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Abstract: The purpose of this study is to identify and determine standards
in Iranian digital libraries that are most widely used. The research method
is descriptive-analytic. The data gathering tool was a researcher-made
questionnaire. The questionnaire consisted of three parts: storage
standards, meta data standards, and interoperability protocols. The
questionnaire was presented to the research community and they were
asked to report on the use of any of the standards in their digital library.
The results indicated that the most commonly supported text files were
PDF (with 95% usage), JPEG (with 63.7% usage), MP3 (with 63.7%
usage) and AVI (with 45.5% usage) in storage standards part. In the area of
organization, the most commonly used standards were MARC (with 77.3%
usage) and Dublin Core (with 59.1% usage) in metadata standards part.
The METS metadata standard with 22.7% of the usage was in the next
place. In the meantime, the standard for the management of the PREMIS
(with 10% usage) was the lowest usage. In the information search/retrieval
standard section Z39.50 with 77.3% usage was considered the most
frequently used standard, and OAI (with 22.7% usage) and OAI-PMH
(with 9.1% usage) were regarded as the least frequently used standards,
respectively. Also, the results of the study showed that 95 percent of
Iranian digital libraries use in-house software and software support from
each standard has an effective role in using it by the library. The results
of the Chi-square test also revealed that university libraries use standards
more than other types of libraries.
Keywords: Digital Library, Library Standards, File Formats, Information
Organization Standards, Interoperability Protocols, Iran
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چكيــده :هــدف پژوهــش حاضــر شناســایی و تعییــن اســتانداردهای مــورد اســتفاده
در کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران اســت .روش پژوهــش پيمايشــي-تحلیلی و ابــزار
گــردآوري دادههــاپرسشــنامةمحقــق ســاخته بــود .در پرسشــنامة طراحیشــده
اســتانداردهای مربــوط بــه ســه بخــش ذخیرهســازی ،ســازماندهی و جس ـتوجو/
بازیابــی اطالعــات کــه بــا مــرور متــون و منابــع مرتبــط و بــا اعمــال نظــر  5نفــر
از متخصصــان اســتخراج شــده بــود ،در اختیــار جامعــة پژوهــش قــرار گرفــت و
از آنــان خواســته شــد دربــارة اســتفاده از هــر یــک از اســتانداردها در کتابخانــة
دیجیتالــی خــود گــزارش دهنــد .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه رایجتریــن فرمـت
فایلهــای پشتیبانیشــده در قالــب متنــی (پــیدیاف) بــا  95درصــد ،تصویــری
( )JPEGبــا  63/7درصــد ،صوتــی ( )MP3بــا  63/7درصــد ،ویدیوئــی ( )AVIبــا
 45/5درصــد اســتفاده اســت .در حــوزة ســازماندهی رایجتریــن اســتانداردهای
فــرادادة توصيفــي «مــارک» بــا  77/3درصــد و «دابلینکــور» بــا  59/1درصــد
اســتفاده بودنــد .اســتاندارد فــرادادة ســاختاری «متــس» بــا  22/7درصــد اســتفاده
در جایــگاه بعــدی جــای گرفــت .در ایــن میــان اســتاندارد فــرادادة مدیریتــی
«پرمیــس» بــا  9/1درصــد اســتفاده پایینتریــن میــزان کاربــرد را داشــت .در بخــش
اســتانداردهای جس ـتوجو /بازیابــی اطالعــات در ســطح کتابشــناختی  Z39.50بــا
 77/3درصــد اســتفاده پرکاربردتریــن شــناخته شــد و در ســطح تماممتــن  OAIبــا
 22/7درصــد و  OAI-PMHبــا  9/1درصــد اســتفاده ،پایینتریــن میــزان کاربــرد
را داشــتند .همچنیــن ،نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه  95درصــد کتابخانههــای
دیجیتالــی ایــران از نرمافــزار تولیــد داخــل اســتفاده میکننــد و پشــتیبانی نرمافــزار
از هــر اســتاندارد نقــش مؤثــری در اســتفاده از آن توســط کتابخانــه دارد .نتیجــة
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آزمــون مربــع کا نیــز نشــان داد کــه کتابخانههــای دانشــگاهی بیشــتر از ســایر انــواع کتابخانههــا از
اســتانداردها اســتفاده میکننــد.
كليدواژهها :کتابخانة دیجیتالی ،استانداردهای کتابخانهای ،استانداردهای ذخیرة اطالعات ،استانداردهای
سازماندهی اطالعات ،استانداردهای تبادل اطالعات ،ایران
 .1مقدمه

در ادامــة رونــد تکامــل ،توســعه ،و پیشــرفت کتابخانههــا در بســتر فناوریهــای نویــن اطالعاتی

جهــت نگهــداری و ارائــة هرگونــه مــدرک تماممتــن دیجیتالــی (اعــم از متــون ،تصاويــر ،مــواد
شــنيداري ،فيلمهــا و  )...کتابخانههــای دیجیتالــی بهصــورت مجموعــهاي از بيتهــاي رايانــهاي

تحقــق یافتنــد .قابلیتهایــی کــه فناوریهــای نویــن اطالعاتــی بــرای ایــن نــوع کتابخانههــا

فراهــم نمودنــد ،موجــب تولیــد ارزش افــزوده نســبت بــه کتابخانههــای ســنتی (فیزیکــی) گردیــده

اســت (نــوروزی و جعفریفــر  .)1393بــا وجــود ایــن ،بهمنظــور پاســخگویی بــه نیــاز جامعــة

اســتفادهکننده ،تســریع و تســهیل دسترســی بــه اشــیای محتوایــی ،هماننــد نســل پیشــین اعمــال

فراینــد مدیریــت اطالعــات ،در کتابخانههــای دیجیتالــی نیــز ضــروری اســت .بنابرایــن ،انســجام،
یکپارچگــی ،ارزیابــی و بهینهســازی فرایندهــا و اجــزای تشــکیلدهنده در هــر نظــام و محیــط

اطالعاتــی از جملــه کتابخانههــای دیجیتالــی نیازمنــد استانداردســازی اســت (علیپــور حافظــی

 .)1390در واقــع ،همزمــان بــا وابســتگی بــه فناوریهــا و منابــع شــبکهای ،کتابخانههــا بــه مجموعــة
وســیعی از تفاهمنامههــا و اســتانداردهای فناورانــه نیــز وابســته شــدند (Dahl, Banerjee & Spalti

 )2006و در همیــن راســتا ،تالشهــای گســتردهای از ســوی برخــی ســازمانهای معتبــر بینالمللــی

و کتابخانههــای بــزرگ دنیــا بــرای طراحــی و ایجــاد اســتانداردهای مرتبــط بــا حــوزة مدیریــت
اطالعــات در نســل جدیــد کتابخانههــا صــورت گرفــت .در تولیــد هــر یــک از اســتانداردها ســعی
بــر ایــن بــوده کــه ویژگیهــای اساســی کتابخانههــای دیجیتالــی ،از جملــه انســجام ،یکپارچگــی،

میانکنشپذیــری و حقــوق معنــوی پشــتیبانی شــوند .برخــی از ایــن اســتانداردها ،از ســازگاری
اســتانداردهای پیشــین مرتبــط بــا حــوزة مدیریــت اطالعــات پدیــد آمدنــد و برخــی دیگــر مبتنــی

بــر محیطهــای جدیــد بودنــد .از ســوی دیگــر ،ماهیــت کتابخانههــای دیجیتالــی  -وجــود انــواع
اشــیای محتوایــی در قالبهــای گوناگــون ،ایفــای کارکردهــای متعــدد ،بهرهمنــدی از شــبکههای

اطالعاتــی ،حجــم گســترده اطالعــات و  - ...ایجــاب میکنــد ،از طیــف وســیعی از اســتانداردها

اســتفاده شــود .همانطــور کــه «نــوروزی» بیــان میکنــد ،مفهــوم کتابخانــة دیجیتالــی زمانــی بــه
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بهکارگیری استانداردها (مورد مطالعه :کتابخانههای دیجیتالی ایران)    |   نوروزی و جعفریفر

عینیــت میرســد کــه اســتانداردهای الزم در آن پیادهســازی شــوند ( .)1392امــا همانگونــه

کــه «طاهــری» بیــان میکنــد در ایــران تالشهــای فکــری و اجرایــی محــدودی در شناســایی و
پیادهســازی اســتانداردهای بینالمللــی در حــوزة کتابخانــة دیجیتالــی انجــام شــده اســت؛ هرچنــد
کــه ایــن تالشهــای بســیار محــدود نیــز بــدون تفکــر اســتراتژیک و مدیریتــی و بــدون شــناخت

درســت از ویژگیهــای بومــی و وضعیــت کنونــی بودهانــد ()1391؛ ضمــن اینکــه در کنــار ایــن
مباحــث توجــه بــه اســتانداردهای الزم و بهرهگیــری از آنهــا نیــز ضرورتــی اجتنابناپذیــر در
زمینــة راهانــدازی و توســعة کتابخانههــای دیجیتالــی در ابعــاد مختلــف اســت.

هــر اســتانداردی قابلیتهــا و امتیــازات ویــژهای را بــرای یــک کتابخانــة دیجیتالــی فراهــم

میکنــد .از ایــن رو ،شناســایی انــواع اســتانداردهایی کــه در کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد ،موجــب میگــردد کــه وضعیــت بهرهگیــری از ایــن اســتانداردها در ابعــاد

مختلــف ذخیرهســازی ،ســازماندهی ،مدیریــت و ذخیــره /بازیابــی اطالعــات روشــن شــود .نتایــج
ایــن پژوهــش ایــن امــکان را خواهــد داد کــه نقــاط قــوت و ضعــف در ایــن زمینــه تبییــن شــود و در

نهایــت ،راه حلهــای الزم جهــت بهبــود شــرایط ارائــه گــردد .از ایـن رو ،پژوهــش حاضــر بررســی

میــزان بهرهگیــری از اســتانداردها را در کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران (شــامل ملــی ،دانشــگاهی،
تخصصــی /پژوهشــی ،عمومــی) مــد نظــر قــرار داده اســت .نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش میتوانــد
بــه افــراد مســئول در ایــن زمینــه کمــککنــد تــا قبــل از هرگونــه اقدامــیبتواننــد در برنامهریزیهــا

و انتخــاب خــود تصمیمــات بهتــری اتخــاذ کننــد.
 .2مسئلة پژوهش

طبــق یافتههــای «نبــوی» ،ظهــور كتابخانــة ديجيتالــي در ايــران بــا يــك وقفــة نســبتاً طوالنــي در

قیــاس جهانــی بــه اوايــل دهــة  1380برمیگــردد ( .)1385در واقــع ،بــر خــاف كتابخانههــای ســنتي
در ایــران ،كتابخانههــاي ديجيتالــي نوپــا بــوده و نیازمنــد پژوهــش بیشــتری اســت .از جملــة مهمتریــن

