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چڪیده
هدف :در این مقاله با بررسی خدمات و رسویسهای پایگاهOCLC
بهعنوان یکی از مراکز مهم و مشهـور در ارائه خدمات تعاونی و
اشرتاکی ،و نیز بررسی تعـدادی پورتالهای كتابخانهای و پرسش از
خدماتبااولویتبرایارائهدرپورتالكتابخانه
كتابدارانومتخصصان،
ِ
ملی،شناساییشود.
روش /رویکـرد پژوهــش :بـرای گـردآوری دادههـا از پرسشنـامه
محققساخته استفاده شده است .این پژوهش از نوع ک ّمی و کاربردی
است .جامعه آماری این پژوهش را  44نفر از اعضای هیئت علمی،
مدیرانوکتابدارانارشدکتابخانهملیکهدارایمسئولیتهایاجراییو
کارشناسیهستند،تشکیلدادهاند.
یافتهها :براساس پاسخهای گردآوری شده و از میان 25رسویس مورد
انتظار برای ارائه در پورتال کتابخانه ملی و باتوجه به نظر کارشناسان
متخصص 20،رسویسموردتأییدقرارگرفتهاستکه الزماستبعداز
تهیهمشخصاتآنهادرپورتالجامعکتابخانهملی،پیادهسازیشوند.
نتیجهگیری :براساس یافتههای پژوهش ،میتوان نتیجه گرفت که
رسویـسهای پایـهای در حـوزه خدمـات فهرستنویسی تعـاونی و
سازماندهی اطالعات ،خدمات مرجع و بازیابی اطالعات در راستای
راهاندازیشبکهاطالعرسانییکپارچه،دارایاولویتهستند.

ڪلیدواژهها
پورتال ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،خدمات تعاونیOCLC ،
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مقدمه

رشد روزافزون و گسترش سريع علوم و فناوري در اواخر قرن بيستم و به تناسب آنها افزايش
توليدات علمي و آثار پژوهشي ،كتابخانهها و مؤسسات اطالعرساني را در راستاي گردآوري
و سازماندهي منابع كتابي و غيركتابيِ توليد شده و ارائه خدمات مؤثر به مخاطبان خود ،با
چالشي عطيم روبهرو كرده است.
از طرف ديگر با ظهور فناوريهاي نوين و سيستمهاي نرمافزاري و شبكههاي رايانهاي
و مكانيزه شدن فعاليتهاي كتابخانهاي و ثبت اطالعات منابع كتابخانهها و ارائه آنها به كاربران،
اين امكان فراهم شده است كه كتابخانهها بتوانند از طريق محيط وب اطالعات موردنظر
كاربران خود را ارائه كنند .اين شيوه موجب شده که مخاطبان آنها بدون نياز به حضور در
محل كتابخانه از اطالعات و خدمات موجود در اين مراكز مطلع شده و درخواستهاي خود
را درصورت امكان به آن مركز ارسال كرده و خدمات كتابخانهاي را از طريق پورتالهاي
كتابخانهاي دريافت كنند.
پورتالهاي كتابخانهاي درواقع دروازه ورودي كتابخانه ها به محيط مجازي هستند و
خدماتي از قبيل ارائه فهرست كتابشناسي منابع ،امكان جستوجوهاي مختلف در فهرست
منابع ،درخواست عضويت الكترونيكي ،درخواست ارسال منبع ،امكان ايجاد كتابخانه شخصي

