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چڪید ه

هد ف: بررسی نقش مؤلفه های نظریۀ اشاعۀ نوآورى های راجرز و مؤلفۀ آماد گی سازمان بر اتخاذ 
پرمیس از د ید گاه اعضای د ارای محتوای رقومی د ر کنرسسیوم محتوای ملی.

روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش از نوع کاربرد ی و به روش پیامیشی انجام شد. جامعۀ آماری شامل 
۱۹ تن از صاحب نظران بزرگ ترین و مهم ترین کتابخانه های کشور بود ند که د ارای محتوای رقومی د ر 

کنرسسیوم محتوای ملی هستند. 

یافته ها: از د ید گاه صاحب نظران، مؤلفۀ مزیت نسبی با میانگین ۴، سازگاری با میانگین ۳/۵، آماد گی 
سازمان با میانگین ۳/۴۶، مشاهد ه پذیری با میانگین ۳/۴۳، پیچید گی با میانگین ۳/۲، و قابلیت استفاد ه 
آزمایشی با میانگین ۳/۰۶۶، به ترتیب د ر اتخاذ استاند ارد ابرد اد ه ای پرمیس نقش د اشتند. بنابراىن، 
براساس مؤلفه های نظریۀ اشاعۀ نوآورى های راجرز، آماد گی سازمان ها براى استفاد ه از پرمىس بیشرت 

از حد متوسط (۳) د انسته شد ه است. 

نتیجه گیری:  استفاد ه از پرمىس با ارزش های متد اول، تجربیات گذشته، و نیازهای استفاد ه كنند گان 
بالقوه سازگاری مطلوبی د ارد؛ اما از سوى د یگر، پیچید گی د رک و استفاد ه از آن زیاد است. با توجه 
به اىنكه امکان آزمون و ارزیابی نتایج استفاد ه از پرمیس، قبل از اتخاذ آن وجود د ارد و نتایج سود مند 
استفاد ه از آن به عنوان یک نوآوری ملموس و قابل مشاهد ه است، از نظر جامعۀ پژوهش آماد گی الزم 

برای اتخاذ پرمیس وجود د ارد.
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مقد مه  
 امروزه با توجه به گسترش روزافزون اینترنت و همه  گیر شد ن آن، بسیارى از سازمان ها و 
مراکزى که با اطالعات سروکار د ارند، منابع خود را رقومى1 کرد ه یا د ر حال رقومى سازى2 
هستند. کتابخانه ها نیز که از گذشته تاکنون، رسالت آنها د سترس پذیر ساختن منابع مورد نیاز 
کاربران از هر مکان و د ر هر زمانى بود ه است از این قاعد ه مستثنى نبود ه و توانسته اند با وجود 
تمامى مشکالت و محد ود یت  هاى خاص، حضور خود را د ر این عرصه حفظ نمایند. اما 
بزرگ ترین چالشى که این سازمان  ها، پس از رقومى کرد ن، با آن مواجه هستند این است که 
چگونه مى توان د ر بلند مد ت از این منابع محافظت نمود تا د سترسى آیند گان به آنها را تضمین 
نماید. رقومى سازى منابع ارزشمند و تاریخى این سازمان  ها چـالش  ها و نگرانى  هایى را د ر 
بلند مد ت به وجود مى آورد. بنابراین، الزم و ضرورى است که راهبرد مناسب و تأییدشد ه اى 

براى فرآهم آورى حفاظت بلند مد ت و بازیابى اطالعات رقومى موثق ایجاد کنند.
پژوهش هاى فراوانى د ر حوزه حفاظت رقومى انجام شد ه است (کتابخانه ملى نیوزیلند3، 
2011؛ کتابخانه کنـگره2010،4 و 2012؛ کتابخانه ملى بریتانیا5، 2013؛ کتابخانه ملى استرالیا6، 
2012؛ د انشگاه ماساچوست7، 2011) و هر سال کارگروه هایى طى بررسى و ارزیابى عملکرد ها 
به ارائه راهکارهاى مناسبى د ر این زمینه مى پرد ازند. الزم است مد یران مراکز اطالع  رسانى و 
کتابخانه ها ضمن آشنایى با مفاهیم حفاظت رقومى، با رویکرد ى منطقى، همزمان با ارزیابى 
موقعیت فعلى خویش، اهد اف سازمان، و استاند ارد هاى موجود به انتخاب راهبرد مناسب 
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بپرد ازند و به این ترتیب از میراث معنوى موجود حفاظت نمایند (زاهد ى، 1386). 
  ابرد اد ه هاى حفاظت، یکى از بخش هاى اصلى راهبرد هاى حفاظت اشیاى رقومى 
محسوب مى شوند. گرایش روزافزون به تغییر قالب هاى ذخیره سازى اشیاى محتوایى از 
آنالوگ به رقومى موجب پید ایش این راهبرد ها براى حفاظت بلند مد ت اشیاء شد ه است. 
ابرد اد ه هاى حفاظت، اطالعاتى د ر مورد فرآیند حفاظت اشیاى رقومى ارائه مى د هند که شامل 
جزئیات فنى قالب شىء، ساختار، و د ستورالعمل هاى استفاد ه از محتواى رقومى، تاریخچه 
فعالیت هاى انجام گرفته (تغییرات و تصمیم گیرى ها) بر روى شىء، اعتبارسنجى، و مسئولیت 
و حقوق حفاظت شىء مى شود (طاهرى،1391). پژوهش هاى متعد د، به نقش و اهمیت 
ابرد اد ه د ر تسهیل حفاظت رقومى اشاره د ارند و حاکى از آن هستند که پرمیس، استاند ارد 
شناخته شد ه اي براى استفاد ه از ابرد اد ه د ر حمایت از حفاظت بلند مد ت به شمار مى رود 

