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Abstract:
Purpose: To examine whether the Description Archives: Content Standard (DACS)
could be used for electronic records.
Method and Research Design: A checklist designed based on the DACS was used to
collect data for this descriptive survey. The population included all types of electronic
records such as Economic Information Systems, Geographic Information Systems,
Businness Information Systems, Communication Information Systems and Audio-visual content, Text content, Infographic, Information Data Bases, as well as Web Content.
Findings and Conclusion: Usability of DACS for describing Economic Information
Systems is 96.29 %, for Geographic Information Systems is 92.19%, for Businness Information Systems is 93.73%, for Communication Information Systems is 71.65%, for
Audio-visual content is 79.69%, for text content is 75.95%, for Infographics is 72.31%,
for information Datbases is 92.19%, and for web content is 69.73%. On the average its
applicability to electronic documents stamds at 80.00%. A number of recommendations are made to improve the structure of electronic records for better compatibility
with DACS.
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چڪیده:

هدف :هدف پژوهش حارض ،تعیین میزان کاربردپذیری استاندارد توصیف محتوایی آرشیوی آمریکا
(دکس) ،در توصیف اسناد الکرتونیکی است .امروزه گسرتش منابع وبی و اتوماسیونهای اداری موجب
افزایش اسناد الکرتونیکی شدهاست که این موضوع رضورت تنظیم و توصیف جامع این استاندارد را
درپیدارد .شناسایی و بهکارگیری استاندارد مناسب برای توصیف اسناد الکرتونیکی ،مدیریت صحیح و
دسرتسی به این اسناد را در آینده فراهم میکند.
روش /رویکرد پژوهش :پژوهش حارض بهلحاظ هدف ،کاربردی و بهلحاظ روش از نوع پیامیشی
توصیفی است .جامعۀ پژوهش حارض ،متام اسناد الکرتونیکی تولیدشده در نرمافزارهای مدیریت
سیستمهای اقتصادی ،نرمافزارهای مدیریت سیستمهای جغرافیایی ،نرمافزارهای مدیریت سیستمهای
اداری ،و نرمافزارهای مدیریت سیستمهای ارتباطی و همچنین محتوای منترششده در بسرت وب،
محتوای دیداری-شنیداری ،محتوای نوشتاری ،دادهمنایی ،و پایگاههای اطالعاتی است .ابزار گردآوری
دادهها سیاهۀ وارسی (براساس استاندارد دکس)است.
یافتهها و نتیجهگیری :نتیجهگیری نشان داد که استاندارد دکس برای توصیف اسناد الکرتونیکی تولیدشده
ارهای مدیریت سیستم اداری 93/73
ارهای مدیریت سیستم اقتصادی  96/29درصد ،نرمافز ِ
در نرمافز ِ
ارهای مدیریت سیستم ارتباطی  71/65درصد ،محتوای منترششده در بسرت وب 65/05
درصد ،نرمافز ِ
درصد ،محتوای دیداری-شنیداری  79/69درصد ،محتوای نوشتاری  75/95درصد ،دادهمنایی72/31
درصد ،و پایگاههای اطالعاتی  92/19درصد ،کاربردپذیر است .ازاینرو ،استاندارد دکس برای توصیف
اسناد الکرتونیکی جامعۀ پژوهش ،با میانگین  80/85درصد کاربردپذیر است.نتیجۀ پژوهش نشان
میدهد که استاندارد دکس برای توصیف اسناد الکرتونیکی کاربردپذیر است.
ڪلیدواژهها:

آرشیو؛ تنظیم و توصیف؛ اسناد الکرتونیکی؛ استاندارد توصیف محتوایی آرشیوی آمریکا؛ دَکس.
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سازمانهای آرشیوی دربردارندۀ هویت ملی و فرهنگی ملتهایند .منابع آرشیوی نیز نقشی
مهم در اعتالی فرهنگ ،دانش و تجربه ایفا میکنند .این منابع پژوهشگران را در شناخت و
تاریخ تحوالت اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،اداری و فرهنگی جامعه یاری میدهند.
درک
ِ
درواقع منابع آرشیوی فارغ از شکلشان ،گویای اندیشۀ پیشینیان و راهبر تصمیمات کنونی
مدیران هستند (عادلی اسفنجانی.)1389 ،
در سالهای اخیر ،دولت الکترونیک به یکی از مهمترین دغدغههای دولتمردان بدل
شدهاست .گسترش خدمات دولت الکترونیک و تولید روزافزون اسناد الکترونیکی 1موجب
ِ
حاکمیت شفاف
شد که اسناد الکترونیکی بخشی مهم از حافظۀ دولت شود و مبیّن معیار
بهشمارآید (ملکی .)1393 ،اسناد الکترونیکی در بستر سیستمهای اطالعاتی اقتصادی،2
سیستمهای اطالعاتی جغرافیایی ،3سیستمهای اطالعاتی اداری ،4سیستمهای اطالعاتی
ارتباطی ،5محتوای منتشرشده در بستر وب ،محتوای دیداری-شنیداری ،محتوای نوشتاری،
دادهنمایی ،6وپایگاههای اطالعاتی تولیدمیشود.
یکی از وظایف سازمان اسناد و کتابخانة ملی پساز دریافت اسناد ،ارزشیابی آنها ،و
ِ
درجهت دستیابی به تمام آن اسناد است .توصیف ،با شناسایی
سپس تنظیم و توصیفشان
و تبیین زمینه و محتوای مواد آرشیوی ،دسترسی به اسناد را فراهم میکند .توصیف اسناد
مکتوب ،با شناخت محمل سند و ثبت اطالعات محتوا ،بیانگر تحکیم نظارت فکری بر
سند یا مجموعهای از اسناد مرتبط است .توصیف اسناد الکترونیکی موجب یکپارچگی در
سیستمهای اداری میشود و روند ورود این اسناد را به سازمان اسناد ملی تسهیل میکند.
استاندارد ایساد 7راهنمایی کلی برای آمادهسازی و توصیف مواد آرشیوی است.
سازمان اسناد و کتابخانة ملی از این استاندارد برای توصیف تمام منابع چه الکترونیکی و چه
مکتوب بهره میگیرد (کوکبی ،رضاییشریفآبادی و اصنافی)1391 ،؛ ازاینرو ،از توصیف
قالبهای خروجی یا دیگر قالبهای عرضهشده مثل کاتالوگها ،لیستها و پوشش کامل
اسناد الکترونیکی بازمیماند (غفوری ،رضاییشریفآبادی و عزیزی .)1394 ،از استاندارد
ایساد در تهیۀ نرمافزارهای آرشیوی بهره گرفته شده؛ ولی این استاندارد توصیفی مناسب
برای اسناد الکترونیکی نداشتهاست (ملکی.)1392 ،
بهرهنبردن از استاندارد توصیف آرشیوی مناسب در ساختار سیستمهای اطالعاتی
موجب نبود یکپارچگی در تولید اسناد میشود و ساماندهی این اسناد را برای سازمان
متبوع و سایر سازمانهای مرتبط با مشکل مواجه میکند .نبود ساماندهی مناسب ،موجب
قطع دسترسی کاربران به اسناد الکترونیکی میشود (کرمی.)1395 ،
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انتخاب و بهکارگیری استاندارد مناسب برای تولید یکپارچۀ اسناد الکترونیکی موجب
مدیریت صحیح این اسناد میشود .توصیف محتوایی آرشیو با تأکید بر همۀ جنبههای
توصیف ،به انتشار و دسترسپذیری اسناد در آینده توجه دارد .یکی از استانداردهای
توصیفی که به ساختار و محتوا توجه دارد ،استاندارد توصیف محتوایی آرشیوی آمریکا
(دکس) است (هیگینز ،هیلتون ،و دافیس.)1394 ،
استاندارد محتوایی توصیف آرشیوی آمریکا (دکس) را در سال  2004انجمن
آرشیویستهای آمریکا برای توصیف ساختار و محتوای آرشیوی در سراسر آمریکای
شمالی عرضه کرد .این استاندارد پساز بازنگری در دستنامۀ اسناد آرشیوی ،اسناد شخصی و
نسخ خطی (ای.پی.پی.ام)- 1که تا سال  2004استفاده میشد -براساس استاندارد بینالمللی
توصیف آرشیوی عام (ایساد) ،استاندارد بینالمللی توصیف مؤسسات با مجموعههای
آرشیوی (ایسار) ،2ایزو ،3و انگلو-امریکن 4عرضه شد .این استاندارد در سالهای  2012و
 2014مجددا ً بازنگری شد .هماکنون ویرایش سال  2015این استاندارد دردسترس همگان
است (دورانتی و فرانکس.5)2015 ،
استاندارد دکس 6برخالف استاندارد ایساد ضمن هماهنگی با استانداردهای تهیهشده
توسط شورای جهانی آرشیو (ایکا) ،7دارای عوامل توصیف چندسطحی است و پوششدهی
دامنۀ توصیف را گسترده میکند و از استاندارد ایساد کاربردپذیری بیشتری دارد (بوید.8)2017 ،
ازاینرو ،پژوهش حاضر به تعیین میزان کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف
اسناد الکترونیکی میپردازد .الزم به ذکر است که از اینپس در پژوهش حاضر ،بهجای
استاندارد توصیف محتوایی آرشیوی آمریکا ،دکس ذکر خواهد شد.
در پژوهش حاضر ،منظور از اسناد الکترونیکی ،تمام اسنادی است که در بستر الکترونیکی
تولید شده و یا بهشکل الکترونیکی تبدیل شده باشد .این اسناد شامل اسناد تولیدشده در
بستر سیستمهای اطالعاتی اقتصادی ،سیستمهای اطالعاتی جغرافیایی ،سیستمهای اطالعاتی
اداری ،سیستمهای اطالعاتی ارتباطی ،محتوای منتشرشده در بستر وب ،محتوای دیداری-
شنیداری ،محتوای نوشتاری ،دادهنمایی ،9و پایگاههای اطالعاتی است.

