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چڪیده
هـدف :ارزیـابی میـزان قابل اعتمـاد بودن واسپارگاههـای دیجیتـال
انجمنهایعلمیجهانکهب هرایگاندردسرتسکاربرانهستند.
روش/رویکردپژوهش:قابلیتاعتامدهجدهواسپارگاهبهوسیلهابزار
«حسابرسی و تأیید آرشیوهای مطمنئ :معیارها و سیاهه» متعلق به
مرکز کتابخانههای پژوهشی آمریکا بررسی و طبق طرح منرهدهی
هامن مرکز ،میزان آن مشخص شده است .تجزیه و تحلیل دادهها با
استفادهازشاخصهایآمارتوصیفیواستنباطیانجامشدهاست.
یافتـهها :در سطـح زیـرسـاخت سازمـانی ،تنـها واسپارگاه انجمـن
کتابداری و اطالعرسانی اسرتالیا ( 5/55درصد) اطمینانپذیری
خیلی زیاد و سه واسپارگاه (  16/66درصد) اطمینانپذیری خیلیکم
دارند .در سطح مدیریت اشیای دیجیتال ،سه واسپارگاه (16/66
درصد) کتابخانه دیجیتال تگزاس ،مرکز پژوهشهای تاریخی انجمن
تاریخی کانزاس و انجمن بیناملللی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی
آبزیان و علوم دریایی ،اطمینانپذیری خیلیزیاد و پنج واسپارگاه
( 27/77درصد) اطمینانپذیری خیلیکم دارند .در سطح زیرساخت
فنی ،واسپارگاه انجمن کتابداری و اطالعرسانی اسرتالیا (5/55
درصد) اطمینانپذیری خیلیزیاد و ُنه واسپارگاه ( 50درصد) ،میزان
اطمینانپذیریخیلیکمدارند.
نتیجهگیـری :بیـن امتیـازات واسپـارگاهها در سه سطـح زیرسـاخت
سازمانی،مدیریتاشیایدیجیتالوزیرساختفنی،تفاوتمعنیداری
وجود ندارد.

ڪلیدواژهها
واسپارگاه دیجیتال با دسرتسی آزاد ،حسابرسی و تأیید آرشیوهای مطمنئ :معیارها و سیاهه ،مرکز کتابخانه های تحقیقاتی آمریکا ،
انجمن علمی ،قابلیت اطمینان
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مقدمه

یکی از تحوالت و جنبشهای اخیر در زمینه ارتباط علمی ،دسترسی آزاد 3است .در دسترسی
آزاد ،کاربران میتوانند بدون پرداخت هزینه اشتراک یا دسترسی ،پس از مطالعه انواع مختلف
منابع ،آنها را بارگذاری ،چاپ و يا به متن کامل آن دسترسی پیدا کنند ،برای نمایهسازی به آن
راه يابند و یا برای هر هدف قانونی دیگری از آن استفاده كنند (سابر.)2006 ، 4
برای رسیـدن به هـدف دسترسـی آزاد ،دو راهبـرد اصلـی مجـالت دسترسـی آزاد و
خودآرشیوی 5وجود دارد.
در مجالت دسترسی آزاد ،مقاالت منتخب از مجالت بهمحض انتشار رسمی ،به قالب
الکترونیکی تبدیل ميشوند و در یک وبسایت که بهطور رایگان برای عموم قابل دسترس
است ،قرار میگیرند.
انتشار یک اثر توسط نویسنده در وبگاه شخصی خود ،بدون دخالت ناشر یا واسطه
و با هدف استفاده عمومی را خودآرشیوی میگویند .چنانچه نویسنده ،اثر خود را با هدف
دسترسی عمومی برای یک وبسایت سازمانی یا رشتهای 6فرستاده و بعد بهوسیله فردی
بهعنوان تهیهکننده در آن وبسایت قرار گیرد ،واسپاری 7صورتگرفته است؛ این وبسایتها
را واسپارگاه 8میگویند (پینفیلد2003،9؛ کرو .)2002، 10آثار واسپاری شده با رضایت صاحبان
حق مؤلف و از طریق اینترنت در دسترس عموم قرار میگیرد .این آثار ممکن است نسخه های

.1کارشناسارشدکتابداریواطالعرسانی
دانشگاهآزاداسالمیواحدگرگان
(نویسندهمسئول)
maryamseyedein@gmail.com
.2استادیارگروهکتابداریواطالعرسانی
دانشگاهعالمهطباطباییdizaji@yahoo.com
3. Open Access
4. Suber
5. Self-archiving
6. Disciplinary
7. Depositing
8. Repository
9. Pinfield
10. Crow
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11. Post print
12.Pre print
13. E-print
14. Harnad
15. Open Archival Information
System (OAIS): Reference model
16. Trustworthiness
17. Ross& McHugh
18. Consultative Committee for
)Space Data Systems (CCSDS
)19. Research Library Group (RLG
20. Online Cataloging Library
)Center (OCLC
21. Trusted Digital Repositories: At)tributes and Responsibilities (TDR

