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Abstract: The present study aimed to improve the management of the
organizational metadata and the design of metadata registry for the
library complex of ShahidBeheshti University of Medical Sciences using
analytical-asystematic approach. The statistical population of the study
included the metadata records from the 23 libraries (central, college,
and hospital libraries) affiliated to the ShahidBeheshti University of
Medical Sciences. A researcher-made questionnaire was used to collect
the data on the goals and local needs of the above-mentioned libraries
to generate metadata records and their management. The questionnaire
was completed by the managers of the libraries and librarians in the
processing and organization department using the method of observation
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designed by the researcher on the metadata databases for the studied libraries. Accordingly,
the goals, features, and local needs of the current libraries were extracted in the field of the
creation and management of metadata, as well as their policies and expectations for the
future.The research findings indicate that the coherence and consistency in the creation and
management of metadata is not at a desirable level for the description and organization of the
content objects, as well as the consistency of metadata in accordance with the goals and local
needs of the studied libraries. It seems that this inconsistency is due to some factors including
the lack of clarity of all features and local needs of libraries (in general, the organizational
context) and the lack of codified policies for the metadata management, as well as the lack
of precision in defining their native goals and functions from the perspective of metadata
management. In order to optimize the management of metadata, “the metadata registry
schema of the libraries of ShahidBeheshti University of Medical Sciences” was designed in
accordance with their goals and the identified local needs based on thechecklist designed in
accordance with the metadata standards, including the schema objectives (the native context
and data entities), formal description components (schema definition and the implementation
schema), and the schema components (the metadata schema and metadata application
profiles).
Keywords: Metadata Management, Designing of Metadata Schema Registry, Metadata
Standards, Organizational Context, ShahidBeheshti University of Medical Sciences’ Libraries
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مقاله برای اصالح به مدت نه روز نزد پدیدآوران بوده است.

چكيــده :پژوهــش حاضــر بــا هــدف بهبــود مدیریــت فرادادههــای ســازمانی و
طراحــی ثبــت فــراداده بــرای مجموعــة کتابخانههــای «دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــهید بهشــتی» بــا رویکــرد تحلیلی-سیســتمی انجــام شــد .جامعــة پژوهــش
را پیشــینههای فــرادادهای موجــود در  23کتابخانــه (مرکــزی ،دانشــکدهای
و بیمارســتانی) وابســته بــه «دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی» تشــکیل
میدهنــد .بــرای گــردآوری دادههــای مربــوط بــه اهــداف و نیازهــای بومــی
کتابخانههــای یادشــده بــرای تولیــد پیشــینههای فــرادادهای و مدیریــت آنهــا ،از
پرسشــنامة طراحیشــده توســط پژوهشــگر اســتفاده شــد .پرسشــنامه توســط مدیران
کتابخانههــا و کتابــداران بخــش پــردازش و ســازماندهی ،و نیــز بــا اســتفاده از
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روش مشــاهدة طراحیشــدة پایگاههــای فــرادادهای کتابخانههــای عضــو جامعــة پژوهــش توســط
پژوهشــگر تکمیــل گردیــد .بــر ایــن اســاس ،اهــداف ،ویژگیهــا و نیازهــای بومــی کنونــی کتابخانههــا
در زمینــة تولیــد و مدیریــت فرادادههــا ،و نیــز خطمش ـیها و انتظــارات آنهــا در آینــده اســتخراج شــد.
یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه انســجام و یکدســتی در تولیــد و مدیریــت فرادادههــا بهمنظــور
توصیــف و ســازماندهی اشــیای محتوایــی ،و همخوانــی فرادادههــا متناســب بــا اهــداف و نیازهــای بومــی
کتابخانههــای مــورد مطالعــه در ســطح مطلوبــی قــرار نــدارد .بــه نظــر میرســد عــدم همخوانــی یادشــده
ناشــی از چنــد عامــل بــوده اســت کــه میتــوان بــه مشــخص نبــودن تمامــی ویژگیهــا و نیازهــای بومــی
کتابخانههــا (بهطــور کلــی بافــت ســازمانی) و نبــو ِد خطمشــیهای مــدون بــرای مدیریــت فرادادههــا،
همچنیــن نبــو ِد دقــت در تعییــن اهــداف و کارکردهــای بومــی مــد نظــر آنهــا از مدیریــت فرادادههــا
اشــاره کــرد .در ادامــه ،بــرای مدیریــت بهینــة فرادادههــا« ،فرانمــای ثبــت فــرادادة کتابخانههــای «دانشــگاه
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی» متناســب بــا اهــداف و نیازهــای بومــی شناساییشــدة آن کتابخانههــا و بــر
اســاس ســیاهة وارســی طراحیشــده مبتنــی بــر اســتانداردهای فــرادادهای ،شــامل اهــداف فرانمــا (بافــت
بومــی و موجودیتهــای دادهای) ،اجــزای رســمی توصیــف (تعریــف فرانمــا و فرانمــای پیادهســازی) و
اجــزای فرانمــا (فرانمــای فــرادادهای و پروفایــل کاربــردی فــرادادهای) طراحــی گردیــد.
كليدواژههــا :مدیریــت فــراداده ،طراحــی فرانمــای ثبــت فــراداده ،اســتانداردهای فــرادادهای ،بافــت
ســازمانی ،کتابخانههــای دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی
 .1مقدمه

فرادادههــا بهعنــوان محصــول پایانــی تولیدشــده در چرخــة ســازماندهی اطالعــات و دانــش،

بنــا بــر اهــداف مــورد نظــر در اســتفاده از آنهــا و بــر مبنــای نیازهــای خــاص محیطهــای اطالعاتــی،

طراحــی و دســتهبندی میشــوند و هــر یــک کارکــرد خاصــی را پشــتیبانی میکنــد (طاهــری
1393؛ صمیعــی  .)1396هــر ســازمان دارای بافتــی بومــی اســت کــه در طراحــی ابزارها ،اســتانداردها

و سیســتمهای اطالعاتــی آن بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد (طاهــری و همــکاران  .)1394در واقــع،

هــر ســازمان ،نیازهــا ،ویژگیهــا ،اهــداف ،خطمشــیها ،رویکردهــا ،زیرســاختهای فنــی و
جامعــة کاربــران بومــی و محلــی خــود را دارد کــه موجــب تفــاوت در بهرهمنــدی و مدیریــت

فرادادههــا میشــود .از ایــن رو ،الزم اســت ســازمانها بافــت بومــی خــود را بهمنظــور مدیریــت
فرادادههــا تعریــف و مستندســازی نماینــد .فراینــد تعریــف و مستندســازی تمامــی جریانهــای

حاکــم بــر تولیــد و بهکارگیــری فرادادههــا در یــک بافــت ســازمانی خــاص در قالــب ابــزاری
بــه نــام ثبــت فــراداده ،موجــب مدیریــت کارآمــد فرادادههــا ،اســتمرار و مانــدگاری اســتفاده از
آنهــا ،تســهیل فراینــد نگهــداری (روزآمدســازی) ،یکپارچهســازی مدیریــت سیســتمهای دادهای،
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و بهبــود میانکنشپذیــری بــا ســایر محیطهــای اطالعاتــی ،و ســرانجام ،مدیریــت بهینــة دادههــا و

اشــیای محتوایــی دســترسپذیر از طریــق ســازمانها خواهــد شــد.

در واقــع ،ثبــت فــراداده ابــزاری اســت کــه بهمنظــور تبییــن فرایندهــای ذخیرهســازی،

ســازماندهی ،نگهــداری و اشــتراک فرادادههــا و بهطــور کلــی ،مدیریــت آنهــا طراحــی میشــود؛

ب ـه نحــوی کــه توانایــی ایجــاد فرادادههــای مربــوط بــه تمامــی اشــیای محتوایــی و خدمــات یــک

ســازمان و حتــی چندیــن ســازمان را داراســت ( .)Bargmeyer and Gillman 2000اســتفادة مجــدد

از طرحهــای فــرادادهای ،ارائــة مفهــوم و درک مشــترک از داده در یــک ســازمان یــا واحــد

بزرگتــر ،واژگانهایــی بــرای فرادادههــا بهزبانهــای گوناگــون ،میانکنشپذیــری معنایــی

فرادادههــا و توانایــی ادغــام و انتقــال پیشــینههای فــرادادهای در جوامعــی کــه دارای بافتهــای

نامتجانــس هســتند ،از جملــه ویژگیهــای ثبــت فــراداده برشــمرده میشــود
.)Sugimoto 2007; Glenn 2001; Nagamori et al. 2001; Baker et al. 2000

(Nagamori and

دانشــگاهها یکــی از ســازمانها و مراکــز مهــم تولیــد اطالعــات و دانــش بــه شــمار

میآینــد .اگرچــه اطالعــات تولیدشــده در ایــن مراکــز بهتنهایــی بســیار ارزشــمند هســتند ،امــا
ســازماندهی مناســب و ســاختارمند ایــن اطالعــات موجــب تولیــد ارزشهایــی فراتــر از ارزشهــای

اطالعــات تولیدشــده و ایجــاد ارزش افــزوده در آنهــا میشــود .در ایــن میــان «دانشــگاه علــوم

پزشــکی شــهید بهشــتی» یکــی از مهمتریــن دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور در زمینــة انتشــار

و دسترسپذیرســازی طیــف گســتردهای از انــواع اشــیای محتوایــی بــرای پژوهشــگران حــوزة

پزشــکی و علــوم وابســته اســت .مجموعــة کتابخانههــای ایــن دانشــگاه شــامل کتابخانــة مرکــزی،

دانشــکدهای و بیمارســتانی اســت کــه هرکــدام از آنهــا بــا توجــه بــه بافــت و نیازهــای بومــی،

انــواع اشــیای محتوایــی و جامعــة کاربــران و اهــداف ،خطمشــیها و شــیوههای متفاوتــی را

در تولیــد و اســتفاده و بهطــور کلــی ،مدیریــت فرادادههــا دارنــد .عــدم یکپارچگــی در ایجــاد

و بهرهمنــدی از فرادادههــا ،و عــدم تناســب بــا نیازهــا و ویژگیهــای (بافــت) بومــی ســازمان،

مدیریــت یکپارچــة فرادادههــا را در مجموعــة کتابخانههــای یادشــده دشــوار ســاخته اســت .در
شــرایط کنونــی ،مدیریــت اشــیای محتوایــی مجموعــة کتابخانههــا از جنبههــای گوناگــون دارای

کمبودهــا و مشــکالتی اســت .بهعبــارت دیگــر ،فرادادههــای ایــن کتابخانههــا بهعنــوان ابــزار
اصلــی مدیریــت اشــیای محتوایــی بــر پایــة بافــت بومــی ایــن مجموعــه تولیــد و اســتفاده (مدیریــت)

نمیشــوند؛ بهصورتــی کــه فرادادههــا از لحــاظ نــوع عناصــر و ارتبــاط آنهــا (ســاختار عناصــر)،

بســتر معناشــناختی ،کارکــرد یــا کارکردهایــی کــه پشــتیبانی میکننــد ،انســجام و یکپارچگــی در
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توصیــف اشــیای محتوایــی ،خطمشــیهای مدیریــت فــراداده ،و نیــز از جنبــة شــیوههای تولیــد،
پیادهســازی و اســتفاده ،همخــوان بــا اهــداف و کارکردهایــی کــه ســازمان از تولیــد فــراداده انتظــار
دارد ،نیســتند.

