
 

 
  شماره اول دوره پنجم

 ١٣٨٤شهريور  ٢٦: تاريخ انشار اين مقاله
  

  
 )S.P. Singh(سينق. پي.اس: نويسنده

 زهرا بتولی: ترجمه 
 دانشگاه علوم پزشکی کاشان  کارشناس کتابداری و اطالع رسانی پزشکی  

 :چكيده
در ایـن مقالــه بـه طــور خالصه تاثير تکنولوژی اطالعات بر مدیریت مجموعه در کتابخانه ها و همچنين روی نقش کتابداران شرح

عوامل موثر مدیریت مجموعه در کتابخانه ها و تاکيد بر این نکته که ما نياز به تغيير سياست مدیریت مجموعه. داده مــی شــود 
فراهم کردن اطالعات و دسترس پذیری قالبهاي الکترونيکی مختلف در این مقاله سعی شده پيرامون            . داریم بحث خواهد شد     

مثــل منــابع پيوســته ، دیســک فشــرده ، منــابع اینتــرنتی و وب ســایتها همــراه بــا معيارهــای ارزیــابی آنهــا و همينطــور در مــورد
 .سودمندی دروازه های موضوعی و مقایسه ساختار هزینه منابع الکترونيکی متفاوت بحث شود

  
 : مقدمه

معاف از تغييرات قــانون طبيـعت اســت، همانگونــه کـه هــم اکنـون در کتابخانه ها شاهد آن هستيم کتابخانه ها نيز                    تغييـرات ،   
این نوشته محاسبه ای است از سرعت گسترش فناوریهای اطالعات که تقریبا روی تمام فعاليتهای کتابخانه ها موثر. نيسـتند  

صحبت کرد این عقيده مسخره به ] ١"[جامعه بدون استفاده از کاغذ      "چنــد دهــه قبـل ، موقعی که لنکاستر در مورد               . هســتند  
مــا یــک قــدم بـه طرف جامعه بدون کاغذ می رویم جامعه ای که بيشتر کتابخانه های بزرگ خصوصًا کتابخانه. نظـر مـی رســيد      

این مسير پيموده شده آغاز. هــای تخصصــی بودجـه جداگانـه ای جـهت گســترش مجموعـه الکتـرونيکی اختصــاص مــی دهنـد                          
در این زمان چنين کتابخانه. جایــابی یــک مجموعــه بــزرگ بـا پســتهای گســترده ، دارای اهــميت بــزرگی برای کتابخانه هااست                 

اما امروزه در یک محيط الکترونيکی جایگاه فيزیکی اطالعات. هــایی مـی تواننـد نيازهای کاربران را با مجموعه خود برآورده کنند                  
  )Harloe and Budd , ١٩٩٤( نسبت به دسترسی به اطالعات دارای اهميت کمتر است 

 
 :گسترش مدیریت حافظه مجازی

دو واژه ای کــه اگــر چــه بــا هــم متفـاوتند وليکن تقریبا مترادف مورد استفاده قرار می گســترش مجموعــه و مدیــریت مجموعـه        
، اما مدیریت  با توجه به نيازهای جاری و احتياجات آینده             کتابخانه   گســترش مجموعــه ، انتخــاب و فــراهم آوری مـواد            . گيــرند 

شامل مدیریت استفاده از مجموعه ، ذخيره مدیریت مجموعه    . مجموعـه چيـزی فراتـر از ســاختن مجموعــه بــه تنهـایی است                      
نمونه و الگوی کتابداری به طور واضح تغيير پيدا کرده. سازی ، سازماندهی ، و در دسترس پذیر ساختن آن برای کاربران است                       

در حــال حاضــر کتـابداران بيشــتر عالقــه منـد بــه مدیـریت مجموعه اند تا. گونــاگون و متفــاوت شـده اسـت       و نقــش کتــابداران ،    
آنها به منظور اداره کردن ميان. آنهــا بيشــتر بــه عنــوان یــک مفســر اطالعـات عمل ميکنند تا یک گزینشگر                . گســترش مجموعــه   

برشــی سيســتم چـاپی و سيســتم اطالعــاتی الکتـرونيکی بــه وسـيله بـه کـاربردن مهارتهــای برنامه ریزی ، انتخاب ، تحليل و
 )Branin, ١٩٩٤( . باشند] ٣"[مدیران دانش"، ] ٢"[مدیران مجموعه"همکاری مجموعه ، تمایل دارند به جای 