.1كارشناسارشدكتابداریواطالعرسانی
سازماناسنادوكتابخانهملیجمهوریاسالمی
ایران(نویسندهمسئول)
shahrabi@gmail.com
.2استادیارسازماناسنادوكتابخانهملی
جمهوریاسالمی ایران
fa.khosravi@gmail.com
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براي كاربران و ثبت عالقهمنـديهاي آنان و ارسال اطالعات گزينشـي از امكانات پايـهاي
اينگونه پورتالها هستند.
رادفر ( )1383در پایاننامه کارشناسی ارشد خود معتقد است محدوديت كتابخانهها
در بودجه ،نيروي انساني و محل فيزيكي ،آنها را عم ً
ال در گردآوري تمامي آثار و منابع
منتشرشده ،ناتوان ساخته و همين امر موجب نارضايتي كاربران آنها در يافتن نتايج مورد
نظرشان ميشود .به همين دليل ايجاد يك شبكه بينكتابخانهاي و خدمات تعاوني ،بهصورتي
ِ
اشتراك اطالعات توليدي ،سعي در
كه تمامي كتابخانههاي عضو اين شبكه با همكاري و
ايجاد يك شبكه واحد و ارائه اطالعات بر روي آن كنند ،ميتواند چالش فوق را تا حد زيادي
برطرف كند.
کالون )2002( 3در مقالهاي با عنوان «از درگاههاي اطالعاتي تا مديريت کتابخانههاي
ديجيتال» در مورد طراحي ،پيادهسازي و توسعه پورتال کتابخانه دانشگاه کورنل بحث کرده
است .او در اين مقاله چارچوب مفهومي تعاريف مربوط به پورتال را توضيح داده و مشخصات
و نيازمنديهاي يک پورتال کتابخانه دانشگاهي را بررسي كرده است .بهمنظور سرويسدهي
يکپارچه و اشتراک اطالعات کتابخانه دانشکدههاي دانشگاه کورنل ،پورتال جامعي پيادهسازي
شده است .کارن با توضيح در مورد نحوه شکلگيري اين پورتال ،مشکالتي که پورتال
داشته و نيازهاي توسعهاي آن را بررسي کرده است .او همچنين به بررسي بازخورد اقدامات
توسعهاي سيستم پرداخته و نتايج حاصل شده را مطلوب ارزيابي کرده است.
َکنَمدي )2006( 4در پژوهشي با موضوع بررسي سرويسهاي تحت وب کتابخانهها
ِ
تحقيق موردي در کتابخانه انستيتو مديريت شهر مومباي ،به بررسي وبسايت و
و انجام
پورتال اين کتابخانه پرداخته است و براساس نظرسنجيهاي انجام داده ،به خدماتي که م ِدنظر
دانشجويان اين مؤسسه براي ارائه از طريق پورتال کتابخانه ميباشد ،اشاره کرده است .او
براساس نتيجهگيري انجام داده ،خدمات جستوجوي منابع ،رزرو منابع ،خدمات اشاعه
اطالعات گزينشي و دسترسي به مقاالت نشريات را از سرويسهاي پرمخاطب در ميان
دانشجويان برآورد کرده است.
لذا باتوجه به مطالب فوق درصورتي كه اوالً كتابخانه ها و مراكز اطالعرساني با استفاده
از سيستمهاي رايانهاي و كتابخانهاي ،به ارائه خدمات از طريق شبكه وب كنند و ثاني ًا شبكه
يكپارچهاي از كتابخانه ها با هدف تشكيل يك بانك فهرستگان جامع و شبكه اطالعرساني
ملي و متمركز ايجاد شود ،چالش پيش روي كتابخانهها مطمئن ًا قابل حل خواهد بود .خصوص ًا
آنكه هركدام از كتابخانههاي عضو ميتوانند شاخهاي از علوم و فنون را پوشش داده و تنها