(صمیعى و رضایى شریف آباد ى ، 1389؛ طاهرى، 1390 و 1391).
استاند ارد ابرد اد ه اى پرمیس1، د ر ژوئن سال 2003، توسط مرکز رایانه اى کتابخانه اى 
برخط2 و گروه کتابخانه هاى پژوهشى3 به طور مشترك ایجاد شد (واژه نامه د اد ه پرمیس براى 
حفاظت ابرد اد ه4، 2008). این استاند ارد ابرد اد ه اى مى تواند حفاظت بلند مد ت از اشیاى رقومى 

را تضمین نماید. 
انگلستان،  و  کاناد ا،  استرالیا،  کنگره،  کتابخانه  که  مى د هد  نشان  پژوهش ها  بررسی 
استاند ارد ابرد اد ه اى پرمیس را پیاد ه سازى کرد ه اند. همچنین پژوهش هاى متعد د ى (آلمنه5، 
2009؛ وود یارد رابینسون6، 2007؛ بریک7، 2012؛ جینالنى و مک کینى8، 2012؛ د ونالد سون و 
کانوى9، 2010) د ر مورد پیاد ه سازى پرمیس انجام شد ه است. به طور مثال، رابینسون (2007) 
د ر مورد چگونگى عملکرد مؤسسات د ر پیاد ه سازى واژه نامه د اد ه پرمیس نشان د اد که بیشتر 
آنها، از موجود یت هاى اشیاء، روید اد ها، و عوامل پرمیس استفاد ه مى کرد ند. همچنین مهم ترین 
تصمیم براى پیاد ه سازى پرمیس مربوط به انتخاب موجود یت ها و واحد هاى معنایى پرمیس 
و چگونگى جمع آورى اطالعات مناسب است که باید با موجود یت ها و واحد هاى معنایى 

پرمیس رابطه د اشته و این اطالعات را د ر یک سامانه حفاظت رقومى ارائه د هد.
آلمنه (2009) نیز به بررسى عوامل تأثیرگذار بر اتخاذ پرمیس د ر مؤسسات میراث 
فرهنگى براساس نظریه اشاعه نوآورى هاى راجرز پرد اخت. یافته هاي وى نشان د اد که هر 
شش عامل این نظریه بر اتخاذ پرمیس د ر د رجات متفاوت تأثیر د اشته و "قابلیت استفاد ه 
آزمایشى" بیشترین تأثیر و "سازگارى" کمترین تأثیر را د اشته است و هرچه زیرساخت ها 
و شرایط الزم براى اتخاذ پرمیس د ر سازمان بیشتر باشد، امکان اینکه آن سازمان از نوآورى 

پرمیس سریع تر استفاد ه نماید نیز بیشتر خواهد بود.

1. Preservation Metadata 
Implementation Strategy 
(PREMIS)
2. Online Computer Library 
Center
3. Research Libraries Group
4. PREMIS Data Dictionary for 
Preservation Metadata
5. Alemneh
6. Woodyard-Robinson
7. Brake
8.Jainlani & McKinney
9.Donaldson & Conway

عوامل تأثیرگذار بر به کارگیری
 پرمیس د ر کنسرسیوم

 محتوای ملی ... 
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بریک (2012)، وضعیت موجود ابرد اد ه حفاظت پرمیس و عوامل تأثیرگذار بر پیاد ه سازى 
آن را د ر سازمان هاى آرشیوى بررسى کرد و نشان د اد که به کارگیرى این استاند ارد ابرد اد ه اى  