166

منتشر شده در مجالت علمی (پس چاپها) 11یا نسخههای منتشر نشده ،در انتظار داوری یا
داوری نشـده (پیشچـاپها) 12يا هر دو را بهمنزلـه چاپ الكترونيك 13دربربگیرد .در دسترسی
آزاد ،اصل استناد به اثر اصلی و رعایت حق معنوی پدیدآورندگان مورد تأکید است .برای
واسپاری آثار منتشر شده یا آثاری که منتظر نتيجه داوری هستند ،باید از خطمشی ناشران اطالع
پیدا کرد .جنبش دسترسی آزاد بر آثار علمی تأکید دارد .با توجه به مزایایی که واسپارگاهها دارند
ازجمله :افزایش ضریب تأثیر آثار برای نویسندگان ،باال رفتن میزان رؤیتپذیری اثر و درنتیجه
افزایش اعتبار جهانی (هارناد ،)2006 ،14افراد و سازمانهای بسیاری در سراسر جهان اقدام به
راهاندازی واسپارگاه كردهاند .ازجمله این سازمانها ،انجمنهای علمی هستند که رسالت اصلی
آنها تولید ،ترویج و نهادینه کردن علم در جامعه است .انجمنهای علمی در راستای اهداف
خود عالوه بر برگزاری همایشها ،کنفرانسها و جلسات سخنرانی و کارگاههای علمی ،به
تولید و انتشار آخرین دستاوردهای خود میپردازند ( کمیسیون انجمنهای علمی ایران)1389،
و بسیاری از این اجتماعات علمی در راستای همگامی با تحوالت فناوری از این مجرای
ارتباطی بهره بردهاند.
بهمنظور ایجاد واسپارگاههای دیجیتال ،از مدل مرجع نظام اطالعاتی آرشیوی باز 15استفاده
میکنند .این مدل ،چهارچوبی مفهومی است و در آن به تعریف اصطالحات و مفاهیم اساسی
و مسئولیتهای اصلی در یک نظام اطالعاتی آرشیوی باز ،پرداخته شده است .این مدل مرجع،
براساس کوششهای جهانی شکل گرفته و در حال حاضر بهترین شیوه شناخته شده برای ایجاد
واسپارگاه است .باتوجه به اینکه واسپارگاهها از آثار علمی حفاظت دیجیتال میکنند ،بنابراین
باالبردن میزان اطمینانپذیری 16و دوام آنها اهمیت فراوان دارد (راس و مک هوق .)2005 ،17در
حفاظت دیجیتال ،بهمنظور پیشگیری از اتالف داده و یا عدم توانایی در خواندن داده ،پیشینهها
بهطور دورهای به یک رسانه جدید انتقال مییابند و قالبها قبل از اینکه کهنه شوند ،تغییر میكنند
تا دسترسی به مجموعههای رقمی در حال و آینده امکانپذیر شود (کمیته مشاوره نظامهای
داده فضا .)2002 ،18در سال  ،2002گروه کتابخانههای پژوهشی 19با همکاری مرکز کتابخانهای
فهرستنویسی پیوسته (آمریکا) ،20با هدف حفاظت دائم در آرشیوهای دیجیتال ،چارچوبی از
ویژگیها و مسئولیتها 21تدوین كرد .این چارچوب ،از نظام اطالعات آرشیوی باز بهعنوان
ابزار برنامهریزی حفاظت دیجیتال پیروی کرده است و بر ویژگیهای فنی و سازمانی تأکید دارد.
براساس گزارش آنها ،یک آرشیو دیجیتال مطمئن آن است که هدفش فراهم کردن دسترسی
