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شناسی با تأکید  تأثیر رایانه و فناوري اطالعات بر علم اطالعات و دانش

 دانشگاه فردوسی مشهد اي افزار کتابخانه بر نرم

1هادي هراتی    

 

 چکیده

امروزه کاربرد رایانهه و ننهاورا اعاعهار در تمهاو علهدو و دانه  ب هرا بهه امهرا عب  هي و             

ههاا متلله     ترین تأث ر نناورا، آسان شدن و سرعت انجهاو ن ای هت   مهم. انکارناپذیر تبدیل شده است

 علم اعاعار و دان  شناسي ن ز از این قاعده مسهلنني ن سهت و بهه علهت    . مرتبط با علدو و دان  است

. اا بهر آن داشهله اسهت    اینکه با ذخ ره، بازیابي، و اشاعه اعاعار سروکار دارد، نناورا تأث ر گسهلرده 

عنهدان خداسهلهاه ایهلي علهم اعاعهار و       ها و مراکز اعاعاتي بهه  ظهدر نناورا و تأث ر آن بر کلابتانه

أث رههاا ننهاورا بهر    تهرین ت  یکي از مهم. اا شد هاا متلل  کلابتانه دان  شناسي، مدجب ظهدر نسل

در ایههن ملایههه کههه بهها اسههلشاده از رو  م ای ههه . اا بهدد  انزارهههاا کلابتانههه ههها، تلههد  در نههرو کلابتانهه 

اا بهه تاریتههه کهاربرد رایانهه در کلابتانهه و       اا و مرور ملدن انجاو شده اسهت، مهمن اشهاره    کلابتانه

پهردازد   هاا متلل  کلابتانه مي ورا بر بت اا ملأثر از نناورا، به تأث ر ننا هاا متلل  کلابتانه نسل

 .گردد هاا دان هاه نردوسي ب ان مي امانت کلابتانهس سلم و درنهایت، س ر تلدیي 

  هاا دان هاه نردوسي، نناورا اعاعار، س ماد اا، کلابتانه انزارهاا کلابتانه نرو  :ها کلیدواژه

  

                                                 
1
 ارشد کارشناس و تهران تحقیقات و علوم واحد ،اسالمی آزاد دانشگاه شناسی، دانش و اطالعات علم دکتری دانشجوی.  
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 مقدمه

رسههاني برداشههله شههده، مرزهههاا  مراکههز اعهها دیدارهههاا کلابتانههه و  در دن ههاا ایکلرون کههي

در چن ن نضایي مل ط اعاعهاتي بهه مهدد     .رنگ شدن است رنله و یا در حا  کم ها ازم ان اعاعاتي آن

نلهاحي،  ) پهذیر شهده اسهت    راحلهي امکهان   یانله  و دسلرسي انسان به اعاعار بهه  آورا ندین گسلر  نن

ها ب  لر مکاني براا ذخ ره اسناد و مدارک و منابع بددند ویي امروزه به مدد  در گذشله کلابتانه. (1911

همهه ایهن   . ا اعاعاتي و ارتباعي بله  اشهاعه و تبهاد  و ن هر اعاعهار م هرا شهده اسهت        ها نناورا

تدانهد بهه دریانهت،     رایانه ابزارا ایکلرون کهي اسهت کهه مهي    . تلدالر مدیدن ماش ني به ناو رایانه است

 .ها بپردازد سازا، کنلر ، بازیابي و انللا  داده ذخ ره

براا کاربرد رایانه در علم اعاعهار  . رناپذیر شده استامروزه کاربرد رایانه در همه علدو انکا

مرکهز اعها    )هاا ایلي این علم ی نهي کلابتانهه    و دان  شناسي باید به کاربرد رایانه در ملل ن ای ت

قبل از پرداخلن به کاربرد رایانه و نناورا در کلابتانه، بهلر اسهت ننهاورا اعاعهار    . پرداخت( رساني

 .ن شددت ری  و اجزاا آن ب ا

 

  تعریف فناوري اطالعات و اجزاي آن

آورا، انباشت، شدد که امکانار الزو را براا جمعهایي اعاق مينناورا اعاعار به نناورا

ملدر نناورا اعاعهار، رایانهه و ارتباعهار از راه دور مهي    . کنندپرداز  و تدزیع اعاعار نراهم مي

دهد و نناورا ارتباعهار از راه دور امکهان   اعاعار را انجاو ميباشند که رایانه کار پرداز  و انباشت 

                         .(1934و آرم ده،   داورپناه) کندپت  و تدزیع اعاعار را م سر مي

تدان سه جزء ایهلي ننهاورا اعاعهار را رایانهه، اعاعهار، و       شده مي با تدجه به ت ری  ارائه

. کننهد  اند کهه در ت امهل بها یکهدیهر عمهل مهي       شده این سه جزء ن ان داده 1در شکل . ارتباعار ناو برد

عهار، عن هر   نناورا اعاعار نلط شامل رایانه و اعاعار ن ست بلکه جهزء مههم دیههر ننهاورا اعا    