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر ،تعیین میزان کاربردپذیری استاندارد دکس در توصیف اسناد
الکترونیکی است.

1. Archives, Personal Papers, and
Manuscripts(APPM): A cataloging
Manual for Archival Repositories,
Historical Societies and Manuscript
Libraries
2. International standard Archival
)authority record(ISAAR
3. International Standard
)Organization(ISO
4. Anglo-American
5. Duranti & Franks, 2015
6. Descriptive Archive: content
)standard(DACS
7. International Council of
)Archive(ICA
8. Boyd, 2017
 .9وبسایت فرهنگستان زبان و ادب
فارسی واژۀ دادهمنایی را معادل فارسی
واژۀ اینفوگرافیک ( )Infographicدرنظر
گرفتهاست.
http://www.persianacademy.ir/fa/
word
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اهداف فرعی پژوهش

تعیین میزان کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف اسناد تولیدشده در نرمافزارهای
مدیریت سیستمهای اقتصادی؛
تعیین میزان کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف اسناد تولیدشده در نرمافزارهای
مدیریت سیستمهای جغرافیایی؛
تعیین میزان کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف اسناد تولیدشده در نرمافزارهای
مدیریت سیستمهای اداری؛
تعیین میزان کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف اسناد تولیدشده در نرمافزارهای
مدیریت سیستمهای ارتباطی؛
تعیین میزان کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف محتوای ایجادشده در بستر
وب؛
تعیین میزان کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف محتوای دیداری-شنیداری؛
تعیین میزان کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف محتوای نوشتاری؛
تعیین میزان کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف دادهنمایی؛
تعیین میزان کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف اسناد پایگاههای اطالعاتی.

پرسش اساسی پژوهش

استاندارد دکس برای توصیف اسناد الکترونیکی چه میزان کاربردپذیراست؟

پرسشهای فرعی پژوهش

 .1استاندارد دکس برای توصیف اسناد تولیدشده در نرمافزارهای مدیریت سیستمهای
اقتصادی چه میزان کاربردپذیر است؟
 .2استاندارد دکس برای توصیف اسناد تولیدشده در نرمافزارهای مدیریت سیستمهای
جغرافیایی چه میزان کاربردپذیر است؟
 .3استاندارد دکس برای توصیف اسناد تولیدشده در نرمافزارهای مدیریت سیستمهای
اداری چه میزان کاربردپذیر است؟
 .4استاندارد دکس برای توصیف اسناد تولیدشده در نرمافزارهای مدیریت سیستمهای
ارتباطی چه میزان کاربردپذیر است؟
 .5استاندارد دکس برای توصیف محتوای ایجادشده در بستر وب چه میزان کاربردپذیر
است؟
 .6استاندارد دکس برای توصیف محتوای دیداری-شنیداری چه میزان کاربردپذیر است؟
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 .7استاندارد دکس برای توصیف محتوای نوشتاری چه میزان کاربردپذیر است؟
 .8استاندارد دکس برای توصیف دادهنمایی چه میزان کاربردپذیر است؟
 .9استاندارد دکس برای توصیف اسناد تولیدشده درپایگاههای اطالعاتی چه میزان
کاربردپذیر است؟

پیشینۀپژوهش

در موضوع تنظیم و توصیف اسناد الکترونیکی با استاندارد دکس ،تاکنون پژوهشی انجام
نشدهاست؛ ولی پژوهشهایی مرتبط با موضوع تنظیم و توصیف اسناد با استاندارد دکس،
در داخل و خارج از کشور انجام شدهاست که در ادامه به آنها اشاره میشود.
مریناتیتوس ( )2016در پایاننامۀ خود در دانشگاه کالیفرنیا ،با عنوان «استانداردسازی
سیستم دادههای جغرافیایی انسانی :مطالعۀ موردی مردم واشنگتن» ،به روش کیفی و با
سیاهۀ وارسی و با تطبیق فرایند تولید داده در سیستم جغرافیایی انسانی ،کاربرد استاندارد
دکس را برای دادههای جغرافیایی مردم واشنگتن بررسی کردهاست ودرپایان ،این استاندارد
را برای توصیف دادههای جغرافیایی کاربردپذیر ارزیابی کردهاست.
در داخل کشور نیز تاکنون پایاننامهای دربارۀ استاندارد دکس ارائه نشدهاست؛ ولی
طباطبایی امیری واحمدیان ( )1390در مقالۀ پژوهشی خود با عنوان «کاربرد استاندارد
محتوایی (دی.ای.سی.اس) در توصیف و سازماندهی اسناد آرشیوهای رقمی» ،به موضوع
کاربرد فراداده در توصیف اسناد رقمی و تشریح استاندارد دکس پرداختهاند .این پژوهش به
روش کتابخانهای انجام شده و براساس دستنامۀ توصیف آرشیو ،عناصر هسته را مشخص
کردهاست که بیانگر کاربرد استاندارد دکس در توصیف اسناد رقمی است.
از مطالعۀپژوهشهای انجامشده میتوان دریافت که تاکنون کاربردپذیر استاندارد
دکس فقط برای توصیف یکی از اسناد الکترونیکی آنهم با توجه به وضعیت کشورآمریکا
انجام شدهاست؛ بنابراین پژوهش حاضر را میتوان یکی از اقدامات مهم در جهت عرضۀ
دستنامهای برای توصیف اسناد الکترونیکی در ایران دانست.