افــزون بــر مــوارد یادشــده« ،دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی» در ســطح درونســازمانی

بــرای انســجام و مدیریــت یکپارچــة فرادادههــا و فراهــم نمــودن زمینــة تعامــل کتابخانــة مرکــزی
و مراکــز اقمــاری آن ،و نیــز در ســطح برونســازمانی جهــت میانکنشپذیــری بــا سیســتمهای

فــرادادهای ســایر ســازمانها از جملــه پیوســتن بــه کنسرســیومهای محتوایــی ملــی و بینالمللــی بــا
چالشهایــی در مدیریــت فرادادههــا ،و بــه پیــروی از آن ،مدیریــت دادههــا و اشــیای محتوایــی

روبهروســت .بــه نظــر میرســد کــه در چنیــن شــرایطی مجموعــة کتابخانــهای «دانشــگاه علــوم

پزشــکی شــهید بهشــتی» بــرای رفــع و اصــاح چالشهــای یادشــده و رســیدن بــه ســطح مطلــوب

در مدیریــت فرادادههــا نیازمنــد طراحــی ثبــت فــراداده هســتند؛ چــرا کــه ایــن ابــزار کارآمــد

بــرای همخوانــی فراینــد مدیریــت فرادادههــا بــا ویژگیهــا و نیازهــای بومــی و محلــی (بافــت)

ســازمان تهیــه میشــود .بنابرایــن ،مســئلة پژوهــش حاضــر آن اســت کــه ماهیــت و اجــزای ثبــت
فــراداده متشــکل از اهــداف فرانمــا (بافــت بومــی و موجودیتهــای دادهای) ،اجــزای رســمی

توصیــف (تعریــف فرانمــا و فرانمــای پیادهســازی) و اجــزای فرانمــا (فرانمــای فــرادادهای و پروفایــل
کاربــردی فــرادادهای) متناســب بــا بافــت بومــی مجموعــة کتابخانههــای «دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــهید بهشــتی» چگونــه اســت؟ پژوهــش حاضــر بــرای پاســخگویی بــه ایــن مســئله طراحــی شــده

اســت.

 .2پیشینة پژوهش

یکــی از بزرگتریــن چالشهــای فــراروی ســازمانها بــرای بهــرهوری و اســتفادة مناســب
از دادههــا عــدم مدیریــت فرادادههاســت .فرادادههــا بهعنــوان مهمتریــن و کارآمدتریــن ابــزار
بــرای مدیریــت دادههــا ،از آنجــا کــه خــود نیــز نوعــی داده و در برخــی از منابــع مرجــع و متــون
اســتانداردها «اشــیای محتوایــی دومیــن» 1قلمــداد میشــوند ،نیــاز بــه مدیریــت دارنــد (American
)National Standards Institute/ National Information Standards Organization (ANSI/ NISO

 .)2005مدیریــت فرادادههــا زمینــه را بــرای مدیریــت دادههــا و اشــیای محتوایــی ســازمانها فراهــم

مینمایــد .ثبــت فــراداده بهتریــن راهــکار و منبــع مناســب بــرای مدیریــت فرادادههاســت (طاهــری
1. Secondary Content Objects
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 1396؛ .)ISO/ IEC 11179-5:2015ثبــت فــراداده ،محلــی مرکــزی در یــک ســازمان اســت کــه
تعاریــف فــرادادهای بــا اســتفاده از روشهــای کنترلشــده در آن ذخیــره و نگهــداری میشــوند
(.)Wikipedia 2018; ISO/ IEC 11179-5:201 2015

پژوهشهــای مرتبــط بــا حــوزة طراحــی ثبــت فــراداده و تدویــن پروفایــل کاربــردی

فــرادادهای بهعنــوان مهمتریــن عنصــر ثبــت فــراداده در راســتای مدیریــت فرادادههــا را میتــوان

بــه دو گــروه کلــی تقســیم نمــود .هــر یــک از ایــن گروههــا بــر مبنــای بافــت اطالعاتــی هــدف
بــه دو گــروه فرعــی تقســیم میشــوند .گــروه نخســت ،پژوهشهایــی هســتند کــه بــا تکیــه بــر

بافــت بومــی و نیازهــای محلــی مخــازن دادهای ســازمانی یــا مخــازن دادهای مربــوط بــه حوزههــای
موضوعــی خــاص بــه طراحــی و تدویــن پروفایــل کاربــردی اختصــاص یافتهانــد ،و گــروه دیگــر،

پژوهشهایــی کــه طراحــی و پیادهســازی ثبــت فــراداده را مــد نظــر قــرار دادهانــد .در ادامــه،
پژوهشهــای مرتبــط بــا ایــن دو گــروه مــرور میشــوند.

پیشــینههای گــروه نخســت ،همانطــور کــه پیشتــر بیــان گردیــد ،پژوهشهایــی هســتند

کــه بــه مطالعــة نیازهــای محلــی و بافتهــای اطالعاتــی بومــی ســازمانها پرداختهانــد و بــا اســتفاده
از یــک یــا چنــد اســتاندارد فــرادادهای ،پروفایــل کاربــردی متناســب بــا بافــت بومــی ســازمان یــا

مخــازن دادهای حــوزة موضوعــی خــاص جهــت توصیــف و ســازماندهی انــواع اشــیای محتوایــی

طراحــی نمودهانــد .پژوهشهــای ایــن گــروه شــامل دو بخــش زیــر هســتند:

بخــش اول ،پیشــینههای مربــوط بــه تدویــن پروفایلهــای کاربــردی فــرادادهای هســتند کــه

در طراحــی آنهــا بــر نیازهــای بومــی ســازمانهای خــاص از قبیــل کتابخانههــا و مراکــز اطالعاتــی
تمرکــز شــده اســت .از جملــه پژوهشهایــی کــه در ایــن گــروه قــرار میگیرنــد ،میتــوان بــه

پژوهشهــای «پاشــازاده» ( )1396و «نج ـفزاده» ( )1396اشــاره نمــود کــه بــا هــدف توصیــف و
ســازماندهی اشــیای محتوایــی ســازمانهای مــورد مطالعــه و بــا محوریــت اســتاندارد طرح فــرادادهای

توصیــف شــیء (مــادس) ،1پروفایلهــای کاربــردی فــرادادهای را بهترتیــب بــرای «مؤسســة کتابخانــه

و مــوزة ملــک» و «مؤسســة فرهنگــی و اطالعرســانی تبیــان نــور» طراحــی نمودنــد .پژوهــش دیگــر
ایــن حــوزه مربــوط بــه «طاهــری ،رســتمی التلیلــی و نــوروزی» ( )1397اســت کــه بــه طراحــی

پروفایــل کاربــردی فــرادادهای بــرای توصیــف و ســازماندهی اشــیای محتوایــی پایگاههــای

«مرکــز تحقیقــات کامپیوتــری علــوم اســامی» پرداختــه اســت .بــا توجــه بــه نیازهــای ایــن مرکــز و
)1. Metadata Object Description Schema (MODS
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قابلیتهــای مناســب اســتاندارد طــرح فــرادادهای توصیــف شــیء (مــادس) ،ایــن طــرح فــرادادهای

بهعنــوان اســتاندارد پایــه در طراحــی پروفایــل کاربــردی انتخــاب گردیــد .پروفایــل مذکــور شــامل

 23عنصــر فــرادادهای ( 12عنصــر اجبــاری و  11عنصــر اختیــاری) از اســتاندارد پایــه ذکــر شــده،

بهعــاوه اســتانداردهای فــرادادهای هســتة «دوبلیــن» و دو عنصــر بومــی .همچنیــن« ،بابائــی» ()1397

بــر اســاس اســتاندارد فــرادادهای توصیــف رمزگذاریشــدة آرشــیوی ،و بــا اســتخراج  62عنصــر
از مجموعــة  146عنصــر اســتاندارد ،پروفایــل کاربــردی «ســازمان اســناد جمهــوری اســامی ایــران»

را تدویــن کــرد .نمونــهای دیگــر از تالشهــای صورتگرفتــه در ایــن زمینــه ،توســعة پروفایــل

کاربــردی فــرادادهای در «کتابخانــة ایالتــی نیوســاوت ولــز» توســط ) Wilson et al. (2007بــر پایــة

دو اســتاندارد فــرادادهای هســتة «دوبلیــن» و خدمــات مکانیــاب دولتــی استرالیاســت کــه در ایــن
پژوهــش دســتیابی بــه عملکــرد مطلــوب ،افزایــش قابلیتهــای ســازگاری و میانکنشپذیــری بــا

اســتانداردهای فــرادادهای بینالمللــی مــد نظــر بــود .افــزون بــر پژوهشهــای اشارهشــدهLibrary ،

) of Congress (2010در یــک پــروژة پژوهشــی ،پروفایــل کاربــردی فــرادادهای را بــرای انــواع
اشــیای محتوایــی دســترسپذیر در محیــط ایــن کتابخانــه طراحــی کــرد .هــدف از ایــن فعالیــت
پاســخگویی بــه نیازهــای کاربــران از جملــه شناســایی ،کشــف ،دسترســی و در پایــان افزایــش نقــاط

بازیابــی اشــیای محتوایــی بــوده اســت .در ایــن پژوهــش از قالــب فــرادادهای مــارک  ،21و عناصــر
دادهای اســتاندارد محتوایــی «توصیــف و دسترســی بــه منبــع (آردیاِی)» 1بهعنــوان اســتانداردهای
پایــه اســتفاده شــد .پروفایــل کاربــردی طراحیشــده بــه یــازده گــروه از انــواع اشــیای محتوایــی از

جملــه تکنگاشــتهای متنــی ،کتابهــای کمیــاب ،پیشــینههای شــنیداری ،تصاویــر متحــرک،
منابــع الکترونیکــی و منابــع آرشــیوی اختصــاص داشــت (.)Library of Congress 2010
بخــش دیگــر از ایــن گــروهِ پژوهشهــا ،طراحــی پروفایــل کاربــردی فــرادادهای مبتنــی بــر

نیازهــا و بافــت بومــی مخــازن دادهای ویــژة دامنههــای موضوعــی خــاص را مــورد مطالعــه قــرار
دادنــد .از جملــة ایــن پژوهشهــا ،پژوهــش «آنینچــا ،کایــزر و کتــز» بــود کــه یــک پروفایــل
کاربــردی مبتنــی بــر طــرح فــرادادهای هســتة دوبلیــن دارای  13عنصــر را بــرای مخــازن دادهای