بدون وجدد این جزء، اعاعهار  . شدد هاا تدزیع و تباد  اعاعار را شامل مي ارتباعار است که نظاو

انباشهت و ذخ هره    ،و ابزار ذخ هره و پهرداز  آن ی نهي رایانهه، بهدون اسهلشاده خداههد مانهد و درنل جهه         

کهه تبهاد  و    ویي دریدرتي ؛شدد باع  رکدد و از ب ن رنلن اعاعار مي  اعاعار بدون اسلشاده از آن

انللا  اعاعار یدرر گ رد، عاوه بر اسلشاده از اعاعار مدجدد، اعاعار جدید دیهرا ن ز تدی هد  

 .گردد خداهد شد و این نرایند باع  ارزشمند شدن اعاعار مي
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 اجزاا نناورا اعاعار: 1شکل

 

 تاریخچه کاربرد رایانه در کتابخانه

از  9وانهدار بهد   . آغهاز شهد   1340هها از دههه    اا در کلابتانه هاا رایانه نظاواندی ه اسلشاده از 

را  MEMEXاا بهه نهاو    هاا اعاعاتي، ایجهاد یهن نظهاو رایانهه     پردازا درزم نه نظاو پ  هامان نظریه

 (.1933نلاحي، )هاا اعضا و ملاالر بدد ها، پ   نه م را ساخت که قادر به ذخ ره اعاعار کلاب

اتشاق انلاد و  بته  امانهت ،  بهه دی هل حجهم       1390ها از رایانه در دهة  رایج کلابتانهاسلشاده  

انزار ساده بهراا امانهت کلهاب و کنلهر  آن از     زیاد کار روزمره، نتسل ن بت ي بدد که با ته ة ین نرو

لي بهراا ورود و ذخ هرا اعاعهار کلاب هناخ     1390عرا مارک ن ز در اواخهر دههة   . رایانه اسلشاده کرد

یهدرر  بهه  1310انهزار کلابتانهه را از دههة    هاا بت  خ دیي، نروشرکت .مدرداسلشاده قرار گرنت

اا در بسه ارا از  انهزار کلابتانهه  شهاهد تدسه ه و تنهد  ب  هلر در نهرو      1330دههة  . اساسي تدس ه دادنهد 

لشاده از زبهان و بها اسه    DOSانزارهاا کلابتانه در مل ط، عراحي نرو1330تا اواخر دهة . ک درها بدد

یدنسهکد ن هز در همه ن دههه بها       .گرنتها انجاو مي ، و مانند آن9، پر 5، ک د ب س ن4هایي چدن پاسکا 

اا را براا کمن بهه کلابتانهه  انزارهاا کلابتانهترین نروکي از قدای  CDS/ISIS انزارعراحي نرو

انهزار  ایهن نهرو  . بسه ار قهرار گرنهت   هاا ک درهاا در حا  رشد تدی د کرد که مدرد اسللبا  و اسلشادا 

                                                 
3
 . Vannevar Bush 

4
 . Pascal 

5
 . QBasic 

6
 . Perl 
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انهزار نارسهي پهارذ آذرخه  و     انزارههاا دیههر، ازجملهه دو نهرو    تاکندن مبناا عراحي بس ارا از نرو

                       .(1931،  ، ن اط و رجبي حرا) قرارگرنله است( انزار ایرانانزار و ستتشرکت نرو: ندسا)س مرغ 

اا انزارههاا کلابتانهه  عامل ویندوز، عراحان نهرو  ویژه تدس ة س سلمبا تدس ة نناورا رایانه، به 

عرمهه کردنهد؛ بهدین    ( GUI) 1مل دالر خدد را بها رابهط کهاربر گران کهي     1330ن ز از اواسط دهة 

ترا براا ت امل م ان کاربر و نظاو برقهرار   تر و کاربرپسندااا مل ط سادهانزارهاا کلابتانهنرو ترت ب،

انزارههایي عراحهي   اا تا  کردنهد تها نهرو   انزارهاا کلابتانه، عراحان نرو1330در اواخر دهه . کردند

سهادگي از   لدانهد بهه  و ههر کهاربر ب  ( انزارههاا وب پایهه   نهرو )اسهلشاده باشهد    کنند که در مل ط وب قابل

ههاا جدیهدتر از قب هل     منظدر، اسلشاده از زبهان بدین . هرکجاا جهان به نهرست کلابتانه دسلرسي یابد

PHP ،VB.NET ،Cو   حرا) کارگزار بددند، رایج شد -ها که مبلني بر م مارا م لرا ، و مانند آن

                       .(1931دیهران، 

 

 هاي مختلف کتابخانه نسل

ههاا   ها سبب ظههدر نسهل   ورود علم ایکلرون ن و رایانه به حدزه مدیریت اعاعار و کلابتانه

دههي و ههم نظهاو     هاا متلله  کلابتانهه ههم نلهده سهازمان      با حرکت در نسل. اا شد متلل  کلابتانه

