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  چكيده 
هاي مختلف علوم در عصر ما  ديد در حوزهترين رآن تغيير و تحوالت ج  به عنوان مهماتي اطالعات و ارتباطهاآوریفن

. شوند   مواردي از اين دست ميافزارها و نرم ، چاپگرها،ها يعني رايانه  ،اطالعات آوریفنآيند آه شامل به شمار مي
 زمينه و بستر جديدي را فراهم ساخته اند آه  آههاي بزرگ مخابرات و ماهواره استي ارتباطات شامل شبكههاوریافن

حوزه  در اين رهگذر .ات و دانش با سرعت هر چه بيشتر توليد و در سراسر دنيا در اختيار مراجعه آنندگان قرار گيرداطالع
 تغيير و تحوالت شگرف و هاآوریفنرساني نيز از اين تأثير و تحوالت برآنار نبوده است و با ورود اين  آتابداري و اطالع

ي اطالعات و ارتباطات هاآوریفناله سعي بر آن است تا نگاهي اجمالي به  در اين مق.شكل نويني به خود گرفته است
 در هاآوریفنسازي اين  پياده برخي رويكردهايو  ،گذاري  سرمايه،لزوم توجههمچنين و ها  آوریفنن یو برخي تأثيرهاي ا

  .حوزه آتابداري و اطالع رساني بيان شود
  
  ها واژهآليد
  ها هزينه،رويكردهاي، اطالع رسان آتابداري و ،اطالعات و ارتباطات آوریفن
  

  مقدمه 
ي آوچك و بزرگ بسياري را هاآوریفندهند آه ي اطالعات و ارتباطات زوج جوان و شادابي را تشكيل ميهاآوریفن

و اطالعات  آوریفن با امكاناتي آه .خلق آرده و هر روز مشغول زايش و پرورش دستاوردهاي بديع و نوظهور هستند
هايي آه از بدو تاريخ شكل گرفته معرفتها و  انديشه، الگوها،ها دسترسي به تجربه،در اختيار انسان قرار دادهارتباطات 
  .تر شده است و به اين ترتيب اين امكان را پديد آورده آه الگوي مناسب خودمان را خلق آنيمآسان
 البته تأثير آن در جوامع ، زندگي بشر تأثير گذاشته است امروزه در آليه سطوح،هاي اطالعات و ارتباطاتآوریفن

وري رفاه اجتماعي و توان بشر و  يع اطالعات تبديل به منبع اصلي بهرهز پردازش و تو، در جايي آه توليد،پيشرفته
 از همين روست آه در آشورهاي در حال توسعه در مورد افزايش فاصله و شكاف بين  ، بسيار است،مؤسسات شده

  . )١٣٨٢خوارزمي ( و آشورهايي چون اياالت متحده و آانادا و برخي آشورهاي آمريكاي شمالي نگران هستند خود
هاي آتابداري  حوزه فعاليتسزايي بره ، تأثير باطالعات و ارتباطات هاي جديدآوریفندانيم با ورود همان طور آه مي

  .اندگذاشته.. . منابع و،اري نيروي انساني از جمله ارائه خدمات و نحوه سرمايه گذ،و اطالع رساني
 لذا با تغيير .اندهاي بزرگ مخابراتي آه بر ارائه خدمات اطالعاتي سرعت بخشيدههايي نظير اينترنت و شبكهآوریفن

 قاله م.ها و دستاوردهاي جديد همگام و هماهنگ آنندآوریفن آتابداران بايد خود را با اين ،وظايفو دگرگوني در نقش و 
را  آتابداري و اطالع رساني  اطالعات و ارتباطات در حوضهآوریفن تأثير و لزوم توجه و سرمايه گذاري حاضر بر آن است تا

 .بررسي نمايد
  
  رساني بر حوزه آتابداري و اطالع اطالعات و ارتباطاتهايآوریفنتأثير 

  ارتباطاتآوریفن اطالعات و آوریفن، اندأثير گذاشتههايي آه بر حوزه آتابداري و اطالع رساني تآوریفنمهم ترين 
 اطالعات بر ذخيره و بازيابي آوریفن .بوجود آمده است اطالعات و ارتباطاتهای آوریفن، آنها آه از تلفيق اند بوده