چالشهــای پیــش روی کتابخانــة دیجیتالــی در حــال حاضــر ،اســتاندارد نبــودن آنهاســت (نبــوی

و فتاحــی  .)1384همچنیــن ،همانگونــه کــه «نبــوی و فتاحــی» اشــاره دارنــد ،جامعــة علمــی کشــور
بــرای بحــث و پیشــبرد مباحــث علمــی ایــن حــوزه نیازمنــد مفاهیمــی صریــح و مــورد توافــق همــگان
اســت .از جملــة ایــن توافقــات هماهنگــی در زمینــة اســتانداردهای مــورد اســتفاده در کتابخانــة
دیجیتالــی اســت ( .)1386یافتههــای «علیپــور حافظــی ،رمضانــی و مؤمنــی» نیــز نشــان داد کــه

حــوزة موضوعــی اســتانداردهای کتابخانههــای دیجیتالــی جــزو خالءهــای پژوهشــی مطالعــات
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کتابخانههــای دیجیتالــی در ایــران اســت ( .)1396همانگونــه کــه «جنــوی و بابالحوائجــی»

بیــان میکننــد ،کمتوجهــی بــه مســئلة بهکارگیــری اســتانداردها و استانداردســازی کتابخانههــای

دیجیتالــی ســبب شــده اســت کــه کتابخانههــای دیجیتالــی ایرانــی ضمــن عــدم رشــد و توســعة
مطلــوب ،فاقــد عملکــردی موفــق باشــند ( .)1393در واقــع ،اســتانداردهای کتابخانههــای دیجیتالــی
بــا بهکارگیــری روی ّـهای واحــد بــرای تولیــد ،ثبــت ،ذخیــره ،ســازماندهی و مبادلــة اطالعــات ایــن

امــکان را فراهــم میکننــد کــه بتــوان بهآســانی و بــهشــیوهای دلخــواه از منابــع اطالعاتــی بهــره

بــرد.

ت و در ســالهای اخیــر
از دهــة  ،1990شــمار اینگونــه اســتانداردها در جهــان افزایــش یاف ـ 

همــگام بــا پیشــرفت ســریع فنــاوری ،اســتانداردهای جدیــدی پدیــد آمدنــد« .نبــوی و فتاحــی» بیــان
میکننــد کــه هرچنــد اینگونــه اســتانداردها فــراوان هســتند ،امــا مشــکل اصلــی «نبــو ِد اتفــاق نظــر»

دربــارة زمــان و چگونگــی کاربــرد ایــن اســتانداردها در کتابخانههــای دیجیتالــی اســت .راهــکار
نیــز آن اســت کــه نمونههــای موفــق کتابخانههــای دیجیتالــی در کشــور شناســایی و شــیوة کاری

آنهــا مــورد توجــه قــرار گیــرد ( .)1384از ایــن رو ،پژوهــش حاضــر بــر آن شــد تــا بــا یــک

دســتهبندی جامــع مبتنــی بــر معیارهــای برگرفتــه از متــون و منابــع ،اســتانداردهای مــورد اســتفاده در
نمونههــای موفــق کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران را در زمینــة تولیــد ،ثبــت ،ذخیــره ،ســازماندهی

و جس ـتوجو /بازیابــی اطالعــات معرفــی نمایــد تــا جایــگاه اســتانداردهای مــورد مطالعــه تبییــن
گــردد .هــدف دیگــر پژوهــش ،شناســایی پرکاربردتریــن اســتانداردهای ایــن حــوزه در کشــور و

بیــان کارکردهــا و مقایســه بیــن آنهــا و بیــان برتریهــا و ویژگیهــای هــر یــک اســت تــا بتوانــد

راهنمــای عملــی بــرای کتابــداران دیجیتالــی ایــران در زمــان انتخــاب ،جهت اســتفاده از اســتانداردها

بــرای کتابخانههایشــان باشــد و بــر اســاس تعییــن وضعیــت میــزان بهرهگیــری از انــواع اســتانداردها

در کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران نقــاط قــوت و ضعــف موجــود در ایــن حــوزه مشــخص شــود
و راهکارهــای الزم جهــت بهبــود وضعیــت ارائــه گــردد .بنابرایــن ،مســئلة اصلــی پژوهــش حاضــر،

چگونگــی وضعیــت بهکارگیــری اســتانداردها در کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران اســت .بدیهــی

اســت کــه کمتوجهــی در بهکارگیــری اســتانداردها در کتابخانههــای دیجیتالــی موجــب رکــود

ایــن کتابخانههــا خواهــد شــد.
 .3پیشینة پژوهش

بهمنظــور شناســایی متــون مرتبــط ،کلمــات کلیــدی ماننــد کتابخانــة دیجیتالــی ،اســتانداردهای
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کتابخانــهای ،کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران ،فرمتهــای ذخیــرة اطالعــات و نظایــر آنهــا در
پایگاههایــی همچــون پایگاههــای اطالعاتــی داخلــی ماننــد «کتابخانــة ملــی»« ،پایــگاه مجــات
نــور»« ،پرتــال جامــع علــوم انســانی»« ،پایــگاه مجــات ایــران»« ،پایــگاه ویراســاینس» 1مــورد

جسـتوجو قــرار گرفــت .همچنیــن ،بــرای جسـتوجو در پایگاههــای اطالعاتــی مرتبــط خارجــی
اصطالحاتــی ماننــد:

Digital library, Libraries standards, Iranian digital libraries, Metadata

و نظايــر آنهــا در وب« ،گــوگل اســکوالر» 2و پايگاههــاي مهــم (از جملــه «امرالــد»« ،ســاینس

دایرکــت»« ،وایلــی»« ،ســاجپاب» و «اشــپرینگر») 3مــورد جســتوجو قــرار گرفــت .بــا توجــه بــه

بررســیهای صورتگرفتــه در رابطــه بــا موضــوع پژوهــش معلــوم شــده کــه پیشــینههایی کــه
بهطــور جامــع بــه ایــن موضــوع پرداختــه باشــند ،انــدک هســتند .بــا ایــن حــال ،مــواردی را میتــوان

یافــت کــه بــهلحــاظ ارتبــاط بــا بخشــی از موضــوع و شــیوة کار مرتبــط باشــند کــه در ادامــه بیــان
میشــوند.

ن سیســتمهای اطالعاتــی کتابخانههــای دیجیتالــی
«علیپــور حافظــی» نحــوة مبادلــة اطالعــات بیـ 

در ایــران را بــ ه شــیوة پیمایشــی بررســی کــرد .یافتههــای وی نشــان داد کــه ذخیرهســازی منابــع

متنــی بیــش از ســایر مــوارد بــرای کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران اهمیــت دارد .همچنیــن ،جهــت

توصیــف منابــع کتابخان ـهای از فــرادادة توصیفــی بــا اســتفاده از قالــب «مــارک» 4اســتفاده میشــد.
امــکا ن جســتوجو /بازیابــی در حــدود  72درصــد بــرای جامعــة مــورد مطالعــه بــا اســتفاده از

 Z39.50فراهــم شــده بــود (« .)1388دلیلــی صالــح» نیــز بهمنظــور مطالعــة تطبیقــی عناصــر فــرادادهای

نرمافزارهــای کتابخانــة دیجیتالــی «پارسآذرخــش» و «ســیمرغ» بــا عناصــر فــرادادهای اســتاندارد

«دابلیــن کــور» 5و «مــارک  6»21بـه روش پیمایشــی-تحلیلی نشــان داد کــه «ســیمرغ» در زمینــة تطابــق
بــا «مــارک  »21در وضعیــت مطلوبتــری قــرار دارد ،امــا در مــورد تطابــق بــا «دابلیــن کــور»،
«پارسآذرخــش» بهتــر عمــل کــرده بــود و نتیجــه گرفــت کــه هیچکــدام از نرمافزارهــا بهطــور

کامــل بــا «دابلیــن کــور» و «مــارک  »21مطابــق نیســتند ( .)1389در پژوهشــی دیگــر «رســولی

جامبــری» ب ـ ه روش پیمایشــی توصیفــی و تحلیلــی ابتــدا بــه شناســایی عناصــر مــدل مرجــع نظــام
اطالعاتــی آرشــیوی بــاز «اُاِیآیاِس» 7پرداخــت و در نهایــت 135 ،عنصــر را شناســایی کــرد و

دیــدگاه  20نفــر از متخصصــان «ســازمان اســناد و کتابخانــة ملــی جمهــوری اســامی ایــران» را در
3. Emerald, Science Direct, Wiley, SagePub, Springer

2. Google Scholar

1. Virascience

6. MARC 21

5. Doblin Core

4. MARC

)7. Open Archival Information System (OAIS
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حــوزة حفاظــت دیجیتالــی کــه بــا مــدل «اُاِیآیاِس» آشــنایی داشــتند ،در زمینــة اهمیــت هــر یــک

از  135عنصــر شناساییشــده بررســی نمــود .یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه  89عنصــر
از  135عنصــر موجــود در پرسشــنامه بــرای ارائــة الگــوی پیشــنهادی بــرای مدیریــت عکسهــای

دیجیتالــی آرشــیو ملــی ایــران از ســوی جامعــة آمــاری برگزیــده شــدهاند و در ایــن میــان مهمتریــن

عنصــر ،ایجــاد فــرادادة توصیفــی اســت (« .)1390عربگــری» بهمنظــور بررســی میــزان بهرهگیــری از
اســتانداردهای فــرادادهای در ذخیرهســازی نســخههای خطــی موجــود در پایگاههــای نســخههای

خطــی فارســی و نــوع و فراوانــی ایــن اســتانداردها در فراینــد دیجیتالســازی ایــن پایگاههــا جامعــة
پژوهــش را کــه شــامل اســتانداردهای فــرادادهای رکوردهــای موجــود در پایگاههــای نســخههای

خطــی از جملــه  TEI ،Doblin Core ،MODS ،METSو  PREMISبــود ،ب ـ ه روش پیمایشــی بررســی
کــرد .یافتههــای وی نشــان داد کــه  MODS ،Doblin Core ،METSبهترتیــب ،دارای بیشــترین
فراوانــی بــوده اســت .از میــان  3اســتاندارد فــرادادهای اســتفاده شــده در پایگاههــای نســخههای

خطــی فارســی ،اســتاندارد فــرادادهای «متــس» 1بــا بیشــترین فراوانــی در ایــن پایگاههــا ،بهعنــوان

دومیــن اســتاندارد پرکاربــرد در کل پایگاههــای نســخههای خطــی بــود (« .)1391صمیعــی» در
مقالــة پژوهشــی خــود بــا عنــوان «فــرادادة حفاظــت و تطابــق آن بــا اســتاندارد الگــوی مرجــع سیســتم
اطالعاتــی آرشــیوی بــاز ( »)OAISبــه روش کتابخان ـهای و «دلفــی» بــه مطالعــه و شناســایی عناصــر