  :ها ت ری  کن م پنج نسل را براا کلابتانه تدان م ما مي. اند بازیابي هر دو دسلتد  تغ  ر شده

در ایهن  . گدینهد  قبل از ورود رایانه به کلابتانه را نسل کلابتانهه سهنلي مهي    :نسل کلابتانه سنلي

... ها و دان ها و اسلشاده از برگه وس له قشسه دهي منابع به یدرر ن زیکي است و سازمان ها منابع به کلابتانه

 .شدد ها انجاو مي ها و قشسه دان سلجد در برگهاست و بازیابي بر اساذ ج

هها و   ورود رایانه و انجاو دادن بت هي از خهدمار ماننهد ته هه نهرسهت      :نسل کلابتانه خددکار

 . اا از م ت ار نسل کلابتانه خددکار است انزارهاا کلابتانه ها با رایانه و ظهدر اوی ن نرو سرعندان

 PDFههاا   اا ایکلرون ن و تدی د نایل نزارهاا کلابتانها ظهدر نرو :نسل کلابتانه ایکلرون کي

ههاا ایهن نسهل از     انهزار از ویژگهي   دهي و بازیهابي از عریهن نهرو    هاا چاپي و سازمان از نسته DOCو 

 .هاست، هرچند همهنان کلابتانه در قایب ن زیکي خدد مدجدد بدد کلابتانه

... امل ملن، ت دیر، یدر، نه لم، نل هه و  ورود اندا  منابع دیج لایي ش :نسل کلابتانه دیج لایي

پذیرا باالا اعاعار از  یدرر آناین و دسلرذ اا باع  دسلرسي به منابع به انزارهاا کلابتانه به نرو

                                                 
7
 . Graphical User Interface (GUI) 
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هههاا دیج لههایي   درواقههع کلابتانههه . (1930مرشههدید، ) عریههن مههدیریت روا مللههداا اعاعههار شههد  

یهدرر   ایي بهدده اسهت و منهابع مسهلل ما  بهه     ها از ابلدا بر مبناا دیج ل هایي هسلند که اساذ آن کلابتانه

 .ها انجاو داد تن کلمار و ملدن آن تدان عمل ار جسلجد را در تن شدند و مي دیج لایي تدی د مي

یانلهه از پ دنهدها بهه اسهناد،      اا سهازمان  ههاا مجهازا مجمدعهه    کلابتانهه  :نسل کلابتانه مجازا

اا  ههاا رایانهه   اا از شهبکه  اا و غ ره در ین شهبکه و یها مجمدعهه    هاا داده انزارها، ت اویر، پایهاه نرو

ههایي بهدون دیهدار و ناقهد هرگدنهه       هاا مجازا، کلابتانهه  ؛ بنابراین کلابتانه (1930مرشدید، ) باشند مي

سازا کهرده و شهامل یکسهرا پ دنهد بهه اسهناد و        منابع اعاعاتي هسلند که مل ط ین کلابتانه را شب ه

 .مدارک دیج لایي هسلند

 ها مزایاي استفاده از رایانه در کتابخانه

هاا دسلي به ماش ني مزایهاا زیهادا را بهراا ب هر بهه ارمغهان        اسلشاده از رایانه و تبدیل ن ای ت

 :تدان مدارد زیر را برشمرد ها، مي ازجمله مزایاا اسلشاده از رایانه و نناورا در کلابتانه. آورده است

 و بازیابي اعاعار؛  ذخ رهسرعت، حانظه، و دقت بس ار زیاد در نراهم آورا،  .1

 کارکنان کلابتانه؛ جدیي در ن روا انساني و بازدهي یرنه .2

 پذیرا در برابر ن ازهاا گدناگدن و ارائه خدمار مؤثر به مراج  ن کلابتانه؛ ان  اف .3

 ها؛ ا بت  دسلرسي یکپارچه به اعاعار همه .4

 ؛(اشلراک منابع)هاا اعاعاتي  ها و پایهاه امکان اسلشاده ارزان از اعاعار سایر کلابتانه .5

 سریع؛ امکان روزآمد کردن اعاعار به شکلي .6

 ترین زمان؛ دسل ابي به حداکنر اعاعار  مدجدد در کدتاه .7

ههاا دسهلي و    اا بها نظهاو   ههاا رایانهه   هاا جسلجد و بازیابي اعاعار در نظاو تشاور در رو  .8

 ؛.... اا، ترک بي، نزدین یابي و پذیرا در رو  جسلجد ازجمله جسلجدهاا کل دواژه ان  اف

جسلجدا اعاعار و دسل ابي به اعاعهار مهرتبط از عریهن    تغ  ر در ارائه و نمای  حایل از  .9

 هاا ارتباعي و نراداده؛ ی نن

هاا آنایهن، منهابع    ها، پایهاه اا، شبکه رساني رایانه هاا اعا  نظاو)رساني  بهبدد ومع اعا  .11