ول تاريخ با اختراع  بدين معنا آه در ط.هاي ذخيره و بازيابي اطالعات تأثير گذاشته است بويژه بر رسانه و محمل ،اطالعات
  ،ميكروفيشها و  ميكروفيلم،هاي چاپ ماشين ، آاغذ و چاپ با حروف فلزي متحرك ،هاي اطالعات و ارتباطاتآوریفن  خط

رساني تحول و تغييرات ها و اطالع ولي با ورود رايانه در عرصه رسانه.هاي ذخيره و بازيابي تحوالت اساسي يافتندرسانه
 ،هاي نرم افزارياي و برنامههاي رايانه با ورود رايانه و به آارگيري انواع زبان.ها به وجود آمد رسانهشگرف و عظيمي در

قدرت و ذخيره بازيابي رسانه افزايش يافت و در واقع انسان توانست تا حدودي خود را با پديده انفجار اطالعات هماهنگ 
رساني  فرايندهايي مثل اي در حوزه آتابداري و اطالعافزارهاي آتابخانهرم ن ،هاي جديد نظير رايانهآوریفن با ورود .سازد

  .شود جستجوي پيوسته و موارد مشابه نيز مطرح مي ، مجالت الكترونيكي، نشر روميزي ،نشر الكترونيكي
 ارسال و ها و تجهيزات برايدر مجموع عبارت از طراحي و به آارگيري سيستمآوری ارتباطات فن   از سوي ديگر،

 ارتباطات آوریفن .اي بين دو يا چند ايستگاه دور از يكديگر استي اطالعات از طريق وسايل الكترونيكي و ماهوارهمبادله
رساني دچار تحول اساسي گردد و در بعضي از آشورها از حالت سنتي خارج شده و به سبب شده تا آتابداري و اطالع

از راه دور و توان ميآوری ارتباطات استفاده از فن بدين معنا آه با .اندنمود یافته نيکی و الکتروهاي مجازيصورت آتابخانه
توان به مفهوم آتابخانه  ارتباطات ميآوریفنبا استفاده از  .بدون مراجعه به آتابخانه به اطالعات مورد نظر دست يافت

  .) ٢٩٨ ،٢٩٣ ،٢٧۴، ١٣٧٩مزيناني (ه است مجازي دست يافت آه بيانگر تغيير ماهيت فيزيكي و نهادي آتابخان
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سازی، های ذخيرهی ابزارها، فنون و روشهای اطالعات و ارتباطات به مجموعهآوری بيان شد فنپيشترهمانطور که 
یا " تفکر اطالع گرا" اطالعات و ارتباطات مهم استآوریآنچه در فن. شودعات اطالق میپردازش، اشاعه و توليد اطال
   ).١٣٨٣ فرهادی(ای از اطالعات مفيد و موثق تشکيل شده است تفکری است که از مجموعه

جه به دانيد تورسانی همان طور که میالزم به ذکر است که منظور از سرمایه گذاری در حوزه کتابداری و اطالع
 همچنينروز دنيا و  یارتباطات و یهای اطالعاتآوریفنرسانی و تجهيز این مراکز به تمامی ها و مراکز اطالعکتابخانه

 به عنوان )رسانیها و مراکز اطالعکتابخانه( تاکنون در این حوزه از آنها کهکارآزموده متخصص و نيروی انسانی  استفاده از
  .  نشده استدگذاری یامراکز اقتصادی قابل سرمایه

های اطالعات فن آوریبا توجه به آنچه ذکر شد در زیر به بيان برخی از دالیلی که نياز به لزوم توجه و سرمایه گذاری 
 .شده است آورده ،رسانی است-و ارتباطات در حوزه کتابداری و اطالع

  
  :عبارتند از رسانی -ات در حوزه کتابداری و اطالعهای اطالعات و ارتباطفن آوریبرخي از داليل توجه و سرمايه گذاري 

