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چکیده
هدف :هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی استانداردهای آرشیوی در نرمافزارهای آرشیوی داخلی و خارجی
دسترسی آزاد میباشد،
روش شناسی :رویکرد پژوهش حاضر ترکیبی است و در آن از روشهای کتابخانهای ،دلفی و پیمایشی توصیفی
استفاده شده است .ابزار گردآوری اطالعات در روش کتابخانهای ،فیشبرداری؛ در روش دلفی پرسشنامه و در مرحله
پیمایش ،سیاهه وارسی میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل نرمافزارهای آرشیوی دسترسی آزاد خارجی،
نرمافزارهای آرشیوی داخلی و نرمافزارهای کتابخانهای داخلی که مواد آرشیوی را پوشش میدهند و از استانداردهای
فرادادهای نیز پشتیبانی میکنند میباشد که در مجموع  11نرمافزار شناسایی شد.
یافتهها :یافته ها حاکی از آن است که پنج استاندارد  ISAD ،ISAAR ،EAC-CPF ،EADو  ISDFتوسط
اعضای پانل دلفی به عنوان مناسبترین استانداردهای آرشیوی جهت استفاده در نرمافزارهای آرشیوی ،مناسب
تشخیص داده شدند .همچنین نرمافزارهای آرکایویست تولکیت ،ایکا اتم و آرکن از نظر میزان پشتیبانی از
استانداردهایی که مناسب تشخیص داده شدند ،به عنوان مناسبترین نرمافزارهای آرشیوی شناخته شدند .نرمافزارهای
داخلی بیشترین میزان همخوانی را با نواحی شرح شناسه،کنترل و دسترسی و یادداشتها دارند.
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 .1مقدمه
سازماندهی و نظم دادن به اطالعات و منابع دانش به منظور تسهیل بازیابی و دسترسی به منابع
اطالعاتی ،در طول تاریخ همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته است؛ به طوریکه در هر دوره
شیوههایی برای سازماندهی منابع اطالعاتی به کار گرفته شده است .به موازات تکامل و توسعه
دانش بشری ،اصول و قوانین مربوط به سازماندهی موثر و کارآمد دانش نیز به تدریج پیشرفت
کرده و در طول زمان ،روشها ،نظامها و ابزارهایی خاص ،برای سازماندهی و استفاده بهینه از
دانش خلق شدهاند(فتاحی.)1380 ،
امروزه با توجه به حجم سرسام آور و روزافزون اطالعات و میزان منابعی که به مجموعه
آرشیوها و کتابخانهها افزوده میشود ،استفاده از نظامهای دستی به دلیل سرعت کم ،محدودیت
دامنه کار ،صرف انرژی و هزینه بیش از اندازه ،دیگر مقرون به صرفه نیست و سازماندهی و بازیابی
اطالعات را نیز با مشکالت بسیاری روبهرو کرده است .برای رفع این مشکالت ،فناوری به کمک
کتابخانهها ،آرشیوها و مراکز اطالعاتی آمده و باعث شد که این مراکز ،با استفاده از نرمافزار و
فهرستنویسی رایانهای ،سطح خدمات خود را ارتقا داده و با بهرهگیری از نرمافزارهای مناسب،
منابع خود را از نقاط مختلف برای کاربرانشان قابل مشاهد و استفاده کنند (دالوند.)1392 ،
با وجود پیشرفتها و نقاط قوت چشمگیر فهرستهای رایانهای و نرمافزارها ،اما هنوز نقاط
ضعف متعددی در آنها وجود دارد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در امر بازیابی اطالعات تاثیر
گذاشته است؛ از این جمله میتوان به مسائلی مانند رسم الخط ،خطاهای امالئی ،ریزش کاذب در
جستجوی واژههای مشابه و غیر هم معنی ،محدودیتهای زبانهای کنترل شده و نیمه طبیعی در
نظامهای بازیابى ،ضعف در جستجوی موضوعی و همچنین پایین بودن شاخصهای ذخیره و
بازیابی اطالعات در پایگاههای اطالعاتی و وب اشاره کرد کرد (قربانی1386 ،؛ تاجالدینی1388 ،؛
اباذری و هاشمی1391 ،؛ باترفیلد1392 ،؛ منصوریان.)1392 ،
کوکبی ،رضایی شریف آبادی و اصنافی ( )1391بیان میکنند ،نرمافزارهای آرشیوی ،در حال
حاضر ساختار واحدی ندارند و این در حالی است که پراکندگی و آشفتگی در ذخیرهسازی و
دسترسی به اطالعات رخ میدهد ،که مستلزم تالشی مضاعف و صرف وقت و هزینه فراوان است.
پراکندگی مجموعههای آرشیوی و نیز ممنوعیت دسترسی به بعضی از این مجموعهها ،باعث
پیدایش تفکر بازنگری در توصیف مجموعههای آرشیوی گردیده است.
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استفاده از استانداردهای آرشیوی ،باعث ایجاد هماهنگی و یکدستی در تنظیم و توصیف منابع
میشود .از آنجایی که آرشیوها جز بخشهای مهم فرهنگی هر کشور به شمار میآیند ،الزم است
تا آرشیویستها از استاندارد در تنظیم و توصیف منابع آرشیوی بهره جویند تا با ایجاد هماهنگی،
انسجام و یکپارچگی الزم ،بتوانند تبادل و بازیابی اطالعات را در بین مخازن آرشیوها ،نه تنها
ممکن سازند ،بلکه تسریع و تسهیل نمایند(طاهری.)1387 ،
استفاده از استانداردهای فراداده در نرمافزارهای آرشیوی میتواند بازیابی را با ایجاد بستری
برای توصیفگرهای خاص ،بهبود بخشد .ترکیب استانداردهای فراداده توصیفی با نمایههای
موضوعی و کنترل مستندهای اسامی ،سبب میشود تا پژوهشگران جستجوهای موفق و دقیقی
جهت بازایابی منابع مرتبط داشته باشند(ترنر  1994 ،نقل در :کوکبی ،رضایی شریف آبادی و
اصنافی ،1391 ،ص .)37 .در واقع استانداردهای فرادادهای ،نقشه راه علمی و فنی برای گردآوری،
سازماندهی ،مبادله و بازیابی اطالعات هستند (احمدی ،1388 ،ص.)14 .
کوکبی ،رضایی شریف آبادی و اصنافی ( ،1391ص )94 .بیان میکنند ،نرمافزارهایی که در
مراکز آرشیوی مورد استفاده قرار میگیرند باید به گونهای طراحی و تولید گردند که ضمن
سادگی ،در برگیرنده قابلیتهای مختلف جهت انجام انواع جستجوها ،ارائه نتایج بازیابی ،نمایش
اطالعات و مدیریت سابقه جستجو برای انواع مواد آرشیوی بوده تا با ایجاد هماهنگی ،انسجام و
یکپارچگی الزم بتوانند تبادل و بازیابی اطالعات را در بین مخازن آرشیوی نه تنها ممکن سازند،
بلکه تسریع و تسهیل نمایند .به این ترتیب وجود یک نرمافزار آرشیوی جامع بر اساس ساختار
استاندارد ،در مراکز آرشیوی ،میتواند نیازهای دو گروه کاربر این نرمافزارها ،یعنی آرشیویستها
و پژوهشگران را در زمینه دستیابی به اطالعات مورد نیاز در مواد آرشیوی برطرف سازد .از سوی