به گردآوري منابع در يكي از رشتههاي تخصصي اقدام و با اشتراك آنها در شبكه مزبور،
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سازماندهي حجم وسيع اطالعات توليدشده را بين خود تقسيم كنند.
در دهه هفتاد ميالدي پايگاه  5 OCLCبا همين رويكرد پديد آمد و درحال حاضر تعداد
زيادي از كتابخانههاي آمريكا ،كانادا و ساير كشورها با عضويت در اين شبكه به تبادل
اطالعات ميپردازند .ارائه ابزارهاي فهرستنويسي به كتابخانههاي عضو شبكه ،خدمات مرجع
مجازي ،خدمات اصطالحنامهاي ،ارائه منابع الكترونيكي اعضا شبكه و ...از خدمات اين پايگاه
است (دهقانی.)1383 ،
باتوجه به اينكه در ايران درحال حاضر چنين پايگاه جامعي با رويكرد خدمات تعاوني
و اشتراكي وجود ندارد ،و از طرف ديگر باتوجه به مأموريتها و اهداف كتابخانه ملي که
صريح ًا در اساسنامه آن آمده است و نيز تدوين استانداردها و دستنامههاي فهرستنويسي و
خدمات اطالع رساني در اين کتابخانه ،درصورتيكه يک شبكه اشتراكي با محوريت كتابخانه
ملي ايجاد شود و تعدادي از خدمات مفيدي كه ميتواند براي كاربران و نيز كتابخانهها و
مؤسسات اطالعرساني مورد استفاده قرار گيرد در آن شبكه راهاندازي شود ،مطمئن ًا گام مهمي
در جهت ارائه خدمت به كاربران و پژوهشگران برداشته خواهد شد.
در اين پژوهش سعي شده است خدمات و سرويسهايي كه پايگاه  OCLCو تعدادي
ديگر از پورتالهاي كتابخانهاي را كه به كاربران خود ميدهند مورد بررسي قرار بگيرد و با
ِ
خدمات با اولويت بااليي كه كتابخانه ملي بايد از طريق
پرسش از كتابداران و افراد متخصص،
پورتال جامع خود آنها را ارائه كند ،احصا شوند.
روشپژوهشپیمایشتحلیلیاست.جامعهآمارياينپژوهششاملكتابدارانمتخصص
و شاغل در سازمان اسناد و كتابخانه ملي با تحصيالت كتابداري و غيركتابداري است.
بهدليلاينکهبايدنيازهايواقعيپورتالجامعکتابخانهمليتعیینشود،لذاافرادوکارشناسان
خبرهکتابخانهمليشاملاعضايهيئتعلميآنمرکزونيزمديرانورؤسايگروههاوکارشناسان
خبرهبخشهايمختلفکتابخانه انتخابوپرسشنامه ميان آنهاتوزيع شد.
درواقع باتوجه به تخصصی بودن موضوع و لزوم شناخت کارکردهای کتابخانه ملی،
این پرسشنامه تنها توسط افراد خبره این سازمان تکمیل شده که جامعه مورد مطالعه باتوجه
به شرايط فوق  44نفر تعيين شدند ،که از این تعداد  4نفر با مدرک دکتري 36 ،نفر کارشناسی
ارشد و  4نفر کارشناسی به پرسشهای موردنظر پاسخ دادند.
در اين پژوهش ،براي تعيين ميزان روايي يا اعتبار ابزار اندازهگيري ،از اعتبار صوري استفاده
شده است .براي سنجش روايي صوري ،عالوه بر مشورت و كمك گرفتن از صاحبنظران در
مرحله تدوين پرسشنامه ،پس از ايجاد پرسشنامه ،براي  5نفر از متخصصان حوزه كتابداري
ارسال شد تا روايي آن را بررسي كنند و درنهايت مورد تأييد اين افراد قرار گرفت.