  ،تغ ايام فرا ،اي در آليه سطوح زندگي بشر از قبيل آار به طور فزايندهاطالعات و ارتباطاتهاي آوریفن -١
 ابزار مهمي براي پردازش اطالعات و ارتباطات از آنجايي آه .نفوذ آرده است.. . بهداشت و، مطالعه، آموزش،يادگيري

هاي جديد براي آسب شايستگي و مهارت و استفاده بهينه از اوقات باشد لذا نسلعات و روند سريع آن مياطال
ها و مراکز اطالع  لذا کتابخانه.دست يابند.. . تحصيل و، آار ،شان را در طي دوران زندگيتشان بايد اطالعات ضروريغفرا

تر،  نقش مهمی در ارائه این گونه اطالعات به جامعه ئه خدمات متنوعها و اراآوریفنتوانند با استفاده از این رسانی می
  .خویش ایفا نمایندی کنندهاستفاده
-آوریفن لذا هستند،هاي يادگيري و به آارگيري دانش و اطالعات  موسسه ،رسانيها و مراآز اطالعآتابخانه -٢

ترش و انتقال دانش و اطالعات در آليه سطوح جامعه  بايد به عنوان ابزار بنيادي در جهت گسهاي اطالعات و ارتباطات
به آار گرفته .. . اقتصادي و ، تفريحي ،اي جهت پيشبرد اهداف آموزشي وسيله.باشد.. . معلوالن و ، بزرگساالن،آودآان
 .شود
-هارت وجود بخشيدن به م،رسانيها و مراآز اطالعاتي نوين در حوزه خدمات آتابخانهتجديد نظر و اعمال اصالح -٣
رساني به ها و مراآز اطالع از نيازهاي اساسي آتابخانه ،هاي خوانندگان و مراجعه آنندگان خواسته،ها انگيزه، عادات،ها

 .رود  ابزار بسيار قدرتمندي جهت تحقق اين نيازها به شمار ميهاي اطالعات و ارتباطاتآوریفنروند و شمار مي
 اين امر چالش بزرگ .صاد جهاني بايد بتوان اطالعات را تبديل به دانش نمودبراي حضور داشتن آارا و مؤثر در اقت -۴

توانند به خوبي در  اين آشورها نمي، به همين سبب با وضعيت فعلي منابع انساني.آشورهاي در حال توسعه است
ردن شكاف بين آشورهاي  براي از بين ب ، از همين رو ارتقاء آمي و آيفي آموزش و پرورش.بازار پويا حضور داشته باشند
 يكي از مهم ترين ابزار اين هاي اطالعات و ارتباطاتآوریفن بسيار امر حياتي است آه  ،در حال توسعه و توسعه يافته

 ارتقاء ،هاي آموزشي بهبود مهارت،چالش اصلي پيشروي آشورهاي در حال توسعه در حال حاضر .آيدمیامر به شمار 
در تمام سطوح کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی هش و يادگيري و مدرنيزه آردن مديريت  تحقيق و پژو،وضعيت موجود

 ).١٣٨١  کشورلي انفورماتيك عاشوراي ( استسيستم آموزش و پرورش 
افزایش توقع کاربران، بدین معنا که با ورود فن آوری های اطالعات و ارتباطات به کتابخانه ها مراکز اطالع  -۵

در نتيجه بر کتابخانه و مراکز اطالع رسانی است . وقعات ، انتظارات وکارآیی بيشتری از کتابخانه دارندرسانی، کاربران ت
فن از آخرین که به این توقعات و انتظارات پاسخ مثبت دهند و الزمه این رفع نيازهای کاربران سرمایه گذاری و به کارگيری 

چراکه بدون در نظر گرفتن نيازها و ، فاده کننده خویش استآوری های اطالعات و ارتباطات متناسب با جامعه است
  ).٢٧٧، ١٣٧٩مزینانی ( انتظارات نوین کاربران، ادامه حيات کتابخانه و مراکز اطالع رسانی در آینده غير ممکن می باشد 

 
 

