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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-vis-
ual 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 In-
formation 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 recommenda-
tions are made to improve the structure of electronic records for better compatibility 
with DACS.
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هدف: هدف پژوهش حارض، تعیین میزان کاربردپذیری استاندارد توصیف محتوایی آرشیوی آمریکا 

(دکس)، در توصیف اسناد الکرتونیکی است. امروزه گسرتش منابع وبی و اتوماسیون های اداری موجب 

افزایش اسناد الکرتونیکی شده است که این موضوع رضورت تنظیم و توصیف جامع این استاندارد را 

درپی دارد. شناسایی و به کارگیری استاندارد مناسب برای توصیف اسناد الکرتونیکی، مدیریت صحیح و 

دسرتسی به این اسناد را در آینده فراهم می کند.

روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حارض به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش از نوع پیامیشی 

توصیفی است. جامعۀ پژوهش حارض، متام اسناد الکرتونیکی تولیدشده در نرم افزارهای مدیریت 

سیستم های اقتصادی، نرم افزارهای مدیریت سیستم های جغرافیایی، نرم افزارهای مدیریت سیستم های 

اداری، و نرم افزارهای مدیریت سیستم های ارتباطی و هم چنین محتوای منترششده در بسرت وب، 

محتوای دیداری-شنیداری، محتوای نوشتاری، داده منایی، و پایگاه های اطالعاتی است. ابزار گردآوری 

داده ها سیاهۀ وارسی (براساس استاندارد دکس)است.

یافته ها و نتیجه گیری: نتیجه گیری نشان داد که استاندارد دکس برای توصیف اسناد الکرتونیکی تولیدشده 

در نرم افزارهاِی مدیریت سیستم اقتصادی 96/29 درصد، نرم افزارهاِی مدیریت سیستم اداری 93/73 

درصد، نرم افزارهاِی مدیریت سیستم ارتباطی 71/65 درصد، محتوای منترششده در بسرت وب 65/05 

داده منایی72/31  نوشتاری 75/95 درصد،  دیداری-شنیداری 79/69 درصد، محتوای  درصد، محتوای 

درصد، و پایگاه های اطالعاتی 92/19 درصد، کاربردپذیر است. ازاین رو، استاندارد دکس برای توصیف 

اسناد الکرتونیکی جامعۀ پژوهش، با میانگین 80/85 درصد کاربردپذیر است.نتیجۀ پژوهش نشان 

می دهد که استاندارد دکس برای توصیف اسناد الکرتونیکی کاربردپذیر است.

ڪلیدواژه ها: 
آرشیو؛ تنظیم و توصیف؛ اسناد الکرتونیکی؛ استاندارد توصیف محتوایی آرشیوی آمریکا؛ َدکس.
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مقدمه
سازمان های آرشیوی دربردارندۀ هویت ملی و فرهنگی ملت هایند. منابع آرشیوی نیز نقشی 
مهم در اعتالی فرهنگ، دانش و تجربه ایفا می کنند. این منابع پژوهش گران را در شناخت و 
درک تاریِخ تحوالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اداری و فرهنگی جامعه یاری می دهند. 
درواقع منابع آرشیوی فارغ از شکل شان، گویای اندیشۀ پیشینیان و راهبر تصمیمات کنونی 

مدیران هستند )عادلی اسفنجانی، 1389(.
در سال های اخیر، دولت الکترونیک به یکی از مهم ترین دغدغه های دولتمردان بدل 
شده است. گسترش خدمات دولت الکترونیک و تولید روزافزون اسناد الکترونیکی1 موجب 
شد که اسناد الکترونیکی بخشی مهم از حافظۀ دولت شود و مبیّن معیار حاکمیِت شفاف 
به شمارآید )ملکی، 1393(. اسناد الکترونیکی در بستر سیستم های اطالعاتی اقتصادی2، 
سیستم های اطالعاتی جغرافیایی3، سیستم های اطالعاتی اداری4، سیستم های اطالعاتی 
ارتباطی5، محتوای منتشرشده در بستر وب، محتوای دیداری-شنیداری، محتوای نوشتاری، 

داده نمایی6، وپایگاه های اطالعاتی تولیدمی شود.
یکی از وظایف سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی پس از دریافت اسناد، ارزشیابی آن ها، و 
سپس تنظیم و توصیفشان درجهِت دستیابی به تمام آن اسناد است. توصیف، با شناسایی 
و تبیین زمینه و محتوای مواد آرشیوی، دسترسی به اسناد را فراهم می کند. توصیف اسناد 
مکتوب، با شناخت محمل سند و ثبت اطالعات محتوا، بیانگر تحکیم نظارت فکری بر 
سند یا مجموعه ای از اسناد مرتبط است. توصیف اسناد الکترونیکی موجب یکپارچگی در 
سیستم های اداری می شود و روند ورود این اسناد را به سازمان اسناد ملی تسهیل می کند.

آماده سازی و توصیف مواد آرشیوی است.  برای  ایساد7 راهنمایی کلی  استاندارد 
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی از این استاندارد برای توصیف تمام منابع چه الکترونیکی و چه 
مکتوب بهره می گیرد )کوکبی، رضایی شریف آبادی و اصنافی، 1391(؛ ازاین رو، از توصیف 
قالب های خروجی یا دیگر قالب های عرضه شده مثل کاتالوگ ها، لیست ها و پوشش کامل 
اسناد الکترونیکی بازمی ماند )غفوری، رضایی شریف آبادی و عزیزی، 1394(. از استاندارد 
ایساد در تهیۀ نرم افزارهای آرشیوی بهره گرفته شده؛ ولی این استاندارد توصیفی مناسب 

برای اسناد الکترونیکی نداشته است )ملکی، 1392(.
بهره نبردن از استاندارد توصیف آرشیوی مناسب در ساختار سیستم های اطالعاتی 
موجب نبود یکپارچگی در تولید اسناد می شود و ساماندهی این اسناد را برای سازمان 
متبوع و سایر سازمان های مرتبط با مشکل مواجه می کند. نبود ساماندهی مناسب، موجب 

قطع دسترسی کاربران به اسناد الکترونیکی می شود )کرمی، 1395(.

1. Electronic Record

2. Economic Information Systems

3. Geographic Information Systems

4.  Business information systems

5. Communication Information 

Systems

6. Infographics

7. International Standard Archival 

Description(ISAD)
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انتخاب و به کارگیری استاندارد مناسب برای تولید یکپارچۀ اسناد الکترونیکی موجب 
مدیریت صحیح این اسناد می شود. توصیف محتوایی آرشیو با تأکید بر همۀ جنبه های 
توصیف، به انتشار و دسترس پذیری 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(.
انجمن   2004 سال  در  را  )دکس(  آمریکا  آرشیوی  توصیف  محتوایی  استاندارد 
آرشیویست های آمریکا برای توصیف ساختار و محتوای آرشیوی در سراسر آمریکای 
شمالی عرضه کرد. این استاندارد پس از بازنگری در دستنامۀ اسناد آرشیوی، اسناد شخصی و 
نسخ خطی )ای.پی.پی.ام(1 -که تا سال 2004 استفاده می شد- براساس استاندارد بین المللی 
توصیف آرشیوی عام )ایساد(، استاندارد بین المللی توصیف مؤسسات با مجموعه های 
آرشیوی )ایسار(2، ایزو3، و انگلو-امریکن4 عرضه شد. این استاندارد در سال های 2012 و 
2014 مجدداً بازنگری شد. هم اکنون ویرایش سال 2015 این استاندارد دردسترس همگان 

است )دورانتی و فرانکس، 2015(5.
استاندارد دکس6 برخالف استاندارد ایساد ضمن هماهنگی با  استانداردهای تهیه شده 
توسط شورای جهانی آرشیو )ایکا(7، دارای عوامل توصیف چندسطحی است و پوشش دهی 
دامنۀ توصیف را گسترده می کند و از استاندارد ایساد کاربردپذیری بیشتری دارد )بوید، 2017(8.
ازاین رو، پژوهش حاضر به تعیین میزان کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف 
اسناد الکترونیکی می پردازد. الزم به ذکر است که از این  پس در پژوهش حاضر، به جای 

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 به شکل الکترونیکی تبدیل شده باشد. این اسناد شامل اسناد تولیدشده در 
بستر سیستم های اطالعاتی اقتصادی، سیستم های اطالعاتی جغرافیایی، سیستم های اطالعاتی 
اداری، سیستم های اطالعاتی ارتباطی، محتوای منتشرشده در بستر وب، محتوای دیداری-

شنیداری، محتوای نوشتاری، داده نمایی9، و پایگاه های 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

ادب  و  زبان  فرهنگستان  وب سایت   .9

فارسی  معادل  را  داده منایی  واژۀ  فارسی 

درنظر   (Infographic) اینفوگرافیک  واژۀ 

گرفته است.

http://www.persianacademy.ir/fa/

word

کاربردپذیری استاندارد توصیف
 محتوایی آرشیوی آمریکا ...
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اهداف فرعی پژوهش
تعیین میزان کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف اسناد تولیدشده در نرم افزارهای 

مدیریت سیستم های اقتصادی؛
تعیین میزان کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف اسناد تولیدشده در نرم افزارهای 

مدیریت سیستم های جغرافیایی؛
تعیین میزان کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف اسناد تولیدشده در نرم افزارهای 

مدیریت سیستم های اداری؛
تعیین میزان کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف اسناد تولیدشده در نرم افزارهای 

مدیریت سیستم های 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 داده نمایی؛

تعیین میزان کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف اسناد پایگاه های اطالعاتی.