اسنادالکرتونیکی

دایره المعارف علوم آرشیوی ،اصطالح «اسناد الکترونیکی» را برابر با اصطالح «آرشیو
رقمی» دانستهاست و این لغت را برای مجموعهای از منابع رقمی بهکار میبرد؛ ازجمله،
مجموعههایی که از ابتدا بهصورت رقمی تولید شدهاند ،یا بعدا ً بهشکل رقمی تبدیل
شدهاندومجموعههایی که از عناصری متفاوت تشکیل شدهاند (دورانتی و فرانکس.)2015 ،
اسناد الکترونیکی دارای ویژگیهای زیر است :تکثیر ،امحا و ردیابی آسان؛ ارائهنشدن
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اطالعات جنس محمل یا رسانه؛ ذخیرهسازی فشرده و حجم کم؛ دستیابی به یادداشتهای
غیررسمی؛ رمزگشایی از اسناد با وجود نسخههای پشتیبان؛ همراه با مواد چندرسانهای؛ سرعت
انتقال و محاسبۀ زیاد؛ امکان جستجو و دستیابی به اطالعات اسناد؛ دقت زیاد ب ه علت مبتنی
بودن بر سیستمهای رایانهای؛ دارای هزینۀ کم برای تولید ،انتقال ،و توزیع؛ رفعکنندۀ فساد اداری
و گسترش شفافیت در کارها؛خدماترسانی از راه دور و غیرحضوری؛ نظام اطالعرسانی پویا،
جامع ،فراگیر و روزآمد با حذف محدودیتهای زمانی و مکانی (صادقیان.)1386 ،
سیستمهای اطالعاتی ،مجموعهای سختافزاری و نرمافزاری شامل شبکه و دادهاند
که برای فراهمآوری ،پردازش ،و تحلیل اطالعات با هدف تصمیمگیری برای کنترل اوضاع
سازمانها بهکارمیروند (فولچر و خسروپور .1)2014 ،بهرهوری از سیستمهای اطالعاتی
موجب تولید اسناد الکترونیکی میشود .انواع اسناد الکترونیکی ،در بستر نرمافزارهای
مدیریت سیستمهای اقتصادی ،نرمافزارهای مدیریت سیستمهای جغرافیایی ،نرمافزارهای
مدیریت سیستمهای اداری ،نرمافزارهای مدیریت سیستمهای ارتباطی تولید میشوند.
انواع دیگری از اسناد الکترونیکی نیز شامل محتوای ایجادشده در بستر وب ،محتوای
دیداری-شنیداری ،محتوای نوشتاری ،دادهنمایی ،و پایگاههای اطالعاتی است.

استاندارد توصیف محتوایی آرشیوی آمریکا (دکس)

)1. Folture & Khosrowpour, (2014
2. MARC
)3. Encoded Archival Context(EAC
4. International Standard for
)Describing Functions(ISDF
5. Society of American Archivists.
)(2015
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استاندارد دکس با سایر استانداردها ارتباط دارد .توصیف آرشیوی انجامشده براساس
استاندارد دکس که بهصورت الکترونیکی منتشر شدهاست با استاندارهای کدگذاریشده
مثل مارک« ،2ای.اِی.دی» ،استاندارد آرشیو محتوای کدگذاریشده« ،3آر.اِی.دی»؛ و
استانداردهای منتشرشده توسط شورای جهانی آرشیو شامل ایساد ،ایسار ،و استاندارد
بینالمللی توصیف عملکرد (آی.اس.دی.اف) 4منطبق است .بدینترتیب استاندارد دکس
عوامل موجود در استانداردهای مذکور را پوشش میدهد (بوید.)2017 ،
استاندارد دکس بهطور خاص ب ه دنبال مفاهیمی است که نشاندهندۀ محتوای آثار
مشترک سازمانی ،فردی و خانوادگی باشد .ازاینرو ،قابلیت توصیف انواع اسناد فردی،
خانوادگی و سازمانی را داراست.
شورای جهانی آرشیودر پاییز  2010استاندارد دکس را بررسی کرد و پیشنهاد داد تا
پوشش منابع آرشیوی ،موزه و کتابخانه بهویژه یکپارچگی و هماهنگی بیشتر با «ار.دی.ای»
برای رفع بهتر نیازهای آرشیوی در این استاندارد افزایش یابد (انجمن آرشیویستهای
آمریکا.5)2015 ،
ِ
مشترک استاندارد توصیف آرشیوی ،با انتشار تیاسدکس و ویرایش
کمیتۀ مطالعات
دوم قوانین توصیف آرشیوی کانادا ضمن برقراری رابطۀ استاندارد دکس با قوانین توصیف
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آرشیو کانادا ،در استانداردهای شورای جهانی آرشیو نیز یکپارچگی ایجاد کردهاست.
ازجمله اهداف این استاندارد عبارتاند از :یکپارچهسازی خروجی توصیف انواع
مواد آرشیوی براساس محتوا و ساختار؛ رعایت اصل منشأ در توصیف اسناد الکترونیکی؛
رشد همگرایی بین کتابخانه ،موزه و آرشیو؛ تبادل داده با سایر سازمانهای بینالمللی
مثل او.سی.ال.سی1؛ هماهنگی و ارتباط با سایر استانداردها؛ افزایش نقاط دسترسی به
منابع آرشیوی؛ توصیف منابع آرشیوی در سطوح مختلف برحسب نیاز؛ تدوین خطمشی
مناسب برای آرشیو براساس توصیف مواد؛ بهروز نگهداشتن مجموعۀ آرشیوی؛ عرضۀ
توصیف مواد آرشیوی در قالب بازیابگرها ،فهرستها ،و پایگاههای الکترونیکی.
همانطور که در جدول  1آمدهاست ،استاندارد دکس دارای  37عنصر 15 ،گروه
عنصر توصیفی و  7ناحیۀ توصیفی است .از کنار هم قرارگرفتن عناصر مرتبط ،گروهی
از عناصر توصیفی تشکیل میشود و از مجموع چند گروه از عناصر توصیفیِ مرتبط نیز
ناحیههای توصیفی تشکیل میشود .همچنین استاندارد دکس دارای دو سطح توصیف در
توصیف چندسطحی و یکسطحی است.
ناحیۀتوصیف

سطحتوصیف

عنارصتوصیفی
توصیفیکسطحی
توصیفچندسطحی
شناسههایارجاعی
عنوان

رشحشناسایی

تاریخ

اندازه

توصیفیکسطحیاجباری
توصیفیکسطحیمطلوب
توصیفچندسطحیاجباری
توصیفچندسطحیمطلوب
شناسۀمخزن
شناسۀمحلی
شناسۀکشور
تاریخایجاد
تاریخنگهداریسند
تاریخانتشار
تاریخپخش
نام و مکان فهرست موجودی
اندازۀفیزیکی
اندازۀچندگانه
اندازۀتقریبی

1. OCLC

جدول 1

کاربرگۀ توصیف استاندارد دکس
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ناحیۀتوصیف

رشحشناسایی

عنارصتوصیفی
نامتولیدکننده
تاریخچۀاجرایی/رشححال
یادداشتدامنه
سیستمتنظیم

محتوا و ساختار

نحوۀدسرتسی
دسرتسی
زبان خط

فراهمآوری و ارزشیابی

منابعمرتبط
یادداشت

ادامۀ جدول 1
کاربرگۀ توصیف استاندارد دکس

روش پژوهش

رشایط قانونی دسرتسی
دسرتسیفیزیکی
دسرتسیفنی
رشایط قانونی نسخهبرداری و استفاده
زبان
خط
مناد

بازیابگرها
تاریخچۀ مالکان و حافظان
منابع بدون واسطۀ فراهمآوری
ارزشیابی ،امحا و اطالعات برنامۀ زمانبندی
گسرتش آتی
محل نگهداری اصل سند
محل نگهداری تصویر سند
اسنادمرتبط
یادداشتانتشار
قوانین و قراردادها

کنرتلتوصیفی

فرد /افراد
تنالگان /تنالگانها
خانواده /خانوادهها
رشح حال افراد خاص یا خاندان
تاریخچۀ اجرایی تنالگانها

آرشیویستهاوتاریخها

منابعاستفادهشده،قوانینیا
حفاظت
اسامی ،تاریخ ومکان مرتبط با
ایجاد یا بازنگری سند

پژوهش حاضر رویکرد کمی دارد و از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی توصیفی
انجام شدهاست .ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش ،سیاهۀ وارسی است .برای تدوین
سیاهۀ وارسی ،عناصر موجود در کاربرگۀ توصیف استاندارد دکس استخراج و با استفاده
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از اصطالحنامههای موجود در فرهنگستان زبان و ادب فارسی مستند شد؛ پساز تجمیع
عناصر موردنیاز ،سیاهۀ وارسی تدوین شد.
سیاهۀ وارسی مذکور ،بهدلیل مطابقت با استاندارد دکس ،روایی الزم را داراست.
پایایی ابزار پژوهش نیز براساس مقدار آلفای کرونباخ تعیین شد .مقدار آلفای کرونباخ این
سیاهۀ وارسی با نرمافزار تحلیل آماری اسپیاساس  0/736محاسبه شد؛ بنابراین پایایی
سیاهۀ وارسی مذکور تأییدشد.
جامعۀ پژوهش حاضر بهلحاظ آرشیوی اهمیت فراوانی دارد؛ بنابراین نمونهگیری
انجام نشد و جامعۀ پژوهش با سیاهۀ وارسیِ «کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف
اسناد الکترونیکی» بررسی شد و دادههای الزم جمعآوری شد .سپس کاربردپذیری دادهها با
آزمون دوجملهای1بررسی شد .در ادامه نیز میزان درصد فراوانی و میانگین هر گروه عنصر،
ناحیۀ توصیف ،و کاربرگۀ توصیف استاندارد دکس ،برای هر گروه از اسناد الکترونیکی
جامعۀ پژوهش بانرمافزار تحلیل آماری اسپیاساس محاسبه شد.
میزان درصد فراوانی هر عنصر توصیفی برای هر گروه از اسناد الکترونیکی جامعۀ
پژوهش ،نشاندهندۀ میزان کاربردپذیری آن عنصر در توصیف هر گروه از اسناد الکترونیکی
جامعۀ پژوهش است.

