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Abstract: The aim of this study was handling of digitized old Persian
periodicals based on METS according to experts’ opinion. The study was
practical in terms of purpose and descriptive method used for analyzing
the data. Data collection was conducted through a survey. The population
of study consisted of 26 experts in the field of digital preservation. For
validity of the tool expert’s opinions in the field of digital preservation
is used and to evaluate the reliability two methods of bisection and
Cronbach’s alpha test are used. The results showed METS is a suitable
standard for handling of digitization of old Persian periodicals and its
attributes applicable for preservation, transformation and management of
these valuable resources. The results of this research will help to handle
digitized old Persian periodicals content and leading to the creation of a
national profile for digitized old Persian periodicals in Iran.
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چكيــده :هــدف از انجــام ایــن پژوهــش ،مدیریــت ادواریهــای قدیمــی
فارســی رقمیشــده بــر مبنــای اســتاندارد فــرادادهای «متــس» بــر اســاس دیــدگاه
صاحبنظــران بــود .پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف ،کاربــردی ،و بــ ه روش
پیمایشــی انجــام شــد .جامعــة آمــاری پژوهــش ،شــامل  26نفــر از صاحبنظــران
حــوزة حفاظــت رقمــی بــود .بهمنظــور جمــعآوری دادههــا از پرسشــنامة
محققســاخته اســتفاده شــد .بــرای روایــی آن از نظــر اعضــای صاحبنظــران حــوزة
حفاظــت رقمــی اســتفاده گردیــد و بهمنظــور ســنجش پایایــی از دو روش تنصیــف
و آزمــون آلفــای «کرونبــاخ» ( )0/91اســتفاده شــد .یافتههــای پژوهــش نشــان داد
کــه اســتاندارد فــرادادهای «متــس» اســتاندارد مناســبی بــرای مدیریــت ادواریهــای
قدیمــی فارســی رقمیشــده بــوده و میتــوان از ویژگیهــای آن بــرای حفــظ،
انتقــال و مدیریــت ایــن منابــع ارزشــمند بهــره بــرد .نتایــج ایــن پژوهــش میتوانــد
بــه مدیریــت محتــوای ادواریهــای قدیمــی فارســی رقمیشــده کمــک کنــد و
زمینهســاز ایجــاد پروفایــل ملــی بــرای ادواریهــای قدیمــی فارســی رقمیشــده
در ایــران باشــد.
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 .1مقدمه

از نظــر «براونینــگ و لونــدز» زمان ـی کــه ایجــاد و انتشــار محتــوا بهخوبــی مدیریــت شــود،

ســازمان بهگونــهای مقرونبهصرفــه و کارآمدتــر عمــل خواهــد کــرد (Browning & Lowndes

 .)2001تعریــف مناســب مدیریــت محتــوا شــامل بهکارگیــری و انتخــاب فنــاوری مناســب ،تغییــر

نحــوة عملکــرد نیــروی انســانی ،غلبــه بــر مشــکالت ناشــی از تغییــرات ،و حصــول اطمینــان از
مالکیــت معنــوی نویســندگان اســت .یــک محتــوا بایــد بهصــورت کارآمــد و در قالبــی مناســب

بــرای کاربــران مــورد نظــر ذخیــره و بازیابــی شــود .در واقــع ،میتــوان گفــت کــه مدیریــت محتــوا،
مجموع ـهای از فرایندهــا و فناوریهایــی اســت کــه جم ـعآوری ،مدیریــت و انتشــار اطالعــات را

در هــر شــکل یــا بــه هــر روش پشــتیبانی میکنــد و همانگونــه کــه در مقالــة «نــوروزی» آمــده،

اســتفاده از فــراداده یکــی از روشهــای معمــول بــرای حــل مســائل ســازماندهی و مدیریــت منابــع

اطالعاتــی و دســتیابی راحــت بــه مجموعههــای رقمــی اســت ( .)1388در واقــع ،میتــوان گفــت

کــه بهکارگیــری اســتانداردهایی بــرای مدیریــت ،نگهــداری و تبــادل انــواع منابــع رقمــی امــری
ضــروری اســت.

اســتاندارد انتقــال و شناسـهگذاری فــرادادة «متــس» 1کــه بــه ابتــکار «فدراســیون کتابخانههــای

رقمــی» 2در فوریــة ســال  2001ارائــه شــد ،فرمــت کدگــذاری فــرادادة مــورد نیــاز در ســندهای

کدگذاریشــده بــا زبــان نشــانهگذاری گســترشپذیر 3را جهــت مدیریــت اشــیای رقمــی

کتابخانــهای یــک انبــاره و همچنیــن ،مبادلــة ایــن اشــیاء را میــان انبارههــای مختلــف یــا بیــن
انبارههــا و کاربــر نشــان میدهــد« .متــس» فرادادههایــی را بــرای کدگــذاری و انتقــال منابــع متنــی و

تصویــری ارائــه میکنــد و در صــورت اســتفاده از آن ،مدیریــت منابــع رقمــی و تبــادل آنهــا میــان
انبارههــای مختلــف ممکــن میگــردد ( .)Gartner 2003اســتاندارد فــرادادهای «متــس» ،ســازوکار

انعطافپذیــری را بهمنظــور کدگــذاری فرادادههــای توصیفــی ،مدیریتــی و ســاختاری بــرای

اشــیای رقمــی فراهــم میکنــد و همچنیــن ،کار تبییــن پیوندهــای میــان انــواع مختلــف فرادادههــا

را میســر میســازد .از ایــن رو« ،متــس» میتوانــد اســتاندارد مفیــدی بــرای مبادلــة اشــیای رقمــی
بیــن انبارههــای مختلــف باشــد .عــاوه بــر ایــن ،اســتاندارد فــرادادهای «متــس» امــکان مرتبطکــردن

اشــیای رقمــی را بــا خدمــات و رفتارهــا فراهــم میســازد .در واقــع« ،متــس» اســتانداردی اســت کــه
)2. Digital Library Federation (DLF

)1. Metadata Encoding & Transmission Standard (METS
)3. Extensible Markup Language (XML

924

مدیریت ادواریهای قدیمی فارسی رقمیشده بر مبنای استاندارد فرادادهای متس | سیفی و دیگران

در راســتای مدیریــت منابــع رقمــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.

ایــن اســتاندارد فــرادادهای شــامل هفــت بخــش اصلــی ســرآیند متــس ،1فرادادههــای

توصیفــی ،2فرادادههــای مدیریتــی ،3بخــش فایــل ،4نقشــة ســاختاری ،5پیوندهــای ســاختاری ،6و

بخــش رفتــار 7اســت کــه هــر بخــش دارای عناصــر و زیربخشهایــی اســت کــه باعــث تبــادل بیــن
انبارههــای رقمــی ،بــه اشــتراک گذاشــتن محتــوای رقمــی و کمــک بــه حفاظــت و مدیریــت منابــع

رقمــی میگردنــد (.)Cundiff 2004

یکــی از منابــع کتابخانههــا کــه نقــش مهمــی در رشــد ســریع دانــش ایفــا میکننــد ،نشــریات

ادواری هســتند .از آنجــا کــه روزنامههــا و مجلههــا بیانگــر فکــر و اندیشــة گذشــتگان بــوده و از

اتفاقــات و حوادثــی حکایــت دارنــد کــه در زمــان نشــر آنهــا واق ـ ع شــدهاند ،ایــن منابــع از اســناد
مهــم تاریخــی محســوب میشــوند.

