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ڪلیدواژه ها 

OCLC ،پورتال، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، خدمات تعاونی

پیش  نیازهای راه  اندازی پورتال جامع کتابخانه ملی 

برای ارائه خدمات مشرتک بین کتابخانه ای

رضا شهرابی  | فریربز خرسوی 

چڪیده

 OCLC هدف: در این مقاله با بررسی خدمات و رسویس های پایگاه
به عنوان یکی از مراکز مهم و مشهـور در ارائه خدمات تعاونی و 
اشرتاکی، و نیز بررسی تعـدادی پورتال های كتابخانه ای و پرسش از 
كتابداران و متخصصان، خدماِت با اولویت برای ارائه در پورتال كتابخانه 

ملی، شناسایی شود.
روش/ رویکـرد پژوهــش: بـرای گـردآوری داده  هـا از پرسشنـامه 
محقق ساخته استفاده شده است. این پژوهش از نوع کّمی و کاربردی 
است. جامعه آماری این پژوهش را 44 نفر از اعضای هیئت علمی، 
مدیران و کتابداران ارشد کتابخانه ملی که دارای مسئولیت های اجرایی و 

کارشناسی هستند، تشکیل داده اند.
یافته ها: براساس پاسخ های گردآوری شده و از میان 25 رسویس مورد 
انتظار برای ارائه در پورتال کتابخانه ملی و باتوجه به نظر کارشناسان 
متخصص، 20 رسویس مورد تأیید قرار گرفته است که  الزم است بعد از 

تهیه مشخصات آنها در پورتال جامع کتابخانه ملی، پیاده  سازی شوند.
نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که 
رسویـس های پایـه ای در حـوزه خدمـات فهرستنویسی تعـاونی و 
سازماندهی اطالعات، خدمات مرجع و بازیابی اطالعات در راستای 

راه اندازی شبکه اطالع رسانی یکپارچه، دارای اولویت هستند.
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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، كتابخانه ها و مؤسسات اطالع رساني را در راستاي گردآوري 
و سازماندهي منابع كتابي و غيركتابِي توليد شده و ارائه خدمات مؤثر به مخاطبان خود، با 

چالشي عطيم روبه رو كرده است.
از طرف ديگر با ظهور فناوري هاي نوين و سيستم هاي نرم افزاري و شبكه هاي رايانه اي 
و مكانيزه شدن فعاليت هاي كتابخانه اي و ثبت اطالعات منابع كتابخانه ها و ارائه آنها به كاربران، 
اين امكان فراهم شده است كه كتابخانه ها بتوانند از طريق محيط وب اطالعات موردنظر 
كاربران خود را ارائه كنند. اين شيوه موجب شده كه مخاطبان آنها بدون نياز به حضور در 
محل كتابخانه از اطالعات و خدمات موجود در اين مراكز مطلع شده و درخواست هاي خود 
را درصورت امكان به آن مركز ارسال كرده و خدمات كتابخانه اي را از طريق پورتال هاي 

كتابخانه اي دريافت كنند. 
پورتال هاي كتابخانه اي درواقع دروازه ورودي كتابخانه ها به محيط مجازي هستند و 
خدماتي از قبيل ارائه فهرست كتابشناسي منابع، امكان جست وجوهاي مختلف در فهرست 
منابع، درخواست عضويت الكترونيكي، درخواست ارسال منبع، امكان ايجاد كتابخانه شخصي 

1. كارشناس ارشد كتابداری و اطالع  رسانی 

سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسالمی 

ایران) نویسنده مسئول(

shahrabi@gmail.com 

2. استادیار سازمان اسناد و كتابخانه ملی 

جمهوری اسالمی  ایران

fa.khosravi@gmail.com 

پیش  نیازهای راه  اندازی پورتال جامع کتابخانه ملی 
برای ارائه خدمات مشرتک بین کتابخانه ای

رضا شهرابی 1 | فریربز خرسوی 2 

دریافت: 1391/3/13         پذیرش: 1391/5/15 
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براي كاربران و ثبت عالقه منـدي هاي آنان و ارسال اطالعات گزينشـي از امكانات پايـه اي 
اين گونه پورتال ها هستند.