باعث شده تا توجه و فکوس روی مدیریت چاپی محلی دورتر شود ، با این وجود" مجموعه"بــرای  " دانــش"آگـر چـه جانشــينی     
و سپس انتخاب ، سازماندهی ، و) چاپی و الکترونيکی   ( کتــابداران هنـوز هــم مسـئول بررسی تمامی منابع اطالعاتی جامعه                     

 )Branin , 1994. (نگهداری منابع تشکيل دهنده مجموعه دانش هستند
 

  
 :عوامل موثر بر مدیریت مجموعه

عواملي مثل تحقيقات ميان رشته ای درون حوزه یا ميان حوزه. اخيرًا فرایند مدیریت مجموعه چالش انگيز و پيچيده شده است                

 *مدیریت مجموعه در محيط الکترونيکی
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، گوناگونی و تغيير نياز های کاربران ، کثرت قالبهاي مواد که ناشی از پيشرفت تکنولوژیکی و محدودیت های بودجه ای] ٤[ای
اساس فعاليتهای مدیریت مجموعه شامل تحليل نياز کاربران ، ارتباطات بين کتابخانه.اســت ، وظــایف را مشــکل ســاخته است    

، گســترش خــط مشی ، بودجه ریزی و تخصيص منابع ، گفتگو و مذاکرات قراردادها ، کالن ارزیابی] ٥[ای یـا درون کتابخانــه ای      
مجموعه این.   )Friend, 2000.(مجموعـه ، ریـز ارزیـابی انتخـاب ، نگهــداری یــا وجيــن مجموعه ، و ارزیابی سيستم می باشد                      

فعاليتهــا پيشــرفت خواهــد کـرد همـانطور کــه محصــوالت ارتبــاطی و اطالعــاتی جدیـد امکــان دسترسی به اطالعات ارتباطی را
 .افزایش می دهد

گلنـدا تورنتـون مدیـر کتابخانــه دانشــگاه دولتــی کلوالنـد مطـالبی در مــورد تـاثير منــابع الکتــرونيکی بر مجموعه سازی ، گزینش
او افزایش مجموعه منابع الکترونيکی را پيش ینی می کند و پيشگویی ميکند که اهميت اشتراک. موضـوعی ، و اشــتراک دارد     

زیرا منابع الکترونيکی به آسانی می توانند. بــه عـلت تفــاوت منــابع الکترونيکی نسبت به منابع سنتی افزایش پيدا خواهد کرد                      
که این ناشی از. او اضــافه ميکنــد کــه نقــش گزینشـگران بـه شـدت تغيير پيدا خواهد کرد                        ). Nisonger ,٢٠٠٠. (تقســيم شـوند    

کــاهش بودجــه محــلی تـحت کنترل و این واقعيت که انتخاب منابع الکترونيکی گرایش پيدا ميکند به یک فعاليت گروهی نسبت
 .شخصی به یک فعاليت 

  
 :خط مشی مدیریت مجموعه و نياز برای تغييرات

خط مشی به . یعنی مجموعه ای از رهنمودهای در نظر گرفته شده و رشد یافته برای مقاصد خاص                     ] ٦"[خــط مشــی "کلمــه  
خط مشی مدیریت مجموعه. شـکل فرمول در آوردن و تنظيم کردن بيانيه ماموریت سازمانی و برنامه استراتژیک در ذهن است                          

یک خط مشی خوب ميتواند در مورد هماهنگی نزدیک. و خاص سازمان داشته باشد          بــاید پيونــد نـزدیکی بــا برنامـه هـای عام             
و الزم است. ميان نگهداری کامند و خدمت که این دو به عنوان وسایل برنامه ریزی برای مدیریت هستند ، اطمينان حاصل کند                                   

کتابخانه ها وارد عصر الکترونيک ميشوند در نتيجه نياز به. اولــویتی بـرای سازندگان خط مشی و مجریان آن در نظر گرفته شود                    
به هر حال یک خط مشی دسترسی الکترونيکی باید به منظور بيمه کردن. خــط مشــی دسترسـی یکپارچـه به اطالعات دارند              

 .نگهداری اطالعات و دسترسی هميشگی برای جستجوکنندگان اطالعات ، یک خط مشی بایگانی هم داشته باشد 
  
 :قالبهاي الکترونيکی و ارزیابی آنها 
دیسک فشرده ،. هــم اکنـون تعــداد زیـادی قالبهاي الکترونيکی که ناشی از ظهور فناوریهای جدید است در دسترس هستند                            