جامعۀپژوهش

نرمافزارهای مدیریت سیستمهای اقتصادی شامل نرمافزارهای مورد استفاده در امور
بانکی ،بیمه ،بورس ،و گمرک است .این نرمافزارها در شبکۀ بانکی کاربرد بیشتری دارند و
از فرایند ارتباط با مشتری ،تحلیل داخل و خارج شبکۀ بانکی و فرایند سود و زیان حساب،
مبانی شبکۀ کارتابل کشور را پشتیبانی میکنند.
در ایران ،این نرمافزارها یکپارچگی ندارند و تنها پنج شرکت نرمافزاری از سیستم
کوربانکینک 2استفاده میکنند؛ شرکتهایی که در شبکه بانکی داخلی خود سیستم یکپارچه
دارند و با سیستم بانک جهانی هماهنگ و یکپارچهاند .این شرکتهاعبارتاند از :شرکت
سداد (بانک ملی)؛بهپرداخت ملت (بانک ملت)؛ سامان (بانک سامان)؛ توسن (بانک اقتصاد
ِ
ارتباطات
نوین ،بانک انصار و  35بانک و مؤسسۀ مالی-اعتباری دیگر)؛ و فناوری اطالعات و
پاسارگاد (بانک پاسارگاد و بانک رسالت) .از این میان ،سه نرمافزار سداد بانک ملی ،بهپرداخت
بانک ملت و توسنِ بانک انصار همکاری داشتند.
نرمافزارهای مدیریت سیستمهای جغرافیایی به کنترل و انتقال دادههای جغرافیایی
ارسالی ازماهوارهها و رادارهای جغرافیایی میپردازند که در بخش صنعت ،کشاورزی،

1. Binomial Test
2 . Core Banking
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 .1شــورایعالی انفورماتیــک زیرنظــر
ســازمان برنامهوبودجه،بــا اســتفاده از
ســامانۀ گواهینامــۀ رتبهبنــدی رشکتهــا
(ســاجار) بــه ارزیابــی و رتبهبنــدی انــواع
رشکتهــای نرمافــزاری ،وبســایتها و
ســایر رشکتهــای خدمــات اینرتنتــی در
ایــران میپــردازد.
2. Alexa: https://www.alexa.com/
siteinfo.com
3. Yahoo mail
4. Gmail
5. Outlook
6. Beconect
7. http://fanavaidc.com
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راهداری ،هواشناسی ،نظامـی و مدیریت شهــری بهصورت پایگـاههای اطالعـاتی نمود
پیدا میکنند؛ ازاینرو ،در بخش پایگاههای اطالعاتی بررسی شدند .این نرمافزارها شامل
سیستمهای هواشناسی ،راهداری ،زلزلهنگاری ،و نقشهبرداری است.
از میان این نرمافزارها  4پایگاه شامل پایگاه دادۀ شبکۀ شتابنگاری کشور ،پایگاه
دادههای هواشناسی ،پایگاه دادههای اقلیمی ،و پایگاه دادههای هواشناسیِ جادهای همکاری
داشتند.
نرمافزارهای مدیریت سیستمهای اداری شامل اتوماسیونهای اداری است .در ایران
براساس رتبهبندی عرضهشده ازسوی سامانۀ ساجارِ شورایعالی انفورماتیک که زیرنظر
ِ
افزاری چارگون ،پیوست،
سازمان برنامهوبودجه 1است ،در 15آذر ،1396سه شرکت نرم
و بریدسامانه دارای رتبۀ اول بودند و پرکاربردترین نرمافزارها در سازمانهای دولتی و
خصوصی معرفی شدند .نرمافزار دیدگاه ِ شرکت چارگون در بیشاز  1200سازمان دولتی
و خصوصی بهکار گرفته شدهاست .همچنین سامانۀ اتوماسیون پیوست ،در  4500شرکت
خصوصی و دولتی استفاده میشود .بریدسامانه نیز در بیشاز  1200سازمان در داخل
کشور کاربرد دارد.
نرمافزارهای مدیریت سیستمهای ارتباطی برای تبادل و اشتراک اطالعات بین افراد
در سراسر جهان ،به صورتها و روشهای گوناگون بهرهبرداری میشوند .با گسترش
شبکۀ مخابرات و توسعۀ زیرساختهای الزم در کشور ،اینترنت در میان اقشار مختلف
جامعه ،کاربرد روزافزون یافت .به پیرو این توسعه ،خدمات گستردۀ ارتباطی در سازمانها
فراگیر شد؛ بنابراین نرمافزارهای ارتباطی شامل پست الکترونیک ،شبکههای اجتماعی،
پیامک ،گفتوگوی همزمان ،ارسال صوت و تصویر و ویدئوکنفرانس در سازمانها و در
میان مسئوالن سازمانهای مختلف بهکار گرفته شدهاند.
پست الکترونیک ،ارتباطات پستی و مبادلۀ پیام یا دادهها میان شبکۀ محلی یا جهانی با
تسهیالت کامپیوتری است .پست الکترونیک برای ارسال پیامهای متنی بههمراه فایلهای
متن ،صوت و تصویر در بستر اینترنت یا اینترانت سازمانی استفاده میشود (رضایی
مزینانی .)1392 ،براساس رتبهبندی سامانۀ ساجار و الکسا 2در 15آذر ،1396ده پست
الکترونیک شامل پست الکترونیک یاهو ،3جیمیل ،4اوتلوک( 5در دانشگاه الزهرا (س)
استفاده میشود) ،پست الکترونیک ایران ،بیکانکت ،6چاپار ،شرکت پست ایران ،فناوران،7
آرفانت و توکا ایمیل (مورداستفاده در مجلس شورای اسالمی) بیشترین کاربرد را داشتهاند.
ِ
ِ
مشخص منتج از ارتباطات است که در بستر
روابط
شبکههای اجتماعی نقشهای از
وب یا موبایل عرضه میشود .در میان انبوه شبکههای اجتماعی در جهان ،رتبهبندی
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کاربرد شبکههای اجتماعی در ایران براساس الکسا بدینترتیب است؛ تلگرام ،اینستاگرام،
ساَپ ،فیسبوک ،توییتر ،گوگلپالس ،کلوپ ،1آپارات ،لینکدین ،و سروش؛ بنابراین،
وات 
این شبکههای اجتماعی برای جامعۀ پژوهش انتخاب شدند.
سرویس پیام کوتاه و گفتوگوی همزمان تلفن همراه ،خدمتی است که باوجودِ
گسترش اینترنت و خدمات شبکۀ وب ،در سالهای گذشته همچنان پررنگ است.
سرویس پیام کوتاه چندرسانهای و ویدئوکنفرانس نیز امکان برقراری ارتباط صوتی و
تصویری را در بستر شبکۀ مخابرات فراهم میکنند.
محتوای موجود در بستر وب شامل وبالگ و وبسایت است .ورود به دولت
الکترونیک با اطالعرسانی لحظهبهلحظۀ وبسایت رسمی سازمانها امکانپذیر است.
امروزه مردم برای دستیابی به خدمات و اطالعات موردنیاز خود ،به وبسایت سازمانها
مراجعه میکنند .این وبسایتها جزء اصلی ساختار دولت الکترونیک هستند؛ ازاینرو،
 50وبسایت سازمانهای مهم کشور بهعنوان جامعۀ پژوهش بررسی شد که در جدول
2آمدهاست.
وبسایت