فــرادادة حفاظــت در ســه طــرح تحقیقاتــی ســیدارز ،2کتابخانــة ملــی اســترالیا ،و ندلیــب ،3و میــزان
تطابــق آن بــا عناصرالگــوی اطالعاتــی اســتاندارد «اُاِیآیاِس» پرداخــت .یافتههــای وی نشــان داد

کــه «کتابخانــة ملــی اســترالیا» بهطــور ضمنــی از «اُاِیآیاِس» تبعیــت میکنــد .هــر ســه طــرح،
یاِس»
رویکردشــان تمرکــز بــر مؤلفههــای اطالعــات منشــأ و بازنمایــی مــدل اطالعاتــی «اُاِیآ 

اســت و بــه دیگــر انــواع اطالعــات الگــوی اطالعاتــی «اُاِیآیاِس» ماننــد اطالعــات توصیفــی و

یــا بســتهبندی و اطالعــات توصیفــی حفاظــت (از قبیــل اطالعــات مرجــع ،محتــوا و تثبیــت) بســیار
محدودتــر پرداختهانــد .وی در پایــان نتیجــهگرفــت کــه اســتفاده از یــک اســتاندارد فــرادادة

حفاظــت نظیــر «پرمیــس» و بومیســازی آن در هــر کشــور الزامــی اســت ( .)1391از ســوی دیگــر

«پــردل ،ســیفی ،و نوکاریــزی» بــا هــدف بررســی نقــش مؤلفههــای نظریــة اشــاعة نوآوریهــای
)2. CEDARS (CURL Exemplars in Digital Archive S

1. METS

)3. NEDLIB (Networked European Deposit Library

طرحهــای مذکــور برنامــة بررســی مســائل مربــوط بــه آرشیوســازی پایــدار ،حفاظــت و شــیوههای دســتیابی بــه منابــع
و فــرادادة حفاظــت هســتند.
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«راجــرز» و مؤلفــة آمادگــی ســازمان بــر اتخــاذ «پرمیــس» بــهروش پیمایشــی دیــدگاه  19نفــر از

صاحبنظــران مهمتریــن کتابخانههــای کشــور را کــه دارای محتــوای رقومــی در کنسرســیوم
محتــوای ملــی بودنــد ،مــورد پژوهــش قــرار دادنــد .یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه اســتفاده

از «پرمیــس» بــا ارزشهــای متــداول ،تجربیــات گذشــته و نیازهــای اســتفادهکنندگان بالقــوه

ســازگاری مطلوبــی دارد (.)1394

در مــورد پیشــینههایی کــه در خــارج کشــور تــا حــدودی بــه موضــوع پژوهــش نزدیــک

بــود ،میتــوان بــه «کان» اشــاره کــرد کــه در مطالعــة خــود بـ ه شــیوة پیمایشــی بــه ترســیم اقدامــات

صورتگرفتــه در کتابخانههــای آمریــکا در مســیر دیجیتالیشــدن پرداخــت .یافتههــای پژوهــش

وی مبیــن آن بــود کــه ســاخت مجموعههــای دیجیتــال خــوب ماحصــل یــک کار مشــترک
اســت و در آمریــکا یــک ســوم از کتابخانههــای دانشــگاهی و یــک چهــارم از کتابخانههــای

عمومــی در ایــن فراینــد همــکاری دارنــد .از ســویی ،ایــن مطالعــه نشــان داد کــه کتابخانههــا

نیازمنــد پیادهســازی سیاســتهای مربــوط بــه اســتانداردهای حــوزة منابــع دیجیتالــی هســتند.
از اهــم اســتانداردهای پرکاربــرد در ایــن کشــور عبارتانــد از

Core

،EAD ،RDF ،Doblin

 OAI ،MARC ،HTML ،XML ،SGMLو « .)Quan 2004( OAI-PMHایســیلوا ،گانکالــوز و لینــدر»

بــا اســتفاده از آزمــون آمــاری «کروســکال-والیس» 1بــه ارزیابــی کاربرمحــور خدمــات جدیــد

خودآرشــیوی کتابخانــة دیجیتالــی علــوم رایانــة برزیــل پرداختنــد .آنهــا بــرای ایــن کار بــا ســه
نرمافــزار دسترســی آزاد «دیاســپیس»« ،2ایپرینــت» 3و «کپلــر» 4از جنبههــای گوناگــون از جملــه
از لحــاظ قالــب پیشفــرض بــرای فــراداده و اســتاندارد مــورد اســتفاده جهــت مبادلــة اطالعــات بــه

مقایســه میــان خدمــات خودآرشــیوی ایــن کتابخانــه پرداختنــد .یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه
قالــب پیشفــرض بــرای فــراداده در هــر چهــار نرمافــزار مــورد بررســی «دابلیــن کــور» بــوده و از
اســتاندارد  OAI-PMHجهــت مبادلــة اطالعــات بهــره گرفتـه شــده اســت (e Silva, Gonçalves, and

« .)Laender 2007انــدرو ،آســلین ،و میزانــاف» بــه مقایســة  10نرمافــزار کتابخانــة دیجیتالــی مــورد

اســتفاده در کشــور فرانســه پرداختنــد .از ایــن رو ،پرسشــنامهای مشــتمل بــر  160پرســش بــرای 10

شــرکت نرمافــزاری مــورد مطالعــه ارســال گردیــد .نتایــج پژوهــش از وضعیــت مطلــوب جامعــة

پژوهــش در شــش زمینــة مــورد مطالعــه (بهکارگیــری فنــاوری وب  ،2مدیریــت کاربــران ،قابلیــت
3. EPrints

2. DSpace

1. Kruskal–Wallis test
4. Kepler
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همــکاری ،موتــور جس ـتوجو ،بهکارگیــری فــراداده و مدیریــت منابــع) خبــر داد .در ایــن میــان
در بخــش اســتانداردهای فــراداهای هــر  10نرمافــزار از اســتانداردهای ،MARC ،MODS ،METS

 Doblin Core ،EADو  TEIبهــره گرفتــه بودنــد (« .)Andro, Asselin, and Maisonneuve 2012بیــو

و پــارک» نیــز در مطالعــة خــود بــه ارزیابــی کیفیــت مخــزن فــرادادة «کتابخانــة دیجیتالــی علــوم

ملــی آمریــکا» 1پرداختنــد .بدیــنمنظــور 1311168پرونــدة فــرادادة هســتة «دابلیــن کــور» کــه از

نوامبــر ســال  ،2005بــا اســتفاده از پروتــکل آرشــیوهای بــاز 2جهــت واگــذاری و برداشــت از مخــزن

فــراداده اســتفادهشــده بودنــد ،بهعنــوان جامعــة پژوهــش انتخــاب و در یــک پایــگاه دادة «اکســل»

3

مبتنــی بــر جدولبنــدی جامــع از تمــام عناصــر «دابلیــن کــور» بارگــذاری شــدند .معیارهــای ارزیابــی
کیفیــت مبتنــی بــر فــراداده در زمینههــای فرکانــس ،ثبــات ،کاملبــودن ،دقــت و اضافــات محلــی

ارائهدهنــدگان داده بــود و در پایــان گزارشــی از نتایــج حاصــل از جدولبنــدی و ارزیابــی کیفیــت

فــراداده ارائــه شــد و نشــان داد کــه جهــت مبادلــة اطالعــات از پروتــکل  OAI-PMH 2اســتفاده

میشــود و شــش عنصــر توصیــف ،موضــوع ،عنــوان ،شناســة افــزوده ،نــوع و مؤلــف مهمتریــن

عناصــر «دابلیــن کــور» بودنــد کــه در اکثــر مــوارد جهــت جسـتوجو و بازیابــی فــراداده اغلــب از
اصطالحــات جاسازیشــده در ایــن فیلدهــا بهــره گرفتــه شــده بــود (« .)Bui and Park 2013ریختــر و

میلــروا» در پژوهــش خــود اقدامــات صورتگرفتــه در زمینــة توســعة کتابخانههــای کشــور «چــک»
را طــی ســالهای  2013-1990مــورد بررســی قــرار دارنــد .یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه

در ایــن کشــور از ســال  ،1995ده میلیــون مــدرک اســکن شــده و  1/75میلیــون مــدرک بــه فرمــت
اســتاندارد تبدیــل شــده اســت .در طــول دهــة  1990کتابخانــة ملــی ایــن کشــور ،کتابخانههــا را بــه
5
اســتفاده از قواعــد فهرستنویســی «اِیایســیآر 4»2و فرمــت تبــادل کتابشــناختی «یونیمــارک»

تشــویق کــرده و در ایــن دهــه بــرای مبادلــة اطالعــات از  Z39.50بهــره گرفتــه شــده بــود .در حــال

حاضــر ،فرمــت غالــب در ایــن کشــور «مــارک  »21اســت (.)Richter and Millerova 2014

در ادامــه ،جهــت رعایــت اختصــار در ارائــة مطالــب ،برخــی منابــع مــورد اســتفاده بــرای

تدویــن پرسشــنامه در قالــب جــدول  ،1درج میگــردد:
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)2. Open Archives Initiative Protocol (OAIP

)1. National Science Digital Library (NSDL

5. Bibliographic exchange UNIMARC

3. Excel

4. AACR2

بهکارگیری استانداردها (مورد مطالعه :کتابخانههای دیجیتالی ایران)    |   نوروزی و جعفریفر

جدول  .1پیشینههای پژوهش
هدف

مؤلف
Li and Banach
)(2011

یافتهها

ارزیابی فعالیتهای جاری مخازن
با بررسی  72کتابخانة پژوهشی آمریکا مشخص
نگهداری دیجیتال کتابخانههای پژوهشی شد که رایجترین فرمت فایلهای پشتیبانیشده
در قالب متنی؛  ،PDFتصویری؛  TIFFو ،JPEG
صوتی؛  AIFFو  ،WAVEویدئویی؛  AVIاست.

Qarabolaq, et al.

تعیین جایگاه  PREMISدر مدیریت
اطالعات

 PREMISنقش تعیینکنندهای در بهینهسازی
مدیریت اطالعات دارد.

)Chuttur (2014

بررسی استاندارد فرادادهایDublin Core

نتایج نشان داد که استفاده از سوابق فراداده در
هنگام ایجاد  DCبستگی به انواع اطالعات مورد
استفاده (یعنی تعاریف و دستورالعملها) دارد.