حــوزة کشــاورزی پیشــنهاد دادنــد .همچنیــن ،ایجــاد بایگانــی مســتند از عناصــر و توصیفگرهایــی

کــه اطالعــات دومیــن 2را ارائــه میدهنــد ،توصیــه گردیــد

(Onyancha, Keizer And Katz

)1. Resource Description and Access (RDA
2. Secondary Information

اطالعاتی که در توصیف فرادادهای شیء درج نمیشود ،اما با کشف منبع ارتباط دارد.
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 .)2001پژوهــش دیگــر مربــوط بــه «مانوســلیس» بــود کــه بــه بررســی نقــش فــراداده در توســعة

طرحوارههــای پایگاههــای پیوســتة اشــیای محتوایــی بــا ماهیــت آموزشــی پرداختنــد .در پایــان،
پروفایــل کاربــردی مبتنــی بــر اســتاندارد «فــرادادة توصیــف شــیء یادگیـ ِ
ـری مؤسســة مهندســان بــرق

و الکترونیــک» متناســب بــا نیازهــای محلــی مخــازن دادهای مرتبــط طراحــی شــد (Manouselis

 .)2007پژوهــش دیگــری کــه توســط «اســتامپل» و همــکاران بــا هــدف توصیــف ،بهبــود دسترســی

بــه اطالعــات ،افزایــش قابلیتهــای تعامــل و میانکنشپذیــری بــا دیگــر اســتانداردهای

فــرادادهای انجــام گرفــت ،طراحــی پروفایــل کاربــردی مخــازن دیجیتالــی دارای اشــیای محتوایــی
ِ
ـاورزی ســازمان ملــل متحــد»
بــا موضــوع آمــوزش در حــوزة کشــاورزی «ســازمان خواروبــار وکشـ

بــود ( .)Stuempel et al. 2009طراحــی ویرایــش چهــارم پروفایــل کاربــردی فــرادادهای ملــی بخــش
«آمــوزش و پــرورش شــغلی اســترالیا» 1بــا هــدف مدیریــت کارآمــد ،تبــادل و بهبــود کشــف و

دســتیابی بــه اشــیای محتوایــی آموزشــی توســط «بــرد» و همــکاران انجــام گرفــت .در ایــن ویرایــش،
اســتاندارد فــرادادهای «توصیــف شــیء یادگیـ ِ
ـری مؤسســة مهندســان بــرق و الکترونیــک» بهعنــوان
اســتاندارد پایــه در نظــر گرفتــه شــد .پروفایــل یادشــده دارای  37عنصــر فــرادادهای اســت کــه در

بســتر نحــوی زبــان نشــانهگذاری گســترشپذیر (ایک ـسامال) پیادهســازی شــده اســت (Bird et al.

 .)2014ویرایــش ســوم پروفایــل کاربــردی فرادادههــای «کتابخانــة دیجیتالــی عمومــی آمریــکا» بــا
هــدف گــردآوری و یکپارچهســازی اشــیای محتوایــی بافــت میــراث فرهنگــی نهادهــای گوناگــون

آمریــکا نیــز از دیگــر تالشهــای ایــن گــروه از پژوهشهاســت کــه نقطــة اشــتراک همــة ایــن
پژوهشهــا تأکیــد بــر مخــازن دادهای مربــوط بــه حــوزة موضوعــی خــاص بــوده اســت (Digital

 .)Public Library of America 2014افــزون بــر پژوهشهایــی کــه توســعة پروفایــل کاربــردی را بــر

اســاس بافــت اطالعاتــی مــورد بررســی قــرار دادنــد ،پژوهــش دیگــری توســط «آنــدراد و باپتیســتا»
بــا هــدف شناســایی و تعییــن میــزان اســتفاده از پروفایلهــای کاربــردی و طرحهــای فــرادادهای در
مخــازن دیجیتالــی انجــام شــد کــه بــر مبنــای دادههــای گردآوریشــده از  2165نفــر از مدیــران
مخــازن مشــخص شــد تنهــا  13مخــزن از پروفایــل کاربــردی اســتفاده نمودهانــد کــه بهترتیــب،

بیشــترین اســتاندارد فــرادادهای بهکاررفتــه بــرای طراحــی آن پروفایلهــا عبــارت بودنــد از طــرح

فــرادادهای هســتة دوبلیــن ،مــارک  ،21اســتاندارد رمزگــذاری و انتقــال فرادادههــا (متــس) و طــرح

فــرادادهای توصیــف شــیء (مــادس) .همچنیــن ،یافتههــای ایــن پژوهــش حاکــی از آن بــود کــه
)1. Australian Vocational Education and Training (VET
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فقــدان آگاهــی مدیــران در خصــوص مزایــای اســتفاده از پروفایــل کاربــردی و مشــخصنبودن نــوع

عناصــر دادهای مــورد اســتفاده در ایــن مخــازن از جملــه عوامــل مؤثــر در عــدم بهرهگیــری کافــی از
پروفایــل کاربــردی بــوده اســت (.)Andrade and Baptista 2015

مــروری بــر مطالعــات انجامشــده در حــوزة تدویــن پروفایلهــای کاربــردی نشــان میدهــد

کــه رونــد اســتفاده از پروفایــل کاربــردی در ســازمانهای مختلــف رو بــه رشــد اســت .اگرچــه
شــتاب ایــن رونــد در ســالهای نخســتین ُکنــد بــوده ،امــا هماکنــون کتابخانههــا و مراکــز اطالعاتــی
عالقــة بیشــتری بــه طراحــی آن نشــان میدهنــد؛ بهطــوری کــه بررســی پژوهشهــای حــوزة

پروفایــل کاربــردی فــرادادهای توســط «مالتــا و باپتیســتا» ( )2014در فاصلــة زمانــی ســالهای 2001
تــا  2012نشــان داد ،از میــان بافتهــای علمــی و اطالعاتــی گوناگــون (اشــیای محتوایــی بــا ماهیــت

آموزشــی ،مخــازن دادهای و کتابخانــهای ،بافــت میــراث فرهنگــی ،حوزههــای میانرشــتهای،

دولــت الکترونیکــی ،حوزههــای علــوم و کشــاورزی و غیــر آن) ،کتابخانههــا و مخــازن دادهای،
دومیــن ســازمانهایی بودهانــد کــه بــه طراحــی و اســتفاده از پروفایلهــای کاربــردی همــت

گماردهانــد (.)Malta and Baptista 2014

گــروه دیگــر ،شــامل پژوهشهایــی اســت کــه بــه طراحــی ثبــت فــراداده و فرانمــای ثبــت

فــراداده اختصــاص داشــتهاند .در ایــن گــروه از پژوهشهــا نیــز هماننــد گــروه پیشــین ،بهدلیــل
وابســتگی ثبــت فــراداده بــه بافــت اطالعاتــی هــدف ،دو نــوع فراینــد طراحــی ثبــت فــراداده و

فرانمــای آن و یــا پیادهســازی ثبــت فــراداده بــر مبنــای بافــت اطالعاتــی ســازمانی و بافــت اطالعاتــی
موضوعــی بــه چشــم میخــورد.

یکــی از پژوهشهــای مهمــی کــه بافــت ســازمانی را مــد نظــر قــرار داده ،تالشــی اســت کــه

در «ایــاالت متحــدة آمریــکا» در ســال  ،1996بــرای ثبــت دادههــای محیطــی مربــوط بــه «مؤسســة

حفاظــت محیطــی» بهعنــوان نخســتین نمونــة عملــی ثبــت داده (فــراداده) در ســطح جهــان انجــام

شــد .دومیــن نمونــه ،ثبــت فــرادادة مرتبــط بــا «مؤسســة هوایــی فــدرال آمریــکا» در اوایــل ســال

 2000بــود .نمونــة دیگــر در ایــن کشــور مربــوط بــه ســال  1999اســت کــه ثبــت دادة مربــوط بــه
«وزارت دفــاع» آن کشــور بــود و در ســال  2003بــه «ثبــت فــراداده»ایــن وزارت تغییــر نــام داد

( .)Bargmeyer and Gillman 2000امــا امــروزه کتابخانههــا و مراکــز اطالعاتــی بهدلیــل ایفــای

نقــش مرکــزی در دسترســی بــه اطالعــات و منابــع دانــش ،از جملــه ســازمانهای عهــدهدار وظیفــة

طراحــی ثبــت فــراداده و فرانمــای آن و نیــز پیادهســازی ثبــت فــراداده در ســازمانهای متبــوع

هســتند« .ناگومــوری» و همــکاران پژوهشــی بــا عنــوان «ثبــت فرانمــای فــرادادهای چندزبانــه مبتنــی
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بــر فرانمــای «آردیاف» 1در دانشــگاه علــوم اطالعــات و کتابــداری «تســوکوبای» ژاپــن انجــام دادند.

هــدف ایــن پژوهــش پیادهســازی ثبــت فــراداده در دانشــگاه مذکــور بــود کــه از «ایکــسامال»

بهعنــوان بســتر نحــوی و بــرای مدلســازی فرادادههــا از فرانمــای «آردیاف» اســتفاده نمــود.
نتایــج نشــان داد کــه ثبــت فــراداده نهتنهــا یکــی از ابزارهــای مهــم در بهبــود امــکان اشــتراک

عناصــر دادهای در طرحهــای فــرادادهای اســت ،بلکــه یکــی از روشهــای افزایــش اســتفاده مجــدد
از آنهــا بــه شــمار مــیرود (.)Nagamori et al. 2001

طراحــی ثبــت فــراداده و فرانمــای آن بــر اســاس بافــت اطالعاتــی موضوعــی نیــز در پژوهشها

مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .از جملــه میتــوان بــه پژوهـش «پــارک و کیــم» اشــاره نمــود کــه

بــرای مدیریــت نظاممنــد کارآزماییهــای بالینــی ســرطان ،از فرانمــای ثبــت فــرادادة طراحیشــده
بــر مبنــای اســتاندارد «ایــزو  »11179اســتفاده کردنــد .جامعــة مــورد بررســی  1625فــرم مطالعــة

مــوردی کارآزمایــی بالینــی ،استخراجشــده از دانشــکدة آسیبشناســی پروتکلهــای ســرطان بــرای

 20نــوع از ســرطانهای اصلــی بــود .بــرای همــة فرمهــا ســه مشــخصة موجودیــت ،ویژگیهــا و

ارزشهــای مجــاز تعریــفشــدند .نتایــج نشــان داد کــه در صــورت اســتفاده از ثبــت فــراداده ،ضمــن
کاهــش افزونگــی دادههــا و فرادادههــا ،امــکان ارتبــاط و مقایســه بــا ســایر مطالعــات بالینــی فراهــم

میشــود ( .)Park and kim 2006پژوهشــی دیگــر مربــوط بــه «یــوان» اســت کــه بــا هــدف تبییــن

قابلیتهــای ثبــت فــراداده بــرای جســتوجو و بازیابــی الکتروکاردیوگرامهــا صــورت گرفــت.

