونه اى طراحى شده باشد كه سطوح دستيابى 
فعاليت هاى  به  دستيابى  سطح  و  اطالعات  به 
خاص در آن تعريف شده باشد يا كلمة رمز و 

عبور براى بعضى موارد تعريف شده باشد.

كتابخانه:  نرم افزار  از  استفاده  قابليت 
نرم افزارهای  در  مهم  عوامل  از  ديگر  يكى 
كاربران  تمامى  استفادۀ  امكان  كتابخانه اى 
اعم از متخصص و غيرمتخصص، پيشرفته و 
مبتدى از نرم افزار است. اين جنبه از كيفيت 
يا  و  كاربرپسندى،  بودن،  مأنوس  را  نرم افزار 
اين  تعيين  مى گويند.  نيز  شدن  آشنا  قابليت 
از  نرم افزار  يك  از  استفاده  قابليت  يا  ويژگى 

طرق زير ممكن است: 
1. وجود راهنماى استفاده كننده و راهنماى 

سيستم،
2. داشتن راهنماى فورى در طول عمليات 

نرم افزار (وجود HELP)، و
مستندات  و  مناسب  پيام هاى  داشتن   .3

الزم براى رفع خطا درمواقع بروز خطا. 

نرم افزار:  توسعة  و  نگهداشت  قابليت 
را  زير  ويژگى هاى  بايد  كتابخانه  نرم افزار 
توسعه،  و  نگاهدارى  نظر  از  تا  باشد  داشته 
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مطلوب و بهينه باشد:
1. توانايى و قدرت اصالح و رفع خطا، 

نوآورى هاى  و  تغييرات  اعمال  امكان   .2
جديد در آن، و

3. توانايى كامل شدن.
در واقع، براى عملى كردن موارد مذكور الزم 
است تا شركت طراح با متخصصان سازماني 
كه نرم افزار را طراحى كرده اند، پشتيبانى هاى 
الزم را ارائه كنند. پشتيبانى هاى الزم و حضور 
مستمر و دائم متخصصان شركت طراح براى 
رفع اشكاالت يا اضافه كردن فيلدهاى جديد 
نرم افزار  ويژگى هاى  مهم ترين  از  نرم افزار  در 

مطلوب محسوب  مى شود.

قابليت اطمينان: قابليت اطمينان را مى توان 
از طريق احتمال  بروز خرابى در برنامه هاى 
رايانه اى در يك محيط مشخص و در زمانى 
و  ايراد  هرگونه  درواقع،  كرد.  تعيين  معين 
اشكالى كه سبب مى شود برنامه از كار بيفتد 
خرابى ناميده مى شود. تعدادی از اين خرابى ها 
بـه سرعت درست مى شود، ولى بعضى از آنها 
به هفته هـا و ماه ها وقت نياز دارد. بنابراين، 
تعداد خـراب شدن و نوع آنها مى تواند يكى 
ديگـر از ويژگـى هاى نـرم افزارهـاى كتابخانه 

براى ارزيابى باشد.

قـابليت انعطـاف پذيـرى: يعنـى توانـايى 
تغيير و اصالح نرم افزار كه به صورت هاى كّمى 
و عينى اندازه گيرى مى شود مثل حجم برنامه 
بر روى ديسك سخت، مجزا بودن برنامه هاى 
و  چاپگر،  نمايش،  صفحة  خروجى  جانبى، 

پيچيدگى يا سادگى نرم افزار.

قيمت مناسب: با توجه به اينكه در حال 
از  زيادى  نسبتًا  تعداد  ايران  سطح  در  حاضر 
نرم افزار  برنامه هاى  سازمان ها  و  شركت ها 
كتابخانه را تهيه و طراحى كرده اند مى توان با 
ارزيابى هاى ذكر شده بهترين و مناسب ترين 

قيمت را براى خريد انتخاب كرد.

