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 . مقدمه1

به منابع  یو دسترس یابیباز لیو نظم دادن به اطالعات و منابع دانش به منظور تسه یسازمانده

در هر دوره  کهیهمواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته است؛ به طور خیدر طول تار ،یاطالعات

 عهبه کار گرفته شده است. به موازات تکامل و توس یمنابع اطالعات یسازمانده یبرا ییهاوهیش

 شرفتیپ جیبه تدر زیموثر و کارآمد دانش ن یمربوط به سازمانده نیاصول و قوان ،یدانش بشر

از  نهیو استفاده به یسازمانده یخاص، برا ییها و ابزارهاها، نظامکرده و در طول زمان، روش

 (.1380 ،یاند)فتاحدانش خلق شده

که به مجموعه  یمنابع زانیبا توجه به حجم سرسام آور و روزافزون اطالعات و م امروزه

 تیسرعت کم، محدود لیبه دل یدست یهااستفاده از نظام شود،یها افزوده مو کتابخانه وهایآرش

 یابیو باز یو سازمانده ستیمقرون به صرفه ن گریاز اندازه، د شیب نهیو هز یدامنه کار، صرف انرژ

به کمک  یمشکالت، فناور نیرفع ا یرو کرده است. براروبه یاریبا مشکالت بس زیرا ن اطالعات

افزار و مراکز، با استفاده از نرم نیآمده و باعث شد که ا یو مراکز اطالعات وهایآرشها، کتابخانه

مناسب،  یاافزارهاز نرم یریگسطح خدمات خود را ارتقا داده و با بهره ،یاانهیرا یسیفهرستنو

 (.1392کاربرانشان قابل مشاهد و استفاده کنند )دالوند،  یمنابع خود را از نقاط مختلف برا

افزارها، اما هنوز نقاط و نرم یاانهیرا یهافهرست ریو نقاط قوت چشمگ هاشرفتیوجود پ با

 ریاطالعات تاث یابیدر امر باز میمستق ریغ ای میها وجود دارد که به طور مستقدر آن یضعف متعدد

در  بکاذ زشیر ،یامالئ یمانند رسم الخط، خطاها یبه مسائل توانیجمله م نیگذاشته است؛ از ا

در  یعیطب مهیکنترل شده و ن یهازبان یهاتیمحدود ،یهم معن ریمشابه و غ یهاواژه یجستجو

و  رهیذخ یهابودن شاخص نییپا نیبازیابى، ضعف در جستجوی موضوعی و همچن یهانظام

؛ 1388 ،ینیالد؛ تاج1386 ،یو وب اشاره کرد کرد )قربان یاطالعات یهاگاهیاطالعات در پا یابیباز

 (. 1392 ان،ی؛ منصور1392؛ باترفیلد، 1391 ،یو هاشم یاباذر

در حال  ،یویآرش یافزارهانرم کنند،یم انی( ب1391) یو اصناف یآباد فیشر ییرضا ،یکوکب

و  یسازرهیدر ذخ یو آشفتگ یاست که پراکندگ یدر حال نیندارند و ا یحاضر ساختار واحد

فراوان است.  نهیمضاعف و صرف وقت و هز یکه مستلزم تالش دهد،یاطالعات رخ م به یدسترس

ها، باعث مجموعه نیاز ا یبه بعض یدسترس تیممنوع زیو ن یویآرش یهاوعهمجم یپراکندگ

 است. دهیگرد یویآرش یهامجموعه فیدر توص یتفکر بازنگر شیدایپ
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منابع  فیو توص میظدر تن یکدستیو  یهماهنگ جادیباعث ا ،یویآرش یاز استانداردها استفاده

الزم است  ند،یآیهر کشور به شمار م یمهم فرهنگ یهاجز بخش وهایکه آرش یی. از آنجاشودیم

، یهماهنگ جادیتا با ا ندیبهره جو یویمنابع آرش فیو توص میاز استاندارد در تنظ هاستیویتا آرش

نه تنها  وها،یمخازن آرش نیاطالعات را در ب یابیالزم، بتوانند تبادل و باز یکپارچگیانسجام و 

 (. 1387 ،ی)طاهرندینما لیو تسه عیممکن سازند، بلکه تسر

 یبستر جادیرا با ا یابیباز تواندیم یویآرش یافزارهافراداده در نرم یاز استانداردها استفاده

 یهاهیبا نما یفیفراداده توص یاستانداردها بیخاص، بهبود بخشد. ترک یفگرهایتوص یبرا

 یقیموفق و دق یتا پژوهشگران جستجوها شودیسبب م ،یاسام یو کنترل مستندها یموضوع

و  یآباد فیشر ییرضا ،ینقل در: کوکب 1994منابع مرتبط داشته باشند)ترنر ،  یابیجهت بازا

 ،یگردآور یبرا یو فن ینقشه راه علم ،یافراداده ی(. در واقع استانداردها37، ص. 1391 ،یاصناف

 (. 14، ص. 1388 ،یاطالعات هستند )احمد یابیمبادله و باز ،یسازمانده

که در  ییافزارهانرم کنند،یم انی( ب94، ص. 1391) یو اصناف یآباد فیشر ییرضا ،یکوکب

گردند که ضمن  دیو تول یطراح یابه گونه دیبا رندیگیمورد استفاده قرار م یویمراکز آرش

 شینما ،یابیباز جیمختلف جهت انجام انواع جستجوها، ارائه نتا یهاتیقابل رندهیدر برگ ،یسادگ

انسجام و  ،یهماهنگ جادیبوده تا با ا یویانواع مواد آرش یسابقه جستجو برا تیریو مد عاتاطال

نه تنها ممکن سازند،  یویمخازن آرش نیاطالعات را در ب یابیالزم بتوانند تبادل و باز یکپارچگی

جامع بر اساس ساختار  یویافزار آرشنرم کیوجود  بیترت نی. به اندیانم لیو تسه عیبلکه تسر

 هاستیویآرش یعنیافزارها، نرم نیدو گروه کاربر ا یازهاین تواندیم ،یویاستاندارد، در مراکز آرش

 یبرطرف سازد. از سو یویدر مواد آرش ازیبه اطالعات مورد ن یابیدست نهیو پژوهشگران را در زم

صورت  کپارچهیبه صورت  یویمواد آرش تیریکه اگر بنا باشد مد شودیمسئله مطرح م نیا گر،ید

استفاده شود. بنابراین در  یکتابشناخت یهانهیشیتبادل پ یالزم است از استانداردها رد،یپذ

 افزارهای آرشیوی باید به مسائل مربوط به استانداردها توجه کامل شود.نرم

و  یویآرش یافزارهابا مضمون حضور فراداده در نرم یکه تاکنون پژوهش ییآنجا از

در داخل کشور  یدارند، در حوزه علم اطالعات و دانش شناس زین یویکه جنبه آرش یاکتابخانه

انجام نشده است؛ بنابراین پژوهش حاضر بر آن است تا با توجه به مشکالت اشاره شده فوق، 

 یویآرش یهاافزارنرم یبانیپشت زانیرا مشخص نموده و م یوی( آرشی)هادارداستان نیترمناسب

 نیخود از ا یدر طراح ،یداخل یویآرش یافزارهابسنجند؛ تا نرم زیاستانداردها را ن نیموجود از ا
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 استاندارد)ها( بهره برند. 

 یویآرش یاستانداردها ییپژوهش از آن جهت است که با شناسا نیو ضرورت انجام ا تیاهم

 یاستاندارد برا نیبه انتخاب بهتر توانیم ،یویآرش یافزارهاها در نرمحضور آن زانیم یو بررس

 زارها،افمسائل فوق در نرم تیبا توجه به اهم نیافزارها اقدام کرد. بنابراگونه نرم نیاز ا یبانیپشت

در  یویبه مراکز آرش نکهیها، عالوه بر اآن سهیو مقا نهیزم نیافزارها در انرم یهایکاست نییتع

افزارها در به طراحان نرم تواندیبلکه م کند،یافزار مناسب کمک منرم هیجهت انتخاب و ته

محصول  ییرآکمک کند تا کا زیافزار ناستفاده در نرم یمناسب برا یویانتخاب استاندارد آرش

و  هاستیویبداران، آرشکتا یبه همکار نیباال برند. همچن یویآرش یاستانداردها نهیخود را در زم

در  ویو آرش یاز علوم کتابدار یریگتا با بهره کند،یم دیتأک زین گریکدیدر کنار  سانینوبرنامه

. میحرکت کن ستانداردهاو به سمت ا ابدیکاهش  یداخل یافزارهامشکالت نرم وتر،یکنار علم کامپ

خاص،  یفگرهایتوص یبرا یبستر جادیرا با ا یابیباز توانندیم یویآرش یاستانداردها نیهمچن

 بهبود بخشند. 