کتابخانههــای بــزرگ و مهــم در ایــران ماننــد «کتابخانــة ملــی»« ،کتابخانــة مجلــس شــورای

اســامی» و «کتابخانــة آســتان قــدس رضــوی» دارای بخشهــای متعــددی از آثــار مربــوط بــه تاریــخ
گذشــتة ایــران هســتند و بخشــی از ایــن آثــار شــامل مطبوعــات قدیمــی و تاریخــی از آغــاز پیدایــش

مطبوعــات در ایــران تــا پایــان جنــگ تحمیلــی اســت کــه بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن دورههــای مهــم

تاریخــی ،بایــد بــا نهایــت دقــت مــورد حفاظــت قــرارگیرنــد .در واقــع ،میتــوان گفــت هــر بــرگ
از ایــن آثــار گویــای بخشــی از تاریــخ گذشــتة کشــور و اندیشــة حاکــم بــر جامعــة آن زمــان و

همچنیــن ،شــرایط و موقعیــت سیاســی و اجتماعــی آندوره اســت کــه بهعنــوان میــراث فرهنگــی

بــه مــا بــه ارث رســیدهاســت .امــا در عیــن حــال ،بســیاری از ایــن اســناد بــهشــدت فرســوده و پــاره

شــده و در معــرض نابــودی قــرار گرفتهانــد .یکــی از دالیــل ایــن امــر میتوانــد مراجعــات مکــرر
بــه آنهــا باشــد کــه بــهشــدت باعــث فرســودگی آنهــا میگــردد (حســینی پاکدهــی .)1373

زمانــی کــه بحــث ادواریهــای چاپــی ،حفــظ و نگهــداری و بــه اشــتراک گذاشــتن

آنهــا مطــرح اســت ،مدیریــت ادواریهــا مــواردی چــون شناســایی نیازهــا ،ســفارش و تهیــه

(مجموعهســازی و مجموعهگســتری) ،حفاظــت و نگهــداری از ایــن منابــع چاپــی و در نهایــت،

ارائــة خدمــات بــه کاربــران را دربرمیگیــرد (فتاحــی  .)1384امــا از آنجــا کــه ادواریهــای قدیمــی

فارســی ،منابــع تاریخــی و مهمــی محســوب میشــوند ،بــرای حفــظ ایــن آثــار ارزشــمند و بــرای
3. administrative metadata

2. descriptive metadata

1. METS Header

6. structural links

5. structure map

4. file section
7. behavioral section
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اینکــه ایــن اســناد بتواننــد منشــأ تولیــدات علمــی جدیــد باشــند ،کتابخانههــا بایــد از ارزشهــای

افــزودة فناوریهــا بــرای حفاظــت ،ســازماندهی و اشــاعة ادواریهــای قدیمــی فارســی اســتفاده
کننــد .یکــی از فرصتهــای ایجادشــده ،ذخیرهســازی ادواریهــای قدیمــی بــهشــکل رقمــی و

دســترسپذیری آنهــا از طریــق پایگاههــای اطالعاتــی اســت کــه بهدنبــال آن مســائل جــدی ماننــد
ایجــاد و توســعة کتابخانههــای رقمــی و پایگاههــای اطالعاتــی ،و همچنیــن مدیریــت صحیــح ایــن

منابــع رقمــی مطــرح میشــود.

در حالــی کــه بســیاری از کتابخانههــای بــزرگ جهــان ماننــد «کتابخانــة کنگــرة آمریــکا» و

«کتابخانــة ملــی اســترالیا» دارای پروفایــل اســتاندارد «متــس» بــرای انــواع مختلــف منابــع از جملــه

ادواریهــا هســتند ،بررســی کتابخانههــای رقمــی ایــران ماننــد «کتابخانــة ملــی»« ،مجلــس شــواری
اســامی» ،و «آســتان قــدس رضــوی» نشــان میدهــد کــه ایــن کتابخانههــا تنهــا در ســطح توصیفــی،

از اســتانداردهای فــرادادهای بــرای منابــع رقمــی خــود بهــره بردهانــد .لــذا ،بــا توجــه بــه اهمیــت

ادواریهــای قدیمــی فارســی بهعنــوان منابــع میــراث فرهنگــی ،لــزوم حفاظــت و اشــاعه از ایــن

آثــار ارزشــمند و نیــز بــا توجــه بــه ویژگیهــای مدیریتــی اســتاندارد فــرادادهای «متــس» بــه نظــر
میرســد اســتفاده از ایــن اســتاندارد فــرادادهای جهــت مدیریــت محتــوای ادواریهــای قدیمــی

فارســی رقمیشــده مفیــد باشــد.
 .2پیشینة پژوهش

اســتاندارد فــرادادهای «متــس» بــرای حفــظ ،انتقــال و مدیریــت منابــع رقمــی و فرادادههــای

آنهــا بســیار مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت
2010; Wagner 2011

.)Vermaaten

(;Seadle 2002; Cundiff 2004; Proffit 2004

در «کتابخانــة بریتانیــا» ،اســتاندارد فــرادادهای «متــس» بــرای مدیریــت اشــیای رقمــی

بــهکار گرفتــه شــده و مشــاهده میشــود کــه بــا در نظــر گرفتــن «متــس» بهعنــوان یــک لفافــه،1

اســتانداردهای فــرادادهای دیگــر درون آن جــای گرفتهانــد ( .)Dappert & Enders 2008نتایــج
پژوهشهــای انجامگرفتــه در ســطح ملــی و بینالمللــی ضــرورت اســتفاده و بهکارگیــری
از اســتاندارد «متــس» را بــا توجــه بــه قابلیــت انعطافپذیــری بــرای مدیریــت منابــع رقمیشــده

بهخوبــی نشــان میدهــد.

1. wrapper
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نتایــج پژوهــش «رالســن» نشــان میدهــد کــه هــر دو ویژگــی انعطافپذیــری و مبادلــه از

عوامــل اصلــی بــرای اســتفاده از اســتاندارد فــرادادهای «متــس» بــرای منابــع رقمــی اســت (Ralson

« .)2013فــارب و ریجیــو» در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه اســتاندارد فــرادادهای

«متــس» اســتانداردی مناســب بــرای ذخیرهســازی اشــیاء رقمــی اســت (.)Farb & Riggio 2004

همچنیــن ،بررســی وبســایت کتابخانههایــی ماننــد «کتابخانــة کنگــره» و «کتابخانــة ملــی

اســترالیا» نشــان میدهــد کــه ایــن کتابخانههــا اقــدام بــه ایجــاد پروفایــل بــرای انــواع مختلــف منابــع

رقمــی نمودهانــد .ایــن در حالــی اســت کــه تاکنــون در اســتفاده از اســتاندارد فــرادادهای «متــس» در
ایــران اقــدام جــدی صــورت نگرفتــه و تنهــا در مــواردی معــدود بــرای مدیریــت نســخههای خطــی
ی شــریفآبادی .)1392
از ایــن اســتاندارد بهــره بردهانــد (عربگــری ،کربالآقایــی کامــران و رضایـ 

«داپــرت و انــدرز» در پژوهشــی بــه بررســی اســتفاده از «متــس»« ،پرمیــس» 1و «مــودز» 2بــرای

آرشــیو نشــریات الکترونیکــی «کتابخانــة بریتانیــا» پرداختهانــد .نتایــج ایــن پژوهــش اســتفاده از
فرادادههــا را بــرای توســعة انبــارة رقمــی آرشــیوی ،فرادادههــای توصیفــی و مدیریتــی ســنتی،

فرادادههــای ســاختاری و حفاظتــی و نیــز تــاش بــرای یکپارچهســازی اجــزای مختلــف فرادادههــا

امــری ضــروری بــر میشــمارد .نتایــج ایــن پژوهــش همچنیــن نشــان میدهــد کــه «کتابخانــة

بریتانیــا» ،انعطافپذیــری اســتاندارد فــرادادهای «متــس» را بــرای مدیریــت اشــیای رقمــی« ،پرمیــس»
را بــرای توصیــف اشــیا و فرایندهــای حفاظــت رقمــی ،و «مــودز» را بــرای توصیــف اشــیاء ب ـهکار

گرفتــه اســت و میتــوان بــا اســتفاده از ترکیبــی از «متــس»« ،پرمیــس» و «مــودز» ،بســتههای

اطالعاتــی آرشــیوی نشــریات الکترونیکــی را در یــک سیســتم بایگانــی ارائــه نمــود (& Dapert

 .)Enders 2008در آرشــیو نشــریات الکترونیکــی «کتابخانــة بریتانیــا» بــا اســتفاده از ایــن ویژگــیِ

اســتاندارد فــرادادهای «متــس» ،کــه میتوانــد اســتانداردهای فــرادادهای دیگــر را در خــود جــای

دهــد ،از «مــودز» بــرای بخــش فرادادههــای توصیفــی و از «پرمیــس» بــرای بخــش فرادادههــای

حفاظتــی اســتفاده شــده و ایــن اســتانداردهای فــرادادهای در بخــش نقشــة ســاختاری «متــس» قابلیــت

بهکارگیــری دارنــد.