مبانى تحليلى و استنباطى نيازمندى ها
اكنون كه معيارهاى ارزيابى را در نحوۀ انتخاب 
از  پيش  كه  دارد  جاى  كرديم  بررسى  نرم افزار 
دقت  به  نرم افزار،  خريد  براى  تصميم گيرى 
روش هاى مختلف خريد را ارزيابى كرده و ببينيد 
كدام روش براى شما مناسب تر است. به  هرحال، 
پيش از انجام  اين كار درک صحيح و كاملى از 
اهداف مورد نظر، روش هاى ممكن، و به عبارت 

ديگر تحليل نيازمندى ها ضرورى است.
نرم افزارى  بستة  يك  مى خواهيد  اگر  مثًال 
به  بايد  كنيد  خريدارى  ادوارى ها  مديريت 
و  كرده  توجه  خود  ادوارى هاى  مجموعة 
سؤاالتى مانند سؤال هاى زير را پاسخ دهيد: 

- تعداد مجله هايى كه اين نرم افزار بايد بر 
آنها مديريت كند چقدر است؟

شما  مجالت  انتشاراتى  فواصل  تنوع   -
چقـدر است و نـرم افزار بـايد بتـوانـد تنـوع 

فواصل انتشاراتى را پشتيباني كند؟ 
- نوع مداركى كه نرم افزار بايد زير پوشش 

قرار دهد كدام اند؟
- آيا نرم افزار با ديگر سيستم ها همخوان 

است؟ 
چه  از  نرم افزار  براى  سياست  گذارى   -

شيوه اى پيروى مى كند؟
يك روش ساده براى انجام اين تحليل ها 
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تهيـة كاتالـوگ هـاى تهيه كنندگـان مختلـف، 
يادداشت بـردارى از همـة ويژگـى هـاى يـك 
نرم افزار و ثبت آن، و در نهايت اولويت بندى 
نرم افزارهاست. پس از پايان اين كار، ديدگاه 
در  دهيد  انجام  بايد  دقيقًا  آنچه  از  مناسبي 

دست خواهيد داشت.

بحث دربارۀ انتخاب سيستم
و  تحقيق  براى  مناسبى  موقعيت  در  اكنون 
كه  توليدكننده اى  هر  گرفته ايم.  قرار  بررسى 
مى تواند  باشد،  كرده  توليد  باارزشى  نرم افزار 
فهرستى از مراكز استفاده كنندۀ نرم افزار خود 
را براى تماس با آنها ارائه دهد. شما به تدريج 
درخواهيد يافت كه ارسال يك پيام بر روى 
خدمات دهندگان  فهرست  يا  پستى  فهرست 
دربارۀ  نظر  و  پيشنهاد  درخواست  و  اينترنت 
هريك از نرم افزارها بسيار مفيد خواهد بود. 
كنيد؛  صرف  وقت  اينترنت  روى  بر  كمى 
صفحات داخلى توليدكنندگان را بررسى كنيد 
و همچنين بعضى از سايت هايى را كه در اين 
كنيد.  تفحص  مى كنند  ارائه  پيشنهاداتى  باره 
براى راهنمايى بيشتر مى توانيد با آدرس هاى 

اينترنتى زير تماس حاصل كنيد: 
www.ewos.be/goss/top.html http
مركزى براى راهنمايى در زمينة ويژگى هاى 

نظام باز است.
www.nlc_bnc.ca/ifla/VII/s21/sit.html http
سكوى  و  ايفال  اطالعاتى  فناورى  بخش 
پرشى براى دستيابى به مشخصات سيستم هاى 

مديريت كتابخانه اى است.
www.ukoln.ak.uk/papers/ukoln/ams5.
html http

استانداردهايى در زمينة خدمات شبكه اى 
كتابخانه مثل ارتباطات، درخواست ها و مبادلة 
اطالعات، تأييديه ها، هزينه كرد و غيره را براى 