 یاستانداردها یاز انجام پژوهش حاضر، بررس یبا توجه به موارد مذکور، هدف اصل حال

 یافزارهاو نرم یداخل یویآرش یافزارهامنبع در نرم فیتوص یو استانداردها یفیتوص یافراداده

 یافزارهاد)ها( جهت استفاده در نرماستاندار نیترتا مناسب باشد،یآزاد م یدسترس یخارج

 نیاز ا یجامعه آمار یهاافزارنرم یبانیپشت زانیم نیمشخص شده و همچن یاخلد یویآرش

هدف پژوهش حاضر درصدد است تا به  نیبه ا دنیرس یمشخص شود. برا زیاستانداردها ن

 پاسخ دهد: ریز یهاپرسش

 کدامند؟ یویآرش ینرم افزارها یمنبع برا فیو توص یفیتوص یافراداده ی. استانداردها1

 یویآرش یافزارهانرم یمنبع برا فیو توص یفیتوص یافراداده یاز استانداردها کی. کدام 2

 مناسب است؟

مناسب تا چه حد  یاستانداردها نیاز ا یجامعه آمار یویآرش یافزارهانرم یبانیپشت زانی. م3

 است؟

بیشترین میزان پشتیبانی از استانداردهای  یجامعه آمار افزارهای آرشیوی. کدام یک از نرم4

 باشد؟مناسب را دارا می

به بعد، توجه به  2000که از سال  دهدینشان م نیشیپژوهش، مطالعات پ نیانجام ا یراستا در

 انی( ب2004که ماندل  ) یمورد توجه قرار گرفته است. به طور جیبه تدر یویمنابع آرش تیریمد
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وجود ندارد. در  یویخاص آرش یهامجموعه تیریمد یبرا یافزارهنوز نرمکرده است که 

برده بود. مک  یپ یویمنابع آرش تیریجهت مد ییافزارهانرم نیوجود چن تیاهم به یو قت،یحق

 یویافزار مخصوص مجموعه آرشابراز داشت که چناچنه نرم ،یپژوهش یط زی( ن2006)  یکر

 یهامجموعه میو تنظ فیتوص لیدر تسه ودارانیآرش یبرا یاتیح یوجود داشته باشد، نقش

به عمل خواهد آورد.  یقابل توجه یها، صرفه جوئآن زمانخواهد کرد و در  فایا یویآرش

 یبه صورت دیبا وها،یو آرش هانهیشیپ تیریکه مد افتندیدر زی( ن2006انگولوب و تافور  ) نیهمچن

حائز  ،یاتیح یهایریگ میتصم یها براآن یاطالعات یمحتوا رای. زردیموثر و سودمند صورت بگ

 است.  تیاهم

و  وهایکنترل آرش یبرا یافرداده یبه ضرورت وجود استانداردها ی( در پژوهش2005)  ثورمن

 یبه بررس ی( در پژوهش2007)  بلیو و نگزیپرداخته است؛ ال EACو   EADدو استاندارد  یمعرف

  ردو شف یلیاند؛ راو موزه پرداخته ویکتابخانه، آرش قیو اشتراک فراداده از طر یفیتوص یهافراداده

که قابل اشتراک هستند  یفیتوص ییهافراداده یو معرف هاستیویبه آرش ی( در پژوهش2009)

 یافراداده یاستانداردها لیو تحل هیبه تجز ی( در پژوهش2011)  موتویو سوگ کیاند؛ بپرداخته

از  یادادهفرا یو استفاده از استانداردها بیاند تا بتوان در امر انتخاب مناسب، ترکتهپرداخ یویآرش

 یبه ضرورت فراداده برا ی( در پژوهش2011)  یو هل مورایوشی-تیآن بهره جست؛ اسم

به مسائل  ،ی( در پژوهش2012)  شیکمو مک لندیلیاند؛ گها پرداختهو موزه وهایها، آرشکتابخانه

  ویاند؛ نپرداخته یبزرگ اجتماع یهاو چالش یچند جهت یوهایمربوط به ثبت فراداده، آرش

 کی( در 2014)  نریپرداخته است؛ اسک یویآرش فاتیها و توص( به مرور ثبت فراداده2013)

( 1385سعادت ) نیپرداخته است؛ همچن یفرهنگ زاثیو بافت م ویبه فراداده در آرش یمطالعه مرور

 یکیالکترون یمدارک و رکوردها تیریدر مد یافراداده یبه استفاده از استانداردها یدر پژوهش

، به  یدر پژوهش زی( ن1391) یو مراکز اطالعات و مدارک پرداخته است؛ و طاهر وهایدر آرش

فراداده در بافت آرشیو  یها و استانداردهاپرداخته و به ضرورت یکاربرد فراداده در بافت آرشیو

و ضرورت استفاده از  یبافت آرشیو یهایفوق، به ویژگ یهاپژوهش یبه طورکل کند؛یاشاره م

مورد استفاده در  یافراداده یتعداد از استانداردها یدر آن بافت پرداخته و سپس به معرف ادهفراد

 یافزارهار استانداردها در نرمبه طور واضح به ضرورت و حضو چکدامیاما ه پردازند؛یبافت م نیا

 :شودیمرتبط اشاره م یهااز پژوهش یاند. در ادامه به تعدادنپرداخته یویآرش

ها و مراکز کتابخانه یهاستیویکتابداران و آرش یبا جامعه آمار ی( در پژوهش1387)یاصناف
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پارس  یاکتابخانه یهاافزارکه نرم دیرس جینتا نیانجام شده به ا شیمایاسناد کشور که روش پ

داشته و  هاستیویرا نزد کتابداران و آرش یموارد کاربرد نیشتریب ب،یبه ترت مرغیآذرخش و س

در حوزه  یاجامع کتابخانه یهاافزارنرم یهاتیاز قابل هاستیویکتابداران و آرش تیرضا زانیم

 قرار دارد.  یدر سطح متوسط ،یویمنابع آرش تیریمد

 یآرشیو یافزارهانرم یبرخ یبه بررس یقیتطب ی( در پژوهش1389) یعصاره و اصناف ،یکوکب

منابع  تیریمد یمدع یداخل یافزارهاکه نرم دهدینشان م جی. نتاپردازدیم یو خارج یداخل

 یازهایبر ن ینظر ز،ین یاندک اریو تمرکز دارند و تا حد بس دیتاک یااغلب به مواد کتابخانه ،یآرشو

استفاده کنند. در  یویمنابع آرش تیریمد ژهیو یاز استانداردها نکهیاند، بدون اداشته ودارانیآرش

 .باشندیم ترکیمنوال نبوده و به استانداردها نزد نیوضع بد یخارج یهاافزارنرم

و  یبه معرف ،یویآرش یاز استانداردها یتعداد یضمن معرف ،ی( در پژوهش1390) یاصناف

 یهاافزارنرم یابیو هدف خود را ارز پردازدیم یو خارج یداخل یافزارهانرم از یتعداد یبررس

افزارنرم نیا یهمخوان زانیتا م کندیم انیب رانیا یویموجود در مراکز آرش یویمنابع آرش تیریمد

و  یاپژوهش از روش مطالعه کتابخانه نیمشخص شود. ا یویآرش یبا اصول و استانداردها ها

 اتیمحقق ساخته)بر اساس ادب اههیها سداده یاستفاده کرده است و ابزار گردآور یشیمایپ یفیتوص

 .باشدی( مقیتحق

 زانیم یدرصدد بررس یشیمایپ یفیبا روش توص ی( در پژوهش1390) گرانیو د یکوکب

 باشندیم یویآرش یایران با اصول و استانداردها یموجود در مراکز آرشیو یافزارهانرم یهمخوان

از  یریگشده، در بهره یبررس یویآرش یهاافزارنرم شتریکه ب دندیرس جهینت نیبه ا تیکه در نها

 یهاافزاراز نرم چکدامینقاط ضعف بودند و ه یدارا ،یویآرش یکارآمد و استانداردها یراهنما

ده را مورد استفا یویآرش ی(، استانداردهافیدر حد ضع مرغیمورد مطالعه)جز رسا و س یویآرش

 اند.قرار نداده

آرشیو  11 یبا انجام روش پیمایش تحلیلی و توصیفی بر رو گرید ی( در پژوهش1390) یعیصم

ملی منتخب عضو شورای جهانی آرشیو، به بررسی وضعیت موجود حفاظت رقمی آرشیوهای 

های نگهداری، ملی، منتخب عضو شورای جهانی آرشیو، از طریق شناسایی راهبردها و شیوه

سازی، سطوح دستیابی و امنیت انجام ها و ابزارهای ذخیرهفرمت اردها،های رقمی، استاندرهانبا

و  METSدرصد آرشیوهای ملی از استاندارد  91/90از آن است  یها حاک. یافتهپردازدیگرفته، م

 METSکنند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که استاندارد استفاده می   OAISالگوی مرجع 
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؛ از WAVE، و PDF ،TIFF ،MP3های و فرمت OAIS  ،EADو الگوی مرجع 

 استانداردهای مناسب اسناد رقمی در آرشیوهای رقمی هستند. 