در واقع قطع بودجه ها و افزایش. مجلــه الکتــرونيکی ، کتــاب الکتــرونيکی و شـبکه جهــانی وب جـزء پيشـرفتهای اخيـر هستند                         
هزینــه مــواد بـاعث شـده که منابع الکترونيکی و شبکه ها برای کتابداران جذاب تر شود و آنها نيز بيشتر به سيستم پيوسته ،

پيشرفتهای الکترونيکی آنقدر با سرعت زیاد اتفاق می افتد. بــانک اطالعاتی الکترونيکی و کارگزاران تجاری اعتماد و تکيه کنند                 
بيشتری جهت استفاده دارد و ] ٧[کارایی –کــه نــمی توانيــم تــعيين کنيـم که چه قالبی باید خریداری شود ، چه ابزاری هزینه                 

 .کارایی بيشتری برای استفاده آینده خواهد داشت–چه قالبی هزینه  
  

 :]٨[خدمات جستجوی پيوسته
وارد بــازار شد ، خدمات جسنجو و اطالع رسانی پيوسته بود که ١٩٦٠اوليـن شــکل ابــزار اطالعــاتی الکتـرونيکی کــه در دهــه                   

بــا اســتفاده از ایــن امکــان ، انکهــای اطالعاتی روی. فــراهم شـد     توســط ميزبانـانی مثــل دایـالوگ ، بـی آر اس ، اس دی اس                  
سيســتم کــامپيوتر ميزبـان نصـب شــده و بدین وسيله امکان جستجو برای کاربران شخصی یا کتابخانه به طور رایگان ارائه می

و بـا اسـتفاده از کامپيوتر و کانالهای ارتباطی به وسيله سيستم رایانه ميزبان ] ٩[کــاربران بــا اســتفاده از ارتبــاط تعـاملی          . شـد 
کارایی و کاربر -امکــان جسـتجوی پيوسـته در ابتـدا خيــلی گــران و هزینـه بر بود اما به تدریج از لحاظ هزینه                                  . جســتجو ميکــردند  

.در نتيجــه کــاربر نهـایی بـه راحتی قادر به جستجو در پایگاه داده ها های پيوسته می شود                       . رشــد پيــدا کــرد  ] ١٠[پســند بــودن 
بعضی از مشهورترین این. خدمات جستجوی پيوسته به دليل جامعيت اطالعات که در دسترس قرار دارند خيلی محبوب شدند                        

 .می باشند DialogeWeb، OCLC FirstSearch ، STN Easy ، Ovid online and LexisNexisخدمات مثل 
  

 : معيار انتخاب
 )Rowley( و رولي) Rowlands( و رونالدز)Forrester(بر اساس نظر فوستر  

Forrester and Rowlands (1998) and Rowley (1998) 
 .نکات مهم زیر باید هنگام انتخاب یک سرویس جستجوی پيشرفته مورد توجه قرار گيرد
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 شمار بانکهای اطالعاتی عرضه شده 
 امکانات جستجو و بازیابی

 )رابط کاربر ساده و پيشرفته] ( ١١[رابط جستجو
 ساختار بانک اطالعاتی و قالب پيشينه

 هزینه
 زمان الزم جهت گسترش امکانات جستجو

 امکان جستجو بين بانکهای اطالعاتی
 وسایل ارتباطی

 خدمات پشتيبانی
 ]١٢[امکانات اضافی مثل خدمات آگاهی رسانی جاری

کاربران باید در ایجاد.موقـع دسترســی بــه ایـن خدمــات کــاربر نيــاز به آشنایی با رابط جستجو و حق انتخاب انواع جستجو دارد                          
و توانایی موشکافی یک راهبرد جستجو را در حاليکه از این خدمات استفاده می کنند. راهبــرد جسـتجو مهــارت داشــته باشند        

زیــرا اگــر کاربری برای مدت طوالنی از خدمات پيوسته استفاده کند ،.راندمـان و کــارایی ، نکتـه مهــمی اســت        . داشــته باشـند   
و حتی بعضی. اگر چه ، قيمت خدمات جستجوی پيشرفته در حال پایين آمدن است             . مســلما هزینــه خدمـات بــاال خواهــد رفت      

 .بانکها که جهت ارائه خدمات خود حق الزحمه ای دریافت ميکردند هم اکنون خدمات خود را بدون هزینه ارائه می کنند
  

 :]١٣[دیسک فشرده
از این قالب. به رشد سرسام آور خود همچنان ادامه داد        ١٩٩٠معرفی و تا دهه    ١٩٨٠فنــاوری دیسـک فشــرده در اواسط دهه         