رادفر )1383( در پايان نامه كارشناسی ارشد خود معتقد است محدوديت كتابخانه ها 
در بودجه ، نيروي انساني و محل فيزيكي ، آنها را عماًل در گردآوري تمامي آثار و منابع 
منتشرشده، ناتوان ساخته و همين امر موجب نارضايتي كاربران آنها در يافتن نتايج مورد 
نظرشان مي شود. به همين دليل ايجاد يك شبكه بين كتابخانه اي و خدمات تعاوني، به صورتي 
كه تمامي كتابخانه هاي عضو اين شبكه با همكاري و اشتراِك اطالعات توليدي، سعي در 
ايجاد يك شبكه واحد و ارائه اطالعات بر روي آن كنند، مي تواند چالش فوق را تا حد زيادي 

برطرف كند.
كالون3 )2002( در مقاله اي با عنوان »از درگاه هاي اطالعاتي تا مديريت كتابخانه هاي 
ديجيتال« در مورد طراحي، پياده سازي و توسعه پورتال كتابخانه دانشگاه كورنل بحث كرده 
است. او در اين مقاله چارچوب مفهومي تعاريف مربوط به پورتال را توضيح داده و مشخصات 
و نيازمندي هاي يك پورتال كتابخانه دانشگاهي را بررسي كرده است. به منظور سرويس دهي 
يكپارچه و اشتراك اطالعات كتابخانه دانشكده هاي دانشگاه كورنل، پورتال جامعي پياده سازي 
شده است. كارن با توضيح در مورد نحوه شكل گيري اين پورتال، مشكالتي كه پورتال 
داشته و نيازهاي توسعه اي آن را بررسي كرده است. او همچنين به بررسي بازخورد اقدامات 

توسعه اي سيستم پرداخته و نتايج حاصل شده را مطلوب ارزيابي كرده است.
َكنَمدي4 )2006( در پژوهشي با موضوع بررسي سرويس هاي تحت وب كتابخانه ها 
و انجام تحقيِق موردي در كتابخانه انستيتو مديريت شهر مومباي، به بررسي وب سايت و 
پورتال اين كتابخانه پرداخته است و براساس نظرسنجي هاي انجام داده، به خدماتي كه مِدنظر 
دانشجويان اين مؤسسه براي ارائه از طريق پورتال كتابخانه مي باشد، اشاره كرده است. او 
براساس نتيجه گيري انجام داده، خدمات جست وجوي منابع، رزرو منابع، خدمات اشاعه 
اطالعات گزينشي و دسترسي به مقاالت نشريات را از سرويس هاي پرمخاطب در ميان 

دانشجويان برآورد كرده است.
لذا باتوجه به مطالب فوق درصورتي كه اوالً كتابخانه ها و مراكز اطالع  رساني با استفاده 
از سيستم هاي رايانه اي و كتابخانه اي، به ارائه خدمات از طريق شبكه وب كنند و ثانياً شبكه 
يكپارچه اي از كتابخانه ها با هدف تشكيل يك بانك فهرستگان جامع و شبكه اطالع رساني 
ملي و متمركز ايجاد شود، چالش پيش روي كتابخانه ها مطمئناً قابل حل خواهد بود. خصوصًا 
آنكه هركدام از كتابخانه هاي عضو مي توانند شاخه اي از علوم و فنون را پوشش داده و تنها 
به گردآوري منابع در يكي از رشته هاي تخصصي اقدام و با اشتراك آنها در شبكه مزبور، 