دیگر ،این مسئله مطرح میشود که اگر بنا باشد مدیریت مواد آرشیوی به صورت یکپارچه صورت
پذیرد ،الزم است از استانداردهای تبادل پیشینههای کتابشناختی استفاده شود .بنابراین در
نرمافزارهای آرشیوی باید به مسائل مربوط به استانداردها توجه کامل شود.
از آنجایی که تاکنون پژوهشی با مضمون حضور فراداده در نرمافزارهای آرشیوی و
کتابخانهای که جنبه آرشیوی نیز دارند ،در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی در داخل کشور
انجام نشده است؛ بنابراین پژوهش حاضر بر آن است تا با توجه به مشکالت اشاره شده فوق،
مناسبترین استاندارد(های) آرشیوی را مشخص نموده و میزان پشتیبانی نرمافزارهای آرشیوی
موجود از این استانداردها را نیز بسنجند؛ تا نرمافزارهای آرشیوی داخلی ،در طراحی خود از این
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استاندارد(ها) بهره برند.
اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش از آن جهت است که با شناسایی استانداردهای آرشیوی
و بررسی میزان حضور آنها در نرمافزارهای آرشیوی ،میتوان به انتخاب بهترین استاندارد برای
پشتیبانی از این گونه نرمافزارها اقدام کرد .بنابراین با توجه به اهمیت مسائل فوق در نرمافزارها،
تعیین کاستیهای نرمافزارها در این زمینه و مقایسه آنها ،عالوه بر اینکه به مراکز آرشیوی در
جهت انتخاب و تهیه نرمافزار مناسب کمک میکند ،بلکه میتواند به طراحان نرمافزارها در
انتخاب استاندارد آرشیوی مناسب برای استفاده در نرمافزار نیز کمک کند تا کارآیی محصول
خود را در زمینه استانداردهای آرشیوی باال برند .همچنین به همکاری کتابداران ،آرشیویستها و
برنامهنویسان در کنار یکدیگر نیز تأکید میکند ،تا با بهرهگیری از علوم کتابداری و آرشیو در
کنار علم کامپیوتر ،مشکالت نرمافزارهای داخلی کاهش یابد و به سمت استانداردها حرکت کنیم.
همچنین استانداردهای آرشیوی میتوانند بازیابی را با ایجاد بستری برای توصیفگرهای خاص،
بهبود بخشند.
حال با توجه به موارد مذکور ،هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر ،بررسی استانداردهای
فرادادهای توصیفی و استانداردهای توصیف منبع در نرمافزارهای آرشیوی داخلی و نرمافزارهای
خارجی دسترسی آزاد میباشد ،تا مناسبترین استاندارد(ها) جهت استفاده در نرمافزارهای
آرشیوی داخلی مشخص شده و همچنین میزان پشتیبانی نرمافزارهای جامعه آماری از این
استانداردها نیز مشخص شود .برای رسیدن به این هدف پژوهش حاضر درصدد است تا به
پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 .1استانداردهای فرادادهای توصیفی و توصیف منبع برای نرم افزارهای آرشیوی کدامند؟
 .2کدام یک از استانداردهای فرادادهای توصیفی و توصیف منبع برای نرمافزارهای آرشیوی
مناسب است؟
 .3میزان پشتیبانی نرمافزارهای آرشیوی جامعه آماری از این استانداردهای مناسب تا چه حد
است؟
 .4کدام یک از نرمافزارهای آرشیوی جامعه آماری بیشترین میزان پشتیبانی از استانداردهای
مناسب را دارا میباشد؟
در راستای انجام این پژوهش ،مطالعات پیشین نشان میدهد که از سال  2000به بعد ،توجه به
مدیریت منابع آرشیوی به تدریج مورد توجه قرار گرفته است .به طوری که ماندل ( )2004بیان
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کرده است که هنوز نرمافزاری برای مدیریت مجموعههای خاص آرشیوی وجود ندارد .در
حقیقت ،وی به اهمیت وجود چنین نرمافزارهایی جهت مدیریت منابع آرشیوی پی برده بود .مک
کری ( )2006نیز طی پژوهشی ،ابراز داشت که چناچنه نرمافزار مخصوص مجموعه آرشیوی
وجود داشته باشد ،نقشی حیاتی برای آرشیوداران در تسهیل توصیف و تنظیم مجموعههای
آرشیوی ایفا خواهد کرد و در زمان آنها ،صرفه جوئی قابل توجهی به عمل خواهد آورد.
همچنین انگولوب و تافور ( )2006نیز دریافتند که مدیریت پیشینهها و آرشیوها ،باید به صورتی
موثر و سودمند صورت بگیرد .زیرا محتوای اطالعاتی آنها برای تصمیم گیریهای حیاتی ،حائز
اهمیت است.
ثورمن ( )2005در پژوهشی به ضرورت وجود استانداردهای فردادهای برای کنترل آرشیوها و
معرفی دو استاندارد  EADو  EACپرداخته است؛ الینگز و ویبل ( )2007در پژوهشی به بررسی
فرادادههای توصیفی و اشتراک فراداده از طریق کتابخانه ،آرشیو و موزه پرداختهاند؛ رایلی و شفرد
( )2009در پژوهشی به آرشیویستها و معرفی فرادادههایی توصیفی که قابل اشتراک هستند
پرداختهاند؛ بیک و سوگیموتو ( )2011در پژوهشی به تجزیه و تحلیل استانداردهای فرادادهای
آرشیوی پرداختهاند تا بتوان در امر انتخاب مناسب ،ترکیب و استفاده از استانداردهای فرادادهای از
آن بهره جست؛ اسمیت-یوشیمورا و هلی ( )2011در پژوهشی به ضرورت فراداده برای
کتابخانهها ،آرشیوها و موزهها پرداختهاند؛ گیلیلند و مککمیش ( )2012در پژوهشی ،به مسائل
مربوط به ثبت فراداده ،آرشیوهای چند جهتی و چالشهای بزرگ اجتماعی پرداختهاند؛ نیو
( )2013به مرور ثبت فرادادهها و توصیفات آرشیوی پرداخته است؛ اسکینر ( )2014در یک
مطالعه مروری به فراداده در آرشیو و بافت میزاث فرهنگی پرداخته است؛ همچنین سعادت ()1385
در پژوهشی به استفاده از استانداردهای فرادادهای در مدیریت مدارک و رکوردهای الکترونیکی
در آرشیوها و مراکز اطالعات و مدارک پرداخته است؛ و طاهری ( )1391نیز در پژوهشی  ،به
کاربرد فراداده در بافت آرشیوی پرداخته و به ضرورتها و استانداردهای فراداده در بافت آرشیو
اشاره میکند؛ به طورکلی پژوهشهای فوق ،به ویژگیهای بافت آرشیوی و ضرورت استفاده از
فراداده در آن بافت پرداخته و سپس به معرفی تعداد از استانداردهای فرادادهای مورد استفاده در
این بافت میپردازند؛ اما هیچکدام به طور واضح به ضرورت و حضور استانداردها در نرمافزارهای
آرشیوی نپرداختهاند .در ادامه به تعدادی از پژوهشهای مرتبط اشاره میشود:
اصنافی( )1387در پژوهشی با جامعه آماری کتابداران و آرشیویستهای کتابخانهها و مراکز
417

تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی ،دوره  ،49زمستان 1394

________________________________________________________
اسناد کشور که روش پیمایش انجام شده به این نتایج رسید که نرمافزارهای کتابخانهای پارس
آذرخش و سیمرغ به ترتیب ،بیشترین موارد کاربردی را نزد کتابداران و آرشیویستها داشته و
میزان رضایت کتابداران و آرشیویستها از قابلیتهای نرمافزارهای جامع کتابخانهای در حوزه
مدیریت منابع آرشیوی ،در سطح متوسطی قرار دارد.
کوکبی ،عصاره و اصنافی ( )1389در پژوهشی تطبیقی به بررسی برخی نرمافزارهای آرشیوی
داخلی و خارجی میپردازد .نتایج نشان میدهد که نرمافزارهای داخلی مدعی مدیریت منابع
آرشوی ،اغلب به مواد کتابخانهای تاکید و تمرکز دارند و تا حد بسیار اندکی نیز ،نظری بر نیازهای
آرشیوداران داشتهاند ،بدون اینکه از استانداردهای ویژه مدیریت منابع آرشیوی استفاده کنند .در
نرمافزارهای خارجی وضع بدین منوال نبوده و به استانداردها نزدیکتر میباشند.
اصنافی ( )1390در پژوهشی ،ضمن معرفی تعدادی از استانداردهای آرشیوی ،به معرفی و
بررسی تعدادی از نرمافزارهای داخلی و خارجی میپردازد و هدف خود را ارزیابی نرمافزارهای
مدیریت منابع آرشیوی موجود در مراکز آرشیوی ایران بیان میکند تا میزان همخوانی این نرمافزار
ها با اصول و استانداردهای آرشیوی مشخص شود .این پژوهش از روش مطالعه کتابخانهای و
توصیفی پیمایشی استفاده کرده است و ابزار گردآوری دادهها سیاهه محقق ساخته(بر اساس ادبیات
تحقیق) میباشد.
کوکبی و دیگران ( )1390در پژوهشی با روش توصیفی پیمایشی درصدد بررسی میزان
همخوانی نرمافزارهای موجود در مراکز آرشیوی ایران با اصول و استانداردهای آرشیوی میباشند
که در نهایت به این نتیجه رسیدند که بیشتر نرمافزارهای آرشیوی بررسی شده ،در بهرهگیری از
راهنمای کارآمد و استانداردهای آرشیوی ،دارای نقاط ضعف بودند و هیچکدام از نرمافزارهای
آرشیوی مورد مطالعه(جز رسا و سیمرغ در حد ضعیف) ،استانداردهای آرشیوی را مورد استفاده
قرار ندادهاند.
صمیعی ( )1390در پژوهشی دیگر با انجام روش پیمایش تحلیلی و توصیفی بر روی  11آرشیو
ملی منتخب عضو شورای جهانی آرشیو ،به بررسی وضعیت موجود حفاظت رقمی آرشیوهای
ملی ،منتخب عضو شورای جهانی آرشیو ،از طریق شناسایی راهبردها و شیوههای نگهداری،
انبارههای رقمی ،استانداردها ،فرمتها و ابزارهای ذخیرهسازی ،سطوح دستیابی و امنیت انجام
گرفته ،میپردازد .یافتهها حاکی از آن است  90/91درصد آرشیوهای ملی از استاندارد  METSو
الگوی مرجع  OAISاستفاده میکنند .نتایج پژوهش حاکی از آن است که استاندارد METS
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و الگوی مرجع  EAD ،OAISو فرمتهای  ،MP3 ،TIFF ،PDFو WAVE؛ از
استانداردهای مناسب اسناد رقمی در آرشیوهای رقمی هستند.
صمیعی ( )1391در پژوهشی بر روی سه طرح تحقیقاتی سیدارز ،کتابخانه ملی استرالیا ،و
ندلیب و با روش کتابخانهای و دلفی ،به بررسی عناصر فراداده حفاظت این طرحها از طریق
مشاهده ،مصاحبه و نظرسنجی از متخصصان و مدیران طرح پرداخته است .سپس این عناصر با
یکدیگر مقایسه و ارتباط آنها با مؤلفهها و انواع اطالعات الگوی اطالعاتی استاندارد OAIS
سنجیده شد .یافتهها حاکی از آن است که رویکردهای عناصر فراداده حفاظت در طرحهای فوق،
مفاهیم و اصطالحشناسی  OAISرا بهعنوان چارچوب بنیادین فرادادهای خود اتخاذ کردهاند ،اما
کتابخانه ملی استرالیا بهطور ضمنی از  OAISتبعیت میکند .هر سه طرح ،رویکردشان تمرکز بر
مؤلفههای اطالعات منشأ و بازنمایی مدل اطالعاتی  OAISاست .نتیجه این که وجود فراداده برای
حفاظت سطح باال ،مستقل از ویژگیهای حفاظت رقمی ،میتواند نقطه آغازی برای اقدامات
جدید حفاظت رقمی باشد و تطابق فراداده حفاظت و استاندارد  OAISرا در میان انبارههای
آرشیوی ارتقاء بخشد.
چن و چن ( )2002در پژوهشی با دو روش مروری و مطالعه موردی ،هدف خود را کشف
راهی بیان میکند که جوامع آرشیوی ،فراداده را برای سازماندهی و مدیریت توصیفی آرشیو
اعمال کنند و پیشنهادی به جوامع آرشیوی برای طراحی و پیادهسازی فراداده برای مجموعه
آرشیوی و ثبت شده ارائه میدهد .یافتههای حاصل از این پژوهش ،فراداده برای آرشیوها را یک
روند از مواد سنتی آرشیوی ،مواد سنتی که دیجیتالی شدهاند ،و مواد از ابتدا دیجیتالی میداند و
همچنین بر ساختار آرشوی ،منشأ اصلی ،و محتوا برای بستر(داد و ستدهای تجاری) تاکید میکند.
مازورک و دیگران ( )2006در پژوهشی به ارائه مفهومی از کاربردپذیری و جمعآوری
فراداده بر اساس پروتکل  OAI-PMHدر کتابخانههای دیجیتالی منطقهای در لهستان پرداختند.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که حضور فراداده در ساختار کتابخانههای دیجیتالی امکان
ارائه خدمات محتوایی و سطح باال را مانند مجموعههای مجازی و جستجوهای فرادادهای توصیف
شده را برای کتابخانهها فراهم میکند.
اسپیرو ( )2009در پژوهشی که جهت تعیین ویژگیهای نرمافزار آرشیوی آرمانی بر روی
نرمافزارهای مدیریت آرشیو انجام داد ،طی گفتگوهایی با آرشیویستهای مختلف ،به این نتیجه
رسید که آرشیویستها اغلب تمایل دارند نرمافزار آرشیوی کامالً کاربردی و متناسب با نیازهای
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مراکز آرشیوی باشد ،انعطافپذیر باشد ،نتایج حاصل اینکه آرشیویستها در پی نرمافزاری هستد
که بر مبنای استانداردها باشد.
دونالدسون و کانوی ( )2010در پژوهشی با استفاده از روش مطالعه موردی به بررسی امکان
پیاده سازی استاندارد فرادادهای حفاظت (پرمیس) در آرشیو دیجیتال فلوریدا میپردازند .یافتهها
پیشنهاد میکند که جهت استفاده از پرمیس در این سازمان باید تغییراتی مطابق با این استاندارد
ایجاد شود .همچنین یافتهها نشان میدهند که مراحل تعریف شده واضحی در فرایند اجرای پرمیس
وجود دارد و ماهیت این فرایند نیز تکرار شونده است.
کرتز ( )2010در پژوهشی به مرور کلی دابلین کور و دی اسپیس همراه با بررسی مخازن
سازمانی از سه دانشگاه تحقیقاتی عمومی بیان میپردازد .جامعه آماری این پژوهش ،دانشگاههایی
که برای خلق مخزن سازمانی خود از هسته دابلین و دی اسپیس استفاده کردهاند میباشد .روش
پژوهش پیمایش توصیفی میباشد .نتایج نشان داد که تمامی دانشگاهها از استاندارد هسته دابلین و
همچنین نرمافزار دیاسپیس برای ساخت و مدیریت منابع دیجیتالی خود جهت نمایه سازی و
بازیابی مطلوبتر استفاده کردهاند.
پارک و ریچارد ( )2011در پژوهشی به بحث درباره مسائل مربوط به تناقضات در دادههای
دابلین کور مورد استفاده در منابع میپردازند .جامعه آماری این پژوهش  10مخزن سازمانی می
باشد و روش مورد استفاده نیز پیمایش توصیفی میباشد .یافتهها نشان میدهد که عناصر به کار
رفته به میزان قابل توجهی دارای تناقض و تنوع میباشد و یک دستی در به کارگیری عناصر
فرادادهای بین نهادها و مراکز مختلف وجود ندارد .نتایج نیز بر لزوم تعامل سراسری بین سازمانها
از نظر استفاده مشابه از نرمافزارها و عناصر فرادادهای استاندارد جهت تسهیل در ذخیره و بازیابی
اطالعات تاکید دارند.
همچنین پژوهشهایی چون سعادت علیجانی ( ،)1385نادی راوندی ( ،)1388دلیلی صالح
( ،)1389اباذری و بابائی( ،)1390بابائی ( ،)1390رمضان شیرازی و دیگران ( ،)1391دالوند
( ،)1392گوئین چارد ( )2002و سعادت علیجانی و جوکار ( )2009همگی به بررسی میزان
حضور و پشتیبانی استاندارد دابلین کور در جامعه آماری مد نظر خود پرداختهاند و به ذکر اعداد و
ارقامی مبنی بر میزان رعایت مراکز اطالعات از این استاندارد بسنده کردهاند.
بررسی اجمالی پیشینههای یاد شده حاکی از آن است که تاکنون ،حداقل در داخل کشور،
اثری که به طور مشخص به بررسی میزان همخوانی نرمافزارهای آرشیوی با استانداردهای
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فرادادهای توصیفی و توصیف منبع پرداخته باشد وجود ندارد .بیشتر پیشینههای گردآوری شده به
نوعی به مفهوم فراداده در آرشیو و معرفی تعدادی از استانداردهای فراداده آرشیوی پرداختهاند.