 (.دیج لا 
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 آوري و رابطه آن با علم اطالعات و دانش شناسی فن

علمي و )تسه ل و تسریع کار است و ابزار، بدون اعاعار عندان ابزارا در جهت  آورا به نن

آورا، ابزارا در خدمت علم اعاعهار و دانه  شناسهي جههت      ناکارآمد است؛ بنابراین نن( پژوه ي

                       .(1939،  عراقي  ندایي) بازیابي اعاعار و دان  است

 :داده است اا رخ مرحلهها در قایب ین نرایند سه  آورا اعاعار بر کلابتانه تأث ر نن

هها و خهدمار    مهدیریت مجمدعهه چهاپي، انجهاو سهایر ن ای هت      )انجاو کارهاا پ  ه ن : ندسازا .1

هها و انهزای  سهرعت     کاه  هزینهه : م ت ه این مرحله. با اثربت ي ب  لر(  تکرارا کلابتانه

 انجاو کار

اا در  انزارهاا کلابتانه ظهدر نرو. آورا اعاعار  هاا جدید نن کارگ را قابل ت به :ندآورا .2

 هاا گران کي مل ط

آورا و ظهدر مهداد و منهابع    هاا نن واس ه قابل ت ها به تغ  ر اساسي ماه ت کلابتانه :دگرگدني .3

 .(1930مرشدید، ) ها به سمت ایکلرون کي شدن جدید ایکلرون کي  و حرکت کلابتانه

 

 بر نقش کتابدارانآوري  تأثیر فن

تههر بههه جام ههه   در ملهه ط اعاعههاتي جدیههد کلابههداران مههدعي ارائههه خههدمار بهلههر و سههریع   

، بنابراین باید براا اینکه نل  و جایهاه خدد را از دست ندهند همسد با ننهاورا   (1911نلاحي، ) هسلند

هاا ذخ ره  تأث ر پ  رنت ننّاورا، بر مهارر. هاا خدد را بهبدد بت ند اعاعار حرکت کنند و مهارر

ر ن بهه م هاو  بها هها و تغ  هر مدق  هت شهغلي کلابهدار از کلهاب        آن و بازیابي کلابداران و انزای  آگاهي

 .آورا بر نل  کلابداران است اعاعاتي و دان  ورز ازجمله تأث رار نن

  



 

   (1935 ذرآ) 1، شماره 40  ماهنامه ارتباط علمي، دوره 7

 

 هاي مختلف کتابخانه استفاده از رایانه در بخش

علدو ب را است و ایهن  اکنر رایانه داراا کاربردا هاا عمدمي در   :کاربردهاي عمومی

امهروزه  که  3.ا . دا. سي. دوره هاا آا. نراهم شده است 3به مدد نرو انزارهاا آن سب  لر  کاربردها

، ب هانهر اسهلشاده   ادارر براا کارکنان برگهزار مهي شهدد   در  براا عمدو مردو و در بس ارا از مؤسسار

رایانه، اینلرنت، برخي از کاربردهاا متلل  رایانه که بداس ه . وس ع رایانه در حدزه هاا متلل  است

  : ن س  در کلابتانه نراهم شده است، عبارتند ازنرو انزارهاا آوباالخص 

 ...هاا راهنما، راهنماهاا مدمدعي و ها، ته ه کلابهه هاا ادارا، گزار  نامه: 10پرداز واژه

 امدر مایي و حسابدارا، جداو ، ته ه نمددارها، : 11اکسل

 آمدز  و ارائه م لب  :  1پاورپدینت

 هاا خاص کلابتانه مانند منابع سم ي و ب را  ته ه پایهاه داده براا مجمدعه: 19اکسس

 تباد  و اسلشاده از اعاعار : ایم ل و اینلرنت

مدنل ت بت  نراهم آورا تا اندازه زیادا بهه مههارر    :و سفارشات بخش فراهم آوري

ایهن امهدر را جههت    . دارد کارکنان،آگاهي آنان از بازار کلاب و پ ه را سشار  و خرید مداد بسهلهي 

تغ  هر در سهاخلار مهداد    . تهدان بهه کمهن رایانهه انجهاو داد      جدیي در وقهت مهي   سرعت،سهدیت و یرنه

ههاا اعاعهاتي و    اا، پایهاه هاا ن رده و مداد چندرسانه دیسن)هاا ایکلرون کي  اا به نرمت کلابتانه

 .سازا شده است هاا مجمدعه باع  تغ  ر در س است...(  

گ هرا و م هاهده کهرد؛     تدان کل ه مراحل سشار  و خریهد منهابع را پهي    آورا مي وس له نن به

یدرر غ رحضدرا و از عرین وب انجهاو   بنابراین کاربر کلابتانه هنهاو سشار  خرید ین منبع که به

 دهد، ن از به مراج ه حضدرا و یا تماذ تلشني جهت پي گ را سشار  خدد را ندارد و کل ه مراحل مي

. تداند از عرین رایانه شت ي پي گ را نماید پذیرا منبع را مي سشار  و خرید کلاب تا مرحله دسلرذ

