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هاي  هاي مركزي دانشگاه افزاري كتابخانه هاي نرم سازي محتوا و خدمات در سيستم يكپارچه
  *ي اقتصادي از دانش موجود گامي مهم در استفاده: علوم پزشكي ايران

  
  1حافظي پور مهدي علي

 

  چكيده
امروزه، . ي جديد است آورانه ر دنياي فنهاي اصلي كاربران اطالعات د دستيابي مستقيم و سريع به اطالعات از جمله نيازمندي :مقدمه

ديگر كاربران اطالعات، به ويژه اطالعات روز پزشكي و سالمت كه روزامدي و دسترسي سريع به محتواي آن جزء ضروريات است، 
منظور دستيابي به كارهايي به  رو، پژوهش حاضر اقدام به تعيين راه از اين. وجو و دستيابي به اطالعات را ندارند فرصت كافي براي جست

  .ترين زمان نمود اطالعات دقيق و مناسب در سريع
سازي محتوا و  كاري براي يكپارچه ي راه اي و تحليل محتوا اقدام به ارايه ي كتابخانه پژوهش حاضر با استفاده از مطالعه :بررسيروش 

ي مركزي در  با توجه به وجود حداقل يك كتابخانه. مودهاي علوم پزشكي ايران ن هاي مركزي دانشگاه افزارهاي كتابخانه خدمات در نرم
هاي علوم پزشكي ايران زير نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  هاي مركزي دانشگاه ها، تمامي كتابخانه هر يك از دانشگاه

)http://www.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=28359( ارايه شده در وبگاه اين ، كه بر اساس فهرست
ها از آمار توصيفي و  براي بررسي، توصيف و تحليل يافته. دهند ي پژوهش حاضر را تشكيل مي باشد، جامعه دانشگاه مي 46وزارت 

  .استفاده گرديد Excelافزار  نرم
اي ذخيره و بازيابي اطالعات كتابشناختي و افزارهاي مورد استفاده بر هاي مورد مطالعه و نيز نرم هاي مركزي دانشگاه كتابخانه :ها يافته
سازي اطالعات و خدمات خود با ساير  ي اطالعات و در نتيجه يكپارچه افزارهاي اطالعاتي، توجهي به مبادله چنين برخي از نرم هم

. كردند آذرخش استفاده مي اي پارس افزار كتابخانه درصد موارد از نرم 4/71هاي مورد بررسي در  كتابخانه. هاي مركزي ندارند كتابخانه
افزارهاي مورد  درصد موارد، نرم 86چنين در  هم. كند اي مارك براي اطالعات كتابشناختي خود استفاده مي افزار از قالب ابرداده اين نرم

  . اي استاندارد را داشتند هاي ابرداده ي خروجي بررسي امكان ارايه
برداري  هاي مورد بررسي جهت بهره سازي در كتابخانه كارهاي يكپارچه توان از راه ر ميهاي پژوهش حاض با توجه به يافته :گيري نتيجه

هاي  قابليت برداري اقتصادي از توان اذعان داشت كه جهت بهره هاي اين پژوهش، مي بر اساس يافته. اقتصادي از اطالعات موجود استفاده كرد
اي اين مراكز  سته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد محتواهاي ابردادههاي واب هاي مركزي دانشگاه دانشي موجود در كتابخانه

  .استفاده كرد 2709و استاندارد ايزو  50/39Zي  نامه زمان، تفاهم وجوي هم شود كه از مدل جست در اين راستا، پيشنهاد مي. گردد  يكپارچه
  مديريت دانش ؛ها سيستم سازي يكپارچه ؛ها كتابخانه :هاي كليدي  واژه

 

  كوتاه :نوع مقاله
  7/2/91 :اصالح نهايي  20/1/90: مقاله دريافت

  17/2/91: پذيرش مقاله
سازي محتوا و خدمات  يكپارچه. مهدي پور حافظي علي :ارجاع

هاي  هاي مركزي دانشگاه افزاري كتابخانه هاي نرم در سيستم

ي اقتصادي از  گامي مهم در استفاده: علوم پزشكي ايران
  .594- 601): 4( 9؛ 1391مديريت اطالعات سالمت  .نش موجوددا
باشد اين مقاله حاصل تحقيق مستقل بدون حمايت مالي سازماني مي.  
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  مقدمه
هاي  جو در پايگاهو جست ي امروزه افراد ديگر فرصت و حوصله