بلندمدت و قابل اطمینان به منابع دیجیتالی شده ،تحت یک نظام مدیریتی برای جامعه مشخص
در حال و آینده است .ویژگیهای آرشیوهای دیجیتال مطمئن عبارتند از:
• پیروی از مدل مرجع نظام اطالعاتی آرشیوی باز؛
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• مشخص كردن مسئولیتهای اداره نظام؛
• دوامپذیری سازمانی؛
• دوامپذیری مالی؛
• تناسب روشها و فناوریها؛
• امنیت نظام؛
• پاسخگویی (گزارش آر .ال .جی -او.سی.ال .سی.)2002 ،22.
در سال  ،2003گروه کتابخانههای پژوهشی بهطور مشترک با مدیریت آرشیوها و مدارک
ملی (آمریکا) ،23گروهی را بهمنظور ارزیابی وضعیت آرشیوهای دیجیتال بهوجود آوردند.
آنها با هدف ارزیابی قابلیت اطمینان در ذخیرهسازی ،توسعه ،مبادله و فراهم کردن دسترسی
به مجموعههای دیجیتال ،معیارهایی را تدوین كردند .این معیارها ،برای ارزیابی آرشیوهای
دیجیتال سازمانی و کتابخانههای ملی و نظایر آنها نیز مورد استفاده قرار میگرفت (سی .آر .ال.؛
او .سی .ال .سی.)2007 ، 24
در چند سال گذشته سازمانهای متعدد ،این معیارهای ارزیابی تدوین شده را بازنگری
و تجدیدنظر کردهاند .فرآیند بازنگری در معیارهای تدوین شدة گروه کتابخانههای پژوهشی
25
و مدیریت آرشیوها و مدارک ملی در ایاالت متحده آمریکا ،منجر به ایجاد سیاهه وارسی
شد که برای اندازهگیری قابلیت اطمینان آرشیوها و مخازن دیجیتال بهکار میرود و در حال
حاضر بهترین شیوه شناخته شده است .تجدیدنظر در مورد معیارهای ارزیابی همچنان ادامه
دارد و درحالحاضر نسخه 2010این معیارها در دسترس است .این ابزار ،دارای هشتاد و
چهار معیار است که براساس اصول چهارگانه سندپردازی ،شفافسازی ،سنجشپذیری و
کفایت شکل گرفتهاند .این معیارها ،براساس طرح نمرهدهی 26مرکز کتابخانههای تحقیقاتی ،به
دو دسته اصلی و غیراصلی تقسیم میشوند .معیارهای اصلی و غیراصلی برای واسپارگاههای
مختلف ،متفاوت است و به خطمشیهای واسپارگاه و اینکه چگونه خود را تعریف كرده و
27
چطور کار حفاظت دیجیتال را انجام میدهد ،بستگی دارد .خطمشیهای ابزار اوپن دوئر
نیز شامل خطمشیهای ابرداده ،داده ،محتوا ،ارائه و حفاظت است .
در پژوهش حاضر ،میزان اطمینانپذیری واسپارگاههای انجمنهای علمی در جهان مورد
بررسی قرار گرفته تا مشخص شود چقدر با مدل مرجع نظام اطالعاتی آرشیوی باز ،مطابقت
دارد و اطمینان پذیری و دوام آنها براساس این ابزار به چه میزان است.
بررسی برخی پژوهشهای مرتبط نشان داد که ،در ایران  90درصد اعضای هیئت علمی
با راهبردهای دسترسـی آزاد یعنی مجالت دسترسی آزاد و واسپاری به واسپارگاهها موافقند،
ولی نسبت به تأثیر نامطلوب این شیوه بر موقعیت علمی ،افت اعتبار علمی و کنترل داوری