پرسش اساسی پژوهش
استاندارد دکس برای توصیف اسناد الکترونیکی چه میزان کاربردپذیراست؟

پرسش های فرعی پژوهش
1. استاندارد دکس برای توصیف اسناد تولیدشده در نرم افزارهای مدیریت سیستم های 

اقتصادی چه میزان کاربردپذیر است؟
2.  استاندارد دکس برای توصیف اسناد تولیدشده در نرم افزارهای مدیریت سیستم های 

جغرافیایی چه میزان کاربردپذیر است؟
3. استاندارد دکس برای توصیف اسناد تولیدشده در نرم افزارهای مدیریت سیستم های 

اداری چه میزان کاربردپذیر است؟
4.  استاندارد دکس برای توصیف اسناد تولیدشده در نرم افزارهای مدیریت سیستم های 

ارتباطی چه میزان کاربردپذیر است؟
5. استاندارد دکس برای توصیف محتوای ایجادشده در بستر وب چه میزان کاربردپذیر 

است؟
6. استاندارد دکس برای توصیف محتوای دیداری-شنیداری چه میزان کاربردپذیر است؟

فرزانه بهارلو  
 معصومه کربالآقایی کامران
 امیر غائبی
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7. استاندارد دکس برای توصیف محتوای نوشتاری چه میزان کاربردپذیر است؟
8. استاندارد دکس برای توصیف داده نمایی چه میزان کاربردپذیر است؟

9. استاندارد دکس برای توصیف اسناد تولیدشده درپایگاه های اطالعاتی چه میزان 
کاربردپذیر است؟

پیشینۀ پژوهش
در موضوع تنظیم و توصیف اسناد الکترونیکی با استاندارد دکس، تاکنون پژوهشی انجام 
نشده است؛ ولی پژوهش هایی مرتبط با موضوع تنظیم و توصیف اسناد با استاندارد دکس، 

در داخل و خارج از کشور انجام شده است که در ادامه به آن ها اشاره می شود.
مریناتیتوس )2016( در پایان نامۀ خود در دانشگاه کالیفرنیا، با عنوان »استانداردسازی 
سیستم داده های 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 داده های جغرافیایی مردم واشنگتن بررسی کرده است ودرپایان، این استاندارد 

را برای توصیف داده های جغرافیایی کاربردپذیر ارزیابی کرده  است.
 در داخل کشور نیز تاکنون پایان نامه ای دربارۀ استاندارد دکس ارائه نشده است؛ ولی 
طباطبایی امیری واحمدیان )1390( در مقالۀ پژوهشی خود با عنوان »کاربرد استاندارد 
محتوایی )دی.ای.سی.اس( در توصیف و سازمان دهی اسناد آرشیوهای رقمی«، به موضوع 
کاربرد فراداده در توصیف اسناد رقمی و تشریح استاندارد دکس پرداخته اند. این پژوهش به 
روش کتابخانه ای انجام شده و براساس دستنامۀ توصیف آرشیو، عناصر هسته را مشخص 

کرده است که بیانگر کاربرد استاندارد دکس در توصیف اسناد رقمی است.
از مطالعۀپژوهش های انجام شده می توان دریافت که تاکنون کاربردپذیر استاندارد 
دکس فقط برای توصیف یکی از اسناد الکترونیکی آن هم با توجه به وضعیت کشورآمریکا 
انجام شده است؛ بنابراین پژوهش حاضر را می توان یکی از اقدامات مهم در جهت عرضۀ 

دستنامه ای برای توصیف اسناد الکترونیکی در ایران دانست.

اسناد الکرتونیکی
دایره المعارف علوم آرشیوی، اصطالح »اسناد الکترونیکی« را برابر با اصطالح »آرشیو 
رقمی« دانسته  است و این لغت را برای مجموعه ای از منابع رقمی به کار می برد؛ ازجمله، 
به شکل رقمی تبدیل  مجموعه هایی که از ابتدا به صورت رقمی تولید شده اند، یا بعداً 
شده اندومجموعه هایی که از عناصری متفاوت تشکیل شده اند )دورانتی و فرانکس، 2015(.
اسناد الکترونیکی دارای ویژگی های زیر است: تکثیر، امحا و ردیابی آسان؛ ارائه نشدن 

کاربردپذیری استاندارد توصیف
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اطالعات جنس محمل یا رسانه؛ ذخیره سازی فشرده و حجم کم؛ دستیابی به یادداشت های 
غیررسمی؛ رمزگشایی از اسناد  با وجود نسخه های پشتیبان؛ همراه با مواد چندرسانه ای؛ سرعت 
انتقال و محاسبۀ زیاد؛ امکان جستجو و دستیابی به اطالعات اسناد؛ دقت زیاد به  علت  مبتنی  
بودن  بر سیستم های رایانه ای؛ دارای هزینۀ کم برای تولید، انتقال، و توزیع؛ رفع کنندۀ فساد اداری 
و گسترش شفافیت در کارها؛خدمات رسانی از راه دور و غیرحضوری؛ نظام اطالع رسانی پویا، 

جامع، فراگیر و روزآمد با حذف محدودیت های زمانی و مکانی )صادقیان، 1386(.
سیستم های اطالعاتی، مجموعه ای سخت افزاری و نرم افزاری شامل شبکه و داده اند 
که برای فراهم آوری، پردازش، و تحلیل اطالعات با هدف تصمیم گیری برای کنترل اوضاع 
سازمان ها به کارمی روند )فولچر و خسروپور، 2014(1. بهره وری از سیستم های اطالعاتی 
موجب تولید اسناد الکترونیکی می شود. انواع اسناد الکترونیکی، در بستر نرم افزارهای 
مدیریت سیستم های اقتصادی، نرم افزارهای مدیریت سیستم های جغرافیایی، نرم افزارهای 
مدیریت سیستم های اداری، نرم افزارهای مدیریت سیستم های ارتباطی تولید می شوند. 
انواع دیگری از اسناد الکترونیکی نیز شامل محتوای ایجادشده در بستر وب، محتوای 

دیداری-شنیداری، محتوای نوشتاری، داده نمایی، و پایگاه های اطالعاتی است.

استاندارد توصیف محتوایی آرشیوی آمریکا (دکس)
استاندارد دکس با سایر استانداردها ارتباط دارد. توصیف آرشیوی انجام شده براساس 
استاندارد دکس که به صورت الکترونیکی منتشر شده است با استاندارهای کدگذاری شده 
و  »آر.اِی.دی«؛  کدگذاری شده3،  محتوای  آرشیو  استاندارد  »ای.اِی.دی«،  مارک2،  مثل 
استانداردهای منتشرشده توسط شورای جهانی آرشیو شامل ایساد، ایسار، و استاندارد 
بین المللی توصیف عملکرد )آی.اس.دی.اف(4 منطبق است. بدین ترتیب استاندارد دکس 

عوامل موجود در استانداردهای مذکور را پوشش می دهد )بوید، 2017(.
استاندارد دکس به طور خاص به  دنبال مفاهیمی است که نشان دهندۀ محتوای آثار 
مشترک سازمانی، فردی و خانوادگی باشد. ازاین رو، قابلیت توصیف انواع اسناد فردی، 

خانوادگی و سازمانی را داراست.
شورای جهانی آرشیودر پاییز 2010 استاندارد دکس را بررسی کرد و پیشنهاد داد تا 
پوشش منابع آرشیوی، موزه و کتابخانه به ویژه یکپارچگی و هماهنگی بیشتر با »ار.دی.ای« 
برای رفع بهتر نیازهای آرشیوی در این استاندارد افزایش یابد )انجمن آرشیویست های 

آمریکا، 2015(5.
کمیتۀ مطالعات مشترِک استاندارد توصیف آرشیوی، با انتشار تی اس دکس و ویرایش 
دوم قوانین توصیف آرشیوی کانادا ضمن برقراری رابطۀ استاندارد دکس با قوانین توصیف 

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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آرشیو کانادا، در استانداردهای شورای جهانی آرشیو نیز یکپارچگی ایجاد کرده است.
ازجمله اهداف این استاندارد عبارت اند از: یکپارچه سازی 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 سازمان های بین المللی 
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 خط مشی 
مناسب برای آرشیو براساس توصیف مواد؛ به روز نگه داشتن مجموعۀ آرشیوی؛ عرضۀ 

توصیف مواد آرشیوی در قالب بازیابگرها، فهرست ها، و پایگاه های الکترونیکی.
 همانطور که در جدول 1 آمده است، استاندارد دکس دارای 37 عنصر، 15 گروه 
عنصر توصیفی و 7 ناحیۀ توصیفی است. از کنار هم قرارگرفتن عناصر مرتبط، گروهی 
از عناصر توصیفی تشکیل می شود و از مجموع چند گروه از عناصر توصیفِی مرتبط نیز 
ناحیه های توصیفی تشکیل می شود. همچنین استاندارد دکس دارای دو سطح توصیف در 

توصیف چندسطحی و یک سطحی است. 

1. OCLC

عنارص توصیفیناحیۀ توصیف

سطح توصیف

توصیف یک سطحی
توصیف یک سطحی اجباری

توصیف یک سطحی مطلوب

توصیف چندسطحی
توصیف چندسطحی اجباری

توصیف چندسطحی مطلوب

رشح شناسایی

شناسه های ارجاعی

شناسۀ مخزن

شناسۀ محلی

شناسۀ کشور

عنوان

تاریخ

تاریخ ایجاد

تاریخ نگهداری سند

تاریخ انتشار

تاریخ پخش

نام و مکان فهرست موجودی

اندازه

اندازۀ فیزیکی

اندازۀ چندگانه

اندازۀ تقریبی
   

جدول  1
کاربرگۀ توصیف استاندارد دکس

کاربردپذیری استاندارد توصیف
 محتوایی آرشیوی آمریکا ...