و غلبه بر موانع موجود نیاز به حمایت گسترد ه اى د ارد.
همچنین پژوهش هاى بسیارى براساس نظریه راجرز انجام گرفته است که می توان 
از جملۀ آنها به جى وایفل و گاسایمه1 (2013)، الجبرى و سهیل2 (2012)، رامبوکاس و 
آرجون3(2012)، لى، سیه، و سو4 (2011)، المبارز5 (2007)، و چتمن6 (1986) اشاره د اشت.
اما د ر ایران، بر روى استفاد ه، به کارگیرى، و پیاد ه سازى پرمیس تاکنون اقد ام جد ى 
صورت نگرفته است. با توجه به اینکه کنسرسیوم محتواى ملى هم اکنون به عنوان بزرگ تـرین 
مجموعه منابع رقومى کشور فعالیـت مى کند، یکى از مهم ترین چالش هاى پیش رو براى 
این مجموعه پس از رقومى سازى، حفاظت از منابع اطالعاتى د ر بلند مد ت است. بنابراین، 
ضرورى است که از راهبرد ى مناسب و تأییدشد ه د ر این زمینه استفاد ه نماید. استاند ارد 
ابرد اد ه اى پرمیس، یکى از مناسب ترین راهبرد هایى است که باعث تحقق اهد اف هر سازمان 
د ر موضوع حفاظت بلند مد ت از منابع رقومى مى گرد د. به همین د لیل، پژوهش حاضر بر آن 
شد تا به امکان سنجى اتخاذ استاند ارد ابرد اد ه اى پرمیس د ر کنسرسیوم محتواي ملی بپرد ازد و 
براي این منظور از نظریه اشاعه نوآورى هاى راجرز7 استفاد ه گرد ید. این نظریه، به فرآیند اتخاذ 
یک نوآورى د ر جامعه مى پرد ازد و عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسى قرار مى د هد. راجرز 
د ر این نظریه، اشاعه را فرایند ى تعریف مى کند که به وسیله آن، نوآورى د ر طول زمان از 
طریق محمل هایى د ر میان اعضاى یک نظام اجتماعى جریان مى یابد. این نوآورى ها با سرعت 
یکسان د ر جامعه پذیرفته نمى شوند. برخى سریع اما برخى د یگر به کند ى پذیرفته مى شوند؛ 
عواملى مانند مزیت نسبى،8 سازگارى،9 پیچید گى،10 آزمون پذیرى،11 و مشاهد ه پذیرى12 د ر 

این امر دخالت د ارند. 
مزیت نسبى به میزانى که یک نوآورى، د ر مقایسه با گزینه هاى قبلى، مطلوب تر به نظر 
آید اطالق مى گرد د. ارزش و موقعیت اجتماعى از عواملى هستند که موجب برانگیختن فرد 

به استفاد ه از نوآورى مى شوند و عناصر مزیت نسبى محسوب مى شوند.
منظور از سازگارى به میزانى است که یک نوآورى با ارزش هاى متد اول، تجربیات 
گذشته، و نیازهاى استفاد ه کنند گان بالقوه سازگار و هماهنگ تشخیص د اد ه شود. بد یهى است 
ناسازگارى نوآورى با نیازهاى افراد د ر استفاد ه از آن تأثیر منفى خواهد گذاشت (راجرز، 

.(2003
راجرز (2003) پیچید گى را عبارت از سهولت د رك و استفاد ه از یک نوآورى می د اند. 
پیچید گى باالى یک نوآورى مانع بزرگى براى اتخاذ آن تلقی می شود. برعکس، هرچه 

1. Jwaifell & Gasaymeh
2. Al-Jabri & Sohail
3. Rombocas & Arjoon
4. Lee, Hsieh & Hsu
5. Almobarrez
6. Chatman
7. Rogers’ Diffusion of innovations 
theory
8. Relative advantage
9. Compatibility
10. Complexity
11. Trialability
12. Observability
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نوآوري قابلیت آزمایش و تجربه کرد ن د اشته باشد، با سرعت بیشترى از سوي جامعه پذیرفته 
مى شود. سرانجام اینکه هرچه نتایج و پیامد هاى یک نوآورى براى د یگران ملموس و قابل 

مشاهد ه باشد مى تواند عامل انگیزشى کلید ى د ر اتخاذ و اشاعه نوآورى باشد.
د ر پژوهش حاضر نیز استاند ارد ابرد اد ه اى پرمیس به عنوان نوآورى د ر نظر گرفته شد ه 
است؛ زیرا منظور از نوآورى فقط یک ابزار یا اختراع وسیله اى جد ید نیست و د ر برخى از 
پژوهش هاى انجام شد ه براساس نظریه راجرز است (چتمن1، 1986 و 1987) اطالعات به 