ههاا دان ههاه نردوسهي را نهاو بهرد کهه        تهدان س سهلم سهشار  خریهد کلهاب کلابتانهه       براا نمدنهه مهي  

منبهع  اا که  دهنده، امکان سشار ، پي گ را سشار  و م اهده سشار  خدد، تا آخرین مرحله سشار 
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 . Microsoft Office 

9
 . ICDL (International Computer Driving Licence) 

10
 . Word 

11
 . Excel 

12
 . PowerPoint 

13
 . Access 
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هاا دان هاه نردوسي  نرایند سشار  کلاب در کلابتانه  در شکل . قابل امانت یا دسلرذ شدد، را دارد

 . شده است ن ان داده

 

 هاا دان هاه نردوسي م هد نرایند سشار  کلاب در کلابتانه:  شکل

 

ندر ، 14در پایهاه اا ایکلرون کي  ازجمله مگ ایران متلل  ملاالر مجار :بخش پیایندها

انزارههایي جههت ثبهت     نهرو . باشند ارائه مي قابل ...، و 13، ایزیدیر11امراید ، نماملن،19، ایران ژورنا 15مگ

همهنه ن  . دهنهد  اند که کار کاردکس ن ریار را به روشي مکان زه انجاو مهي  شده اعاعار مجار ته ه

همه این . پذیر شده است کانوس له رایانه ام هاا دریانت ن ده ن ریار به گ را و پ ه را شماره گزار 

 .گ رد آورا یدرر مي ها به مدد نن ن ای ت

هاا پ دسله تأث ر  آورا پایهاه اا کردن بت  خدمار نني  و نن رایانه :بخش خدمات فنی

تدانهد   رایانهه مهي  . دههي و انباشهت اعاعهار داشهله اسهت      اا بر ک ش ت و کم ت سازمان کننده دگرگدن

هاا مدمدعي کلابتانه در شکل عاو یا خاص  کاررنله در سر عندان هاا به اژهخداننده را در یانلن کل دو

یارا دهد و با برقرارا پ دنهدهاا مدمهدعي و ارجاعهار متلله ، منهابع مهرتبط را شناسهایي و بهراا         

 . پذیر نماید نده دسلرذناسلشاده ک
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 . Magiran 
15

 . Noormags 
16

 . Iranjournal 
17

 . Emerald 
18

 . Elsevier 
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ههاا   ت و دادهیانلهه، دسهت یانه    ههاا کلاب هناخلي سهازمان    تهدان بهه انبهدهي از داده    امروزه مي

دیههر ن هازا ن سهت کهه     ؛ بنهابراین  (1911نلهاحي،  ) هاا مللي منللل کرد ها را به پایهاه کلاب ناخلي آن

 .اا وارد کرد انزارهاا کلابتانه یدرر دسلي ته ه و در نرو اعاعار کلاب ناسي کلاب را به

کهارگ را رایانهه در    پاسخ به سؤاالر مرجع با سرعت و سههدیت از عریهن بهه    :بخش مرجع

ل ته هه و  امروزه بس ارا از منهابع مرجهع در شهکل ایکلرون کهي قابه     . پذیر شده است بت  مرجع امکان

اندازا م ز مرجع ایکلرون کي خهدمار مرجهع را ارائهه و     تدان با راه تر هسلند؛ همهن ن مي اسلشاده آسان

 .ن از بس ارا از کاربران کلابتانه را از راه دور، مرتشع نمدد

اا منهابع بها    سازا، امکان ارتبهاط رایانهه   عدرکلي انزای  سرعت بازیابي ،حجم باالا ذخ ره به

هها و مهدارد مل هدد دیههر      هاا اعاعار علمهي دیههر کلابتانهه    لابتانه ،دسلرسي به نراوردهخارج از ک

 .اند ویژه بر خدمار مرجع، تأث ر گذاشله ازجمله عداملي هسلند که بر کلابتانه به

اا جههت جسهلجد، امانهت، تمدیهد، و رزرو      انزارههاا کلابتانهه   اسلشاده از نرو :بخش امانت

پذیر شده اسهت؛ همهنه ن امکهان امانهت      هاا ملند  به کمن رایانه امکان منابع، قشسه خداني و گزار 

ازجملهه  . تهر شهده اسهت    هها آسهان   اا کلابتانهه  ههاا رایانهه   اا از عرین جسلجد در نهرسهت  کلابتانه ب ن

کننهده از کلابتانهه، تمدیهد و رزرو اینلرنلهي و راه دور و ن هز       آورا بهراا جام هه اسهلشاده    تسه ار نهن 

 .آورا است رساني به اعضاا کلابتانه از عرین ایم ل و سایر ابزارهاا نن اعا 

 

 اي دانشگاه فردوسی مشهد کتابخانه افزار مراحل تحولی نرم

، در دو (با تأک د بر س سلم امانهت )  نردوسي دان هاه اا کلابتانه انزار نرایند عي شده براا نرو