ایــن پژوهــش بــه مطالعــه بــر روی تعــدادی از الکتروکاردیوگرامهــای شبیهسازیشــده همــراه بــا

هفــت عنصــر فــرادادهای مناســب (نــام ،کــد ،جنــس و تاریــخ تولــد بیمــار ،نــوع الکتروکاردیوگــرام،

تاریــخ ایجــاد و یــوآرال مربــوط بــه تولیدکننــدة الکتروکاردیوگرامهــا) در فضــای مجــازی

پرداخــت .درخواســتهای کاربــران بــرای جســتوجو و بازیابــی الکتروکاردیوگرامهــا ثبــت،
و پــس از همخوانــی بــا فرادادههــای موجــود در ثبــت فــراداده ،مرتبطتریــن الکتروکاردیوگــرام

در اختیــار کاربــران قــرار داده شــد .یافتههــا حاکــی از آن بــود کــه بــرای جس ـتوجو و بازیابــی

الکتروکاردیوگرامهــا اســتفاده از ابــزار ثبــت فــراداده نســبت بــه ســایر روشهــای دیگــر مناسـبتر

اســت (.)Yuan et al. 2009

طراحــی چارچــوب پیوســتة ثبــت فــرادادة معنایــی بــا گســترش اســتاندارد «ایــزو  »11179در

بســتر فناوریهــای وب معنایــی و بــا هــدف یکپارچهســازی ثبتهــای عناصــر دادهای توســط
«ســیناکی و اِرتورکمــن» صــورت گرفــت .بــر پایــة ایــن چارچــوب ،هــر عنصــر دادهای مشــترک
)1. Resource Description Framework (RDF
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میتوانــد بــرای دســتیابی بــه میانکنشپذیــری نحــوی و معنایــی میــان دامنههــای کاربــردی و
مخــازن دادهای حــوزة بهداشــت بهطــور منحصربهفــرد ارجــاع ،درخواســت ،و پــردازش شــود.

چارچــوب یادشــده بخشــی از الیــة میانکنشپذیــری معنایــی پــروژة «ســالوس» 1اســت .ایــن
پــروژه روشهــای جدیــدی بــرای دسترســی و تجزیــه و تحلیــل دادههــای موجــود در پروندههــای
الکترونیکــی ســامت بیمــار را فراهــم میکنــد .بــه ایــن ترتیــب ،ایمنــی بیمــار را میتــوان از طریــق

تشــخیص زودهنــگام عــوارض جانبــی نــادر ،نــوآوری بیشــتر در صنعــت دارویــی و کاهــش زمــان
عرضــة داروهــای جدیــد بیــش از پیــش تأمیــن کــرد ( .)Sinaci and Erturkmen 2013نظــام ســامت

الکترونیکــی ایرلنــد نیــز بــا همــکاری «ســازمان بهداشــت جهانــی» چارچــوب ثبــت فــرادادهای بــا
هــدف بهبــود مدیریــت اطالعــات موجــود و ملزومــات فرادادههــای فنــیِ مــورد نیــاز در آینــده

بــرای یکپارچهســازی دادههــا و میانکنشپذیــری مخــازن دادهای مربــوط بــه مراقبتهــای

بهداشــتی طراحــی نمــوده اســت .بهدلیــل تحــوالت حــوزة فناوریهــای اطالعاتــی ،نیازهــای بومــی
هــر بافــت ،جریانهــای کاری و پیدایــش اســتانداردهای جدیــد ،بــر قابــل گســترش بــودن ایــن

چارچــوب بســیار تأکیــد شــده اســت (.)Hussy and Tully 2017

بــر پایــة آنچــه پیشتــر ذکــر گردیــد ،تالشهــای صورتگرفتــه در زمینــة طراحــی و

تدویــن پروفایلهــای کاربــردی ،یعنــی پژوهشهــای گــروه نخســت ،مبتنــی بــر بافــت بومــی و

نیازهــای محلــی ســازماندهی اشــیای محتوایــی ،بهطــور کلــی ،در دو حــوزة مخــازن دادههــای

ســازمانی و مخــازن دادهای موضوعــی بــوده اســت .بدیهــی اســت در توســعة پروفایلهــای
کاربــردی ســازمانی ،عناصــر فــرادادهای و ســاختار و بســتر معناشــناختی فرادادههــا بــر پایــة نیازهــای

محلــی ،کارکردهــا و اهــداف ســازمانی انتخــاب و گســترش یافتهانــد .در حالــی کــه در طراحــی

پروفایلهــای کاربــردی مربــوط بــه دامنههــای موضوعــی خــاص ،عناصــر و بســتر معناشــناختی

فرادادههــا بــر اســاس نیازهــای پژوهشــگران و کاربــران ،و ویژگیهــای بومــی بافــت موضوعــی
هــدف مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت .بدیهــی اســت در ایــن نــوع پروفایلهــای کاربــردی ،بهدلیــل

تمرکــز بــر یــک حــوزة موضوعــی خــاص و فراســازمانی بــودن پروفایــل ،زمینــه و پتانســیل الزم

بــرای ادغــام چندیــن اســتاندارد فــرادادهای ،حتــی ایجــاد و پیشــنهاد فرادادههــای جدیــد شــرایط
مطلوبتــری دارد .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه مــوارد یادشــده میتــوان بیــان کــرد کــه هــم در ســطح

مخــازن دادههــای ســازمانی و هــم در ســطح مخــازن دادهای محــدود بــه دامنه(هــای) موضوعــی
)1. Scalable, Standard based. Interoperability Framework for Sustainable (SALUS
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خــاص ،نیازهــا و اهدافــی ویــژه و بومــی وجــود دارد کــه افــزون بــر تأثیــر مســتقیم بــر تعــداد و تنــوع
عناصــر فــرادادهای و ســاختار و بســتر معناشــناختی پروفایــل کاربــردی ،ضــرورت طراحــی ایــن ابــزار

را نیــز توجیــه میکنــد.

مــرور پژوهشهــای پیشــین بیانگــر آن اســت کــه گرایــش پژوهشهــای گــروه دوم در

حــوزة طراحــی ثبــت فــراداده ،چــه بــر مبنــای بافــت اطالعاتــی ســازمانی و چــه بافــت اطالعاتــی
موضوعــی ،بیشــتر متمایــل بــه مخــازن دادهای ســازمانی یــا موضوعــی حــوزة علــوم پزشــکی بــوده
اســت .بــه نظــر میرســد حجــم روزافــزون اشــیای محتوایــی تولیدشــده در ایــن حــوزه ،فراهمبــودن

دسترســی مناســب بــه ایــن اشــیاء ،فعالبــودن کتابخانههــا و مراکــز اطالعاتــی ایــن حــوزه در توســعة
اســتانداردها ،و ارتبــاط تنگاتنــگ بــا ارتقــای ســطح ســامت جامعــه از جملــه مــواردی اســت کــه
اهمیــت مضاعــف مدیریــت صحیــح و کارآمــد فرادادههــا و اشــیای محتوایــی تولیدشــده در حــوزة
پزشــکی و علــوم وابســته را نشــان میدهــد .تمامــی ایــن پژوهشهــا طراحــی ثبــت فــراداده را
راهــکاری مناســب و مؤثــر در پاســخ بــه خألهــای موجــود در زمینــة مدیریــت فــراداده میداننــد.
بــا وجــود دالیــل یادشــده در بیــان اهمیــت مدیریــت فرادادههــا در همــة حوزههــا و ســازمانها،

از جملــه حــوزة علــوم پزشــکی نیــز فراوانــی نمونههــای گســترشیافته در ایــن زمینــه ،طراحــی
ثبــت فــراداده بــرای مدیریــت بهینــة فرادادههــا در مجموعــة کتابخانههــا و مراکــز اطالعاتــی علــوم

پزشــکی در ایــران مــورد غفلــت واقــع شــده اســت کــه بــه پیــروی از آن مدیریــت دادههــا در ایــن
ســازمانها دچــار کمبودهــای گســترده و گوناگونــی اســت .از ایــن رو ،نیــاز بــه طراحــی و تدویــن

فرانمــای ثبــت فــراداده و پیادهســازی آن بــا هــدف مدیریــت دادههــا و فرادادههــا متناســب بــا بافــت

اطالعاتــی بومــی ســازمانها و مؤسســات پزشــکی و ارائــة خدمــات درمانــی توســط کتابخانههــا و
مراکــز اطالعاتــی ایــن ســازمانها ضــروری مینمایــد.

 .3روش پژوهش

پژوهــش حاضــر از نظــر نــوع ،یــک پژوهــش کاربــردی محســوب میشــود ،زیــرا بــه حــل

مســئلة چگونگــی مدیریــت فرادادههــا متناســب بــا بافــت بومــی مجموعــة کتابخانههــای وابســته بــه

«دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی» پرداختــه اســت .بــرای انجــام پژوهــش و نیــل بــه اهــداف
آن از روش تحلیلی-سیســتمی اســتفاده شــده اســت .جامعــة پژوهــش را پیشــینههای فــرادادهای

موجــود در مجموعــة کتابخانههــای «دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی» شــامل کتابخانــة

مرکــزی 10 ،کتابخانــة دانشــکدهای و  12کتابخانــة بیمارســتانی تشــکیل میدادنــد .بــرای گــردآوری
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دادههــای مــورد نیــاز بهمنظــور طراحــی و تدویــن فرانمــای ثبــت فــراداده شــامل اهــداف فرانمــا
(بافــت بومــی و موجودیتهــای دادهای) ،اجــزای رســمی توصیــف (تعریــف فرانمــا و فرانمــای

پیادهســازی) و اجــزای فرانمــا (فرانمــای فــرادادهای و پروفایــل کاربــردی فــرادادهای) متناســب بــا

بافــت بومــی و نیازهــای محلــی ســازماندهی اشــیای محتوایــی در کتابخانههــا ،دو ابــزار پرسشــنامهای

تنظیمشــده توســط پژوهشــگر بــا  42گویــه ،و ســیاهة وارســی شــامل عناصــر اســتانداردهای

فــرادادهای «یونیمــارک» ،هســتة «دابلیــن» و طــرح فــرادادهای توصیــف شــیء (مــادس) تهیــه ،و

بــرای گــردآوری دادههــا از روشهــای مصاحبــه بــا مدیــران و کارشناســان کتابخانههــا و مشــاهدة
طراحیشــده توســط پژوهشــگر بهرهگیــری شــد .همچنیــن ،بهمنظــور توســعة پروفایــل کاربــردی

فــرادادهای بهعنــوان یکــی از اجــزای اساســی تشــکیلدهندة فرانمــای ثبــت فــراداده از ســیاهة
وارســی اســتفاده شــد .روایــی هــر دو ابــزار (پرسشــنامه و ســیاهة وارســی) مــورد تأییــد اســاتید و

صاحبنظــران حــوزة مدیریــت فرادادههــا و مدیریــت دادههــا قــرار گرفــت.ســیاهة وارســی از
لحــاظ پایایــی نیــز فاقــد ضــرورت ســنجش پایایــی بــود و پرسشــنامة مــورد اســتفاده از لحــاظ ماهیــت

و بــر اســاس نظــرات کارشناســان آمــاری متعــدد نیــازی بــه پایایــی نداشــت.