;)22. Research Library Groups (RLG
Online Cataloging
)Library Center (OCLC
23. National Archive and Records
)Administration (NARA
)24. Center for Research Libraries(CRL
and Online Cataloging
)Library Center (OCLC
25. Trustworthy Repositories
Audit and Certification:
)Criteria checklist (TRAC
26. Rating schema
27. Pen Doar
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28. Lawal
29. Gadd , Oppenheim & Probets
30. Bjork
31. Xia
32. Van der Graaf & Van
Eijndhoven
33. DataStar
34. Cornel University
35. Portico
36. Center for Research
)Libraries (CRL
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مقاله ،نگرانیهایی دارند (قانع .)1386 ،افراد و سازمانها با انگیزههای گوناگون از دسترسی
آزاد و راهبردهای آن حمایت میکنند .محققان برای واسپاری آثارشان ،انگیزههایی نظیر
افزایش ضریب تأثیر آثار ،باال رفتن میزان رؤیتپذیری دارند كه در نتیجه براي آنها افزایش
اعتبار جهانی را دربردارد (الوال .)2002 ،28عدهای از محققان هم نگرانیهایی نسبت به
رعایت حقوق معنوی درحق مؤلف دارند (گاد ،اوپنهایم و پرابتس . )2003 ،29در پژوهش
دیگر ،این نگرانیها شامل موانع قانونی و مربوط به زیرساخت فناوری و نظام پاداش دانشگاه
است (بجورک .)2004 ،30در پژوهشی ،به مدیران واسپارگاهها پیشنهاد شده است که برای باال
بردن کیفیت واسپارگاههای دیجیتال و ترغیب افراد به ارسال آثارشان به آنها ،به ساده کردن
فرآیند واسپاری و باال بردن کیفیت محتوا توجه بیشتری نشان دهند (زیا .)2007 ،31زیا در
همین سال در پژوهش دیگری نشان داد دانشگاههایی که خطمشی واضح در واسپاری دارند،
عملکرد بهتری نیز دارند و مدیران واسپارگاهها ،کارمندان و اعضای دانشکدهها تمایل بیشتری
برای ارسال آثار خود به آنها نشان میدهند.
فرآیند واسپاری ساده و کاربرپسند و خطمشیهای کتبی برای واسپاری و اصالح وضعیت
حق مؤلف ،باعث تشویق افراد برای واسپاری میشود (وندر گراف و ون ایندون.)2008 ،32
در حال حاضر سازمانها برای ایجاد واسپارگاههای دیجیتال دسترسی آزاد ،با هم به رقابت
پرداختهاند؛ بنابراین واسپارگاهها باید براساس مدل مرجع نظام اطالعاتی آرشیوی باز ،ایجاد
شوند و اطمینانپذیری خود را باال ببرند (راس و مک هوق .)2005 ،در سال  ،2009واسپارگاه
دیتا استـار 33در دانشگاه کرنل 34با استفاده از سیاهـه وارسـی مرکز کتابخانههای تحقیقاتی
آمریکا مورد بررسی قرار گرفت و براساس نتایج ،اقدام به بازطراحی واسپارگاه براي تضمین
فعالیتهای حفاظتی خود کرد .مرکز کتابخانههای پژوهشی در سال  2010از سیاهه وارسیاي
که برای ارزیابی تهیه كرده بود ،برای بررسی میزان اطمینانپذیری واسپارگاه پورتیکو 35استفاده
کرد (مرکز کتابخانههای پژوهشی آمریکا .) 2010 ، 36در این بررسی ،واسپارگاه پورتیکو
فاقد دوازده معیار از هشتادوچهار معیار موجود در سیاهه وارسی بود .نوزده معیار در سطح
زیرساخت سازمانی ،چهلویک معیار در سطح مدیریت اشیاي دیجیتال و دوازده معیار در
سطح زیرساخت فناوری وجود داشت .پورتیکو در زیرساخت سازمانی  ،از پنج نمره ممکن در
سیاهه وارسی مرکز کتابخانههای تحقیقاتی ،نمره سه و در مدیریت اشیاي دیجیتال و زیرساخت
فناوری ،نمره چهار بهدست آورد .بنابراین ،اقدام به بازطراحی واسپارگاه خود كرد تا با مدل
مرجع نظام اطالعاتی آرشیوی باز مطابقت بیشتری داشته باشد .انجام چنین پژوهشهایی
در جلب اعتماد پژوهشگران و تشویق آنها به واسپاری آثار خود به واسپارگاههای سازمانی،
و رشتهای داخلی و خارجی بسیار ارزشمند خواهد بود  .ایجاد واسپارگاه و باالبردن میزان
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اطمینانپذیری آن در ایران نیز باعث تقویت انگیزه محققان ایرانی برای حضور بیشتر در سطح
جهانی خواهد شد .بدین ترتیب ،فرهنگ دسترسی آزاد شکل خواهد گرفت و درنهایت ممکن
است منجر به تغییر نظام پاداش در آموزش عالی در کشور شود.
این پژوهش بهمنظور پاسخگویی به پرسشهای زیر انجام شده است:
 .1واسپارگاه های دیجیتال با دسترسی آزاد انجمنهای علمی جهان ،براساس ابزار پژوهش
از نظر زیرساخت سازمانی در چه وضعیتی قرار دارند؟
 .2واسپارگاههای دیجیتال با دسترسی آزاد انجمنهای علمی جهان ،براساس ابزار پژوهش
از نظر مدیریت اشیاء دیجیتال در چه وضعیتی قرار دارند؟
 .3واسپارگاههای دیجیتال با دسترسی آزاد انجمنهای علمی جهان ،براساس ابزار پژوهش
از نظر فناوری در چه وضعیتی قرار دارند؟
 .4آیا در سه سطح زیرساخت سازمانی ،مدیریت اشیاي دیجیتال و زیرساخت فناوری
بین واسپارگاههای دیجیتال با دسترسی آزاد تفاوت معنیداری وجود دارد؟