«بیدهــام» و همــکاران در پژوهشــی بــه بررســی شــش بخــش اصلــی مــدل مرجــع نظــام

اطالعاتــی آرشــیوی بــاز و اســتاندارد «متــس» در «ســازمان اســناد دادهای» 3و «ســازمان اســناد ملــی
)1. Preservation Metadata: Implementation Strategies (PREMIS
)3. The UK Data Archive (UKDA

)2. Metadata Object Description Schema (MODS
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بریتانیــا» 1پرداختنــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه میــزان ســازگاری هــر دو ســازمان بــا مــدل

مرجــع نظــام اطالعاتــی بــاز مناســب اســت .ایــن نتایــج همچنیــن حاکــی از آن بــود کــه اســتاندارد
«متــس» نیــز دارای قابلیــت و انعطافپذیــری باالیــی بــرای پیونــد دادن فرادادههــای موجــود و

مدیریــت فرادادههــا و منابــع رقمــی اســت و اگرچــه ســازمانهای مذکــور از نظــر اســتفاده از ایــن

اســتاندارد در شــرایط مناســبی نبودنــد ،ولــی میتــوان بــرای انتقــال و مدیریــت منابــع رقمــی در بیــن
ســازمانها و انبارههــای مختلــف از آن اســتفاده کــرد (.)Beedham et al. 2010

«ورماتــن» در ســیاههای بــه مستندســازی بهکارگیــری «پرمیــس» در پروفایــل «متــس» پرداختــه

و اســتانداردهای فــرادادهای «پرمیــس» و «متــس» را بهعنــوان اســتانداردهایی معرفــی کــرده

اســت کــه بــرای ثبــت منشــأ و ســایر اطالعــات مربــوط بــه منابــع رقمــی جهــت دسترســی پایــدار

و طوالنیمــدت بــه منابــع رقمــی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .ســیاهة ارائهشــده ،بهمنظــور
فراهمنمــودن یــک راهبــرد فــراداده بــرای کمــک بــه افــراد و ســازمانهایی طراحــی شــده اســت

کــه بــهپیادهســازی «پرمیــس» در «متــس» پرداختهانــد .وی  13نکتــة کلیــدی دربــارة «پرمیــس» و

نحــوة اســتفاده از آن در اســتاندارد فرادادههــای «متــس» مطــرح کــرده کــه قــرار گرفتــن اطالعــات

«پرمیــس» در بخشهــای فرادادههــای توصیفــی و مدیریتــی «متــس» بهصــورت مجــزا و واحدهــای
معنایــی مــورد نیــاز «پرمیــس» در پروفایــل «متــس» نمونههایــی از ایــن نــکات هســتند (Vermaten

.)2010

«پرافیــت» بــه بررســی اســتفاده از اســتاندارد فــرادادهای «متــس» در «گــروه کتابخانههــای

تحقیقاتــی» 2پرداختــهاســت .ایــن گــروه دارای بیــش از  60عضــو از آرشــیوها ،کتابخانههــا،
موزههــا و جوامــع تاریخــی بــوده و در ســال  2001راهانــدازی شــدهاســت .یافتههــای وی نشــان

داد کــه «گــروه کتابخانههــای تحقیقاتــی»« ،متــس» را بــرای کاربــردی خــاص و بهعنــوان لفاف ـهای

بــرای فرادادههــای ســاختاری ب ـهکار گرفتهانــد و اســتاندارد فــرادادهای «متــس» تنهــا اســتانداردی

اســت کــه بهطــور کامــل شناســهگذاری فرادادههــای اشــیای رقمــی را دربرمیگیــرد (Proffitt

 .)2004زمانــی کــه ســازمانها بــا فرادادههــای مختلفــی بــا ســاختارهای متنــوع و پیچیــده روب ـهرو
میشــوند ،قابلیتهــای «متــس» ســبب مدیریــت محتــوا و مدیریــت فرادادههــا میگــردد؛ بــه ایــن

معنــا کــه« ،متــس» اســتانداردی بــرای کدگــذاری فرادادههــای توصیفــی ،مدیریتــی و ســاختاری
بــرای اشــیای رقمــی اســت.

)2. Research Library Group (RLG
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مــرور پیشــینهها نشــان میدهــد کــه اســتفاده از اســتانداردهای فــرادادهای جهــت مدیریــت و

حفاظــت از منابــع اطالعاتــی در حــال توســعه اســت و شناســایی کاربــرد فرادادههــا و بهرهگیــری از

آنهــا بــا رویکــرد مناســب نیــز امــری اســت کــه بــرای حفاظــت بلندمــدت از منابــع رقمــی بایــد بــه
آن پرداختــه شــود .در ایــن راســتا ،اســتفاده از اســتاندارد فــرادادهای «متــس» نیــز بهطــور روزافــزون

در کتابخانههــای مختلــف جهــان رواج دارد .نتایــج بررســی پیشــینهها نشــان میدهــد کــه «متــس»

بهدلیــل قابلیتهایــی کــه دارد ،اســتانداردی مناســب بــرای انــواع مختلــف منابــع از قبیــل ادواریهــا،

نســخههای خطــی ،منابــع دیــداری و شــنیداری رقمیشــده در راســتای مدیریــت محتــوا و مدیریــت

فرادادههــای توصیفــی اســت .لــذا ،انتظــار مــیرود کتابخانههــای بــزرگ در ایــران برنامهریــزی
الزم جهــت بهکارگیـ ِ
ـری ایــن اســتاندارد بهمنظــور حفاظـت ،مدیریــت و انتقــال منابــع فارســی بهــره

ببرنــد .همانطــور کــه پیشــینهها نشــان داد ،پژوهشــی انــدک در ایــن راســتا انجــام شــده اســت .لــذا،
انجــام چنیــن پژوهشــی بــا توجــه بــه نقــش ســاختاری و ویژگــی انعطافپذیــر ایــن اســتاندارد بــرای

مدیریــت ادواریهــای قدیمــی ،کــه یکــی از ارزشــمندترین منابــع در انتقــال اطالعــات علمــی از
نس ـلهای پیشــین بــه نس ـلهای آینــده محســوب میشــوند،الزم و ضــروری بــه نظــر میرســد.
 .3روش پژوهش

پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف ،کاربــردی بــوده و بــهروش پیمایشــی از نــوع توصیفــی

انجــام شــده اســت .ابــزار گــردآوری اطالعــات پرسشــنامة محقــقســاخته بــود کــه در گام اول

«ســند اســتاندارد فــرادادهای متــس»« ،1ســیاهة مستندســازی تصمیمگیــری پرمیــس -متــس در

پروفایــل متــس» 2و «ارزیابــی میــزان تطابــق ســازمان اســناد دادهای و ســازمان اســناد ملــی بریتانیــا بــا

اســتانداردهای «متــس» و نظــام اطالعاتــی آرشــیوی بــاز» 3بــود .بدینصــورت کــه عناصــر و مؤلفههــا

در هفــت بخــش اصلــی اســتاندارد فــرادادهای «متــس» مــورد مطالعــة عمیــق قــرار گرفتنــد .در گام

بعــدی ،مؤلفههایــی از ایــن منابــع اســتخراج گردیــد .بــا توجــه بــه اینکــه منابــع استخراجشــده

بایســتی بــا محتــوای ادواریهــای رقمیشــده مطابقــت داده میشــد ،در گام ســوم ،گویههــای
استخراجشــده بــا اســناد «متــس» بــرای ادواریهــا در «دانشــگاه بــراون» 4و «نشــریههای دانشــگاه

1. Metadata Encoding and Transmission Standard: Primer and Reference Manual
2. A Checklist for Documenting PREMIS-METS Decisions in a METS Profile
3. Assessment of UKDA and TNA Compliance with OAIS and METS Standards
4. Brown University “Page Turner” Periodical Issue with PDF
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ایندیانــا» 1تطبیــق داده شــد .در گام نهایــی 112 ،مؤلفــه بــر مبنــای طیــف «لیکــرت» پنجارزشــی

طراحــی شــد .بهمنظــور ســنجش روایــی مؤلفههــای طراحیشــده از روش روایــی محتــوا اســتفاده

شــد و نظــرات و ویرایشهــای محتوایــی  5نفــر از متخصصــان حــوزة حفاظــت رقمــی اعمــال
گردیــد .بــرای تعییــن میــزان پایایــی پرسشــنامه از دو روش اســتفاده گردیــد .روش اول ،روش
تنصیــف (ضریــب همبســتگی پیرســون=  )0/978و همچنیــن ،از ضریــب آلفــای «کرونبــاخ» ()0/91
اســتفاده شــد.

و در نهایــت ،پرسشــنامهها از طریــق پســت الکترونیــک در اختیــار جامعــة پژوهــش قــرار

گرفــت .جامعــة پژوهــش شــامل  35نفــر از صاحبنظــران حــوزة حفاظــت رقمــی بودنــد کــه از

ایــن تعــداد  26نفــر حاضــر بــه تکمیــل پرسشــنامه شــدند .معیــار انتخــاب ایــن صاحبنظــران ،انجــام
حداقــل دو پژوهــش در حــوزة حفاظــت رقمــی بــود.

تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از شــاخصهای آمــار توصیفــی کــه شــامل درصــد

فراوانــی موافقــت و میانگیــن اســت ،انجــام گرفــت؛ بدینصــورت کــه ابتــدا میانگیــن هــر مؤلفــه
محاســبه شــده و مــواردی کــه میانگیــن آنهــا باالتــر از  4بودنــد بهعنــوان مؤلفههــای بااهمیــت
پذیرفتــه شــدند و در مرحلــة بعــد ،مؤلفههــای دارای اهمیــت از طریــق درصــد فراوانــی موافقــت

(بســیار زیــاد و زیــاد) مقایســه شــده و میــزان اهمیــت آنهــا تشــخیص داده شــد.
 .4یافتهها
 .1-4مهمترین مؤلفههای بخش سرآیند «متس»

جــدول  ،1حاکــی از مؤلفههــای بااهمیــت بخــش ســرآیند «متــس» ،از دیــدگاه صاحبنظــران

ا ست .

1. Indiana University Serial
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جدول  .1مهمترین مؤلفههای بخش سرآیند «متس»
درصد فراوانی
درصد فراوان 
ی
درصد فراوان 
ی
تعداد
موافقت متوسط ،میانگین
موافقت بسیار
موافقت زیاد
پاسخدهندگان
کم ،بسیار کم
زیاد

ردیف مؤلفهها

1

ثبت تاریخ و زمان ایجاد سند در 26
استاندارد فرادادهای «متس»

2

ثبت آخرین زمان و تاریخ
ویرایش سند در استاندارد
فرادادهای«متس»

26

3

تعیین وضعیت سنددر استاندارد 26
فرادادهای «متس» جهت پردازش
اهداف درون سازمانی

57/7

42/3

0

4/42

50

42/3

7/7

4/42

26/9

65/4

7/7

4/19

همانطــور کــه یافتههــای جــدول فــوق نشــان میدهــد ،مؤلفههــای ثبــت تاریــخ و زمــان

ایجــاد ســند در اســتاندارد فــرادادهای «متــس» و ثبــت آخریــن زمــان و تاریــخ ویرایــش ســند در
اســتاندارد فــرادادهای «متــس» دارای باالتریــن میانگیــن و مؤلفــة تعییــن وضعیــت ســند در اســتاندارد

فــرادادهای «متــس» جهــت اهــداف درونســازمانی دارای پایینتریــن میانگیــن در بخــش ســرآیند

«متــس» اســت.

 .2-4مهمترین مؤلفههای بخش فرادادههای توصیفی

دادههــای مربــوط بــه ایــن بخــش از پژوهــش نشــان میدهــد کــه  8مــورد از مؤلفههــای

بخــش فرادادههــای بــا اهمیــت شــناخته شــدهاند (جــدول .)2

جدول  .2مهمترین مؤلفههای بخش فرادادههای توصیفی
درصد فراوانی
درصد فراوان 
ی
درصد فراوان 
ی
تعداد
موافقت متوسط ،میانگین
موافقت بسیار
موافقت زیاد
پاسخدهندگان
کم ،بسیار کم
زیاد

ردیف مؤلفهها

1

تعیین نوع استاندارد فرادادهای
لفافهای مثل
و ...

2

مشخصکردن نوع فایل مرتبط
(متن ،صوت ،تصویر و )...

MODS, Dublin core

24

54/2

45/8

0

4/54

26

42/3

57/7

0

4/42
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ردیف مؤلفهها

درصد فراوانی
درصد فراوان 
ی
درصد فراوان 
ی
تعداد
موافقت متوسط ،میانگین
موافقت بسیار
موافقت زیاد
پاسخدهندگان
کم ،بسیار کم
زیاد

3

ایجاد برچسبی برای شناسایی
فرادادهای مرتبط (مث ً
ال از نقشة
ساختاری به فرادادة توصیفی)

26

42/3

57/7

0

4/42

4

تعیین استاندارد فراداد های توصیفی 21
استفادهشدة خارج از سند در
استاندارد فرادادهای «متس»

33/3

66/7

0

4/33

5

مشخصکردن ویرایش استاندارد 24
فرادادة توصیفی استفادهشده خارج
از سند در استاندارد فرادادهای
«متس»

41/7

50

8/3

4/33

6

گروهبندی نسخههای متنوع یک 26
ادواری رقمی در گروههای یکسان

46/2

84/7

15/4

4/31

7

تعیین زبان فرادادة توصیفی درونی 24
توسط سازمان متولی (شاملBin
) Data (base 64و )XML Data

20/8

79/2

0

4/21

8

26

42/3

34/6

23/1

4/19

مشخصکردن نوع مکاننمای
موجود در بدنة عنصر فراداده
توصیفی (مثلURL, URN.DOI
و )...

یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه مؤلفههــای تعییــن نــوع اســتاندارد فــرادادهای لفاف ـهای مثــل

 MODS, Dublin coreو غیــره و مشــخصکردن نــوع مکاننمــای موجــود در بدنــة عنصــر فــرادادة

توصیفــی (مثــل  URL, URN.DOIو  )...بهترتیــب ،دارای بیشــترین و کمتریــن میانگیــن در بخــش

فرادادههــای توصیفــی هســتند.

 .3-4مهمترین مؤلفههای بخش فرادادههای مدیریتی

یافتههــای جــدول  ،4نشــان میدهــد کــه  13مــورد مهمتریــن مؤلفههــای بخــش فرادادههــای

مدیریتــی محســوب میشــود.
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جدول  .4مهمترین مؤلفههای بخش فرادادههای مدیریتی
ردیف مؤلفهها

درصد
فراوان 
ی
تعداد
پاسخدهندگان موافقت
بسیار زیاد

درصد درصد فراوانی
ی موافقت
فراوان 
میانگین
موافقت متوسط ،کم،
بسیار کم
زیاد

1

تعیین فرادادة توصیفی مناسب برای منبع چاپی
ادواری رقمی فارسی در فرادادة حقوقی

26

50

50

0

4/50

2

تعیین فرادادة مدیریتی مناسب برای منبع چاپی
ادواری رقمی فارسی در فرادادة حقوقی

26

42/3

50

7/7

4/35

3

تعیین فرادادة توصیفی مناسب برای منبع چاپی
ادواری رقمی فارسی در فرادادة منبع

26

42/3

50

7/7

4/35

4

تعیین فرادادة مدیریتی مناسب برای منبع چاپی
ادواری رقمی فارسی در فرادادة منبع

26

42/3

50

7/7

4/35

5

مشخصکردن روابط مبدأ – مقصد بین فایلها 25

44

44

12

4/32

6

مشخصکردن روابط اصل – مشتق بین فایلها

25

44

44

12

4/32

7

مشخصکردن چگونگی ذخیرهسازی شیء رقمی 26

26/9

73/1

0

4/27

8

تعیین فرادادههای مربوط به منبع و مبدأ اصلی
ادواری رقمی

26

42/3

42/3

15/4

4/27

9

مشخصکردن چگونگی تولید شیء رقمی

26

26/9

65/4

7/7

4/19

10

استفاده از استاندارد فراداد های میکس برای ثبت 26
اطالعاتی دربارة چگونگی ایجاد فایلها و قالب
و کاربرد آنها

42/3

34/6

23/1

4/19

11

مشخصکردن وضعیت فرادادههای مدیریتی

25

42/3

42/3

15/4

4/16

12

تعیین فرادادة منشأ دیجیتال برای ادواری رقمی با 26
استفاده از راهبردهایی مثل مهاجرت و انتقال

30/8

46/2

23/1

4/08

13

26

42/3

19/2

38/5

4/04

گروهبندی فرادادههای مدیریتی مشابه در
گروههاییکسان

در بخــش فرادادههــای مدیریتــی ،مؤلفههــای تعییــن فــرادادة توصیفــی مناســب بــرای منبــع

چاپــی ادواری رقمــی فارســی در فــرادادة حقوقــی و گروهبنــدی فرادادههــای مدیریتــی مشــابه در
گروههــای یکســان بهترتیــب ،باالتریــن و پایینتریــن میانگیــن را بهدســت آوردنــد.
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 .4-4مهمترین مؤلفههای بخش فایل

در بخــش فایــل  14مــورد از دیــدگاه صاحبنظــران بااهمیــت تشــخیص داده شــده اســت

(جــدول .)5

جدول  .5مهمترین مؤلفههای بخش فایل

ردیف مؤلفهها

1

درصد
درصد
درصد
فراوانی
فراوانی فراوان 
ی
تعداد
میانگین
موافقت
پاسخدهندگان موافقت موافقت
متوسط ،کم،
بسیار زیاد زیاد
بسیار کم

1

فراهمکردن مکانگر 1برای نشاندادن محل فیزیکی 26
فایل محتوا

50

50

0

4/50

2

تعیین نوع تبدیل مورد نیاز برای ارائة محتوای فایل 26
در دسترس (تراکمزدایی /آشکارسازی)

38/5

61/5

0

4/38

3

مشخص کردن ترتیب و توالی فایلهای محتوایی
در گروههای فایلی (مثال ًدر گروه فایلی master
بهترتیب از  1تا )20

26

34/6

65/4

0

4/35

4

مشخصکردن نوع مکانگر ( URL, URN.DOIو 23 )...