3. Calhoun

4. Kanamadi

رضا شهرابی |  فریبرزخسروی
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سازماندهي حجم وسيع اطالعات توليدشده را بين خود تقسيم كنند.
در دهه هفتاد ميالدي پايگاه OCLC 5 با همين رويكرد پديد آمد و درحال حاضر تعداد 
زيادي از كتابخانه هاي آمريكا، كانادا و ساير كشورها با عضويت در اين شبكه به تبادل 
اطالعات مي پردازند. ارائه ابزارهاي فهرستنويسي به كتابخانه هاي عضو شبكه، خدمات مرجع 
مجازي، خدمات اصطالحنامه اي، 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 مأموريت ها و اهداف كتابخانه ملي كه 
صريحاً در اساسنامه آن آمده است و نيز تدوين استانداردها و دستنامه هاي فهرستنويسي و 
خدمات اطالع رساني در اين كتابخانه، درصورتي كه يك شبكه اشتراكي با محوريت كتابخانه 
ملي ايجاد شود و تعدادي از خدمات مفيدي كه مي تواند براي كاربران و نيز كتابخانه ها و 
مؤسسات اطالع رساني مورد استفاده قرار گيرد در آن شبكه راه اندازي شود، مطمئناً گام مهمي 

در جهت ارائه خدمت به كاربران و پژوهشگران برداشته خواهد شد.
در اين پژوهش سعي شده است خدمات و سرويس هايي كه پايگاه OCLC و تعدادي 
ديگر از پورتال هاي كتابخانه اي را كه به كاربران خود مي دهند مورد بررسي قرار بگيرد و با 
پرسش از كتابداران و افراد متخصص، خدماِت با اولويت بااليي كه كتابخانه ملي بايد از طريق 

پورتال جامع خود آنها را ارائه كند، احصا شوند. 
روش پژوهش پيمايش تحليلی است. جامعه آماري اين پژوهش شامل كتابداران متخصص 

و شاغل در سازمان اسناد و كتابخانه ملي با تحصيالت كتابداري و غيركتابداري است. 
به دليل اينكه بايد نيازهاي واقعي پورتال جامع كتابخانه ملي تعيين شود، لذا افراد و كارشناسان 
خبره كتابخانه ملي شامل اعضاي هيئت علمي آن مركز و نيز مديران و رؤساي گروه ها و كارشناسان 

خبره بخش هاي مختلف كتابخانه انتخاب و پرسشنامه ميان آنها توزيع شد. 
درواقع باتوجه به تخصصی بودن موضوع و لزوم شناخت كاركردهای كتابخانه ملی، 
اين پرسشنامه تنها توسط افراد خبره اين سازمان تكميل شده كه جامعه مورد مطالعه باتوجه 
به شرايط فوق 44 نفر تعيين شدند، كه از اين تعداد 4 نفر با مدرك دكتري، 36 نفر كارشناسی 

ارشد و 4 نفر كارشناسی به پرسش های موردنظر پاسخ دادند.
در اين پژوهش، براي تعيين ميزان روايي يا اعتبار ابزار اندازه گيري، 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 5 نفر از  متخصصان حوزه كتابداري 

Online Computer Library Center .5ارسال شد تا روايي آن را بررسي كنند و درنهايت مورد تأييد اين افراد قرار گرفت.

پیش  نیازهای راه  اندازی پورتال جامع 
کتابخانه ملی برای ارائه خدمات  ...
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همچنين براي تعيين پايايی پرسشنامه پژوهش، از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده 
است، كه نتايج آزمون براي كل پرسشنامه )با آلفاي 78 درصد( نشان داد كه سؤاالت پرسشنامه 

از قابليت پايايي بااليي برخوردار است و نيازي نيست سؤالي از پرسشنامه حذف شود.
 

پورتال ها و رسویس های کتابخانه ای
موسوي چلك )1387( در مقاله خود پورتال را به اين صورت تعريف كرده است كه: »درگاه 
يا پورتال در معناي لغوي به معني: باب، سردر، دروازه است. اما در دنياي گسترده اينترنت 
به همان معني، اما با كمي تفاوت به كار برده مي شود. سايتي را مي توان پورتال ناميد كه بتواند 
اطالعات و امكانات زيادي در اختيار كاربر بگذارد تا نيازهاي كاربر برطرف شود.« اين 
اطالعات ممكن است شامل اخبار، معرفي سايت هاي ديگر، خدمات دهي از جمله ايميل و 