روش پژوهش

روش پژوهش ،پیمایشی -توصیفی است .دادهها ،از طریق ابزار «حسابرسی و تأیید آرشیوهای
مطمئن :معیارها و سیاهه» مرکز کتابخانههای تحقیقاتی آمریکا نسخه 2007و به شیوه مشاهده و
پرسشنامه گردآوری شده است .جامعه آماری این پژوهش ،هجده واسپارگاه انجمنهای علمی
جهان است که از طریق درگاه اوپن دوئر ،شناسایی شدند .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
روش آمار توصیفی و استنباطی و با کمک نرمافزار اس.پی.اس.اس .انجام شده است.
به منظور انجام پژوهش ،در ابتدا هریک از مقولههای ابزار خطمشی اوپن دوئر با
هر واسپارگاه چک شد .آن مقولههایی که واسپارگاه داشت ،معیار اصلی؛ و مقولههایی که
واسپارگاه نداشت ،معیار فرعی آن واسپارگاه شد .به معیار اصلی ،ضریب دو و به معیار فرعی،
ضریب یک اختصاص داده شد .در بررسی وضعیت واسپارگاهها براساس سیاهه ،درصورت
وجود معیار ،نمره یک و درصورت عدم وجود معیار ،نمره صفر درنظرگرفته شد .نمرات
بهدست آمده ،درصورتیکه جزء معیارهای اصلی بود در ضریب دو و چنانچه جز معیارهای
فرعی بود  ،در ضریب یک ،ضرب شد .امتیازات در هر سطح (زیرساخت سازمانی ،مدیريت
اشیاي دیجیتال و زیرساخت فناوری) و در هر خطمشی محاسبه شد و امتیاز کل درهر سطح
برای هر واسپارگاه نیز بهدست آمد .براساس طرح نمرهدهی ،از یک مقیاس پنجتایی استفاده
كردیم که در آن پنج ،باالترین و یک ،پایینترین نمره است .این نمرات بر اساس حداکثر امتیاز
ممکن ،در هر سطح با سطح دیگر متفاوت است.

169

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره89

مریم سادات سیدین|
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باتوجه به اینکه تعداد معیارها در سطح زیرساخت سازمانی ،مدیریت اشیاي دیجیتال
و زیرساخت فنی بهترتیب 44 ،24 ،و  16است ،کل امتیازات ممکن در خطمشیها در این
سطوح ،برابر با  1760 ،960و 640می باشد؛ بنابراین فاصله بین طبقات در آنها 352 ،192 ،و
 128است که در جداول نشان داده شدهاند.

جدول 1

حدباالوپایینطبقات،نمرههر
طبقهوتوصیفنمرهدرسطح
زیرساختسازمانی

جدول 2

حدباالوپایینطبقات،نمرههر
طبقهوتوصیفقابلیتاطمیناندر
سطحمدیریتاشیایدیجیتال

جدول 3

حدباالوپایینطبقات،نمرههر
طبقهوتوصیفقابلیتاطمیناندر
سطحزیرساختفنی

170

حد باال و پایین طبقات

منره

قابلیتاطمینان

0-191

1

خیلیکم

192-383

2

کم

384-575

3

متوسط

576-767

4

زیاد

768 -960

5

خیلیزیاد

حد باال و پایین طبقات

منره

قابلیتاطمینان

0-351

1

خیلی کم

352-703

2

کم

704-1055

3

متوسط

1056-1407

4

زیاد

1408 -1760

5

خیلیزیاد

حد باال و پایین طبقات

منره

قابلیتاطمینان

0 -127

1

خیلیکم

128 -255

2

کم

256 -383

3

متوسط

384 -511

4

زیاد

512 -640

5

خیلیزیاد
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واسپارگاههایدیجیتالانجمنهای
علمیجهانبادسترسیآزاد

یافتهها

 .1یافتههای مربوط به وضعیت واسپارگاه در زیرساخت سازمانی در ارتباط با پرسش1
پژوهش:
زیرساختسازمانی

جدول .4

امتیازکل

800

منره

5

واسپــارگاه

انجمن کتابداری و اطالعرسانی اسرتالیا

مرکز پژوهشهای تاریخی انجمن تاریخی ایالت کانزاس (آمریکا)
680

520

3
4

موسسهفناوریکالیفرنیاانجمنمطالعهعلمیهوشیاری(آمریکا)

انجمن ماکس پالنک (آملان)

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

506

384

380

379

320

320

320

288

288

264

245

240

170

1

3

انجمن بیناملللی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی آبزیان و علوم دریایی

کتابخانهملیزیستشناختیدریایی(انگلستان)

انجمنتاریخیایالتایندیانا(آمریکا)

انجمنمعدنشناسیآمریکا(مریکا)

کتابخانهدیجیتالتگزاس

انجمنبیناملللیپژوهشهاینظامی(آمریکا)

انجمن تاریخی ایالت آی .داهو (آمریکا)

انجمنحفاظتکتابهاییهودی(آمریکا)

انجمنمطالعاتباسک–اسکوایکاسکونتزا(اسپانیا)

علوم پزشکی آملان (آملان)

انجمنتکنولوژیآموزشی(انگلستان)

مرکز ملی پژوهش کاتالیز (هند)

مؤسسه قمری و نجومی انجمن پژوهش فضایی دانشگاهها (آمریکا)

90

1

انجمن مطالعات جوامع اروپایی اتریش (اتریش)

29

1

امتیاز کل و نمره هر
واسپارگاه،فراوانیودرصد
فراوانیهرنمرهدرسطح
زیرساختسازمانی
فراوانی