126
گنجینۀ اسناد، سال 28، دفرت سوم، پاییز 1397، شامرۀ پیاپی 111

روش پژوهش
پژوهش حاضر رویکرد کمی دارد و از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی توصیفی 
انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، سیاهۀ وارسی است. برای تدوین 
سیاهۀ وارسی، عناصر موجود در کاربرگۀ توصیف استاندارد دکس استخراج و با استفاده 

عنارص توصیفیناحیۀ توصیف

رشح شناسایی

نام تولیدکننده

فرد/ افراد

تنالگان/ تنالگان ها

خانواده/ خانواده ها

تاریخچۀ اجرایی/رشح حال
رشح حال افراد خاص یا خاندان

تاریخچۀ اجرایی تنالگان ها

محتوا و ساختار
یادداشت دامنه

سیستم تنظیم

دسرتسی

نحوۀ دسرتسی

رشایط قانونی دسرتسی

دسرتسی فیزیکی

دسرتسی فنی

رشایط قانونی نسخه برداری و استفاده

زبان خط

زبان

خط

مناد

بازیابگرها

فراهم آوری و ارزشیابی

تاریخچۀ مالکان و حافظان

منابع بدون واسطۀ فراهم آوری

ارزشیابی، امحا و اطالعات برنامۀ زمانبندی

گسرتش آتی

منابع مرتبط

محل نگهداری اصل سند

محل نگهداری تصویر سند

اسناد مرتبط

یادداشت انتشاریادداشت

کنرتل توصیفی

قوانین و قراردادها
منابع استفاده شده، قوانین یا 

حفاظت

آرشیویست ها و تاریخ ها
اسامی، تاریخ ومکان مرتبط با 

ایجاد یا بازنگری سند
   

ادامۀ جدول 1
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از اصطالح نامه های موجود در فرهنگستان زبان و ادب فارسی مستند شد؛ پس از تجمیع 
عناصر موردنیاز، سیاهۀ وارسی تدوین شد.

سیاهۀ وارسی مذکور، به دلیل 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 نرم افزار تحلیل آماری اس پی اس اس 0/736 محاسبه شد؛ بنابراین پایایی 

سیاهۀ وارسی مذکور تأییدشد.
جامعۀ پژوهش حاضر به لحاظ آرشیوی اهمیت فراوانی دارد؛ بنابراین نمونه گیری 
انجام نشد و جامعۀ پژوهش با سیاهۀ وارسِی »کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف 
اسناد الکترونیکی« بررسی شد و داده های الزم جمع آوری شد. سپس کاربردپذیری داده ها با 
آزمون دوجمله ای1بررسی 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 بانرم افزار تحلیل آماری اس پی اس اس محاسبه شد.
میزان درصد فراوانی هر عنصر توصیفی برای هر گروه از اسناد الکترونیکی جامعۀ 
پژوهش، نشان دهندۀ میزان کاربردپذیری آن عنصر در توصیف هر گروه از اسناد الکترونیکی 

جامعۀ پژوهش است.

جامعۀ پژوهش
نرم افزارهای مدیریت سیستم های اقتصادی شامل نرم افزارهای مورد استفاده در امور 
بانکی، بیمه، بورس، و گمرک است. این نرم افزارها 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 می کنند.
در ایران، این نرم افزارها یکپارچگی ندارند و تنها پنج شرکت نرم افزاری از سیستم 
کوربانکینک2  استفاده می کنند؛ شرکت هایی که در شبکه بانکی داخلی خود سیستم یک پارچه 
دارند و با سیستم بانک جهانی هماهنگ و یکپارچه اند. این شرکت هاعبارت اند از: شرکت 
سداد )بانک ملی(؛به پرداخت ملت )بانک ملت(؛ سامان )بانک سامان(؛ توسن )بانک اقتصاد 
نوین، بانک انصار و 35 بانک و مؤسسۀ مالی-اعتباری دیگر(؛ و فناوری اطالعات و ارتباطاِت 
پاسارگاد )بانک پاسارگاد و بانک رسالت(. از این میان، سه نرم افزار سداد بانک ملی، به پرداخت 

بانک ملت و توسِن بانک انصار هم کاری داشتند.
نرم افزارهای مدیریت سیستم های جغرافیایی به کنترل و انتقال داده های جغرافیایی 
ارسالی ازماهواره ها و رادارهای جغرافیایی می پردازند که در بخش صنعت، کشاورزی، 

1. Binomial Test

2 .  Core Banking
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راهداری، هواشناسی، نظامـی و مدیریت شهــری به صورت پایگـاه های اطالعـاتی نمود 
پیدا می کنند؛ ازاین رو، در بخش پایگاه های اطالعاتی بررسی شدند. این نرم افزارها شامل 

سیستم های هواشناسی، راهداری، زلزله نگاری، و نقشه برداری است.
از میان این نرم افزارها 4 پایگاه شامل پایگاه دادۀ شبکۀ شتاب  نگاری کشور، پایگاه 
داده های هواشناسی، پایگاه داده های اقلیمی، و پایگاه داده های هواشناسِی جاده ای هم کاری 

داشتند.
نرم افزارهای مدیریت سیستم های اداری شامل اتوماسیون های اداری است. در ایران 
براساس رتبه بندی عرضه  شده ازسوی سامانۀ ساجارِ شورای عالی انفورماتیک که زیرنظر 
سازمان برنامه وبودجه1 است، در 15آذر1396، سه شرکت نرم افزارِی چارگون، پیوست، 
و بریدسامانه دارای رتبۀ اول بودند و پرکاربردترین نرم افزارها در سازمان های دولتی و 
خصوصی معرفی شدند. نرم افزار دیدگاهِ شرکت چارگون در بیش از 1200 سازمان دولتی 
و خصوصی به کار گرفته شده است. هم چنین سامانۀ اتوماسیون پیوست، در 4500 شرکت 
خصوصی و دولتی استفاده می شود. بریدسامانه نیز در بیش از 1200 سازمان در داخل 

کشور کاربرد دارد.
نرم افزارهای مدیریت سیستم های ارتباطی برای تبادل و اشتراک اطالعات بین افراد 
در سراسر جهان، به صورت ها و روش های گوناگون بهره برداری می شوند. با گسترش 
شبکۀ مخابرات و توسعۀ زیرساخت های الزم در کشور، اینترنت در میان اقشار مختلف 
جامعه، کاربرد روزافزون یافت. به پیرو این توسعه، خدمات گستردۀ ارتباطی در سازمان ها 
فراگیر شد؛ بنابراین نرم افزارهای ارتباطی شامل پست الکترونیک، شبکه های اجتماعی، 
پیامک، گفت وگوی هم زمان، ارسال صوت و تصویر و ویدئوکنفرانس در سازمان ها و در 

میان مسئوالن سازمان های مختلف به کار گرفته شده اند.
پست الکترونیک، ارتباطات پستی و مبادلۀ پیام یا داده ها میان شبکۀ محلی یا جهانی با 
تسهیالت کامپیوتری است. پست الکترونیک برای ارسال پیام های متنی به همراه فایل های 
اینترانت سازمانی استفاده می شود )رضایی  اینترنت یا  متن، صوت و تصویر در بستر 
مزینانی، 1392(. براساس رتبه بندی سامانۀ ساجار و الکسا2 در 15آذر1396، ده پست 
الکترونیک شامل پست الکترونیک یاهو3، جی میل4، اوت لوک5 )در دانشگاه الزهرا )س(
استفاده می شود(، پست الکترونیک ایران، بی کانکت6، چاپار، شرکت پست ایران، فناوران7، 
آرفانت و توکا ایمیل )مورداستفاده در مجلس شورای اسالمی( بیشترین کاربرد را داشته اند.
شبکه های اجتماعی نقشه ای از روابِط مشخِص منتج از ارتباطات است که در بستر 
انبوه شبکه های اجتماعی در جهان، رتبه بندی  وب یا موبایل عرضه می شود. در میان 

زیرنظــر  انفورماتیــک  شــورای عالی   .1

از  اســتفاده  برنامه وبودجه،بــا  ســازمان 

ــا  ــدی رشکت ه ــۀ رتبه بن ــامانۀ گواهی نام س

ــواع  ــدی ان ــی و رتبه بن ــه ارزیاب ــاجار) ب (س

و  وب ســایت ها  نرم افــزاری،  رشکت هــای 

ســایر رشکت هــای خدمــات اینرتنتــی در 

می پــردازد. ایــران 

2. Alexa: https://www.alexa.com/

siteinfo.com

3. Yahoo mail

4. Gmail

5. Outlook

6. Beconect

7. http://fanavaidc.com

فرزانه بهارلو  
 معصومه کربالآقایی کامران
 امیر غائبی
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کاربرد شبکه های اجتماعی در ایران براساس الکسا بدین ترتیب است؛ تلگرام، اینستاگرام، 
واتس اَپ، فیس بوک، توییتر، گوگل پالس، کلوپ1، آپارات، لینکدین، و سروش؛ بنابراین، 

این شبکه های اجتماعی برای جامعۀ پژوهش انتخاب شدند.
سرویس پیام کوتاه و گفت وگوی هم زمان تلفن همراه، خدمتی است که باوجودِ 
است.  پررنگ  در سال های گذشته همچنان  و خدمات شبکۀ وب،  اینترنت  گسترش 
سرویس پیام کوتاه چندرسانه ای و ویدئوکنفرانس نیز امکان برقراری ارتباط صوتی و 

تصویری را در بستر شبکۀ مخابرات فراهم می کنند.
محتوای موجود در بستر وب شامل وب الگ و وب سایت است. ورود به دولت 
الکترونیک با اطالع رسانی لحظه  به  لحظۀ وب سایت رسمی سازمان ها امکان پذیر است. 
امروزه مردم برای دستیابی به خدمات و اطالعات موردنیاز خود، به وب سایت سازمان ها 
مراجعه می کنند. این وب سایت ها جزء اصلی ساختار دولت الکترونیک هستند؛ ازاین رو، 
50 وب سایت سازمان های مهم کشور به عنوان جامعۀ پژوهش بررسی شد که در جدول 

2آمده است.