استرالیا، و  یسیدارز، کتابخانه مل یسه طرح تحقیقات یبر رو ی( در پژوهش1391) یعیصم 

ها از طریق طرح نیحفاظت ا عناصر فراداده یبه بررس ،یو دلف یاندلیب و با روش کتابخانه

از متخصصان و مدیران طرح پرداخته است. سپس این عناصر با  یمشاهده، مصاحبه و نظرسنج

 OAISاستاندارد  یاطالعات یها و انواع اطالعات الگوو ارتباط آنها با مؤلفه هیکدیگر مقایس

فوق،  یهااظت در طرححف عناصر فراداده یاز آن است که رویکردها یحاک هاافتهیسنجیده شد. 

اند، اما خود اتخاذ کرده یاعنوان چارچوب بنیادین فرادادهرا به OAIS یشناسمفاهیم و اصطالح

. هر سه طرح، رویکردشان تمرکز بر کندیتبعیت م OAISاز  یطور ضمناسترالیا به یمل ابخانهکت

 یبرا که وجود فراداده نیا جهیاست. نت OAIS یمدل اطالعات یاطالعات منشأ و بازنمای یهامؤلفه

 تاقداما یبرا ینقطه آغاز تواندیم ،یحفاظت رقم یهایحفاظت سطح باال، مستقل از ویژگ

 یهارا در میان انباره OAISحفاظت و استاندارد  باشد و تطابق فراداده یجدید حفاظت رقم

 ارتقاء بخشد. یآرشیو

هدف خود را کشف  ،یو مطالعه مورد یبا دو روش مرور ی( در پژوهش2002و چن  ) چن

 ویآرش یفیتوص تیریو مد یسازمانده یفراداده را برا ،یویکه جوامع آرش کندیم انیب یراه

مجموعه  یفراداده برا یسازادهیو پ یطراح یبرا یویبه جوامع آرش یشنهادیاعمال کنند و پ

 کیرا  وهایآرش یپژوهش، فراداده برا نیحاصل از ا یهاافتهی. دهدیم ائهو ثبت شده ار یویآرش

و  داندیم یتالیجیاند، و مواد از ابتدا دشده یتالیجیکه د یمواد سنت ،یویآرش یروند از مواد سنت

 . کندیم دی( تاکیتجار یبستر)داد و ستدها یو محتوا برا ،یمنشأ اصل ،یبر ساختار آرشو نیهمچن

 یآورو جمع یریاز کاربردپذ یبه ارائه مفهوم یوهش( در پژ2006) گرانیو د  مازورک

در لهستان پرداختند.  یامنطقه یتالیجید یهادر کتابخانه OAI-PMHفراداده بر اساس پروتکل 

امکان  یتالیجید یهااز آن است که حضور فراداده در ساختار کتابخانه یپژوهش حاک نیا جینتا

 فیتوص یافراداده یو جستجوها یمجاز یهاو سطح باال را مانند مجموعه ییمحتوا تارائه خدما

 . کندیها فراهم مکتابخانه یشده را برا

 یبر رو یآرمان یویافزار آرشنرم یهایژگیو نییکه جهت تع ی( در پژوهش2009)  رویاسپ

 جهینت نیبه ا مختلف، یهاستیویبا آرش ییگفتگوها یانجام داد، ط ویآرش تیریمد یافزارهانرم

 یازهایو متناسب با ن یکامالً کاربرد یویافزار آرشدارند نرم لیاغلب تما هاستیویکه آرش دیرس
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هستد  یافزارنرم یدر پ هاستیویآرش نکهیحاصل ا جیباشد، نتا ریپذباشد، انعطاف یویآرش اکزمر

 استانداردها باشد.  یکه بر مبنا

امکان  یبه بررس یبا استفاده از روش مطالعه مورد ی( در پژوهش2010)  یو کانو دونالدسون

 هاافتهی. پردازندیم دایفلور تالیجید وی( در آرشسیحفاظت )پرم یااستاندارد فراداده یساز ادهیپ

 تاندارداس نیمطابق با ا یراتییتغ دیسازمان با نیدر ا سیکه جهت استفاده از پرم کندیم شنهادیپ

 سیپرم یاجرا ندیدر فرا یشده واضح فیکه مراحل تعر دهندینشان م هاافتهی نیشود. همچن جادیا

 تکرار شونده است. زین ندیفرا نیا تیوجود دارد و ماه

مخازن  یهمراه با بررس سیاسپ یکور و د نیدابل یبه مرور کل ی( در پژوهش2010)  کرتز

 ییهاپژوهش، دانشگاه نیا ی. جامعه آمارپردازدیم انیب یعموم یقاتیاز سه دانشگاه تحق یسازمان

. روش باشدیاند ماستفاده کرده سیاسپ یو د نیخود از هسته دابل یخلق مخزن سازمان یکه برا

و  نیها از استاندارد هسته دابلدانشگاه ینشان داد که تمام جی. نتاباشدیم یفیتوص شیمایپ شپژوه

و  یساز هیخود جهت نما یتالیجیمنابع د تیریساخت و مد یبرا سیاسپیافزار دنرم نیهمچن

 اند.تر استفاده کردهمطلوب یابیباز

 یهابه بحث درباره مسائل مربوط به تناقضات در داده ی( در پژوهش2011)  چاردیو ر پارک

یم یمخزن سازمان 10پژوهش  نیا ی. جامعه آمارپردازندیکور مورد استفاده در منابع م نیدابل

که عناصر به کار  دهدینشان م هاافتهی. باشدیم یفیتوص شیمایپ زیو روش مورد استفاده ن باشد

عناصر  یریدر به کارگ یدست کیو  باشدیتناقض و تنوع م یدارا یقابل توجه زانیبه م فتهر

ها سازمان نیب یبر لزوم تعامل سراسر زین جینهادها و مراکز مختلف وجود ندارد. نتا نیب یافراداده

 یابیو باز رهیدر ذخ لیاستاندارد جهت تسه یاافزارها و عناصر فرادادهنرم از نظر استفاده مشابه از

 دارند. دیاطالعات تاک

صالح  یلی(، دل1388) یراوند ی(، ناد1385) یجانیچون سعادت عل ییهاپژوهش نیهمچن

(، دالوند 1391) گرانیو د یرازی(، رمضان ش1390) ی(، بابائ1390)یو بابائ ی(، اباذر1389)

 زانیم یبه بررس ی( همگ2009و جوکار  ) یجانی( و سعادت عل2002چارد  ) نی(، گوئ1392)

اند و به ذکر اعداد و مد نظر خود پرداخته یکور در جامعه آمار نیدابل اندارداست یبانیحضور و پشت

 اند.استاندارد بسنده کرده نیمراکز اطالعات از ا تیرعا زانیبر م یمبن یارقام

از آن است که تاکنون، حداقل در داخل کشور،  یشده حاک ادی یهانهیشیپ یاجمال یبررس

 یبا استانداردها یویآرش یافزارهانرم یهمخوان زانیم یکه به طور مشخص به بررس یاثر
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شده به  یگردآور یهانهیشیپ شتریمنبع پرداخته باشد وجود ندارد. ب فیو توص یفیتوص یافراداده

 اند. پرداخته یویفراداده آرش یاز استانداردها یتعداد یو معرف ویفراداده در آرش ومبه مفه ینوع

 

 ی. روش شناس2

وجود دارد که بنا بر  یبیو ترک ،یفیک ،یچون کم یمختلف یکردهایها روانجام پژوهش در

استفاده شده  یبیترک کردی. در پژوهش حاضر از روشودیموارد انتخاب م نینوع مسئله هرکدام از ا

وجود دارد که پژوهشگر، بنا بر  یمختلف یهاروش زیدر مورد روش انجام پژوهش ن نیاست. همچن

 ی. پژوهش حاضر در سه مرحله کلکندیچند روش مناسب استفاده م ای کیخود، از  ژوهشنوع پ

 نیاستفاده شده است؛ ا یخاص یهااز روش ط،یانجام شده است، که در هر مرحله متناسب با شرا

 یو جهت گردآور ؛یاپژوهش، روش کتابخانه اتیها عبارتند از: در مرحله اول و مرور ادبروش

 نیترمناسب نییاستفاده شده است، در مرحله دوم پژوهش، جهت تع شیف بزاراطالعات از ا

مربوط به  یاهداده یگردآور یاستفاده شده است که برا یاز روش دلف یویآرش یاستانداردها

 یسطح اتفاق نظر اعضا ،یروش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در روش دلف نیا

 یدرصد در نظر گرفته شد. در مرحله سوم، پژوهشگر استانداردها 80به پاسخ،  دنیرس یپانل برا

تا داده  قیتطب یمناسب )که در مرحله دوم مشخص شده است( را با جامعه مورد بررس یویآرش