1

1

3

10

3

درصد فراوانی

5/55

5/55

22/27

55/55

16/66

جدول 4

در سطح زیرساخت فنی ،فقط واسپارگاه انجمن کتابداری و اطالعرسانی استرالیا ،قابلیت
اطمینان خیلیزیاد ،و سه واسپارگاه مرکز ملی پژوهش کاتالیز ،مؤسسه قمری و نجومی انجمن
پژوهش فضایی دانشگاهها و انجمن مطالعات جوامع اروپایی اتریش ،قابلیت اطمینان خیلیکم
دارند.
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 .2وضعیت واسپارگاهها در مدیریت اشیای دیجیتال مربوط به پرسش 2پژوهش:
مدیریت اشیای دیجیتال
کتابخانهدیجیتالتگزاس(آمریکا)

واسپارگاه

مرکز پژوهشهای تاریخی انجمن تاریخی ایالت کانزاس (آمریکا)

انجمن بیناملللی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی آبزیان و علوم دریایی (آمریکا)

انجمن ماکس پالنک (آملان)

انجمن کتابداری و اطالعرسانی اسرتالیا (اسرتالیا)

کتابخانهملیزیستشناختیدریایی(انگلستان)

انجمنتکنولوژیآموزشی(انگلستان)

انجمنمعدنشناسیآمریکا(آمریکا)

انجمنبیناملللیپژوهشهاینظامی(آمریکا)

انجمنحفاظتکتابهاییهودی(آمریکا)

مرکز ملی پژوهش کاتالیز (هند)

انجمنمطالعاتباسک–اسکوایکاسکونتزا(اسپانیا)

مؤسسهفناوریکالیفرنیاانجمنمطالعهعلمیهوشیاری(آمریکا)

علوم پزشکی آملان (آملان)

انجمنتاریخیایالتایندیانا(آمریکا)

مؤسسه قمری و نجومی انجمن پژوهش فضایی دانشگاهها (آمریکا)

انجمن تاریخی ایالت آی .داهو (آمریکا)

انجمن مطالعات جوامع اروپایی اتریش (اتریش)

امتیازکل

5

5

5

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

منره

1520

1480

1480

1400

1240

851

850

768

741

512

420

408

400

280

266

120

35

1

فراوانی

3

2

4

4

5

درصد فراوانی

16/66

11/11

22/22

22/22

27/77
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35

امتیاز کل و نمره هر
واسپارگاه،فراوانیودرصد
فراوانیهرنمرهدرسطح
مدیریتاشیای دیجیتال

1

جدول 5

درسطحمدیریتاشیايدیجیتال،سهواسپارگاهکتابخانهدیجیتالتگزاس،مرکزپژوهشهای
تاریخی ایالت کانزاس و انجمن بینالمللی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی آبزیان و علوم دریایی
آمریکا ،قابلیت اطمینان خیلی زیاد ،و پنج واسپارگاه علوم پزشکی آلمان ،انجمن تاریخی ایالت
ایندیانا ،مؤسسه قمری و نجومی انجمن پژوهش فضایی دانشگاهها ،انجمن تاریخی ایالت آی.
داهو ،انجمن مطالعات جوامع اروپایی اتریش قابلیت اطمینان خیلیکم دارند.

واسپارگاههایدیجیتالانجمنهای
علمیجهانبادسترسیآزاد

 .3وضعیت واسپارگاه در زیرساخت فناوری مربوط به پرسش 3پژوهش:
زیرساختفنی

4

4

3

2

2

واسپارگاه

انجمنتکنولوژیآموزشی(انگلستان)

امتیازکل

انجمن کتابداری و اطالعرسانی

600

440

400

320

240

200

199

2

2

2

1

1

1

2

1

5

9

5/55

11/11

5/55

27/77

50

منره فراوانی درصد فراوانی

5

انجمن ماکس پالنک آملان

انجمن بیناملللی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی آبزیان و علوم دریایی (آمریکا)

مؤسسهفناوریکالیفرنیاانجمنمطالعهعلمیهوشیاری(آمریکا)

کتابخانهدیجیتالتگزاس

انجمن مطالعات باسک – اسکو ایکاسکونتزا (اسپانیا)

انجمن تاریخی ایالت آی .داهو (آمریکا)

180

128

120

120

117

1

انجمن حفاظت کتابهای یهودی (آمریکا)

مرکز پژوهشهای تاریخی انجمن تاریخی ایالت کانزاس (آمریکا)

کتابخانهملیزیستشناختیدریایی(انگلستان)

انجمنبیناملللیپژوهشهاینظامی(آمریکا)

انجمنتاریخیایالتایندیانا(آمریکا)

72

1

انجمن مطالعات جوامع اروپایی اتریش (اتریش)