هاي  اطالعاتي صرف را ندارند و بيشتر به دنبال پايگاه
جويي هستند كه بتوانند با يك و اطالعاتي و ابزارهاي جست

. ي دست يابندجو به محتواهاي متنوع و كاملو بار جست
بنابراين، توليد و معرفي محصوالت اطالعاتي صرف و تشويق 

ها مثمر ثمر نخواهد بود، مگر اين كه در  افراد به استفاده از آن
ها باشيم تا كاربران  كارهايي براي يكپارچه ساختن آن پي راه

جو به تمامي و يا حداقل بخش و بتوانند با يك بار جست
اين امر، به . موجود دست يابند عظيمي از محتواهاي علمي

هاي اطالعاتي علمي پزشكي حايز اهميت  ويژه در پايگاه
سرعت توليد علوم پزشكي به قدري باال . بسيار بااليي است

تر شدن اين علوم شده  است كه به سرعت باعث تخصصي
گران  اين پديده حتي مانع از اين شده است كه پژوهش. است

ت آگاهي و حتي استفاده از و متخصصان علوم پزشكي فرص
  ).1(علوم جديد را داشته باشند 
هاي اطالعاتي  ها، به عنوان پايگاه در اين ميان كتابخانه

هاي علمي  يافته ي مهم و با ارزشي كه در بر گيرنده
باشند، نقش بسيار مهمي در گردآوري و  متخصصان مي

ن توا از اين رو، مي. دهي محتواهاي علمي بشر دارند سازمان
هايي ارزشمند براي  ها واسط اذعان داشت كه كتابخانه

گران هستند و در  دستيابي به اطالعات علمي توسط پژوهش
. دانش نقش مؤثري را بر عهده دارند ي تسهيل حركت چرخه

يابي كاربران در دسترسي به  با توجه به تغيير رفتار اطالع
زافزون از رو ي اطالعات از قالب فيزيكي به ديجيتال و استفاده

دنياي وب توسط كاربران براي دستيابي به اطالعات، 
از . ها نيز راهي به جز حضور در محيط وب نداشتند كتابخانه

ها شكل گرفت كه قادر به  رو، نسل جديدي از كتابخانه اين
ي اطالعات كتابشناختي، لوازم ديجيتال و نيز خدمات  ارايه

هاي نوين بود، كه  آوري اي ديجيتال با استفاده از فن كتابخانه
هاي الكترونيكي و در مقطعي نيز  با عنوان كتابخانه

و سپس ) Hybrid libraries(هاي دو وجهي  كتابخانه
  ).2(شوند  هاي ديجيتال شناخته مي كتابخانه

الكترونيكي استفاده از  ي گام اصلي در ايجاد كتابخانه

ي، ده افزاري مناسب براي گرداوري، ذخيره، سازمان نرم
لوازم الكترونيكي و تعامل با ساير  ي بازيابي و اشاعه

اين اطالعات يا از ساير مراكز . اي است افزارهاي كتابخانه نرم
اند و يا با گرداوري اطالعات كتابشناختي،  گرداوري شده

ها فراهم شده  امكان دستيابي به محتواي منابع اطالعاتي آن
ن همچنين باعث هاي متخصصان و مديرا تنوع ديدگاه. است

افزاري مورد استفاده در  شده است تا محصوالت نرم
عالوه بر تنوع . ها از تنوع زيادي برخوردار باشند كتابخانه

محصوالت، عدم رعايت استانداردها در بسياري از اين 
عدم رعايت ). 3( شود محصوالت به ويژه در ايران مشاهده مي

اطالعات بين  ي لهاستانداردها باعث شده است كه امكان مباد
  . اي با موانعي همراه باشد هاي اطالعاتي كتابخانه سيستم

ها و خدمات  ترين قابليت اطالعات يكي از مهم ي مبادله
ها جهت ارتقاي سطح خدمات و افزايش ميزان  كتابخانه
ي اصلي  مندي كاربران است كه از ديرباز دغدغه رضايت
سنتي از سيستم امانت  هاي در كتابخانه. ها بوده است كتابخانه