اگر چه. بيشـتر جــهت اسـتفاده از منــابع مـرجع مثل دایره المعارفها ، فرهنگهای لغت ، راهنماها و امثال آن استفاده می شود                                   
کارایی –سـرمایه گــذاری ابتــدایی دیســک فشــرده زیـاد اسـت اما از آن جهت که از لحاظ شمار کاربران محدودیت ندارد هزینه                                       

دیسک فشرده را ميتوانيم روی یک کامپيوتر شخصی و بوسيله. دیســک فشرده به دو صورت قابل استفاده است          . زیــادی دارد 
همـچنين ميتوانيــم آن را روی یک شبکه محلی نصب کنيم تا شمار زیادی از کاربران. گــرداننده دیســک فشــرده اسـتفاده کنيــم       

تقاضـا بــرای فنــاوری دیســک فشرده رو با افزایش است و بيشتر کتابخانه ها عرضه کننده وسایل. بتواننــد از آن اســتفاده کننــد   
 .اطالعاتی روی دیسک فشرده هستند

  
 :معيارهای انتخاب دیسک فشرده

 )LaGuardia and Huber(الگارديا و هابر 
LaGuardia and Huber (1992) 

کتــابداران بـه هنگام انتخاب دیسک فشرده به نصب آسان ، قيمت منصفانه ، تکنيکهای خوب پشتيبانی و پيشـنهاد مـي آننــد       
 .محدودیتها و شرایط منصفانه مجوز دیسک فشرده توجه کنند 

 )Rowley and Slack(و رولي و سالك) Mambretti(، مامبرتي)Chowdhury(چاودهاري
Chowdhury (1999), Mambretti (1998) و Rowley and Slack (1997)  

 :پيشنهاد مي آنند ارزیابی دیسک فشرده براساس موارد زیر صورت گيرد

 اعتبار ناشر 
 محتوا و پوشش بانک اطالعاتی

 جاری بودن بانک اطالعاتی و بسامد روزآمد کردن
 کيفيت فناوری ، شامل بودن راهنمای کاری و پشتيبانی کاربر

 نوع و اقتضاء اطالعات
 پرمایگی و یا محتوای تخصصی

 ]١٤[درجه تعاملی
 تسهيالت و سرعت دسترسی به اطالعات

 عمر مفيد محصول
 ]١٥[رابط کاربر
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 استاندارد کردن
 هزینه

 تسهيالت مورد نياز

 :منابع اینترنتی 
دورنمای جدیدی را برای جستجو کنندگان ١٩٩٠اینترنت در دهه   . تعـریف شــده اســت    " شـبکه شــبکه هـا      " اینتــرنت بـه عنـوان      

اینتــرنت یــک توزیع کننده وسيع و یک وسيله تجاری و محبوب ارتباطات شده است که قابل دسترسی برای. اطالعــات بــاز کــرد  
[در حال حاضر ميزان زیادی اطالعات به وسيله اشخاص و سازمانها از طریق شبکه جهانی وب                        . ميليونهــا فــرد و سـازمان است      

 .گروه زیادی از منابع مرجع بدون هزینه روی وب قابل دسترس هستند. ، در دسترس ساخته شده است] ١۶
  

 :معيار انتخاب

اگرچه منابع الکترونيکی. معيارهــای انتخـاب ابزارهــای اینتـرنتی تکــامل یافته از معيارهای تعيين شده برای مطالب چاپی است                 
نيـاز بــه مجموعــه وسـيعی از معيارهـا جــهت پوشــاندن تغييرات منظمی که در محصوالت و روشهای دسترسی آنها اتفاق می

 )(Pratt et al. , 1996: منابع اینترنتی بر طبق موارد زیر ارزیابی شوند)( Davis, 1997. افتد دارند

 کيفيت ، چگونگی و اعتبار محتوا 
 اهميت پوشش دهندگان منابع 

 ]١٧[جامعيت و تماميت
 درجه ارتباط اطالعات

 استفاده آسان
 ثبات و پایداری

 هزینه و حق مولف
 نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نياز

 :مشکالت استفاده از منابع اینترنتی

اگـر چـه اینتــرنت بـه عنــوان یــک ابــزار مناسب جهت استفاده پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته ، با این وجود اینترنت نيز بدون
عالوه بر. یکی از این مشکالت اطالعات بازبينی نشده و یا ویرایش نشده ای است که در اینترنت موجود است              . مشکل نيست