1

1
70

70

64

60

1

1

علوم پزشکی آملان

انجمنمعدنشناسیآمریکا

مؤسسه قمری و نجومی انجمن پژوهش فضایی دانشگاهها (آمریکا)

مرکز ملی پژوهش کاتالیز (هند)

56

1

امتیاز کل و نمره هر
واسپارگاه،فراوانیودرصد
فراوانیهرنمرهدرسطح
زیرساخت فنی

جدول 6

در سطح زیرساخت فنی ،فقط واسپارگاه انجمن کتابداری و اطالعرسانی استرالیا ،قابلیت
اطمینان خیلیزیاد دارد .در این سطح ،نه واسپارگاه مرکز پژوهشهای تاریخی انجمن تاریخی
ایالت کانزاس (آمریکا) ،کتابخانه ملی زیستشناختی دریایی (انگلستان) ،انجمن بینالمللی
پژوهشهای نظامی (آمریکا) ،انجمن تاریخی ایالت ایندیانا (آمریکا) ،انجمن مطالعات جوامع
اروپایی اتریش (اتریش) ،علوم پزشکی آلمان (آلمان) ،علوم پزشکی آلمان (آلمان) ،انجمن
معدنشناسی آمریکا (آمریکا) ،مؤسسه قمری و نجومی انجمن پژوهش فضایی دانشگاهها
(آمریکا) ،مرکز ملی پژوهش کاتالیز (هند) ،قابلیت اطمینان خیلیکم دارند.
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بهمنظور مقایسه سه سطح زیرساخت سازمانی ،مدیریت اشیاي دیجیتال و زیرساخت فنی
برای کل واسپارگاهها ،از آزمون تحلیل واریانس استفاده كردیم .در جدولهای  7و  ، 8مقایسه
میانگین نمرات واسپارگاهها در سه سطح و معنیداری آزمون تحلیل واریانس نمایش داده
شده است.
در نمودار  ،1نمره واسپارگاهها در سه سطح زیرساخت سازمانی ،مدیریت اشیاي
دیجیتال و زیرساخت فناوری مورد مقایسه قرار گرفته است:

 .4یافتههای مر بوط به پرسش 4پژوهش:

6

5

4

3

2

1

انجمن کتابداری و اطالع رسانی اسرتالیا (اسرتالیا)

انجمن ماکس پالنک (آملان)

انجمن بیناملللی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی آبزیان و علوم دریایی (آمریکا)

مؤسسهفناوریکالیفرنیاانجمنمطالعهعلمیهوشیاری(آمریکا)

انجمنتکنولوژیآموزشی(انگلستان)

کتابخانهدیجیتالتگزاس(آمریکا)

انجمنمطالعاتباسک–اسکوایکاسکونتزا(اسپانیا)

انجمن تاریخی ایالت آی .داهو (آمریکا)

انجمنحفاظتکتابهاییهودی(آمریکا)

مرکز پژوهشهای تاریخی انجمن تاریخی ایالت کانزاس (آمریکا)

کتابخانهملیزیستشناختیدریایی(انگلستان)

انجمنبیناملللیپژوهشهاینظامی(آمریکا)

انجمنتاریخیایالتایندیانا(آمریکا)

انجمن مطالعات جوامع اروپایی اتریش (اتریش)
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علوم پزشکی آملان (آملان)
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انجمنمعدنشناسیآمریکا(آمریکا)

مقایسهنمرهواسپارگاههادرسه
سطحزیرساختسازمانی،مدیریت
اشیایدیجیتالوزیرساختفناوری

مؤسسه قمری و نجومی انجمن پژوهش فضایی دانشگاهها (آمریکا)

منودار 1

زیر ساخت سازمانی

مدیریت اشیا دیجیتال

زیر ساخت فناوری

مرکز ملی پژوهش کاتالیز (هند)

0

واسپارگاههایدیجیتالانجمنهای
علمیجهانبادسترسیآزاد
مجموعامتیازات

تعداد واسپارگاهها

میانگین

انحرافمعیار

مینیمم

ماکزیمم

زیرساختسازمانی

18

14/41

7/90

1/21

33/33

مدیریتاشیایدیجیتال

18

16/17

11/82

0/80

34/55

زیر ساخت فناوری

18

12/00

9/67

3/50

37/50

مجموع

54

14/19

9/89

0/80

37/50

مجموعامتیازات

مجموعمجذورات

درجه آزادی

میانگینمجذورات

F

معنی دار

بین گروهها

157/67

2/00

78/84

0/80

0/46

درو نگروهها

5023/13

51/00

98/49

کل

5180/80

53/00

جدول 7

مقایسهمیانگینامتیازات
واسپارگاههادرسهسطح
زیرساختسازمانی،
مدیریتاشیایدیجیتال
وزیرساختفناوری

جدول 8

برونداد اس .پی .اس .اس.
بهمنظورنمایشمعنیداری
آزمونتحلیلوواریانس

در این قسمت ،نمره فیشر برابر با  0/80محاسبه شد که کوچکتر از مقدار بحرانی
 3/19است؛ بنابراین فرض صفر تأیید میشود و با  95درصد اطمینان بین میانگینهای سه
سطح نامبرده ،در کل واسپارگاهها ،تفاوت معنیداری وجود ندارد و سه سطح نامبرده در
واسپارگاههای مورد بررسی باتوجه به خطمشیهای آنها ،شرایط یکسانی دارند.