39/1

56/5

40/3

4/35

5

مشخصکردن قالبهای مختلف یک فایل (مث ً
ال هم 26
شامل صوت باشد هم تصویر)

26/9

73/1

0

4/27

6

تعیین نوع قالب فایل مورد نظر (مث ً
ال برای فایلهای 24
تصویری میتواند  jpeg/tiff/gifباشد).

37/5

54/2

8/3

4/21

7

مشخصکردن شناسگر یکسان و مناسب برای
نسخههای مختلف ادواریهای رقمی فارسی

26

42/3

34/6

23/1

4/19

8

گروهبندی فایلهای محتوایی تصویری بر اساس نوع 26
قالب )lower/master/ higher/thumbnail

42/3

38/5

19/2

4/15

9

انتخاب زبان مناسب برای قالببندی محتوای فایل 26
( XMLیا )Base 64

19/2

73/1

7/7

4/12

26

42/3

34/6

23/1

4/12

10

گروهبندی فایلهای محتواییمتنی بر اساس نوع
قالب ()images/XML/pdf

)1. Uniform Resource Identifier (URI
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درصد
درصد
درصد
فراوانی
فراوانی فراوان 
ی
تعداد
میانگین
موافقت
پاسخدهندگان موافقت موافقت
متوسط ،کم،
بسیار زیاد زیاد
بسیار کم

ردیف مؤلفهها

11

تخصیص شناسگر منحصربهفرد برای مشخصکردن 26
منشأ فایل

30/8

46/2

23/1

4/08

12

گروهبندی نمایشهای مختلف فایل رقمی با هم

26

26/9

76/9

23/1

4/04

13

تعیین اندازة فایل محتوایی مورد نظر

26

26/9

50

23/1

4/04

14

درونهگذاری محتوای فایل در داخل سند در
استاندارد فرادادهای «متس» برای مبادلة ادواریهای
رقمی فارسی بین انبارههای مختلف

24

45/8

20/8

33/3

4/04

بــر اســاس دادههــای جــدول فــوق ،باالتریــن میانگیــن در بخــش فایــل مربــوط بــه مؤلفــة فراهمکردن

مکانگــر بــرای نشــاندادن محــل فیزیکــی فایــل محتــوا و پایینتریــن میانگیــن مربــوط بــه

مؤلفههــای گروهبنــدی نمایشهــای مختلــف فایــل رقمــی بــا هــم ،تعییــن انــدازة فایــل محتوایــی

مــورد نظــر ،درونهگــذاری محتــوای فایــل در داخــل ســند در اســتاندارد فــرادادهای «متــس» بــرای
مبادلــة ادواریهــای رقمــی فارســی بیــن انبارههــای مختلــف اســت.

 .5-4مهمترین مؤلفههای بخش نقشة ساختاری

مهمترین بخش مؤلفههای بخش نقشة ساختاری در جدول  ،6نشان داده شده است.
جدول  .6مهمترین مؤلفههای بخش نقشة ساختاری

ردیف مؤلفهها

درصد
درصد
درصد
فراوانی
فراوانی فراوانی
تعداد
میانگین
موافقت
پاسخدهندگان موافقت موافقت
متوسط ،کم،
بسیار زیاد زیاد
بسیار کم

1

ایجاد امکان مرور صفحات ادواری رقمی فارسی یا 26
انتقال از یک صفحه به صفحة دیگر

50

50

0

4/50

2

تبیین یک ساختار سلسلهمراتبی برای پیمایش ادواری 26
رقمی فارسی توسط کاربران

42/3

57/7

0

4/42

3

سازماندهی شمارههای مختلف یک ادواری رقمی 26
در یک سند کلی با استاندارد فرادادهای «متس»

42/3

57/7

0

4/42
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ردیف مؤلفهها
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درصد
درصد
درصد
فراوانی
فراوانی فراوانی
تعداد
میانگین
موافقت
پاسخدهندگان موافقت موافقت
متوسط ،کم،
بسیار زیاد زیاد
بسیار کم

4

فراهمکردن هماهنگی در نقشة تصویری

26

46/2

46/2

7/7

4/38

5

ارائة شناسگر محتوا برای عنصر <( .>divاین شناسگر 26
معادل  DDIاست).

46/2

46/2

7/7

4/38

6

پیوند دادن عناصر نقشة ساختاری به فایلهای محتوا و26
فرادادههای توصیفی و مدیریتی مربوط به هر عنصر

42/3

50

7/7

4/35

7

مشخصکردن نوع ساختار ارائهشده توسط نقشة
ساختاری (منطقی /فیزیکی)

26

42/3

46/2

11/5

4/31

8

تعیین نوع مکانگر بهکاررفته برای سندهای خارجی 26
در استاندارد فرادادهای «متس»

42/3

46/2

11/5

4/31

9

مشخصکردن فرادادة توصیفی مناسب در بخش
نقشة ساختاری

25

28

72

0

4/28

10

اختصاصدادن شمارههای ترتیبی به بخشهای
ساختاری ارائهشده توسط عنصر <>div

26

26/9

73/1

0

4/27

11

ایجاد امکانی برای مرتبطکردن عناصر  divغیر
سلسلهمراتبی

26

46/2

38/5

15/3

4/27

12

ارائة دادههای مربوط به هر صفحه در قالبهای
مختلف

26

30/8

61/5

7/7

4/23

13

مشخصکردن مختصة قابل استفاده در قالب HTML
جهت تعیین ساختار ناحیة مربوطه اشارهشده در عنصر
ناحیه

26

30/8

61/5

7/7

4/23

14

ارائة نسخههای جایگزین با محتوای یکسان

26

34/6

53/8

11/5

4/23

15

مشخصکردن نوع بخش ساختاری ارائهشده توسط 26
عنصر <( >divمثل فصل ،صفحه ،مقاله ،بخش و )...

19/2

80/8

0

4/19

16

اختصاصدادن برچسبی مناسب به فهرست محتوای 26
ادواری رقمی ادواری جهت رؤیت کاربران نهایی

19/2

80/8

0

4/19

17

26

26/9

65/4

0

4/19

مشخصکردن فرادادة مدیریتی مناسب در بخش
نقشة ساختاری
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ردیف مؤلفهها

درصد
درصد
درصد
فراوانی
فراوانی فراوانی
تعداد
میانگین
موافقت
پاسخدهندگان موافقت موافقت
متوسط ،کم،
بسیار زیاد زیاد
بسیار کم

18

شرح معنای یک پیوند به شیوهای که برای انسان قابل 26
خواندن باشد.

19

ارائة مکانگر برای پیوند با سندهای خارجی در
استاندارد فرادادهای «متس»

25

40

20

اختصاصدادن برچسبی جهت مشخصکردن هدف 25
هر نقشة ساختاری

44

28

21

مشخصکردن نوع مقادیر نقاط شروع و پایان فایل 26
محتوای مربوطه (مثل )Byte,TIME.TCF

23/1

69/2

7/7

22

مشخصکردن فرادادههای مدیریتی متعلق به محتوای 26
ارائهشده توسط عنصر ناحیه

23/1

69/2

7/7

4/15

23

مشخصکردن نقشة پایان فایل محتوای مربوطه (تا
صفحة )...

26

26/9

61/5

11/5

4/15

24

فایلهای ترتیبی

26

26/9

61/5

11/5

4/15

25

شناسایی عنصر فایل دربرگیرندة محتوای رقمی
ارائهشده در عنصر ناحیه

26

23/1

65/4

11/5

4/12

26

مشخصکردن نقطة شروع فایل محتوای مربوطه (از 26
صفحة )...