آدرس

پایگاه اطالعرسانی دفرت مقام معظم رهربی

www.leader.ir

پایگاهاطالعرسانیدولت

www.dolat.ir

حرضتآیتاللهخامنهای

www.khamenei.ir

نهادریاستجمهوری

/www.president.ir/fa

میراث فرهنگی و گردشگری

www.ichto.ir

بنیاد شهید و امور ایثارگران

www.isaar.ir

سازمانملیاستاندارد

http://isiri.gov.ir/Portal/Home

آستان مقدس امام خمینی

www.harammotahar.ir

سازمان برنامه و بودجه

www.mporg.ir

جمعیت هالل احمر ایران

www.rcs.ir

جدول 2

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

www.icro.ir

وبسایتهایجامعۀپژوهش

1. www.cloob.com
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
مجمعتشخیصمصلحتنظام
پرتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
وزارت راه و شهرسازی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
وزارت نفت
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتامعی
وزارت کشور
وزارت آموزش و پروش
آستان قدس رضوی
وزارت دادگسرتی
سازمان انرژی امتی
وزارت ورزش و جوانان
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
وزارت نیرو
وزارت امورخارجه
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت امور اقتصاد و دارایی
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
بانکمرکزی
سازمان حفاظت محیط زیست
دیوان عدالت اداری
سازمان اداری و استخدامی
شهرداریتهران
مجلس شورای اسالمی
استانداریتهران
مجلس خربگان رهربی
نیروی انتظامی( پایگاه اطالع رسانی پلیس)
دبیرخانه شوراری عالی مناطق آزاد
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/https://www.msrt.ir
http://maslahat.ir
www.dadiran.ir
https://www.farhang.gov.ir/fa/home
www.mrud.ir
www.behdasht.gov.ir
www.mop.ir
https://www.mcls.gov.ir
/https://www.moi.ir
www.medu.ir
https://www.aqr.ir
www.justice.ir
/www.aeoi.org.ir
https://msy.gov.ir
www.mimt.gov.ir
/www.moe.gov.ir
www.mfa.gov.ir
https://www.ict.gov.ir
www.maj.ir
www.mod.ir
www.mefa.gov.ir
/https://www.bazresi.ir
www.nlai.ir
www.cbi.ir
https://www.doe.ir
/https://divan-edalat.ir
www.aro.gov.ir
www.Tehran.ir
www.parliran.ir
/https://www.ostan-th.ir
www.majlesekhobregan.ir
www.police.ir
www.freezones.ir
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وب سایت

آدرس

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
ستاد مبارزه با قاچاق موادمخدر
صندوقتوسعهملی
صندوق نواوری و شکوفایی
شورای شهر تهران
فرمانداریتهران

http://epe.ir
www.dchq.ir
www.ndf.ir
http://nsfund.ir/fa2
http://shora.tehran.ir
https://tehran.ostan-th.ir

ادامۀ جدول 2
وبسایتهایجامعۀپژوهش

گسترش شبکۀ وب و ورود به وب  ،2وب تعاملی را ایجاد کرد که درنتیجۀ آن ،برای
کاربران ،امکان اشتراک محتوا در فضای وب فراهم شد .دراینمیان ،سرویسدهندههایی
فعالیت خود را برای ایجاد وبالگ شروع کردند .ابتدا سرویسدهندههای خارجی شروع
بهکار کردند؛ولی با گذشت زمان و توسعۀزیرساختها سرویسدهندههای ایرانی نیز
فعالیت خود را آغاز کردند .پرکاربردترین سرویسدهندههای وبالگ در ایران براساس
رتبهبندی الکسا در 15آذر 96در جدول  3درج شدهاست.
رسویسدهندۀ وبالگ

آدرس

بالگفا
تبالگ
بیان
میهنبالگ
وردپرس
بالگاسکای
پرشینبالگ
لوکسبالگ
پارسیبالگ
نینیوبالگ

www.blogfa.com
https://teblog.tebyan.net
www.blog.ir
www.mihanblog.com
www.wordpress.com
www.blogsky.com
www.persianblog.com
www.loxblog.com
wwwparsiblog.com
www.niniweblg.com

جدول 3
وبالگهای جامعۀ پژوهش

محتوای دیداری -شنیداری بهعنوان بخشی از محتوای اطالعرسانی در دولت
الکترونیک برای رفع نیاز متداول عموم مردم ،روی وبسایت سازمانها قرار میگیرد؛
ِ
دیداری-شنیداری بارگذاریشده بر  50وبسایت
ازاینرو ،در پژوهش حاضر ،محتوای
جامعۀ پژوهش بررسی شد که شامل عکس ،فیلم ،و صوت است.
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1. http://shora.tehran.ir

132

در میان وبسایتهای جامعۀ پژوهش 40 ،وبسایت حاوی عکس بودند که بهدلیل
ساختار یکسان عکسها ،از هر وبسایت-باتوج ه به تعداد عکسهای موجود 1 -یا 2
عکس بهصورت تصادفی برای نمونه انتخاب شد؛ بنابراین  78عکس بررسی شد.
همچنین از  50وبسایت جامعۀ پژوهش 20 ،وبسایت حاوی فیلم بودند که با
درنظرگرفتن نوع و خطمشی سازمانها ،فیلمهای عرضهشده ساختاری یکسان دارند؛
ازاینرو ،بهصورت تصادفی از هر وبسایت  2فیلم برای نمونه انتخاب شدند؛ بنابراین 40
فیلم بهعنوان نمونۀ پژوهش بررسی شدند.
در میان وبسایتهای جامعۀ پژوهش ،وبسایت دفتر مقام معظم رهبری و
وبسایت حضرت آیتاهلل خامنهای بهصورت مشترک  157صوت ،وزارت نفت 26
صوت ،و شورای شهر تهران 29 1صوت داشتند که بهدلیل تکراریبودن محتوای صوتی
دو وبسایت منتسب به مقام معظم رهبری ،تنها محتوای صوتی موجود در وبسایت
دفتر مقام معظم رهبری بررسی شد و درنهایت 6صوت از سه وبسایت مذکور بهعنوان
نمونۀ پژوهش انتخاب شد.
محتوای نوشتاری شامل اسناد تولیدشده در بستر واژهپرداز ،صفحهگسترده و نمایش
و ارائۀ متن است که با هدف اطالعرسانی بهتر و عرضۀخدمات دولت الکترونیک در قالب
فرمها ،اطالعیهها و بخشنامهها در وبسایتهای جامعۀ پژوهش بارگذاری شدهاست.
درمیان 50وبسایت جامعۀ پژوهش 20 ،وبسایت محتوای نوشتاری داشتند که از هر
وبسایت 2محتوای نوشتاری بهصورت تصادفی انتخاب شد و در مجموع  40محتوای
نوشتاری بهعنوان نمونۀ پژوهش در نظر گرفته شد.
دادهنمایی در حوزههای مختلف ازجمله سیاسی ،تاریخی ،و علمیوفرهنگی در شبکۀ
اینترنت گسترده است .دادهنمایی ،طرحی مصور همراه با متن است که با هدف نمایش یک
رویداد ،هشدار و آگاهی به مخاطبان ایجاد شدهاست .دادهنمایی به  4دستۀ علت و معلول،
زمانی ،جهت ،و معرفی محصول تقسیمبندی میشود که هر دسته ساختاری متفاوت دارد
و هرکدام بهعنوان الگویی برای تولید دادهنمایی استفاده میشود.
در میان  50وبسایت جامعۀ پژوهش 17،وبسایت  145دادهنمایی داشتند که
براساس خطمشی سازمان متبوع و ساختار دادهنمایی ،از هر وبسایت در هر الگوی
ساختاری ،تنها یک دادهنمایی انتخاب شد ودرمجموع  39دادهنمایی بهعنوان نمونۀ پژوهش
بررسی شد.
پایگاههای اطالعاتی ،اطالعاتی است که بهصورت فایل رایانهای ذخیره شدهاست و
از راه دور یا نزدیک ،با استفاده ازرایانهها و ارتباطات الکترونیکی قابلدسترسی است .هر
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سازمان دولتی یا خصوصی در کشور پایگاه اطالعاتی مرتبط با امور اداری خود را دارد.
برخی از پایگاهها ،اطالعات خود را بهصورت مشترک از چند سازمان مرتبط دریافت
ِ
اداری یک سازمان کاربرد دارند؛ پس میزان دسترسی و
میکنند و برخی دیگر تنها در امور
مراجعه به آنها متفاوت است.
با توجه به رتبهبندی میزان مراجعه در سامانۀ ساجار ،پژوهش حاضر به بررسی
پایگاههای زیر میپردازد :پایگاه اطالعاتی سامانۀ ایثار (وابسته به بنیاد شهید و امور
ایثارگران)؛ بانک اطالعات سریهای زمانی اقتصادی ،و بانک دادههای اقتصادی و مالی
(وابسته به بانک مرکزی)؛ پایگاه کیفیت هوای تهران( 1وابسته به شهرداری تهران)؛ بانک
شبکۀ شتابنگاری کشور ،پایگاه ژئوتکنیک(2اطالعات علمی و فنی ساختمان) ،و گواهی
فنی ساختمان( 3وابسته به مرکز تحقیقات راه و شهرسازی)؛ پایگاه دادههای هواشناسی،
پایگاه دادههای اقلیمی ،و پایگاه دادههای هواشناسی جادهای (وابسته به سازمان هواشناسی
کشور).
شرح تعداد اسناد الکترونیکی جامعۀ پژوهش در جدول  4ذکر شدهاست.