.ایــن به دليل کثرت وب سایتهای موجود کاربر نمی تواند ليست کاملی از آدرس آنها را جهت دسترسی مستقيم داشته باشد                          
در نتيجــه جــهت جستجو و بازیابی اطالعات از موتور جستجوها استفاده می کند که در اغلب مواقع ممکن است در بين شمار

عالوه بر این به دليل پویا بودن. زیادی از سایتهای بازیابی شده نياز به انتخاب مجدد جهت به دست آوردن اطالعات مفيد باشد                   
یکی دیگر از مشکالت اینترنت سرعت پایين. اینتــرنت ســایتهای بسـياری بـدون هيچگونـه اطالع یا هشداری ناپدید می شوند                 

 .دسترسی به اطالعات است هنگاميکه کاربران زیادی به طور هم زمان به اینترنت متصل می شوند
  

 :معيار انتخاب سایتها ی وب
 )Sweetland(و سويتلند) Spiller(، سپيلر)Singh(، سينق)Chapman(چاپمن

Chapman (2001), Singh (2003), Spiller (2000) and Sweetland (2000),  
 

 :هنگام ارزیابی وب سایتها کاربران باید موارد زیر را امتحان کنند و مورد بررسی قرار دهند پيشنهاد مي آنند
تامين کنندگان مالی سایتها ضامن اصلی جاری بودن و اعتبار سایتها هستند که آنها ممکن است یک سازمان دولتی ، :اعتبار

که در واقع آنها مسئول قرار دادن اطالعات روی وب. موسسـه آموزشــی و یـا یــک ســازمان در یک ناحيه موضوعی خاص باشد                  
ميتوانــد یــک نویسـنده شــناخته شــده ای باشد که از طریق بررسی و کنترل آثار دیگری از او که روی وب موجود کــه  . هســتند

آدرسهای ایميل و شماره تلفن نویسندگان و ناشران می تواند در اعتبار دادن به اطالعات و. اســت ميتــوان به اعتبار او پی برد            
 .منابع کمک کند
بنابران هدف سایتها باید به دقت مورد. سـایتهای وب ميتواننــد در بيـان مقاصــد خـود گمراه کننده باشند                   :دامنـه / هــدف، پوشـش

دامنــه و پوشـش سـایتها نيــز الزم اســت بر حسب تنوع و کيفيت منابع پوشش دهنده آنها بررسی وکنترل. ارزیــابی قــرار گيــرد 
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 .شوند
اگـر چه دقت سایتها به سادگی قابل تعيين کردن نمی باشد اما بررسی جزئی دقت یک قسمتی از اطالعات :دقــت و درســتی

یک نشانه مثبت برای سایتهای وب این است. کــه روی سایت وب عرضه ميشود می توانند نشانه ای از دقت آن سایت باشد                     
کــه آنهـا ليستی از منابعی را که اطالعات خود را طبق آنها عرضه ميکنند روی سایت وب خود بياورند در واقع این دعوتی است

همچنين این عمل عالمتی است جهت نشان دادن تالش سایت برای. بــرای کـاربران بــه منظــور پيشــنهاد اصالح و غلط گيری               
 .روزآمد کردن خود
یک سایت وب ممکن است حساس به نرم. دسترس پذیری یک سایت وب یک مسئله قابل تامل و مهم است                   :دسترس پذیری

دسترسی. شمار تصاویر روی سایتهای وب تاثير مهمی روی سرعت دسترسی به آن دارد                  . افــزار یــا حســاس بــه مرورگر باشد    
بنابراین کاربر جهت دسترسی به سایت می تواند رمز عبور) و ورودیه     جهت هزینه   ( بــه بعضـی سـایتها نيــاز بـه ثبــت نام دارد                 

 .خود را وارد کننند
به عنوان مثال.تســهيالت در واقـع آســانی اسـتفاده از ســایتها و به دست آوردن دسترسی به اطالعات مرتبط است                  :تسـهيالت

مام متـن ارائـه ميکننــد                 ایــن پایگاهها، امکاناتی مثل جستجوی مجاورتی ،. بعضـی پایگاههـای اطالعــاتی روی وب ، اطالعــات ت
 .محدودیت کلمه همجواری، اصطالحنامه های پيوسته و نمایه های موضوعی ارائه ميکنند

آرایـش و طـراحی ســایتها و اینکــه کــاربران بـه راحتی بتوانند در سایت مورد نظر هدایت شوند ، در مرحله دوم :آرایـش و تـرکيب
بــه هر حال ، نمایش و ارائه ضعيف محتوا می تواند یک مانع محکم جهت. اهـميت در مـورد محتــوا و مضـمون سـایتها قـرار دارد                