روش اجــرای پژوهــش بدینگونــه بــود کــه بعــد از تعییــن کتابخانههــای عضــو جامعــة

پژوهــش ،بــا مراجعــة حضــوری پژوهشــگر بــه کتابخانههــا و مصاحبــه بــا مدیــران کتابخانههــا و

بهویــژه کارشناســان بخشهــای پــردازش و ســازماندهی اطالعــات ،و در مــوارد مــورد نیــاز مشــاهدة

طراحیشــدة پایگاههــای فــرادادهای آن کتابخانههــا توســط پژوهشــگر ،پرسشــنامهها و ســیاهة
وارســی تکمیــل گردیــد .بهعبــارت دیگــر ،نخســت دیــدگاه مدیــران و کارشناســان کتابخانههــای

مــورد مطالعــه در زمینــة بافــت بومــی ،خطمش ـیهای ســازمانی و نیازهــای محلــی کنونــی و آینــدة
ســازماندهی اشــیای محتوایــی در کتابخانههــا دریافــت ،و ســپس ویژگیهــای بومــی اشــیای
محتوایــی قابــل دســترس در نظامهــای اطالعاتــی ایــن کتابخانههــا و قابلیتهــای فنــی پایگاههــای

فــرادادهای بــا مشــاهدة پژوهشــگر شناســایی شــدند .در ادامه ،عناصــر دادهای (فــرادادهای) ،ســاختار،

بســتر معناشــناختی و اجــزای فرانمــای ثبــت فــراداده بــا تحلیــل دادههــای گردآوریشــده تعییــن و

طراحــی گردیــد.

 .4تجزیه و تحلیل دادهها

چنانکــه قبــ ً
ا گفتــه شــد ،بهتریــن ابــزار مدیریــت فرادادههــا در ســازمانها طراحــی و

پیادهســازی ثبــت فــرداده اســت (طاهــری 1396؛ International Organization for Standardization
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 .)(ISO) 2015هــر ثبــت فــراداده یــک ابــزار مدیریــت فرادادههــای مبتنــی بــر اهــداف ،مأموریتهــا،

نــوع خدمــات ،محصوالت،کارکردهــا ،انتظــارات ،خطمشـیها ،عناصــر دادههــا ،قالبهــای ذخیــره
و انتقــال ،بســتر نحــوی و شــیوههای پیادهســازی و اســتفاده از فــراداده اســت کــه بــرای مدیریــت
جریانهــای حاکــم بــر فــراداده متناســب بــا بافــت اطالعاتــی هــدف (ســازمانی ،موضوعــی ،و ماننــد

آن) طراحــی و پیادهســازی شــده اســت (طاهــری  .)1396ثبــت فــراداده دارای دو مرحلــة طراحــی

(تدویــن فرانمــای ثبــت فــراداده) و پیادهســازی در ســازمان یــا بافــت هــدف اســت .فرانمــای ثبــت
فــراداده نیــز از ســه جــزء اصلــی ،اهــداف فرانمــا (بافــت بومــی و موجودیتهــای دادهای) ،اجــزای

رســمی توصیــف (تعریــف فرانمــا و فرانمــای پیادهســازی) و اجــزای فرانمــا (فرانمــای فــرادادهای

و پروفایــل کاربــردی فــرادادهای) تشــکیل میشــود .دادههــای گردآوریشــده بــرای تدویــن و
طراحــی هــر یــک از اجــزای فرانمــای ثبــت فــراداده بــا رویکــرد تحلیلــی در زیــر ارائــه شــده اســت.
¡الف :اهداف فرانما

حــوزه /بافــت (بومــی) :در ایــن بخــش دامنــة موضوعــی اشــیای محتوایــی موجــود در هــر کتابخانــه
بــا توجــه بــه نــوع آن (دانشــگاهی ،آموزشــگاهی و  )...و همچنیــن ،نیــاز جامعــة مخاطبــان تعییــن

میشــود .دامنــة موضوعــات اشــیای محتوایــی موجــود در کتابخانههــای «دانشــگاه علــوم پزشــکی

شــهید بهشــتی» تمامــی ســرعنوانهای موضوعــی منــدرج در ردههــای اصلــی و فرعــی موجــود در

رده بنــدی «انالام» 1و فهرســت ســرعنوانهای موضوعــی پزشــکی ،و نیــز در برخــی از کتابخانههــا،

فهرســت ســرعنوانهای موضوعــی و نظــام ردهبنــدی «کتابخانــة کنگــره» بــود.

موجودیتهــای دادهای یــا اشــیای محتوایــی (موجودیتهایــی کــه در مــدل دادهای زمینــهای

مربــوط بــه فرانمــای فــرادادهای در بــر گرفتــه میشــود) :در ایــن بخــش تعییــن میگــردد کــه

ف شــدهاند .در
موجودیتهــای موضوعــی و کتابشــناختی بــا اســتفاده از کــدام اســتانداردها تعری ـ 
کتابخانههــای مــورد بررســی هــر دو موجودیــت کتابشــناختی و موضوعــی مــد نظــر قــرار گرفتنــد.

در واقــع 8 ،موجودیــت بهکاررفتــه شــامل موجودیتهــای کتابشــناختی (اثــر ،بیــان ،تجلــی

و مــورد) و موجودیتهــای موضوعــی (مفهومــی ،مــکان ،رویــداد و شــیء) اســت کــه از میــان
موجودیتهــای کتابشــناختی فقــط موجودیــت «مــورد» تفکیــک شــده ،2و در موجودیتهــای

1. NLM

 .2در کتابخانههــای مــورد مطالعــه ،هــر محمــل یــا رســانه بهعنــوان یــک منبــع اطالعاتــی جداگانــه و بــا شــمارة ثبــت
یکتــا در نظــر گرفتــه شــده اســت.
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موضوعــی ،موجودیــت مفهومــی بیشــترین فراوانــی را در بیــن اشــیای محتوایــی بــه خــود اختصــاص

داده بــود.

¡ب :اجزای رسمی توصیف

تعریــف فرانمــا :در ایــن بخــش بســتر نحــوی مربــوط بــه ذخیرهســازی ،انتقــال و تعاریــف اشــیای

محتوایــی و فرادادههــا بیــان میگــردد .در کتابخانههــای مــورد مطالعــه بســتر نحــوی انتقــال

فرادادههــا «ایکــسامال» ،پروتــکل «ایــزو  ،»2907و بســتر نحــوی ذخیــرة اشــیای محتوایــی
«ایکــسامال» اســت.

فرانمــای پیادهســازی :در ایــن بخــش بســتر نحــوی مــورد نیــاز جهــت پیادهســازی پروفایــل
کاربــردی فــرادادهای و زبــان اشــیای محتوایــی بیــان میگــردد .بهدلیــل اینکــه مراکــز مــورد

مطالعــه از نرمافــزار یکپارچــة «آذرســا» اســتفاده میکردنــد و همچنیــن ،اســتاندارد پایــة پروفایــل
طراحیشــده منطبــق بــر اســتاندارد پایـه نرمافــزار یادشــده اســت ،بنابرایــن ،بســتر نحــوی جداگانـهای

جهــت پیادهســازی پروفایــل کاربــردی مــورد نیــاز نیســت و در همــان بســتر نرمافــزار موجــود

میتوانــد پیادهســازی و اجــرا گــردد .افــزون بــر فرانمــای پیادهســازی در رابطــه بــا زبــان مــورد
اســتفادة اشــیای محتوایــی ،نتایــج نشــان داد کــه زبانهــای فارســی ،انگلیســی ،عربــی ،آلمانــی،
اردو ،فرانســه بیشــترین کاربــرد را دارنــد و بــرای رابــط کاربــر فارســی ،زبانهــای انگلیســی ،عربــی

و فرانســه مــد نظــر کتابخانههــای مــورد مطالعــه اســت.
¡ج :اجزای فرانما

فرانمــای فــراداده :بهطــور کلــی ،در مباحــث مربــوط بــه فــراداده ســه نــوع فرانمــا مطــرح اســت:
فرانمــای یــک اســتاندارد فــرادادهای (بــرای مثــال ،فرانمــای اســتاندارد «یونیمــارک») ،فرانمــای

پروفایــل کاربــردی کــه در واقــع ،فرانمــای طراحیشــده متناســب بــا یــک بافــت خــاص اســت

و فرانمــای ثبــت فــراداده .هــر ســه نــوع فرانماهــا بــرای پیادهســازی ثبــت فــراداده مــد نظــر قــرار
میگیــرد .بــا توجــه بــه اینکــه کتابخانههــای مــورد بررســی از یــک نرمافــزار یکپارچــه اســتفاده
میکردنــد و ایــن نرمافــزار از یــک اســتاندارد فــرادادهای مشــخص (یونیمــارک) اســتفاده
میکنــد ،در ثبــت فــرادادة طراحیشــده بــرای کتابخانههــای «دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید
بهشــتی» طراحــی فرانمــای فــراداده مــورد نیــاز نیســت .امــا طراحــی فرانمــای ثبــت فــراداده کــه
هــدف اصلــی پژوهــش بــوده ،تدویــن گردیــده اســت.
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پروفایــل کاربــردی فــرادادهای :1پروفایــل کاربــردی مجموعــة کتابخانـهای «دانشــگاه علوم پزشــکی
شــهید بهشــتی» دارای  63عنصــر مشــتمل بــر  22عنصــر اجبــاری و  41عنصــر اختیــاری اســت کــه
متناســب بــا انــواع اشــیای محتوایــی موجــود در کتابخانههــای مذکــور طراحــی شــده اســت54 .

عنصــر از میــان عناصــر اســتاندارد «یونیمــارک» بهعنــوان اســتاندارد پایــه 7 ،عنصــر از اســتاندارد
هســتة «دابلیــن» و  2عنصــر از اســتاندارد فــرادادهای «مــادس» انتخــاب شــده اســت .در پژوهــش

حاضــر ،منابــع اصلــی کــه جهــت انتخــاب عناصــر فــرادادهای مــد نظــر بودنــد ،عبارتانــد از :تحلیــل

دادههــای بهدســتآمده از پرسشــنامه در زمینــة نیازهــای بومــی کتابخانههــای مــورد مطالعــه،
ســیاهة وارســی تهیهشــده بــر اســاس عناصــر اســتانداردهای فــرادادهای هســتة «دوبلیــن» و «مــادس»،
و مشــاهدة کاربرگههــا و پیشــینههای فــرادادهای مربــوط بــه اشــیای محتوایــی گوناگــون مــورد

اســتفاده در کتابخانههــای «دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی» .پــس از تعییــن و اســتخراج
عناصــر فــرادادهای پروفایــل کاربــردی ،بــرای هــر عنصــر یــک شناســنامه تهیــه گردیــد کــه محتــوای

هــر شناســنامه شــامل نــام عنصــر ،نــام برچســب در اســتاندارد فــرادادهای مبنــا ،نــام برچســب در

نرمافــزار مــورد اســتفاده در کتابخانههــای عضــو جامعــة پژوهــش ،نــام اســتاندارد فــرادادهای مبنــای

انتخــاب ،تعریــف بومــی از عنصــر ،توضیحــات ،نــوع ،پاالیششــده بهوســیلة ،طــرح کدگــذاری

مــورد نیــاز ،نــوع داده و رخــداد عناصــر اســت .در جــدول  ،1عناصــر پروفایــل کاربــردی بهطــور

کلــی ،ارائــه شــده و در جــدول  2هــم ،نمونـهای از شناســنامههای تهیهشــده بــرای هــر عنصــر نشــان
داده شــده اســت.