 .2روش شناسی
در انجام پژوهشها رویکردهای مختلفی چون کمی ،کیفی ،و ترکیبی وجود دارد که بنا بر
نوع مسئله هرکدام از این موارد انتخاب میشود .در پژوهش حاضر از رویکرد ترکیبی استفاده شده
است .همچنین در مورد روش انجام پژوهش نیز روشهای مختلفی وجود دارد که پژوهشگر ،بنا بر
نوع پژوهش خود ،از یک یا چند روش مناسب استفاده میکند .پژوهش حاضر در سه مرحله کلی
انجام شده است ،که در هر مرحله متناسب با شرایط ،از روشهای خاصی استفاده شده است؛ این
روشها عبارتند از :در مرحله اول و مرور ادبیات پژوهش ،روش کتابخانهای؛ و جهت گردآوری
اطالعات از ابزار فیش استفاده شده است ،در مرحله دوم پژوهش ،جهت تعیین مناسبترین
استانداردهای آرشیوی از روش دلفی استفاده شده است که برای گردآوری دادههای مربوط به
این روش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .در روش دلفی ،سطح اتفاق نظر اعضای
پانل برای رسیدن به پاسخ 80 ،درصد در نظر گرفته شد .در مرحله سوم ،پژوهشگر استانداردهای
آرشیوی مناسب (که در مرحله دوم مشخص شده است) را با جامعه مورد بررسی تطبیق داده تا
مشخص شود آیا نرمافزارهای موجود از این استانداردها استفاده میکنند و اینکه به چه میزان
پشتیبانی میکنند .در این قسمت از پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده که برای گردآوری
اطالعات از ابزار سیاهه وارسی استفاده شده است .سیاهه وارسی پس از بررسیهای انجام شده و
تعیین استانداردها ،بر اساس عناصر هرکدام از استانداردها طراحی گردید.
جامعه آماری این پژوهش نرمافزارهای آرشیوی داخلی و خارجی دسترسی آزاد میباشد.
نرمافزارهای آرشیوی داخلی بر اساس آخرین جستجوها تنها یک مورد آن هم نرمافزار آذرخش
میباشد؛ نرمافزارهای آرشیوی خارجی دسترسی آزاد نیز بر اساس آخرین جستجوها  5مورد بود
که عبارتند از آرکایویست تولکیت  ،آرکن  ،ایکا اتم  ،کالکتیو اکسس و آرکایوماتیکا .
از آنجا که در داخل کشور نرمافزار مختص آرشیو یا وجود ندارد و یا در مراحل ابتدایی
طراحی است؛ بنابراین ،تمامی نرمافزارهای کتابخانهای که به ادعای طراحان آنها منابع آرشیوی را
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پوشش میدهند و از استانداردهای فرادادهای نیز پشتیبانی میکنند جز جامعه آماری این پژوهش
به حساب میآیند ،که بر اساس بررسیهای انجام شده توسط پژوهشگران ،تنها نرمافزارهای
آذرخش ،رسا ،سیمرغ ،کاوش ،پاپیروس و گنجینه از شرایط الزم برخوردار بودند .بنابراین ،جامعه
آماری پژوهش حاضر عبارت است از  11نرمافزار آرشیوی داخلی و دسترسی آزاد خارجی.
نمونهگیری در تکنیک دلفی ،برای تعیین متخصصان ،اغلب از نوع نمونهگیری غیراحتمالی می
باشد .در اکثریت موارد ،از نمونهگیری مبتنی بر هدف استفاده میشود اما در صورت عدم شناسایی
متخصصان ،نمونهگیری گلوله برفی نیز به کار میرود .در نمونهگیری هدفمند ،افراد با توجه به
معیارهای خاص و مشخصی که مد نظر پژوهشگر است انتخاب میشوند .نمونهای از اینگونه
معیارها ،داشتن تجربه یا تخصص در زمینه موضوع خاص است .حال با توجه به موارد مذکور،
شرایط در نظر گرفته شده برای تعیین متخصصان جهت اجرای تکنیک دلفی در پژوهش حاضر
بدین صورت است:
اعضای هیئت علمی دارای سابقه پژوهش در زمینه فراداده 8 :نفر؛متخصصان دارای مدارک کارشناسی ارشد و دکتری که تجربه کاری در زمینه فراداده رادارا میباشند 6 :نفر؛
متخصصان طراحی نرمافزار که با استانداردهای فرادادهای آشنایی دارند 3 :نفر؛بنابراین ،تعداد اعضای پانل دلفی پژوهش حاضر ،که تمامی آنها از متخصصان حوزه فراداده و
آرشیو میباشند و از این منظر همگن هستند 17 ،میباشد .همچنین به علت عدم شناخت پژوهشگر
از جامعه متخصصان امر ،اعضای پانل دلفی با نمونهگیری غیر احتمالی و با روش گلوله برفی
انتخاب شدهاند.

 .3یافتههای پژوهش
در این قسمت از پژوهش ،نتایج حاصل ،بر اساس سواالت پژوهش ارائه خواهد شد .نکته قابل
توجه این است که داده های استخراجی از سیاهه وارسی ،به تناسب سواالت پژوهش و به منظور
پاسخگویی به آنها ،زیر هر کدام از سوالها توزیع شدهاند.

الف) استانداردهای فرادادهای توصیفی و توصیف منبع برای نرم افزارهای آرشیوی
کدامند؟
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پس از مطالعه و مرور ادبیات پژوهش ،تعدادی از استانداردهای فرادادهای توصیفی که ماهیت
آرشیوی داشته یا شاهد بهکارگیری آنها در نرمافزارهای آرشیوی بودیم گردآوری شده و در
مراحل اجرای روش دلفی توسط اعضای پانل نیز تائید ،تکمیل و یا حذف گردید .در جدول 1
استانداردهای تایید شده توسط اعضای پانل دلفی و در جدول  2استانداردهایی که از نظر اعضای
پانل دلفی جهت استفاده در نرمافزارهای آرشیوی نامناسب تشخیص داده شدند و حذف شدند ،را
مالحظه میفرمایید.
جدول  .1استانداردهای فرادادهای توصیفی تایید شده جهت استفاده در نرمافزارهای آرشیوی
ردیف

نام استاندارد

سابقه استفاده

توضیح
در:

1

2

3

4

5

6

7

EAD
نوعی استاندارد فرادادهای با کارکرد توصیفی و مبتنی بر زبانهای ،HTML
SGMLو  XMLاست که برای جامعه آرشیویستها تهیه شده و هدف اصلی آن،
شناسه گذاری محتوای ابزارهای بازیابی اطالعات(شامل فهرستها ،نمایهها و راهنماها)
برای دسترسی به اشیای آرشیوی و مخازن نسخههای خطی در محیط شبکهای است.
– EAC
استاندارد محتوای کدگذاری شده آرشیوی  -تنالگانها ،افراد ،و خاندانها،
CPF
بهمنظور توصیف و کدگذاری دادههای مستند مربوط به پدیدآورندگان ،اشیای
آرشیوی ،و چگونگی ایجاد و استفاده از پیشینههای فرادادهای مستند بهصورت سازگار با
استاندارد  EADو دیگر استانداردهای فرادادهای کتابشناختی طراحی شده است.
ISAD
استاندارد عام بینالمللی توصیف آرشیوی ،برای تعریف و شرح حوزه محتوای
)(G
مواد آرشیوی بهمنظور ارتقای دسترسپذیری آنهاست .این استاندارد بیشتر جهت
استفاده در کنار استاندارهای ملی ،یا بهعنوان زیربنایی برای تدوین استانداردهای ملی
برای آرشیو تهیه شده است.
ISAAR
استاندارد بینالمللی پیشینه مستند آرشیوی برای تنالگانها ،اشخاص و خاندانها،
)(CPF
راهنمایی برای آماده سازی پیشینههای مستند آرشیوی و توصیفات
موجودیتها(تنالگانها ،اشخاص و خاندانها) همراه با تولید و نگهداری آرشیوها را
فراهم میکند .هدف اصلی این استاندارد فراهم کردن نقشهای کلی برای
استانداردسازی توصیفات آرشیوی پدیدآورندگان پیشینهها و زمینه ایجاد پیشینهها است.
ISDF
استاندارد بینالمللی توصیف کارکردها ،راهنمایی برای آمادهسازی توصیفات
کارکردها یا فعالیتهای تنالگانها در ارتباط با ایجاد و نگهداری آرشیوها فراهم
میکند .این استاندارد نوع اطالعاتی را که میتوانند در توصیفات کارکردها یا فعالیتها
استفاده شوند را تعیین و راهنمایی برای اینکه چنین توصیفاتی چگونه ممکن است در
یک سیستم اطالعرسانی آرشیوی مستقر شوند را فراهم میکند.
MORE
استاندارد مدل ملزومات مدیریت پیشینههای الکترونیکی ،بهصورت عمده بر
Q
نیازمندیهای کارکردی جهت مدیریت پیشینههای الکترونیکی تمرکز دارد و
رهنمودهایی را در خصوص نیازمندهایی جهت مدیریت پیشینههای فیزیکی در
برمیگیرد.
ISDIAH
استاندارد بینالمللی توصیف مؤسسات با مجموعههای آرشیوی ،قواعد عمومی و
کلی را برای استاندارد سازی توصیفات مجموعههای آرشیوی مؤسسات فراهم میسازد.
هدف اساسی این استاندارد ،تسهیل توصیف مؤسساتی است که هدف مقدماتی آنها