منزلۀ نوآورى د ر نظر گرفته شد ه است. 
به طور مثال، چتمن (1986) د ر مطالعه اى با استفاد ه از نظریه اشاعه نوآورى هاى راجرز 
به بررسى نقش آگاهى از اطالعات، کاربرد، و اشاعه اطالعات شغلى به عنوان یک نوآورى 
د ر محیط کارى کم د رآمد پرد اخت و از آنجا که با توجه به ماهیت اطالعات، استفاد ه از تمامى 
عوامل این نظریه امکان پذیر نبود فقط از 4 جنبه مزیت نسبى، سازگارى، پیچید گى، و قابلیت 
استفاد ه آزمایشى استفاد ه نمود. وي نشان د اد که د ر فرایند اشاعه اطالعات، زمان عنصرى 
حیاتى است و همواره اطالعات تازه و روزآمد د اراى ارزش است. بنابراین، اطالعات شغلى 
فقط براى فرد ى که هم اکنون سمتى د ارد ارزشمند است و براى فرد د یگرى که ممکن است 
د ر آیند ه آن سمت را اختیار کند مفید نیست؛ و یا المبارز (2007) به بررسى ویژگى هاى نظریه 
راجرز به عنوان عوامل مؤثر بر استفاد ه از اینترنت د ر میان اعضاى هیأت علمى د انشگاه امام 
محمدبن صعود2 پرد اخت. د ر این پژوهش، سه مؤلفه د یگر قابلیت نمایش و ارائه، کسب 
موقعیت و مقام اجتماعى، و ویژگى د اوطلبانه (میزان د اوطلبى اعضاى هیأت علمى د ر استفاد ه 

از نوآورى) نیز عالوه بر مؤلفه هاى راجرز بررسى شد ند. 

روش شناسى
  پژوهش حاضر، به روش پیمایشى انجام شد ه است. جامعه پژوهش را صاحب نظران حوزه 
حفاظت رقومى د ر کتابخانه هاى د اراى محتواى رقومى عضو کنسرسیوم محتواى ملى تشکیل 
می د اد (19 کتابخانه). این افراد آشنایى، تجربه، و تخصص کافى د ر مورد مباحث کاربرد ى و 
استاند ارد هاى مربوط به کتابخانه هاى رقومى را د اشتند، اما به د لیل ند اشتن صاحب نظر حوزه 

حفاظت رقومى د ر برخى از کتابخانه ها، د ر نهایت 15 پرسشنامه جمع آورى گرد ید.
  براى انجام پژوهش از پرسشنامه پژوهشگرساخته استفاد ه شد. پس از تهیه پرسشنامه، 
اعتبار آن توسط 5 نفر از اساتید و صاحب نظران حوزه حفاظت رقومى سنجید ه شد و به منظور 
سنجش میزان پایایى، پس از گرد آورى د اد ه ها از روش آلفاى کرونباخ (0/91) استفاد ه شد 
Chatman .1که نشان د اد پرسشنامه از پایایى مطلوبى برخورد ار است. د اد ه ها با استفاد ه از آمار توصیفى 

2. Imam Mohammed Bin Soud

عوامل تأثیرگذار بر به کارگیری
 پرمیس د ر کنسرسیوم

 محتوای ملی... 
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(میانگین) و مقایسه با حد متوسط 3 از طیف 5 ارزشى لیکرت تحلیل شد ند.

یافته ها
تأثیر عوامل شش گانه د ر اتخاذ پرمیس د ر کنسرسیوم محتواي ملی

•  مزیت نسبى 
د ر جد ول 1 میانگین مؤلفه مزیت نسبى با حد متوسط 3 مقایسه شد ه است. 

جد ول 1. مقایسه میانگین نمرات مؤلفه مزیت نسبى د ر اتخاذ پرمیس با حد متوسط

  با توجه به جد ول 1، بیشترین میانگین به د ست آمد ه از گویه هاى مؤلفه مزیت نسبى، 
4/13 و کمترین میانگین، 3/07 است. میانگین کل به د ست آمد ه از گویه هاى این مؤلفه، 4 
است که از حد متوسط (3 از 5) بیشتر است. بنابراین می توان گفت که از نظر متخصصان 
حفاظت رقومی، مؤلفه "مزیت نسبى" د ر استفاد ه از پرمیس بیش از حد متوسط نقش د ارد. 