5. Online Computer Library Center
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همچنین براي تعیین پایایی پرسشنامه پژوهش ،از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده
است ،كه نتايج آزمون براي كل پرسشنامه (با آلفاي  78درصد) نشان داد كه سؤاالت پرسشنامه
از قابليت پايايي بااليي برخوردار است و نيازي نيست سؤالي از پرسشنامه حذف شود.

پورتالهاورسویسهایکتابخانهای

موسوي چلک ( )1387در مقاله خود پورتال را به اين صورت تعريف کرده است که« :درگاه
يا پورتال در معناي لغوي به معني :باب ،سردر ،دروازه است .اما در دنياي گسترده اينترنت
به همان معني ،اما با کمي تفاوت بهکار برده ميشود .سايتي را ميتوان پورتال ناميد که بتواند
اطالعات و امکانات زيادي در اختيار کاربر بگذارد تا نيازهاي کاربر برطرف شود ».اين
اطالعات ممکن است شامل اخبار ،معرفي سايتهاي ديگر ،خدماتدهي از جمله ايميل و
اطالعات معامالت بورسي باشند.
در بیانی دیگر صالحي ( )1387تعریفی ب ه اینصورت مطرح کرده است که« :پورتال
يک سيستم کاربرمحور است و امکانات يک پورتال درواقع طوري طراحي ميشود تا بتواند
جوابگوي نيازهاي کاربران خود باشد».
با رشد و گسترش اینترنت و ارائه انواع خدمات توسط سازمانها و نهادهای دولتی و
عمومی در محیط وب ،پیادهسازی و استفاده از پورتالها ،گسترش روزافزونی داشته است.
درخصوص انواع پورتالها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• افقی
• عمودی
• کاربردی
• اطالعات سازمانی
• انجمنی
• تجارت الکترونیکی
•کتابخانهای
پورتالهاي كتابخانهاي ابزار كاوشگري هستند كه كاربران را قادر به جستوجو در
منابع اطالعاتي كتابخانهها ميكند و كاربر براساس ويژگيهاي موردنظر خود از قبيل موضوع،
پديدآور ،ناشر و ...ميتواند دامنه انتخاب خود را محدود كند .همچنين امكان جستوجو در
فهرستهاي كتابخانهاي و پايگاهاي اطالعاتي بهصورت جداگانه نيز وجود دارد .امكانات
ديگري از قبيل مشاهده اطالعات كتابشناسي ركورد اطالعاتي ،درخواست عضويت در
ِ
موجودي منبع موردنظر و ...از امكاناتي
كتابخانه ،درخواست امانت منبع موردنظرِكاربر ،مشاهده
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هستند كه اين نوع پورتالها ميتوانند داشته باشند (بيرانوند.)1388 ،
پورتالهاي كتابخانهاي با اين هدف ايجاد ميشوند كه كاربران اينترنت بتوانند گردش
خود را در اينترنت از طريق يك مدخل مدرن و ساختيافته آغاز كرده و هر زمان اراده كنند
بدون هيچ مشكلي به نقطة آغاز بازگردند .به همين منظور و براي ارائه خدمات کتابخانهاي
به کاربران ،اين پورتالها ويژگيهاي خاصي دارند .حدیقهسرشت ( )1387تعدادي از اين
ویژگیها را که در تمامي آنها مشترک هستند ،بهصورت زير بيان کرده است:
قابليت انواع جستوجو بر روی اطالعات کتابشناختی منابع ،و تماممتن در منابع
الکترونیکی (ساده ،پيشرفته ،درهمکرد) و نمایش نتایج براساس خواسته کاربران خود،
کنترل سطح دسترسی کاربران برای دستیابی به منابع کتابخانه ،امکان خصوصیسازی نتایج
جستوجو ،اطالعرسانی گزینشی ( ،)SDIارائه خدمات کتابخانه همانند :ثبت درخواست
عضویت ،رزرو کتاب و یا تمدید مدارک ،امکان پیشنهاد خرید منابع از طرف کاربران و
امکاناتگزارشگیری.

پایگاهOCLC

عضويت در  OCLCيک همکاري منحصربهفرد است؛ چرا که کتابخانههاي عضو از اين
طريق ميتوانند دسترسي جهاني به تمام خدمات و پايگاههاي اطالعات اين سازمان را براي
خود فراهم آورند.
براساس اطالعات آماري اعالم شده در پايگاه  OCLCميتوان به نکات زير اشاره کرد:
 72000 کتابخانه و مؤسسه عضو اين مرکز هستند.
 1.784.795.955 رکورد موجودي توسط کتابخانههاي عضو آن در پايگاه World
 Catاين مرکز ايجاد شده است.
 170 کشور در مجموعه  World Catاين مرکزحضور دارند.
 250.000.000 رکورد کتابشناسي در مجموعه  World Catاين مرکز ايجاد شده
است.
 470 زبان مختلف در مجموعه منابع آن وجود دارد.
 هر  10ثانيه يک رکورد جديد کتابشناسي در بانک آن ايجاد ميشود.
 هر  4ثانيه يک درخواست جستوجو در بانک  World Catارسال ميشود.