  رساني  در حوزه آتابداري و اطالع هاي اطالعات و ارتباطاتآوریفنسازي پيادهی هاروشرويكردها يا 
     خط مشي متمرآز بر،هاهاي بدست آمده از اين گونه فعاليتيكي از مهم ترين تجربه: آوریفن بره ن افراد برتمرآز  .١
 نرم افزارها و اتصاالت اينترنتي  ،ها به اين مفهوم آه آسي در ابتدا تمام تمرآز خود را روي ماشين. استآوریفن

د نخواهد رسيد و يا اثر الزم روي مطالعه و مراجعه خوانندگان به منابع اطالعاتي  به نتايج دلخواه خو ،گذاشته است
هاي اطالعات و آوریفنهاي بنيادين  از مؤلفه، شبكه،ها البته پرواضح است آه ماشين.آتابخانه حاصل نخواهد آرد

 مراآز اطالع رساني ،ها آتابخانه در تمام سطوح ، مديريت آارا ،بهبود روش ،روند ولي مطالعه به شمار ميارتباطات
 اطالعات و آوریفن وظايف آن به آمك ،هامحلي و ملي فقط از طريق تمرآز روي افراد و چگونگي شكل دهي مهارت

هاي خاصي  توليدات و يا روشآوریفنها بايد دقت شود هيچ يك فقط بر روي  در تعيين گزينه،شودارتباطات حاصل مي
گردد آه چه بسا سود بيشتري را در پي هايي ميه اين امر موجب آنار گذاشته شدن ديگر گزينه چرا آ،تكيه ننمايند
  .داشته باشند

و مراآز ها  با در نظر گرفتن پيچيدگي و مشكالت فراواني آه سر راه توسعه آتابخانه:توسعه برنامه مرحله اي . ٢
 ايجاد آتابخانه ديجيتالي ، در اينجا نقطه شروع.شود مي روش توسعه برنامه مرحله اي توصيه،اطالع رساني وجود دارد

 راهنمايي برنامه بر اساس توانايي است در پاسخگويي ، از اجراي پروژه)يك سال( پس از گذشت مدتي .در آشور است
امال آماده از آ آتابداران و اطالع رسانان تربيت .يابدها افزايش مييابد و تعداد آتابخانه شكل مي،هاي مختلفبه واقعيت

  .رودديگر اهداف برنامه به شمار مي
هاي آتابخانه اي و  در پروژههاي اطالعات و ارتباطاتآوریفنگونه آه اشاره شد مقوله  همان: ثبات مديريتي .٣

اطالع رساني بسيار پيچيده و دراز مدت است از اين رو تيم مديريتي بايد بسيار ماهر و با تجربه باشند تا بتوانند خود را 
 چهارچوب سازماني باثباتي ايجاد آرد  اطالعات و ارتباطاتهاي آوریفن بنابراين بايد براي برنامه .با رشد آار تطبيق دهند

 و از طرف دیگر تيم مدیریتی باید متشکل از افراد متخصص .ات حكومتي و سياسي هم نباشدمت تأثير مقاآه حتما تح
  .ارشد و کارشناسانی متخصص در زمينه کتابداری و اطالع رسانی باشند

 عجين  با آتابداري و فرهنگ جامعه آتابداري و اطالع رساني اطالعات و ارتباطات براي اين آه :درون مايه برنامه .۴
 بايد آليه امور شرآت و اولويت داده شود تا سيستم ،شود و از سوي مراجعان و آتابداران مورد نياز تشخيص داده شود

 توسعه آارآنان و منابع ،هاي ارزيابي ملي اين امر به خصوص در اصطالحات دوره اي سيستم.بهبود يابدآتابخانه 
  .آتابخانه اهميت دارد



 ٣

 بايد به ، تعداد شرآت آنندگان در اين برنامه آه يك نوع سرمايه گذاري دراز مدت است:نامهشرآت آنندگان در بر .۵
 مؤسسات ،ها و مديران مراآز اطالع رساني آتابخانه،اندازه آافي باشد و نقش هر يك از شرآت آنندگان بويژه آتابداران