•  سازگارى 

جد ول 2. مقایسه میانگین نمرات مؤلفه سازگارى د ر اتخاذ پرمیس با حد متوسط

میانگین  کمترین  و  میانگین، 3/8  بیشترین  سازگارى،  مؤلفه  د ر  جد ول 2،  مطابق 
به د ست آمد ه 2/87 بود و مقد ار میانگین کل حاصل از گویه هاى مؤلفه سازگارى بیشتر از حد 
متوسط 3 به د ست آمد ه است. بنابراین، مؤلفه سازگارى از د ید گاه متخصصان محتواى رقومى 

مؤلفه
تعد اد

پاسخگویان
میانگین

اختالف میانگین مؤلفه با 
حد متوسط ۳

کمرتین 
میانگین

بیشرتین میانگین

۱۵۴۱۳/۰۷۴/۱۳مزیت نسبی

مؤلفه
تعد اد

پاسخگویان
میانگین

اختالف میانگین مؤلفه 
با حد متوسط ۳

بیشرتین میانگینکمرتین میانگین

۱۵۳/۵۰/۵۲/۸۷۳/۸سازگاری
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بیش از حد متوسط د ر به کارگیري پرمیس د ر کنسرسیوم محتواى ملى نقش د ارد.

•  پیچید گى

جد ول 3. مقایسه میانگین نمرات مؤلفه پیچید گى د ر اتخاذ پرمیس با حد متوسط

د اد ه هاي جد ول 3 نشان مى د هد که بیشترین میانگین، 3/73 و کمترین میانگین د ر این 
مؤلفه، 2/4 است و همچنین میانگین کل حاصل از گویه هاى مؤلفه پیچید گى به مقد ار 3/2، بیشتر 
از حد متوسط (3) بود ه است. به همین د لیل، این مؤلفه نیز بیشتر از حد متوسط است. از آنجا 
که این مؤلفه رابطه اي منفی با استفاد ه د ارد، پیچید گى استفاد ه از پرمیس مانع استفاد ه آن مى شود. 

•  قابلیت استفاد ه آزمایشى 

جد ول 4.  مقایسه میانگین نمرات مؤلفه قابلیت استفاد ه آزمایشى د ر اتخاذ پرمیس با حد متوسط

براساس د اد ه هاى جد ول 4، بیشترین میانگین، 3/67، کمترین میانگین، 2/6 و مقد ار 
میانگین کل حاصل از د ید گاه صاحب نظران د ر مورد مؤلفه قابلیت استفاد ه آزمایشى به مقد ار 
3/066 به د ست آمد. بنابراین، یافته ها حاکى از آن است که مؤلفه قابلیت استفاد ه آزمایشى نیز 
از نظر صاحب نظران محتواي رقومی بیش از حد متوسط د ر به کارگیري پرمیس د ر کنسرسیوم 

محتواي ملی نقش د ارد.

مؤلفه
تعد اد 

پاسخگویان
میانگین

اختالف میانگین
مؤلفه با حد متوسط ۳

کمرتین 
میانگین

بیشرتین میانگین

۱۵۳/۲۰/۲۲/۴۳/۷۳پیچید گی

مؤلفه
تعد اد

پاسخگویان
میانگین

اختالف میانگین
 مؤلفه با حد متوسط ۳

کمرتین
 میانگین

بیشرتین 
میانگین

قابلیت استفاد ه
 آزمایشی

۱۵۳/۰۶۶۰/۰۶۶۲/۶۳/۶۷
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•  مشاهد ه پذیرى 

جد ول 5. مقایسه میانگین نمرات مؤلفه مشاهد ه پذیرى د ر اتخاذ پرمیس با حد متوسط

مطابق جد ول 5، بیشترین میانگین د ر مؤلفه مشاهد ه پذیرى، 4 و کمترین میانگین د ر این 
مؤلفه، 3/27 به د ست آمد و میانگین کل به د ست آمد ه از گویه هاى مؤلفه مشاهد ه پذیرى 3/43 
بود. بنابراین، میانگین جامعه د ر مؤلفه مشاهد ه پذیرى بیشتر از حد متوسط 3 بود ه و د ر اتخاذ 

پرمیس د ر منابع رقومى کنسرسیوم محتواى ملى بیش از حد متوسط نقش د ارد. 

•  آماد گى سازمان

جد ول 6. مقایسه میانگین نمرات مؤلفه آماد گى سازمان د ر اتخاذ پرمیس با حد متوسط

  

همان طور که مشاهد ه می شود بیشترین میانگین د ر مؤلفه آماد گى سازمان، 3/93 و 
کمترین میانگین، 2/73 به د ست آمد ه است. همچنین میانگین کل محاسبه شد ه 3/46 و بیش 
از حد متوسط است. بنابراین، مؤلفه آماد گى سازمان نیز د ر اتخاذ پرمیس د ر منابع رقومى 