 .پذیری و استفاده سایت باشد
اگر چه این قاعده اغلب به وسيله. هــر صــفحه از ســایت وب الزم اسـت از الگوهــا و قـاعده هـای شــبيه پيــروی کند                          :یکدســتی

 . طراحان صفحات وب رعایت نمی شود
منابع الکترونيکی به طور. جاری بودن اطالعات نکته خيلی مهمی در مورد موضوعاتی مثل علوم و تکنولوژی است                  :جــاری بـودن

 .تاریخ روز آمد کردن صفحات وب باید در آنها نشان اده شود. طبيعی بيش از همتای چاپی خود روزآمد می شود
مواد چای می تواند برای مدت زیادی نگهداری شوند اما یک نکته با اهميت در مورد منابع الکترونيکی این است که آیا :بایگـانی

 .مواد در این قالب می تواند بایگانی شود یا نه 
 .شناخت الزامات و مسئوليتها و تعهدات مجوز الزامی است  :مجوز
.بســياری تــامين کنندگــان مــالی ســایتها بوســيله موسســات تجاری از طریق اشتراک یا خریداری در دسترس هستند                             :هزینــه

.بعضـی از ایــن وب ســایتها اطالعــاتی را ارائه ميکنند که روی دیسک فشرده یا از طریق منابع پيوسته نيز در دسترس هستند                       
 .اثربخشی بيشتری دارد –هر قالب الزم است مورد امتحان و بررسی قرارگيرد تا مشخص شود که کدام قالب هزینه 

  
 :جستجوی موضوعی روی اینترنت

اخيــرا تعــداد زیــادی از متــون و منـابع از طــریق اینتــرنت در دسترس هستند که یک جستجوگر در اغلب اوقات نياز به صرف زمان
جهت حل این مشکل ، متخصصان اطالع. ، دســت به انتخاب اطالعات مرتبط بزند           زیــادی دارد تــا بيــن اطالعــات بازیـابی شـده              

از.رسانی و کارشناسان موضوعی ، یک دروازه موضوعی خلق کردند که شامل منابعی با کيفيت باال روی یک موضوع هستند                               
پوشش دهنده ) BUBL Link www.bubl.ac.uk/link: (جملــه ایـن دروازه هــای موضــوعی مـی تـوان بــه چنــد مـورد اشــاره کرد            

کــه در)www.sosig.ac.uk social sciences( مرکــز توجـه آن تجـارت اســت و         ) biz/ed www.bized.ac.uk(موضـوعات آکــادميک   
 .مورد علوم اجتماعی است 

  
  

 : مهمترین معيارهای دروازه های موضوعی
 )Bradley ,1999(و) Spiller, 2000] : ( ١٨[دروازه های موضوعی

ــع آوری و ــه جم ــه وظيف ــوعی هســتند ک ــالع رســانی و کارشناســان موض ــان اط ــع آوری شــده بوســيله متخصص جم
 .سازماندهی منابع اطالعاتی وب را برعهده دارند

 .شامل منابعی با کيفيت باال و کميت نسبتًا کم و گزینشی هستند
شنوندگان خــاص اســت و از معياهــای ارزیابی صریح و روشن جهت انتخاب منابع هــدف و توجـه اصــلی آنهــا روی گــروه 

 .استفاده می شود
 .تاکيد اصلی آنها بيشتر روی محتوا و مفهوم منابع اطالعاتی است نسبت به جایگاه آنها
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 .شامل اطالعات با ارزش و روزآمد است اما روز آمد کردن آنها نسبت به موتور جستجو کمتر است

 
 :معيار انتخاب بين قالبهاي الکترونيکی 

انتخاب کتابداران برای   . هنگاميکــه مـواد در قالبهــاي مختلف الکترونيکی توليد می شود ، فرایند انتخاب نيز پيچيده تر می شود                                
بعضی نکات مهم جهت ارزیابی این منابع در موقع انتخاب در . رســانه اطالعـاتی پویـا و جدیـد نيـاز بـه خط مشی انتخاب دارند              

 )Spiller , 2000: (شامل 
  

منظــور از بسـامد اسـتفاده ، بسـامدی اســت کـه احتماال یک پایگاه داده ها ویژه یا یک وسيله اطالعاتی ]:١٩[بسـامد اســتفاده
منــابعی کــه بســامد اســتفاده از آنهــا کمتــر یـعنی تقاضــای کمتری برای آنها است ، اگر به شکل. مــورد اســتفاده قــرار ميگيـرد      