26/9

57/7

15/4

4/12

27

مشخصکردن نقش /عملکرد پیوندهای خارجی

26

42/3

34/6

23/1

4/12

28

گروهبندی هر بخش از ادواری رقمی فارسی به همراه26
زیربخشهایش در یک گروه فایلی

23/1

57/7

19/2

4/04

29

23

17/4

69/6

13

4/04

فایلهای موازی

42/3

34/6

23/1

4/19

36

24

4/16

28

4/16
4/15

همانطــور کــه یافتههــای جــدول فــوق نشــان میدهــد ،مؤلفــة ایجــاد امــکان مــرور صفحــات

ادواری رقمــی فارســی یــا انتقــال از یــک صفحــه بــه صفحــة دیگــر دارای بیشــترین میانگیــن و
مؤلفهه ـای گروهبنــدی هــر بخــش از ادواری رقمــی فارســی بــههمــراه زیربخشهایــش در یــک

گــروه فایلــی و فایلهــای مــوازی دارای کمتریــن میانگیــن در بخــش نقشــة ســاختاری شــدند.
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 .6-4مهمترین مؤلفههای بخش پیوندهای ساختاری

در بخــش پیوندهــای ســاختاری 4 ،مــورد از مؤلفههــای در نظــر گرفتهشــده از دیــدگاه

صاحبنظــران بــا اهمیــت شــناخته شــدهاند (جــدول .)7

جدول  .7مهمترین مؤلفههای بخش پیوندهای ساختاری

ردیف مؤلفهها

درصد
درصد
درصد
فراوانی
ی
فراوان 
فراوانی
تعداد
میانگین
موافقت
پاسخدهندگان موافقت موافقت
متوسط ،کم،
بسیار زیاد زیاد
بسیار کم

1

مشخصکردن نوع باز شدن فراپیوند (مث ً
ال پنجرة
جدیدی باز شود یا در همان پنجره جایگزین گردد)

26

42/3

46/2

11/5

4/31

2

ایجاد پیوندهایی برای دستیابی به فایلهای خارجی 26

42/3

46/2

11/5

4/31

3

تشخیص فراپیوندهای میان مؤلفههای متفاوت
ساختار «متس» (مثل پیوند دادن صفحات وب)

26

42/3

38/5

19/2

4/23

4

ثبت فراپیوندهای موجود میان اجزای نقشههای
ساختاری مث ً
ال هنگام آرشیوکردن سایتهای وب
برای پیوند دادن دو صفحه با هم.

26

42/3

38/5

19/2

4/15

یافتههــا بیانگــر ایــن اســت کــه مؤلفههــای ایجــاد پیوندهایــی بــرای دســتیابی بــه فایلهــای
خارجــی و مشــخصکردن نــوع بــاز شــدن فراپیونــد (مثـ ً
ا پنجــرة جدیــدی بــاز شــود یــا در همــان
پنجــره جایگزیــن گــردد) باالتریــن میانگیــن و مؤلفــة ثبــت فراپیوندهــای موجــود میــان اجــزای
نقش ـههای ســاختاری مث ـ ً
ا هنــگام آرشــیوکردن ســایتهای وب بــرای پیونــد دادن دو صفحــه بــا
هــم کمتریــن میانگیــن را در بخــش پیوندهــای ســاختاری دارا هســتند.

 .7-4مهمترین مؤلفههای بخش رفتار

یافتههــای جــدول  ،8مهمتریــن مؤلفههــای بخــش رفتــار را از دیــدگاه صاحبنظــران نشــان

میدهــد.
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جدول .8مهمترین مؤلفههای بخش رفتار

ردیف مؤلفهها

درصد
درصد
درصد
فراوانی
فراوانی فراوان 
ی
تعداد
میانگین
موافقت
پاسخدهندگان موافقت موافقت
متوسط ،کم،
بسیار زیاد زیاد
بسیار کم

1

شناسایی ماژول کدهای اجرایی جهت پیادهسازی
و راهاندازی عملکردهای مشخصشده در تعریف
انتزاعی توصیفشده توسط واسط کاربری

26

73/1

23/1

3/8

4/69

2

پیوند دادن عملکردهای اجرایی با فایل محتوا در
درون سند در استاندارد فرادادهای «متس»

26

76/9

15/4

7/7

4/69

3

ارائة اطالعاتی دربارة چگونگی ارائة اجزای ادواری 26
رقمی به کاربر نهایی

69/2

23/1

7/7

4/62

4

ارائة مکانگر برای فایل اجرایی

26

69/2

23/1

7/7

4/62

5

اجرای عملکردهای ادواری رقمی بهصورت
پیوندهایی به خدمات دستهبندیشدة وب

26

73/1

15/4

11/5

4/58

6

مشخصکردن شاخصهای مورد نیاز برای تحویل 26
هر فایل

65/4

23/1

11/5

4/54

7

ارائة مکانگر برای تعریف انتزاعی از یک رشته
عملکرد دستهبندیشده در یک بخش خاص
عملکردی

26

57/7

19/2

23

4/23

8

گروهبندی هر عملکردی در میان ساختار سند در
استاندارد فرادادهای «متس»

26

53/8

15/4

30/7

4/19

9

ارائة اطالعات مربوط به بستههای نرمافزاری خاص 26
مورد استفاده

53/8

15/4

30/7

4/19

10

تعیین نوع مکانگر مورد استفاده در بخش عملکرد 26
( URN ,URL.DOIو )...

50

23/1

26/9

4/08

در بخــش رفتــار ،مؤلفههــای شناســایی مــاژول کدهــای اجرایــی جهــت پیادهســازی و

راهانــدازی عملکردهــای مشخصشــده در تعریــف انتزاعــی توصیفشــده توســط واســط کاربــری

و تعییــن نــوع مکانگــر مــورد اســتفاده در بخــش عملکــرد ( URN ,URL .DOIو  )...بهترتیــب دارای

بیشــترین و کمتریــن میانگیــن هســتند.
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 .8-4مهمتریــن بخشهــای اســتاندارد فــرادادهای «متــس» بــرای رقمیســازی ادواریهــای

قدیمــی فارســی

میانگیــن نمــرات بخشهــای هفتگانــه اســتاندارد فــرادادهای «متــس» در جــدول  ،9آمــده

اســت.

جدول  .9مهمترین بخشهای هفتگانة استاندارد فرادادهای «متس»
درصد فراوانی
موافقت بسیار زیاد

درصد فراوانی
موافقت زیاد

درصد فراوانی موافقت
متوسط ،کم ،بسیار کم

میانگین

1

سرآیند «متس»

19/62

53/98

26/335

4/01

2

فرادادههای توصیفی

33/986

46/154

19/86

4/075

3

فرادادههای مدیریتی

35/537

48/9

15/563

4/18

4

فایل

31/94

52/12

15/94

4/15

5

نقشة ساختاری

31/86

56/95

11/19

4/21

6

پیوندهای ساختاری

39/74

37/85

21/41

4/12

7

رفتار

63/46

20/74

15/8

4/42

ردیف بخشها

 .5بحث و نتیجهگیری

بــر اســاس یافتههــای پژوهــش حاضــر ،بــا توجــه بــه اهمیــت مؤلفههــای بخــش ســرآیند بــه

نظــر میرســد ثبــت آخریــن زمــان و تاریــخ ویرایــش ســند «متــس» باعــث آگاهــی از وضعیــت
بــهروز بــودن و مطابقــت ســند ایجادشــده بــا آخریــن تغییــرات احتمالــی در پروفایــل اســتاندارد

فــرادادهای «متــس» باشــد .ایــن امــر همچنیــن میتوانــد نشــاندهندة آخریــن وضعیــت پــردازش
ســند «متــس» باشــد.

در بخــش فرادادههــای توصیفــی اســتفاده از انــواع ایــن فرادادههــا در تعییــن نــوع اســتاندارد

فــرادادهای لفافـهای از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــود؛ چــرا کــه اســتاندارد فــرادادهای لفافـهای بایــد

بــر اســاس نــوع منبــع رقمــی ،اهــداف و نیازهــای ســازمان انتخــاب شــود .لــذا ،پیشــنهاد میگــردد
کــه کتابخانههــا و ســازمانهایی کــه در صــدد اســتفاده از اســتاندارد فــرادادهای «متــس» هســتند،

ضمــن آشــنایی بــا ســاختار «متــس» ،بــا انــواع اســتانداردهای فــرادادهای توصیفــی کــه قابلیــت

بهکارگیــری در «متــس» را دارنــد ،از طریــق شــرکت در کارگاههــای آموزشــی و تخصصــی بــا آن
940
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آشــنا شــوند تــا ایــن امــر بــه انتخــاب اســتاندارد مناســب کمــک کنــد.