کنسرسیوم محتواى ملى بیشتر از حد متوسط نقش د ارد.
با توجه به د اد ه هاى به د ست آمد ه، یافته هاى پژوهش حاکى از آن بود که میانگین تمامى 
مؤلفه ها با حد متوسط تفاوت د ارد به طورى  که میانگین تمامى آنها بیشتر از حد متوسط 
به د ست آمد؛ بنابراین د ر اتخاذ پرمیس د ر منابع رقومى کنسرسیوم محتواى ملى نقش د اشتند. 
مؤلفه مزیت نسبى با میانگین 4، د اراى بیشترین نقش، و مؤلفه قابلیت استفاد ه آزمایشى با 
میانگین 3/066، د اراى کمترین نقش د ر اتخاذ استاند ارد ابرد اد ه حفاظت پرمیس د ر منابع 
رقومى کنسرسیوم محتواى ملى از د ید گاه اعضاى د اراى محتواى رقومى بود ند. بنابراین، مؤلفه 

مؤلفه
تعد اد

 پاسخگویان
میانگین

اختالف میانگین
 مؤلفه با حد متوسط ۳

کمرتین
 میانگین

بیشرتین میانگین

۱۵۳/۴۳۰/۴۳۳/۲۷۴مشاهد ه پذیری

مؤلفه
تعد اد 

اسخگویان
میانگین

اختالف میانگین 
مؤلفه با حد متوسط ۳

کمرتین 
میانگین

بیشرتین
 میانگین

۱۵۳/۴۶۰/۴۶۲/۷۳۳/۹۳آماد گی سازمان
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مزیت نسبى 19/36د رصد، سازگارى 16/94د رصد، پیچید گى 15/49د رصد، قابلیت استفاد ه 
آزمایشى 14/84د رصد، مشاهد ه پذیرى 16/6د رصد ، و آماد گى سازمان 16/75د رصد د ر اتخاذ 
پرمیس نقش د اشتند. د ر نمود ار ستونى زیر به راحتى مى توان میزان نقش هر کد ام از مؤلفه هاى 

پژوهش را مشاهد ه و با یکد یگر مقایسه کرد.

نمود ار 1. میانگین نمرات جامعه د ر هر کد ام از مؤلفه هاى پژوهش

نتیجه گیرى
یافته ها د ر مورد مؤلفه "مزیت نسبى" نشان مى د هد که اتخاذ پرمیس، از نظر متخصصان 
محتواي رقومی، مشکل منسوخ شد ن رسانه ذخیره سازى را برطرف مى کند و این اطمینان را 
به وجود مى آورد که شىء رقومى با استفاد ه از پرمیس مى تواند مد ت زمان طوالنى حفاظت 
شود. بنابراین، به کارگیري آن به عنوان یک نوآورى موجب جلب رضایت کاربران هر سازمان 
مى شود. استاند ارد ابرد اد ه اى پرمیس با د اشتن خصوصیات و ویژگى هایى همچون قالبى براى 
ورود د اد ه ها، امکان تباد ل اطالعات بین مجموعه هاى رقومى، شرایط را براى حفاظت از 
منابع اطالعاتى آسان تر مى نماید. استفاد ه از آن د ر کتابخانه هاي ایران یک امتیاز مهم محسوب 
مى شود؛ چرا که هم  اکنون د ر کتابخانه هاى بزرگ د نیا (مانند کتابخانه کنگره، کتابخانه ملى 
نیوزیلند، و کتابخانه ملى بریتانیا) پیاد ه سازى شد ه است و به کارگیري آن باعث مى شود ایران 
د ر عرصه جهانى مقام و موقعیت خوبى را د ر حوزه حفاظت رقومى کسب نماید. از د ید گاه 
صاحب نظران، اتخاذ استاند ارد ابرد اد ه اى پرمیس، مشکل هزینه هاى اضافى مربوط به انتقال، 
شبیه سازى، بازسازى و مانند آن را از بین مى برد و بد ین ترتیب، باعث صرفه جویى د ر 

عوامل تأثیرگذار بر به کارگیری
 پرمیس د ر کنسرسیوم 

محتوای ملی...
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هزینه هاى سازمان مى شود. بنابراین انتظار مى رود که پرمیس به د لیل د اشتن مزایاى اقتصاد ى 
فراوان بتواند به سرعت د ر کنسرسیوم ملی به کار گرفته شود. د ر این زمینه، یافته هاي پژوهش 