خدمات پایگاهOCLC

پايگاه  OCLCداراي امکانات متعدد و مختلفي است که هر کدام از آنها براي کتابخانهها
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ميتواند مفيد باشد .در اينجا سعي شده است تعداي از مهمترين آنها معرفي شوند ( فرهودی،
:)1389
 خدمات مرجع پيوسته ()First Search
 خدمات نگهداري و ديجيتال كردن منابع
 خدمات مرجع مجازي ()Question Point
 پايگاه اطالعاتي كتابشناختي Word Cat
 خدمات گروهي Group Services
 خدمات اصطالحنامهاي و واژگاني
فرضيه پژوهش عبارت است از :خدمات ارائه شده در پورتال  OCLCبا نيازهاي كتابخانه
ملي منطبق است.
باتوجه به بررسیهای انجام شده بر روی پورتالهای کتابخانهای و نیز خدمات و
سرویسهای قابل ارائه برروی پایگاه  ،OCLCچکلیستی از تعدادی از سرویسهای مناسب
که میتواند از طریق پورتال کتابخانه ملی ارائه شود آماده شده كه بهصورت زیر است:
نوع رسویس

ردیف

حوزه سازماندهی اطالعات در جهت تشکیل فهرستگان ملی کشور
1

ارائه ابزار فهرستنویسی به کتابخانههای عضو برای ایجاد ركورد كتابشناسی بهصورت آنالین

2

ارائه ابزار فهرستنویسی به کتابخانههای عضو برای ایجاد ركورد  Holdingبهصورت آنالین

3

ارائه ابزار به کتابخانههای عضو برای تحویل ركوردهای كتابشناسی بهصورت دستهای )(Batch Processing

4

امکان پیشنهاد اصالح رکورد کتابشناسی منبع توسط کاربران

5

امكان دریافت ركوردهای ماركِ ایران توسط نرمافزارهای محلی کتابخانههای عضو

6

امكان ذخیره اطالعات کتابشناسی منابع به زبانهای مختلف

7

امکانفراخوانیاصطالحنامههادرهنگامفهرستنویسیمنابع
حوزه بازیابی اطالعات

جدول 1

لیست سرویس های
پرسش شده

66

8

امکان جستوجوی فراگیر در مجموعههای متام اعضا توسط کاربران

9

امكانامانتبینکتابخانههایعضو

10

امكان بازیابی ركوردهای مرتبط با یك شابك

11

امكان جستوجو به زبانهای مختلف

12

امکان رزرو منبع در کتابخانههای عضو
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نوع رسویس

ردیف

حوزه خدمات مرجع
13

امكان خدمات مرجع مجازی آنالین

14

امكان استفاده از گسرتشهای ردهبندیِ (دیویی و كنگره) کتابخانه ملی توسط کتابخانههای عضو

15

ارائه آخرین قواعد و مقررات فهرستنویسیِ استاندارد بهعنوان راهنام برای کتابخانههای عضو

16

امکان ایجاد ویکی و دایرۃاملعارفهای تخصصی
حوزه مدیریت منابع سازمانهای عضو

17

امكان تحلیل ومقایسه و ارزیابی منابع کتابخانههای عضو
حوزهاطالعرسانیمحتوایدیجیتال

18

ارائه محتوای نرشیات آنالین برای کاربران کتابخانههای عضو

19

بهای الكرتونیكی توسط کتابخانههای عضو
ارائه كتا 

20

ارائه کتابهای گویا (در قالب استاندارد Daisyبرای نابینایان) توسط کتابخانههای عضو
حوزه خدمات کاربران

21

امکانتاالرهایگفتوگو

22

امكان رسویس كتابخانه من ) (My Libraryبرای کاربران

23

امکان اطالعرسانی گزینشی)(SDI

24

امكان ایجاد بانک اسامی و مشخصات کتابخانههای عضو شبکه ملی اطالعرسانی

25

امکان وبالگهای شخصی برای کاربران

ادامه جدول 1
لیست سرویسهای
پرسش شده

این چکلیست بهصورت پرسشنامه میان پاسخدهندگان توزیع شده است و میزان اولویت
سرویسهای جدول  1از دیدگاه پاسخدهندگان براساس  3گزینه اولویت باال ،اولویت متوسط
و مورد نیاز کتابخانه ملی نيست ،در پاسخنامههای آنان معین شده است.