آدرسوب سایت

www.leader.irپایگاه اطالع رسانی دفرت مقام معظم رهربی

www.dolat.irپایگاه اطالع رسانی دولت

www.khamenei.irحرضت آیت الله خامنه ای

www.president.ir/fa/نهاد ریاست جمهوری

www.ichto.irمیراث فرهنگی و گردشگری

www.isaar.irبنیاد شهید و امور ایثارگران

http://isiri.gov.ir/Portal/Homeسازمان ملی استاندارد

www.harammotahar.irآستان مقدس امام خمینی

www.mporg.irسازمان برنامه و بودجه

www.rcs.irجمعیت هالل احمر ایران

www.icro.irسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

1.  www.cloob.com

   

جدول  2
وب سایت های جامعۀ پژوهش

کاربردپذیری استاندارد توصیف
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آدرسوب سایت

https://www.msrt.ir/وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

http://maslahat.irمجمع تشخیص مصلحت نظام

www.dadiran.irپرتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران

https://www.farhang.gov.ir/fa/homeوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

www.mrud.irوزارت راه و شهرسازی

www.behdasht.gov.irوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

www.mop.irوزارت نفت

https://www.mcls.gov.irوزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی

https://www.moi.ir/وزارت کشور

www.medu.irوزارت آموزش و پروش

https://www.aqr.irآستان قدس رضوی

www.justice.irوزارت دادگسرتی

www.aeoi.org.ir/سازمان انرژی امتی

https://msy.gov.irوزارت ورزش و جوانان

www.mimt.gov.irوزارت صنعت، معدن و تجارت

www.moe.gov.ir/وزارت نیرو

www.mfa.gov.irوزارت امورخارجه

https://www.ict.gov.irوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

www.maj.irوزارت جهاد کشاورزی

www.mod.irوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

www.mefa.gov.irوزارت امور اقتصاد و دارایی

https://www.bazresi.ir/سازمان بازرسی کل کشور

www.nlai.irسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

www.cbi.irبانک مرکزی

https://www.doe.irسازمان حفاظت محیط زیست

https://divan-edalat.ir/دیوان عدالت اداری

www.aro.gov.irسازمان اداری و استخدامی

www.Tehran.irشهرداری تهران

www.parliran.irمجلس شورای اسالمی

https://www.ostan-th.ir/استانداری تهران

www.majlesekhobregan.irمجلس خربگان رهربی

www.police.irنیروی انتظامی( پایگاه اطالع رسانی پلیس)

www.freezones.irدبیرخانه شوراری عالی مناطق آزاد
   

ادامۀ جدول 2

وب سایت های جامعۀ  پژوهش

فرزانه بهارلو  
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گسترش شبکۀ وب و ورود به وب 2، وب تعاملی را ایجاد کرد که درنتیجۀ آن، برای 
کاربران، امکان اشتراک محتوا در فضای وب فراهم شد. دراین میان، سرویس دهنده هایی 
فعالیت خود را برای ایجاد وب الگ شروع کردند. ابتدا سرویس دهنده های خارجی شروع 
نیز  ایرانی  با گذشت زمان و توسعۀزیرساخت ها سرویس دهنده های  به کار کردند؛ولی 
فعالیت خود را آغاز کردند. پرکاربردترین سرویس دهنده های وب الگ در ایران براساس 

رتبه بندی الکسا در 15آذر96 در جدول 3 درج شده است.

دولت  در  اطالع رسانی  محتوای  از  بخشی  به عنوان  شنیداری  دیداری-  محتوای 
الکترونیک برای رفع نیاز متداول عموم مردم، روی وب سایت سازمان ها قرار می گیرد؛ 
ازاین رو، در پژوهش حاضر، محتوای دیداری-شنیدارِی بارگذاری  شده بر 50 وب سایت 

جامعۀ پژوهش بررسی شد که شامل عکس، فیلم، و صوت است.

آدرسوب سایت

http://epe.irستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

www.dchq.irستاد مبارزه با قاچاق موادمخدر

www.ndf.irصندوق توسعه ملی

http://nsfund.ir/fa2صندوق نواوری و شکوفایی

http://shora.tehran.irشورای شهر تهران

https://tehran.ostan-th.irفرمانداری تهران
   

ادامۀ جدول  2
وب سایت های جامعۀ پژوهش

   

جدول  3
وب الگ های جامعۀ پژوهش

آدرسرسویس دهندۀ وب الگ

www.blogfa.comبالگفا

https://teblog.tebyan.netتبالگ

www.blog.irبیان

www.mihanblog.comمیهن بالگ

www.wordpress.comوردپرس

www.blogsky.comبالگ اسکای

www.persianblog.comپرشین بالگ

www.loxblog.comلوکس بالگ

wwwparsiblog.comپارسی بالگ

www.niniweblg.comنی نی وب الگ

کاربردپذیری استاندارد توصیف
 محتوایی آرشیوی آمریکا ...
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در میان وب سایت های جامعۀ پژوهش، 40 وب سایت حاوی عکس بودند که به دلیل 
ساختار یکسان عکس ها، از هر وب سایت-باتوجه  به تعداد عکس های موجود- 1 یا 2 

عکس به صورت تصادفی برای نمونه انتخاب شد؛ بنابراین 78 عکس بررسی شد.
هم چنین از 50 وب سایت جامعۀ پژوهش، 20 وب سایت حاوی فیلم بودند که با 
درنظرگرفتن نوع و خط مشی سازمان ها، فیلم های عرضه شده ساختاری یکسان دارند؛ 
ازاین رو، به صورت تصادفی از هر وب سایت 2 فیلم برای نمونه انتخاب شدند؛ بنابراین 40 

فیلم به عنوان نمونۀ پژوهش بررسی شدند.
و  رهبری  معظم  مقام  دفتر  وب سایت  پژوهش،  جامعۀ  وب سایت های  میان  در 
وب سایت حضرت آیت اهلل خامنه ای به صورت مشترک 157 صوت، وزارت نفت 26 
صوت، و شورای شهر تهران1 29 صوت داشتند که به دلیل تکراری  بودن محتوای صوتی 
دو وب سایت منتسب به مقام معظم رهبری، تنها محتوای صوتی موجود در وب سایت 
دفتر مقام معظم رهبری بررسی شد و درنهایت6 صوت از سه وب سایت مذکور به عنوان 

نمونۀ پژوهش انتخاب شد.
محتوای نوشتاری شامل اسناد تولیدشده در بستر واژه پرداز، صفحه گسترده و نمایش 
و ارائۀ متن است که با هدف اطالع رسانی بهتر و عرضۀخدمات دولت الکترونیک در قالب 
فرم ها، اطالعیه ها و بخشنامه ها در وب سایت های جامعۀ پژوهش بارگذاری شده است. 
درمیان50 وب سایت جامعۀ پژوهش، 20 وب سایت محتوای نوشتاری داشتند که از هر 
وب سایت2 محتوای نوشتاری به صورت تصادفی انتخاب شد و در مجموع 40 محتوای 

نوشتاری به عنوان نمونۀ پژوهش در نظر گرفته شد.
داده  نمایی در حوزه های مختلف ازجمله سیاسی، تاریخی، و علمی وفرهنگی در شبکۀ 
اینترنت گسترده است. داده نمایی، طرحی مصور همراه با متن است که با هدف نمایش یک 
رویداد، هشدار و آگاهی به مخاطبان ایجاد شده است. داده نمایی به 4 دستۀ علت و معلول، 
زمانی، جهت، و معرفی محصول تقسیم بندی می شود که هر دسته ساختاری متفاوت دارد 

و هرکدام به عنوان الگویی برای تولید داده نمایی استفاده می شود.
که  داشتند  داده نمایی  پژوهش،17 وب سایت 145  میان 50 وب سایت جامعۀ  در 
براساس خط مشی سازمان متبوع و ساختار داده نمایی، از هر وب سایت در هر الگوی 
ساختاری، تنها یک داده نمایی انتخاب شد ودرمجموع 39 داده نمایی به عنوان نمونۀ پژوهش 

بررسی شد.
پایگاه های اطالعاتی، اطالعاتی است که به صورت فایل رایانه ای ذخیره شده است و 
از راه دور یا نزدیک، با استفاده ازرایانه ها و ارتباطات الکترونیکی قابل دسترسی است. هر  1. http://shora.tehran.ir
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سازمان دولتی یا خصوصی در کشور پایگاه اطالعاتی مرتبط با امور اداری خود را دارد. 
برخی از پایگاه ها، اطالعات خود را به صورت مشترک از چند سازمان مرتبط دریافت 
می کنند و برخی دیگر تنها در امور ادارِی یک سازمان کاربرد دارند؛ پس میزان دسترسی و 

مراجعه به آن ها متفاوت است.
با توجه  به رتبه بندی میزان مراجعه در سامانۀ ساجار، پژوهش حاضر به بررسی 
امور  و  شهید  بنیاد  به  )وابسته  ایثار  سامانۀ  اطالعاتی  پایگاه  می پردازد:  زیر  پایگاه های 
ایثارگران(؛ بانک اطالعات سری های زمانی اقتصادی، و بانک داده های اقتصادی و مالی 
)وابسته به بانک مرکزی(؛ پایگاه کیفیت هوای تهران1 )وابسته به شهرداری تهران(؛ بانک 
شبکۀ شتاب نگاری کشور، پایگاه ژئوتکنیک2)اطالعات علمی و فنی ساختمان(، و گواهی 
فنی ساختمان3 )وابسته به مرکز تحقیقات راه و شهرسازی(؛ پایگاه داده های هواشناسی، 
پایگاه داده های اقلیمی، و پایگاه داده های هواشناسی جاده ای )وابسته به سازمان هواشناسی 

کشور(.
شرح تعداد اسناد الکترونیکی جامعۀ پژوهش در جدول 4 ذکر شده است.