افزارهاي  در نرم. شد اي براي اين امر استفاده مي بين كتابخانه
هاي  ي اطالعات بين سيستم اي اوليه نيز مبادله كتابخانه
. گرفت صورت مي 2709اي با استفاده از استاندارد ايزو  كتابخانه

نيز  - هاي الكترونيكي كتابخانه- ها  در نسل بعدي كتابخانه
اي تحت وب با استفاده  افزارهاي كتابخانه اماتي در نرمچنين اقد
ي اطالعات كتابشناختي  براي مبادله 50/39Zي  نامه از تفاهم
ي كتابداران در بخش  گيرد كه بيشتر مورد استفاده انجام مي
هاي سرويس  باشد و از نوع سيستم دهي اطالعات مي سازمان
بنابراين، . است) Client-server(سرويس گيرنده / دهنده

هايي برخوردار باشند تا بتوانند با  ها بايد از چنين قابليت كتابخانه
ي اطالعات بپردازند و سيستم اطالعاتي  يكديگر به مبادله

  .اي را فراهم سازند يكپارچه
ي  هاي اجرا شده در زمينه ها و پروژه ي پژوهش مرور اوليه

ز مستندسازي گر آغا ها، نشان سازي محتوا در كتابخانه يكپارچه
هاي الكترونيكي از  ي اطالعات در كتابخانه هاي مبادله پژوهش
با توجه به ظهور و عموميت ). 4- 7(است  1998سال 

ي مستقيمي بين وجود  توان رابطه هاي الكترونيكي، مي كتابخانه
ي  ها از فنون مبادله ي آن هاي الكترونيكي و استفاده كتابخانه
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هاي بررسي اوليه حاكي از توجه  فتهيا). 2(اطالعات ترسيم كرد 
 2003سازي اطالعات از سال  گران به يكپارچه بيشتر پژوهش

هاي انجام گرفته حاكي از اين  همچنين بررسي. باشد به بعد مي
ها، مربوط به اياالت  درصد از پروژه 50است كه بيش از 

ها و  نامه ي آمريكا است كه خاستگاه اغلب تفاهم متحده
زبان . سازي اطالعات است رد استفاده در يكپارچهابزارهاي مو

با ) XML )Extensible markup languageتوصيفي 
توجه به ساختار سلسله مراتبي كه دارد، به عنوان قالب مورد 

ها مورد استفاده  ي اطالعات در اكثر پروژه استفاده در مبادله
  . قرار گرفته است

ها آن را مورد  ژهچنين استاندارد ابرداده كه اكثر پرو هم
) Dublin core(كر  دهند، استاندارد دابلين استفاده قرار مي
از طرفي نيز با توجه به قدمت بيشتر . تقويت شده است

وجو و بازيابي اطالعات  ي جست در زمينه 50/39Zي  نامه تفاهم
ي  نامه اي از تفاهم هاي كتابخانه كتابشناختي، امروزه بيشتر پروژه

OAI )Open archives initiative (به نظر . كنند استفاده مي
نامه از قابليت بيشتر و نيز كاربرد  رسد كه اين تفاهم مي
بنابراين، مدل . برخوردار است 50/39Zتري نسبت به  ساده
كند، مدل  نامه را پشتيباني مي ي داده كه اين تفاهم مبادله

  .است) Harvesting model(برداشت اطالعات 
ها، شناسايي  سازي كتابخانه ي يكپارچهبه طور كلي برا

سازي اطالعات كتابشناختي و محتواي منابع  ي ذخيره نحوه
هاي الكترونيكي الزم است تا  اطالعاتي در بستر كتابخانه

ي اطالعات داشته  اي براي مبادله ريزي شايسته بتوانيم برنامه
هاي خروجي اطالعات كتابشناختي  همچنين بايد قالب. باشيم
ها  تواي منابع اطالعاتي ذخيره شده در اين كتابخانهو مح

هاي تحت وب براي  از طرفي نيز كتابخانه. شناسايي شوند
  ي مشخص و واحدي  نامه ي اطالعات بايد از تفاهم مبادله

. استفاده كنند كه در چارچوب مدل خاصي بتواند عمل كند
سازي  ي ذخيره بنابراين، در اين پژوهش به بررسي نحوه