عربی ()1394

حوزة استانداردهای کتابخانة دیجیتالی از جمله
ترسيم نقشة دانش مطالعات كتابخانة
ديجيتالي بر اساس كنفرانسهاي بينالمللي موضوعاتی است که مورد توجه مطالعات
کنفرانسهای بینالمللی قرار نگرفته است.
۲۰۱۳-۲۰۰۰

)(2013

)(DC

اسدی ،نورمحمدی بررسی وبگاه دانشگاه شاهد از نظر
نتایج حاکی از آن بود که در طراحی وبگاه
و سعادت شاملو
سازگاری با استانداردهای فرادادهای ( ،DCدانشگاه شاهد از استانداردهای فرادادهای استفاده
()1395
نشده است که ناشی از عدم شناخت طراحان
 MARC XMLو )...
وبگاهها از ساختار و اهمیت این عناصر بود.
ایزدی ،ناخدا و
فهیمنیا ()1395

تشخیص مناسبتترین استاندارد فرادادهای  EADبهعنوان مناسبترین استانداردهای
توصیف منبع جهت استفاده در نرمافزارهای فرادادهای توصیفی شناخته شد.
آرشیوی

بررســی پیشــینهها در زمینــة کتابخانههــای دیجیتالــی نشــان میدهــد کــه هــر یــک از آنهــا

تنهــا طیــف مشــخصی از اســتانداردها را مــورد توجــه قــرار دادهانــد .در صورتــی کــه پژوهــش حاضر

ســعی دارد بــا رویکــردی جامعتــر اســتانداردها را مــورد بررســی قــرار دهــد .همچنیــن ،بــا توجــه بــه
اینکــه آمریــکا پیشــرو کتابخانــة دیجتالــی در جهــان اســت ،پیشــینههای پژوهــش نشــان داد کــه

تنــوع اســتانداردهای مــورد اســتفاده در ایــن کشــور بیشــتر از ســایر استانداردهاســت و بســیاری از
اســتانداردهایی کــه در آمریــکا بهصــورت عملیاتــی پیادهســازی و مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد،

اســتفاده از آنهــا در ایــران در پژوهشهــای داخلــی پیشــنهاد شــده اســت و اســتانداردهای جدیدتــر
هنــوز در ایــران بهصــورت گســترده ب ـهکار گرفتــه نمیشــوند.
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 .4روش پژوهش

پژوهــش حاضــر از نــوع کاربــردی اســت کــه بــهروش پيمايشــي-تحلیلی صــورت گرفتــه

اســت .جامعــة پژوهــش را کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران تشــکیل میدهنــد کــه بــر اســاس

تعریــف «فدراســیون جهانــی کتابخانــة دیجیتالــی» ( ،)1999دارای خطمشــي خاصــی بــوده و بــا
بهرهگيــري از كاركنــان متخصــص ،منابــع اطالعاتــي ديجيتــال را گــردآوري و يــا توليــد كــرده،

بــهشــكل ديجيتالــي ذخيــره ،ســازماندهي و از طريــق ارائــة خدمــات بــه كاربــران خــود اشــاعه
ميدهنــد ( .)Digital Library Federation 1999ايــن كتابخانههــا شــامل كتابخانههايــي هســتند كــه

از نرمافزارهــاي كتابخانههــاي ديجيتالــي ماننــد «نوســا»« ،پارسآذرخــش»« ،تبیــان»« ،پروانپــژوه»،

«پيــام مشــرق» و  ...اســتفاده ميكننــد و یــا اینکــه داراي نرمافزارهــاي خــود ســاختهاند .پــس از

ل آمــده ،فهرســت اولیــهای از کتابخانههــای دیجیتالــی در ســطح کشــور از
بررســيهاي بهعمــ 
انــواع مختلــف (عمومــی ،تخصصــی /پژوهشــی ،دانشــگاهی ،ملــی) تهیــه و در اختیــار پنــج نفــر

از متخصصــان حــوزة کتابخانههــای دیجیتالــی 1قــرار گرفــت .از متخصصــان خواســته شــده بــود
کــه در انتخــاب کتابخانههــای مــورد مطالعــه نــوع نرمافــزار مــورد اســتفاده و حــوزة موضوعــی

کتابخانههــا نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد و تــا حــد ممکــن بــه پراکندگــی جغرافیایــی در ســطح
ملــی نیــز توجــه شــود .در نهایــت ،بــر اســاس نظــر متخصصــان و مطابــق بــا اهــداف پژوهــش22 ،

کتابخانــة دیجیتالــی ایــران بهعنــوان جامعــة پژوهــش انتخــاب شــدند 2کــه عبارتانــد از« :کتابخانــة

ملــی جمهــوری اســامی ایــران»« ،مجلــس شــورای اســامی ایــران»« ،مؤسســة تحقیقاتــی انســتیتو

پاســتور»« ،دانشــگاه شــهید بهشــتی»« ،پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات (مرکــز تحقیقــات
مخابــرات)»« ،پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران (ایرانــداک)»« ،پژوهشــگاه دانشهــای

بنیــادی»« ،دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن طوســی»« ،آســتان قــدس رضوی»« ،آســتان مقــدس حضرت
معصومــه (س)»« ،تبیــان»« ،جامعهالمصطفــی»« ،دانشــگاه ادیــان و مذاهــب»« ،دانشــگاه اميركبيــر»،
«ســازمان اســناد و مــدارک اســامی»« ،کتابخانــه آیتاهللالعظمــی بروجــردی»« ،دانشــگاه سیسســتان

و بلوچســتان»« ،دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد»« ،کتابخانــة زبانهــای خارجــی و منابــع اســامی
 .1منظــور از متخصصــان 5 ،نفــر از خبــرگان حــوزة کتابخانههــای دیجیتالــی بودنــد کــه  2نفــر از آنهــا در زمینــة تألیــف
و تدریــس در حــوزة کتابخانــة دیجیتالــی دارای ســابقه بودنــد؛  2نفــر از مدیــران ارشــد شــرکتهای نرمافــزاری
کــه در زمینــة تولیــد نرمافزارهــای کتابخانههــای دیجیتالــی فعالیــت داشــتهاند؛ و یــک نفــر کارشــناس کــه بهطــور
مســتقیم و مؤثــر در ایجــاد و توســعة کتابخانــة دیجیتالــی حضــور فعــال داشــت.
 .2بهعلت عدم همکاری ،برخی از کتابخانهها از جامعة آماری حذف شدند.
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(وابســته بــه مؤسســة تحقیقاتــی آیتاهللالعظمــی سیســتانی دفتــر قــم)»« ،دانشــگاه بینالمللــی امــام

رضــا (ع)»« ،دانشــگاه امــام صــادق (ع)» و «نورلیــب» کــه در نتیجــة مراجعــه و بررســی نرمافزارهــای
مــورد اســتفاده جامعــة پژوهــش مشــخص شــد کــه در مجمــوع از  7تولیدکننــدة متفـ ِ
ـاوت نرمافــزار

شــامل «پارسآذرخــش» (بــا  45/5درصــد اســتفادهکننده (بیشــترین تعــداد کاربــر))« ،ســیمرغ» (بــا

 27درصــد اســتفادهکننده)« ،پروانپــژوه» (بــا  9درصــد اســتفادهکننده) و «فــدورا»« ،1تبیــان»« ،پیــام
ت کــه تقریب ـاً 95
مشــرق» و «نــور» هــر کــدام بــا  4/5درصــد اســتفادهکننده بهــره گرفتــه شــده اس ـ 

درصــد آنهــا تولیدکننــدگان ایرانــی نرمافــزار کتابخانــة دیجیتالــی هســتند .دادههــای مــورد نیــاز
پژوهــش بــا اســتفاده از پرسشــنامة محقــقســاخته مبتنــی بــر مــرور متــون و پیشــینهها تنظیــم گردیــد

2

و بــرای تعییــن روايــي آن از نظــرات متخصصــان حــوزه طــی چنــد مرحلــه اســتفاده بــه عمــل آمــد
و در مــوارد الزم از نظــرات تولیدکننــدگان نرمافزارهــا نیــز اســتفاده شــد .جهــت تجزیــه و تحلیــل

دادههــا بــا اســتفاده از نرمافــزار «اسپــیاساس» 3در دو ســطح آمــار توصیفــی (جــدول توزیــع

فراوانــی و درصــد فراوانــی) و آمــار اســتنباطی (آزمــون مربــع کا) 4صــورت گرفــت.
 .5پرسشهای پژوهش

1 .1جهــت تولیــد و ذخیرهســازی منابــع در کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران از کــدام اســتانداردها
بهــره گرفتــه میشــود؟

2 .2جهــت ســازماندهی و مدیریــت محتــوا در کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران از کــدام اســتانداردها
بهــره گرفتــه میشــود؟

3 .3جهــت جسـتوجو /بازیابــی اطالعــات در کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران از کــدام اســتانداردها
بهــره گرفتــه میشــود؟

1. Fedora

 .2ذکــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه دســتهبندی اســتانداردها در پژوهــش حاضــر بعــد از بررســی منابــع مختلــف
از جملــه کتابهــای چــاپ داخــل در حــوزة اســتانداردهای کتابخانــة دیجیتالــی از جملــه .1کتابخانــة دیجیتــال:
مبادلــة اطالعــات (علیپــور حافظــی)1390 ،؛ فنــاوری اطالعــات ،ارتباطــات و شــبکهها :اســتانداردها و پروتکلهــا
(فتاحــی و نبــوی )1386؛  .3مبانــی نظــری ،محتــوا ،ســاختار ،ســازماندهی اســتانداردها و هزینههــا (همــراه بــا نگاهــی
بــه برخــی کتابخانههــای دیجیتالــی خارجــی و داخلــی) (نبــوی و فتاحــی  .4 )1384محتــوای دیجیتــال؛ مفاهیــم و
ابتــکار عملهــا (علیدوســتی  )1388و  ...در نهایــت ،بــر اســاس ســاختار ارائهشــده در کتــاب)Witten et al. 2010( :
 How to Build a Digital Libraryصــورت پذیرفــت.
4. Chi- square

3. SPSS
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4 .4در کــدام نــوع از کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران ،از اســتانداردهای مرتبــط بیشــتر اســتفاده
میشــود؟

 .6تجزیه و تحلیل یافتهها

در این قسمت پاسخ جامعة پژوهش به سؤاالت ارائه میگردد:

1 .1جهــت تولیــد و ذخیرهســازی منابــع در کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران از کــدام اســتانداردها
بهــره گرفتــه میشــود؟

بــرای اینکــه اســتانداردهای مــورد اســتفاده در بخــش تولیــد و ذخیرهســازی منابــع در

کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران شناســایی شــود ،میــزان بهرهگیــری از اســتاندارهای تولیــد و

ذخیرهســازی جهــت ذخیــرة فایلهــای متنــی ،فایلهــای تصویــری ،فایلهــای صوتــی ،فایلهــای
ویدیوئــی در کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران بررســی شــد کــه نتایــج آن در جــداول  2تــا  5ذکــر

شــده اســت.