آورا نراینهد رو بهه    اا ب هان کهرد کهه تلهت تهأث ر نهن       تدان در ین نرایند چهار مرحله دهه اخ ر را مي

 .رشدا را شاهد بدد

کاما  ( بت  امانت)اا  هاا کلابتانه در این مرحله نظاو (: 283قبل از سال )مرحله اول 

هاا عضدیت مجهزا بهراا اعضهاا خهدد      اا داراا کارر هاا دان کده از کلابتانهدسلي بدد و هر ین 

بهراا دان هجدیان تل ه ار    . بددنهد ( دان جدیان، کارکنان و اعضاا ه ار علمهي دان هکده مربدعهه   )

ههاا م هلرک از کلابتانهه مرکهزا و امانهت بها آن        تکم لي و اعضاا ه ار علمي امکهان ته هه کهارر   

ههاا عضهدیت    در این مرحلهه، هنههاو امانهت، کهارر    . اا نراهم بدد اا دان کدهه ها از کلابتانه کارر
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شد و نظهامي بهراا    هاا مت دیي نههدارا مي هاا امانت کلاب در باکس یادرشده به همراه کارر

 .ثبت اعاعار کلاب و اعضا وجدد نداشت

رغ شهرکت  اا سه م  انزار کلابتانه نرو  193از سا   (:2831تا   283از سال ) مرحله دوم

 یهدرر  و بهراا ههر کلابتانهه بهه     Dosهاا دان هاه شد؛ ایبله س سهلم امانهت تلهت     ندسا وارد کلابتانه

یدرر مجزا براا هر  هاا امانت و عضدیت به از ویژگي این مرحله وجدد س سلم. کرد عمل مي 13مجزا

شهد ویهي جههت ورود     یهدرر ملمرکهز انجهاو مهي     ندیسي به اا بدد و هرچند نهرست کلابتانه دان کده

بایسهت گسهلر  و رنهع     ها از پایهاه ایلي به س سلم امانت، هر کلابتانه مي اعاعار کلاب ناخلي کلاب

 . مغایرر رکدردهاا جدید را  جداگانه انجاو دهد

هها هنهدز    مسللر شده بدد در برخي از کلابتانهه  Dosبااینکه س سلم امانت تلت   193در سا  

ههاا   دریکهي دو سها  ب هد کهارر    . شد هاا امانت کلاب به همراه کارر عضدیت نههدارا مي کارر

. شهد  رر عضدیت و ثبت در س سهلم انجهاو مهي   امانت کلاب از رده خارج شد و امانت کلاب نلط با کا

هاا دان هاه در ایهن   هاا دان هاه نردوسي در ملایسه با سایر س سلم دهنده س سلم کلابتانه ن ان 9شکل

ههاا دان ههاه    شهدد، س سهلم   عدر که در این شهکل دیهده مهي    همان. است( 1939تا   193) دوره زماني 

ین این بانن اعاعاتي باهم در ارتباط و وابسله بهه ههم   داراا ین بانن اعاعار اعضا هسلند و از عر

ههاا دان ههاه هه ر ارتبهاعي      هاا دان هاه عاوه بهر اینکهه بها س سهلم     هسلند ویي س سلم امانت کلابتانه

اا دیهر هم ازیلاظ اعاعار اعضا مرتبط ن سلند و هرکداو براا خدد  هاا دان کده ندارند، با کلابتانه

 . اا دارند داگانهبانن اعاعار اعضاا ج

 

 هاا دان هاه هاا دان هاه نردوسي در ملایسه با سایر س سلم س سلم امانت کلابتانه:  9شکل

 1939ایي   193در دوره زماني 
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 . Single 
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در ایهن دوره زمهاني، س سهلم امانهت      (:2838تا نیمهه اول   2831از سال ) مرحله سوم

اا و نلط از عرین کلابتانهه مرکهزا بهراا     شبکهیدرر  کلابتانه تلت ویندوز ارائه شد و عضدیت به

انهزار امانهت    ها یدرر گرنت و گسلر  و رنع مغایرر رکدردهاا کلاب هناخلي در نهرو   تماو کلابتانه

. گرنهت  اا انجهاو مهي   ههاا دان هکده   یدرر یکپارچه تدسط کلابتانه مرکهزا بهراا تمهاو کلابتانهه     به

ههاا دان ههاه ت هک ل یهن شهبکه بها        د کلابتانهه شهد  م اهده مي 4عدر که در شکل یدرر همان بدین

هاا دان هاه، داراا ین بانن اعاعار اعضا بدد  س سلم کلابتانه. مرکزیت کلابتانه مرکزا را دادند 

یهدرر یهن نایهل در س سهلم      نهاو دان هجدیان بهه    و اعاعار اعضا در ابلداا سا  تل  لي ب د از ثبت

 . شد مي 0 کلابتانه آپلدد

شد ویي  ها و عضدیت تدسط کلابتانه مرکزا انجاو مي مل ار مربدط به کلابدر این مرحله ع