آرشیو

آرشیو

آرشیو

آرشیو

آرشیو

آرشیو

آرشیو
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ردیف

نام استاندارد

8

DACS

9

RAD

10

MAD
هدف دستنامه توصیف آرشیوی ،راهنمایی آرشیویستها برای تولید نقاط
دسترسی و یافتن نظام کمکی در داخل مخازن و قواعد آن بر اساس مشاهدات واقعی
عملیات توصیف میباشد .عناصر توصیفی این دستنامه ،ویژه آرشیوهای شخصی است و
تحت تأثیر عملیات کتابشناختی نیست.
APPM
دستنامه اسناد آرشیوی ،اسناد شخصی و نسخ خطی ،امکان ایجاد یک نظام
اطالعاتی ملی را برای به اشتراک گذاشتن اطالعات آرشیوی فراهم میسازد و پایهای
برای شکلگیری استاندارد  ISADمیباشد .این دستنامه بیشتر بر نظامهای کتابشناختی
پذیرفته شده مانند AACR2و  MARCتأکید دارد.
CRS
دستنامه ردیف اسناد کشورهای مشترکالمنافع ،مانند یک طرح فرادادهای است
که برای گردآوری و ارائه اطالعات در مورد اسناد و زمینه آنها ،رویکردی نظاممند
پیشنهاد میکند .این نظام کنترل فیزیکی و فکری را نیز تسهیل میکند.
CDWA
طبقهبندی توصیف آثار هنری ،استانداردی است جهت ثبت ،نگهداری و بازیافت
اطالعات در رابطه با آثار فرهنگی و هنری که توسط انستیتو گتی توسعه یافته و به زبان
ایکس.ام.ال .ارائه شده است ..این استاندارد جز نمونههای کامل توصیف اشیا هنری
همانند تابلوهای نقاشی یا طراحی و اسکیسهای معمارانه محسوب میشود.
RDA
استاندارد توصیف و دسترسی به منابع ،استاندارد نوینی است که جایگزین قواعد
فهرستنویسی انگلو امریکن شده و بهمنظور توصیف و دسترسی به انواع منابع دیجیتالی
طراحی شده است RDA .توصیف و دسترسی به منابع چاپی و دیجیتالی را بر اساس
الگوی مفهومی( FRBR ،ملزومات کارکردی پیشینههای کتابشناختی) امکانپذیر
میسازد.

سابقه استفاده

توضیح
در:
نگهداری آرشیوها و دسترسپذیر ساختن آنها برای همگان است.

11

12

13

14

استاندارد توصیف آرشیوها :استانداردی محتوایی ،مجموعه قوانینی برای توصیف
مواد آرشیوی و همه انواع اشیای محتوایی (ساختار را در نظر نمیگیرد) با تأکید بر دنیای
رقمی فراهم میکند .این استاندارد گذرگاهی تطبیقی برای مطابقت عناصر خود و امکان
پیادهسازی آنها در استانداردهای  MARC 21و  EADفراهم میکند.
قواعد توصیف آرشیوی ،برای توصیف مجموعهای از اسناد که دارای منشأ مشابه
یا از عملکرد یا فعالیتی مشابه به دست آمده باشند به کار میرود.

آرشیو

آرشیو
آرشیو

آرشیو

آرشیو

هنر

کتابداری

با توجه به دادههای ارائه شده در جدول  ،2اعضای پانل دلفی ،استانداردهای MARC,
 Dublin Core, MODS, VRA Core, PB Coreرا جهت استفاده در نرمافزارهای
آرشیوی مناسب تشخیص نداده و دالیلی چون ،عدم جامعیت استاندارد برای منابع آرشیوی ،ساده
بودن استاندارد ،عدم توجه به آرشیو ،تعداد کم فیلدها جهت توصیف منابع و عدم تناسب با
ساختار مراکز آرشیوی ایران(بومی نبودن استاندارد) را برای این عدم تناسب ذکر کردهاند.
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جدول  .2استانداردهای فرادادهای حذف شده
نام
ردیف
استاندارد

توضیح

1

MARC
استانداردی برای ارائه اطالعات کتابشناختی و سایر
اطالعات مرتبط در قالب ماشین خوان میباشد.

2

Dublin
استاندارد فرادادهای که بر منابع شبکهای تمرکز دارد .این
Core
استاندارد جهت توصیف اسناد تحت وب توسعه یافته است.
اهداف آن عبارتند از :سادگی در ایجاد و نگهداری؛ قابل فهم
بودن برای همه (از لحاظ معناشناختی)؛ دامنه بینالمللی و
گسترش پذیری؛
MODS
استاندارد فرادادهای توصیف شی ،از قالبهای فرادادهای
در ایجاد کتابخانههای دیجیتال میباشد که بر مبنای  XMLو
قالب مارک طراحی شده و برخالف دابلین کور با مارک
سازگار است .اهداف  MODSعبارتند از :میسر ساختن
توصیف کامل انواع جزئی و کلی و مشابه روابط؛ حمایت از
رمز گذاری توصیفی از هر نوع منبع و حمایت از رمزگذاری
رابطه یک عامل با یک منبع؛
VRA
هسته انجمن منابع دیداری ،بر پایه دابلین کور و با افزودن
Core
ویژگیهای مورد نیاز برای توصیف و مدیریت منابع دیداری به
آن ایجاد شده است و مجموعهای از عناصر هسته را برای
توصیف ،شناسایی و کشف اشیای دیداری آنالوگ و رقمی
بافت فرهنگی آنها ارائه میدهد.
PB
استاندارد فرادادهای هسته سخن پراکنی عمومی ،برای
Core
رسانههای دیداری شنیداری توسط مجمع عمومی سخن پراکنی
در ایاالت متحده تولید و بهمنظور استفاده توسط رسانههای
عمومی و جوامع مرتبطی که داراییهای دیداری شنیداری را
مدیریت میکنند ،منتشر شده است .این استاندارد برای فرایند
تبادل داده میان سازمانها ،نظامها و مجموعههای رسانهای
کاربردپذیر است.

3

4

5

سابقه
استفاده در:

دالیل حذف

کتابداری

مخصوص کتابخانه است و
در توصیف سطوح مختلف منابع
آرشیو کاربرد ندارد
ساده و مختصر بودن ،تعداد
ناکافی فیلدها،