خوانندگان خود ارائه مى كند.
http://www.auburn.edu1Fostecd/docce 
ssories.html 
اين سايت محـل مفيـدی است كه امكـان 
تهيه كننـدگان  از  زيـادی  تعـداد  با  ارتبـاط 
حوزه های  همة  در  كتابداری  نرم افزارهای 

مديريتي كتابخانه را فراهم مي آورد.
www.sbu.ac.uj/-Litic/publications/in 
tropacks.html http://
جزئيات و فهرستى از بسته هاى نرم افزارى 
راهنما، در زمينة نرم افزارهاى سيستم هاى مديريتى 

كتابخانه اى را براى مبتديان فراهم مى آورد.
و  انتخاب  برای  تصميم گيری  زمان   *

خريد:
مرجع  سايت  بررسي های  از  پس  اكنون 
خواندن نامه های ارسالي از جانب گروه های 
در  وب،  صفحات  مشاهدۀ  و  معتبر  خبرى 
مى توانيد  دقيقًا  كه  مى گيريد  قرار  وضعيتى 
دربارۀ آنچه كه مى خواهيد بخريد تصميم گيرى 

كنيد. 
شايد بهتر باشد براى خريد، اعالم مناقصه 
محبت آميز  نامه اى  بايد  كار  اين  براى  كنيد. 
دهيد،  قرار  خود  وب  در  را  آن  و  كنيد  تهيه 
يا آن را براى تهيه كننده پست كنيد. اين نامه 
آن  در  شود طورى كه  تهيه  دقيق  خيلى  بايد 
بايد  نرم افزار  كه  آنچه  شما،  خواسته هاى 
پيش بينى  نرم افزار)،  (توانايى هاى  دهد  انجام 
توسعه هاى آتى، پشتيبانى هاى احتمالى، دورۀ 
زمانى نصب، و معيار شما از موفقيت نرم افزار 
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بايد  همچنين،  باشد.  روشن  و  واضح  كامًال 
براى تهيه كنندۀ نرم افزار مشخص شود كه چه 

زمانى دستمزد خود را دريافت خواهد كرد.
هستند:  بااهميت  بسيار  كه  آخر  نكتة  دو 
1) تعريف دقيق وظايف نرم افزار درخواست 
مجالت. مثًال نرم افزار بايد بتواند با وارد كردن 
عنوان يك مجله، مباحث كامل حسابدارى آن 
را ارائه دهد؛ 2) نرم افزار بايد بتواند مباحث 
 2000 حتى  يا   20  ،2 براى  را  حسابدارى 
كه  است  حالى  در  اين  و  دهد  ارائه  عنوان 
همة كارمندان در ميانة روز و به طور همزمان 
مشغول كار روى سيستم باشند. هر دو مورد 
كامًال  سيستم  «كاركرد»  تعريف  در  شده  ياد 
صحيح است، اما اگر تعريف شما با تعريف 
تهيه كننده همخوان نباشد، در آينده با مشكل 
خود  انتظارات  بايد  شد.  خواهيد  مواجه 
هنگام  گرچه  كنيد.  مشخص  را  نرم افزار  از 
و  تودار  ما  بيشتر  مالى،  مباحث  از  صحبت 
ساكتيم، اما بايد براى هر تهيه كنندۀ بالقوه اى، 

مبلغ پرداخت و زمان آن را تعيين كرد.
بايد در نامة محبت آميز خود يادآور شويد 
كه درصد معينى از مبلغ را تا حصول اطمينان 
خواهيد  وديعه  به  سيستم  مناسب  كاركرد  از 
داشت. همچنين منظور خود را از اين حرف 
دقيقًا مشخص كنيد. در نتيجه، اگر تهيه كننده 
و  كند  كوتاهى  نرم افزار  يا  دستگاه  نصب  در 
كار را به خوبى انجام ندهد، شما اهرم فشار 
مناسبى در اختيار خواهيد داشت. البته ما قبًال 
تا حدودى به برخى از اين مسائل پرداختيم و 
اين بحث را مكمل بحث قبلى در باب ارزيابى 
انتخاب نرم افزار مى دانيم. اكنون جاى دارد كه 

به مرحلة اجراى نرم افزار پاى گذاريم.