جدول  .2استانداردهای مورد استفاده در تولید و ذخیرهسازی منابع متنی کتابخانههای دیجیتالی ایران
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استانداردهای ذخیرهسازی منابع متنی

فراوانی

درصد

)Portable Document Format (PDF

20

95

)US Department of Defense Standard (DOC

11

50

Text file (TXT) format

10

45/5

HTML file format

8

36/4

XML document

8

36/4

)Rich Text Format (RTF

7

32

SGML

3

14

Htm

3

14

Chm format

1

4/5

Mht

1

4/5

Chm

1

4/5

سایر )(djvu ,docx, odt, xls, xlsx, ppt, pptx

1

4/5
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بــر اســاس دادههــای جــدول  ،2در تمامــی کتابخانههــای دیجیتالــی مــورد مطالعــه

ذخیرهســازی «منابــع متنــی» انجــام میگیــرد و بیشــترین تنــوع در اســتفاده از اســتانداردها در بخــش

ذخیرهســازی مربــوط بــه ایــن بخــش اســت .فرمــت ذخیرهســازی  PDFبــه میــزان  95درصــد
اســتفاده از ســوی جامعــة پژوهــش ،بیشــترین کاربــرد را در کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران دارد و

فرمــت ذخیرهســازی  DOCبــا  50درصــد و  TXTبــا  45/5درصــد اســتفاده در جایگاههــای بعــدی

قــرار گرفتنــد .در ادامــه ،در جــدول  ،3اســتانداردهای مــورد اســتفاده در تولیــد و ذخیرهســازی
فایلهــای تصویــری کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران ارائــه شــده اســت.

جدول  .3استانداردهای مورد استفاده در تولید و ذخیرهسازی فایلهای تصویری کتابخانههای دیجیتالی
ایران
استانداردهای ذخیرهسازی منابع تصویری

فراوانی

درصد

)Joint Photographic Experts Group (JPEG

14

63/7

)Portable Document Format (PDF

12

57

)Graphics Interchanged Format (GIF

9

43

)Portable Network Graphics (PNG

7

33

)Tagged Image File Format (TIFF

6

27/3

)Bitmap Image Files (BMP

4

19

RAW

1

45

بیپاسخ

1

4/5

بــر اســاس نتایــج جــدول  ،3در کتابخانههــای دیجیتالــی مــورد مطالعــه ذخیرهســازی

«منابــع تصویــری» انجــام میگیــرد 63/7( JPEG .درصــد) 57( PDF ،درصــد) و  43( GIFدرصــد)

بهترتیــب در شــمار کاربردیتریــن اســتانداردهای ایــن حــوزه شــناخته شــدند .در ادامــه ،در جــدول

 ،4اســتانداردهای مــورد اســتفاده در تولیــد و ذخیرهســازی فایلهــای صوتــی کتابخانههــای

دیجیتالــی ایــران ارائــه شــده اســت.
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جدول  .4استانداردهای مورد استفاده در تولید و ذخیرهسازی فایلهای صوتی کتابخانههای دیجیتالی ایران
استانداردهای ذخیرهسازی فایلهای صوتی

فراوانی

درصد

)Stands for Moving Picture Experts Group Layer-3 Audio (MP3

14

63/7

)Waveform Audio File Format (WAV

11

50

)Wireless Messaging API (WMA

5

22/7

)audio file format (AU

3

14

)Audio Coding 3 (AC3

3

14

هیچکدام (ذخیرهسازی فایلهای صوتی در کتابخانه صورت نمیگیرد)

3

14

)Audio Interchange File Format (AIFF

2

9/1

و غیره (در صورت استفاده از موردی غیر از موارد ذکرشده لطفاً نام ببرید) Rm

1

4/5

بیپاسخ

1

4/5

یافتههــای جــدول  ،4نشــان میدهــد کــه در بخــش تولیــد و ذخیرهســازی فایلهــای صوتــی

بهترتیــب MP3 ،بــا  63/7درصــد WAV ،بــا  50درصــد و  WMAبــا  22/7درصــد اســتفاده بیشــترین

کاربــرد را در کتابخانههــای دیجیتالــی مــورد مطالعــه در بخــش تولیــد و ذخیرهســازی فایلهــای
صوتــی داشــتهاند .در ایــن میــان در  14درصــد جامعــة پژوهــش ذخیرهســازی فایلهــای صوتــی

صــورت نمیپذیــرد .در ادامــه ،در جــدول  ،5اســتانداردهای مــورد اســتفاده در ذخیرهســازی
فایلهــای ویدیوئــی کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران ارائــه شــده اســت.

جدول  .5استانداردهای مورد استفاده در تولید و ذخیرهسازی فایلهای ویدیوئی کتابخانههای دیجیتالی
ایران
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استانداردهای ذخیرهسازی فایلهای ویدیوئی

فراوانی

درصد

)Audio Video Interleave (AVI

10

45/5

)Moving Picture Experts Group (MPEG

9

41

MP4

8

36/4

GIF

6

27/3

MOV

5

22/7

بهکارگیری استانداردها (مورد مطالعه :کتابخانههای دیجیتالی ایران)    |   نوروزی و جعفریفر

استانداردهای ذخیرهسازی فایلهای ویدیوئی

فراوانی

درصد

هیچکدام (ذخیرهسازی فایلهای ویدیوئی در کتابخانه صورت نمیگیرد)

5

22/7

)Shock wave Format (SWF

3

13/7

)QuickTime File Format (QTFF

2

9/1

)geometric program (GP

2

9/1

بیپاسخ

1

4/5

بــر اســاس یافتههــای جــدول  ،5کمتریــن میــزان اســتفاده در بخــش تولیــد و ذخیرهســازی،

بــه فایلهــای ویدیوئــی تعلــق گرفــت .یافتههــای جــدول  ،5نشــان داد کــه در  22/7درصــد جامعــة
آمــاری اصــ ً
ا ذخیرهســازی فایلهــای ویدیوئــی انجــام نمیشــود AVI .بــا  45/5درصــد اســتفاده

کاربردیتریــن اســتاندارد ایــن بخــش اســت و  MPEGبــا  41درصــد در جایــگاه دوم و  MP4بــا
 36/4درصــد در جایــگاه ســوم ایــن بخــش جــای گرفتنــد.

2 .2جهــت ســازماندهی و مدیریــت محتــوا در کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران از کــدام اســتانداردها
بهــره گرفتــه میشــود؟

جهــت پاســخ بــه پرســش دوم پژوهــش ،در جــدول  ،6اســتانداردهای مــورد اســتفاده در

ســازماندهی و مدیریــت محتــوا در کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران ارائــه شــده اســت.

جدول  .6استانداردهای فرادادهای مورد استفاده در سازماندهی و مدیریت محتوا در کتابخانههای دیجیتالی
ایران
استانداردهای سازماندهی و مدیریت محتوا در کتابخانههای دیجیتالی ایران

فراوانی

درصد

)Machine readable catalog (MARC

17

77/3

)Dublin Core (DC

13

59/1

)Metadata Encoding and Transmission Standard (METS

5

22/7

)Text Encoding Initiative (TEI

2

9/1

)Encoded Archival Description (EAD

2

9/1

)Visual Resources Association (VRA

2

9/1

)preservation metadata (PREMIS

2

9/1
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استانداردهای سازماندهی و مدیریت محتوا در کتابخانههای دیجیتالی ایران

فراوانی

درصد

)Open Archival Information System (OAIS

2

9/1

ONYX

1

4/5

بیپاسخ

4

19

یافتههــای جــدول  ،6نشــان داد کــه  77/3درصــد جامعــة پژوهــش از اســتاندارد فــرادادة

توصیفــی  MARCکــه بــرای کتــاب کاربــرد دارد ،اســتفاده میکننــد« .دابلیــن کــور» بــا  59/1درصــد
اســتفاده در جایــگاه دوم جــای گرفــت« .اُنیکــس» بــا کســب پایینتریــن درصــد ( 4/5درصــد)
کمتریــن میــزان اســتفاده را در کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران داشــت و 19درصــد جامعــه بــه ایــن

ســؤال پاســخ ندادنــد.

3 .3جهــت جسـتوجو /بازیابــی اطالعــات در کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران از کــدام اســتانداردها
بهــره گرفتــه میشــود؟

بهمنظــور پاســخگویی بــه پرســش ســوم پژوهــش در جــدول  ،7اســتانداردهای مــورد اســتفاده

در مبادلــة اطالعــات کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران ارائــه شــده اســت.

جدول  .7استانداردهای مورد استفاده در مبادلة اطالعات در کتابخانههای دیجیتالی ایران
استانداردهای جستوجو /بازیابی اطالعات در کتابخانه های دیجیتالی ایران

فراوانی

درصد

Z39.50

17

77/3

)Search and Retrieve on the Web (SRW

6

27/3

)Open Archives Initiative (OAI

5

22/7

)Search and Retrieve with URL’s (SRU

4

18/2

Open URL

3

13/7

)Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH

2

9/1

فاقد استاندارد برای جستوجو /بازیابی سایر پایگاهها

1

4/5

)Open Archives Initiative Object Reuse and Exchange (OAI-ORE

0

0

بــر اســاس یافتههــای جــدول  ،7مشــخص شــد کــه  77/3درصــد کتابخانههــای دیجیتالــی

ایــران جهــت مبادلــة اطالعــات از  Z39.50اســتفاده میکننــد SRW .بــا  27/3درصــد و  OAIبــا 22/7
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درصــد اســتفاده در جایگاههــای بعــدی قــرار دارنــد .همچنیــن ،یافتههــای ایــن جــدول نشــان داد
کــه اســتاندارد  OAI-OREاص ـ ً
ا در ایــران اســتفاده نمیشــود.
4 .4در کــدام نــوع از کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران ،از اســتانداردهای مرتبــط بیشــتر اســتفاده
میشــود؟

جهــت پاســخ بــه ایــن پرســش میــزان بهرهگیــری از انــواع اســتانداردهای کتابخانههــای

دیجیتالــی (بــه تفکیــک حــوزة کاربــرد) در کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران (بــهتفکیــک نــوع
کتابخانــه) بــر اســاس آزمــون مربــع کا تعییــن شــد کــه نتایــج در جــدول ،8ارائــه شــده اســت.
جدول  .8نتایج آزمون مربع کا
حوزة کاربرد استانداردهای

نوع کتابخانه
تخصصی/
پژوهشی

دانشگاهی

عمومی

ملی

آمارة
آزمون
مربع کا

درجة سطح
آزادی معناداری

ذخیرة منابع متنی

20

45

7

2

59/94

3

0/000

ذخیرة فایل تصویری

19

34

3

0

25/75

2

0/000

ذخیرة فایل صوتی

9

24

4

1

32/95

3

0/000

ذخیرة فایل ویدئویی

12

29

3

1

43/44

3

0/000

سازماندهی و مدیریت محتوا 19

32

5

4

35/07

3

0/000

10

16

4

4

11/65

3

0/009

مبادلة اطالعات

بــر اســاس نتایــج جــدول  ،8نتیجــة آزمــون مربــع کا نشــان میدهــد کــه کتابخانههــای