تعداد

اسنادالکرتونیکی
نرمافزارهای مدیریت سیستمهای اقتصادی
نرمافزارهای مدیریت سیستم جغرافیایی

مدیریتسیستمهایبانکداری

3

پایگاههایاطالعاتی

6

نرمافزارهای مدیریت سیستم اتوماسیون اداری
نرمافزارهای مدیریت سیستم ارتباطی
محتوای منترششده در بسرت وب
محتوای دیداری-شنیداری
محتوای نوشتاری

3
شبکههایاجتامعی
پستالکرتونیک
سیستمهایارتباطیمخابراتی
وبسایت
وبالگ
عکس
فیلم
صوت

10
10
3
50
10
78
40
6

واژهپرداز ،صفحهگسرتده ،ارائۀ منت

40

دادهمنایی
پایگاهاطالعاتی

39
پایگاه اطالعاتی جغرافیایی و اداری

13

1. http://air.tehran.ir
2. https://geotech.bhrc.ac.ir
3. http://asphalt.bhrc.ac.ir

جدول 4

اسنادالکرتونیکیجامعۀپژوهش
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اسناد الکترونیکی جامعۀ پژوهش ،براساس سیاهۀ وارسی توصیف استاندارد دکس،
در سطح گروه عناص ِر توصیف ،و نواحی توصیف بررسی شد و درپایان ،کاربردپذیری
توصیف استاندارد دکس برای هر گروه از اسناد الکترونیکی به تفکیک بررسی شد که
تعیینکنندۀ میزان کاربردپذیری این استاندارد در توصیف اسناد الکترونیکی است .نتایج
ارزیابی نهایی جامعۀ پژوهش در جداول  5الی  10آمدهاست .الزم به ذکر است که
نرمافزارهای مدیریت سیستمهای جغرافیایی بهصورت پایگاههای اطالعاتی نمود پیدا
میکنند؛ ازاینرو ،یافتههای این گروه از اسناد الکترونیکی جامعۀ پژوهش در بخش
پایگاههای اطالعاتی عرضه خواهد شد.
.

یافتههایپژوهش

با تجمیع مقدار میانگینِ درص ِد فراوانیِ کاربردپذیری نواحی توصیف ،میزان کاربردپذیری
استاندارد دکس در توصیف اسناد الکترونیکی معیّن شدکه بدین شرح است :باتوجهبه
جدول ،5میزان کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف اسناد الکترونیکی تولیدشده در
ِ
بانکداری جامعۀ پژوهش  96/29درصد است.
نرمافزارهای مدیریت سیستمهای

جدول 5

میزان کاربردپذیری استاندارد دکس
برای توصیف اسناد الکرتونیکی
سیستمهایبانکداری

ناحیۀتوصیف

میانگیندرصدفراوانیکاربردپذیری

رشحشناسایی

90/57

محتوا و ساختار

83/5

دسرتسی

100

فراهمآوری و ارزشیابی

100

منابعمرتبط

100

یادداشت

100

کنرتلتوصیفی

100

جدول  ،6نشاندهندۀ کاربردپذیری 93/73درصدی استاندارد دکس برای توصیف
اسناد الکترونیکی تولیدشده در نرمافزارهای مدیریت سیستمهای اتوماسیون اداری است.
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میانگیندرصدفراوانیکاربردپذیری

رشحشناسایی

81/14

محتوا و ساختار

100

دسرتسی

100

فراهمآوری و ارزشیابی

91/5

منابعمرتبط

100

یادداشت

100

کنرتلتوصیفی

83/5

جدول 6
میزان کاربردپذیری استاندارد دکس
برای توصیف اسناد الکرتونیکی
اتوماسیوناداری

براساس جدول  ،7رتبهبندی نواحی توصیف برای اسناد الکترونیکی تولیدشده در
شبکههای اجتماعی جامعۀ پژوهش بدین شرح است :ناحیۀ توصیف محتوا و ساختار،
یادداشت ،فراهمآوری و ارزشیابی ،شرح شناسایی ،منابع مرتبط ،کنترل توصیفی ،و
دسترسی؛ بهعبارتدیگر ،استاندارد دکس برای توصیف اسناد الکترونیکی تولیدشده
در شبکههای اجتماعی جامعۀ پژوهش  47/14درصد ،اسناد الکترونیکی تولیدشده در
پست الکترونیک  87/83درصد و اسناد الکترونیکی سیستم ارتباطی مخابراتی  80درصد
کاربردپذیر خواهد بود .مقدار میانگین درصد فراوانی کاربردپذیری استاندارد دکس برای
توصیف اسناد الکترونیکی تولیدشده در نرمافزارهای ارتباطی برابر با  71/65درصد است.

ناحیۀتوصیف

میانگیندرصدفراوانیکاربردپذیری
شبکههایاجتامعی

پستالکرتونیک

سیستمارتباطیمخابراتی

رشحشناسایی

64/71

75/71

74/61

محتوا و ساختار

10

80

80

دسرتسی

82

87/5

88/91

فراهمآوری و ارزشیابی

30

96/66

33

منابعمرتبط

43/33

90

100

یادداشت

30

100

100

کنرتلتوصیفی

70

85

83/5

جدول 7
میزان کاربردپذیری استاندارد دکس
برایتوصیفاسنادالکرتونیکی
تولیدشده در نرمافزارهای مدیریت
سیستمهایارتباطی
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میانگیندرصدفراوانیکاربردپذیری

ناحیۀتوصیف

جدول 8
میزان کاربردپذیری استاندارد دکس برای
توصیف محتوای منترششده در بسرت وب

وبسایت

وبالگ

رشحشناسایی

67/47

82/14

محتوا و ساختار

51

40

دسرتسی

70

91/66

فراهمآوری و ارزشیابی

77/5

42/5

منابعمرتبط

68/88

56/66

یادداشت

100

10

کنرتلتوصیفی

53

100

جدول  ،8نشان میدهد که استاندارد دکس برای توصیف وبسایتهای جامعۀ
پژوهش  69/69درصد کاربردپذیر خواهد بود؛ همچنین نشاندهندۀ کاربرد 60/42
درصدی این استاندارد در توصیف وبالگهاست و در توصیف محتوای منتشرشده در
بستر وب 65/05درصد کاربردپذیر است.
ناحیۀتوصیف

جدول 9
میزان کاربردپذیری استاندارد دکس برای
توصیفمحتوایدیداری-شنیداری

میانگیندرصدفراوانیکاربردپذیری
عکس

فیلم

صوت

رشحشناسایی

71/73

68/83

84/07

محتوا و ساختار

73/5

66/5

100

دسرتسی

77/47

90/83

94/41

محفراهمآوریوارزشیابی

34/75

41/5

91/75

منابعمرتبط

63/33

77/66

44/33

یادداشت

98

100

100

کنرتلتوصیفی

95

100

100

در جدول  ،9میزان کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف عکس  73/39درصد،
فیلم  77/90درصد و برای صوت  87/79درصد است .ازاینرو ،این استاندارد محتوای
دیداری-شنیداری جامعۀپژوهش را  79/69درصد توصیف میکند.