جدول  .1عناصر انتخابشده برای پروفایل کاربردی فرادادهای
ردیف نام عنصر

استاندارد
فرادادهای

ردیف نام عنصر

استاندارد
فرادادهای

ردیف نام عنصر

استاندارد
فرادادهای

1

اشتراک پیایندها

یونیمارک 22

شناساگر

یونیمارک 43

وضعیت نشر یونیمارک

2

اطالعات پیشینة
کتابشناختی

یونیمارک 23

صداهای
ضبطشده و
موسیقی

یونیمارک 44

یونیمارک

وضعیت
ویرایش پیشینه

 .1برای اطالعات بیشتر در خصوص پروفایل کاربردی طراحیشده به منبع زیر مراجعه شود:
گویلــی ،ناهیــد ،مریــم شــکفته ،ســیدمهدی طاهــری ،مریــم کازرانــی ،و منیــره قاســمی .1397 .طراحــي پروفايــل
کاربــردي فــرادادهاي بــراي ســازماندهي اشــياي محتوايــي :مطالعــة مــوردي کتابخانههــاي دانشــگاه علــوم پزشــکي
شــهيد بهشــتي .در چهارمیــن کنفرانــس بینالمللــی وبپژوهشــی ،اردیبهشــت  .1397تهــران .بــه کوشــش دانشــگاه
علــم و فرهنــگ (وابســته بــه جهــاد دانشــگاهی).
1201

بهار  | 1398دورة  | 34شمارة 3

ردیف نام عنصر

1202

استاندارد
فرادادهای

ردیف نام عنصر

استاندارد
فرادادهای

ردیف نام عنصر

استاندارد
فرادادهای

عنوان

یونیمارک 45

ویرایش

یونیمارک

3

اطالعات دسترسی پیشینه یونیمارک 24

عنوان روی
جلد

یونیمارک 46

ویژگیهای
فیزیکی
مربوط به مواد
جغرافیایی

یونیمارک

4

اطالعات مربوط به
فهرستنویس و اپراتور

یونیمارک 25

یونیمارک 47

ویژگیهای
فیزیکی مواد
شنیداری

یونیمارک

5

پدیدآور اصلی

یونیمارک 26

عنوان
قراردادی

یادداشت
نسخة در دست
فهرستنویسی

یونیمارک

6

پدیدآور تنالگانی

یونیمارک 27

فروست

یونیمارک 48

7

پدیدآور و عنوان بهمنزلة یونیمارک 28
موضوع

کشور محل
نشر یا تولید

یونیمارک 49

یادداشتهای یونیمارک
کلی

8

پدیدآور همکار

یونیمارک 29

مبدأ اصلی

یونیمارک 50

یادداشتهای یونیمارک
مربوط به
عنوانهای
مرتبط

9

خالصه یا چکیده

یونیمارک 30

مشخصات
ظاهری

یونیمارک 51

یادداشتهای یونیمارک
مربوط به
کتابنامه،
واژهنامه و
نمایههای
داخل اثر

10

دادههای کلی پردازش

یونیمارک 31

منابع جغرافیایی یونیمارک 52
(نوع خاص
منبع)

یادداشتهای یونیمارک
مربوط به
مشخصات
ظاهری اثر

11

داده های کدشدة
تکنگاشت

یونیمارک 32

منابع و مأخذ یونیمارک 53

یادداشتهای یونیمارک
مربوط به
نسخة اصلی
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ردیف نام عنصر

استاندارد
فرادادهای

ردیف نام عنصر

استاندارد
فرادادهای

ردیف نام عنصر

استاندارد
فرادادهای

موضوع

یونیمارک 54

یادداشتهای یونیمارک
مربوط به
ویراست و
تاریخچة
کتابشناختی
اثر

12

داده های کدشدة مربوط یونیمارک 33
به منابع پیوسته (سری)

یونیمارک 55

ارتباط

هستة دابلین

13

ردهبندی

یونیمارک 34

موضوع
کنترلنشده

شیوة آموزشی هستة دابلین

14

زبان

یونیمارک 35

نام تنالگان
(مسئولیت
معنوی برابر)

یونیمارک 56

هستة دابلین

15

سایر ردهبندیها

یونیمارک 36

نام تنالگان
(مسئولیت
معنوی درجة
دوم)

یونیمارک 57

قالب

16

شابک

یونیمارک 37

نام تنالگان
بهمنزلة
موضوع

یونیمارک 58

مالک حقوق هستة دابلین

17

شاپا

یونیمارک 38

نام جغرافیایی یونیمارک 59
بهمنزلة
موضوع

مخاطب

هستة دابلین

18

شکل منابع متنی

یونیمارک 39

نام شخص
بهمنزلة
موضوع

یونیمارک 60

منبع اصلی

هستة دابلین

19

شمارة ثبت محلی

یونیمارک 40

نام شخص
(مسئولیت
معنوی برابر)

یونیمارک 61

منشأ

هستة دابلین

20

شمارة راهنما

یونیمارک 41

وضعیت انتشار یونیمارک 62
(چاپی یا
الکترونیکی)

فهرست
مندرجات

مادس

21

شمارة مدرک

یونیمارک 42

یونیمارک 63

نوع خاص
منبع (ژانر)

مادس

وضعیت
مجموعهسازی
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جدول  .2نمونهای از عناصر پروفایل کاربردی فرادادهای

1

عنصر :موضوع

نام عنصر

موضوع

برچسب در استاندارد فرادادهای

موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام))606( 1

برچسب در نرمافزار

موضوعها

استاندارد فرادادهای

یونیمارک

تعریف بومی

-

توضیحات

این عنصر شامل عناصر فرعی زیر است:
 .1عنصر شناسهای  .2تقسیم فرعی شکلی  .3تقسیم فرعی موضوعی
 .4تقسیم فرعی جغرافیایی  .5تقسیم فرعی دوره ای  .6موضوع مستندنشده

نوع

عنصر

پاالیششده بهوسیلة

-

طرح کدگذاری

فهرست سرعنوانهای موضوعی و اصطالحنامة پزشکی

مورد نیاز

اجباری

نوع داده

کد

رخداد

تکرارپذیر و جستوجوپذیر

2

واژگان فــرادادهای :در ایــن بخــش فهرســتهای مســتند و طرحهــای ردهبنــدی مــورد اســتفاده

بــرای تهیــة ارزشهــای مســتند برخــی عناصــر ماننــد موضوعهــا ،نشــانههای ردهبنــدی و نامهــا بیــان
میگــردد .بدیـن معنــا کــه حــدود و چارچــوب ارزشهــای دادهای مســتند عناصــر یادشــده از ایــن

ابزارهــا اســتخراج میشــود .ایــن واژگانهــا بــرای کتابخانههــای مــورد بررســی شــامل مــوارد زیــر

اســت:

1 .1فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان فارسی؛

2 .2فهرست سرعنوانهای موضوعی فارسی؛

3 .3اصطالحنامة پزشکی فارسی؛

4 .4فهرست سرعنوانهای موضوعی پزشکی (مش)؛

5 .5طرح ردهبندی «انالام»؛

1. topical name used as subject

 .2شمارة فیلد در استاندارد فرادادهای یونیمارک
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6 .6طرح ردهبندی کتابخانة کنگره؛

7 .7کدهای مربوط به شابک و شاپا؛

8 .8فهرست کدهای مربوط به نقشهای پدیدآوران؛
9 .9فهرست کدهای مربوط به زبانها؛
1010فهرست کدهای مربوط به کشورها؛

1111فهرست مستند نامهای ناشران؛
1212فهرست کدهای تعریفشده در استاندارد یونیمارک؛

1313فهرست منابع بومیشده بر اساس فهرست نام خاص شیء (ژانر) کتابخانة کنگره.
 .5بحث و نتیجهگیری

در عصــر کنونــی کــه دادههــا مهمتریــن و ارزشــمندترین کاالهــا ،و پــردازش و فــرآوری

آنهــا پرســودترین فراینــد بــه شــمار میآیــد ،ســازمانهای گوناگــون ،بهویــژه دانشــگاهها،

بهعنــوان یکــی از مراکــز کلیــدی و عمــدة تولیــد دادههــا ناچــار هســتند بــرای بقــای خــود و

کســب ارزشهــای معنــوی و مــادی ،افــزون بــر مدیریــت دادههــا و فرادادههــا ،بســتر الزم بــرای
میانکنشپذیــری مخــازن دادهای خــود بــا دیگــر ســازمانها را فراهــم نماینــد .یکــی از رویکردهــای

جدیــد و ابزارهــای کارآمــد بــرای تحقــق دو امــر یادشــده ،توســعه (طراحــی و پیادهســازی) ثبــت

فــراداده اســت .ثبــت فــراداده امــکان مدیریــت بهینــه و اســتفادة بهینــه از فرادادههــا را متناســب بــا

ویژگیهــای بافــت بومــی ،و بــه پیــروی از آن ،مدیریــت دادههــا را میســر میســازد .توجــه بــه
ویژگیهــای بافــت بومــی بــرای مدیریــت و اســتفادة مناســب از دادههــا و فرادادههــا بــا هــدف
تأمیــن نیازهــای محلــی ضــروری اســت .ایــن مهــم مبنــای توســعة ثبتهــای فــرادادهای اســت .بــا

وجــود تمرکــز ثبــت فــراداده بــر بافــت بومــی ،ثبــت فــرادادة قالــب ،ویژگیهــا ،و ملزومــات تبــادل
دادههــا و فرادادههــا بــا دیگــر مخــازن دادهای را بهعنــوان دومیــن کارکــرد اصلــی خــود پشــتیبانی
میکنــد.