نتیجهگیری

براساس یافتههای پژوهش ،در سطح زیرساخت سازمانی 5/55 ،درصد واسپارگاهها قابلیت
اطمینان خیلیزیاد 5/55 ،درصد قابلیت اطمینان زیاد 27/77 ،درصد قابلیت اطمینان متوسط،
 5/55درصد قابلیت اطمینان کم و  16/66درصد قابلیت اطمینان خیلیکم دارند .در سطح
مدیریت اشیاي دیجیتال 16/66 ،درصد واسپارگاهها ،قابلیت اطمینان خیلیزیاد 11/11 ،درصد
قابلیت اطمینان زیاد 22/22 ،درصد قابلیت اطمینان متوسط 22/22 ،درصد قابلیت اطمینان
کم و  27/77درصد قابلیت اطمینان خیلیکم دارند .در سطح زیرساخت فنی 5/55 ،درصد
واسپارگاهها قابلیت اطمینان خیلیزیاد 11/11،درصد قابلیت اطمینان زیاد 5/55،درصد قابلیت
اطمینان متوسط 27/77 ،درصد قابلیت اطمینان کم و  50درصد قابلیت اطمینان خیلیکم
دارند ،پس در هر سطح ،اکثر واسپارگاهها قابلیت اطمینان پایین دارند .قابلیت اطمینان کم یا
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خیلیکم به معنی نداشتن قابلیتهای متعدد واسپارگاه دیجیتال نیست ،حتی این واسپارگاهها
ممکن است امکانات متعددی داشته باشند ،ولی به دالیل مختلف مانند عدم رعایت اصول
مستندسازی  ،شفافسازی ،سنجشپذیری و کفایت در هریک از سطوح سیاهه وارسی
مرکز کتابخانههای تحقیقاتی ،نمیتوانند اطمینان کاربران را جلب كنند .در سطح زیرساخت
سازمانی ممکن است این وضعیت ،به شیوه اداره سازمان ،دوام سازمانی ،ساختار سازمانی و
بهکارگیری نیروی انسانی ،خطمشیها و پاسخگویی درباره عملکردها ،دوام مالی ،قراردادها
و اجازهنامهها ارتباط داشته باشد .در سطح مدیریت اشیاي دیجیتال دررابطه با فرآيندها و
شيوه كار در جذب منابع ،مديريت اطالعات ،فراهم كردن دسترسي به اشياي ديجيتال،
حفاظت طوالنیمدت بوده و در سطح زیرساخت فنی ،قابلیت اطمینان کم به این معنی
نیست که اگر واسپارگاه از نرمافزار یا سختافزار خاصی استفاده کند ،حفاظت طوالنیمدت
تضمین میشود بلكه ،كفايت زيرساختهاي فنی واسپارگاه را مدنظر قرار داده و کاربران را
مطمئن میسازد .واسپارگاهها باید سعی کنند برای جلب کاربران و افزایش اطمینانپذیری ،از
معیارهای این ابزار که براساس مدل مرجع نظام اطالعاتی آرشیوی باز است ،پیروی كنند و
بهصورت دورهای به ارزیابی خود بپردازند.
این بررسی نشان میدهد که سنجش قابلیت اطمینان واسپارگاهها و آرشیوها اهمیت
فراوان دارد و ابزارهایی هم برای این منظور تهیه شده و مورد استفاده سازمانها قرارگرفته
است .بنابراین ،پژوهشگران و محققان میتوانند مطمئن باشند که واسپارگاههای ایجاد شده
و ارزیابی شده ،از نظام مدیریتی مناسبی برخوردارند ،از محتوای ارائه شده به آنها ،بهخوبی
محافظت میشود و تحت قوانین حقوقی قابل دسترس قرار میگیرد .ارزیابی قابلیت اطمینان
در جذب کاربران و تشویق آنها به واسپاری آثارشان اهمیت فوقالعاده دارد .با توجه به اینکه
در ایران واسپارگاه به مفهوم واقعی وجود ندارد ،میتوان از ویژگیهای مورد تأکید این ابزار
در راهاندازی و اداره واسپارگاه با قابلیت اطمینان باال ،استفاده كرد.
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