تعداداسناد الکرتونیکی

3مدیریت سیستم های بانکداری                               نرم افزارهای مدیریت سیستم های اقتصادی

6پایگاه های اطالعاتی                          نرم افزارهای مدیریت سیستم جغرافیایی

3                              نرم افزارهای مدیریت سیستم اتوماسیون اداری

                      

      نرم افزارهای مدیریت سیستم ارتباطی

10شبکه های اجتامعی

10پست الکرتونیک

3سیستم های ارتباطی مخابراتی

                        محتوای منترششده در بسرت وب
50وب سایت

10وب الگ

                  محتوای دیداری-شنیداری

78عکس

40فیلم

6صوت

40واژه پرداز، صفحه گسرتده، ارائۀ منت           محتوای نوشتاری

39داده منایی

13پایگاه اطالعاتی جغرافیایی و اداریپایگاه اطالعاتی

1. http://air.tehran.ir

2. https://geotech.bhrc.ac.ir

3. http://asphalt.bhrc.ac.ir

   

جدول  4
اسناد الکرتونیکی جامعۀ پژوهش
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اسناد الکترونیکی جامعۀ پژوهش، براساس سیاهۀ وارسی توصیف استاندارد دکس، 
در سطح گروه عناصِر توصیف، و نواحی توصیف بررسی شد و درپایان، کاربردپذیری 
توصیف استاندارد دکس برای هر گروه از اسناد الکترونیکی به تفکیک بررسی شد که 
تعیین کنندۀ میزان کاربردپذیری این استاندارد در توصیف اسناد الکترونیکی است. نتایج 
که  به ذکر است  آمده است. الزم  الی 10  پژوهش در جداول 5  نهایی جامعۀ  ارزیابی 
نرم افزارهای مدیریت سیستم های جغرافیایی به صورت پایگاه های اطالعاتی نمود پیدا 
بخش  در  پژوهش  الکترونیکی جامعۀ  اسناد  از  گروه  این  یافته های  ازاین رو،  می کنند؛ 

پایگاه های اطالعاتی عرضه خواهد شد.
 .

یافته های پژوهش
با تجمیع مقدار میانگیِن درصِد فراوانِی کاربردپذیری نواحی توصیف، میزان کاربردپذیری 
استاندارد دکس در توصیف اسناد الکترونیکی معیّن شدکه بدین شرح است: باتوجه به 
جدول5، میزان کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف اسناد الکترونیکی تولیدشده در 

نرم افزارهای مدیریت سیستم های بانکدارِی جامعۀ پژوهش 96/29 درصد است.

جدول 6، نشان دهندۀ کاربردپذیری 93/73درصدی استاندارد دکس برای توصیف 
اسناد الکترونیکی تولیدشده در نرم افزارهای مدیریت سیستم های اتوماسیون اداری است.

میانگین درصد فراوانی کاربردپذیریناحیۀ توصیف

90/57رشح شناسایی

83/5محتوا و ساختار

100دسرتسی

100فراهم آوری و ارزشیابی

100منابع مرتبط

100یادداشت

100کنرتل توصیفی
   

جدول 5
 میزان کاربردپذیری استاندارد دکس
 برای توصیف اسناد الکرتونیکی
 سیستم های بانکداری

فرزانه بهارلو  
 معصومه کربالآقایی کامران
 امیر غائبی
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براساس جدول 7، رتبه بندی نواحی توصیف برای اسناد الکترونیکی تولیدشده در 
شبکه های اجتماعی جامعۀ پژوهش بدین شرح است: ناحیۀ توصیف محتوا و ساختار، 
و  توصیفی،  کنترل  مرتبط،  منابع  شناسایی،  شرح  ارزشیابی،  و  فراهم آوری  یادداشت، 
تولیدشده  الکترونیکی  اسناد  توصیف  برای  دکس  استاندارد  به عبارت دیگر،  دسترسی؛ 
در شبکه های اجتماعی جامعۀ پژوهش 47/14 درصد، اسناد الکترونیکی تولیدشده در 
پست الکترونیک 87/83 درصد و اسناد الکترونیکی سیستم ارتباطی مخابراتی 80 درصد 
کاربردپذیر خواهد بود. مقدار میانگین درصد فراوانی کاربردپذیری استاندارد دکس برای 
توصیف اسناد الکترونیکی تولیدشده در نرم افزارهای ارتباطی برابر با 71/65 درصد است.

میانگین درصد فراوانی کاربردپذیریناحیۀ توصیف

81/14رشح شناسایی

100محتوا و ساختار

100دسرتسی

91/5فراهم آوری و ارزشیابی

100منابع مرتبط

100یادداشت

83/5کنرتل توصیفی

   

جدول 6
 میزان کاربردپذیری استاندارد دکس

 برای توصیف اسناد الکرتونیکی 
اتوماسیون اداری

   
جدول 7

میزان کاربردپذیری استاندارد دکس 
برای توصیف اسناد الکرتونیکی 

تولیدشده در نرم افزارهای مدیریت 
سیستم های ارتباطی

ناحیۀ توصیف

میانگین درصد فراوانی کاربردپذیری

سیستم ارتباطی مخابراتیپست الکرتونیکشبکه های اجتامعی

64/7175/7174/61رشح شناسایی

108080محتوا و ساختار

8287/588/91دسرتسی

3096/6633فراهم آوری و ارزشیابی

43/3390100منابع مرتبط

30100100یادداشت

708583/5کنرتل توصیفی

کاربردپذیری استاندارد توصیف
 محتوایی آرشیوی آمریکا ...
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جدول 8، نشان می دهد که استاندارد دکس برای توصیف وب سایت های جامعۀ 
 60/42 کاربرد  نشان دهندۀ  هم چنین  بود؛  خواهد  کاربردپذیر  درصد   69/69 پژوهش 
درصدی این استاندارد در توصیف وب الگ هاست و در توصیف محتوای منتشرشده در 

بستر وب 65/05درصد کاربردپذیر است.

در جدول 9، میزان کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف عکس 73/39 درصد، 
فیلم 77/90 درصد و برای صوت 87/79 درصد است. ازاین رو، این استاندارد محتوای 

دیداری-شنیداری جامعۀپژوهش را 79/69 درصد توصیف می کند.

ناحیۀ توصیف
میانگین درصد فراوانی کاربردپذیری

وب الگوب سایت

67/4782/14رشح شناسایی

5140محتوا و ساختار

7091/66دسرتسی

77/542/5فراهم آوری و ارزشیابی

68/8856/66منابع مرتبط

10010یادداشت

53100کنرتل توصیفی

   

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

   

جدول 9
میزان کاربردپذیری استاندارد دکس برای 
توصیف محتوای دیداری-شنیداری

ناحیۀ توصیف
میانگین درصد فراوانی کاربردپذیری

صوتفیلمعکس

71/7368/8384/07رشح شناسایی

73/566/5100محتوا و ساختار

77/4790/8394/41دسرتسی

34/7541/591/75محفراهم آوری و ارزشیابی

63/3377/6644/33منابع مرتبط

98100100یادداشت

95100100کنرتل توصیفی

فرزانه بهارلو  
 معصومه کربالآقایی کامران
 امیر غائبی
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جدول 10، نشان دهندۀ کاربرد استاندارد دکس با میانگین 75/95 درصد، برای توصیف 
محتوای نوشتاری جامعۀ پژوهش است.

جدول 10، نشان دهندۀ کاربرد 44 تا 100 درصدی استاندارد دکس برای توصیف 
داده نمایی جامعۀ پژوهش است؛ازاین رو، میانگین درصد فراوانی کاربرد استاندارد دکس 

برای توصیف داده نمایی جامعۀ پژوهش 72/31 درصد است.
جدول 10، نشان دهندۀ توصیف بیش از 70 درصدی نواحی توصیف استاندارد دکس 
برای پایگاه های اطالعاتی است؛ ازاین رو، استاندارد دکس،پایگاه های اطالعاتی جامعۀ 

پژوهش را با میانگین 92/19 درصد توصیف می کند.