با پژوهش آلمنه (2009)، المبارز (2007)، و چتمن (1986) همخوانى د ارد. 
  د ر مورد مؤلفه "سازگارى" نتایج حاکى از آن است که اتخاذ پرمیس نه تنها با نیازهاى 
ضرورى سازمان ها منافاتى ند ارد، بلکه از آنجا که به کارگیري پرمیس موجب حفاظت از 
محتواى منابع اطالعاتى د ر بلند مد ت مى شود و نیاز د سترسى به اطالعات را د ر هر زمان و 
مکان فرآهم مى نماید بنابراین، با نیازهاي ضروري سازمان ها سازگاري باالیی د ارد. براساس 
نظریه راجرز، سازگار و هماهنگ بود ن نوآورى با نیازهاى استفاد ه کنند گان بالقوه باعث 
مى شود اتخاذ آن نوآورى توسط جامعه سریع تر انجام شود. نتایج پژوهش حاضر نشان د اد که 
پرمیس با نیازهاى کاربران سازمان ها سازگارى باالیى د ارد و این ویژگى موجب مى شود اتخاذ 
پرمیس با استقبال بیشترى مواجه شود. سازگار بود ن با ارزش هاى متد اول از د یگر جنبه هاى 
سازگارى یک نوآورى است؛ مطابق د ید گاه صاحب نظران پژوهش حاضر، اتخاذ پرمیس با 
ارزش اجتماعى کسب مهارت و تخصص باال سازگار است. بنابراین، کاربرد این استاند ارد 
ابرد اد ه اى براى یک سازمان مطلوب و پسند ید ه تلقى مى شود و سازمان ها نسبت به استفاد ه از 
آن ترغیب مى شوند. نتایج حاصل از این مؤلفه با پژوهش آلمنه (2009)، المبارز (2007)، و 

چتمن (1986) همخوانى د ارد.
مؤلفه "پیچید گى" نشان مى د هد که کاربرد زبان ایکس.ام.ال. براى سازمان ها با دشوارى 
روبروست و با توجه به اینکه د ر بحث ابرد اد ه، کاربرد زبان ایکس.ام.ال. اهمیت فراوانى د ارد 
و د ر واقع از ضروریات استفاد ه از پرمیس است، ند اشتن این توانایى و تخصص چالشى 
بزرگ است و باید تمهید اتى براى بهبود وضع موجود اند یشید ه شود. پیشنهاد مى شود 
به منظور حل مشکل مذکور از افراد ماهر و متخصص د ر این حوزه، کمک گرفته شود. یکى 
د یگر از دشوارى هاى اتخاذ پرمیس براى سازمان ها، کاربرد و د رك و فهم د قیق و واضح 
واحد هاى معنایى موجود د ر واژه نامه د اد ه پرمیس است. این مشکل از آنجا ناشى مى شود 
که هنوز سازمانى د ر ایران از پرمیس استفاد ه نکرد ه است و کارکنان این سازمان ها تجربه کار 
با پرمیس را ند ارند. به نظر مى رسد زمانى که سازمان ها تصمیم استاند ارد ابرد اد ه اى یادشد ه 
را به کار بگیرند، کارکنان نیز مترصد یاد گیرى واژه نامه د اد ه پرمیس خواهند شد و با توجه به 
توانایى هایى که د ارند انتظار مى رود که بتوانند از عهد ه این کار برآیند. د ر صورتى که استاند ارد 
ابرد اد ه اى پرمیس بومى سازى شود، بسیارى از این مشکالت از بین رفته و موجب مى شود 
که پرمیس با منابع رقومى فارسى همخوانى بیشترى د اشته باشد. پژوهش هاى متعد د ى که 
براساس نظریه راجرز انجام شد ه است (آلمنه، 2009؛ المبارز، 2007؛ چتمن، 1986) نشان 
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د اد ند که هرچه میزان پیچید گى یک نوآورى بیشتر باشد، امکان اتخاذ آن کمتر بود ه و بنابراین 
با سرعت پایینى توسط یک جامعه، اتخاذ خواهد شد که این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش 

حاضر همخوانى د ارد.
د ر مورد مؤلفه "قابلیت استفاد ه آزمایشى"، یافته ها نشان د اد که کتابخانه هاى مورد پژوهش، 
امکان آزمود ن و ارزیابى پرمیس را د ارند. احتماالً هنگامى که این ابرد اد ه را ارزیابى نمایند به 
مفید بود ن استفاد ه از آن پى خواهند برد و بستر الزم براى آن را نیز فراهم مى نمایند؛ چرا که 
طبق گفته راجرز، تجربه استفاد ه و آزمایش یک نوآورى باعث اتخاذ سریع تر آن مى شود. هر 
سازمان پیش از اینکه هر تصمیمى د ر مورد اتخاذ پرمیس بگیرد باید بتواند آن را ارزیابى کند؛ 
به همین د لیل، پیشنهاد مى شود امکانات و تجهیزات موجود د ر این سازمان ها ارتقاء د اد ه شود 
تا نتیجه بهترى به د ست آید. از سوي د یگر، چون تخصص الزم براى ارزیابى مراحل اتخاذ 
پرمیس د ر سازمان ها وجود ند ارد و این سازمان ها راهکارهاى مختلف ارزیابى پرمیس را 
نمى شناختند پیشنهاد مى شود که وظیفه آزمون و ارزیابى پرمیس برعهد ه افراد ى گذاشته شود 
که از تخصص الزم برخورد ارند. به طور مثال، دعوت از افراد ى که د ر سازمان هاى پیاد ه کنند ه 
پرمیس د ر خارج از کشور مشغول به کار هستند و یا افراد ى را به سازمان هاى خارج از کشور 
که هم  اکنون د ر حال استفاد ه از پرمیس هستند اعزام کنند تا تخصص و تجربه الزم را کسب 
و راهکارهاى مختلف را شناسایى کنند. نتایج حاصل از این مؤلفه با پژوهش آلمنه (2009)، 