هاي  ها و مدل نامه هاي خروجي و نيز تفاهم عات، قالباطال
ي  افزارهاي كتابخانه ي اطالعات در نرم مورد استفاده در مبادله

ديجيتال ايران پرداخته شده است تا در نهايت الگويي مناسب 
هاي  سازي محتواها و خدمات كتابخانه جهت يكپارچه

ي  ابليت مبادلههاي علوم پزشكي ايران با استفاده از ق دانشگاه
  . اطالعات ارايه گردد

  
  روش بررسي

ي اطالعات  ي مبادله هدف از پژوهش حاضر شناسايي نحوه
هاي علوم پزشكي تحت وب  هاي مركزي دانشگاه در كتابخانه

ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش  زير مجموعه(ايران 
رو، شناسايي  از اين. و ارايه الگوي پيشنهادي است) پزشكي
ي  ي مبادله هاي موجود، نحوه سازي، خروجي ر ذخيرهساختا

توانند از جمله اهداف  اطالعات و الگوي مناسب پيشنهادي مي
  . فرعي پژوهش حاضر قلمداد شوند

ي اطالعات در  به منظور بررسي وضعيت مبادله
هاي علوم پزشكي ايران،  هاي مركزي دانشگاه كتابخانه

درمان و آموزش  فهرست ارايه شده توسط وزارت بهداشت،
الزم به . مورد استفاده قرار گرفت -مركز 46شامل -پزشكي 

هاي ذكر شده در فهرست،  مورد از دانشگاه 3ذكر است كه 
دانشگاه موجود در  43از بين . سايت مستقل نبودند   داراي وب

مورد  6، وبگاه )1389آذر ماه (فهرست در زمان انجام پژوهش 
. گفت در دسترس نبودند اي پيشه هاي دانشگاه از كتابخانه

افزار  هاي ديگر نيز فاقد نرم مورد از دانشگاه 10چنين  هم
عالوه بر اين، به علت اين كه . اي تحت وب بودند كتابخانه

ي  دانشگاه تربت حيدريه در زمان انجام پژوهش زير مجموعه
دانشگاه علوم پزشكي مشهد بود و هر دو از يك وبگاه 

ي مورد  ردند، اين مركز نيز از جامعهك مشترك استفاده مي
ي آماري پژوهش حاضر  در نتيجه جامعه. مطالعه كسر گرديد

با بررسي اوليه مشخص شد كه . كتابخانه محدود شد 26به 
افزار مجزا براي اطالعات  دو كتابخانه هر كدام از دو نرم

كردند كه در كل  كتابشناختي و منابع ديجيتال خود استفاده مي
  هاي مورد بررسي در پژوهش حاضر به  جموعهتعداد م

  .ي ديجيتالي رسيد كتابخانه 28
هاي  در پژوهش حاضر بسته به مراحل مختلف، از روش

ي اول براي  در مرحله. متفاوت پژوهش بهره گرفته شد
اي و بررسي وضعيت  هاي اطالعاتي كتابخانه شناسايي سيستم

پيمايش تحليلي  پذيري از روش  كنش افزارها از نظر ميان نرم



 پور حافظي دي عليمه

  597  91 مهر و آبان/  چهارم ي شماره/  نهم ي دوره/ اطالعات سالمت  تيريمد
  

www.mui.ac.ir 

)Analytical surveys (در اين مرحله از . استفاده شد
ي وارسي محقق ساخته براي بررسي وضعيت  سياهه
ي دوم براي بررسي  در مرحله. پذيري استفاده شد  كنش ميان

. اي استفاده شد كنش پذيري از روش كتابخانه ملزومات ميان
ناسايي و كنش پذيري ش در اين مرحله، ملزومات فني ميان

  .مورد مطالعه قرار گرفت
ي مورد  اي جامعه افزارهاي كتابخانه جهت بررسي نرم

هاي كليدي زير  ي اطالعات، پرسش ي مبادله پژوهش از جنبه
  :طرح شدند

هاي مورد پژوهش  ي اطالعات در كتابخانه ذخيره .1
 گيرد؟ چگونه انجام مي

هاي اطالعاتي  هاي خروجي در سيستم چه قالب .2
 گيرند؟ هاي مورد پژوهش مورد استفاده قرار مي كتابخانه