کتابداری

مخصوص کتابخانه است و
در توصیف سطوح مختلف منابع
آرشیو کاربرد ندارد

هنر

عدم پوشش تمامی منابع
آرشیوی،

رسانه

عدم تناسب با ساختار
مراکز آرشیوی ایران ،عدم پوشش
تمامی منابع آرشیوی،

منابع
شبکهای

ب) کدام یک از استانداردهای فرادادهای توصیفی و توصیف منبع برای نرمافزارهای آرشیوی
مناسب است؟
این سؤال پژوهش بر اساس روش دلفی پاسخ داده شده است .پس از شناسایی استانداردها در
مرحله اول ،پرسشنامه دور اول طراحی گشته و به اعضای پانل ارسال گردید .پس از جمعآوری
پرسشنامهها و پاسخهای دور اول ،سپس دور دوم دلفی انجام گرفت که نتیجه انجام این دو دور،
دو استاندارد فرادادهای توصیفی  EADو  EAC-CPFو سه استاندارد توصیف منبع ،ISAD
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 ISAARو  ISDFرا جهت استفاده در نرمافزارهای آرشیوی مورد تائید قرار داد .از آنجا که
نتایج دور اول و دوم دلفی بر روی استانداردهای خاصی تأکید داشتند و به توافق کلی رسیدند و با
انجام دور سوم اطالعات تازهای حاصل نمیگردید ،در نتیجه روش دلفی با انجام دو دور به اتمام
رسید و استانداردهای مناسب تشخیص داده شدند .از جمله مهمترین دالیل مناسب بودن این
استانداردها از نظر اعضای پانل دلفی ،میتوان به بینالمللی بودن ،مختص منابع آرشیوی بودن و
سازگاری با آنها ،تهیه شدن آنها به قصد ذخیره ماشینی اطالعات منابع آرشیوی الکترونیکی،
تبادل اطالعات میان نظامهای آرشیوی و قابلیت میانکنش پذیری ،توصیفات جامع و تهیه شدن
آنها زیر نظر کمیتههای بینالمللی و جهانی اشاره کرد.
ج) میزان پشتیبانی نرمافزارهای آرشیوی موجود از این استانداردهای مناسب تا چه حد است؟
پس از اتفاق نظر اعضای پانل دلفی و انتخاب مناسبترین استانداردهای فرادادهای توصیفی و
توصیف منبع ،این استانداردها را که عناصر هرکدام از آنها به صورت سیاهه وارسی مشتمل بر
نواحی و عناصر جزئی مرتب شده و در نرمافزارهای جامعه آماری پژوهش ،در سه سطح هر
استاندارد به صورت کلی ،نواحی و عناصر استانداردها مورد بررسی قرار داده تا میزان پشتیبانی این
نرمافزارها از استانداردها مذکور مشخص شود.
استاندارد  EADدارای  146عنصر EAC-CPF ،دارای  90عنصر  ISAD ،دارای  7ناحیه و
 26عنصر که این نواحی عبارتند از :ناحیه شرح شناسه ،ناحیه زمینه ،ناحیه محتوا و ساختار ،ناحیه
شرایط دسترسی و استفاده ،ناحیه مواد مرتبط ،ناحیه یادداشت ،ناحیه کنترل توصیف؛ ISAAR
دارای چهار حوزه کلی و  27عنصر که این نواحی عبارتند از :ناحیه شناسه ،ناحیه توصیف ،ناحیه
ارتباطات ،ناحیه کنترل؛ و  ISDFنیز دارای چهار حوزه کلی و  23عنصر میباشد که نواحی این
استاندارد عبارت از :ناحیه شناسایی ،ناحیه توصیف ،ناحیه روابط ،؛ ناحیه کنترل ،میباشد که بر این
اساس سیاهه وارسی تنظیم شده و در نرمافزارها مورد بررسی قرار گرفته است .پس کامل نمودن
سیاهه وارسی ،دادههای آن وارد نرمافزار  SPSS 16شده که یافتههای زیر حاصل ان است.
بر اساس دادههای ارائه شده در نمودار  1میزان پشتیبانی دو نرمافزار آرکایویست تولکیت و
آرکن از عناصر استاندارد فرادادهای  EADدر باالترین میزان است .همانطور که مشاهده میشود
میزان پشتیبانی نرمافزار آرکایویست تولکیت از عناصر  EADبرابر با  63/69درصد و نرمافزار
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آرکن برابر با  61/64درصد میباشد .در بین نرمافزارهای داخلی نیز نرمافزار آذرخش با 49/2
درصد بیشترین میزان همخوانی با عناصر این استاندارد را دارا میباشد.

نمودار  .1میزان پشتیبانی نرمافزارها از عناصر استاندارد EAD

دادههای ارائه شده در نمودار  2میزان پشتیبانی سه نرمافزار آرکایویست تولکیت ،ایکا اتم و
آرکن از عناصر استاندارد  EAC-CPFرا به ترتیب  76/66درصد 75/55 ،درصد و 68/88
درصد نشان میدهد .همچنین در بین نرمافزارهای داخلی ،دو نرمافزار آذرخش با  59/22درصد و
رسا با  56/44درصد نیز باالترین میزان همخوانی با عناصر استاندارد  EAC-CPFرا دارا
میباشند.

نمودار  .2میزان پشتیبانی نرمافزارها از عناصر استاندارد EAC-CPF

نمودار  3نشان میدهد که نرمافزارهای ایکا اتم ،آرکن و آرکایویست تولکیت به ترتیب با
میزان پشتیبانی  96/15درصد 92/3 ،درصد و  84/61درصد از عناصر استاندارد فرادادهای
 ،ISADمقامهای اول تا سوم را کسب کردهاند .در بین نرمافزارهای داخلی نیز نرمافزارهای
آذرخش ،رسا و سیمرغ به ترتیب با میزان  66/38درصد 63/3 ،درصد و  61/53درصد ،بیشترین
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میزان همخوانی با استاندارد فرادادهای  ISADرا کسب کردهاند.

نمودار  .3میزان پشتیبانی نرمافزارها از عناصر استاندارد )ISAD(G

بر اساس دادههای ارائه شده در نمودار 4میزان پشتیبانی سه نرمافزار آرشیوی ایکا اتم،
آرکایویست تولکیت و آرکن از عناصر استاندارد فرادادهای  ،ISAARبه ترتیب برابر با 100
درصد 92/59 ،درصد و  85/18درصد میباشد .همچنین میزان پشتیبانی نرمافزارهای داخلی از این
استاندارد نیز به ترتیب عبارتند از آذرخش و رسا به میزان  66/66درصد.

نمودار  .4میزان پشتیبانی نرمافزارها از عناصر استاندارد ISAAR

دادههای ارائه شده در نمودار  5میزان پشتیبانی سه نرمافزار ایکا اتم ،آرکایویست تولکیت و
آرکن از عناصر استاندارد فرادادهای  ISDFرا اینگونه بیان میکند :ایکا اتم  95/65درصد،
آرکایویست تولکیت  91/3درصد و آرکن نیز  91/3درصد .میزان پشتیبانی نرمافزارهای داخلی از
این استاندارد فرادادهای نیز به ترتیب عبارتند از رسا  56/52درصد ،آذرخش  55/31درصد و
کاوش  52/17درصد.
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نمودار  .5میزان پشتیبانی نرمافزارها از عناصر استاندارد ISDF

د) کدام یک از نرمافزارهای آرشیوی موجود بیشترین میزان پشتیبانی از استانداردهای مناسب
را دارا میباشد؟
اسپیرو ( )2009بیان میدارد که استفاده از نرمافزار آرشیوی ،توصیف ،سازماندهی و دسترسی
به منابع آرشیوی را تسهیل مینماید .این نرمافزار ،باید بهگونهای انعطافپذیر باشد که بتوان
ویژگیهای جدیدی را نیز به آن افزود .ایشان در زمینه گزینش نرمافزار آرشیوی ،بیان میکند که
این امر ،باید فرایندی مشارکتی بین مدیران ،محققان و آرشیویستها باشد .این کار نیازمند،
تدارک برنامهای منسجم ،ارزیابی نرمافزارهای موجود و بررسی نیازهای مراکز آرشیوی است .در
ابتدای امر ،خألهای موجود در نرمافزارهای فعلی آرشیوی باید شناسایی شود ،نقاط ضعف و قوت
آنها کجاست؟ کاربران ،نیاز دارند که چه بخشهای تازهای به این نرمافزارها افزوده شود؟
پاسخ به این پرسشها ،نیازمندیهای اساسی مراکز آرشیوی را در زمینه هر نرمافزار آرشیوی
قوی تعیین میکند .تهیه سیاهه وارسی ،از ویژگیهای مورد نیاز ،جهت تهیه هر نرمافزار آرشیوی
است .آرشیویستها باید عوامل موجود در سیاهه را وزندهی کرده و بر اساس آن ،ویژگیهای
مورد نیاز را به نرم افزار آرشیوی بیفزایند .هزینه ،خدمات پشتیبانی ،سهولت در استفاده ،مطابقت با
نیاز مراکز آرشیوی ،و استاندارد بودن از جمله نکاتی است که هنگام گزینش نرمافزار آرشیوی
باید در نظر داشت.
با توجه موارد فوق ،پژوهش حاضر نیز بر آن است تا مناسبترین نرمافزار آرشیوی از نظر
تطبیق با استاندارد هیا آرشیوی را به مراکز آرشیوی معرفی کند .پس از بررسی و تعیین میزان
پشتیبانی نرمافزارها از استانداردهای مناسب ،سه نرمافزار آرکایویست تولکیت ،ایکا اتم و آرکن
بیشترین میزان پشتیبانی را از استانداردهای فوق به عمل آوردهاند .درصد میزان پشتیبانی هر کدام از
429

تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی ،دوره  ،49زمستان 1394

________________________________________________________
این نرمافزارها در جدول  4آمده است.
جدول  .4درصد پشتیبانی مناسبترین نرمافزارها از استانداردهای مناسب
میزان پشتیبانی نرمافزارها از استانداردها بر حسب درصد
)ISAD(G