بحث و نتیجه گیری
استاندارد  آمده است،  به پرسش های پژوهش همان طورکه در جدول 5 هم  پاسخ  در 
دکس، نرم افزارهای مدیریت سیستم های اقتصادی را 96/29 درصد توصیف می کند. 
این نرم افزارها محیط نرم افزاری مشابه و رابط کاربری متفاوتی دارند که به نظرمی رسد به 
خط مشی سازمان متبوع وابسته است؛بدین ترتیب، تفاوت میان آن ها در ناحیۀ توصیف 
شرح شناسایی و گروه عناصر توصیفی اندازه است که میزان کاربردپذیری را 3/71 
درصد کاهش می دهد. درمیان نرم افزارهای بانکداری جامعۀ پژوهش، استاندارد دکس 
برای توصیف اسناد تولیدشده در نرم افزار شرکت سداد )بانک ملی ایران( کاربرد کامل 
)%100( دارد. بدین ترتیب به نظرمی رسد، درصورت تغییر و توسعۀخط مشی سازمان های 
و  محتوا  توصیف  ناحیۀ  و  اندازه  توصیفی  عناصر  ازگروه  استفاده  به سوی  اقتصادی 

   

جدول 10
 میزان کاربردپذیری استاندارد دکس 

برای توصیف محتوای نوشتاری، 
داده منایی، و پایگاه های اطالعاتی 

جامعۀ پژوهش

ناحیۀ توصیف
میانگین درصد فراوانی کاربردپذیری

پایگاه های اطالعاتیداده مناییمحتوای نوشتاری

6872/8874/34رشح شناسایی

6572100محتوا و ساختار

92/1144/91100دسرتسی

46/2544/7571فراهم آوری و ارزشیابی

65/3371/66100منابع مرتبط

95100100یادداشت

100100100کنرتل توصیفی

کاربردپذیری استاندارد توصیف
 محتوایی آرشیوی آمریکا ...
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ساختار، و فراهم آوری و ارزشیابی، کاربردپذیری استاندارد دکس تا 100 درصد افزایش 
خواهد یافت.

اتوماسیون های  همان طورکه جدول 6 نشان می دهد، استاندارد دکس،نرم افزارهای 
اداری را 93/73 درصدتوصیف می کند. این نرم افزارها محیطی مشابه با تمام نرم افزارهای 
مدیریت  نرم افزارهای  در  تولیدشده  اسناد  ازاین رو،  دارند؛  اداری  سیستم های  مدیریت 
جامعۀ  نرم افزارهای  میان  در  است.  قابلِ توصیف  دکس  بااستاندارد  اداری،  سیستم های 
پژوهش، نرم افزار اتوماسیون اداری پیوست، دارای بیشترین تطابق )%100( با استاندارد 
دکس است؛ بنابراین به نظرمی رسد، با توجه بیشتر به ناحیۀ توصیف کنترل توصیفی -که 
به خط مشی سازمان تولیدکنندۀ نرم افزار وابسته است- میزان کاربردپذیری افزایش می یابد. 
هم چنین استفاده از گروه عناصر تاریخ و اندازه در ساختار نرم افزارهای اتوماسیون اداری، 
کاربردپذیری استاندارد دکس را برای توصیف اسناد تولیدشده تا 100 درصد افزایش 

می دهد.
نرم افزارهای مدیریت سیستم های جغرافیایی، با ثبت لحظه اِی داده های جغرافیایی 
اطالعاتی  به صورت پایگاه های اطالعاتی نمود پیدا می کنند؛ ازاین رو، در بخش پایگاه های 
 92/19 کاربرد  نشان دهندۀ  پژوهش،  جامعۀ  بررسی  حاصل از  نتایج  که  شدند  بررسی 
درصدی استاندارد دکس برای توصیف اسناد الکترونیکی پایگاه های اطالعاتی جغرافیایی 
است. هم چنین در میان پایگاه های اطالعاتی جغرافیایی، استاندارد دکس برای توصیف 
پایگاه اطالعاتی هواشناسی دارای کاربرد 100 درصدی است که این موضوع نشان دهندۀ 
تطابق ساختار پایگاه های اطالعاتی جغرافیایی با استانداردهای جهانی مدیریت سیستم های 
با نتیجۀ پژوهش مرین اتیتوس )2016( با عنوان  جغرافیایی است. نتیجۀ به دست آمده 
واشنگتن«  مردم  موردی  مطالعۀ  انسانی:  جغرافیایی  داده های  سیستم  »استانداردسازی 
هم سواست؛پژوهش مرین اتیتوس استاندارد دکس را برای توصیف داده هاِی جغرافیایِی 

جهانی کاربردپذیر ارزیابی کرده بوده است.
با توجه  به جدول7، استاندارد دکس برای توصیف اسناد تولیدشده در نرم افزارهای 
مدیریت سیستم های ارتباطی 71/65 درصد کاربردپذیر است. این استاندارد، شبکه های 
اجتماعی جامعۀ پژوهش را به میزان 47/14 درصد توصیف می کند که در میان آن ها، شبکۀ 
اجتماعی لینکدین تطابق 100 درصدی با استاندارد دکس دارد. لذا به نظرمی رسد، ساختار 
شبکه های اجتماعی با توجه  به کاربردهای عمومی یا تخصصی متفاوت است؛ ازاین رو، 
ایجاد امکان توضیح برای تغییرات امکانات در ویرایش های مختلف و پایدار ماندن امکانات 

شخصی سازی شبکه های اجتماعی موجب افزایش کاربردپذیری تا 100 درصد است.

فرزانه بهارلو  
 معصومه کربالآقایی کامران
 امیر غائبی
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الکترونیکی جامعۀ پژوهش87/83 درصد  استاندارد دکس در توصیف پست های 
موفق بوده است. در میان پست های الکترونیک جامعۀ پژوهش نیز استاندارد دکس برای 
توصیف پست الکترونیک توکا ایمیل کاربرد کامل )%100( دارد. به  نظرمی رسد که بی نیازی 
به برخی از نواحی توصیف مانند فراهم آوری و ارزشیابی در پست های الکترونیک جامعۀ 

پژوهش موجب کاهش سطح توصیف شده است.
استاندارد دکس، سیستم ارتباطی مخابراتی را80 درصد توصیف می کند. بازنگری 
در ساختار انواع نرم افزارها و ایجاد امکانات جدید برای نرم افزارهای ارتباطی مخابراتی 
ممکن است در افزایش سطح توصیف استاندارد دکس تا 100 درصدهم مؤثّر باشد. 
بدین ترتیب، به نظرمی رسدکه توجه به تمام نواحی توصیف برای توصیف اسناد تولیدشده 
در نرم افزارهای مدیریت سیستم های ارتباطی شاید در افزایش کاربردپذیری استاندارد 

دکس مؤثّر باشد.
همان طورکه جدول 8 نشان می دهد، استاندارد دکس برای توصیف محتوای منتشرشده 
در بستر وب 65/05 درصد کاربردپذیر است. استاندارد دکس، وب سایت های جامعۀ 
پژوهش را 69/69 درصد توصیف می کند. به نظرمی رسدکه فقدان برخی از عوامل عناصر 
توصیفِی شرح شناسایی در ساختار محتوای منتشرشده در بستر وب، در کاهش سطح 
توصیف مؤثّر بوده است. استاندارد دکس در توصیف وب الگ های جامعۀ پژوهش60/42 
درصد کاربرد دارد.استاندارد دکس از میان وب الگ های جامعۀ پژوهش، اسناد تولیدشده 
در وردپرس را کامل )%100( توصیف می کند. بدین ترتیب، ممکن است با توجه بیشتر به 
وجود ناحیۀ توصیف شرح شناسایی در ساختار وب الگ ها و وب سایت ها، کاربردپذیری 

استاندارد دکس تا 100 درصد افزایش یابد.
جدول 9 نشان دهندۀ کاربرد 73/39 درصدی استاندارد دکس برای توصیف عکس، 
است.  توصیف صوت  برای  و 87/79 درصدی  فیلم،  توصیف  برای  77/90 درصدی 
درصد  دیداری-شنیداری 79/69  محتوای  توصیف  برای  دکس  استاندارد  بدین ترتیب 
کاربردپذیر است. فقدان برخی از عناصر در همۀ نواحی توصیف به  جز ناحیۀ کنترل 
توصیفی موجب کاهش سطح توصیف در محتوای دیداری-شنیدارِی جامعۀ پژوهش 
شده است. به نظرمی رسد با ایجاد دستورالعمل مناسب برای کاربران منتشرکنندۀ محتوای 

دیداری-شنیداری می توان در افزایش سطح توصیف مؤثّر واقع شد.
محتوای نوشتاری جامعۀ پژوهش 75/95 درصد با استاندارد دکس توصیف پذیر 
است. انتشار محتوای نوشتاری به فرد منتشرکننده وابسته است. به نظرمی رسد که ایجاد 
الگوی تولید یا انتشار محتوای نوشتاری باتوجه به عناصر توصیفی استاندارد دکس، در 

کاربردپذیری استاندارد توصیف
 محتوایی آرشیوی آمریکا ...
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افزایش کاربردپذیری استاندارد دکس برای توصیف محتوای نوشتاری مؤثّر باشد.
نتایج حاصل از بررسی داده نمایی های جامعۀ پژوهش نشان داد که استاندارد دکس 
برای توصیف داده نمایی 72/31 درصد کاربردپذیر است. نبود و یا بی توجهی به عناصر 
ناحیۀ توصیف شرح شناسایی، دسترسی، فراهم آوری و ارزشیابی، و منابع مرتبط موجب 
کاهش سطح توصیف شده است. ممکن است با تغییر خط مشی تولید و انتشار داده نمایی 

در سازمان ها، میزان کاربردپذیری استاندارد دکس تا 100 درصد افزایش یابد.
چنانچه پیش ترهم ذکر شد، استاندارد دکس در توصیف پایگاه های اطالعاتی جامعۀ 
پژوهش 92/19 درصد کاربردپذیر است. باتوجه به کاربرد 100 درصدی استاندارد دکس 
برای توصیف پایگاه های اطالعاتی هواشناسی می توان گفت که توجه به عناصر توصیفی 

در ایجاد پایگاه های اطالعاتی، می تواند در افزایش میزان توصیف مؤثّر باشد.
در پاسخ به پرسش اساسی پژوهش می توان گفت که استاندارد دکس برای توصیف 
تمام اسناد الکترونیکی جامعۀ پژوهش، 80/85 درصد کاربردپذیر است که هم سو با نتیجۀ 
پژوهش طباطبایی امیری و احمدیان )1390( با عنوان »کاربرد استاندارد محتوایی )دی.
ای.سی.اس( در توصیف و سازمان دهی اسناد آرشیوهای رقمی« است؛ درنتیجه، استاندارد 

دکس برای توصیف انواع اسناد الکترونیکی کاربردپذیر است.