الکتـرونيکی باشــند از طریق ميزبان پيوسته درونخطی در دسترس قرار می گيرند و اگر به شکل چاپی باشند ، از طریق امانت
امـا منـابعی کـه بســامد اســتفاده آنهــا باالســت الزم اسـت در شکل دیسک فشرده. بيـن کتابخانــه ای در دســترس هسـتند             

 .کارایی دیسک فشرده باالتر است –خریداری شوند زیرا هزینه 
اگر یک منبع بسامد تقاضای زیادی بوسيله تعداد زیادی کاربر داشته باشد بهترین انتخاب برای تهيه این :شــمار استفاده کنندگان    

یک مزیت دیگر دسک فشرده ، این است که دیسک فشرده به دو صورت قابل استفاده . منبـع بـه شکل دیسک فشرده است           
ممـکن اســت به صورت مستقل در دسترس تعدادی کمی کاربر جهت استفاده از پایگاه داده ها قرار دیســک فشـرده     . اســت  

از طریق یک سيستم شبکه ای در دسترس قرار گيــرد و یـا ممــکن اســت بـه عنوان قسمتی از یکسری پایگاه داده شبکه ای                         
این هزینه به همان اندازه. مــورد اســتفاده دوم جهت نگهداری و نياز برای پشتيبانی فنی به هزینه باالیی نيازمند است                           . گيــرد

 .ای است که جهت تامين وجه دوره ای جهت بهبود و ترفيع سيستم مورد نياز است
نسخه الکترونيکی که اجازه جستجوی خودکار یک منبع را ميدهد احتماًال به نسخه چاپی ترجيح داده ميشود  :امکانات جستجو  

اگر چه بعضی از پایگاه داده ها از جمله . کــه به طور واضح این مورد بيشتر د رمورد اطالعات مالی و کتابشناختی به کار ميرود                           
کــه بـه شــکل دیسـک فشــرده و بـا حجـم و گنجایش باالا آنقدر بزرگند که نياز به یک ميزان زیادی زمان جهت جستجو مــدالین  
 .دارند

.بعضـی نشــریات چـاپی در دســترس مشـتریانی اســت که نسخه الکترونيکی آن نشر را خریداری می کنند                                :دسـترس پذیــری
الکترونيکی آن را بخرند تا با صرف هزینه کمی نسخه چاپی آن را هم مشــتریان باید جهت دستيابی به نسخه چاپی ، نسخه                  

این موقعيت ممکن است تغيير کند اما. این در مورد بسياری مجله های الکترونيکی صادق است                   . در دســترس داشـته باشند         
مگر اینکه( تــا زمانيکــه ایــن عمـل انجام شود کتابدارن باید به فکر پرداخت اضافی دو برابر برای دو نسخه از یک محصول شبيه                                    

 . باشند خصوصًا موقعی که بودجه کتابخانه در حال کم شدن باشد) هر دو واقعًا مفيد باشند 
دوام منــابع الکتــرونيکی و اینکــه آیـا آنها می توانند برای یک مدت طوالنی بایگانی شوند یک مسئله مهم و قابل توجه :بایگـانی
یــک کتــابدار باید به این مسئله توجه کند که چه اتفاقی خواهد افتاد موقعی که سخت افزار یا نرم افزار مورد استفاده.  اســت 

 .جهت دسترسی به مواد قدیمی تر منسوخ شود
اگـر مرکـز توجه و استفاده روی یک ميزان کمی از منابع متمرکز شده باشد فراهم آوری منابع به شکل :مـاهيت حـوزه موضــوعی      

اما اگر مرکز توجه کتابخانه گوناگون و چند رشته ای باشد. چــاپی یــا بــه شــکل دیســک فشــرده ممکن است ترجيح داده شود              
 .کارایی باالتری داشته باشد –به طور طبيعی دسترسی به اطالعات از طریق کارگزاران پيوسته ممکن است هزینه   
  

 : ساختار قيمت قالبهاي متفاوت
fixed"و دیگری   " access vs ownership"یکی از آنها . دو فــاکتور مهــم جــهت ساختار قيمت برای منابع اکترونيکی وجود دارد       

vs variable fee " تا حدودی معتبر است همانطور که کاراکترها و ١مقایســه مستقيم رسانه های داده شده در جدول      . اســت
 )Bertha, 1998.(صفات ویژه آنها متغير است

