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پيشگفتار
با توسعه همهجانبه علم و فناوري در سالهاي اخير ،اينترنت توانسته است تأثيرات چشمگيري بر
زندگی روزمره مردم برجاي بگذارد و حتی آنهايی که توانايی اتصال به اينترنت بهصورت دائمی را
ندارند نيز از اين تأثيرات بیبهره نماندهاند .با نگاهی به فناوريهاي عصر حاضر در قلمرو زندگی فردي و
تعمق در اثرات مثبت و منفی اين فناوريها ،میتوان روند تغييرات روبه رشد نحوه زندگی انسانها را
احساس کرد .هربرت مارکوزه در باب سلطه فناوري چنين میگويد« :تمامی جوامع صنعتی بهواسطه
اعتقادشان به علوم و فناوري ،خود را با عقالنيت ابزاري توليد سازگار ساختهاند .عقالنيت ابزاري تمامی
بخشهاي فرهنگی ،سياسی ،اجتماعی و اقتصادي جامعه را ناگزير میسازد تا به اصل مهم بهرهوري
مادي وفادار بمانند ،ليکن در اينجا مقولهاي به نام استفاده صحيح از فناوري مطرح میگردد ،مبنی بر
اينکه میتوان از فناوريها بهگونهاي صحيح بهره برد تا ارزشهاي انسانی را تحتالشعاع قرار ندهد».
بهطورکلی ،هر مجموعه نظاممند از اطالعات را در هر قالبی که باشد ،میتوان پايگاه اطالعاتی ناميد.
استفاده از منـابع اطالعـاتی الکترونيکـی ،نظيـر پايگـاههـاي اطالعـاتی و مجـالت الکترونيکـی
متداولترين راه دستيابی به اطالعات علمی است اما دسترسی مراجعهکنندگان به منابع اطالعاتی
الکترونيکــی ،بــراي کتابخانــههــا بســيار پرهزينــهانــد و درصــد زيــادي از بودجــه کتابخانــه-
ها صــرف فراهمآوري مواد الکترونيکی میشـود .ايـن در حـالی اسـت که هزينـه اشتراک پايگاههاي
اطالعات علمی و انتشارات مختلف مبتنی بر وب نيز بـهطور سـاليانه افـزايش میيابـد .لذا آشنايی با
پايگاهها و نمايهنامههاي معتبر بينالمللی براي استفاده بهينه از آنها اجتناب ناپذير است و میتواند به-
عنوان معياري براي پااليش نارسايیها و نامناسبیها تلقی شود .در همين راستا کتاب حاضر میتواند
پلی به استفاده بيکران اطالعات و انتشارات علمی بينالمللی و ميانبري به نامتناهی پايگاههاي مناسب
فوق باشد.
انتقادات و پيشنهادات اساتيد بزرگوار و دانشجويان عزيز ما را در هر چه مفيدتر کردن اين نوشتار
ياري خواهد نمود.
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