بررســی پژوهشهــای مرتبــط بــا ثبــت فــراداده ،و یــا پروفایــل کاربــردی فــرادادهای بهعنــوان

یکــی از بخشهــای مهــم ثبــت فــراداده بیانگــر آن اســت کــه گرایــش بــه طراحــی و تدویــن ثبــت
فــراداده ناشــی از متفــاوت بــودن ویژگیهــای بومــی و محلــی بافتهــای اطالعاتــی اســت کــه بــدون
اقبــال بــه آنهــا ،تأمیــن نیازهــای محلــی ســازمانی و کاربــری دشــوار خواهــد بــود .مقایســة یافتههــای

پژوهشهایــی کــه پیشتــر انجــام شــده بــا یافتههــای پژوهــش حاضــر نشــان میدهــد کــه در
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طراحــی ثبــت فــراداده ،پژوهشهــای ثبــت دادههــا و فرادادههــای مؤسســات و ســازمانهای «ایالــت

متحــدة آمریــکا» ) Nagamori et al. (2001هماننــد پژوهــش کنونــی رویکــرد ســازمانی داشــتهاند.

بهطــور طبیعــی ،رویکــرد پژوهشهــای مربــوط بــه طراحــی پروفایــل کاربــردی شــامل «پاشــازاده»
(« ،)1396نجـفزاده» (« ،)1396طاهــری ،رســتمی الت لیلــی و نــوروزی» (Wilson (2007) ،)1397

و ) Library of Congress (2010بــا نگــرش طراحــی پروفایــل کاربــردی بــرای مجموعــة کتابخانـهای

«دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی» یکســان (بافــت ســازمانی) بــوده اســت .همچنیــن ،در

تدویــن پروفایــل کاربــردی ایــن پژوهــش هماننــد پژوهشهــای )Stuempel et Wilson (2007
Digital Public Library of America (DPLA) (2014) ،Library of Congress (2010) ،al. (2009),

« ،Andrade and Baptista (2015),پاشــازاده» (« ،)1396نجــفزاده» ( )1396و «طاهــری ،رســتمی
الت لیلــی و نــوروزی» ( ،)1397و نظیــر آنهــا از تلفیقــی از اســتانداردهای فــرادادهای اســتفاده شــده

اســت .ایــن در حالــی اســت کــه پروفایلهــای کاربــردی تدوینشــده در پژوهشهــای Onyancha

) Bird et al. (2014), Keizer and Katz (2001و «بابایــی» ( )1397فقــط از یــک اســتاندارد فــرادادهای

اســتفاده نمودهانــد .یکــی دیگــر از قابلیتهــای پروفایلهــای کاربــردی ،امــکان طراحــی یــک
پروفایــل کاربــردی جامــع بــرای همــة انــواع اشــیای محتوایــی ماننــد پروفایــل کاربــردی مربــوط بــه

ثبــت فــرادادة پژوهــش حاضــر Stuempel et al. (2009), Manouselis (2007) ،و «طاهــری ،رســتمی

الت لیلــی و نــوروزی» ( ،)1397و یــا تدویــن پروفایلهــای کاربــردی بــرای هــر یــک از انــواع

اشــیای محتوایــی ماننــد ) Library of Congress (2010اســت.

بررســی یافتههــای پژوهشهــای مرتبــط نشــان میدهــد کــه تنــوع اشــیای محتوایــی موجــود

در ســازمانها و یــا بافــت موضوعــی خــاص یکــی از عوامــل تأثیرگــذار بــر روی تعــداد عناصــر
انتخابشــده بــرای طراحــی پروفایــل کاربــردی اســت .بهعنــوان نمونــه ،تعــداد عناصــر فــرادادهای

تعیینشــده در پژوهشهــای «نجــفزاده» (« ،)1396طاهــری ،رســتمی الت لیلــی و نــوروزی»
( )1397و ) Bird et al. (2014نســبت بــه پژوهــش کنونــی ،پژوهشهــای «بابایــی» ( )1397و Digital

) Public Library of America (DPLA) (2014محدودتــر اســت .همچنیــن ،در پژوهشهایــی کــه

بافــت ســازمانی مبنــای توســعة ثبــت فــراداده (و پروفایــل کاربــردی) بــوده ،در صــورت وجــود
نرمافــزار یکپارچــة مدیریــت اشــیای محتوایــی (ماننــد نرمافزارهــای کتابخانــهای) در ســازمان ،از

جملــه پژوهـش حاضــر ،و پژوهشهــای «پاشــازاده» ( )1396و «نجـفزاده» ( )1396امــکان انتخــاب
اســتاندارد فــرادادهای پایــه بــرای طراحــی پروفایــل کاربــردی محــدود بــوده اســت .ایــن در حالــی

اســت کــه پژوهشهایــی چــون ) Bird et al. (2014و «بابایــی» ( )1397از گزینههــای اســتاندارد
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بیشــتری برخــودار بودهانــد.

بررســی کلــی پژوهشهــای انجامشــده بــرای توســعه (طراحــی و پیادهســازی) ثبــت فــراداده

نشــان میدهــد کــه تمرکــز بیشــتر ایــن پژوهشهــا بــر روی اســتانداردهای فــرادادهای بــوده و کمتــر
بــه دیگــر انــواع اســتانداردها توجــه شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه بــرای مدیریــت بهینــة

دادههــا ،افــزون بــر اســتانداردهای فــرادادهای ،اســتفاده از دیگــر اســتانداردها ماننــد اســتانداردهای

محتوایــی ضــروری اســت .زیــرا اســتانداردهای محتوایــی ،چیســتی و چگونگــی درج ارزشهــای

عناصــر فــرادادهای را تعییــن مینماینــد .طراحــی ثبتهــای اســتانداردهای محتوایــی ماننــد ثبــت
اســتاندارد توصیــف و دسترســی بــه منبــع ،بیانگــر اهمیــت ایــن مطلــب اســت .طراحــی ثبتهــای

مشــترک فــرادادهای و محتوایــی بهمنظــور بهبــود و افزایــش اثربخشــی ابزارهــای مدیریــت دادههــا

بهعنــوان حــوزة جدیــد پژوهشــی پیشــنهاد میگــردد.

ســخن آخــر اینکــه ،مــرور یافتههــای پژوهــش حــوزة ثبــت فــراداده نشــان میدهــد کــه همــة

ســازمانها از جملــه کتابخانههــا و مراکــز اطالعاتــی بهمنظــور پاســخگویی بــه نیازهــای محلــی،

ســازگاری بــا ویژگیهــای بومــی بافــت هــدف ،پــردازش و فــرآوری دادههــا ،یکپارچهســازی

مخــازن دادهای ،میانکنشپذیــری بــا دیگــر سیســتمهای اطالعاتــی ،و نیــز حداکثــر بهــرهوری از
قابلیتهــای محیــط و رســانههای اطالعاتــی جدیــد بــه مدیریــت دادههــای خــود توجــه ویــژه نشــان

دادهانــد .طراحــی ثبتهــای فــرادادهای ،بهعنــوان بهتریــن ابــزار مدیری ـت نظاممنــد دادههــا ،و یــا
تدویــن پروفایلهــای کاربــردی بهعنــوان یکــی از اجــزای اصلــی ثبتهــای فــرادادهای بیانگــر ایــن
مطلــب اســت .بررســی بازخوردهــا و نظــرات منتشرشــده از ســوی بافتهــای ســازمانی و موضوعــی

کــه بــه طراحــی ثبــت فــراداده مبــادرت ورزیدهانــد ،و نیــز پژوهشهایــی کــه بــه اثربخشــی و

کارآمــدی ثبتهــای فــرادادهای یــا پروفایلهــای کاربــردی پرداختهانــد ،حاکــی از آن اســت

کــه گســترش ابزارهــای یادشــده مفیــد ارزیابــی شــده اســت (طاهــری و دیگــران 1394؛& Malta

 .)Baptista 2014گمــان م ـیرود ،بــا توجــه بــه جایــگاه راهبــردی کتابخانههــا و مراکــز اطالعاتــی،

همچنیــن اهمیــت روزافــزون مدیریــت دادههــا و فرادادههــا ،بهویــژه بــر مبنــای رویکــرد بافت-مــدار
در راســتای تأمیــن نیازهــای محلــی ســازمانی و میانکنشپذیــری بــا نظامهــای اطالعاتــی دیگــر
ســازمانها در عصــر کنونــی ،طراحــی و پیادهســازی ثبتهــای فــرادادهای بیــش از گذشــته مــورد

اقبــال واقــع شــود.
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فهرست منابع
بابایــی ،کبــری .1397 .طراحــی پروفایــل کاربــردی فــرادادهای بــرای توصیــف و ســازماندهی اســناد ســازمان اســناد ملــی
جمهــوری اســامی ایــران .پایاننامــه دکتــری ،دانشــگاه شــهید چمــران.

پاشــازاده ،کبــری .1396 .طراحــی پروفایــل کاربــردی فــرادادهای بــرای توصیــف اشــیای محتوایــی مؤسســة کتابخانــه و
مــوزة ملــک .پایاننامــة کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه شــهید بهشــتی.

صمیعــی ،میتــرا .1396 .راهبردهــای اجرایــی (پرمیــس) و کاربــرد آن در کتابخانههــای دیجیتالــی .فصلنامــه داخلــی
کنسرســیوم محتــوای ملــی .13-4 :)1( 26

طاهــری ،ســید مهــدی .1393 .پروفایــل کاربــردی تــاش بــرای بهینــه ســازی نظامهــای فــرادادهای .فصلنامــه داخلــی
کنسرســیوم محتــوای ملــی .9-4 :)4( 17

___ .1396 .سخنرانی در نشست مدیریت فراداده ،حسینه ارشاد( .دسترسی در .)1397/11/14
https://lahzenegar.com/play/gsxJv

___ ،ســهراب رســتمی الت لیلــی ،و یقعــوب نــوروزی .1397 .طراحــی پروفایــل کاربــردی فــرادادهای بــرای توصیــف
و ســازماندهی اشــیای محتوایــی پایگاههــای مرکــز تحقیقــات کامپیوتــری علــوم اســامی بــر اســاس اســتانداردهای

فــردادهای .فصلنامــه پژوهشهــای نظــری و کاربــردی در علــم اطالعــات و دانششناســی (زودآینــد).