تخصصــی /پژوهشــی ،دانشــگاهی ،عمومــی و ملــی در اســتفاده از اســتانداردهای «ذخیــرة منابــع
متنــی ،فایــل تصویــری ،فایــل صوتــی ،ویدیوئــی ،ســازماندهی و مبادلــة اطالعــات» بــا هــم تفــاوت
معن ـاداری دارنــد .در همــة مــوارد مذکــور کتابخانههــای دانشــگاهی بیشــتر از ســایر کتابخانههــا از

اســتانداردها اســتفاده کردهانــد و در مرتبــة بعــد کتابخانههــای تخصصــی /پژوهشــی قــرار داشــتند.
 .7نتیجهگیری

کتابخانههــای دیجیتالــی جهــت دســتیابی بــه اهــداف خــود نیازمنــد پیادهســازی سیاس ـتهای

مربــوط بــه اســتانداردهای منابــع دیجیتالــی هســتند ( .)Quan 2004اســتانداردها تــا حــد زیــادی

تعیینکننــدة آینــدة کتابخانههــای دیجیتالــی خواهنــد بــود .ب ـه همیــن خاطــر ،ایــن مقالــه کوشــیده
687

زمستان  | 1397دورة  | 34شمارة 2

اســت تــا بــا معرفــی پرکاربردتریــن اســتانداردهای مــورد اســتفاده در کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران،

وضعیــت ایــران را در ایــن حــوزه تبییــن نمایــد .بــر اســاس یافتههــای جــدول  3تــا  7در تمامــی

کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران ذخیرهســازی «منابــع متنــی و تصویــری» انجــام میگیــرد .ایــن در

حالــی اســت کــه  14درصــد از جامعــة پژوهــش «منابع صوتــی» را ذخیرهســازی نمیکننــد و در 22/7
درصــد کتابخانههــای دیجیتالــی مــورد مطالعــه ذخیرهســازی فایلهــای ویدیوئــی انجــام نمیشــود.
بنابرایــن ،ذخیرهســازی فایلهــای ویدیوئــی بهترتیــب ،نســبت بــه فایلهــای متنــی و تصویــری
و صوتــی کمتــر مــورد توجــه بــوده اســت .بــا نگاهــی بــه کتابخانــة دیجیتالــی و نقــش حمایتــی

آن در برگــزاری دورههــای آمــوزش از راه دور ،بهرهگیــری از اینگونــه منابــع جــز ضروریــات

اســت (محمــد اســماعیل و رحیمنــژاد 1387؛ محمــدی  .)1384تنــوع اســتانداردهای مــورد اســتفاده

در بخــش ذخیرهســازی منابــع متنــی بیــش از منابــع تصویــری ،صوتــی و ویدیوئــی بــوده اســت و
همســو بــا یافتههــای «جعفریفــر» ( )1392بیشــترین میــزان کاربــرد را در ایــن بخــش  PDFبــا آمــار

اســتفادة  95درصــد داشــته اســت .بنابرایــن ،میتــوان همســو بــا یافتههــای «علیپورحافظــی» ()1388

نتیجــه گرفــت کــه ذخیرهســازی منابــع متنــی بیــش از ســایر مــوارد بــرای کتابخانههــای دیجیتالــی

ایــران اهمیــت دارد MP3 .از بیــن اســتانداردهای ذخیرهســازی «فایــل صوتــی» و  1JPEGاز بیــن
اســتانداردهای ذخیرهســازی «فایــل تصویــری» بــا  63/7درصــد کاربــرد ،بیشــترین میــزان اســتفاده را

در بخــش ذخیرهســازی فایلهــای صوتــی و تصویــری داشــتند کــه بــا یافتههــای «رادفــر» ()1390
همســو بــوده و در رتبــة دوم اســتانداردهای پرکاربــرد بخــش ذخیرهســازی منابــع جــای گرفتنــد.

«رادفــر» بــا بیــان اینکــه  MP3بهعنــوان محبوبتريــن و اصليتريــن قالــب پخــش موســيقي در
اينترنــت مــورد اســتفاده قــرار ميگيــرد ،علــت اســتفاده بیشــتر از آن را در کتابخانههــای دیجیتالــی

قابلیــت بــاال در کاهــش حجــم فايلهــاي صوتــي ،بــدون کــم شــدن کیفیــت آنهــا دانســته اســت

و علــت کارایــی بــاالی  JPEGرا در بیــن کتابخانههــای دیجیتالــی ،قابلیــت بــاالی آن بــرای ذخیــره
و انتقــال فایلهــای تصویــری در وب و پشــتیبانی آن توســط اغلــب مرورگرهــا و نرمافزارهــای

تصویــری برشــمرده اســت ( .)1390در ایــن میــان  TIFFتنهــا بــا  27/3درصــد اســتفاده از جایــگاه
چنــدان مطلوبــی در بخــش فایلهــای تصویــری برخــوردار نیســت .ایــن در حالــی اســت کــه پويــش

منابــع از پركاربردتريــن روش تهيــة منابــع در کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران اســت (نــوروزی و
نورپــور 1394؛ حریــری و رادفــر 1393؛ ماهرالنقــش  )1383و طبــق یافتههــای «ســیفی» قالــب

 .1پسوندهای رايج آن  .jpg ،.jpegو .jpe
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 TIFFپركاربردتريــن قالــب بــراي ذخيرهســازي منابــع حاصــل از اســکن اســت و در بيــن عمــوم
کتابخانههــای دیجیتالــی دنیــا نيــز از طرفــداري بيشــتري برخــوردار اســت و معمــوالً از آن بهعنــوان

فایــل مــادر اســتفاده میشــود ( AVI .)Seifi 2011بــا  45/5درصــد کاربــرد رتبــة اول اســتفاده را در
بخــش ذخیرهســازی «فایلهــای ویدئویــی» را کســب نمــود .بنابرایــن AVI ،در بخــش ذخیرهســازی
منابــع ویدیوئــی بیشــترین کاربــرد را داشــت .بــه اعتقــاد «ویتــن ،باینبریج و نیــکالس» در ســاختار AVI

پشــتیبانی از فــراداده تعبیــه شــده اســت MPEG .بــا  41درصــد اســتفاده در رتبــة دوم میــزان اســتفاده

در بیــن کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران قــرار گرفــت و ایــن در حالــی اســت کــه یافتههــای «ویتــن،

باینبریــج و نیــکالس» نشــان داده اســت کــه ســاختار  MPEG-2از هیــچ فــرادادة متنــی پشــتیبانی
نمیکنــد (.)Witten, Bainbridge and Nichols 2010

در زمینــة ســازماندهی و مدیریــت محتــوا در کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران ،همانگونــه

کــه «نــوروزی و جعفریفــر» اشــاره دارنــد ،بهطــور كلــی ،میتــوان ســه نــوع اســتاندارد فــراداده
توصيفــي ،1ســاختاري ،2و مدیریتــي 3بــراي توصيــف يــك شــئ ديجيتــال ایجــاد کــرد (.)1396

نتایــج «رســولی جامبــری» نیــز نشــان داد کــه مهمتریــن فــراداده در بخــش ســازماندهی ،ایجــاد

فــرادادة توصیفــی اســت ( .)1390یافتههــای جــدول  ،6بیانگــر آن بــود کــه در ایــران اســتانداردهای
فــرادادهای توصيفــي بیشــترین میــزان کاربــرد را دارنــد .در ایــن میــان «مــارک» بــا  77/2درصــد

و «دابلیــن کــور» بــا  59/1درصــد اســتفاده محبوبتریــن اســتانداردهای فــرادادهای در ایــران

محســوب میشــوند کــه بــا یافتههــای e Silva, Gonçalves, and Laender (2007); Richter and

) Millerova (2014همسوســت .البتــه ،بایــد ایــن نکتــه را در نظــر داشــت کــه اکثــر کتابخانههــای

دیجیتالــی ایــران از نرمافزارهــای «پارسآذرخــش» و «ســیمرغ» اســتفاده میکننــد و مبتنــی بــر

یافتههــای «دلیلــی صالــح» هیچکــدام از ایــن نرمافزارهــا بهطــور کامــل بــا «مــارک  »21و «دابلیــن

کــور» منطبــق نیســتند ( .4)1389اســتاندارد فــرادادة ســاختاری «متــس» بــا  22/7درصــد اســتفاده در
جایگاههــای بعــدی جــای گرفــت .ایــن در حالــی اســت کــه یافتههــای «عربگــری» نشــان داد کــه

«متــس» در پایگاههــای نســخههای خطــی فارســی بیشــترین میــزان اســتفاده را داشــته اســت (.)1391

نتایــج پژوهــش حاضــر همچنیــن بیانگــر آن اســت کــه تنهــا  9/1درصــد کتابخانههــای دیجیتالــی
3. administrative metadata

2. structural metadata

1. descriptive metadata

 .4الزم بــه توضیــح اســت کــه در پژوهــش یادشــده تنهــا دو نــرم افــزار «پارسآذرخــش» و« ســیمرغ» بررســی شــده بــود
و اطالعاتــی در مــورد  7نرمافــزار مــورد اســتفادة دیگــر در ایــران ارائــه نشــده اســت .بنابرایــن ،یافتههــا نیــز مبتنــی
بــر همیــن دو نرمافــزار اســت.
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ایــران از اســتاندارد فــرادادة توصیفــی  EADاســتفاده میکننــد .ایــن مســئله نشــان میدهــد کــه

بیشــتر نرمافزارهــای کتابخانــة دیجیتالــی ایــران از آن پشــتیبانی نمیکننــد .امــا یافتههــای پژوهــش

«ایــزدی ،ناخــدا و فهیمنیــا»  EADرا مناســبتترین اســتاندارد فــرادادهای توصیــف منبــع جهــت

اســتفاده در نرمافزارهــای آرشــیوی تشــخیص داد ( .)1395یافتههــای جــدول  ،4همچنیــن نشــان داد
کــه اســتانداردهای فــرادادة مدیریتــی «پرمیــس» و «اُاِیآیاِس» بــا  9/1درصــد اســتفاده پایینتریــن

میــزان کاربــرد را دارنــد .ایــن در حالــی اســت کــه یافتههــای «پــردل ،ســیفی ،و نوکاریــزی»

نشــان داد کــه از دیــدگاه صاحبنظــران آمادگــی کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران در اســتفاده از

«پرمیــس» بیشــتر از حــد متوســط اســت ( )1394و مشــابه یافتههــای «صمیعــی» مشــخص گردیــد کــه
بهرهگیــری از «پرمیــس» بــا ارزشهــای متــداول ،تجربیــات گذشــته و نیازهــای اســتفادهکنندگان

بالقــوه ســازگاری مطلوبــی دارد ( .)1391همانگونــه کــه «علیپــور حافظــی» اشــاره دارد ،طبيعتــاً

ضــرورت كتابخانــة ديجيتالــی ايجــاب ميكنــد كــه هــر ش ـيء اطالعاتــي هــر ســه نــوع فــرادادة
مذكــور را دارا باشــد ( .)1390ایــن عــدم تــوازن در اســتفاده از اســتانداردهای فــرادادهای میتوانــد

در آینــده ،کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران را دچــار چالــش نمایــد.