اطالعات معامالت بورسي  باشند.
در بيانی ديگر صالحي )1387( تعريفی به  اين صورت مطرح كرده است كه: »پورتال 
يك سيستم كاربرمحور است و امكانات يك پورتال درواقع طوري طراحي مي شود تا بتواند 

جوابگوي نيازهاي كاربران خود باشد«. 
با رشد و گسترش اينترنت و ارائه انواع خدمات توسط سازمان ها و نهادهای دولتی و 
عمومی در محيط وب، پياده سازی و استفاده از پورتال ها، گسترش روزافزونی داشته است. 

درخصوص انواع پورتال ها می توان به موارد زير اشاره كرد:
• افقی 

• عمودی 
• كاربردی 

• اطالعات سازمانی
• انجمنی

• تجارت الكترونيكی
• كتابخانه ای

پورتال هاي كتابخانه اي ابزار كاوشگري هستند كه كاربران را قادر به جست وجو در 
منابع اطالعاتي كتابخانه ها مي كند و كاربر براساس ويژگي هاي موردنظر خود از قبيل موضوع، 
پديدآور، ناشر و... مي تواند دامنه انتخاب خود را محدود كند. همچنين امكان جست وجو در 
فهرست هاي كتابخانه اي و پايگاهاي اطالعاتي به صورت جداگانه نيز وجود دارد. امكانات 
ديگري از قبيل مشاهده اطالعات كتابشناسي ركورد اطالعاتي، درخواست عضويت در 
كتابخانه، درخواست امانت منبع موردنظرِكاربر، مشاهده موجودِي منبع موردنظر و... از امكاناتي 

رضا شهرابی |  فریبرزخسروی
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هستند كه اين نوع پورتال ها مي توانند داشته باشند )بيرانوند، 1388(.
پورتال هاي كتابخانه اي با اين هدف ايجاد مي شوند كه كاربران اينترنت بتوانند گردش 
خود را در اينترنت از طريق يك مدخل مدرن و ساخت يافته آغاز كرده و هر زمان اراده كنند 
بدون هيچ مشكلي به نقطة آغاز بازگردند. به همين منظور و براي ارائه خدمات كتابخانه اي 
به كاربران، اين پورتال ها ويژگي هاي خاصي دارند.  حديقه سرشت )1387( تعدادي از اين  

ويژگی ها  را كه در تمامي آنها مشترك هستند،  به صورت زير بيان كرده است:
قابليت انواع جست وجو بر روی اطالعات كتابشناختی منابع، و تمام متن در منابع 
الكترونيكی )ساده، پيشرفته، درهمكرد( و نمايش نتايج براساس خواسته كاربران خود، 
كنترل سطح دسترسی كاربران برای دستيابی به منابع كتابخانه، امكان خصوصی سازی نتايج 
جست وجو، اطالع رسانی گزينشی )SDI(، ارائه خدمات كتابخانه همانند: ثبت درخواست 
عضويت، رزرو كتاب و يا تمديد مدارك، امكان پيشنهاد خريد منابع از طرف كاربران و  

امكانات گزارشگيری.

OCLC پایگاه
عضويت در OCLC يك همكاري منحصربه  فرد است؛ چرا كه كتابخانه هاي عضو از اين 
طريق مي توانند دسترسي جهاني به تمام خدمات و پايگاه هاي اطالعات اين سازمان را براي 

خود فراهم آورند. 
براساس اطالعات آماري اعالم شده در پايگاه OCLC مي توان به نكات زير اشاره كرد:

  72000 كتابخانه و مؤسسه عضو اين مركز هستند.
 World 1.784.795.955 ركورد موجودي توسط كتابخانه هاي عضو آن در پايگاه  

Cat اين مركز ايجاد شده است.

  170 كشور در مجموعه World Cat اين مركزحضور دارند.
  250.000.000 ركورد كتابشناسي در مجموعه  World Cat اين مركز ايجاد شده 

است.
  470 زبان مختلف در مجموعه منابع آن وجود دارد.