 زانیبه چه م نکهیو ا کنندیاستانداردها استفاده م نیموجود از ا یافزارهانرم ایمشخص شود آ

 یگردآور یاستفاده شده که برا یشیمایاز پژوهش از روش پ تقسم نی. در اکنندیم یبانیپشت

انجام شده و  یهایپس از بررس یوارس اههیاستفاده شده است. س یوارس اههیاطالعات از ابزار س

 .دیگرد یاستانداردها، بر اساس عناصر هرکدام از استانداردها طراح نییتع

. باشدیآزاد م یدسترس یو خارج یداخل یویافزارهای آرشپژوهش نرم نیا یآمار جامعه

افزار آذرخش مورد آن هم نرم کیجستجوها  تنها  نیبر اساس آخر یداخل یویآرش یافزارهانرم

مورد بود  5جستجوها  نیبر اساس آخر زیآزاد ن یدسترس یخارج یویآرش یافزارهانرم باشد؛یم

 .  کایوماتیاکسس  و آرکا ویاتم ، کالکت کای، آرکن ، ا تیتولک ستیویکه عبارتند از آرکا

 ییدر مراحل ابتدا ایوجود ندارد و  ای ویافزار مختص آرشآنجا که در داخل کشور نرم از

را  یویها منابع آرشطراحان آن یکه به ادعا یاکتابخانه یافزارهانرم یتمام ن،یاست؛ بنابرا یطراح
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 پژوهش نیا یجز جامعه آمار کنندیم یبانیپشت زین یافراداده یو از استانداردها دهندیپوشش م

 یافزارهاانجام شده توسط پژوهشگران، تنها نرم یهایکه بر اساس بررس ند،یآیبه حساب م

جامعه  ن،یالزم برخوردار بودند. بنابرا طیاز شرا نهیو گنج روسیکاوش، پاپ مرغ،یآذرخش، رسا، س

 .یآزاد خارج یو دسترس یداخل یویافزار آرشنرم 11پژوهش حاضر عبارت است از  یآمار

یم یراحتمالیغ یریگمتخصصان، اغلب از نوع نمونه نییتع یبرا ،یدلف کیدر تکن یریگنمونه

 ییاما در صورت عدم شناسا شودیبر هدف استفاده م یمبتن یریگموارد، از نمونه تی. در اکثرباشد

به  ههدفمند، افراد با توج یریگ. در نمونهرودیبه کار م زین یگلوله برف یریگمتخصصان، نمونه

 گونهنیاز ا یا. نمونهشوندیکه مد نظر پژوهشگر است انتخاب م یخاص و مشخص یارهایمع

موضوع خاص است. حال با توجه به موارد مذکور،  نهیتخصص در زم ایداشتن تجربه  ارها،یمع

در پژوهش حاضر  یدلف کیتکن یمتخصصان جهت اجرا نییتع یدر نظر گرفته شده برا طیشرا

 صورت است: نیبد

 نفر؛ 8فراداده:  نهیسابقه پژوهش در زم یدارا یعلم ئتیه یاعضا-

فراداده را  نهیدر زم یکه تجربه کار یرشد و دکترا یمدارک کارشناس یمتخصصان دارا-

 نفر؛ 6: باشندیدارا م

 نفر؛ 3دارند:  ییآشنا یافراداده یافزار که با استانداردهانرم یمتخصصان طراح-

ها از متخصصان حوزه فراداده و آن یپژوهش حاضر، که تمام یپانل دلف یتعداد اعضا ن،یبنابرا
به علت عدم شناخت پژوهشگر  نی. همچنباشدیم 17منظر همگن هستند،  نیو از ا باشندیم ویآرش

 یو با روش گلوله برف یاحتمال ریغ یریگبا نمونه یپانل دلف یاز جامعه متخصصان امر، اعضا
 اند.شده تخابان

 های پژوهشیافته. 3

 قابل نکته. شد خواهد ارائه پژوهش سواالت اساس حاصل، بر نتایج پژوهش، از قسمت این در

 منظور به و پژوهش سواالت تناسب به وارسی، سیاهه از استخراجی های داده که است این توجه

 .اندشده ها توزیعسوال زیر هر کدام از آنها، به پاسخگویی

ای توصیفی و توصیف منبع برای نرم افزارهای آرشیوی الف( استانداردهای فراداده
 کدامند؟
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ای توصیفی که ماهیت وهش، تعدادی از استانداردهای فرادادهپس از مطالعه و مرور ادبیات پژ

افزارهای آرشیوی بودیم گردآوری شده و در ها در نرمکارگیری آنآرشیوی داشته یا شاهد به

 1 در جدول .گردیدو یا حذف تکمیل  ،مراحل اجرای روش دلفی توسط اعضای پانل نیز تائید

استانداردهایی که از نظر اعضای  2جدول در استانداردهای تایید شده توسط اعضای پانل دلفی و 

را  ،شدندو حذف  شدندمناسب تشخیص داده ناافزارهای آرشیوی پانل دلفی جهت استفاده در نرم

 فرمایید.ه میظمالح

 
 افزارهای آرشیوینرم جهت استفاده درتایید شده توصیفی  ایاستانداردهای فراداده .1 جدول  
سابقه استفاده  توضیح نام استاندارد ردیف

 در:

1 EAD هایای با کارکرد توصیفی و مبتنی بر زباننوعی استاندارد فراداده HTML، 
SGML وXML ها تهیه شده و هدف اصلی آن، است که برای جامعه آرشیویست

ها و راهنماها( ها، نمایهفهرستشناسه گذاری محتوای ابزارهای بازیابی اطالعات)شامل 
 ای است.شبکه یطهای خطی در محبرای دسترسی به اشیای آرشیوی و مخازن نسخه

 آرشیو

2 EAC – 
CPF 

ها، ها، افراد، و خاندانتنالگان -محتوای کدگذاری شده آرشیوی  استاندارد
ای های مستند مربوط به پدیدآورندگان، اشیمنظور توصیف و کدگذاری دادهبه

صورت سازگار با ای مستند بههای فرادادهآرشیوی، و چگونگی ایجاد و استفاده از پیشینه
 ای کتابشناختی طراحی شده است.و دیگر استانداردهای فراداده EADاستاندارد 

 آرشیو

3 ISAD 
(G) 

المللی توصیف آرشیوی، برای تعریف و شرح حوزه محتوای استاندارد عام بین
هاست. این استاندارد بیشتر جهت آنپذیری منظور ارتقای دسترسبهمواد آرشیوی 

عنوان زیربنایی برای تدوین استانداردهای ملی استفاده در کنار استاندارهای ملی، یا به
 برای آرشیو تهیه شده است.

 آرشیو

4 ISAAR 
(CPF) 

ها، خاندانها، اشخاص و المللی پیشینه مستند آرشیوی برای تنالگاناستاندارد بین
های مستند آرشیوی و توصیفات راهنمایی برای آماده سازی پیشینه

ها( همراه با تولید و نگهداری آرشیوها را ها، اشخاص و خاندانها)تنالگانموجودیت
های کلی برای کند. هدف اصلی این استاندارد فراهم کردن نقشفراهم می

 ها است.ها و زمینه ایجاد پیشینهیشینهاستانداردسازی توصیفات آرشیوی پدیدآورندگان پ

 آرشیو

5 ISDF سازی توصیفات المللی توصیف کارکردها، راهنمایی برای آمادهاستاندارد بین
ها در ارتباط با ایجاد و نگهداری آرشیوها فراهم های تنالگانکارکردها یا فعالیت

ها یفات کارکردها یا فعالیتتوانند در توصکند. این استاندارد نوع اطالعاتی را که میمی
استفاده شوند را تعیین و راهنمایی برای اینکه چنین توصیفاتی چگونه ممکن است در 

 کند.رسانی آرشیوی مستقر شوند را فراهم مییک سیستم اطالع

 آرشیو

6 MORE
Q 

صورت عمده بر های الکترونیکی، بهاستاندارد مدل ملزومات مدیریت پیشینه
های الکترونیکی تمرکز دارد و ارکردی جهت مدیریت پیشینههای کنیازمندی

های فیزیکی در رهنمودهایی را در خصوص نیازمندهایی جهت مدیریت پیشینه
 گیرد.برمی

 آرشیو

7 ISDIAH های آرشیوی، قواعد عمومی و المللی توصیف مؤسسات با مجموعهاستاندارد بین
سازد. های آرشیوی مؤسسات فراهم میکلی را برای استاندارد سازی توصیفات مجموعه

ها هدف اساسی این استاندارد، تسهیل توصیف مؤسساتی است که هدف مقدماتی آن

 آرشیو
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سابقه استفاده  توضیح نام استاندارد ردیف
 در:

 برای همگان است.ها پذیر ساختن آننگهداری آرشیوها و دسترس

8 DACS  استاندارد توصیف آرشیوها: استانداردی محتوایی، مجموعه قوانینی برای توصیف
گیرد( با تأکید بر دنیای مواد آرشیوی و همه انواع اشیای محتوایی )ساختار را در نظر نمی

امکان  کند. این استاندارد گذرگاهی تطبیقی برای مطابقت عناصر خود ورقمی فراهم می
 کند.فراهم می EADو  MARC 21ها در استانداردهای سازی آنپیاده

 آرشیو

9 RAD ای از اسناد که دارای منشأ مشابه قواعد توصیف آرشیوی، برای توصیف مجموعه
 رود.مشابه به دست آمده باشند به کار می یا از عملکرد یا فعالیتی

 آرشیو

10 MAD ها برای تولید نقاط اهنمایی آرشیویستهدف دستنامه توصیف آرشیوی، ر
دسترسی و یافتن نظام کمکی در داخل مخازن و قواعد آن بر اساس مشاهدات واقعی 

باشد. عناصر توصیفی این دستنامه، ویژه آرشیوهای شخصی است و عملیات توصیف می
 تحت تأثیر عملیات کتابشناختی نیست.