در ادامــة پژوهــش در جــدول  ،5اســتانداردهای مــورد اســتفاده در مبادلــة اطالعــات در

کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران بررســی شــدند .در واقــع ،ســاخت مجموعههــای دیجیتــال خــوب

ماحصــل یــک کار مشــترک اســت ( .)Quan 2004بــ ه همیــن منظــور ،کتابخانههــای دیجیتالــی
در ابتــدای کارشــان بهمنظــور همــکاری متقابــل بــا یکدیگــراز  Z39.50بهــره بردنــدZ39.50 .

کتابخانههــا را قــادر ســاخت تــا بــا یکدیگــر بــه تبــادل دادههــای ســاختیافته در ســطح کتابشــناختی

بپردازنــد .در ادامــة مســیر SRU ،و  SRWبــا اســتفاده از قابلیتهــای وب امــکان جســتوجوی

نمایههــا و پایگاههــای اطالعاتــی پراکنــده دربــارة هــر شــیء دیجیتالــی اعــم از کتــاب ،مجلــه

و نظایــر آن را امکانپذیــر کردنــد .بــا گذشــت زمــان و پیشــرفتهایی کــه در فنــاوری صــورت

گرفــت ،ایــن امــکان بــرای کتابخانههــای دیجیتالــی فراهــم شــد کــه امــکان تبــادل اطالعــات در

ســطح تماممتــن از طریــق  OAIفراهــم شــود ،امــا پــس از چنــد ســال معلــوم شــد کــه ب ـ ه دالیــل
فنــی و مهندســی ،دســتیابی بــه قابلیــت همــکاری در مقیــاس بــزرگ توزیــع از آن طریــق ســخت
اســت .لــذا ،بــرای رفــع ایــن نقیصــه و بهمنظــور ایجــاد قابلیــت همــکاری در ســطح کالن OAI-PMH

ابــداع شــد .البتــه ،امــروزه بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه در معمــاری کتابخانههــای دیجیتالــی صــورت

گرفتــه ،امــکان و قابلیــت همــکاری مشــترک کتابخانههــای دیجیتالــی بــا وب کنونــی از طریــق
 OAI-OREمیســر گردیــده اســت (نــوروزی ،علیپــور حافظــی و جعفریفــر  .)1394بــر اســاس نتایــج
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جــدول  Z39.50 ،5بــا  77/3درصــد اســتفاده پرکاربرتریــن اســتاندارد ایــن حــوزه در کشــور اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه در ســال  1388حــدود  72درصــد کتابخانههــای دیجیتالــی در ایــران از
آن اســتفاده میکردنــد (علیپــور حافظــی  SRW .)1388بــا  27/3درصــد و بــا اختــاف زیــادی در

رتبــة دوم اســتفاده جــای گرفــت .ایــن در حالــی اســت کــه یافتههــای «ریتــر و میلــروا» نشــان داد
کــه در طــول دهــة  1990در کشــور «چــک» جهــت مبادلــة اطالعــات از  Z39.50اســتفاده میشــده

اســت ( .)Richter and Millerova 2014از ســوی دیگــر ،یافتههــای «کان» نشــان داد کــه  OAIو OAI-

 PMHاز اهــم اســتانداردهای پرکاربــرد در کتابخانههــای آمریــکا اســت ( .)Quan 2004یافتههــای
«بیــو و پــارک» و «ایســولوا ،کانکالــز و لینــدر» نیـز مبیــن آن بــود کــه  OAI-PMHبهعنــوان اســتاندارد

مطــرح در جسـتوجو /بازیابــی اطالعــات در آمریــکا و برزیــل اســت (eSilva, Gonçalves and

 .)Laender 2007; Bui and Park 2013بــا توجــه بــه یافتههــای جــدول  ،7تنهــا  9/1درصــد از جامعــة

پژوهــش از آن اســتفاده میکننــد کــه نشــاندهندة فاصلــة زیــاد ایــران بــا نمونههــای جهانــی اســت.

هیچکــدام از کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران از  OAI-OREاســتفاده نمیکننــد .حقیقــت مطلــب آن
اســت کــه هیچکــدام از  6شــرکت ایرانــی تولیدکننــدة نرمافــزار کتابخانــة دیجیتالــی از OAI-ORE

پشــتیبانی نمیکننــد و تنهــا «فــدورا» 1قابلیــت پشــتیبانی از آن را دارد.

همچنیــن ،یافتههــای جــدول  ،8نشــان داد کــه بیــن حــوزة فعالیــت کتابخانههــای دیجیتالــی

مــورد مطالعــه و میــزان بهرهگیــری از اســتانداردها تفــاوت معن ـاداری وجــود دارد .در همــة مــوارد
مذکــور کتابخانههــای دانشــگاهی بیشــتر از ســایر کتابخانههــا از اســتانداردها اســتفاده کــرده
بودنــد و در مرتبــة بعــد کتابخانههــای تخصصــی /پژوهشــی قــرار داشــتند .در ادامــه ،بــرای بهبــود
بهرهگیــری از اســتانداردها در بیــن کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران پیشــنهاداتی ارائــه میشــود.

1 .1یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه فرمــت  TIFFدر  72/7درصــد جامعــة پژوهــش بـهکار گرفتــه
نمیشــود .ایــن در حالــی اســت کــه تبديــل منابــع از آنالــوگ بــه ديجيتــال از پركاربردتريــن

روشهــاي تهيــة منابــع در ایــران اســت و  TIFFپركاربردتريــن قالــب بــراي ذخيرهســازي منابــع
حاصــل از اســکن اســت و معمــوالً از آن بهعنــوان فایــل مــادر اســتفاده میشــود .ایــن عــدم

اســتفاده و بیتوجهــی از ســوی جامعــة پژوهــش بــرای ذخيرهســازي منابــع حاصــل از اســکن

میتوانــد خســارتهای جبــران ناپذیــری در مســیر توســعه داشــته باشــد .بنابرایــن ،توجــه بــه
ایــن مســئله میتوانــد کارکردهــای مفیــدی در پــی داشــته باشــد.

1. http://duraspace.org/node/172
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2 .یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه در  22/7درصــد جامعــة پژوهــش ذخیرهســازی فایلهــای
ویدیوئــی صــورت نمیگیــرد .ایــن در حالــی اســت کــه کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران جهــت

توفیــق در زمینــة یادگیــری الکترونیکــی و آمــوزش از راه دور بایــد بــه ذخیرهســازی فایلهــای
صوتــی و ویدیوئــی اهمیــت دوچنــدان دهنــد .ایــن بیتوجهــی ،در دســتیابی بــه اهــداف

کتابخانههــای دیجیتالــی در حــوزة آمــوزش از راه دور تأثیــر منفــی خواهــد گذاشــت.

3 .3اســتاندارد فــرادادة توصیفــی  EADدر اکثــر نرمافزارهــای کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران
پشــتیبانی نمیشــود .بــا توجــه بــه کارایــی بــاالی ایــن اســتاندارد بهرهگیــری از آن از ســوی

شــرکتهای تولیدکننــدة ایــن نرمافزارهــا پیشــنهاد میگــردد.

4 .4اســتانداردهای فــرادادهای مدیریتــی بــا کمتریــن میــزان اســتفاده (فقــط دو کتابخانــه) در ابتــدای
مســیر بهکارگیــری قــرار دارنــد .بــ ه همیــن خاطــر ،تشــکیل کارگــروه تحقیقاتــی و پیگیــری

جهــت بهکارگیــری از آن از ســوی متولیــان امــر پیشــنهاد میگــردد.

5 .5ایــران در زمینــة اســتفاده از اســتانداردهای جسـتوجو /بازیابــی اطالعــات در ابتــدای راه بــوده
و فاصلــة زیــادی بــا نمونههــای خارجــی دارد کــه بخــش اعظــم ایــن مشــکل عــدم پشــتیبانی

نرمافزارهــای کتابخانــة دیجیتالــی ایرانــی از آنهاســت .پیشــنهاد میگــردد شــرکتهای

ســازندة داخلــی اقدامــات الزم جهــت همگامــی بــا پیشــرفتهای جهانــی فراهــم نماینــد.

در حیــن پژوهــش برخــی محدودیتهایــی نیــز وجــود داشــت کــه بــه دو مــورد از آنهــا

اشــاره میشــود:

عدم همکاری برخی از کتابخانههای دیجیتالی در پاسخگویی به پرسشهای پژوهش؛
نبو ِد دستنامة استانداردهای کتابخانة دیجیتالی مورد اتفاق صاحبنظران حوزه.

فهرست منابع
اســدی ،ســعید ،حمزهعلــی نورمحمــدی ،و زهــرا ســعادت شــاملو .1395 .ســازگاری وبگاههــای دانشــگاهی بــا

اســتانداردهای ابــردادهای :مطالعــة مــوردی وبــگاه دانشــگاه شــاهد .پژوهشــنامه پــردازش و مديريــت اطالعــات

.۷۴۱-۷۲۷ :)۳( ۳

ایــزدی ،عبدالرضــا ،مریــم ناخــدا ،و فاطمــه فهیمنیــا .1395 .اســتانداردهای آرشــیوی ،در نرمافزارهــای دسترســی آزاد
و پیشــنهاد نرمافــزار مناســب بــرای مراکــز آرشــیوی داخلــی .پژوهشــنامه پــردازش و مديريــت اطالعــات :)۱( ۳۲

.۱۷۴-۱۵۱

پــردل ،فاطمــه ،لیلــی ســیفی ،و محســن نوکاریــزی .1394 .عوامــل تأثیرگــذار بــر بهکارگیــری پرمیــس در کنسرســیوم
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محتــوای ملــی بــر اســاس نظریــة اشــاعة نوآوریهــای راجــرز .مطالعــات ملــی کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات
.22-10 :)3( 26

جعفریفــر ،نیــره  .1392.شناســایی عوامــل مؤثــر بــر توســعة سیســتم کتابخانــه دیجیتالــی کتابخانههــای مرکــزی
دانشــگاههای دولتــی شــهر تهــران .پایاننامــة کارشناســی ارشــد .دانشــگاه قــم.

جنــوی ،المیــرا ،و فهیمــه بابالحوائجــی .1393 .عوامــل راهبــردی مؤثــر بــر توســعۀ کتابخانههــای دیجیتالــی در ایــران.
تحقیقــات کتابــداری و اطالعرســانی دانشــگاهی .369-347 :)3( 48

حریــری ،نجــا ،و حمیدرضــا رادفــر .1393 .فراهــمآوری منابــع الکترونیکــی در کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران.
مطالعــات ملــی کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات .58-45 :)99( 14

دال ،مــارک ،کایــل بانرجــی ،و مایــکل اســپالتی .2006 .کتابخانههــای دیجیتــال :یکپارچهســازی محتــوا و سیســتمها.