هاي اطالعاتي  ي اطالعات بين سيستم در مبادله .3
ها و ابزارهايي استفاده  هاي مورد بررسي از چه روش كتابخانه

 شود؟ مي

ي  هاي فوق، سياهه گيري از پرسش رو با بهره از اين
ي وارسي محقق  سياهه. پرسش تدوين شد 19وارسي با 

طي چند مرحله بررسي و خطايابي توسط  ساخته پس از
گر به منظور سنجش اعتبار منطقي در اختيار پنج تن  پژوهش

دو نفر از افراد متخصص از . از متخصصان حوزه قرار گرفت
ي  رساني آشنا با حوزه ي علوم كتابداري و اطالع حوزه

هاي الكترونيكي و سه نفر ديگر از متخصصان  كتابخانه
هاي الكترونيكي  ي كتابخانه ه، آشنا با حوزهي علوم رايان حوزه

افزار  اي نيز سه نرم براي كسب اعتبار سازه. انتخاب شدند
اي به صورت نمونه انتخاب شدند كه حايز تمام  كتابخانه
گر كل جامعه بودند و  ي پژوهش و نشان هاي جامعه ويژگي
ها قرار  ي وارسي در اختيار طراحان و مديران سيستم سياهه
ها كسب  با توجه به اين كه ماهيت تمامي پرسش. گرفت

هاي  ها، استانداردها و روش ي قالب اطالعات در زمينه
ي اطالعات  هاي مربوط و نيز مبادله ها، خروجي ي داده ذخيره

هاي اطالعاتي بود، قابليت سنجش پايايي  با ساير سيستم
بنابراين بررسي . هايي در عمل وجود نداشت چنين پرسش

همچنين براي بررسي، . ابزار پژوهش انجام نگرفت پايايي

 Excelافزار   ها از آمار توصيفي و نرم توصيف و تحليل يافته
  .استفاده گرديد

  
  ها يافته

ي اطالعات در  ي مبادله ي مورد مطالعه از جنبه بررسي جامعه
درصد  100ي توصيف منابع اطالعاتي نشان داد كه  زمينه

اختي براي توصيف منابع اطالعاتي مراكز از اطالعات كتابشن
گرفتند و در مقابل، هيچ يك از مراكز براي توصيف  بهره مي

اي از محتواي  خالصه يا چكيده ي  منابع اطالعاتي از ارايه
منابع اطالعاتي در كنار عناصر توصيفي ديگر استفاده 

افزار مورد  نرم 20توصيف اطالعات كتابشناختي در . كردند نمي
افزار پارس آذرخش در  كه جملگي از نرم) درصد 4/71(بررسي 

كردند، با استفاده از قالب  ي مختلف استفاده مي دو نسخه
ي توصيفي مارك با تغييراتي در قالب اصلي و استاندارد  ابرداده

از ) درصد 7/10(همچنين سه كتابخانه . گرفت آن صورت مي
ساير  .كردند كر استفاده مي ي توصيفي دابلين قالب ابرداده

ي غير  افزارهاي مورد بررسي از قالب خود ساخته نرم
الزم . گرفتند استاندارد براي توصيف منابع اطالعاتي بهره مي

مورد استفاده براي ) Schema(به ذكر است كه شماي 
افزارها در اختيار  توصيف منابع اطالعاتي در هيچ يك از نرم

  .گرفت كاربران قرار نمي
افزار مورد استفاده در مديريت پايگاه اطالعاتي در اغلب  نرم

 My SQL و يا در برخي موارد SQLافزارهاي مورد بررسي  نرم
جهت مديريت ) Relational(اي  چنين از ساختار رابطه هم. بود

  .شد افزارهاي مورد بررسي استفاده مي اطالعات در نرم
افزارهاي  رمدرصد ن 86اي، در حدود  هاي ابرداده خروجي

ي  درصد جامعه 14مورد بررسي وجود داشت و تنها حدود 
كردند كه امكان  افزارهايي استفاده مي مورد مطالعه، از نرم

افزارهاي  تمامي نرم. ي هيچ نوع خروجي را نداشتند ارايه
متني  2709پارس آذرخش مورد استفاده، حداقل خروجي ايزو 

درصد از  35دند و تنها دا زمان ارايه مي را به صورت غير هم
افزارهاي  درصد نرم 4و  XMLي خروجي  ها امكان ارايه آن

 HTMLي خروجي  قابليت ارايه) افزار يك نرم(مورد بررسي 
)Hypertext markup language (الزم به ذكر . را داشتند
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و  XMLهاي  است كه شماي مورد استفاده در خروجي
HTML در دسترس نبود.  