 آرشیو

11 APPM  دستنامه اسناد آرشیوی، اسناد شخصی و نسخ خطی، امکان ایجاد یک نظام
ای سازد و پایهاطالعاتی ملی را برای به اشتراک گذاشتن اطالعات آرشیوی فراهم می

های کتابشناختی باشد. این دستنامه بیشتر بر نظاممی ISADگیری استاندارد برای شکل
 دارد.تأکید  MARCو  AACR2پذیرفته شده مانند

 آرشیو

12 CRS ای است المنافع، مانند یک طرح فرادادهدستنامه ردیف اسناد کشورهای مشترک
مند ها، رویکردی نظامکه برای گردآوری و ارائه اطالعات در مورد اسناد و زمینه آن

 کند.کند. این نظام کنترل فیزیکی و فکری را نیز تسهیل میپیشنهاد می

 آرشیو

13 CDWA بندی توصیف آثار هنری، استانداردی است جهت ثبت، نگهداری و بازیافت طبقه
اطالعات در رابطه با آثار فرهنگی و هنری که توسط انستیتو گتی توسعه یافته و به زبان 

های کامل توصیف اشیا هنری ایکس.ام.ال. ارائه شده است.. این استاندارد جز نمونه
 شود.های معمارانه محسوب میو اسکیس همانند تابلوهای نقاشی یا طراحی

 هنر

14 RDA  استاندارد توصیف و دسترسی به منابع، استاندارد نوینی است که جایگزین قواعد
منظور توصیف و دسترسی به انواع منابع دیجیتالی امریکن شده و به نویسی انگلوفهرست

ی را بر اساس توصیف و دسترسی به منابع چاپی و دیجیتال RDAطراحی شده است. 
پذیر های کتابشناختی( امکان)ملزومات کارکردی پیشینه FRBR الگوی مفهومی،

 سازد.می

 کتابداری

 
 ,MARC، اعضای پانل دلفی، استانداردهای 2های ارائه شده در جدول با توجه به داده

Dublin Core, MODS, VRA Core, PB Core افزارهای را جهت استفاده در نرم

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 

 اند.ن عدم تناسب ذکر کردهساختار مراکز آرشیوی ایران)بومی نبودن استاندارد( را برای ای
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 حذف شدهای استانداردهای فراداده .2جدول 
نام  ردیف

 استاندارد
سابقه   توضیح

 استفاده در:
 دالیل حذف

1 MARC  استانداردی برای ارائه اطالعات کتابشناختی و سایر
 باشد.اطالعات مرتبط در قالب ماشین خوان می

مخصوص کتابخانه است و  کتابداری 
توصیف سطوح مختلف منابع در 

 آرشیو کاربرد ندارد
2 Dublin 

Core 
این ای تمرکز دارد. ای که بر منابع شبکهاستاندارد فراداده

استاندارد جهت توصیف اسناد تحت وب توسعه یافته است. 
اهداف آن عبارتند از: سادگی در ایجاد و نگهداری؛ قابل فهم 

المللی و دامنه بین بودن برای همه )از لحاظ معناشناختی(؛
 گسترش پذیری؛

منابع  
 ایشبکه

ساده و مختصر بودن، تعداد 
 ناکافی فیلدها،

3 MODS ای های فرادادهای توصیف شی، از قالباستاندارد فراداده
و  XMLباشد که بر مبنای های دیجیتال میدر ایجاد کتابخانه

قالب مارک طراحی شده و برخالف دابلین کور با مارک 
عبارتند از: میسر ساختن  MODSزگار است. اهداف سا

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؛

مخصوص کتابخانه است و  کتابداری 
در توصیف سطوح مختلف منابع 

 آرشیو کاربرد ندارد

4 VRA 
Core 

هسته انجمن منابع دیداری، بر پایه دابلین کور و با افزودن 
های مورد نیاز برای توصیف و مدیریت منابع دیداری به ویژگی

ای از عناصر هسته را برای آن ایجاد شده است و مجموعه
توصیف، شناسایی و کشف اشیای دیداری آنالوگ و رقمی 

 دهد.ها ارائه میبافت فرهنگی آن

م پوشش تمامی منابع عد هنر 
 آرشیوی،

5 PB 
Core 

ای هسته سخن پراکنی عمومی، برای استاندارد فراداده
های دیداری شنیداری توسط مجمع عمومی سخن پراکنی رسانه

های منظور استفاده توسط رسانهدر ایاالت متحده تولید و به
های دیداری شنیداری را عمومی و جوامع مرتبطی که دارایی

کنند، منتشر شده است. این استاندارد برای فرایند یمدیریت م
ای های رسانهها و مجموعهها، نظامتبادل داده میان سازمان

 کاربردپذیر است.

عدم تناسب با ساختار  رسانه 
مراکز آرشیوی ایران، عدم پوشش 

 تمامی منابع آرشیوی،

 

 یویآرش یافزارهانرم یمنبع برا یفو توص یفیتوص یافراداده یاز استانداردها یککدام ب( 
 مناسب است؟

این سؤال پژوهش بر اساس روش دلفی پاسخ داده شده است. پس از شناسایی استانداردها در 

آوری طراحی گشته و به اعضای پانل ارسال گردید. پس از جمع مرحله اول، پرسشنامه دور اول

دو دور،  ینانجام ا یجهنتکه  جام گرفتسپس دور دوم دلفی ان، های دور اولها و پاسخپرسشنامه

،  ISADمنبع  یفو سه استاندارد توص EAC-CPFو  EAD ی توصیفیادو استاندارد فراداده
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ISAAR  وISDF قرار داد. از آنجا که  یدمورد تائ یویآرش یافزارهارا جهت استفاده در نرم

با  تند و به توافق کلی رسیدند وتأکید داشبر روی استانداردهای خاصی  دلفی دور اول و دوم نتایج

در نتیجه روش دلفی با انجام دو دور به اتمام  گردید،نمی حاصلای انجام دور سوم اطالعات تازه

از جمله مهمترین دالیل مناسب بودن این  رسید و استانداردهای مناسب تشخیص داده شدند.

بودن و  مختص منابع آرشیویبودن،  یالمللبینتوان به استانداردها از نظر اعضای پانل دلفی، می

، قصد ذخیره ماشینی اطالعات منابع آرشیوی الکترونیکی بهها ها، تهیه شدن آنا آنسازگاری ب

و تهیه شدن  جامع اتتوصیفقابلیت میانکنش پذیری،  های آرشیوی وتبادل اطالعات میان نظام

 المللی و جهانی اشاره کرد.های بینها زیر نظر کمیتهآن

 افزارهای آرشیوی موجود از این استانداردهای مناسب تا چه حد است؟ج( میزان پشتیبانی نرم

و  ای توصیفیترین استانداردهای فرادادهنل دلفی و انتخاب مناسبپاپس از اتفاق نظر اعضای 

سیاهه وارسی مشتمل بر به صورت  هاآنعناصر هرکدام از که ، این استانداردها را توصیف منبع

، در سه سطح هر افزارهای جامعه آماری پژوهشدر نرمو  مرتب شده واحی و عناصر جزئین

مورد بررسی قرار داده تا میزان پشتیبانی این استاندارد به صورت کلی، نواحی و عناصر استانداردها 

 افزارها از استانداردها مذکور مشخص شود.نرم

ناحیه و  7دارای  ISADعنصر ،  90دارای  EAC-CPFعنصر،  146دارای  EADاستاندارد 

ناحیه ، ناحیه محتوا و ساختارزمینه، ناحیه ، ناحیه شرح شناسهعنصر که این نواحی عبارتند از:  26

 ISAAR؛ ناحیه کنترل توصیف، ناحیه یادداشتمرتبط، ناحیه مواد ، دسترسی و استفاده شرایط

 توصیف، ناحیه شناسه، ناحیه ز: ناحیهکه این نواحی عبارتند ا عنصر 27چهار حوزه کلی و دارای 