- فن سياست  بنابراين بايد از . بايد تعيين شودها و مراآز اطالع رساني سياست آتابخانه، مدارس،ها دانشگاه،دولتي
   . و راهبرد ارتباطي براي همكاري آليه شرآت آنندگان استفاده مناسب شودهاي اطالعات و ارتباطاتآوری
 بنابراين آموزش ،آنندها و مراآز اطالع رساني ايفا مي آتابداران نقش آليدي و اصلي در آتابخانه:آموزش آتابداران.۶
-آوریفن  ايجاد اعتماد به نفس و آاربرد ،هاي آنهاان و راهبردهاي پشتيباني آنها و همچنين در نظر گرفتن مهارتآتابدار

 در آتابخانه  اطالعات و ارتباطاتهاي آوریفن استفاده از . بايد در روزهاي اول برنامه ديده شودهاي اطالعات و ارتباطات
-فن است به همين دليل زمان الزم براي تعريف و ممارست با  هاآوریفنآن مستلزم آموزش و آشنا سازي مرحله اي با 

  . بايد در نظر گرفته شودآوری
 اينترنت و ،)نرم افزارها( محتويات آن ،ها شبكه،ها رايانه،براي شكل دهي و نگهداري سخت افزار: سخت افزار .٧

 . و قيمت خاص خود را دارند.آننداص خود را ايجاد ميهاي زيادي وجود دارد آه هريك محيط آاربري خمنابع آن راه حل
با توجه به آاربردشان باید نسبت به آارگيري .. . فيبرهاي نوري و، خطوط تلفن،هاوسايل ارتباطات راه دور نظير ماهواره

  .)١٣٨١  کشورلي انفورماتيك عاشوراي  (آنها در سيستم آتابخانه مورد توجه قرار داد
 تحصيل ارزان تر و با  ،باشد اطالعات آتابخانه ميآوریفنآه شامل » آوریفنآزمايشگاه «نام هايي خاص به اتاق

هاي ديگر هاي مطالعه و قسمتهايي آه در سالنهاي غير متمرآز با رايانهقابليت مديريت بيشتري نسبت به روش
و ن يك سيستم آموزشي داراي قابليت انعطاف  ولي تأثير آن به عنوا.باشد مي،گيرندآتابخانه به طور پراآنده قرار مي

هاي جديد را به آار برند و از محيط هاي مشارآتي ها و آموزشتوانند روشتغييرپذيري آن براي آتابداراني آه مي
   .باشد آمتر مي،استفاده آنند

ات پيش بيني شده در آنها آار هاي از پيش نوشته است آه با امكاننرم افزار رايانه مجموعه اي از برنامه: نرم افزار .٨
هاي هاي نرم افزارهاي آاربردي اند آه براي انجام دادن فرايند نرم افزارهاي آتابخانه جزء برنامه.شودرايانه تكميل مي

  . )٢٧٩، ١٣٨٢مزيناني(مختلف آنابخانه طراحي و تهيه شده اند 
بايد توجه آرد آه نرم افزار با سيستم سخت افزاري در انتخاب نرم افزار رايانه براي سيستم آتابخانه به اين نكته 

هاي اطالعاتي در نرم افزار انتخابي عالوه بر هماهنگي با سخت افزار آتابخانه با ديگر سيستم. آتابخانه هماهنگ باشد
يفي نقاط ديگر جهان هماهنگ و همسان باشد به اين گونه آه اطالعات پايگاه آتابخانه چه از نوع آتابشناسي يا توص

هاي ورود فن آوري به آتابخانه آتابداران از آنجا آه در اولين سال. هاي ديگر باشدسيستم قابل ارائه و بدون تغيير در.. .و
  . بايد دقت فراوان نمودي الزم را در آار با آن بدست آورند، لذا در انتخاب نرم افزاربايد آارايي و تجربه

 اطالعات و آوریفنگيري  و شكلآوریفنگيري تصميم هاي تكاملي برايبايد از راهبرد: راهبردهاي تكاملي .٩
ها و نتايج آارهاي هاي بين المللي براي مقايسه خط مشياستفاده از استانداردها و پروتكل. ارتباطات استفاده نمود

  .مشابه در آشورهاي ديگر مفيد است
بدون در نظر گذاري ها مرتبط با سرمايهد شامل آليه هزينهبايگذاري ميگيري براي يك سرمايهتصميم: هاهزينه . ١٠