ي دسترسي موتورهاي  ته در زمينهبررسي انجام گرف
وجوي عمومي به محتواي اطالعات كتابشناختي در  جست
افزارهاي مورد بررسي، نشان داد كه هيچ يك از  نرم
افزارهاي مورد بررسي امكان دسترسي به اطالعات  نرم

وجوي عمومي را ميسر  كتابشناختي خود به موتورهاي جست
ي اطالعات در  چنين در مورد مبادله هم. ساختند نمي
و  Kohaكوها يا (افزار  افزارهاي مورد بررسي، تنها دو نرم نرم

ي اطالعات  از قابليت مبادله) Greenstoneگرين استون يا 
 50/39Z ،SRUهاي  نامه با استفاده از تفاهم

)Search/retrieval via URL ( سرويس دهنده وOAI 
دهنده  شركت پارس آذرخش قابليت سرويس. برخوردار بودند

هاي جديد  را در ويرايش 50/39Zي  و سرويس گيرنده
ي  رو، امكان مبادله از اين. افزار خود ارايه داده است نرم

افزارهاي مورد بررسي در  درصد از نرم 71اطالعات در حدود 
  . سطح سرويس گيرنده قابل استفاده بود

گفت، امكان استفاده از اين  عالوه بر اين، شركت پيش
ي اطالعات كتابشناختي در بين  مه را براي مبادلهنا تفاهم
افزارهاي خود ايجاد كرده بود كه اين قابليت نيز توسط  نرم

ي ويرايش  هاي مورد بررسي در اين پژوهش با تهيه كتابخانه
الزم به ذكر است كه اين قابليت . افزار امكان پذير بود جديد نرم

. ط كاربران بودقابل استفاده توس) On-line(به صورت بر خط 
هاي مورد بررسي داراي بخشي با  عالوه بر اين، تمامي دانشگاه

ي ديجيتال پزشكي بودند كه امكان دسترسي  عنوان كتابخانه
هاي اطالعاتي معتبر در اين زمينه را براي  به برخي از پايگاه

يا  IP(ي اينترنتي  نامه كاربران دانشگاه از طريق تفاهم
Internet protocol (نمود ر محل دانشگاه فراهم ميد.  

  
  بحث
سازي اطالعات  ي ذخيره هاي پژوهش حاضر در زمينه يافته
افزارهاي مورد بررسي براي  گر اين است كه تمامي نرم نشان

توصيف منابع اطالعاتي خود از اطالعات كتابشناختي استفاده 
برخي از اطالعات كتابشناختي داراي قالب . كردند مي

كر بودند و تعداد محدودي نيز  ند مارك و دابليناستانداردي مان
ي  در زمينه. تابع هيچ يك از استانداردهاي موجود نبودند

درصد  70هاي استاندارد موجود نيز، بيش از  خروجي
برخوردار و  2709افزارهاي مورد بررسي از خروجي ايزو  نرم

البته در اين . بودند XMLتعداد محدودي نيز داراي خروجي 
شماي خروجي . شود شماي مربوط به خروجي ارايه نمي زمينه

ي اطالعات و يا انتقال اطالعات كتابشناختي در  در مبادله
استفاده از . هاي اطالعاتي نامتجانس نقشي حياتي دارد سيستم
XML هاي  به عنوان قالب خروجي ابرداده در پژوهش
و ) 6( ،Suleman )7( Maamarn، )4(پور حافظي  علي

Shen )8( نيز مورد تأكيد قرار گرفته است .  
ي اطالعات بايد گفت كه در زمان  چنين از منظر مبادله هم

افزارهاي مورد بررسي از  درصد از نرم 7اجراي مطالعه تنها 
درصد  70بيش از . ي اطالعات برخوردار بودند قابليت مبادله