عهدو سهازگارا   . کرد هاا دان هاه ن ای ت مي یدرر جدا از سایر س سلم اا به همهنان، شبکه کلابتانه

ترین م ایب این دوره  از بزرگ... هاا دان هاه ازجمله آمدز ، تغذیه و  س سلم کلابتانه با سایر س سلم

 .ي بددزمان

 

 هاا دان هاه  هاا دان هاه نردوسي در ملایسه با سایر س سلم س سلم امانت کلابتانه:  4شکل

 1939ایي ن مه او   1939در دوره زماني 

 

تهدان بهه مهدارد زیهر      هاا دان ههاه مهي   ازجمله م ایب عدو سازگارا س سلم کلابتانه با س سلم

 : اشاره نمدد

انللایي  ،امانت به خاعر تغ  ر وم  ت دان جدیان مهمان هاا تکرارا در س سلم وجدد عضدیت .1

 هاا تکرارا؛ و درنل جه امکان سدءاسلشاده احلمایي از این عضدیت... و
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 . Upload 
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 کردند؛  ناو مي ن از به مراج ه حضدرا جهت عضدیت براا دان جدیاني که دیرتر ثبت .2

نهاو و   ت تکم هل ثبهت  به دی هل انلظهار جهه   ها و زمان اسلشاده از کلابتانه  عدالني شدن عضدیت .3

مههر هرسها  بهه عهد       0 که م مهدال  تها   آپلدد نایل نهایي اعاعار اعضا در س سلم کلابتانه، 

 انجام د؛ مي

ن از به ویرای  بس ارا از ن لدهاا اعضا بهه دی هل عهدو سهازگارا س سهلم امانهت کلابتانهه بها          .4

 س سلم آمدز  دان هاه؛

گرنهت امکهان    روزرسهاني یهدرر نمهي    بهه  در خ دص رکدردها یا منابع جدید تا گسلر  و .5

 جسلجد و امانت کلاب وجدد نداشت؛ 

روزرسهاني   اا که ب ن گسهلر  و بهه   امکان ایجاد رکدردهاا کلاب ناخلي م ابه  به دی ل نایله .6

 .گرنت منابع یدرر مي

م هکاتي کهه در س سهلم امانهت      (:تهاکنون  2838از نیمه دوم سهال  )مرحله چهارم 

ههاا دان ههاه و هزینهه     ها عدو سهازگارا بها س سهلم    ترین آن س مرغ شرکت ندسا وجدد داشت که مهم

هاا دان هاه نردوسهي تدسهط مهندسه ن مرکهز ننهاورا       پ ل باني آن بدد، باع  شد که س سلم کلابتانه

این س سلم که بر پایه . و عراحي شددسازا  اعاعار و ارتباعار و با همکارا گسلرده کلابداران بدمي

رسهاني و   س سهلم یکپارچهه مرکهز اعها     )یدرر کاما  سشارشهي بهدد، سه ماد     و به  PHPندیسي برنامه

 : تدان مدارد زیر را ناو برد ازجمله مزایاا س ماد مي.  ناو گرنت( نردوسي کلابتانه مرکزا دان هاه

نهاو   دان جدیي که در س سلم آمدز  دان ههاه ثبهت  عدو ن از به انجاو نرایند عضدیت، زیرا هر  .1

 کند بانایله عضد کلابتانه است؛

ملض  حساب کند و به حساب عضد با دان هاه، حلما  باید با کلابتانه هم تسدیه در هنهاو تسدیه .2

 شدد؛ تسدیه با دان هاه، عضدیت کلابتانه ن ز یغد مي

شده  کاما  سشارشي عراحي... ارشار و س سلم هاا کلابتانه شامل س سلم امانت، ن ریار، سش .3

وجهدد  هاا آن با تدجه به ن از کلابتانه، در ههر زمهان    ترین قسمت و امکان تغ  ر حلي در جزئي

 دارد؛

ندیسهي کلهاب،    ملض نهرسهت  ندیسي حایل شد ازجمله به تغ  رار زیادا در قسمت نهرست .4

 رکدرد آن در س سلم ظاهرشده و ن از به گسلر  و روزآمدسازا منابع ن ست؛ 
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راه اندازا س سلم ثبت سشار  خرید منابع و امکان پي گ را سشار  به یدرر ایکلرون کهي   .5

 ؛( شکل )تا مرحله امانت از عرین پدرتا  

حساب به یدرر  ها، از جمله انجاو کل ه مراحل تسدیه ایجاد تغ  رار زیاد در قسمت پایان نامه .6

 ایکلرون کي و هماهنگ شدن س سلم کلابتانه با سامانه ثبت پروپدزا ؛

ههاا   اا و درنل جه کاه  هزینه انزارهاا کلابتانه کننده نرو هاا ارائه عدو وابسلهي به شرکت .7