ترجمــة مهــدی علیپــور حافظــی ،یعقــوب نــوروزی ،و حمیدرضــا رادفــر .1392 .تهــران :پژوهشــگاه علــوم و

فنــاوری اطالعــات ایــران ،چاپــار.

دلیلــی صالــح ،ملیحــه .1389 .مطالعــة تطبیقــی عناصــر فــرادادهای نرمافزارهــای کتابخانــة دیجیتالــی پارسآذرخــش و
ســیمرغ بــا عناصــر فــرادادهای اســتاندارد دابلیــن کــور و مــارک  .21پایاننامــة کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه قــم.

رادفــر ،حمیدرضــا .1390 .بررســی مجموعهســازی در كتابخانههــای ديجيتالــی ايــران و ارائــة الگــوی پيشــنهادی.
رســالة دکتــری کتابــداری و اطالعرســانی .واحــد علــوم و تحقیقــات دانشــگاه آزاد اســامی.

رســولی جامبــری ،زهــره .1390.مدیریــت عکسهــای دیجیتالــی معاونــت اســناد ملــی ،ســازمان اســناد و کتابخانــة
ملــی جمهــوری اســامی ایــران (آرشــیو ملــی ایــران) بــر مبنــای مــدل مرجــع نظــام اطالعاتــی آرشــیوی بــاز (

اُایآیاس) :الگــوی پیشــنهادی .پایاننامــة کارشناســی ارشــد کتابــداری و اطالعرســانی .دانشــگاه الزهــرا.

صمیعــی ،میتــرا .1391 .فــرادادة حفاظــت و تطابــق آن بــا اســتاندارد الگــوی مرجــع سیســتم اطالعاتــی آرشــیوی بــاز
(اُایآاس) .فصلنامــه مطالعــات ملــی کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات .169-152 :)4( 23

طاهــری ،ســید مهــدی .1391 .كتابخانــة ديجيتالــي؛ كمبودهــا و اميدهــا ،خبرگــزاري كتــاب ايــران (ايبنــا) 4
( http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidiدسترسی در .)1396/10/ 24

عربگــری ،لیــا .1391 .بررســی میــزان بهرهگیــری از اســتانداردهای ابــردادهای در ذخیرهســازی نســخههای خطــی
موجــود در پایگاههــای فارســی .پایاننامــه کارشناســی ارشــد کتابــداری و اطالعرســانی .دانشــگاه الزهــرا.

عربــی ،ســمیرا .۱۳۹۴ .ترســيم نقشــة دانــش مطالعــات كتابخانــظ ديجيتالــي بــر اســاس كنفرانسهــاي بينالمللــي
 .۲۰۱۳-۲۰۰۰پایاننامــه کارشناســی ارشــد علــم اطالعــات و دانششناســی .دانشــگاه قــم.

علیپــور حافظــی ،مهــدی .1388 .بررســی نحــوة مبادلــة اطالعــات بیــن سیســتمهای اطالعاتــی کتابخانههــای دیجیتــال

در ایــران و ارائــه الگــوی پیشــنهادی .رســالة دکتــری کتابــداری و اطالعرســانی .واحــد علــوم و تحقیقــات دانشــگاه

آزاد اســامی.

_____ .1390 .استانداردهای ابردادهای .کتاب ماه کلیات .35-30 :168
_____ .1390 .کتابخانههای دیجیتالی :مبادله اطالعات .تهران :سمت.
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_____ ،هــادی رمضانــی ،و عصمــت مؤمنــی .1396 .ترســیم نقشــة دانــش حــوزة کتابخانههــای دیجیتالــی در ایــران:
تحلیــل همرخــدادی واژگان .پژوهشــنامه پــردازش و مديريــت اطالعــات .488 -۴۵۳ :)۲( ۳۳

علیدوســتی ،ســیروس  .1388.محتــوای دیجیتــال؛ مفاهیــم و ابتــکار عملهــا .تهــران :دبیرخانــه شــورای عالــی
اطال عرســانی.

غفــاری ،ســعید ،محبوبــه غالمحســینی ،و نیــره جعفریفــر  .1396.بررســی تحلیلــی بــرونداد علمــي جهــان در حــوزة

کتابخانــة دیجیتالــی در پايــگاه اطالعاتــي  Web of Scienceطــي ســالهاي  ،2015 - 1992دو فصلنامــه
پژوهشــنامه علمســنجی  ،http://rsci.shahed.ac.ir/article_508.html .)6( 3دسترســی در .97/2/8

ماهرالنقــش ،بابــك .1383 .بررســي روشهــاي توســعة منابــع اطالعاتــي الكترونيكــي در كتابخانههــاي ديجيتالــي شــهر
تهــران .پاياننامــه كارشناســي ارشــد كتابــداري و اطالعرســاني .دانشــگاه آزاد واحــد تهــران شــمال.

محمداســماعیل ،صدیقــه ،و زهــرا رحیمینــژاد .1387 .نگاهــی بــه کتابخانــة دیجیتالــی و نقــش حمایتــی آن در
برگــزاری دورههــای آمــوزش از راه دور .فصلنامــه دانششناســی .96- 85 :)1( 1

محمــدی ،فائقــه .1384 .آمــوزش از راه دور و کتابــداران مرجــع در عصــر فنــاوری اطالعــات .پژوهشــنامه پــردازش و
مديريــت اطالعــات .۷۸-۶۷ :)۱( ۲۱

نبــوی ،فاطمــه .1385 .ارزيابــي قابليتهــاي جســتوجو در كتابخانههــاي ديجيتالــي .علــوم و فنــاوری اطالعــات :3
.101- 73

نبــوی ،فاطمــه ،و رحمــتاهلل فتاحــی .1384 .مبانــی نظــری ،محتــوا ،ســاختار ،ســازماندهی ،اســتانداردها و هزینههــا
(همــراه بــا نگاهــی بــه برخــی کتابخانههــای دیجیتالــی خارجــی و داخلــی) .مشــهد :ســازمان كتابخانههــا ،موزههــا

و مركــز اســناد آســتان قــدس رضــوي.

_____ .1386 .فناوری اطالعات ،ارتباطات و شبکهها :استانداردها و پروتکلها .تهران :نشر کتابدار.
نوروزی ،یعقوب .1392.کتابخانههای دیجیتالی :رابط کاربر .قم :دانشگاه قم.

_____ ،و نیــره جعفریفــر .1393 .معمــاری اســتانداردهای كتابخانــه ديجيتالــی مبتنــی بــر مــدل  .O.S.Iفصلنامــه
كتابــداری و اطالعرســانی.55-26 :)67( 3

_____ .1396 .محورهای ایجاد و توسعة کتابخانة دیجیتالی .قم :دانشگاه قم.

نــوروزی ،یعقــوب ،مهــدی علیپــور حافظــی ،و نیــره جعفریفــر .1394 .پروتکلهــای مبادلــه اطالعــات در کتابخانههــای
دیجیتالــی .قــم :دانشــگاه قم.

نــوروزی ،یعقــوب ،و احمــد نورپــور .1394 .مدیریــت منابــع الکترونیــک در کتابخانههــای دانشــگاهی شــهر تهــران.
فصلنامــه دانــش شناســی .107-97 :)31( 8
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یعقوب
 داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و،1351 ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل

 داراي مــدرك تحصيلــي دكتــري در رشــتة علــم اطالعــات،1351 متولــد ســال

 اﻳﺸﺎن.داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان اﺳﺖ

 ايشــان.ـات تهــران اســت
تحقيقـ
ﺷﻨﺎﺳﻲعلــوم
واحــد
دانشــگاه
شناســي
ﻳﻌﻘﻮبدان
ﻫﻢو
.اﺳﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ
آزادداﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و
ﮔﺮوهازﻋﻠﻢ
ﻧﻮروزيﻴﺎر
اﻛﻨﻮنشداﻧﺸ
ﻋﻠﻢ
اطالعـدر
دﻛﺘﺮي
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﺪرك
داراي
ﻃﺮاﺣﻲ
،اﻃﻼﻋﺎت
،دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
ﻫﺎي
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
.وـي دانشــگاه قــم اســت،ﻛﺎرﺑﺮي
اﻃﻼﻋﺎتـ
ﻫﺎيششناس
راﺑﻂدان
رﺷﺘﺔو
ـات
ـم
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ علـ
ـروه
ـيار گـ
دانشـ،1351
ـون
ﺳﺎلـ
اكن
ﻣﺘﻮﻟﺪم
ه

اﻳﺸﺎن
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
اﻓﺰارﻫﺎي واﺣﺪ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
ﺷﻨﺎﺳﻲ از
داﻧﺶ
 ﻋﻼﻳﻖ.اﺳﺖ
ﺗﻬﺮان ﺟﻤﻠﻪ
رﺳﺎﻧﻲ از
ﻋﻠﻮم و اﻃﻼع
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي
 ﻧﺮم،اﻃﻼﻋﺎت
ﻓﻨﺎوري
.ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ اﺳﺖ.اﺳﺖ
داﻧﺸﻴﺎر
ﻫﻢ
اﻛﻨﻮن وي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ

، طراحــي رابطهــاي كاربــري، ســازماندهي اطالعــات،كتابخانههــاي ديجيتالــي

رســاني از جملــه عاليــق
ﻫﺎياطالع
اي و
كتابخان،اﻃﻼﻋﺎت
افزارهــاي
 نرم،ـات
ـاوري اطالعـ
فنـ
،ﻛﺎرﺑﺮي
ﻃﺮاﺣﻲ ـهراﺑﻂ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
،دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي
اﻓﺰارﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ
،اﻃﻼﻋﺎت
ﻓﻨﺎوري
.ويﻧﺮماســت
پژوهشـ
ـيﻓﺮ
ﺟﻌﻔﺮي
ﻧﻴﺮه

 داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و.،اﺳﺖ
1367وي
ﭘﮋوﻫﺸﻲﺳﺎل
ﻣﺘﻮﻟﺪ

یفر
 اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و.داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ اﺳﺖ
جعفراز
نیرهﺷﻨﺎﺳﻲ
داﻧﺶ

ﻫﺎيﻓﺮ
ﺟﻌﻔﺮي
ﻧﻴﺮه
.وي اﺳﺖ
دارايﭘﮋوﻫﺸﻲ
از ﻋﻼﻳﻖ،1367
سالدﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
كارشناسي ارشد علم اطالعات و دانششناسي
مدرك
متولد
 داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و،1367 ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل

.از دانشگاه قم است

 اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و.داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ اﺳﺖ

كتابخانههـاي ديجيتالـي از عاليق پژوهشـي
اطالعـات و
اسـتانداردهای
.اﺳﺖ
مدیریـتﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ از ﻋﻼﻳﻖ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي
.وي است
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