پیشنهادهای برخاسته از پژوهش
بستر  در  تولیدشده  الکترونیکی  اسناد  توصیف  در  حاضر  پژوهش  یافته های  براساس 

سیستم های اطالعاتی، پیشنهادهای زیر عرضه می شود:
1. ایجاد نرم افزار یکپارچۀ مدیریت سیستم های اقتصادی و یا تغییر خط مشی تولید 
اسناد با درنظرگرفتن کاربرد عناصر توصیفی گروه عنصر اندازه، و ناحیۀ توصیف محتوا و 
ساختار، و فراهم آوری و ارزشیابی موجب کاربردپذیری کامل استاندارد دکس خواهد شد.
2. اصالح نرم افزارهای مدیریت سیستم های اداری با درنظرگرفتن عناصر توصیفی 
گروه عناصر شناسه های ارجاعی، تاریخ، و ناحیۀ توصیف محتوا و ساختار، و فراهم آوری 
و ارزشیابی عالوه بر کاربردپذیری کامل استاندارد دکس، موجب یکپارچگی در اسناد تولید 

شده می شود.
3. برای ایجاد یکپارچگی در نرم افزارهایسیستم های مدیریت جغرافیایی و حرکت 
به سوی کاربردپذیری کامل استاندارد دکس برای نرم افزار این سیستم ها، می توان از ساختار 
پایگاه اطالعاتی هواشناسی به عنوان الگو بهره برد؛چون استاندارد دکس این پایگاه را 100 

درصد توصیف می کند.
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4. اصالح نرم افزارهای شبکه های اجتماعی با هدف ایجاد امکان توضیح تغییرات 
در ویرایش های مختلف نرم افزارعالوه بر ارتقاِی سطح رابط کاربری نرم افزارها، موجب 

کاربردپذیری کامل استاندارد دکس خواهد شد.
5. استفاده از پست الکترونیک ایرانی در سازمان ها همانند مجلس شورای اسالمی، 
به دلیل رفع موانع امنیتی و هم سو با اهداف سازمان، موجب افزایش کاربرد گروه عناصر 
شناسه های ارجاعی، تاریخچۀ اجرایی یا شرح حال، و ناحیۀ توصیف محتوا و ساختار، و 

فراهم آوری و ارزشیابی خواهد شد.
براساس یافته های پژوهش حاضر در توصیف اسناد الکترونیکی محتوای منتشرشده 

در بستر وب پیشنهادهای زیر را می توان بیان کرد:
1. ایجاد یکپارچگی در ساختار وب سایت های خدمت رسان دولت الکترونیک با 
درنظرگرفتن عناصر توصیفی استاندارد دکس به ویژه درج نام کاربر در مطالب درج شده 

در وب سایت؛
2. بهره گیری از عناصر استاندارد دکس در تغییر و اصالح سرویس دهندگان وب الگ 

در ایران؛
3. ایجاد دستورالعمـل ایجـاد و انتشـار محتوای دیداری-شنیـداری برای مسئـوالن 

مربوطه، باتوجه به عناصر توصیفی استاندارد دکس؛
4. ایجاد دستورالعمل تولید و انتشار محتوای نوشتاری برای افراد و سازمان ها، با 

هدف ایجاد یکپارچگی باتوجه به عناصر توصیفی استاندارد دکس؛
 5. ایجاد دستورالعمل تولید داده نمایی در سازمان ها با توجه  به نواحی توصیف در 

استاندارد دکس به ویژه درج نام تولیدکننده همراه با داده نمایی؛
6. تغییر خط مشی تولید پایگاه های اطالعاتی و ایجاد گروه عناصر تاریخ، نام و مکان 
فهرست موجودی، اندازه، نام تولیدکننده، تاریخچۀ اجرایی یا شرح حال، و ناحیۀ توصیِف 
فراهم آوری و ارزشیابی در عناصر موجود در پایگاه های اطالعاتی با توجه  به خط مشی 

سازمان متبوع.

پیشنهاد برای پژوهش های آتی
اسناد الکترونیـکی ساختـارهایی متفـاوت دارند؛ ازاین رو، پیشنهـاد می شـود که سایر 
پژوهش گران با هدف ایجاد یکپارچگی در تولید اسناد الکترونیکی، علت نبود برخی از 

عناصر توصیفی در اسناد الکترونیکی را بررسی کنند.

کاربردپذیری استاندارد توصیف
 محتوایی آرشیوی آمریکا ...



142
گنجینۀ اسناد، سال 28، دفرت سوم، پاییز 1397، شامرۀ پیاپی 111

منابع
منابع فارسی

رضایی مزینانی، فرزانه. )1392(. فرهنگ مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات. تهران: کتابدار.
سازمان ملی استاندارد ایران. )1394(. اطالعات و مستندات مدیریت فراداده های سوابق 9955-2. تهران: 

سازمان ملی استاندارد ایران.
مطالعات  واژگان تخصصی  آرشیوی:  محمدجواد.)1392(. اصطالح نامۀ  کاس نژاد،  محبوب؛  شهبازی، 

آرشیوی. تهران: هزارۀ ققنوس.
شورای جهانی آرشیو، کمیتۀ اسناد جاری در یک محیط الکترونیکی.)1390(. دستورنامۀ مدیریت اسناد 
الکترونیکی برای آرشیوداران.)رحیم علیجانی، ویراستار؛ فاطمه زارع زاده، مترجم(. تهران: چاپار؛ کلک 

نوین.
صادقیان، نادعلی. )1386(. »اسناد الکترونیکی، شگفت آورترین رسانۀ ارتباط جمعی در عصر حاضر«. گنجینۀ 

اسناد،17)1(، 86-71.
صمیعی، میترا. )1394(. استانداردهای ذخیره و حفاظت در کتابخانه های دیجیتال. تهران: کتابدار.

ضرغامی، زهرا؛ عزیزی، غالم رضا. )1396(. الزامات فراداده های موردنیاز برای تعیین تکلیف و نگهداری 
اسناد الکترونیکی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران.

طباطبایی امیری، فائزه؛ احمدیان، اکرم.)1390(. »کاربرد استاندارد محتوایی )دی.ای.سی.اس( در توصیف و 
سازماندهی اسناد آرشیوهای رقمی«. گنجینۀ اسناد، 21)3(، صص 113-98.

عادلی اسفنجانی، معصومه. )1389(. »بررسی وضعیت تنظیم و توصیف اسناد آرشیوی در معاونت سازمان اسناد 
و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران از آغاز تاکنون و ارائۀ راهکارهایی درجهت بهبود آن«، پایان نامۀ 
کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، گروه علم اطالعات و دانش شناسی.
غفوری، ملیحه؛ رضایی شریف آبادی، سعید؛ عزیزی، غالم رضا. )1394(. کدگذاری اسناد آرشیوی. تهران: 

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران.
فرهنگ اصطالحات آرشیوی. )1395(. )انوشه شعبانی، مترجم(. تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی 

جمهوری اسالمی ایران.
قدیمی، علی؛ مهریزی، مهدی. )1394(. فرهنگ اصطالحات آرشیوداری دیداری، شنیداری. تهران: سازمان 

اسناد و کتابخانۀ ملی ایران.
کرمی، مینا. )1395(. »ضرورت سازماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد آرشیوی برای ایجاد یکپارچگی و 

هماهنگی ذخیره سازی و دستیابی به اطالعات«. فصل نامۀ آرشیو ملی، 2)1(، صص 40-26.
کوکبی، مرتضی؛ رضایی شریف آبادی، سعید؛ اصنافی، امیررضا. )1391(. درآمدی بر مفاهیم، استانداردها و 

نرم افزارهای آرشیوی. تهران: چاپار.

فرزانه بهارلو  
 معصومه کربالآقایی کامران
 امیر غائبی



143
گنجینۀ اسناد، سال 28، دفرت سوم، پاییز 1397، شامرۀ پیاپی 111

اسناد  و  آرشیو  مدیریت  در  وبی«.  آرشیو  ملی  نظام  یک  ایجاد  امکان  »بررسی  اشرف.)1393(.  ملکی، 
)مجموعه مقاالت دومین همایش ملی آرشیوی(.)ندا رسولی، کوشش گر(. تهران: سازمان اسناد و 

کتابخانۀ ملی ایران.
ملکی، مژده. )1392(. »امکان سنجی ذخیره و بازیابی اسناد الکترونیکی در آرشیو ملی ایران«، پایان نامۀ کارشناسی 

ارشد. دانشگاه الزهرا، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، گروه علم اطالعات و دانش شناسی.
هیگینز، سارا؛ هیلتون، کریستوفر؛ دافیس، الین. )1394(. »زمینه و کشف آرشیو: تجدیدنظردر تنظیم و توصیف 

برای عصر رقمی«. آرشیو ملی، 1)3(، صص 89-66.