اجرا و انجامش نرم افزار 
نرم افزار  و  تهيه كننده  انتخاب  از  پس  اكنون 
مناسب، به مرحلة انجامش و اجراى نرم افزار 
گام مى گذاريد. البته، اين مرحله اندكى دشوار 
و  برنامه  مستندات  همة  نصب  براى  است. 
اطمينان از كاركرد صحيح آنها– بسته به نوع 
نرم افزار  انتخابى– بايد نيمى از روز، يك هفته 
توصيه  بنابراين،  كنيد.  صرف  وقت  بيشتر  يا 
برنامة  فناورانة  مباحث  با  عمًال  كه  مي نمايم 
متخصص  از  شويد.  درگير  شده  خريدارى 
فنى كه تهيه كننده در اختيار شما قرار مى دهد 
طراحى،  و  توليد  مراحل  در  و  گيريد  بهره 
كنيد،  انتخاب  را  خود  فنى  پشتيبان  گروه 
نرم افزار  انجامش  مراحل  بودن  روشن  از  اما 
ضرورى  كه  را  سؤالي  هر  شويد.  مطمئن 
مى دانيد بپرسيد و پاسخ هاى نامفهوم و گنگ 
و  شما  اين  كه  نكنيد  فراموش  نپذيريد.  را 
نرم افزار  اين  از  بايد  كه  هستيد  شما  كاركنان 
استفاده كنيد و آن را هميشه سرپا نگه داريد. 
بنابراين، تا حد امكان دانش خود  را دربارۀ 
آن افزايش دهيد. از آموزش شيوۀ استفاده از 
نرم افزار توسط تهيه كننده و اينكه هزينه كرد آن 
ضميمة نرم افزار  بوده است مطمئن شويد (يا 
مى توانيد اين مورد را در نامة محبت آميز خود 
قيد كنيد). از مفيد بودن آموزش هاى استفاده 
از نرم افزار و اينكه آموزش صرفًا يك آشنايى 
10 دقيقه اى معمول با نرم افزار پيش از ترک 

كارمندان فنى نيست اطالع حاصل كنيد.
كارمندان فنى (شما و توليدكننده) بايد از 
سيستم، نسخة پشتيبان تهيه كرده وچند هفته 
قبل از واگذاشتن سيستم به حال خود هر دو 
به  امر  اين  كنند.  اجرا  هم  پا به پاى  را  نسخه 
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سيستم فرصت مى دهد تا به تنهايى كار كند. 
گردد،  برطرف  نواقص  گردد،  رفع  معايب 
شما و ساير كارمندان دربارۀ سيستم آموزش 
وظايف  كه  شويد  مطمئن  و  ببينيد  عميق ترى 
معمول نرم افزار در ارتباط با بهره گيران ناديده 
گرفته نشده است. اگر همة اجزای نرم افزار را 
به يكباره نصب مى كنيد، بهتر آن است به جاى 
نصب يك روزه، مرحله به مرحله پيش رويد. 
هر چند اين امر به معنى طوالنى شدن زمان و  
صرف زمانى بيشتر از حد پيش بينى شده است، 
نرم افزار،  صحيح  كاركرد  از  اطمينان  براى  اما 
فرصت بيشترى را در اختيار شما قرار مى دهد. 
اگر يك شبه برنامه را تعريف كرده ايد خواهيد 
ديد كه انتظارات بهره گيرى آن افزايش يافته و 
درست زمانى كه بايد همه چيز به پايان برسد، 
شما با فشار غيرمنتظره بر سيستم مواجه خواهيد 
شد. انجامش كندتر، سيستم را آهسته و بى هيچ 
خوشبختانه  اما  مى برد،  پيش  كرنايى  و  بوق 
سيستم در اجراى طوالنى، كارآمدتر عمل كرده 