یافتههایپژوهش

براساس پاسخهای مخاطبان پرسشنامهها ،میانگین وزنی مشاهده شده و مورد انتظار خدمات
پرسششده ،مطابق جدول  2هستند:
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میانگین وزنی مشاهده شده
سرویس های پرسش شده

68

ردیف

جدول 2

نوع رسویس

میانگینوزنی
مشاهدهشده

میانگینوزنی
موردانتظار

1

ارائه ابزار فهرستنویسی به کتابخانههای عضو برای ایجاد ركورد كتابشناسی بهصورت آنالین

3/90

3

2

ارائه ابزار فهرستنویسی به کتابخانههای عضو برای ایجاد ركورد  Holdingبهصورت آنالین

3/63

3

3

ارائه ابزار به کتابخانههای عضو برای تحویل ركوردهای كتابشناسی بهصورت دستهای

3/54

3

4

امکان پیشنهاد اصالح رکورد کتابشناسی منبع توسط کاربران

3/45

3

5

مارك ایران توسط نرمافزارهای محلی کتابخانههای عضو
امكان دریافت ركوردهای ِ

3/36

3

6

امكان ذخیره اطالعات به زبانهای مختلف

3/36

3

7

امکانفراخوانیاصطالحنامههادرهنگامفهرستنویسیمنابع

3/81

3

8

امکان جستوجوی فراگیر در مجموعههای متام اعضا توسط کاربران

3/81

3

9

امكان امانت بین کتابخانه های عضو

3/18

3

10

امكان بازیابی ركوردهای مرتبط با یك شابك

2/90

3

11

امكان جستوجو به زبانهای مختلف

3/45

3

12

امکان رزرو منبع در کتابخانههای عضو

3

3

13

امكان خدمات مرجع مجازی آنالین

3/81

3

14

بندی (دیویی و كنگره) کتابخانه ملی توسط
امكان استفاده از گسرتشهای رده ِ
کتابخانههایعضو