136

گنجینۀاسناد ،سال  ،28دفرت سوم ،پاییز  ،1397شامرۀ پیاپی 111

کاربردپذیری استاندارد توصیف
محتوایی آرشیوی آمریکا ...
ناحیۀتوصیف

میانگیندرصدفراوانیکاربردپذیری
محتواینوشتاری

دادهمنایی

پایگاههایاطالعاتی

رشحشناسایی

68

72/88

74/34

محتوا و ساختار

65

72

100

دسرتسی

92/11

44/91

100

فراهمآوری و ارزشیابی

46/25

44/75

71

منابعمرتبط

65/33

71/66

100

یادداشت

95

100

100

کنرتلتوصیفی

100

100

100

جدول 10
میزان کاربردپذیری استاندارد دکس
برای توصیف محتوای نوشتاری،
دادهمنایی ،و پایگاههای اطالعاتی
جامعۀپژوهش

جدول  ،10نشاندهندۀ کاربرد استاندارد دکس با میانگین  75/95درصد ،برای توصیف
محتوای نوشتاری جامعۀ پژوهش است.
جدول  ،10نشاندهندۀ کاربرد  44تا  100درصدی استاندارد دکس برای توصیف
دادهنمایی جامعۀ پژوهش است؛ازاینرو ،میانگین درصد فراوانی کاربرد استاندارد دکس
برای توصیف دادهنمایی جامعۀ پژوهش  72/31درصد است.
جدول  ،10نشاندهندۀ توصیف بیشاز  70درصدی نواحی توصیف استاندارد دکس
برای پایگاههای اطالعاتی است؛ ازاینرو ،استاندارد دکس،پایگاههای اطالعاتی جامعۀ
پژوهش را با میانگین  92/19درصد توصیف میکند.

بحثونتیجهگیری

در پاسخ به پرسشهای پژوهش همانطورکه در جدول  5هم آمدهاست ،استاندارد
دکس ،نرمافزارهای مدیریت سیستمهای اقتصادی را  96/29درصد توصیف میکند.
این نرمافزارها محیط نرمافزاری مشابه و رابط کاربری متفاوتی دارند که بهنظرمیرسد به
خطمشی سازمان متبوع وابسته است؛بدینترتیب ،تفاوت میان آنها در ناحیۀ توصیف
شرح شناسایی و گروه عناصر توصیفی اندازه است که میزان کاربردپذیری را 3/71
درصد کاهش میدهد .درمیان نرمافزارهای بانکداری جامعۀ پژوهش ،استاندارد دکس
برای توصیف اسناد تولیدشده در نرمافزار شرکت سداد (بانک ملی ایران) کاربرد کامل
( )100%دارد .بدینترتیب بهنظرمیرسد ،درصورت تغییر و توسعۀخطمشی سازمانهای
اقتصادی بهسوی استفاده ازگروه عناصر توصیفی اندازه و ناحیۀ توصیف محتوا و

گنجینۀاسناد ،سال  ،28دفرت سوم ،پاییز  ،1397شامرۀ پیاپی 111

137

فرزانه بهارلو
معصومه کربالآقایی کامران
امیر غائبی

ساختار ،و فراهمآوری و ارزشیابی ،کاربردپذیری استاندارد دکس تا  100درصد افزایش
خواهد یافت.
همانطورکه جدول  6نشان میدهد ،استاندارد دکس،نرمافزارهای اتوماسیونهای
اداری را  93/73درصدتوصیف میکند .این نرمافزارها محیطی مشابه با تمام نرمافزارهای
مدیریت سیستمهای اداری دارند؛ ازاینرو ،اسناد تولیدشده در نرمافزارهای مدیریت
سیستمهای اداری ،بااستاندارد دکس ِ
قابلتوصیف است .در میان نرمافزارهای جامعۀ
پژوهش ،نرمافزار اتوماسیون اداری پیوست ،دارای بیشترین تطابق ( )100%با استاندارد
دکس است؛ بنابراین بهنظرمیرسد ،با توجه بیشتر به ناحیۀ توصیف کنترل توصیفی -که
به خطمشی سازمان تولیدکنندۀ نرمافزار وابسته است -میزان کاربردپذیری افزایش مییابد.
همچنین استفاده از گروه عناصر تاریخ و اندازه در ساختار نرمافزارهای اتوماسیون اداری،
کاربردپذیری استاندارد دکس را برای توصیف اسناد تولیدشده تا  100درصد افزایش
میدهد.
نرمافزارهای مدیریت سیستمهای جغرافیایی ،با ثبت لحظه ِ
ای دادههای جغرافیایی
ی اطالعاتی
بهصورت پایگاههای اطالعاتی نمود پیدا میکنند؛ ازاینرو ،در بخش پایگاهها 
بررسی شدند که نتایج حاصلاز بررسی جامعۀ پژوهش ،نشاندهندۀ کاربرد 92/19
درصدی استاندارد دکس برای توصیف اسناد الکترونیکی پایگاههای اطالعاتی جغرافیایی
است .همچنین در میان پایگاههای اطالعاتی جغرافیایی ،استاندارد دکس برای توصیف
پایگاه اطالعاتی هواشناسی دارای کاربرد  100درصدی است که این موضوع نشاندهندۀ
تطابق ساختار پایگاههای اطالعاتی جغرافیایی با استانداردهای جهانی مدیریت سیستمهای
جغرافیایی است .نتیجۀ بهدستآمده با نتیجۀ پژوهش مرین اتیتوس ( )2016با عنوان
«استانداردسازی سیستم دادههای جغرافیایی انسانی :مطالعۀ موردی مردم واشنگتن»
همسواست؛پژوهش مرین اتیتوس استاندارد دکس را برای توصیف داده ِ
های جغرافیاییِ
جهانی کاربردپذیر ارزیابی کرده بودهاست.
با توج ه به جدول ،7استاندارد دکس برای توصیف اسناد تولیدشده در نرمافزارهای
مدیریت سیستمهای ارتباطی  71/65درصد کاربردپذیر است .این استاندارد ،شبکههای
اجتماعی جامعۀ پژوهش را بهمیزان  47/14درصد توصیف میکند که در میان آنها ،شبکۀ
اجتماعی لینکدین تطابق  100درصدی با استاندارد دکس دارد .لذا بهنظرمیرسد ،ساختار
شبکههای اجتماعی با توجهبه کاربردهای عمومی یا تخصصی متفاوت است؛ ازاینرو،
ایجاد امکان توضیح برای تغییرات امکانات در ویرایشهای مختلف و پایدار ماندن امکانات
شخصیسازی شبکههای اجتماعی موجب افزایش کاربردپذیری تا  100درصد است.
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کاربردپذیری استاندارد توصیف
محتوایی آرشیوی آمریکا ...