و اشكاالت آن برطرف مى گردد.
به هرحال، هر چه سيستم را دقيق تر طراحى 
كنيد بيشتر بر وفق مراد شما پيش خواهد رفت. 
در آغاز به سادگى بپذيريد كه نرم افزار ممكن 
است با مشكل مواجه شود و اين امر كمترين 
چيزى است كه بايد در انجام رايانه ای كارها 
همة  است  ممكن  كه  پذيرفت  بايد  بپذيريد. 
كارها در يك لحظه خراب شود. يك نسخة 
پشتيبان از برنامه را در محل نگه داريد تا در 
صورت خرابى شبكه از آن استفاده كنيد. از 
تعداد ضرورى نسخه هاى پشتيبان از سيستم 
خود مطمئن شويد هر هفته، هر ماه ، هر شش 
ماه، و هر سال از فايل هاى خود نسخة پشتيبان 

تهيه كنيد. اگر سيستم پرججم و بزرگى داريد 
ضرورى  پشتيبان  نسخه  روزۀ  هر  تهية  شايد 
بر  ضبط  مثل  متفاوتى  روش هاى  به  باشد. 
روى رايانة خدمتكار شبكه بر روى نوار و... 
كارمندان  كرد.  تهيه  پشتيبان  نسخة  مى توان 
فنى مى توانند بهترين روش براى تهية نسخه 

پشتيبان را پيشنهاد كنند.
از تعهد تهيه كننده در قرارداد براى نصب 
شبانه روزى (بيست و چهار ساعته) نرم افزار 
اشكالى  كار  در  اگر  كنيد.  حاصل  اطمينان 
دست  دم  فنى  كارمند  يك  مى خورد  به چشم 
براى رفع مشكالت احتمالى درخواست كنيد. 
يك يا دو نفر ... از كارمندان را مسئول سرپا 
نگهداشتن و روشن بودن سيستم قرار دهيد. 
و  سيستم  خطاى  پيام هاى  از  بايد  افراد  اين 
كه  هستند  كسانى  تنها  بفهمند  موارد  ساير 
مى باشند  تماس  در  فنى  پشتيبان  گروه   با 

(مزيناني، 1375، ص 75-71).

شبكه هاى رايانه اى و بزرگراه هاى اطالعاتى 
در قسمت هاى قبل مشخص شد كه دو فناورى 
كتابدارى  و  كتابخانه  بر  زيادى  تأثير  جديد 
بود  اطالعات  فناورى  آنها  اولين  داشته اند. 
و  رايانه  به كارگيرى  آن  ويژگى  مهم ترين  كه 
است.  كتابخانه  در  كتابخانه اى  نرم افزارهاى 
سبب  بودكه  ارتباطات  فناورى  آنها  دومين 
شد كتابدارى و كتابخانه دچار تحول اساسى 
گردند و دربعضى از كشورها از حالت سنتى 
خارج شده و به صورت كتابخانه هاى مجازى 
به كار گرفته شوند؛ بدين معنا كه با به كارگيرى 
به  مراجعه  بدون  مى توان  ارتباطات  فناورى 
كتابخانه (يا بهتر يگوييم مركز اطالع رسانى) 
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به اطالعات موردنظر دست يافت. ارتباطات 
درمفهوم عام آن از 2600 سال قبل از ميالد 
مسيح تاكنون توسعه و تكامل يافته و سبب 
شده تا فاصلة انسان ها با يكديگر به حداقل 
برسد و در حال حاضر آنچنان دنيا كوچك به 
جهانى»  «دهكدۀ  آن  به  بتوان  كه  مى آيد  نظر 
اطالق كرد. اصطالح «دهكدۀ جهانى» بيانگر 
انسان  براى  مكان  بُعد  كه  است  واقعيت  اين 
ابزارى  مهم ترين  است.  شده  كوچك  بسيار 
گيرد  شكل  واقعيت  اين  تا  شده  سبب  كه 
ماهواره ها  از  اعم  دوربرد  ارتباط  از  استفاده 
و سيستم هاى مخابراتى دوربرد و شبكه هاى 
سرانجام  و  راديويى  و  تلويزيونى  پخش 
اطالعات  شبكة  مهم ترين  كه  است  اينترنت 
مى شود  محسوب  جهان  سطح  در  بين المللى 

(مزينانى، 1375، ص 84-83).