  هر 10 ثانيه يك ركورد جديد كتابشناسي در بانك آن ايجاد مي شود.
  هر 4 ثانيه يك درخواست جست وجو در بانك World Cat ارسال مي شود.

OCLC خدمات پایگاه
پايگاه OCLC داراي امكانات متعدد و مختلفي است كه هر كدام از آنها براي كتابخانه ها 

پیش  نیازهای راه  اندازی پورتال جامع 
کتابخانه ملی برای ارائه خدمات  ...
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مي تواند مفيد باشد. در اينجا سعي شده است تعداي از مهم ترين آنها معرفي شوند ) فرهودی، 
:)1389

)First Search( خدمات مرجع پيوسته  
 خدمات نگهداري و ديجيتال كردن منابع
)Question Point( خدمات مرجع مجازي 

Word Cat پايگاه اطالعاتي كتابشناختي 
Group Services خدمات گروهي 

 خدمات اصطالحنامه اي و واژگاني
فرضيه پژوهش عبارت است از: خدمات ارائه شده در پورتال OCLC با نيازهاي كتابخانه 

ملي منطبق است.
باتوجه به بررسی های انجام شده بر روی پورتال های كتابخانه ای و نيز خدمات و 
سرويس های قابل ارائه برروی پايگاه OCLC، چك ليستی از تعدادی از سرويس های مناسب 

كه می تواند از طريق پورتال كتابخانه ملی ارائه شود آماده شده كه به صورت زير است:

نوع رسویسردیف

حوزه سازماندهی اطالعات در جهت تشکیل فهرستگان ملی کشور

ارائه ابزار فهرستنویسی به کتابخانه  های عضو برای ایجاد ركورد كتابشناسی به  صورت آنالین1

ارائه ابزار فهرستنویسی به کتابخانه  های عضو برای ایجاد ركورد Holding به  صورت آنالین2

3)Batch Processing( ارائه ابزار به کتابخانه  های عضو برای تحویل ركوردهای كتابشناسی به  صورت دسته  ای

امکان پیشنهاد اصالح رکورد کتابشناسی منبع توسط کاربران4

امكان دریافت ركوردهای ماركِ ایران توسط نرم  افزارهای محلی کتابخانه  های عضو5

امكان ذخیره اطالعات کتابشناسی منابع به زبان  های مختلف 6

امکان فراخوانی اصطالحنامه  ها در هنگام فهرستنویسی منابع7

حوزه بازیابی اطالعات

امکان جست  وجوی فراگیر در مجموعه  های متام اعضا توسط کاربران8

امكان امانت بین کتابخانه  های عضو9

امكان بازیابی ركوردهای مرتبط با یك شابك10

امكان جست  وجو به زبان  های مختلف11

امکان رزرو منبع در کتابخانه های عضو12

 لیست سرویس های

 پرسش شده

جدول 1
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اين چك ليست به صورت پرسشنامه ميان پاسخ دهندگان توزيع شده است و ميزان اولويت 
سرويس های جدول 1 از ديدگاه پاسخ دهندگان براساس 3 گزينه اولويت باال، اولويت متوسط 

و مورد نياز كتابخانه ملی نيست، در پاسخنامه  های آنان معين شده است.

یافته های پژوهش
براساس پاسخ های مخاطبان پرسشنامه  ها، ميانگين وزنی مشاهده شده و مورد انتظار خدمات 

پرسش شده، مطابق جدول 2 هستند:

حوزه خدمات مرجع

امكان خدمات مرجع مجازی آنالین13

امكان استفاده از گسرتش  های رده  بندیِ )دیویی و كنگره( کتابخانه ملی توسط کتابخانه  های عضو14

ارائه آخرین قواعد و مقررات فهرستنویسیِ استاندارد به  عنوان راهنام برای کتابخانه  های عضو15