هزينه آل سيستم از شروع به آار تا پياده سازي و هزينه ساليانه براي حدود . ها باشدگرفتن منبع تأمين آننده هزينه
  .بايد محاسبه آردپنج سال را مي

هاي نقدي توسعه و پياده سازي طرح ينه به هز هاي آشكار مستقيم،هزينه: هاي آشكار مستقيمهزينه . ١. ١٠
- سخت: ها عبارتند ازعمده اين هزينه. بايد مورد ارزيابي قرار گيرنداند و ميها بسيار مهماين هزينه. شونداطالق مي
برنامه ريزي،  ارتقاء تجهيزات، طراحي و   ابزار ارتباطي، هاي اوليه و يا تبديل اطالعات آرشيو،آوري دادهافزار، جمعافزار، نرم

  ... آموزش اوليه آاربر و 
حقوق : شود، از قبيل هاي نقدي در دوره عمر سرمايه گذاري اطالق ميبه هزينه :هاي جاري مستقيمهزينه. ٢. ١٠

 آموزش پويا، ارتباطات، بازبيني و  افزار و ملزومات آامپيوتري، آاربران، اطالعات، بازسازي و ارتقاء نرمآوریفنآارمندان 
  تصحيح 
هاي پنهاني نيز وجود دارند آه چه بسا هاي آشكار، هزينهعالوه بر هزينه: هاي غيرمستقيم و يا پنهانهزينه. ٣. ١٠

هاي جاري پنهان مربوط به  شده است، هزينهدیدهبراي نمونه برخي موارد . هاي آشكار باشندمقدار آنها بيش از هزينه
  :آيندهاي پنهان در نتيجه عوامل زير بوجود ميهزينه. وياي مستقيم استهاي پهاي محلي، سه برابر هزينهشبكه

  .وري در مراحل اوليه پياده سازي طرحآاهش بهره -
 اطالعات و آوریفنهاي گروهي مربوط به بخشي آه در آن  اطالعات و ارتباطات گروهي، هزينهآوریفنپشتيباني  -

  .شودارتباطات سرمايه گذاري مي
 اطالعات و آوریفنساني معموًال آاهش منابع انساني از جمله مواردي است آه در سرمايه گذاري منابع ان -

  .ارتباطات بسيار مورد توجه است
 اطالعات و ارتباطات فن آوریهاي سرمايه گذاري هاي خام توسط آاربران در پروژههاي ارزيابي و تحليل دادههزينه -

  .)١٣٨١کشور لي انفورماتيك عاراي شو(رسد آه توسط دولت به انجام مي
  

  گيرينتيجه
اي آه در آن اطالعات با  اطالعات و ارتباطات به عنوان مهمترين رآن هزاره اطالع رساني هستند، هزاره هايآوریفن

در اين گذر آنچه . شوداي و اينترنت در سراسر جهان عرضه ميهاي ماهوارهآوري توليد و از طريق شبكهسرعت سرسام
: عبارت است از.  نوين استفاده آنندآوریفنهاي وردهآها و مراآز اطالع رساني نيز از فرشود تا آتابخانهه موجب ميآ

 حافظه، دقت بسيار زياد در فراهم آوري، انباشت و بازيابي اطالعات، صرفه جويي در نيروي انساني، انعطاف  سرعت،
ها، امكان استفاده ارزان از اطالعات ساير ي بخشرچه به اطالعات همهپذيري در برابر نيازهاي گوناگون، دسترسي يكپا

  .ها، امكان روزآور آردن و اصالح اطالعات به شكلي ساده و سريع و اشتراك در منابع است هاي دادهپايگاهها و آتابخانه
اي مناسب را تواند زمينهميهاي نوين آوریفنلذا توجه و سرمايه گذاري به موقع و انتخاب خط مشي مدون در زمينه 