 ي س سلم؛ نههدارا و پ ل بان

 . هاا دان هاه است سازگارا آن با س سلم( س ماد)ترین مزیت س سلم جدید  مهم .8

ها  بردارا از س ماد، س سلم کلابتانه شدد پس از ایجاد و بهره دیده مي 5عدر که در شکل  همان

داراا یهن بانهن اعاعهاتي اعضها     در نل جهه  و ند هاا دان هاه ت ک ل ین شبکه را داد با سایر س سلم

ههاا دان ههاه ازجملهه س سهلم یکپارچهه       باشند که هرگدنه تغ  ر در م ت ار اعضا در تماو س سهلم  مي

 .گردد ن ز اعما  مي( س ماد)دان هاه مرکزا  کلابتانهرساني و  مرکز اعا 

 

 هاا دان هاه نردوسي یکپارچه شدن س سلم امانت کلابتانه:  4شکل

 1939هاا دان هاه از ن مه دوو  با سایر س سلم 
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 نتیجه گیري

کلابتانهه هها و   . نناورا باع  تلد  در ن ای ت هاا علم اعاعار و دان  شناسي شده اسهت 

مراکز اعا  رساني از نناورا ب ندان ابزارا براا انجاو سریع و مؤثر ن ای ت هاا بت  ههاا متلله    

ورا منابع اعاعاتي کلابتانه ها به راحلي و از راه دور قابهل جسهلجد،   به مدد ننا. خدد اسلشاده مي کنند

با گسلر  نناورا در کلابتانه ها و مراکز اعا  رساني، کلابهداران بایهد   . بازیابي و حلي اسلشاده هسلند

  .به آمدز  و نراگ را آن رو آورده و خدد را با آن ونن دهندو  حرکت کنندهمسد با نناورا 

، کهه بها   (سه ماد )س سلم یکپارچه مرکز اعا  رسهاني و کلابتانهه مرکهزا دان ههاه نردوسهي      

، دان ههاه نهراهم شهده   و کلابهداران  مرکز نناورا اعاعهار و ارتباعهار   منت   ن همکارا گسلرده 

کلابهداران و اسهلشاده   ) کهاربران کلابتانهه  سله است بسه ارا از ن ازههاا اساسهي    تدانتلت تأث ر نناورا 

که قبا با وجدد نرو انزارهاا شرکت هاا ملشرقه امکان پهذیر نبهدد و یها بهه سهتلي امکهان       -( دگانکنن

نهرو  » 1 در آینده اا نزدین شاهد رونمایي از نسته اندروید. برعرف کندرا  –انجاو آن نراهم مي شد 

دمار این نرو انهزار  تا کاربران بلدانند از عرین تلشن هاا همراه خدد از خ ،ن ز خداه م بدد «انزار س ماد

 .اسلشاده کنند... و  ،رزرو منابع و از جمله جسلجد، تمدید،

  

                                                 
21

 . Android 



 

   (1935 ذرآ) 1، شماره 40  ماهنامه ارتباط علمي، دوره 15

 

 منابع

.  رساني و اعا   کلابدارا  دایراایم ارف(. 1931. ) ، ملمدحسن ، و رجبي ، ن اط، نرگس ، عباذ حرا 

 .  ایران  اسامي  جمهدرا  ملي  کلابتانه:  تهران

 .  دب ز :  تهران.  و جام ه  اعاعار(. 1934. )، ملمدرما، و آرم ده، م  دمه داورپناه 

. برخي از زم نه هاا تأث ر نن آورا ندین بر کار کلابتانه ها و کلابداران(. 1911. )اهلل نلاحي، رحمت 

 . 99–43، (4. )کلابدارا و اعا  رساني

: تهران. شناسي رساني تا علم اعاعار و دان  از کلابدارا و اعا (. 1939. )، غامرما عراقي  ندایي 

 . چاپار

 . بابل: علدو رایانه. عراحي و پ اده سازا کلابتانه ایکلرون کي(. 1930. )مرشدید، نجمه 

  

 

  



 

   (1935 ذرآ) 1، شماره 40  ماهنامه ارتباط علمي، دوره 16

 

Impact of information technology and computer on knowledge and 

information science with an emphasis on Libraries software of 

Ferdowsi University of Mashhad 

Abstract 

Nowadays the use of computers and information technology in all science 

and human knowledge has become natural and undeniable. The most 

important the impact of technology, is ease and speed of doing various 

activities related to science and knowledge. Knowledge and Information 

Science isn't exception also, and because is concerned whit the storage, 

retrieval, and dissemination of information, technology has great impact 

on it. The advent of technology and its impact on libraries and 

information centers as the main origin of knowledge and information 

science, was caused the advent of library different generations. One of 

The most important the effects of technology on libraries, was 

development Libraries software. This paper is done using library study 

and review of the literature and Referring to the history of Computer in 

the library and library different generations, Survey The impact of 

technology on the departments of the library different. Finally, was 

Explained the Loan system development of Ferdowsi University libraries. 

 Keywords: Libraries software, Ferdowsi University libraries, information 

technology, SEMAD  

 

 