ISAAR

ISDF

1

ایکا اتم

43/15

75/55

96/15

100

95/65

2

آرکایویست تولکیت

63/69

76/66

84/61

92/59

91/3

3

آرکن

61/64

68/88

92/3

85/18

91/3

نام استاندارد

ردیف

EAD

EACCPF

نام نرمافزار

بر اساس دادههای ارائه شده در جدول  ،4با توجه به تناسب بین تعداد عناصر استانداردها و
میزان همخوانی آنها با آیتمهای موجود در هر نرمافزار ،استاندارد  EADدارای بیشترین میزان
همخوانی با نرمافزارهای فوق را دارا میباشد که از عمده دالیل این امر میتوان به مواردی چون
قابلیت  EADدر تبادل اطالعات میان نظامها آرشیوی به دلیل استفاده از بستر نحوی و ساختار
مناسب ،قابلیت های این استاندارد در میانکنش پذیری با سایر استانداردهای حوزه آرشیو و اینکه
 EADتنها قالب ارتباطی موجود برای راهنمای مخازن میباشد ،اشاره کرد.
بررسیها و مطالعات ،نشان داده است که تاکنون ،نرمافزار مستقل و مخصوص مدیریت منابع
آرشیوی در داخل کشور ایجاد نشده است .ولی نرمافزارهایی وجود دارد که یا در مدیریت حوزه
آرشیو مورد استفاده قرار گرفتهاند یا مدعی هستند که قابلیت را دارند که در مراکز آرشیوی به کار
گرفته شوند .همچنین این بررسیها ،حاکی از آن است که هیچ یک از نرمافزارها رایگان نبوده و
مراکز آرشیوی باید برای تهیه آنها هزینه پرداخت نمایند .همچنین به لحاظ امنیتی ،همه
نرمافزارهای مورد بررسی ،سطح دسترسی کاربران را تعیین میکنند و کاربر نهایی ،اجازه دسترسی
به بخشهای ورود اطالعات و ویرایش را ندارد.
همانطور که قبالً نیز ذکر آن رفت ،از بین نرمافزارهای داخلی تنها ،آذرخش ،رسا ،سیمرغ،
کاوش ،پاپیروس و گنجینه از استانداردهای فرادادهای پشتیبانی میکنند که از این بین،
نرمافزارهای آذرخش و رسا دارای بیشترین میزان همخوانی با استانداردهای مناسبی که توسط
اعضای پانل دلفی تشخیص داده شد ،میباشند .در این دو نرمافزار ،استاندارد مارک ایران ،بر
مبنای یونی مارک استفاده شده است .به رغم این که در وبگاه و نیز دستنامه رسا و آذرخش،
قابلیتهای متعددی برای این نرمافزارها معرفی شده است ،اما به نظر میرسد در هیچ یک از
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بخشهای این دستنامه ،درباره چگونگی عملکرد این نرمافزارها در مورد منابع آرشیوی مطلبی
ذکر نشده است.

 .4نتیجهگیری
پس از انجام پژوهش حاضر اعضای پانل دلفی ،پنج استاندارد

،ISAAR ،ISAD ،EAD

 EAC-CPFو  ISDFرا جهت استفاده در نرمافزارهای آرشیوی تأیید کرد .با توجه به نتایج به
دست آمده به مرور تعدادی از پژوهشهای همسو با پژوهش حاضر میپردازیم :سعادت ( )1385به
معرفی تعدادی از استانداردهای فرادادهای پرداخته و از  EADرا به عنوان یکی از استانداردهای
مناسب جهت استفاده در آرشیوها یاد کرده است .طاهری ( )1391عالوه بر بیان ضرورت وجود
استانداردهای فرادادهای در آرشیوها ،به معرفی استانداردهای EAD, EAC, Vra Core
پرداخته و این استانداردها را جهت استفاده در آرشیوها مناسب میداند ،ثورمن ( )2005به بررسی
استانداردهای فرادادهای برای کنترل آرشیوها میپردازد و دو استاندارد  EADو  EACرا به
عنوان استانداردهای مناسب آرشیوی معرفی میکند .الینگز و ویبل ( )2007به معرفی تعدادی از
مناسبترین استانداردهای فرادادهای برای کتابخانهها ،آرشیوها و موزهها میپردازد که در این بین
دو استاندارد  EADو  DACSرا جهت استفاده در آرشیوها مناسب بر میشمارند و به معرفی
کلیات آنها میپردازند ،بیک و سوگیموتو ( )2011تعدادی از ویژگیهای استانداردهای
فرادادهای را بازگو کرده و عالوه بر معرفی چند استاندارد حفاظتی و فنی به معرفی دو استاندارد
 EADو  ISADکه از استانداردهای فرادادهای توصیفی میباشند و در پژوهش حاضر نیز به آنها
اشاره شده میپردازند ،گیلیلند و مککمیش ( )2012و نیو ( )2013به چالشها ،مزایا و
کارکردهای استانداردهای فرادادهای در مراکز آرشیوی پرداختهاند و همچنین اسکینر ( )2014نیز
به ضرورت حضور استانداردهای فراداده در مراکز آرشیوی و موزهها پرداخته و استاندارد
 CDWAرا نیز به عنوان استانداردی مناسب ،معرفی میکند.
با توجه به آنچه گذشت ،در نرمافزارهای دسترسی آزاد خارجی ،میزان پشتیبانی نرمافزارهای
ایکا اتم و آرکایویست تولکیت از نواحی هفت گانه استاندارد  ISADتقریبا کامل میباشد ،به
طوری که نرمافزار ایکا اتم از هر هفت ناحیه به طور کامل پشتیبانی میکند و در مرتبه بعدی نیز
نرمافزار آرکایویست تولکیت قرار دارد .از نواحی چهارگانه استاندارد  ISAARنیز نرمافزار ایکا
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اتم از هر چهار ناحیه شناسه ،توصیف ،ارتباطات و کنترل به طور کامل پشتیبانی میکند ،اما
نرمافزارهای آرکایویست تولکیت ،آرکن و آرکایوماتیکا در ناحیه توصیف دچار ضعف میباشند.
از نواحی چهار گانه استاندارد  ISDFنیز به استثنای مواردی در ناحیه شناسه و توصیف،
نرمافزارهای ایکا اتم در مرتبه نخست و آرکایویست تولکیت و آرکن در مراتب بعدی پشتیبانی
قرار دارند.
میزان پشتیبانی نرمافزارهای دسترسی آزاد خارجی از استاندارد  EADتقریبا در سطحی
متوسط قرار دارد .این نرمافزارها از عناصر کلی و ضروری این استاندارد استفاده کردهاند اما در
استفاده از بعضی عناصر دچار نقص میباشند .در این راستا و با توجه به سیاهه وارسی ،نرمافزار
آرکایویست تولکیت در مرتبه نخست و نرمافزار آرکن در مرتبه بعدی قرار دارد .در میزان
پشتیبانی این نرمافزارها از استاندارد  EAC-CPFنیز وضع به همین منوال است .نرمافزار
آرکایویست تولکیت در میزان پشتیبانی از این استاندارد در مرتبه نسخت و نرمافزارهای ایکا اتم و
ارکن نیز در مراتب بعدی قرار دارند .به طور کلی میتوان چنین نتیجه گرفت که دو نرمافزار ایکا
اتم و آرکایویست تولکیت به عنوان مناسبترین نرمافزارهای آرشیوی دسترسی آزاد از نظر میزان
همخوانی با استانداردهای آرشیوی میباشند که پژوهشهایی همچون اسپیرو ( ،)2009کوکبی،
عصاره و اصنافی ( )1389و اصنافی ( )1390همسوست .پژوهشهای فوق نیز همگی بر مقبولیت
نرمافزار آرشیوی ایکا اتم اتفاق دارند .از مهمترین دالیل این مقبولیت ،میتوان به تولید و ارائه این
نرمافزار توسط شواری جهانی آرشیو و چندین زبانه بودن آن اشاره کرد.
اکثر نرم افزارهای داخلی کشور ،که به ادعای طراحان آن منابع آرشیوی را نیز پوشش میدهد،
چندان برای مدیریت اطالعات و منابع آرشیوی کارآمد نمیباشند و اساساً آرشیو را در
اولویتهای بعدی خود قرار داده و به آن اهمیت چندانی نمیدهند .این مسئله در قسمتهای
مختلف نرمافزارهای داخلی از جمله بخشهای ورود اطالعات ،جستجو ،ذخیره و بازیابی،
گزارشگیری ،فراهم آوری و راهنما به طور واضح مشهود است .پس از انجام پژوهش حاضر،
معین شد که اکثر نرمافزارهای داخلی در ناحیه شناسه و بعضاً توصیف ،که به تناسب قویتر از
سایر بخشهایی چون ناحیه ارتباطات ،کنترل ،محتوا و ساختار و مواد پیوسته عمل کردهاند ،باز هم
کاستیهای زیادی دارند .با تمامی این موارد نرمافزارهای آذرخش و رسا ،در بین نرمافزارهای
داخلی بیشترین امتیاز در پشتیبانی از استانداردهای آرشیوی که توسط اعضای پانل دلفی جهت
استفاده در نرمافزارهای آرشیوی ،مناسب تشخیص دادهاند را کسب کردهاند که با پژوهشهای
432

بررسی استانداردهای آرشیوی

________________________________________________________
اصنافی ( ،)1387کوکبی ،عصاره و اصنافی ( )1389و کوکبی و دیگران ( )1390همسوست.