امکان ایجاد ویکی و دایرۃ املعارف  های تخصصی16

حوزه مدیریت  منابع سازمان  های عضو

امكان تحلیل ومقایسه و ارزیابی منابع کتابخانه  های عضو 17

حوزه اطالع  رسانی محتوای دیجیتال

ارائه محتوای نرشیات آنالین برای کاربران کتابخانه  های عضو18

ارائه كتاب  های الكرتونیكی توسط کتابخانه  های عضو19

ارائه کتاب  های گویا )در قالب استاندارد Daisy برای نابینایان( توسط کتابخانه  های عضو 20

حوزه خدمات  کاربران

امکان تاالرهای گفت  وگو21

امكان رسویس كتابخانه من )My Library( برای کاربران22

23)SDI( امکان اطالع  رسانی گزینشی

امكان ایجاد بانک اسامی و مشخصات کتابخانه  های عضو شبکه ملی اطالع  رسانی24

امکان وبالگ  های شخصی برای کاربران25

نوع رسویسردیف

لیست سرویس های

 پرسش شده

ادامه جدول 1

پیش  نیازهای راه  اندازی پورتال جامع 
کتابخانه ملی برای ارائه خدمات  ...



68
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابدا ری و سازماندهی اطالعات | شامره 92 

ف
نوع رسویسردی

 میانگین وزنی

مشاهده شده

 میانگین وزنی

مورد انتظار

3/903ارائه ابزار فهرستنویسی به کتابخانه  های عضو برای ایجاد ركورد كتابشناسی به صورت آنالین1

3/633ارائه ابزار فهرستنویسی به کتابخانه  های عضو برای ایجاد ركورد Holding به صورت آنالین2

3/543ارائه ابزار به کتابخانه  های عضو برای تحویل ركوردهای كتابشناسی به صورت دسته  ای3

3/453امکان پیشنهاد اصالح رکورد کتابشناسی منبع توسط کاربران4

3/363امكان دریافت ركوردهای مارِك ایران توسط نرم  افزارهای محلی کتابخانه  های عضو5

3/363امكان ذخیره اطالعات به زبان  های مختلف6

3/813امکان فراخوانی اصطالحنامه  ها در هنگام فهرستنویسی منابع7

3/813امکان جست وجوی فراگیر در مجموعه های متام اعضا توسط کاربران8

3/183امكان امانت بین کتابخانه های عضو9

2/903امكان بازیابی ركوردهای مرتبط با یك شابك10

3/453امكان جست وجو به زبان  های مختلف11

33امکان رزرو منبع در کتابخانه  های عضو12

3/813امكان خدمات مرجع مجازی آنالین13

14
امكان استفاده از گسرتش  های رده  بندِی )دیویی و كنگره( کتابخانه ملی توسط 

کتابخانه  های عضو
3/543

3/633ارائه آخرین قواعد و مقررات فهرستنویسیِ استاندارد به  عنوان راهنام برای کتابخانه  های عضو15

33امکان ایجاد ویکی و دایره املعارف  های تخصصی16

2/723امكان تحلیل ومقایسه وارزیابی منابع کتابخانه  های عضو17

3/183ارائه محتوای نرشیات آنالین برای کاربران کتابخانه  های عضو18

3/273ارائه کتاب  های الكرتونیكی توسط کتابخانه  های عضو19

3/363ارائه کتاب  های گویا )در قالب استاندارد Daisy برای نابینایان(  توسط کتابخانه  های عضو20

2/453امکان تاالرهای گفت  وگو21

2/813امكان رسویس كتابخانه من )My Library( برای کاربران22

23)SDI( 3/273امکان اطالع  رسانی گزینشی

3/453امكان ایجاد بانک اسامی و مشخصات کتابخانه  های عضو شبکه ملی اطالع  رسانی24

1/273امکان وبالگ های شخصی برای کاربران25

میانگین وزنی مشاهده شده

 سرویس های پرسش شده

جدول 2
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همانطور كه گفته شد، فرضيه اين پژوهش عبارت است از: »خدمات ارائه شده در 
پورتال OCLC با نيازهاي كتابخانه ملي منطبق است«، لذا براي تأييد يا رد اين فرضيه از آزمون

t  استفاده شد. 
باتوجه به اينكه به پاسخ هاي اولويت باال، وزِن 4؛ پاسخ هاي با اولويت متوسط، وزِن 
2؛ و پاسخ هاي مورد نياز نمي باشد، وزن صفر داده شد، ميانگين وزني آنها باتوجه به فراواني 
آنها محاسبه شد كه در جدول 2 و در ستون مربوطه آمده است. همچنين ميانگين وزني اي 
كه از اين سرويس ها مورد انتظار است، حد وسط بين اولويت باال و اولويت متوسط، يعني 