منابع التین

Boyd, M. (2017). “Standards for Archivist”. The association for informationscience and 

technology, 43(2), pp 24-28.

Duranti, L & Franks, P. (2015). Encyclopedia of Archival Science. US of America: Row-

man & Littlefield. pp 39-42 & 86-89.

Folture, j & Khosrowpour, M. (2014). Encyclopedia of Information science and tech-

nology. USA: ISI Global.

Marina Titus, Jennifer. (2016). “Peoples of Washington Historical Geographic Informa-

tion System: Geocoding Culture using Archival Standards”. (M.S Thises). Univer-

sity of Southern California, Faculty of the USC Graduate School.

National Archives of Australia. (2004). “Digitalrecord Keeping, Guidelines for Creat-

ing, Managing and Preserving Digital record”. Retrived in Jan 2017 from https://

mayaarbinaginting.weebly.com/uploads/1/0/6/1/10612501/digital_recordkeep-

ing.pdf

Society of American Archivists. (2015). Describing Archives: A Content Standard 

(DACS). (Secend Ed.) US: SAA.

Resourse English translation

Adeli Esfanjani, Masoomeh. (1389/2010). “ Barresi-ye vaz’iyyat-e tanzim va tosif-e asnād-e 

āršivi dar mo’āvenat-e Sāzmān-e Asnād va Ketābxāne-ye Melli-ye Jomhuri-ye 

Eslāmi-ye Irān az āqāz tā konun va ’erā’e-ye rāhkār-hā-’yi dar jahat-e behbud-e ān 

کاربردپذیری استاندارد توصیف
 محتوایی آرشیوی آمریکا ...



144
گنجینۀ اسناد، سال 28، دفرت سوم، پاییز 1397، شامرۀ پیاپی 111

(A study of archival arrangement and description in National Archives and Library 

of Iran from the beginning until present and suggesting methods to improve)”. Mas-

ter dissertation of library and information science, Al-Zahra University, Faculty of 

Educational Sciences and Psychology.

Boyd, M. (2017). “Standards for Archivist”. The association for informationscience and 

technology, 43(2), pp 24-28.

Duranti, L & Franks, P. (2015). Encyclopedia of Archival Science. US of America: Row-

man & Littlefield. pp 39-42 & 86-89.

Farhang-e ’estelāhāt-e āršivi (Dictionary of archival terminology). (1395/2016). Translated 

by Anoushe Shabani. Tehran: Sāzmān-e Asnād va Ketābxāne-ye Melli-ye Irān.

Folture, j & Khosrowpour, M. (2014). Encyclopedia of Information science and 

technology. USA: ISI Global.

Ghadimi, Ali; Mehrizi, Mahboubeh.(1394/2015). Farhang-e ’estelāhāt-e Āršiv-dāri-ye 

didāri,šenidāri(Glossary of terms related to audio visual archiving). Tehran: Sāzmān-e 

Asnād va Ketābxāne-ye Melli-ye Irān.

Ghafouri, Malihe; Rezaei Sharifabadi, Saeed; Azizi, Gholamreza. (1394/2015). Kod-gozāri-ye 

asnād āršivi (Archival coding systems). Tehran: Sāzmān-e Asnād va Ketābxāne-ye 

Melli-ye Irān.

Higgins, Sarah; Hilton, Christopher; Dafis, Lyn (1394/2015). “Zamine va kašf: tajdid-e-

nazar dar tanzim va towsif barāye asr-e dijitāl (Archives context and discovery: re-

thinking arrangement and description for the digital age). Āršiv-e melli (National 

archives quarterly), 1(3), pp. 66-89.

Karami, Mina. (1395/2016). “Zarurat-e sāzmāndehi-ye fiziki va ’elektroniki-ye asnād-e 

āršivi barāye ’ijād-e yekpārčegi va hamāhangi-ye zaxire-sāzi va dastyābi be 

’ettelā’āt (The necessity of archives physical and electronic organization in order to 

establish integrated and coordinated storage and access to information)”. Āršiv-e 

melli (National archives quarterly), 2(1), pp. 26-40.

Kokabi, Morteza; Rezaei Sharifabadi, Saeed; Asnafi, Amirreza. (1391/2012). Dar-āmadi 

فرزانه بهارلو  
 معصومه کربالآقایی کامران
 امیر غائبی



145
گنجینۀ اسناد، سال 28، دفرت سوم، پاییز 1397، شامرۀ پیاپی 111

bar mafāhim, ’estāndārd-hā va narm-afzār-hā-ye āršivi (An introduction to ar-

chival concepts, standards and software. Tehran: Čāpār.

Maleki, Ashraf. (1393/2014). “ Barresi-ye ’emkān-e ’ijād-e yek nezām-e melli-ye āršiv 

vebi (A study of possibility of establishing a national web archives system)”. in 

Modiriyat-e āršiv va asnād: majmu’e-ye maqālāt-e dovomin hamāyeš melli-ye 

āršivi (Achives management: the articles of the second nationalarchival congress). 

Edited by Neda Rasouli. Tehran: Sāzmān-e Asnād va Ketābxāne-ye Melli-ye Irān.

Maleki, Mojdeh. (1392/2013). “ Emkān-sanji-ye zaxire va bāzyābi-ye asnād-e ’electroniki 

dar Āršiv-e Melli-ye Irān (A Study of possibility of electronic records storage and 

retrieval in National Archives of Iran)”.Master dissertation of library and informa-

tion science, Al-Zahra University, Faculty of Educational Sciences and Psychology.

Marina Titus, Jennifer. (2016). “Peoples of Washington Historical Geographic Informa-

tion System: Geocoding Culture using Archival Standards”. (M.S Thises). Univer-

sity of Southern California, Faculty of the USC Graduate School.

National Archives of Australia. (2004). “Digitalrecord Keeping, Guidelines for Creat-

ing, Managing and Preserving Digital record”. Retrived in Jan 2017 from https://

mayaarbinaginting.weebly.com/uploads/1/0/6/1/10612501/digital_recordkeep-

ing.pdf

Rezaei Mazinani, Farzaneh. (1392/2013). Farhang-e modiriyat-e Fanāvari-ye ’ettelā’āt 

va ’ertebātāt (The culture of information and communication technology man-

agement). Tehran: Ketābdār.

Sadeghian, Nadali.(1386/2008). “Asnād-e ’elektroniki, šegef-āvar-tarin resāne-ye ’ertebat-e 

jam’i dar asr-e hazer (Electronic records, the most incredible mass media of the 

present era)”.Ganjine-ye asnād, spring 2008(65), pp. 71-86.

Samiee, Mitra. (1394/2015). ’Estāndārd-hā-ye zaxire va hefāzat dar ketāb-xāne-hā-ye 

dijitāl (Storage and preservation standards in digital libraries). Tehran: Ketābdār.

Sāzmān-e Melli-ye ’estāndārd-e Irān (Institute of Standards and Industrial Research 

of Iran). (1394/2015). ’Ettelā’āt va mostanadāt-e modiriyat-e farādādeh-ha-ye 

savābeq9955-2 (Information and supporting documents of past records (no. 

کاربردپذیری استاندارد توصیف
 محتوایی آرشیوی آمریکا ...



146
گنجینۀ اسناد، سال 28، دفرت سوم، پاییز 1397، شامرۀ پیاپی 111

9955-2)metadata management).Tehran:Sāzmān-e Melli-ye ’estāndārd-e Irān.

Shahbazi, Mahboub; Kasnejad, Mohammad Javad.(1392/2013). ’Estelāh-nāme-ye 

āršivi: vāžegān-e taxassosi-ye motāle’āt-e āršivi (Archives thesaurus: specialized 

vocabulary of archival studies). Tehran: Hezāre-ye Qoqnus.

Šorā-ye Jahāni-ye Āršiv, Komite-ye Asnād-e Jāri dar yek Mohit-e ’Elektroniki (Inter-

national Council on Archives, Committee on Current Records in an Electronic 

Environment). (1390/2011). Dastur-nāme-ye modiriyat-e asnād-e ’electroniki 

barāye āršiv-dārān(Electronic records: a workbook for archivists). Edited by Ra-

him Alijani; Translated by Fatemeh Zare zadeh. Tehran: Čāpār; Kelk-e Novin.

Society of American Archivists. (2015). Describing Archives: A Content Standard 

(DACS). (Secend Ed.) US: SAA.

Tabatabai Amiri, Faezeh; Ahmadian, Akram. (1390/2011). “ Karbord-e ’estāndārd-e 

mohtavā’i (Di. ’Ey. Si. ’Es.) dar tosif va sāzmāndehi-ye asnād-e āršiv-hā-ye raqami 

(Application of DACS content standard in describing and organizing documents 

of digital archives)”. Ganjine-ye asnād, autumn2011(83), pp. 98-113.

Zarghami, Zahra; Azizi, Gholamreza. (1396/2017). ’Elzāmāt-e Farādāde-hā-ye mored-e 

niyaz barāye ta’yin taklif va negahdāri-ye asnād-e ’elektroniki (Requirememnts 

of electronic records disposition and preservation metadata). Tehran: Sāzmān-e 

Asnād va Ketābxāne-ye Melli-ye Irān.

فرزانه بهارلو  
 معصومه کربالآقایی کامران
 امیر غائبی