براى  غيركتابى  مواد  ارزيابى  مالک هاى 
كتابخانه 

انتخاب  و  ارزيابى  مالک هاى  بخش  اين  در 
مواد غيركتابى را بيان مى كنيم. البته الزم به ذكر 
است كه از اين مالک ها در انتخاب و ارزيابى 
مواد چاپى و كتابى نيز مى توان بهره برد. امر 
ديگر اينكه اينها تمامى مالک ها نيستند، ولى 
مالک هاى عامى هستند كه در ارزيابى انتخاب 
مالک هاى  كارآمدند.  غيركتابى  مواد  خريد  و 
ولى  دارند،  وجود  امر  اين  براى  نيز  ديگرى 
مالک هاى  ذيل  مالک هاى  كه  مى آيد  به نظر 
مشتركى در امر انتخاب و ارزيابى  محسوب 
امر  شش  راستاى  در  حال  اين  با  مى گردند. 
آنها  كلي  مفاد  به  و  كرده  دنبال  را  بحث 

مى پردازيم. اين شش امر از اين قرارند:

1.  متناسب بودن با كتابخانه و مراجعان،
2. توجه به محتويات موضوعى،

3. سازماندهى مواد،
4. سازماندهى قيمت،

5. بسته بندى، و
6. قيمت.

اكنون جاى دارد تا اين امور را به لحاظ و 
مواردى كه از آنها منبعث مى گردند مالحظه 

نماييم:
1. متناسب بودن با كتابخانه و مراجعان:
- آيا با اهداف كتابخانه هماهنگ است؟
- آيا با نيازهاى مراجعان مناسب است؟

مواد  در  واقعيات  بر  مبتنى  مواد  آيا   -
موجود در مجموعه كتابخانه يافت مى شود؟

- آيا در حال حاضر پوشش بسنده اى از 
ساير مواد وجود دارد؟

ديگر  مواد  با  مى توان  را  ماده  اين  آيا   -
مخزن پيوند داد؟

منابع  به عنوان  بايد  فقط  ماده  اين  آيا   -
مرجع باشد؟

جمعى  استفادۀ  براى  فقط  ماده  اين  آيا   -
طراحى شده است يا انفرادى؟

- آيا اين ماده شكل مناسبى براى مراجعان 
دارد، مثًال اساليد باشد، نه فيلم استريپ؟

- چه نوع محيط فيزيكى موردنياز است، 
وجود  محيط  كردن  تاريك  تسهيالت  مثًال 

دارد؟
- آيا لوازم مناسب در داخل كتابخانه براى 

مراجعات خارج از آن فراهم مى شود؟

2. محتويات موضوعى:
- آيا دقت و صحت عملى دارد؟
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-  آيا اطالعات آن تازه و جارى است؟
-  آيا فاقد سوگيرى است؟ 

-  آيا مضمون برانگيزاننده است و متناسب 
با حساسيت و درک نيازهاى استفاده كنندگان 

معينى فراهم شده است؟
 -  آيا سازماندهى موضوعى منطقى است؟

-  واژگان: آيا واژگان درسطح صحيحى با 
محدودۀ سن گروه موردنظر مناسب است؟

-  مفاهيم: آيا مفاهيم در سطح صحيحى 
براى مخاطبان موردنظر تناسب دارد؟

3. سازماندهى مواد20:
-  فهرست مندرجات و نمايه: آيا دقيق و 

ارائه دهنده ماده اند؟
و  مناسب  آيا  برنوشت ها:  و  عنوان ها    -

دقيق است؟ 
-  روايت متن گفتار جلوه ها (آثار) صوتى:

آيا مناسب و دقيق است؟
-  رويكرد متوازن؛ مثًال فصل هاى (سكانس  
هاس) فيلم سينمايى مربوط به يكديگر داراى 
طول متناسب است؟ آيا از روايت، گفت وگو، 
شده  مناسب  استفاده  شنيدارى  افكت هاى  و 

است؟
-  آيا جايى كه رسانه اى ديگرى مناسب تر 
است، از يك رسانه استفاده شده است؟ مثل 

اساليد، نوار به جاى اساليد، زيرنويس؟

4. سازماندهى فنى21 
و  برانگيزاننده  هنرى،  سازماندهى  آيا    -

توصيفى است؟

از  استفاده  است،  روشن  آيا  كاغذ:     -
ماشين نويسى  آمده،  عمل  به  سفيد  فضاهاى 
و  متناسب  اندازۀكاغذ  شده،  انجام  صحيح 

ارتباط با تصاوير مناسب است؟
-  فيلم: آيا تصوير واضح و داراى كيفيت 
خوب است؟ آيا رنگ و رنگ آميزى استفادۀ 

مناسب شده است؟
و  واضح  درست،  بازتوليد  آيا  صوت:    -
شيوايى انجام شده است؟ اگر همراه با مواد 
بين  مناسبى  همگام سازى  آيا  است.  ديدارى 

صدا و تصوير وجود دارد؟
-  آيا اندازه و شكل فيزيكى آن مناسب 

است؟
قابل  آسانى  به  به كاررفته  نمادهاى  آيا    -

فهم است؟
-  چاپ و برچسب زنى: آيا از فاصله اى 

معقول خواناست؟
مناسبى  راهنماهاى  يا  يادداشت ها  آيا    -

وجود دارد؟
فقط  يا  و  ضرورى  ضميمه،  مواد  آيا    -

ظاهر فريب است؟

5. بسته بندى22 
-  آيا بسته بندى جالب است؟

-  آيا جابه جايى و ذخيرۀ بسته بندى آسان 
است؟

-  آيا بسته بندى بادوام و مرمت آن آسان 
است؟

خودى  به  آن  مندرجات  فهرست  آيا    -
خود گوياست؟

20. Organization of material  

21. Technical organization 

22. Packaging 
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6. قيمت23 
-  ارزش پولى آن چقدر است؟

-  هزينة افزودن آن به مجموعه در زمان 
آماده سازى چقدر است؟

-  آيا اين ماده به زودى منسوخ مى شود و 
يا عمر محدودى قفسه ها دارد؟

مالک هاى  بايد  كتابداران  كرده اندكه  تأكيد 
شخصى را كه نيازهاى مراجعان را منعكس كند 
تدوين كنند براى اشكال به خصوصى، نظير مواد 
رايانه اى  نرم افزارهاى  و  شده  ضبط  شنيدارى 

مالک هاى دقيق ترى بايد تدوين شود.
گرفته  تصميم  مالک ها  درمورد  كه  زمانى 
يا  خط مشى  بيانية  در  آنها  ضابطه بندى  شد، 
خواهد  مفيد  ارزشيابى  فرم  در  آنها  گنجاندن 
ايجاد  موجب  مى تواند  فرم ها  اينگونه  بود. 
اطمينان در رويكرد يكنواخت بررسى كنندگان 
شود و عالوه بر اين مى تواند براى ارجاع آتى 
به منظور جلوگيرى از اينكه همان نسخه مجدداً 
(فادر  گردد  بايگانى  گيرد  قرار  بررسى  مورد 