نواحی این  باشد کهعنصر می 23دارای چهار حوزه کلی و نیز  ISDFکنترل؛ و  ارتباطات، ناحیه

باشد که بر این کنترل، می روابط، ؛ ناحیه توصیف، ناحیه شناسایی، ناحیه استاندارد عبارت از: ناحیه

افزارها مورد بررسی قرار گرفته است. پس کامل نمودن اساس سیاهه وارسی تنظیم شده و در نرم

 های زیر حاصل ان است.شده که یافته SPSS 16افزار های آن وارد نرمسیاهه وارسی، داده

ار آرکایویست تولکیت و افزمیزان پشتیبانی دو نرم 1های ارائه شده در نمودار بر اساس داده

شود در باالترین میزان است. همانطور که مشاهده می EADای آرکن از عناصر استاندارد فراداده

افزار درصد و نرم 69/63برابر با  EADافزار آرکایویست تولکیت از عناصر میزان پشتیبانی نرم
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 2/49افزار آذرخش با نیز نرمافزارهای داخلی باشد. در بین نرمدرصد می 64/61آرکن برابر با 

 باشد.درصد بیشترین میزان همخوانی با عناصر این استاندارد را دارا می

 

 
 EADعناصر استاندارد  ازافزارها میزان پشتیبانی نرم .1نمودار 

افزار آرکایویست تولکیت، ایکا اتم و میزان پشتیبانی سه نرم 2های ارائه شده در نمودار داده

 88/68درصد و  55/75درصد،  66/76را به ترتیب  EAC-CPFاصر استاندارد آرکن از عن

درصد و  22/59افزار آذرخش با افزارهای داخلی، دو نرمدهد. همچنین در بین نرمدرصد نشان می

را دارا  EAC-CPFدرصد نیز باالترین میزان همخوانی با عناصر استاندارد  44/56رسا با 

 باشند.می
 

 
 EAC-CPFافزارها از عناصر استاندارد . میزان پشتیبانی نرم2نمودار 

افزارهای ایکا اتم، آرکن و آرکایویست تولکیت به ترتیب با دهد که نرمنشان می 3نمودار 

ای درصد از عناصر استاندارد فراداده 61/84درصد و   3/92درصد،  15/96میزان پشتیبانی 

ISADافزارهای افزارهای داخلی نیز نرماند. در بین نرمکسب کرده های اول تا سوم را، مقام

درصد، بیشترین  53/61درصد و  3/63درصد،  38/66آذرخش، رسا و سیمرغ به ترتیب با میزان 



 1394 ، زمستان49دوره رسانی دانشگاهی،  تحقیقات کتابداری و اطالع

 ________________________________________________________  

  

428 

 

 اند.را کسب کرده ISADای میزان همخوانی با استاندارد فراداده

 
 ISAD(G) افزارها از عناصر استاندارد. میزان پشتیبانی نرم3نمودار 

افزار آرشیوی ایکا اتم، میزان پشتیبانی سه نرم 4های ارائه شده در نموداربر اساس داده

 100، به ترتیب برابر با ISAARای آرکایویست تولکیت و آرکن از عناصر استاندارد فراداده

ز این افزارهای داخلی اباشد. همچنین میزان پشتیبانی نرمدرصد می 18/85درصد و  59/92درصد، 

 درصد. 66/66استاندارد نیز به ترتیب عبارتند از آذرخش و رسا به میزان 
 

 
 ISAARافزارها از عناصر استاندارد . میزان پشتیبانی نرم4نمودار 

 
افزار ایکا اتم، آرکایویست تولکیت و میزان پشتیبانی سه نرم 5های ارائه شده در نمودار داده

درصد،  65/95کند: ایکا اتم را اینگونه بیان می ISDFای آرکن از عناصر استاندارد فراداده

از افزارهای داخلی درصد. میزان پشتیبانی نرم 3/91درصد و آرکن نیز  3/91آرکایویست تولکیت 

درصد و  31/55درصد، آذرخش  52/56ای نیز به ترتیب عبارتند از رسا این استاندارد فراداده

 درصد. 17/52کاوش 
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 ISDFافزارها از عناصر استاندارد . میزان پشتیبانی نرم5نمودار 

افزارهای آرشیوی موجود بیشترین میزان پشتیبانی از استانداردهای مناسب د( کدام یک از نرم

 باشد؟ارا میرا د

افزار آرشیوی، توصیف، سازماندهی و دسترسی دارد که استفاده از نرم( بیان می2009اسپیرو )

پذیر باشد که بتوان ای انعطافگونهافزار، باید بهنماید. این نرمبه منابع آرشیوی را تسهیل می

کند که آرشیوی، بیان می افزارینه گزینش نرمزمهای جدیدی را نیز به آن افزود. ایشان در ویژگی

ها باشد. این کار نیازمند، این امر، باید فرایندی مشارکتی بین مدیران، محققان و آرشیویست

افزارهای موجود و بررسی نیازهای مراکز آرشیوی است. در ای منسجم، ارزیابی نرمتدارک برنامه

شناسایی شود، نقاط ضعف و قوت افزارهای فعلی آرشیوی باید ی موجود در نرمخألهاابتدای امر، 

 افزارها افزوده شود؟ای به این نرمهای تازهها کجاست؟ کاربران، نیاز دارند که چه بخشآن

افزار آرشیوی های اساسی مراکز آرشیوی را در زمینه هر نرمها، نیازمندیپاسخ به این پرسش

افزار آرشیوی ز، جهت تهیه هر نرمهای مورد نیاکند. تهیه سیاهه وارسی، از ویژگیقوی تعیین می

های دهی کرده و بر اساس آن، ویژگیها باید عوامل موجود در سیاهه را وزناست. آرشیویست

افزار آرشیوی بیفزایند. هزینه، خدمات پشتیبانی، سهولت در استفاده، مطابقت با مورد نیاز را به نرم

افزار آرشیوی تی است که هنگام گزینش نرمنیاز مراکز آرشیوی، و استاندارد بودن از جمله نکا

 باید در نظر داشت.

افزار آرشیوی از نظر ین نرمترمناسباست تا  بر آنبا توجه موارد فوق، پژوهش حاضر نیز 

پس از بررسی و تعیین میزان تطبیق با استاندارد هیا آرشیوی را به مراکز آرشیوی معرفی کند. 

افزار آرکایویست تولکیت، ایکا اتم و آرکن سه نرم، ردهای مناسبافزارها از استانداپشتیبانی نرم

اند. درصد میزان پشتیبانی هر کدام از بیشترین میزان پشتیبانی را از استانداردهای فوق به عمل آورده
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 آمده است. 4افزارها در جدول این نرم
 بافزارها از استانداردهای مناسترین نرمدرصد پشتیبانی مناسب .4جدول 

 افزارها از استانداردها بر حسب درصدمیزان پشتیبانی نرم  

 نام استاندارد ردیف

 افزارنام نرم

EAD EAC-
CPF 

ISAD(G) ISAAR ISDF 

 65/95 100 15/96 55/75 15/43 ایکا اتم 1

 3/91 59/92 61/84 66/76 69/63 آرکایویست تولکیت 2

 3/91 18/85 3/92 88/68 64/61 آرکن 3

 
، با توجه به تناسب بین تعداد عناصر استانداردها و 4های ارائه شده در جدول بر اساس داده

دارای بیشترین میزان  EADافزار، استاندارد های موجود در هر نرمها با آیتممیزان همخوانی آن

اردی چون توان به موباشد که از عمده دالیل این امر میافزارهای فوق را دارا میهمخوانی با نرم

ها آرشیوی به دلیل استفاده از بستر نحوی و ساختار در تبادل اطالعات میان نظام EADقابلیت 

های این استاندارد در میانکنش پذیری با سایر استانداردهای حوزه آرشیو و اینکه مناسب، قابلیت

EAD باشد، اشاره کرد.تنها قالب ارتباطی موجود برای راهنمای مخازن می 

افزار مستقل و مخصوص مدیریت منابع ها و مطالعات، نشان داده است که تاکنون، نرمبررسی

حوزه  یریتدر مد یاوجود دارد که  ییافزارهانرم ینشده است. ول یجادکشور ا آرشیوی در داخل

به کار  یرا دارند که در مراکز آرشیو یتهستند که قابل یمدع یااند آرشیو مورد استفاده قرار گرفته

نبوده و  یگانافزارها رااز نرم یک یچاز آن است که ه یحاک ها،یبررس ینا ینگرفته شوند. همچن

همه  یتی،به لحاظ امن ین. همچنیندپرداخت نما ینهها هزآن یهته یبرا یدبا یمراکز آرشیو

 یازه دسترساج یی،و کاربر نها کنندیم یینکاربران را تع یسطح دسترس ی،مورد بررس یافزارهانرم

 را ندارد. یرایشورود اطالعات و و یهابه بخش

 یمرغ،تنها، آذرخش، رسا، س یداخل یافزارهانرم ینذکر آن رفت، از ب یزکه قبالً ن همانطور

 ین،ب ینکه از ا کنندیم یبانیپشت یافراداده یاز استانداردها ینهو گنج ، پاپیروسکاوش

که توسط  یمناسب یبا استانداردها یهمخوان یزانم یشترینب یآذرخش و رسا دارا یافزارهانرم

بر  یران،افزار، استاندارد مارک ادو نرم ین. در اباشندیشد، م داده یصتشخ یپانل دلف یاعضا

دستنامه رسا و آذرخش،  یزکه در وبگاه و ن ینمارک استفاده شده است. به رغم ا یونی یمبنا

از  یک یچدر ه رسدیشده است، اما به نظر م یزارها معرفافنرم ینا یبرا یمتعدد هاییتقابل
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 یمطلب یافزارها در مورد منابع آرشیونرم ینعملکرد ا یدرباره چگونگ نامه،دست ینا یهابخش

  ذکر نشده است.