استاندارد دکس در توصیف پستهای الکترونیکی جامعۀ پژوهش 87/83درصد
موفق بودهاست .در میان پستهای الکترونیک جامعۀ پژوهش نیز استاندارد دکس برای
توصیف پست الکترونیک توکا ایمیل کاربرد کامل ( )100%دارد .بهنظرمیرسد که بینیازی
به برخی از نواحی توصیف مانند فراهمآوری و ارزشیابی در پستهای الکترونیک جامعۀ
پژوهش موجب کاهش سطح توصیف شدهاست.
استاندارد دکس ،سیستم ارتباطی مخابراتی را 80درصد توصیف میکند .بازنگری
در ساختار انواع نرمافزارها و ایجاد امکانات جدید برای نرمافزارهای ارتباطی مخابراتی
ممکن است در افزایش سطح توصیف استاندارد دکس تا  100درصدهم مؤثّر باشد.
بدینترتیب ،بهنظرمیرسدکه توجه به تمام نواحی توصیف برای توصیف اسناد تولیدشده
در نرمافزارهای مدیریت سیستمهای ارتباطی شاید در افزایش کاربردپذیری استاندارد
دکس مؤثّر باشد.
همانطورکه جدول  8نشان میدهد ،استاندارد دکس برای توصیف محتوای منتشرشده
در بستر وب  65/05درصد کاربردپذیر است .استاندارد دکس ،وبسایتهای جامعۀ
پژوهش را  69/69درصد توصیف میکند .بهنظرمیرسدکه فقدان برخی از عوامل عناصر
توصیفیِ شرح شناسایی در ساختار محتوای منتشرشده در بستر وب ،در کاهش سطح
توصیف مؤثّر بودهاست .استاندارد دکس در توصیف وبالگهای جامعۀ پژوهش60/42
درصد کاربرد دارد.استاندارد دکس از میان وبالگهای جامعۀ پژوهش ،اسناد تولیدشده
در وردپرس را کامل ( )100%توصیف میکند .بدینترتیب ،ممکن است با توجه بیشتر به
وجود ناحیۀ توصیف شرح شناسایی در ساختار وبالگها و وبسایتها ،کاربردپذیری
استاندارد دکس تا  100درصد افزایش یابد.
جدول  9نشاندهندۀ کاربرد  73/39درصدی استاندارد دکس برای توصیف عکس،
 77/90درصدی برای توصیف فیلم ،و  87/79درصدی برای توصیف صوت است.
بدینترتیب استاندارد دکس برای توصیف محتوای دیداری-شنیداری  79/69درصد
کاربردپذیر است .فقدان برخی از عناصر در همۀ نواحی توصیف ب ه جز ناحیۀ کنترل
ِ
دیداری-شنیداری جامعۀ پژوهش
توصیفی موجب کاهش سطح توصیف در محتوای
شدهاست .بهنظرمیرسد با ایجاد دستورالعمل مناسب برای کاربران منتشرکنندۀ محتوای
دیداری-شنیداری میتوان در افزایش سطح توصیف مؤثّر واقع شد.
محتوای نوشتاری جامعۀ پژوهش  75/95درصد با استاندارد دکس توصیفپذیر
است .انتشار محتوای نوشتاری به فرد منتشرکننده وابسته است .بهنظرمیرسد که ایجاد
الگوی تولید یا انتشار محتوای نوشتاری باتوجهبه عناصر توصیفی استاندارد دکس ،در
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افزایش کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف محتوای نوشتاری مؤثّر باشد.
نتایج حاصلاز بررسی دادهنماییهای جامعۀ پژوهش نشان داد که استاندارد دکس
برای توصیف دادهنمایی  72/31درصد کاربردپذیر است .نبود و یا بیتوجهی به عناصر
ناحیۀ توصیف شرح شناسایی ،دسترسی ،فراهمآوری و ارزشیابی ،و منابع مرتبط موجب
کاهش سطح توصیف شدهاست .ممکن است با تغییر خطمشی تولید و انتشار دادهنمایی
در سازمانها ،میزان کاربردپذیری استاندارد دکس تا  100درصد افزایش یابد.
چنانچه پیشترهم ذکر شد ،استاندارد دکس در توصیف پایگاههای اطالعاتی جامعۀ
پژوهش  92/19درصد کاربردپذیر است .باتوجهبه کاربرد  100درصدی استاندارد دکس
برای توصیف پایگاههای اطالعاتی هواشناسی میتوان گفت که توجه به عناصر توصیفی
در ایجاد پایگاههای اطالعاتی ،میتواند در افزایش میزان توصیف مؤثّر باشد.
در پاسخ به پرسش اساسی پژوهش میتوان گفت که استاندارد دکس برای توصیف
تمام اسناد الکترونیکی جامعۀ پژوهش 80/85 ،درصد کاربردپذیر است که همسو با نتیجۀ
پژوهش طباطبایی امیری و احمدیان ( )1390با عنوان «کاربرد استاندارد محتوایی (دی.
ای.سی.اس) در توصیف و سازماندهی اسناد آرشیوهای رقمی» است؛ درنتیجه ،استاندارد
دکس برای توصیف انواع اسناد الکترونیکی کاربردپذیر است.

پیشنهادهای برخاسته از پژوهش

براساس یافتههای پژوهش حاضر در توصیف اسناد الکترونیکی تولیدشده در بستر
سیستمهای اطالعاتی ،پیشنهادهای زیر عرضه میشود:
 .1ایجاد نرمافزار یکپارچۀ مدیریت سیستمهای اقتصادی و یا تغییر خطمشی تولید
اسناد با درنظرگرفتن کاربرد عناصر توصیفی گروه عنصر اندازه ،و ناحیۀ توصیف محتوا و
ساختار ،و فراهمآوری و ارزشیابی موجب کاربردپذیری کامل استاندارد دکس خواهد شد.
 .2اصالح نرمافزارهای مدیریت سیستمهای اداری با درنظرگرفتن عناصر توصیفی
گروه عناصر شناسههای ارجاعی ،تاریخ ،و ناحیۀ توصیف محتوا و ساختار ،و فراهمآوری
و ارزشیابی عالوهبر کاربردپذیری کامل استاندارد دکس ،موجب یکپارچگی در اسناد تولید
شده میشود.
 .3برای ایجاد یکپارچگی در نرمافزارهایسیستمهای مدیریت جغرافیایی و حرکت
بهسوی کاربردپذیری کامل استاندارد دکس برای نرمافزار این سیستمها ،میتوان از ساختار
پایگاه اطالعاتی هواشناسی بهعنوان الگو بهره برد؛چون استاندارد دکس این پایگاه را 100
درصد توصیف میکند.

140

گنجینۀاسناد ،سال  ،28دفرت سوم ،پاییز  ،1397شامرۀ پیاپی 111

کاربردپذیری استاندارد توصیف
محتوایی آرشیوی آمریکا ...

 .4اصالح نرمافزارهای شبکههای اجتماعی با هدف ایجاد امکان توضیح تغییرات
ِ
ارتقای سطح رابط کاربری نرمافزارها ،موجب
در ویرایشهای مختلف نرمافزارعالوهبر
کاربردپذیری کامل استاندارد دکس خواهد شد.
 .5استفاده از پست الکترونیک ایرانی در سازمانها همانند مجلس شورای اسالمی،
بهدلیل رفع موانع امنیتی و همسو با اهداف سازمان ،موجب افزایش کاربرد گروه عناصر
شناسههای ارجاعی ،تاریخچۀ اجرایی یا شرححال ،و ناحیۀ توصیف محتوا و ساختار ،و
فراهمآوری و ارزشیابی خواهد شد.
براساس یافتههای پژوهش حاضر در توصیف اسناد الکترونیکی محتوای منتشرشده
در بستر وب پیشنهادهای زیر را میتوان بیان کرد:
 .1ایجاد یکپارچگی در ساختار وبسایتهای خدمترسان دولت الکترونیک با
درنظرگرفتن عناصر توصیفی استاندارد دکس بهویژه درج نام کاربر در مطالب درجشده
در وبسایت؛
 .2بهرهگیری از عناصر استاندارد دکس در تغییر و اصالح سرویسدهندگان وبالگ
در ایران؛
 .3ایجاد دستورالعمـل ایجـاد و انتشـار محتوای دیداری-شنیـداری برای مسئـوالن
مربوطه ،باتوجهبه عناصر توصیفی استاندارد دکس؛
 .4ایجاد دستورالعمل تولید و انتشار محتوای نوشتاری برای افراد و سازمانها ،با
هدف ایجاد یکپارچگی باتوجهبه عناصر توصیفی استاندارد دکس؛
 .5ایجاد دستورالعمل تولید دادهنمایی در سازمانها با توجهبه نواحی توصیف در
استاندارد دکس بهویژه درج نام تولیدکننده همراه با دادهنمایی؛
 .6تغییر خطمشی تولید پایگاههای اطالعاتی و ایجاد گروه عناصر تاریخ ،نام و مکان
ِ
توصیف
فهرست موجودی ،اندازه ،نام تولیدکننده ،تاریخچۀ اجرایی یا شرححال ،و ناحیۀ
فراهمآوری و ارزشیابی در عناصر موجود در پایگاههای اطالعاتی با توجهبه خطمشی
سازمان متبوع.

پیشنهاد برای پژوهشهای آتی

اسناد الکترونیـکی ساختـارهایی متفـاوت دارند؛ ازاینرو ،پیشنهـاد میشـود که سایر
پژوهشگران با هدف ایجاد یکپارچگی در تولید اسناد الکترونیکی ،علت نبود برخی از
عناصر توصیفی در اسناد الکترونیکی را بررسی کنند.
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