ي ويرايش جديدي  توانند با تهيه افزارهاي مورد بررسي مي نرم
بر عكس . ي اطالعات را داشته باشند افزار، قابليت مبادله نرماز 

اتفاق افتاده است كه ) Suleman )7اين قضيه در پژوهش 
ي  ي مطالعه وي آمادگي ارايه درصد جامعه 60بيش از 

  .نمايند هاي باز فراهم مي اطالعات را با استفاده از سيستم
عات در ي اطال رو، الگوي پيشنهادي براي مبادله از اين

وجو و بازيابي اطالعات در  سازي جست راستاي يكپارچه
هاي علوم پزشكي ايران  هاي مركزي دانشگاه كتابخانه

  :تواند به شرح زير باشد مي
 ي اطالعات در اين سيستم، مدل  مدل مبادله
مدل . باشد مي) Federated(زمان  وجوي هم جست
و ي رويكردي قراردادي  زمان به منزله وجوي هم جست

در اين مدل، گروهي از . ي اطالعات است متعارف در مبادله
هاي خاصي  كنند كه خدماتشان از ويژگي ها توافق مي سازمان

در مدل . با مراعات استانداردهاي رسمي برخوردار باشد
هاي خود را با  ها درخواست زمان، كتابخانه وجوي هم جست

وجوي مشخصي به ساير  استفاده از استاندارد پرس
كنند و نتايج، گرداوري و تلفيق  هاي عضو ارسال مي تابخانهك

اي كه به اين  نامه تفاهم). 9(شوند  و به كاربر نمايش داده مي
   LSPي  ط پروژهـــــتوس 1984ال ـــــــمنظور از س



 پور حافظي دي عليمه

  599  91 مهر و آبان/  چهارم ي شماره/  نهم ي دوره/ اطالعات سالمت  تيريمد
  

www.mui.ac.ir 

)Linked system project (ها، ناشران و  براي كتابخانه
سازمان  كنندگان خدمات اطالعاتي ايجاد شد و به  فراهم
   يا NISO(اتي ملي ـــــانداردهاي اطالعـــــــاست

National information standard organization ( ارايه
نامه ساليان متمادي  اين تفاهم. بود 50/39Zي  نامه شد، تفاهم

وجو و بازيابي اطالعات  ها براي جست است كه در كتابخانه
ي  ي كنگره كتابخانهگيرد و  كتابشناختي مورد استفاده قرار مي

 ).8(كند  آمريكا از آن پشتيباني مي

 ي مناسبي كه در اين مدل كارامد است،  نامه تفاهم
نامه به صورت  اين تفاهم. است 50/39Zي  نامه تفاهم
براي . كند سرويس گيرنده عمل مي/ هاي سرويس دهنده سيستم
هاي اطالعاتي بايد هر دو سمت  ي اطالعات بين سيستم مبادله

با توجه به . سازي شوند رويس دهنده و سرويس گيرنده پيادهس
ي مورد  درصد جامعه 75امكان وجود چنين قابليتي در بيش از 

شود كه مراكز ديگري نيز كه فاقد اين  مطالعه، پيشنهاد مي
 .سازي آن اقدام نمايند قابليت هستند، نسبت به پياده

ن كاربرد را نامه بيشتري اي كه در اين تفاهم فرمت ابرداده
رو بر اساس وجود اين  از اين. ي مارك است دارد، ابرداده

شود  افزارهاي مورد بررسي، پيشنهاد مي قابليت در بيشتر نرم
البته . اندازي گردد افزارهاي ديگر نيز راه كه اين قابليت در نرم

ي فوق اين الزام را به وجود خواهد آورد  نامه سازي تفاهم پياده
باشد، نيز  مي 2709مارك كه بر مبناي ايزو ي  كه ابرداده

  .سازي گردد پياده
  
  گيري  نتيجه
افزارهاي  سازي دستيابي به اطالعات در نرم يكپارچه
اي تحت وب از جمله ضروريات عصر حاضر در  كتابخانه

توجه به . شود هاي ذخيره و بازيابي اطالعات تلقي مي نظام
روز افزون اطالعات،  جويي كاربران، توليد تغيير رفتار اطالع