  
 : نتيجه گيری 

کتابداران باید به عنوان مدیران. در محيطهـای الکتـرونيکی امـروزی ، گســترش مجموعه به مدیریت مجموعه تبدیل شده است                         
تا بتوانند در مورد. دانــش عمـل کننـد و مهارتهـای برنامـه ریزی ، انتخاب ، تجزیه و تحليل و هماهنگی مجموعه را به کار بگيرند                                   

دسترس پذیری و قابليت استفاده از قالبهاي الکترونيکی کتــابدارن باید به   . اشــتراک منــابع چــاپی و الکتــرونيکی مدیــریت کننــد         
وب ، منابع جدیدی در مورد. گونــاگون توجــه کنند تا بتوانند بهترین اطالعات را به تمام کاربران در کمترین زمان ممکن ارائه دهند                         
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 .مدیریت مجموعه در سراسر جهان معرفی ميکند
که تا حد زیادی ناشناخته] ٢٠"[انتشارات خاکستری " به طور مثال دسترسی به      . منــابع چــاپی نيز مشکالت خاص خور را دارند       

انتشارات خاکستری موادی هستند که به صورت رسمی منتشر نشده اند و معموًال. هستند و سریعًا خارج از چاپ می شوند          
به طور مشابه. در بـازار نــمی تــوان آنها را تهيه کرد و معموًال از نظر کتابشناختی به سختی می توان آنها را ردیابی و پيدا نمود                

هرچند در مقایسه با. که مهمترین آنها تخطی از حق کپی رایت می باشد              . منابع الکترونيکی نيز به طور ذاتی مشکالتی دارند           
عالوه بر این با تغيير روی تاکيد. منابع چاپی ، منابع الکترونيکی جهت تشخيص ، سفارش ، دریافت و دسترسی آسان هستند              

بــر دسترســی بــه جــای مـالکيت بيشــتر کتابخانــه هـا در حال تغيير روش خود در زمينه مدیریت مجموعه و فراهم کردن خدمات
پيشـرفت تکنولــوژی ایــن امکان را به ما ميدهد تا منابع الکترونيکی توليد کنيم که بتواند نيازهای چند. اطالعــاتی خـود هســتند     

 .بعدی کاربران را فراهم کنند و کاربران از این منابع نسبت به منابع چاپی گذشته راضی تر هستند
  

شيوه                                     

  ارائه
درونخطی 

 )باواسطه(
دیسک فشرده 

 ایستگاه منفرد

دیسک فشرده 

در شبکه 

 محلی

بانک اطالعاتی 

 نصب در محل
 اینترنت

  
  

امکانات 

مورد نياز 

 سيستمی

 سخت افزار
  

 - زیاد زیاد کم -

نرم افزار (متوسط - - نرم افزار

 )شبکه
 - زیاد

رایگان تا متغير )خيلی زیاد( ثابت  )زیاد(ثابت  )متوسط(ثابت متغير نرخ داده پایگاه

  
ملزومات 

  نيروی

 انسانی

نگهداری 

 سيستم
  

 خيلی کم زیاد زیاد خيلی کم کم

آموزش بهره 

 گير نهائی
 متوسط –کم  متوسط –کم  متوسط متوسط زیاد –متوسط 

  
  
  

  
کيفيت 

 سيستم

 دسترسی
  

 نامحدود نامحدود نامحدود محدود محدود

 روزآمدی پایگاه
  

 متغير خوب بد –متوسط  بد -متوسط  خيلی خوب

پوشش زمانی 

 بانک اطالعاتی
  

 متغير خوب متوسط متوسط خيلی خوب

استفاده از 

 سيستم
  

عمدتٌا هزینه 

 دارد
 رایگان رایگان رایگان رایگان

Page 7 of 9مديريت مجموعه در محيط الکترونيکی

2005/09/19file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\My%20Documents\irandoc\data\...



 مقایسه ساختارهای قيمتگذاری اطالعات در رسانه های الکترونيکی گوناگون -١جدول شماره  
  

 :پانوشتها
[1] - Paperless society  
[2] - Collection manager 
[3] - Knowledge manager 
[4] Inter – and intra – disciplinary research - 
[5] Inter – and intra library communication 
[6] Policy  
[7] - cost - effective 
[8] - Online search services 
[9] - Interactive communication 
[10] - User – friendly  
[11] Search interfaces 
[12] current awareness services 
[13] - CD - ROMs 
[14] - Degree of interactivity 
[15]- User interface  
[16] -  World Wide Web  
[17]- comprehensiveness and completeness  
[18] - subject gateways 
[19] - Frequency of use 
[20] - gray literature  
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