3/54

3

15

ارائهآخرینقواعدومقرراتفهرستنویسیِاستانداردب هعنوانراهنامبرایکتابخانههایعضو

3/63

3

16

امکان ایجاد ویکی و دایرهاملعارفهای تخصصی

3

3

17

امكانتحلیلومقایسهوارزیابیمنابعکتابخانههایعضو

2/72

3

18

ارائه محتوای نرشیات آنالین برای کاربران کتابخانههای عضو

3/18

3

19

ارائهکتابهایالكرتونیكیتوسطکتابخانههایعضو

3/27

3

20

ارائه کتابهای گویا (در قالب استاندارد  Daisyبرای نابینایان) توسط کتابخانههای عضو

3/36

3

21

امکانتاالرهایگفتوگو

2/45

3

22

امكان رسویس كتابخانه من ( )My Libraryبرای کاربران

2/81

3

23

امکان اطالعرسانی گزینشی ()SDI

3/27

3

24

امكان ایجاد بانک اسامی و مشخصات کتابخانههای عضو شبکه ملی اطالعرسانی

3/45

3

25

امکان وبالگهای شخصی برای کاربران

1/27

3
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همانطور که گفته شد ،فرضيه اين پژوهش عبارت است از« :خدمات ارائه شده در
پورتال  OCLCبا نيازهاي كتابخانه ملي منطبق است» ،لذا براي تأييد يا رد اين فرضيه از آزمون
 tاستفاده شد.
باتوجه به اينکه به پاسخهاي اولويت باال ،وز ِن 4؛ پاسخهاي با اولويت متوسط ،وز ِن
2؛ و پاسخهاي مورد نياز نميباشد ،وزن صفر داده شد ،ميانگين وزني آنها باتوجه به فراواني
آنها محاسبه شد که در جدول  2و در ستون مربوطه آمده است .همچنين ميانگين وزنياي
که از اين سرويسها مورد انتظار است ،حد وسط بين اولويت باال و اولويت متوسط ،يعني
 3درنظرگرفته ميشود.
همانطور که مشاهده ميشود از  25سرويس پرسششده ،ميانگين وزني 20عدد از آنها،
باالتر از حد مورد انتظار است .به همين جهت براي اين 20سرويس نيازي به آزمون نيست،
اما براي  5سرويسي که ميانگين وزني مشاهده شده آنها از ميانگين مورد انتظار کمتر است
(يعني سرويسهاي شماره  22 ،21 ،17 ،10و  )25بايد تست شود که آيا فاصله معناداري از
ميانگين مورد انتظار دارند يا خير که باتوجه به آزمون انجام شده نتايج زير حاصل شد:
تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

مقدار t

میانگین
مقایسهشده

درجه
آزادی

سطح
معن یداری

امكانبازیابی ركوردهای
مرتبط با یك شابك

44

2/909

1/178

0/512-

3

43

0/611

امكانتحلیلومقایسه
وارزیابیمنابع
کتابخانههای عضو

44

2/727

1/301

-1/391

3

43

0/171

توگو
امکان تاالرهای گف 

44

2/455

1/044

-3/464

3

43

0/001

امكان رسویس كتابخانه من
()My Libraryبرایکاربران

44

2/818

0/995

-1/212

3

43

0/232

امکان وبالگهای شخصی
برای کاربران

44

1/273

1/149

-9/975

3

43

0/000

نوع رسویس

جدول 3
نتایج آزمون فرضیه

همانطور که در جدول  3مالحظه ميشود آزمون  tفقط براي گزينههاي «امکان تاالرهاي
گفتوگو و امکان وبالگهاي شخصي براي کاربران» معنيدار است که نشان ميدهد ميانگين
محاسبه شده بهطور معنيداري کمتر از  3است .اما در رابطه با ساير گزينهها ميانگين محاسبه
شده تفاوت معنيداري با ميانگين مورد انتظار ( ) 3ندارد و عم ً
ال ميتوان نتيجه گرفت که
ساير گزينهها نيز قابل قبولاند و مورد نياز کتابخانه ملي هستند.
الزم به ذکر است  2گزينهاي هم که با ميانگين مورد انتظار تفاوت معناداري داشتند،
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جزء سرويسهاي پورتال  OCLCنيستند و از مشخصات ساير پورتالهاي کتابخانهاي احصا
شده بودند.
باتوجه به اين يافتهها ،عم ً
ال فرضيه پژوهش تأييد ميشود و خدمات ارائه شده در پورتال
 OCLCمنطبق با نيازهاي کتابخانه ملي است.

نتیجهگیری

همانطور که ذکر شد ،هدف از انجام اين پژوهش بررسي مشخصات و امکانات پورتالهاي
کتابخانهاي و پايگاه OCLCو ميزان انطباق سرويسهاي OCLCبا نيازهاي کتابخانه ملي در جهت
ايجادپورتالجامعکتابخانهملياست.باتوجهبهپرسشنامهتوزيعشدهبينكارشناسانمتخصص
کتابخانه ملي و جمعآوري دادههاي آن و تجزيه و تحليل انجام شده ،ميتوان نتيجه گرفت که
تمامي سرويسهايي که در پرسشنامه آمده بودند و مرجع آنها پايگاه  OCLCبوده است (جدول
 )1مورد نياز کتابخانه ملي هستند و بايد در پورتال جامع کتابخانه ملي پيادهسازي شوند.
باتوجه به آزمون فرضيه انجام شده ،مشخص شد که ميانگين وزني مشاهده شده ،تنها
دو سرويس از مجموع تمامي سرويسهاي پرسششده با ميانگين وزني مورد انتظار تفاوت
معنادار دارند ،ضمن اينکه اين  2سرويس نيز از سرويسهاي  OCLCنبودند .لذا ميتوان نتيجه
گرفت فرضيه پژوهش که عبارت است از« :خدمات ارائه شده در پورتال  OCLCبا نيازهاي
كتابخانه ملي منطبق است» ،مورد تأييد میباشد.
باتوجه به اينکه الزم است سرويسهاي مورد نياز پورتال جامع کتابخانه ملي در اين
پژوهش تعيين شوند ،جدولهاي  4و  5که شامل سرويسهاي نهايي پورتال کتابخانه ملي
هستند ،تهيه شده است.
الزم به ذکر است مطابق جدول  ،4سرويسهايي که ميانگين وزني مشاهده شده آنها از
 3/5باالتر هستند ،بهعنوان سرويسهاي پايهاي پورتال جامع کتابخانه ملي مشخص شدهاند.
سرويسهايي که ميانگين وزني مشاهده شده آنها بين  3تا  3/5باشد (كه در جدول 5
نمايش داده شدهاند) را ميتوان بهعنوان سرويسهاي ثانويه و يا توسعهاي نام برد.
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عنوان رسویس