تر شدن علوم و غيره، اهميت اين موضوع را بيش از  تخصصي

امروزه ديگر دستيابي به اطالعات و . دهد پيش نشان مي
وجوهاي مكرر در  دانش موجود به صورت منفرد و انجام جست

بررسي تطبيقي . باشد هاي اطالعاتي متعدد كارامد نمي نظام
هاي اطالعاتي  يي نظامكارا -سودمندي و هزينه -هزينه

ي نزديك،  گر آن است كه در آينده پراكنده و يكپارچه نشان
  . هاي اطالعاتي منفرد ارزش خود را از دست خواهند داد پايگاه

پر واضح است كه دستيابي يكپارچه به محتواهاي علمي 
ي زماني، نسبت به دستيابي  متعدد و پراكنده از نظر هزينه

شود كه سرعت  همين امر باعث مي .تر است متفرق به صرفه
توليد دانش جديد با دستيابي سريع و به صرفه به دانش 

اي  بنابراين، انجام چنين فعاليتي با هزينه. موجود افزايش يابد
ي توليد دانش خواهد  اندك باعث بروز تحولي عظيم در چرخه

ي علوم پزشكي داراي اهميتي صد  اين امر در حوزه. شد
ي  د؛ چرا كه سرعت تحوالت در اين حوزهچندان خواهد بو

علمي كه با جان افراد ارتباط دارد، بسيار باال است و اشاعه و 
ي علمي  دستيابي به علوم جديد براي متخصصان اين حوزه

رو، حتي در  از اين. داراي ارزش بسيار باال و حياتي است
ي  بندي نيز باشيم، اين حوزه شرايطي كه قايل به اولويت

اراي اولويت بااليي خواهد بود و بايد نسبت به ايجاد علمي د
  .چنين قابليتي اقدام نمود

پژوهش حاضر با توجه به چنين موضوع با اهميتي به اجرا 
هاي  هاي دانشگاه در آمد تا با بررسي وضعيت موجود كتابخانه

سازي  ي راهكاري در راستاي پياده علوم پزشكي ايران به ارايه
هاي  يافته. ام اطالعاتي يكپارچه بپردازدي نظ سريع و بهينه

پژوهش حاضر نشان داد كه با وجود مهيا نمودن آسان چنين 
چنان تفكر و اقدامي در اين زمينه در كشور  قابليتي، هم

هاي  بنابراين، يافته. عزيزمان ايران انجام نگرفته است
سازي  ه توانند به عنوان مقدماتي براي پياد پژوهش حاضر مي

انديشي و دور انديشي  بليت قلمداد شوند و با نيكاين قا
  .مسؤوالن، بستر الزم براي اين امر فراهم گردد
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Content and Services Integration in Central Library Applications 
Software in Iranian Universities of Medical Sciences: An Important Step 

in Economic Usage of Existing Knowledge*  

Mehdi Alipour-Hafezi PhD1 

Abstract 
Introduction: Direct and rapid access to information is one of the main necessities of the users in 
new technological world. Nowadays, information users, particularly medical information in 
which rapid access is of necessity, do not have enough time to search and access to information. 
Therefore, the present study aimed to determine strategies to access required information as soon 
as possible. 
Methods: This study was performed using library research and content analysis to provide 
strategies for content and services integration in central library software of Iranian Universities of 
Medical Sciences. Since there is one central library in each university, all central libraries of 46 
Iranian Universities of Medical Sciences affiliated to Ministry of Health and Medical Education, 
constituted the study population. Descriptive statistics and Excel software were used in order to 
analyze, describe, and evaluate the findings. 
Results: Findings of this study illustrated that central libraries in the studied universities as well 
as their used software for storage and retrieval of bibliographic information and also some of the 
data software do not care about information exchange and consequently integration of 
information with other academic central libraries. 71.4% of the studied libraries used Pars 
Azarakhsh Software. The mentioned software uses MARC metadata format. In addition, 86% of 
the studied applications could offer standard output metadata format. 
Conclusion: Given the findings of this study, it is possible to use integration strategies in order to 
exploit the existing data. Therefore, the studied libraries should integrate their bibliographic data. 
Thus, it is recommended to use simultaneous searching model, Z39.50 protocol and ISO 2709 
standard to integrate their data. 
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