گيل و بوچارت، 1382، ص 12، 311).
تاكنون به مواد غيركتابى از لحاظ لوازم و 
دستگاه هاى الكترونيكى، به خصوص كامپيوتر 
آنها  انتخاب  طرق  و  نرم افزارها  و  پرداختيم 
به  ما  بحث  نظر  به  كرده ايم.  بررسى  نيز  را 
مواد  به  مربوط  بخش  مهم ترين  لحاظ  اين 
دربارۀ  بحث  به  نياز  كرد  دنبال  را  غيركتابى 
و  عكاسى  دوربين  ويدئو،  قبيل  از  موادى 
تصويربردارى، و ويدئو پرژكتورها از اولويت 
ثانوى برخوردار است كه بايد هر يك درجاى 
اندازه  همين  به  ما  مقالة  و  گردد  بحث  خود 
بسنده كرده تا از تطويل كاسته باشيم. لذا اين 

بحث را در مقالة ديگرى پى خواهيم گرفت.

نتيجه گيری
اكنون كه مقاله به سر آمده، حاصل سخن اين 
مى شود كه على رغم هولناكى انفجار اطالعات 
كه  اطالعات  تمركز  و  تكاثر  مراكز  وجود  و 
و  قدرت  و  اسلحه  منزلة  به  اطالعات  از  گاه 
ثروت استفاده مى كنند و با وجود مخاطراتى كه 
داراست ليكن نبايد پا از حوزه آن بيرون كشيد 
استقاللى  مراتب  به  رسيدن  براى  كه  بايد  و 
فناورى هاى  به  دانش  و  اطالعات  كمالى  و 
و  شد  مجهز  دانشگاه  كتابخانه هاى  در  نوين 
نيز در همين راستا به بحث و بررسى نيازها 
و انتخاب ها و تبعات آن پرداختيم و راه هاى 
ظهور  و  حضور  منفى  تبعات  از  جلوگيرى 
كرديم.  بررسى  دركتابخانه  را  فناورى ها  اين 
درنهايت به انتخاب سيستم، دستگاه هاى نوين، 
الزم  غيركتابى  مواد  به  مربوط  نرم افزارهاى  و 
پرداختيم كه كتابخانه  و ما را يارى مى رسانند 
كه ازقطار بدون توقف اطالعات عقب نمانيم.

پيشنهادات
استقالل  دربارۀ  تا  مى شود  پيشنهاد   .1

اطالعاتى مطالعات كاملى انجام گيرد.
نيازهاى  دربارۀ  تا  مى شود  پيشنهاد   .2
اطالعاتى مراكز دانشگاهى به لحاظ كتابخانه ها 

مطالعات پژوهشى انجام گيرد.
كتابخانه اى  ابزار  كه  مى شود  پيشنهاد   .3
شناسايى  به لحاظ تغييرات مستمرشان مورد 
قرار گيرد تا سرمايه گذارى هاى الزم هر چه 

بيشتر كارآمدى و دوام داشته باشند.
23. Cost
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توسعة  روند  كه  مى شود  پيشنهاد   .4
اطالعاتى به لحاظ نيازها و وابستگى به ابزار 
و  بررسى  مورد  غيركتابى  نرم افزارهاى  و 

پژوهش قرار گيرد.
5. پيشنهاد مى شود كه به لحاظ نرم افزارى 
نحو  به  دانشگاهى  كتابخانة  هر  نيازهاى 
رفع  براى  و  شناسايى  تخصصى  و  پژوهشى 

اين نيازها ارائه گردد.
6. پيشنهاد مى شود تا به لحاظ روان شناختى 
و  كاركنان  روى  بر  عميقى  پژوهشى  كار 
تنش هاى  تا  گيرد  انجام  كتابخانه   مراجعان 
و  مدرن  غيركتابى  ابزارهاى  ظهور  از  ناشى 

نوين به حداقل برسد.
مبـاحـث  تـا  مـى گـردد  پيشنهـاد   .7
معرفت شناختى ناشى از استفاده از كـامپيوتر 
محققان  موردنظر  كتابخانه اى  نرم افزارهاى  و 

و پژوهشگران قرار گيرد.
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