در آنار اين راهبرد، راهبرد نيروي انساني آموزش ديده و . ها و اطالع رساني فراهم آندبراي پيشرفت و توسعه آتابخانه
در چنين شرايطي دو راه پيش روي . نيز با توجه به تحول در نقش و وظايف آتابدار بايد مورد توجه قرار گيرد) آتابدار(ماهر 
هاي قبلي بسازند و يا ضمن حفظ  و مهارت خود به وجود نياورند و با آموختهدانش  در وضعيت، یتغيير . وجود داردار آتابد

روشن . هاي مناسب بپردازند مهارتهادانشهاي نوين به آسب آوریفناصول و تجربيات قبلي، براي همساز شدن با 
 اطالعات خارج اشاعه سازماندهي و  هاي مربوط به توليد،اليتي فعاست آه گزينش روش اول، آتابداران را از صحنه



 ٤

-  افزايش مي تنها با گزينش روش دوم است آه اميد به بقا و سودمند واقع شدن آتابداران و اطالع رسانان،. خواهد آرد
  ). ١٣٧٨فتاحي(يابد 

داري و اطالع رساني باید توجه نمود هاي اطالعات و ارتباطات در حوزه آتابآوریدر زمينه رويكردهاي پياده سازي فن
آوری که يكي از نه روي فناست  مهم ترین رویکرد در این ميان تمرآز روي افراد .که همه عوامل دخيل را در نظر گرفت

به اين مفهوم آه آسي در . آوری استها، خط مشي متمرآز بر فنهاي بدست آمده از اين گونه فعاليتمهم ترين تجربه
 به نتايج دلخواه خود نخواهد   نرم افزارها و اتصاالت اينترنتي گذاشته است، ها، تمرآز خود را روي ماشينابتدا تمام

  .رسيد
. آوری اطالعات و ارتباطات استفاده نمودگيري فنآوری و شكلگيري فنبايد از راهبردهاي تكاملي براي تصميم

ها و نتايج آارهاي مشابه در آشورهاي ديگر اي مقايسه خط مشيهاي بين المللي براستفاده از استانداردها و پروتكل
بدین معنا که برای ارائه خدمات همگام با دیگر کشورها از استانداردها و پروتکل های بين الملی و یکسانی . مفيد است

گر استانداردها و  و دی٢١مارک  یا Z39.50پروتکل در امر فهرستهای پيوسته می توان از به عنوان نمونه استفاده نمود 
  .پروتکل ها استفاده نمود

قبيل  باید تمامی هزینه های دخيل در سرمایه گذاری از است،در بخش هزینه ها که یکی دیگر از مهم ترین رویکرها 
چراکه . ، هزینه های جاری مستقيم و هزینه های غير مستقيم و پنهان را در نظر گرفتهزینه های آشکار مستقيم 

گذاري بدون در نظر گرفتن منبع تأمين ها مرتبط با سرمايهبايد شامل آليه هزينهگذاري ميراي يك سرمايهگيري بتصميم
  .ها باشدآننده هزينه

در حوزه آتابداري و اطالع رساني ی اطالعات و ارتباطات هاآوریفنشود آه با ورود اين بيني ميبه طور آلي پيش
 لذا ،های نوینی روبرو نمایدل و ارائه اطالعات فراهم آورد و کتابدران را با مسائل چالشزمينه ایجاد تغييرات فراوان در شک

سازی خویش با این تغييرات خود را از ميدان رقابت کنار نکشند و در جهت رسانان است که با همگانبر کتابداران و اطالع
  .حضور بيشتر در این صحنه جدید تالش بيشتر نمایند

آوری های روز و رسانی تجهيز آنها به آخرین فن تنها راه بقاء و بر پایی کتابخانه ها و خصوصًا مراکز اطالعدر آینده شاید 
و  رسان استفاده از مدیرانی ارشد و ماهر در امر اطالع رسانی و همجنين بهره بردن از کارشناسان متخصص اطالع

ا زمانی که نتوانيم فن آوری را تحت تسلط خویش در بياوریم کتابدار و آشنا و خو گرفته با فن آوری های نوین  است و ت
ویرانگر اطالعات در آینده نخواهيم شد، پس بر ما کتابداران و اطالع رسانان است که از همين امروز موفق به مهار موج 

 .بخواهيم و بتوانيم پرچمدار این انقالب اطالعات باشيم
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