 گیرینتیجه. 4

، EAD ،ISAD ،ISAARپنج استاندارد  پس از انجام پژوهش حاضر اعضای پانل دلفی،

EAC-CPF  وISDF با توجه به نتایج به  کرد. ییدتأ یویآرش یافزارهارا جهت استفاده در نرم

( به 1385سعادت )پردازیم: های همسو با پژوهش حاضر میدست آمده به مرور تعدادی از پژوهش

 یاستانداردها یکی از به عنوان را EAD از و ای پرداختهی فرادادهاستانداردها ی تعدادی ازمعرف

ضرورت وجود  یان( عالوه بر ب1391) یکرده است. طاهر یاد یوهافاده در آرشمناسب جهت است

 EAD, EAC, Vra Core یاستانداردها یبه معرف یوها،در آرش یافراداده یاستانداردها

 ی( به بررس2005) ثورمن داند،یمناسب م یوهااستانداردها را جهت استفاده در آرش ینپرداخته و ا

را به  EACو  EADو دو استاندارد  پردازدیم یوهاکنترل آرش یبرا یافراداده یاستانداردها

از  یتعداد ی( به معرف2007) یبلو و ینگز. الکندیم یمعرف یویمناسب آرش یعنوان استانداردها

 ینب ینکه در ا پردازدیها مو موزه یوهاها، آرشکتابخانه یبرا یافراداده یاستانداردها ینترمناسب

 یو به معرف شمارندیمناسب بر م یوهارا جهت استفاده در آرش DACSو  EADدو استاندارد 

 تانداردهایاس هاییژگیاز و ی( تعداد2011) یموتوو سوگ یکب پردازند،یها مآن یاتکل

دو استاندارد  یبه معرف یو فن یچند استاندارد حفاظت یرا بازگو کرده و عالوه بر معرف یافراداده

EAD  وISAD به آنها  یزو در پژوهش حاضر ن باشندیم یفیتوص یافراداده یتانداردهاکه از اس

و  یامزا ها،( به چالش2013) یو( و ن2012) یشکمو مک یلیلندگ پردازند،یاشاره شده م

 یز( ن2014) ینراسک یناند و همچنپرداخته یویدر مراکز آرش یافراداده یاستانداردها یکارکردها

ها پرداخته و استاندارد و موزه یویفراداده در مراکز آرش یبه ضرورت حضور استانداردها

CDWA کندیم یمناسب، معرف یبه عنوان استاندارد یزرا ن. 

افزارهای افزارهای دسترسی آزاد خارجی، میزان پشتیبانی نرمبا توجه به آنچه گذشت، در نرم

باشد، به تقریبا کامل می ISADهفت گانه استاندارد  ایکا اتم و آرکایویست تولکیت از نواحی

کند و در مرتبه بعدی نیز افزار ایکا اتم از هر هفت ناحیه به طور کامل پشتیبانی میطوری که نرم

افزار ایکا نیز نرم ISAARافزار آرکایویست تولکیت قرار دارد. از نواحی چهارگانه استاندارد نرم
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کند، اما ارتباطات و کنترل به طور کامل پشتیبانی می ه، توصیف،اتم از هر چهار ناحیه شناس

باشند. افزارهای آرکایویست تولکیت، آرکن و آرکایوماتیکا در ناحیه توصیف دچار ضعف مینرم

نیز به استثنای مواردی در ناحیه شناسه و توصیف،  ISDFاز نواحی چهار گانه استاندارد 

نخست و آرکایویست تولکیت و آرکن در مراتب بعدی پشتیبانی افزارهای ایکا اتم در مرتبه نرم

 قرار دارند.

تقریبا در سطحی  EADافزارهای دسترسی آزاد خارجی از استاندارد میزان پشتیبانی نرم

اند اما در افزارها از عناصر کلی و ضروری این استاندارد استفاده کردهمتوسط قرار دارد. این نرم

افزار باشند. در این راستا و با توجه به سیاهه وارسی، نرمر دچار نقص میاستفاده از بعضی عناص

افزار آرکن در مرتبه بعدی قرار دارد. در میزان آرکایویست تولکیت در مرتبه نخست و نرم

افزار نیز وضع به همین منوال است. نرم EAC-CPFافزارها از استاندارد پشتیبانی این نرم

افزارهای ایکا اتم و یزان پشتیبانی از این استاندارد در مرتبه نسخت و نرمآرکایویست تولکیت در م

افزار ایکا توان چنین نتیجه گرفت که دو نرمارکن نیز در مراتب بعدی قرار دارند. به طور کلی می

افزارهای آرشیوی دسترسی آزاد از نظر میزان ترین نرماتم و آرکایویست تولکیت به عنوان مناسب

(، کوکبی، 2009هایی همچون اسپیرو )باشند که پژوهشی با استانداردهای آرشیوی میهمخوان

های فوق نیز همگی بر مقبولیت ( همسوست. پژوهش1390( و اصنافی )1389عصاره و اصنافی )

توان به تولید و ارائه این ترین دالیل این مقبولیت، میافزار آرشیوی ایکا اتم اتفاق دارند. از مهمنرم

 افزار توسط شواری جهانی آرشیو و چندین زبانه بودن آن اشاره کرد.رمن

دهد، افزارهای داخلی کشور، که به ادعای طراحان آن منابع آرشیوی را نیز پوشش میاکثر نرم

باشند و اساساً آرشیو را در چندان برای مدیریت اطالعات و منابع آرشیوی کارآمد نمی

های دهند. این مسئله در قسمتده و به آن اهمیت چندانی نمیهای بعدی خود قرار دااولویت

های ورود اطالعات، جستجو، ذخیره و بازیابی، افزارهای داخلی از جمله بخشمختلف نرم

آوری و راهنما به طور واضح مشهود است. پس از انجام پژوهش حاضر، گیری، فراهمگزارش

تر از ه شناسه و بعضاً توصیف، که به تناسب قویافزارهای داخلی در ناحیمعین شد که اکثر نرم

اند، باز هم هایی چون ناحیه ارتباطات، کنترل، محتوا و ساختار و مواد پیوسته عمل کردهسایر بخش

افزارهای افزارهای آذرخش و رسا، در بین نرمهای زیادی دارند. با تمامی این موارد نرمکاستی

از استانداردهای آرشیوی که توسط اعضای پانل دلفی جهت  داخلی بیشترین امتیاز در پشتیبانی

های اند که با پژوهشاند را کسب کردهافزارهای آرشیوی، مناسب تشخیص دادهاستفاده در نرم
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 .( همسوست1390( و کوکبی و دیگران )1389(، کوکبی، عصاره و اصنافی )1387اصنافی )

رهای داخلی در پشتیبانی از استانداردهای افزاترین دالیل احتمالی ضعف نرماز جمله مهم

که توسط  CDS/ISISافزار نرمای آرشیوی، شاید بتوان به مواردی چون کپی برداری از فراداده

های موسسات غیر انتفاعی واحد خدمات آرشیو و دکومانتاسیون یونسکو، برای استفاده در کتابخانه

های انگلیسی، اسپانیایی و افزار به زباننرمعضو این سازمان طراحی شده بود اشاره کرد. این 

فرانسوی طراحی شده و طبیعی است که بر اساس شرایط موجود در این کشورها نیز طراحی شده 

افزار در کشور استفاده شد تا کنون هیچ که برای اولین بار از این نرم 1367باشد. حال آنکه در سال 

شود که افزار افزوده میجاد نشده و تنها امکاناتی به نرمافزارهای موجود ایتغییر در زیرساخت نرم

افزارهای داخلی اکثراً بر اساس مارک ایران که این باشند. همچنین نرمدر حد اعال نیز نمی

اند و از این است طراحی شده شکل گرفته UniMARCاستاندارد خود بر مبنای استاندارد 

اند. همانطور که قبالً نیز اشاره شد، استاندارد کردههای خود استفاده استاندارد در زیرساخت