3 درنظرگرفته مي شود.  
همانطور كه مشاهده مي شود از 25 سرويس پرسش  شده، ميانگين وزني20 عدد از آنها، 
باالتر از حد مورد انتظار است. به همين جهت براي اين20 سرويس نيازي به آزمون نيست، 
اما براي 5 سرويسي كه ميانگين وزني مشاهده شده آنها از ميانگين مورد انتظار كمتر است 
)يعني سرويس هاي شماره 10، 17، 21، 22 و 25( بايد تست شود كه آيا فاصله معناداري از 

ميانگين مورد انتظار دارند يا خير كه باتوجه به آزمون انجام شده نتايج زير حاصل شد:

همانطور كه در جدول 3 مالحظه مي شود آزمون t فقط براي گزينه هاي »امكان تاالرهاي 
گفت وگو و امكان وبالگ هاي شخصي براي كاربران« معني دار است كه نشان مي دهد ميانگين 
محاسبه شده به طور معني داري كمتر از 3 است. اما در رابطه با ساير گزينه ها ميانگين محاسبه 
شده تفاوت معني داري با ميانگين مورد انتظار )3 ( ندارد و عماًل مي توان نتيجه گرفت كه 

ساير گزينه ها نيز قابل قبول اند و مورد نياز كتابخانه ملي هستند. 
الزم به ذكر است 2 گزينه اي هم كه با ميانگين مورد انتظار تفاوت معناداري داشتند، 

میانگینتعدادنوع رسویس
انحراف 
استاندارد

t مقدار
میانگین 

مقایسه شده
درجه 
آزادی

سطح 
معنی داری

امكان بازیابی ركوردهای

 مرتبط با یك شابك
442/9091/1780/512-3430/611

امكان تحلیل ومقایسه 

وارزیابی منابع

 کتابخانه  های عضو

442/7271/301-1/3913430/171

3/4643430/001-442/4551/044امکان تاالرهای گفت  وگو

امكان رسویس كتابخانه من 

)My Library(برای کاربران
442/8180/995-1/2123430/232

امکان وبالگ  های شخصی 

برای کاربران
 نتایج آزمون فرضیه441/2731/149-9/9753430/000

جدول 3
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جزء سرويس هاي پورتال OCLC نيستند و از مشخصات ساير پورتال هاي كتابخانه اي احصا 
شده بودند. 

باتوجه به اين يافته ها، عماًل فرضيه پژوهش تأييد مي شود و خدمات ارائه شده در پورتال 
OCLC منطبق با نيازهاي كتابخانه ملي است.

نتیجه گیری
همانطور كه ذكر شد، هدف از انجام اين پژوهش بررسي مشخصات و امكانات پورتال هاي 
كتابخانه اي و پايگاه OCLC و ميزان انطباق سرويس هاي OCLC با نيازهاي كتابخانه ملي در جهت 
ايجاد پورتال جامع كتابخانه ملي است. باتوجه به پرسشنامه توزيع شده بين كارشناسان متخصص 
كتابخانه ملي و جمع  آوري داده  هاي آن و تجزيه و تحليل انجام شده، مي توان نتيجه گرفت كه 
تمامي سرويس هايي كه در پرسشنامه آمده بودند و مرجع آنها پايگاه OCLC بوده است )جدول 