نتایــج پژوهشهــای «عربگــری ،کربالآقایــی کامــران و رضایــی شــریفآبادی» ( ،)1392و

) Doppert & Enders (2008نشــان داد کــه «مــودز» یکــی از اســتانداردهای فــرادادهای مناســبی اســت

کــه از آن بــرای فهرستنویســی توصیفــی منابــع رقمــی اســتفاده شــده اســت .از ســوی دیگــر،
نتایــج پژوهــش حاضــر نیــز بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه اســتانداردهایی از قبیــل «مــودز»« ،مــارک»
و غیــره میتواننــد بهعنــوان نوعــی از اســتاندارد فــرادادهای توصیفــی در «متــس» بــهکار رونــد.
بنابرایــن ،از ایــن نظــر بــا پژوهــش حاضــر همخوانــی دارنــد.

از آنجــا کــه بهواســطة تعییــن فــرادادة توصیفــی مناســب بــرای منبــع ادواری رقمیشــدة

فارســی از عنصــر حقوقــی بخــش فــرادادة مدیریتــی بــه فــرادادة توصیفــی مناســبی کــه عنصــر
حقوقــی بــه آن اختصــاص داده شــده ،ارجــاع داده میشــود و عنصــر حقوقــی بــه بخــش مناســب
در فرادادههــای توصیفــی ماننــد اطالعــات نشــر ،ســازمان حفاظتکننــده از شــیء رقمــی ،محــل

ســازمان و آدرس الکترونیکــی آن پیونــد مییابــد .بنابرایــن ،تعییــن فــرادادة توصیفــی مناســب بــرای
منبــع چاپــی ادواری رقمــی فارســی ،ســبب مشخصشــدن فــرد /ســازمان صاحــب حقــوق مالکیــت

معنــوی یــک ادواری قدیمــی فارســی رقمــی میگــردد.

«ورماتــن» «متــس» را بهعنــوان اســتانداردی کــه میتوانــد بــرای ثبــت اطالعــات منشــأ شــیء

رقمــی بــهکار رود ،معرفــی میکنــد ( )Vermaaten 2010و از ایــن جهــت بــا پژوهــش حاضــر
همخوانــی دارد.

در مــورد بخــش فایــل اســتاندارد فــرادادهای «متــس» ،بااهمیتتریــن مؤلفــه ،عنصــر موقعیــت

فایــل اســت کــه بیشــترین کاربــرد آن میتوانــد بــرای فراهمکــردن مکانگــر جهــت نشــاندادن
محــل فیزیکــی فایــل محتــوای ادواری قدیمــی فارســی رقمــی باشــد .بــر اســاس مبانــی نظــری ،ایــن
عنصــر اشــارهگرهایی بــرای موقعیــت فایلهــای محتوایــی ارائــه میکنــد و بــه نظــر میرســد کــه
اهمیــت ایــن عنصــر ناشــی از کاربــرد آن بــرای تعریــف پیونــدی جهــت نشــان دادن محلــی کــه

فایــل محتوایــی در آن قــرار دارد و حفاظــت میگــردد ،باشــد.

«بیدهــام» و همــکاران و «کاندیــف» پیشــینههایی هســتند کــه اســتاندارد فــرادادهای «متــس» را
بــرای امانــت بیــن کتابخانـهای و انتقــال بیــن انبارههــای مختلــف کامـ ً
ا مناســب دانســته (Beedham
 )et al. 2010; Cundiff 2004و از ایــن نظــر بــا پژوهــش حاضــر همخوانــی دارنــد .ایجــاد امــکان

مــرور صفحــات بهصــورت ترتیبــی یــا تصادفــی ،امــری مهــم در صرفهجویــی وقــت کاربــر و

دسترســی ســریعتر بــه شــمارة نشــریه ،مقالــه ،و حتــی صفحــة مــورد نظــر میگــردد و کاربــر ،دیگــر
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نیــازی بــه مطالعــة همــة صفحــات یــا شــمارههای یــک ادواری قدیمــی فارســی رقمــی نــدارد تــا بــه

مطالــب مــورد نیــازش برســد« .طاهــری» اســتاندارد فــرادادهای «متــس» را از آن جهــت کــه  3بخــش
از بخشهــای هفتگانــة آن نقشــة ســاختاری ،پیوندهــای ســاختاری ،و رفتــار بــه توصیــف ســاختار

و دسترســی بــه بخشهــای مختلــف شــیء محتوایــی میپــردازد ،مهــم دانســته ( )1391و از ایــن
نظــر بــا پژوهــش حاضــر همخوانــی دارد.

بــر اســاس مبانــی نظــری ،بخــش پیوندهــای ســاختاری از دیگــر بخشهــای اســتاندارد

فــرادادهای «متــس» اســت و در واقــع ،بــرای ثبــت فراپیوندهــای موجــود میــان اجــزای نقشــة

ســاختاری بــهکار مــیرود .دلیــل اهمیــت مؤلفــة «مشــخصکردن نــوع بــاز شــدن فراپیونــد»

میتوانــد مربــوط بــه صرفهجویــی در وقــت کاربــر و جلوگیــری از ایجــاد ســردرگمی باشــد.

زمانــی کــه پنجــرة جدیــدی بــرای بــاز شــدن فراپیونــد ارائــه میشــود ،ممکــن اســت کاربــر ضمــن
نیــاز بــه بــاز شــدن فراپیونــد ،بــه اطالعــات صفحــة قبلــی نیــز نیــاز داشــته باشــد .بــه نظــر میرســد
ایجــاد پیوندهایــی بــرای دســتیابی بــه فایلهــای خارجــی نیــز بهدلیــل قابلیــت اســتاندارد فــرادادهای

«متــس» بــرای تبــادل منابــع در بیــن انبارههــای مختلــف اهمیــت دارد کــه ایــن امــکان و قابلیــت
میتوانــد بهراحتــی ســبب ارائــة مطالــب و منابــع مرتبــط بــه کاربــر گــردد« .طاهــری» بخــش
پیوندهــای ســاختاری را بهعنــوان یکــی از دالیــل ســاختاریبودن اســتاندارد فــرادادهای «متــس»

مهــم دانســته ( )1391و از ایــن نظــر بــا پژوهــش حاضــر همخوانــی دارد.

منابعــی ماننــد ادواریهــای قدیمــی فارســی از منابــع میــراث فرهنگــی هســتند کــه بهدلیــل

ارزش تاریخــی و فرهنگــی ،حفــظ و نگهــداری آنهــا همــواره یکــی از مســائل مهمــی بــوده
کــه کتابخانههــا و ســازمانهای نگهدارنــدة آنهــا بــا آن ســروکار دارنــد .بــا مــرور مســیری کــه

تاکنــون بــرای حفاظــت رقمــی طــی شــده ،میتــوان پــی بــرد کــه رقمیشــدن منابــع در کنــار
مزایــا و محاســنی کــه دارد ،مشــکالت و چالشهایــی را در بلندمــدت بــرای کتابخانههــا و مراکــز

اطالعرســانی ایجــاد میکنــد .بــه ایــن دلیــل ،لــزوم اســتفاده از راهبــرد مناســب و تأییدشــده
بهمنظــور امــکان بازیابــی اطالعــات توســط نس ـلهای آینــده احســاس میشــود کــه یکــی از ایــن

راهبردهــا ،تبعیــت از اســتانداردهای فــرادادهای اســت کــه بایــد بــر اســاس نیــاز و هــدف ســازمان یــا

کتابخانــه ب ـهکار گرفتــه شــود.

همچنیــن ،یکــی از مســائل مطــرح در حفاظــت بلندمــدت از منابــع رقمــی ،مدیریــت صحیــح

محتواســت کــه شــامل مجموع ـهای از فرایندهــا و فناوریهایــی اســت کــه جم ـعآوری ،مدیریــت

و انتشــار اطالعــات را در هــر شــکل یــا بــه هــر روش ،پشــتیبانی میکنــد .در واقــع ،میتــوان گفــت
942

مدیریت ادواریهای قدیمی فارسی رقمیشده بر مبنای استاندارد فرادادهای متس | سیفی و دیگران

کــه بهکارگیــری اســتانداردهایی بــرای مدیریــت ،نگهــداری و تبــادل انــواع منابــع رقمــی امــری

ضــروری اســت .اســتاندارد فــرادادهای «متــس» کارکــرد ســاختاری فرادادههــا را پشــتیبانی میکنــد
و بــا منعکسکــردن ســاختار خارجــی منبــع رقمــی ،بــرای نمایــش ،مســیریابی ،و مدیریــت منابــع
رقمــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.