MARC ای طراحی شده است و توسط اعضای پانل دلفی نیز جهت جهت استفاده کتابخانه

 افزارهای آرشیوی مورد تایید قرار نگرفته و حذف شد. استفاده در نرم

مطرح شد این است افزارهای داخلی مدعی مدیریت منابع آرشیوی، ای که در مورد نرمنکته

ای تاکید دارند و تا حد بسیار اندکی نیز، نظر به نیازهای ها بر مواد کتابخانهکه اغلب آن

که از استانداردهای ویژه مدیریت منابع آرشیوی استفاده کنند. اند، بدون اینآرشیوداران داشته

به صورتی مجزا توجه شود، ها افزار ویژه مراکز آرشیوی، باید به کارکردهای آنهنگام طراحی نرم

ها و کارکردها بهره برد. افزار در جهت بهبود فعالیتهای نرمای که بتوان از تمام قابلیتبه گونه

ای جهت افزارهای کتابخانههای جدید نرمشود یا امکانات و قابلیتبنابراین در این باره پیشنهاد می

افزار مخصوص مدیریت منابع که اساساً نرمینمدیریت منابع آرشیوی توسعه و گسترش یابند، یا ا

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 
4 Ngulube & Tafor 
5 Thurman 
6 Elings & Waibel, 
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7 Riley & Shepherd 
8 Baek & Sugimoto 
9 Smith-Yoshimura & Holley 
10 Gilliland & McKemmish 
11 Niu 
12 Skinner 
13 Open Archival Information System (OAIS) 

14 Chen & Chen 
15  Mazurek 

16  Spiro 
17  Donaldson & Conway 
18  Kurtz 

19  Park & Richard 

20  Guinchard 

21, & Jowkar 
03/05/5139آخرین جستجوها تا تاریخ   22   

23 Archivist toolkit 

24 Archon 

25 ICA-ATOM 

26 Collective Access 

27 Archivematica 

 

 

 

 منابع

های  های مرکزی دانشگاهسایت کتابخانه (. انطباق عناصر فراداده وب1390باذری، زهرا؛ بابائی، کبری)ا
 .18 -7(: 43)14، فصلنامه مدیریت سالمتعلوم پزشکی با عناصر فراداده هسته دابلین. 

 آموزشی فشرده هایلوح اطالعات بازیابی و ذخیره هاینظام ارزیابی(. 1391)فریبا هاشمی زهرا؛ اباذری،
 .78-62( :2) 23 ;اطالعات سازماندهی و کتابداری ملی مطالعات فصلنامه. ایران در کودکان

... و [گروه مولفان احمدی، نیکو  ای.استانداردهای فراداده مارک ایکس.ام.ال. در (.1388احمدی، نیکو )
 .ویراستار علیرضا نوروزی. تهران: چاپار.]دیگران

 منابع آرشیوی به منظور ارائه های مارک ایران برای مدیریتبررسی قابلیت(. 1390اصنافی، امیررضا )
. پایان نامه دکتری ایران افزارهای آرشیوینرمبه  الگویی برای یک نرم افزار آرشیوی بهینه با نگاهی

 دانشگاه شهید چمران، اهواز.دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، علم اطالعات و دایش شناسی، 
. افزارهای جامع کتابخانه ای فارسی در زمینه منابع آرشیوی. قابلیتهای نرم(1387)امیر رضا ،اصنافی

 .106-91(: 1)18 ،گنجنینه اسناد

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Jowkar,%20A&field1=Contrib
https://www.google.com/search?newwindow=1&q=archivist+toolkit&spell=1&sa=X&ei=AO3sUpvCEsTMtQa0-YGYCQ&ved=0CCIQvwUoAA
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های مرکزی سایت کتابخانهکاررفته در وبمطالعه تطبیقی عناصر فراداده به"(.1390بابائی، کبرا)
پژوهشنامه پردازش . "ری با عناصر فراداده هسته دابلینهای تابع وزارت علوم، تحقیقات و فنّاودانشگاه

 .731-706(: 2)27، و مدیریت اطالعات
 در  . ترجمه کوهیار دوالو.های همگانی دستیابی پیوسته )اُپک(فهرست(.1392باترفیلد، کوین)

 25. بازیابی المی ایران. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسرسانیالمعارف کتابداری و اطالعدایره
 .http://portal.nlai.ir/dakaاز  1393اردیبهشت 

: 2دنیای در فهرستنویسی و ای کتابخانه افزارهای نرم(. 1388)علی موسوی، سادات اورانوس؛ الدینی، تاج
( 3) 20 ;اطالعات سازماندهی و کتابداری ملی مطالعات .2ای کتابخانه افزار نرم یک از ای نمونه

:311-320. 
ای و عناصر هسته دابلین در وب سایت بررسی میزان رؤیت عناصر فراداده"(. 1392دالوند، معصومه)

 .113-92(: 4)23، گنجینه اسناد ."آرشیوهای ملی عضو شورای جهانی آرشیو
افزارهای کتابخانه دیجیتالی پارس ای نرممطالعه تطبیقی عناصر فراداده(. 1389دلیلی صالح، ملیحه)

پایان نامه کارشناسی ارشد . 21ای استاندارد دابلین کور و مارکآذرخش و سیمرغ با عناصر فراداده
 رشته علم اطالعات و دانش شناسی. دانشگاه قم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

ی (. مقایسه1391ضان شیرازی، مهتاب؛ زارع فراشبندی، فییروزه؛ اشرفی ریزی، حسن؛ نوری، رسول)رم
ای زبان کارگیری عناصر فرادادههای دولتی ایران از نظر به های مرکزی دانشگاهسایت کتابخانهوب

 .832-822(: 6) 9: مدیریت اطالعات سالمتکور. گذاری فرامتن و دابلیننشانه
سایت مطالعه وضعیت استفاده از عناصر فراداده دابلین کور در وب (.1385علیجانی، علیرضا)سعادت 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علم اطالعات و دانش شناسی. دانشگاه شیراز،  .های ملی جهانکتابخانه
 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

ا استاندارد الگوی مرجع سیستم اطالعاتی آرشیوی فراداده حفاظت وتطابق آن ب"(. 1391صمیعی، میترا)
 .169-152(: 4)23 مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات، ."(OAISباز )

 ،ینه اسنادگنج. (. مدیریت حفاظت رقمی در آرشیوهای ملی:راهبردها و استانداردها1390صمیعی، میترا )
21 (2 :)100-115. 

مجموعه مقاالت نخستین همایش طراحی یک کتابخانه دیجیتالی استاندارد. (. 1387طاهری، مهدی)
تخصصی کتابخانه دیجیتالی به مناسبت بیست سال فعالیت شرکت پارس آذرخ در حوزه کتابداری و 

 . 70-63اطالع رسانی، تهیه و تدوین شرک پارس آذرخش. تهران: سبزان. 
 بر نگاهی با یک و بیست قرن آغاز در دانش منابع سازماندهی های چالش(. 1380)اهلل رحمت فتاحی،

 .83-59( :4) 12 ;اطالعات سازماندهی و کتابداری ملی مطالعات. ایران در نویسیفهرست دانش
 ایران فشرده لوح تحت اطالعاتی هایبانک در اطالعات بازیابی و ذخیره ارزیابی(. 1386)محبوبه قربانی،

 تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه. رسانی اطالع و کتابداری رشته ارشد کارشناسی نامه پایان. شناسی
 .شمال

http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%20%D9%BE%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%28%D8%A7%D9%8F%D9%BE%D9%83%29.aspx
http://listhesis.ir/index.php/2013-08-20-05-25-56/346-2013-05-06-06-20-58
http://listhesis.ir/index.php/2013-08-20-05-25-56/346-2013-05-06-06-20-58
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درآمدی بر مفاهیم، استانداردها (. 1391کوکبی، مرتضی؛ رضایی شریف آبادی، سعید؛ اصنافی، امیررضا)
 . تهران: چاپار.افزارهای آرشیویو نرم
برخی نرم افزارهای آرشیوی داخلی و . مقایسه (1389)امیررضا ،اصنافی ؛فریده ،عصاره؛ مرتضی ،کوکبی

 ،گنجنینه اسنادافزاری برای مراکز آرشیوی ایران. : در جستجوی الگوئی مناسب در طراحی نرمخارجی
20(1 :)126-144. 

ارزیابی و رتبه  (.1390ا)امیررض ،اصنافی ؛سعید ،رضایی شریف آبادی ؛فریده ،عصاره ؛مرتضی ،کوکبی
 .113-96(: 4)21 ،گنجنینه اسناد. مراکز آرشیوی ایرانافزارهای موجود در بندی نرم
 مجله. وب جهانگستر شبکه در اطالعات بازیابی و برجستجو مؤثر عوامل(. 1392)یزدان منصوریان،

  از  1392آذر  28کتابدار، بازیابی 

http://www.ketabdar.org/magazine/detailarticle.asp?number=23  
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