___ ،ناهیــد گویلــی ،مریــم شــکفته ،و مریــم کازرانــی .1394 .رویکــرد بافتمــدار در طراحــی پروفایــل کاربــردی
فــرادادهای و توســعة وب معنایــی .فصلنامــه مطالعــات دانششناســی .57-54 :)5( 2

طاهــری ،ســیدمهدی ،ناهیــد گویلــی ،مریــم شــکفته ،و مریــم کازرانــی .1394 .رویکــرد بافتمــدار در طراحــی پروفایــل
کاربــردی فــرادادهای و توســعة وب معنایــی .فصلنامــه مطالعــات دانششناســی .57-54 :)5( 2

نجــفزاده ،مینــا .1396 .طراحــی پروفایــل کاربــردی فــرادادهای کتابخانــة دیجیتالــی مؤسســة فرهنگــی تبیــان نــور.
پایاننامــة کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه عالمــه طباطبائــی.
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ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻮﻳﻠﻲ ﻛﻴﻼﻧﻪ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1369داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در رﺷﺘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ
ﭘﺰﺷﻜﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪرس ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻓﺮاﻧﻤﺎي ﺛﺒﺖ ﻓﺮاداده ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ | ﮔﻮﻳﻠﻲ ﻛﻴﻼﻧﻪ و دﻳﮕﺮان
ﻋﻠﻢ3ﺳﻨﺠﻲ و ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
ﻫﻤﻜﺎري |دارد.
ﻓﺮاداده،شمارة
دورة | 34
از ﻧﺎﺷﺮان بهار 1398
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮادادهﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻓﺮاﻧﻤﺎي ﺛﺒﺖ ﻓﺮاداده ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ | ﮔﻮﻳﻠﻲ ﻛﻴﻼﻧﻪ و دﻳﮕﺮان
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در رﺷﺘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃ
ﻛﻴﻼﻧﻪ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1369داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻮﻳﻠﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮادادهﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ناهید گویلی کیالنه
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪرس ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎ
ﭘﺰﺷﻜﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
متولــد ســال  1369دارای مــدرک تحصیلــی کارشناســی ارشــد در رشــتة
از ﻧﺎﺷﺮان ﻫﻤﻜﺎري دارد .ﻓﺮاداده ،ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ و ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

کتابــداری و اطالعرســانی پزشــکی از دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی
اســت .ایشــان هماکنــون بهعنــوان مــدرس پایگاههــای اطالعاتــی بــا یکــی از

ناشــران همــکاری دارد.

پژوهشــی وی
فــراداده ،علمســنجی و پایگاههــای اطالعاتــی از جملــه عالیــق
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻮﻳﻠﻲ ﻛﻴﻼﻧﻪ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1369داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در رﺷﺘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ
ﭘﺰﺷﻜﻲـت.
ﭘﺰﺷﻜﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اسـ
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪرس ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ

اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺘﺎﺑﺪاري و
ارﺷﺪﻋﻠﻢدر رﺷﺘﺔ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﺪرك
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻮﻳﻠﻲ ﻛﻴﻼﻧﻪ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲدر رﺷﺘﺔ
دﻛﺘﺮي
ﻣﺪرك
 1357داراي
دارايﻣﺘﻮﻟﺪ
1369ﻃﺎﻫﺮي،
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي
از ﻧﺎﺷﺮان ﻫﻤﻜﺎري دارد .ﻓﺮاداده ،ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ و ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
طاهری
ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼ
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ـات و دان
ـم اطالعـ
ﻫﺎي علـ
رشـﻣـتة
ـریودر
دکتوـ
ـدرک
دارای مـ
1357
متولــد
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ
ﻋﻼﻳﻖ
ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎياز
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﺳﻨﺠﻲ
ﻋﻠﻢ
ﻓﺮاداده،
دارد.
ﻫﻤﻜﺎري
از
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي
ﻛﺎوش
ﻌﻨﺎﻳﻲ،
وب
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ
ﻓﺮاداده،
اﺳﺖ.
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ
ﻋﻼﻣﻪ
ﻧﺎﺷﺮانداﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ
از دانشــگاه آزاد واحــد علــوم تحقیقــات اســت .ایشــان هماکنــون اســتادیار

دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي ﻃﺎﻫﺮي ،ﻣﺘﻮﻟﺪ  1357داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ
گــروه علــم اطالعــات و دانششناســی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی اســت.
و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃ
فـراداده ،سیسـتمها و وب معنایـی ،موتورهـای کاوش و کتابخانههـای دیجیتالی
ﻓﺮاداده ،ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و وب ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ،ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻛﺎوش و ﻛﺘ
اﺳﺖ.
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ
ﻣﻪ
داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ازﻋﻼ
1357اسـت.
وی
عالیق
جمله
داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت
پژوهشـیﻟﺪ
ﻃﺎﻫﺮي ،ﻣﺘﻮ
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
ﺷﻨﺎﺳﻲازازﺟﻤﻠﻪ
دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺖ.
ﻋﻼﻳﻖواﺣﺪ ﻋﻠﻮم
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
و داﻧﺶ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲشکفته
داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ مریم
اﺳﺖ .ﻓﺮاداده ،ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و وب ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ،ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻛﺎوش و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي
اﺳﺖ.
وي
دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
متولــد  1351دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری کتابــداری و اطالعرســانی از

ـان در حـ
دﻛﺘﺮياســت .ایشـ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲــامی
ـگاه آزاد اس
داراي دانشـ
تحقیقــات
ـد،علﻣﺘــوم
ﻣﺮﻳﻢ واحـ
حاضـازـر واﺣـﺪ
اﻃـﻼعـالرﺳـﺎﻧﻲ
ﻛﺘﺎﺑﺪاري و
ﻣﺪرك
ﻮﻟﺪ و1351
ﺷﻜﻔﺘﻪ
ـومدﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋ
ﻣﺪرك
 1357داراي
رسﻟﺪ
ﻣﺘﻮ
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي ﻃﺎﻫﺮي،
دانشــگاه علـ
اطالع
عضــو هیئــت علمــی گــروه کتابـ
ﻛﺘﺎﺑــﺪاري و
ـکیــﻲ ﮔــﺮوه
ـانیﻫﻴﺌـپزشﺖـ ﻋﻠﻤ
ﻋﻀـــﻮ
ـداری وﺣﺎﺿــﺮ
در ﺣــﺎل
ﻋﻠــﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت داﻧﺸــﮕﺎه آزاد اﺳــﻼﻣﻲ اﺳــﺖ .اﻳﺸــﺎن
اســت.
آزادبهشــتی
داﻧﺸﮕﺎهشــهید
و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از پزشــکی
ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ
واﺣﺪ
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ وﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷـﻜﻲ از
اﻃـﻼعووی
عالیق
پزشکی
اطالعات
وبازیابی
سنجی
عل
است.واﺣـﺪ
رﺳـﺎﻧﻲ
ﻛﺘﺎﺑﺪاريازو
دﻛﺘﺮي
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﺪرك
1351مداراي
داﻧﺸﮕﺎهﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻜﻔﺘﻪ،
ﻛﺎوش و
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي
ﻌﻨﺎﻳﻲ،
وبازﻣ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ
ﻓﺮاداده،
اﺳﺖ.
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ
مطالعاتﻣﻪ
ﻋﻼ
داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ
رﺳـﺎﻧﻲ
اﻃـﻼع
ﻛﺘﺎﺑﺪاري و
دﻛﺘﺮي
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﺪرك
داراي
1351
ﻮﻟﺪ
ﺷﻜﻔﺘﻪ ،ﻣﺘ
ﻣﺮﻳﻢ
ﻋﻼﻳﻖ وي
اﺳﺖ.داﻧﺸــﮕﺎه آزاد اﺳــﻼﻣﻲ اﺳــﺖ .اﻳﺸــﺎن در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﻋﻀــﻮ ﻫﻴﺌـﺖ ﻋﻠﻤــﻲ ﮔــﺮوه ﻛﺘﺎﺑــﺪاري و
ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت
ﻋﻠــﻮم و
اﺳﺖ.
وي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻋﻼﻳﻖ
ﺟﻤﻠﻪ
از
دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
ﻋﻀـازـﻮ ﻫﻴﺌـﺖ ﻋﻠﻤــﻲ ﮔــﺮوه ﻛﺘ
ﺣﺎﺿــﺮ
ﺳﻨﺠﻲدر ﺣـ
ﻋﻠﻢــﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتاﻳﺸ
اﺳﺖ.اﺳــﺖ.
ـﻼﻣﻲ
ﺷﻬﻴﺪاﺳـ
آزاد
ـﮕﺎه
ـ
داﻧﺸ
ـﺎت
ـ
ﺗﺤﻘﻴﻘ
و
ـﻮم
ﻋﻠـ
ﭘﺰﺷـﻜﻲ
ـﺎلاﻃﻼﻋﺎت
وﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻋﻠﻮم
داﻧﺸﮕﺎه
ﭘﺰﺷﻜﻲ
رﺳﺎﻧﻲ
اﻃﻼع
مریم کازرانی
ﻋﻼﻳﻖ وي اﺳﺖ.
ﺳﻨﺠﻲ ووﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﭘ
اﺳﺖ.
ﺑﻬﺸﺘﻲ
تحصیلــی ﺷﻬﻴﺪ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻢرســاني
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتاطالع
كتابــداري و
رشــتة
دکتــری در
مــدرک
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ دارای
هماکنــون اســتادیار گــروه كتابــداري و اطالعرســاني پزشــكي دانشــكدة
ﻋﻼﻳﻖ وي اﺳﺖ.
پيراپزشــكي دانشــگاه علــوم پزشــكي شــهيد بهشــتي اســت.

ارزيابيهــاي علمــي و روششناســی پژوهــش در كتابــداري و اطالعرســاني،

و ســواد ســامت از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.

اﺳـﺘﺎدﻳﺎر ﮔـﺮوه
ﻫـﻢاﻛﻨـﻮن
رﺳـﺎﻧﻲ و
1351و اﻃـﻼع
ﻛﺘﺎﺑـﺪاري
ﻣﺮﻳﻢدﻛﺘـﺮي
ﻣﺮﻳﻢ ﻛـﺎزراﻧﻲ ،داراي ﻣـﺪرك ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ
دﻛﺘﺮي ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃـﻼعرﺳـﺎ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﺪرك
داراي
رﺷـﺘﺔﻮﻟﺪ
ﺷﻜﻔﺘﻪدر ،ﻣﺘ

ﻫـﺎياﺳـﺘﺎدﻳﺎر ﮔـﺮوه
اﻛﻨـﻮن
اﺳـﺖو .ﻫـﻢ
رﺳـﺎﻧﻲ
اﻃـﻼع
ﻛﺘﺎﺑـﺪاري و
رﺷـﺘﺔ
دﻛﺘـﺮي در
اﻃﻼعداراي
ﻛـﺎزراﻧﻲ،
ﻣﺮﻳﻢ
ارزﻳـﺎﺑﻲ
ﺑﻬﺸـﺘﻲ
ﺷـﻬﻴﺪ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ
داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻣـﺪرك داﻧﺸﻜﺪة
رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻛﺘﺎﺑﺪاري و
ﻋﻠــﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت داﻧﺸــﮕﺎه آزاد اﺳــﻼﻣﻲ اﺳــﺖ .اﻳﺸــﺎن در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﻋﻀــﻮ ﻫﻴﺌـﺖ ﻋﻠﻤــﻲ ﮔــﺮوه
ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪة ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ اﺳـﺖ .ارزﻳـﺎﺑﻲﻫـﺎي
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ وﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت
وي اﺳﺖ
ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻼﻳﻖ
داراي.ﻣـﺪرك ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ دﻛﺘـﺮي در رﺷـﺘﺔ ﻛﺘﺎﺑـﺪاري و اﻃـﻼعرﺳـﺎﻧﻲ و ﻫـﻢاﻛﻨـﻮن اﺳـﺘﺎد
ﻛـﺎزراﻧﻲ،
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ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪة ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ اﺳـﺖ .ارزﻳ