المبارز (2007)، و چتمن (1986) همخوانى د ارد. 
د ر مؤلفه مشاهد ه پذیرى یافته ها نشان د اد که بیشتر سازمان ها با نتایج استفاد ه از پرمیس 
آشنایى د ارند؛ زیرا از پیاد ه سازى این استاند ارد ابرد اد ه اى د ر سازمان هاى بین المللى مطلع 
هستند. بنابراین، مى توانند مفید بود ن اتخاذ پرمیس را احساس کرد ه و د رصد د استفاد ه از آن 
برآیند. صاحب نظران معتقد ند که سازمان ها د ر حوزه حفاظت رقومى جایگاه خوبى د ارند اما 
د ر صورتى که پرمیس اتخاذ شود، کیفیت کار کارکنان آنان بهبود مى یابد؛زیرا کار با پرمیس، 
نیازمند کار با ابرد اد ه د ر محیط رقومى است که امکان هر گونه اشتباهى د ر انتقال اطالعات را 
کاهش مى د هد؛ د ر حالى که امکان خطا و اشتباه د ر سایر راهبرد هاى حفاظت رقومى بیشتر 
است. همچنین اتخاذ پرمیس، نحوه انجام وظایف کارکنان را د ر سازمان ها تغییر د اد ه و موجب 
سرعت د ر انجام وظایف آنها مى شود. نتایج حاصل از این مؤلفه با پژوهش آلمنه (2009) و 

المبارز (2007) همخوانى د ارد.
یافته هاي مؤلفه"آماد گى سازمان ها" نشان د اد که به اعتقاد صاحب نظران، عالقه و انگیزه 
کافى به منظور د رك چگونگى استفاد ه از پرمیس د ر کارکنان سازمان هاى مورد بررسى وجود 
د ارد. بنابراین، هرگاه فرصت کافى د ر اختیار آنان قرار گیرد د ر مد ت زمانی کوتاه می توانند 
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آموزش هاي الزم براي استفاد ه از پرمیس را ببینند. د ر سازمان هاى مورد نظر، براى استفاد ه از 
نوآورى هاى جد ید پاد اش هایى د ر نظر گرفته شد ه است. بهره مند شد ن از چنین پاد اش هایى 
موجب ایجاد عالقه و انگیزه کافى د ر کارکنان شد ه و آنان را نسبت به استفاد ه از نوآورى هاى 
جد ید ترغیب و تشویق مى کند. نتایج حاصل از این پژوهش د ر مؤلفه آماد گى سازمان، با 
نتایج حاصل از پژوهش هاى آلمنه (2009)، چانگ1 و همکاران (2009)، و سو آرِس و پالما2 
(2008) همخوانى د ارد. این پژوهش ها نشان د اد ند سازمان هایى که زیرساخت، تخصص، و 

د انش بیشترى براى استفاد ه از یک نوآورى د اشتند، سریع تر آن را به کار مى گرفتند.
به طور کلى، می توان گفت که تمامى مؤلفه هاى نظریه اشاعه نوآورى هاى راجرز و مؤلفه 
آماد گى سازمان د ر به کارگیري استاند ارد ابرد اد ه اى پرمیس نقش د ارند؛ اما از نظر متخصصان 
محتواي رقومی، مؤلفه مزیت نسبى بیشترین نقش و مؤلفه قابلیت استفاد ه آزمایشى کمترین 
نقش را د ر به کارگیري پرمیس د ر منابع رقومى کنسرسیوم محتواى ملى د اشته است. از سوي 
د یگر، پیچید گى استفاد ه از آن، مانع از تصمیم سریع د ر به کارگیري پرمیس د ر جامعه پژوهش 
مى شود. د ر این زمینه نیز نتایج حاصل از پژوهش آلمنه (2009)، جى وایفل و گاسایمه 
(2013)، و لى، سیه، و سو (2011) که نشان د اد ند تمامى مؤلفه هاى راجرز د ر اتخاذ یک 

نوآورى تأثیرگذار هستند با نتایج پژوهش حاضر همخوانى د ارند.
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