ردیف
1

ارائه ابزار فهرستنویسی به کتابخانههای عضو برای ایجاد ركورد كتابشناسی بهصورت آنالین

2

ارائه ابزار فهرستنویسی به کتابخانههای عضو برای ایجاد ركورد  Holdingبهصورت آنالین

3

ارائه ابزار به کتابخانههای عضو برای تحویل ركوردهای كتابشناسی بهصورت دستهای

4

امکانفراخوانیاصطالحنامههادرهنگامفهرستنویسیمنابع

5

امكان خدمات مرجع مجازی آنالین

6

امكان استفاده از گسرتشهای ردهبندی (دیویی و كنگره) کتابخانه ملی توسط کتابخانههای عضو

جدول 4

7

امکان جستوجوی فراگیر در مجموعههای متام اعضا توسط کاربران

8

ارائه آخرین قواعد و مقررات فهرستنویسیِ استاندارد بهعنوان راهنام برای کتابخانههای عضو

سرویسهایپایهایپورتال
جامعکتابخانهملی

عنوان رسویس

ردیف
1

امکان پیشنهاد اصالح رکورد کتابشناسی منبع توسط کاربران

2

امكان دریافت ركوردهای ماركِ ایران توسط نرمافزارهای محلی کتابخانههای عضو

3

امكان ذخیره اطالعات به زبانهای مختلف

4

امكانامانتبینکتابخانههایعضو

5

امكان جستوجو به زبانهای مختلف

6

امکان رزرو منبع در کتابخانههای عضو

7

امکان ایجاد ویکی و دایرهاملعارفهای تخصصی

8

ارائه محتوای نرشیات آنالین برای کاربران کتابخانههای عضو

9

ارائهکتابهایالكرتونیكیتوسطکتابخانههایعضو

10

ارائه کتابهای گویا (در قالب استاندارد  Daisyبرای نابینایان) توسط کتابخانههای عضو

11

امکان اطالعرسانی گزینشی)(SDI

12

امكان ایجاد بانک اسامی و مشخصات کتابخانههای عضو شبکه ملی اطالعرسانی

جدول 5
سرویسهایتوسعهایپورتال
جامع کتابخانه ملی

باتوجه به نتایج فوق ،بهنظر میرسد کتابخانه ملی درصورت راهاندازی یک سامانه تحت
وب که خدمات و سرویسهای فوق را ارائه كند ،مطمئن ًا میتواند در جهت ایجاد یک بستر
مشترک بینکتابخانهای و در راستای اطالعرسانی بیشتر ،اقدام كند.
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منابع

بيرانوند ،علي (« .)1388ويژگيهاي پورتالهاي كتابخانهاي» .ماهنامه اطالعيابي و اطالعرساني.24 -16 :)22(3 ،

حديقهسرشت ،ياشار (« .)1387پورتال کتابخانهاي پارس آذرخش» .در :مجموعه مقـاالت نخستين همايش
کتابخانه در :ديجيتال .تهران :نشر سبزان ،ص .319 -267

دهقاني،ليال(«.)1383آشناييبامرکزخدماتغربيا.سيال.سي».ماهنامهالکترونيکيارتباطعلمي.59-54:)2(3،
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