پژوهــش حاضــر اســتفاده از اســتاندارد فــرادادهای «متــس» بــرای مدیریــت ادواریهــای

قدیمــی فارســی رقمــی را از دیــدگاه صاحبنظــران بررســی نمــود تــا بتــوان از ویژگیهــای
آن بــرای حفــظ ،انتقــال و مدیریــت ایــن منابــع ارزشــمند بهــره بــرد .بهدلیــل اهمیــت حفاظــت از

ادواریهــای قدیمــی فارســی رقمــی بهعنــوان میــراث فرهنگــی و تاریخــی و ارزش آنهــا بــرای

انتقــال بــه نســلهای آینــده ،ویژگیهــا و قابلیتهــای اســتاندارد فــرادادهای «متــس» بهعنــوان

یــک اســتاندارد فــرادادهای بــا کارکــرد ســاختاری میتوانــد ســبب مدیریــت محتــوای ایــن منابــع

در نتیجــة بازیابــی ســریع آن بــه کاربــران گــردد.

از آنجــا کــه «متــس» از زبــان نشــانهگذاری گســترشپذیر «ایکــسامال» بــرای کدگــذاری

توصیفــی ،مدیریتــی و ســاختاری منابــع رقمــی اســتفاده میکنــد ،مدیریــت ادواریهــای قدیمــی

فارســی رقمــی بــر مبنــای اســتاندارد فــرادادهای «متــس» ســبب افزایــش مانعیــت در بازیابــی ایــن
منابــع ،ســازگاری بــا انــواع برنامههــای کاربــردی ،تبــادل آنهــا میــان انبارههــای مختلــف و یــا

کاربــران میگــردد .ایــن امــر بهنوبــة خــود میتوانــد یکــی از دالیــل بهکارگیــری و اســتقبال از

اســتاندارد فــرادادهای «متــس» بــرای مدیریــت ادواریهــای رقمــی در کتابخانههــای بــزرگ و مهــم

دنیــا باشــد.

نتایــج حاصــل از پژوهــش حاضــر بهطــور کلــی نشــان داد کــه بــا توجــه بــه اینکــه اســتاندارد
فــرادادهای «متــس» اســتاندارد کامـ ً
ا مناســبی در راســتای حفاظــت رقمــی بلندمــدت بــرای مدیریــت

ادواریهــای قدیمــی فارســی رقمــی اســت ،امیــد م ـیرود بتــوان در راســتای بومیســازی و ایجــاد
پروفایــل ملــی ایــن اســتاندارد بــرای مدیریــت ادواریهــای قدیمــی فارســی رقمیشــده اقــدام کــرد.
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.اســتانداردهای فــرادادهای در ذخیرهســازی نســخههای خطــی موجــود در پایگاههــای نســخههای خطــی فارســی
.148-133 :95 فصلنامــه مطالعــات ملــی کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات

، فراهــمآوری،کاربــردی در گزینــش، مدیریــت نشــریههای ادواری (جنبههــای نظــری.1384 . رحمــتاهلل،فتاحــی
. دبیــزش: تهــران. ویرایــش دوم.)ســازماندهی و ارائــه خدمــات ادواریهــای چاپــی و الکترونیکــی

)96/12/20  (دسترسی درhttp://digital.aqr.ir/ : بازیابیشده از.1396 .کتابخانة رقمی آستان قدس رضوی
)96/12/20  (دسترسی درhttp://dlib.ical.ir/home : بازیابیشده از.1396 .کتابخانة رقمی مجلس شورای اسالمی
)96/12/20  (دسترسی درhttp://www.nlai.ir/digital-library : بازیابیشده از.1396 .کتابخانة رقمی ملی ایران
.80-65 :80  فصلنامه کتاب. درآمدی بر سیستمهای مدیریت فراداده.1388 . یعقوب،نوروزی
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ﻟﻴﻠﻲ ﺳﻴﻔﻲ ،داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ

لیلی سیفی ﻟﻴﻠﻲ ﺳﻴﻔﻲ ،داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻴﺴﻮر
ﺷﻨﺎﺳﻲ ازاز داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت وو
ﻣﻴﺴﻮر
داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت
اﺳﺖ.شناســی
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن دانش
اطالعــات و
داﻧﺸﮕﺎهعلــم
ﺷﻨﺎﺳﻲدر رشــتة
دکتــری
تحصیلــی
دارای مــدرک

ﺷﻨﺎﺳﻲ
داﻧﺶ
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
ﻫﻢ
اﻳﺸﺎن
ـروه علــم
ـتادیار گـ
ـون
ﻋﻠﻢهماکنـ
ﮔﺮوهــان
ـت .ایش
اﻛﻨﻮنـتان اسـ
هندوسـ
از دانشــگاه میسـ
ﺷﻨﺎﺳﻲ
اﻃﻼﻋﺎت وواسـداﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻠﻢ
ﮔﺮوه
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
اﻛﻨﻮن
ـورﻫﻢ
اﻳﺸﺎن

اســت.
بیرجنــد
دانشــگاه
شناســی
اطالعــات و دانش
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ رﻗﻤﻲ
ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻣﻴﺮاث
رﻗﻤﻲ
ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ اﺳﺖ.
ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
داﻧﺸﮕﺎه
رﻗﻤﻲ وو
رﻗﻤﻲ،،
ﺣﻔﺎﻇﺖ
اﺳﺖ.
داﻧﺸﮕﺎه

حفاظــت رقمــی ،میــراث فرهنگــی رقمــی و کتابخانههــای رقمــی از جملــه
وي اﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ
رﻗﻤﻲ ازاز ﺟﻤﻠﻪ
ﻫﺎي رﻗﻤﻲ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
اﺳﺖ..
عالیــق پژوهشــی وی اســت.
نشمیل احمدزاده

شناســی از
دانش
اطالعــات
ﻣﺪرك علــم
دارايدر رشــتة
زاده،ارشــد
کارشناســی
دارای مــدرک
رﺷﺘﺔ
ارﺷﺪودر
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻧﺸﻤﻴﻞ اﺣﻤﺪ

ﻧﺸﻤﻴﻞاســت.
ﻋﻠﻢـد
دانشــگاه بیرجنـ
اﺳﺖ .رﺷﺘﺔ
ارﺷﺪ در
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
داراي
زاده،
اﺣﻤﺪ
ﻴﺮﺟﻨﺪ
ﻣﺪركداﻧﺸﮕﺎه ﺑ
ﺷﻨﺎﺳﻲ از
داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و

پژوهشــی وی
عالیــق
ﺣﻔﺎﻇﺖ از
حفاظــت رقمــی
ای و
اســتانداردهای فــراداده
ﻋﻼﻳﻖ
جملــهﺟﻤﻠﻪ
رﻗﻤﻲ از
ﻓﺮادادهاي و
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي

اســت.

ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ اﺳﺖ.

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎياﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
ﻓﺮادادهاي و ﺣﻔﺎﻇﺖ رﻗﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ

ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

محمدجواد هاشمزاده
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻫﺎﺷﻢزاده ،داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در

دﻫﻠﻲو دانششناســی
اطالعــات
علــم
داﻧﺶ رشــتة
دکتــری در
تحصیلــی
دارای
داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻨﺎﺳﻲ از
اﻃﻼﻋﺎت و
مــدرکﺔ ﻋﻠﻢ
رﺷﺘ

دﻛﺘﺮي در
داراي
هندوســتانزاده،
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻫﺎﺷﻢ
گــروه علــم
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲدانشــیار
ﻣﺪركماکنــون
ایشــان ه
اســت.
از دانشــگاه دهلــی
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت
اســت.
داﻧﺶبیرجنــد
دانشــگاه
شناســی
داﻧﺸﮕﺎه دﻫﻠﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲ از
اﻃﻼﻋﺎت و
دانﺔشﻋﻠﻢ
اطالعــات ورﺷﺘ
و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ اﺳﺖ .ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ،اﻃﻼعﺳﻨﺠﻲ
علمســنجی ،اطالعســنجی و ذخیــره و بازیابــی اطالعــات از جملــه عالیــق
اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻼﻳﻖﮔﺮوه ﻋﻠﻢ
داﻧﺸﻴﺎر
اﻛﻨﻮن
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲاﻳﺸﺎن ﻫﻢ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
ﺟﻤﻠﻪ
اﻃﻼﻋﺎت از
ویذﺧﻴﺮه و
پژوهشــی و
اســت.
اﺳﺖ.
داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ اﺳﺖ .ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ،اﻃﻼعﺳﻨﺠﻲ
و

و ذﺧﻴﺮه و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
اﺳﺖ.
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