از جمله مهمترین دالیل احتمالی ضعف نرمافزارهای داخلی در پشتیبانی از استانداردهای
فرادادهای آرشیوی ،شاید بتوان به مواردی چون کپی برداری از نرمافزار  CDS/ISISکه توسط
واحد خدمات آرشیو و دکومانتاسیون یونسکو ،برای استفاده در کتابخانههای موسسات غیر انتفاعی
عضو این سازمان طراحی شده بود اشاره کرد .این نرمافزار به زبانهای انگلیسی ،اسپانیایی و
فرانسوی طراحی شده و طبیعی است که بر اساس شرایط موجود در این کشورها نیز طراحی شده
باشد .حال آنکه در سال  1367که برای اولین بار از این نرمافزار در کشور استفاده شد تا کنون هیچ
تغییر در زیرساخت نرمافزارهای موجود ایجاد نشده و تنها امکاناتی به نرمافزار افزوده میشود که
در حد اعال نیز نمیباشند .همچنین نرمافزارهای داخلی اکثراً بر اساس مارک ایران که این
استاندارد خود بر مبنای استاندارد  UniMARCشکل گرفته است طراحی شدهاند و از این
استاندارد در زیرساختهای خود استفاده کردهاند .همانطور که قبالً نیز اشاره شد ،استاندارد
 MARCجهت استفاده کتابخانهای طراحی شده است و توسط اعضای پانل دلفی نیز جهت
استفاده در نرمافزارهای آرشیوی مورد تایید قرار نگرفته و حذف شد.
نکتهای که در مورد نرمافزارهای داخلی مدعی مدیریت منابع آرشیوی ،مطرح شد این است
که اغلب آنها بر مواد کتابخانهای تاکید دارند و تا حد بسیار اندکی نیز ،نظر به نیازهای
آرشیوداران داشتهاند ،بدون اینکه از استانداردهای ویژه مدیریت منابع آرشیوی استفاده کنند.
هنگام طراحی نرمافزار ویژه مراکز آرشیوی ،باید به کارکردهای آنها به صورتی مجزا توجه شود،
به گونهای که بتوان از تمام قابلیتهای نرمافزار در جهت بهبود فعالیتها و کارکردها بهره برد.
بنابراین در این باره پیشنهاد میشود یا امکانات و قابلیتهای جدید نرمافزارهای کتابخانهای جهت
مدیریت منابع آرشیوی توسعه و گسترش یابند ،یا اینکه اساساً نرمافزار مخصوص مدیریت منابع
آرشیوی بر اساس استانداردهای موجود و نیاز نیازهای مراکز آرشیوی ،تهیه و در اختیار این مراکز
گذاشته شود .البته منطقی است بیشتر سرمایه و انرژی صرف راه کار دوم شود
پی نوشت
1 Turner
2 Mandel
3 McCrea
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5 Thurman
6 Elings & Waibel,
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احمدی ،نیکو ( .)1388مارک ایکس.ام.ال .در استانداردهای فرادادهای .گروه مولفان احمدی ،نیکو ] ...و
دیگران[.ویراستار علیرضا نوروزی .تهران :چاپار.

اصنافی ،امیررضا ( .)1390بررسی قابلیتهای مارک ایران برای مدیریت منابع آرشیوی به منظور ارائه
الگویی برای یک نرم افزار آرشیوی بهینه با نگاهی به نرمافزارهای آرشیوی ایران .پایان نامه دکتری
علم اطالعات و دایش شناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز.
اصنافی ،امیر رضا( .)1387قابلیتهای نرمافزارهای جامع کتابخانه ای فارسی در زمینه منابع آرشیوی.
گنجنینه اسناد.106-91 :)1(18 ،
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بابائی ،کبرا(".)1390مطالعه تطبیقی عناصر فراداده بهکاررفته در وبسایت کتابخانههای مرکزی
دانشگاههای تابع وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری با عناصر فراداده هسته دابلین" .پژوهشنامه پردازش
و مدیریت اطالعات.731-706 :)2(27 ،
باترفیلد ،کوین(.)1392فهرستهای همگانی دستیابی پیوسته (اُپک) .ترجمه کوهیار دوالو .در
دایرهالمعارف کتابداری و اطالعرسانی .تهران :کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران .بازیابی 25
اردیبهشت  1393از .http://portal.nlai.ir/daka
تاج الدینی ،اورانوس؛ سادات موسوی ،علی( .)1388نرم افزارهای کتابخانه ای و فهرستنویسی در دنیای:2
نمونه ای از یک نرم افزار کتابخانه ای .2مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات; )3( 20
.320-311:
دالوند ،معصومه(" .)1392بررسی میزان رؤیت عناصر فرادادهای و عناصر هسته دابلین در وب سایت
آرشیوهای ملی عضو شورای جهانی آرشیو" .گنجینه اسناد.113-92 :)4(23 ،
دلیلی صالح ،ملیحه( .)1389مطالعه تطبیقی عناصر فرادادهای نرمافزارهای کتابخانه دیجیتالی پارس
آذرخش و سیمرغ با عناصر فرادادهای استاندارد دابلین کور و مارک .21پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته علم اطالعات و دانش شناسی .دانشگاه قم ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
رمضان شیرازی ،مهتاب؛ زارع فراشبندی ،فییروزه؛ اشرفی ریزی ،حسن؛ نوری ،رسول( .)1391مقایسهی
وبسایت کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی ایران از نظر به کارگیری عناصر فرادادهای زبان
نشانهگذاری فرامتن و دابلینکور .مدیریت اطالعات سالمت.832-822 :)6( 9 :
سعادت علیجانی ،علیرضا( .)1385مطالعه وضعیت استفاده از عناصر فراداده دابلین کور در وبسایت
کتابخانههای ملی جهان .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علم اطالعات و دانش شناسی .دانشگاه شیراز،
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
صمیعی ،میترا(" .)1391فراداده حفاظت وتطابق آن با استاندارد الگوی مرجع سیستم اطالعاتی آرشیوی
باز ( .")OAISمطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات.169-152 :)4(23 ،
صمیعی ،میترا ( .)1390مدیریت حفاظت رقمی در آرشیوهای ملی:راهبردها و استانداردها .گنجینه اسناد،
.115-100 :)2( 21
طاهری ،مهدی( .)1387طراحی یک کتابخانه دیجیتالی استاندارد .مجموعه مقاالت نخستین همایش
تخصصی کتابخانه دیجیتالی به مناسبت بیست سال فعالیت شرکت پارس آذرخ در حوزه کتابداری و
اطالع رسانی ،تهیه و تدوین شرک پارس آذرخش .تهران :سبزان.70-63 .
فتاحی ،رحمت اهلل( .)1380چالش های سازماندهی منابع دانش در آغاز قرن بیست و یک با نگاهی بر
دانش فهرستنویسی در ایران .مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات; .83-59: )4( 12
قربانی ،محبوبه( .)1386ارزیابی ذخیره و بازیابی اطالعات در بانکهای اطالعاتی تحت لوح فشرده ایران
شناسی .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطالع رسانی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
شمال.
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 استانداردها، درآمدی بر مفاهیم.)1391( امیررضا، سعید؛ اصنافی، مرتضی؛ رضایی شریف آبادی،کوکبی
. چاپار: تهران.و نرمافزارهای آرشیوی
 مقایسه برخی نرم افزارهای آرشیوی داخلی و.)1389( امیررضا، فریده؛ اصنافی، مرتضی؛ عصاره،کوکبی
، گنجنینه اسناد. در جستجوی الگوئی مناسب در طراحی نرمافزاری برای مراکز آرشیوی ایران:خارجی
.144-126 :)1(20
 ارزیابی و رتبه.)1390( امیررضا، سعید؛ اصنافی، فریده؛ رضایی شریف آبادی، مرتضی؛ عصاره،کوکبی
.113-96 :)4(21 ، گنجنینه اسناد.بندی نرمافزارهای موجود در مراکز آرشیوی ایران
 مجله. عوامل مؤثر برجستجو و بازیابی اطالعات در شبکه جهانگستر وب.)1392( یزدان،منصوریان
 از1392  آذر28  بازیابی،کتابدار
http://www.ketabdar.org/magazine/detailarticle.asp?number=23
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