1( مورد نياز كتابخانه ملي هستند و بايد در پورتال جامع كتابخانه ملي پياده  سازي شوند.
باتوجه به آزمون فرضيه انجام شده، مشخص شد كه ميانگين وزني مشاهده شده، تنها 
دو سرويس از مجموع تمامي سرويس هاي پرسش  شده با ميانگين وزني مورد انتظار تفاوت 
معنادار دارند، ضمن اينكه اين 2 سرويس نيز از سرويس هاي OCLC نبودند. لذا مي توان نتيجه 
گرفت فرضيه پژوهش كه عبارت است از: »خدمات ارائه شده در پورتال OCLC با نيازهاي 

كتابخانه ملي منطبق است«، مورد تأييد می باشد.
باتوجه به اينكه الزم است سرويس هاي مورد نياز پورتال جامع كتابخانه ملي در اين 
پژوهش تعيين شوند، جدول هاي 4 و 5 كه شامل سرويس هاي نهايي پورتال كتابخانه ملي 

هستند، تهيه شده است. 
الزم به ذكر است مطابق جدول 4، سرويس هايي كه ميانگين وزني مشاهده شده آنها  از 
3/5 باالتر هستند، به  عنوان سرويس هاي پايه اي پورتال جامع كتابخانه ملي مشخص شده  اند. 
سرويس هايي كه ميانگين وزني مشاهده شده آنها بين 3 تا 3/5 باشد )كه در جدول 5 

نمايش داده شده اند( را مي توان به عنوان سرويس هاي ثانويه و يا توسعه اي نام برد.

رضا شهرابی |  فریبرزخسروی
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باتوجه به نتايج فوق، به نظر می رسد كتابخانه ملی درصورت راه اندازی يك سامانه تحت 
وب كه خدمات و سرويس های فوق را ارائه كند، مطمئناً می تواند در جهت ايجاد يك بستر 

مشترك بين  كتابخانه ای و در راستای اطالع رسانی بيشتر، اقدام كند.

عنوان رسویسردیف

ارائه ابزار فهرستنویسی به کتابخانه  های عضو برای ایجاد ركورد كتابشناسی به  صورت آنالین1

ارائه ابزار فهرستنویسی به کتابخانه  های عضو برای ایجاد ركورد Holding به  صورت آنالین2

ارائه ابزار به کتابخانه  های عضو برای تحویل ركوردهای كتابشناسی به  صورت دسته  ای3

امکان فراخوانی اصطالحنامه  ها در هنگام فهرستنویسی منابع4

امكان خدمات مرجع مجازی آنالین5

امكان استفاده از گسرتش  های رده  بندی )دیویی و كنگره( کتابخانه ملی توسط کتابخانه  های عضو6

امکان جست  وجوی فراگیر در مجموعه  های متام اعضا توسط کاربران7

ارائه آخرین قواعد و مقررات فهرستنویسیِ استاندارد به  عنوان راهنام برای کتابخانه  های عضو8

عنوان رسویسردیف

امکان پیشنهاد اصالح رکورد کتابشناسی منبع توسط کاربران1

امكان دریافت ركوردهای ماركِ ایران توسط نرم  افزارهای محلی کتابخانه  های عضو2

امكان ذخیره اطالعات به زبان  های مختلف 3

امكان امانت بین کتابخانه  های عضو4

امكان جست وجو به زبان  های مختلف5

امکان رزرو منبع در کتابخانه  های عضو6

امکان ایجاد ویکی و دایره املعارف  های تخصصی7

ارائه محتوای نرشیات آنالین برای کاربران کتابخانه  های عضو8

ارائه کتاب های الكرتونیكی توسط کتابخانه  های عضو9

ارائه کتاب  های گویا )در قالب استاندارد Daisy برای نابینایان(  توسط کتابخانه  های عضو 10

11)SDI( امکان اطالع  رسانی گزینشی

امكان ایجاد بانک اسامی و مشخصات کتابخانه  های عضو شبکه ملی اطالع  رسانی12

سرویس های توسعه ای پورتال

 جامع کتابخانه ملی

جدول 5

سرویس های پایه ای پورتال 

جامع کتابخانه ملی

جدول 4
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