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چڪیده

اهداف پژوهش :هدف اصلی پژوهش حارض ،شناخت امکان ایجاد فهرستگان
مجازی در آرشیوهای دیداری -شنیداری سازمان صداوسیامی جمهوری اسالمی
ایران در شهر تهران است.
روش /رویکرد پژوهش :پژوهش حارض به روش پیامیشی توصیفی انجام شده و
جامعۀموردمطالعه 20آرشیودیداری–شنیداریسازمانصداوسیامیجمهوری
اسالمی ایران در شهر تهران است .ابزار پژوهش ،پرسشنامۀ محقق ساخته است.
برایگردآوریاطالعاتازدوپرسشنامۀمجزابرایمدیرانوآرشیویست-کتابداران
استفاده شده است .تعداد مدیران  20نفر و تعداد آرشیویست -کتابداران و
کارمندان آرشیو  122نفر میباشند .روایی پژوهش حارض صوری است و برای
محاسبۀ پایایی درونی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است ،که
میزان آن  0/75است.
یافتههای پژوهش :منابع آرشیوی در حد متوسط سازماندهی شدهاند46/9 .
درصدکارکنانبافهرستگانمجازیآشناییدارندومیزانآشناییآنهاباسازماندهی
منابع آرشیوی در حد متوسط است 59/2 .درصد از نرمافزار گنجینه استفاده
میکنند.تبادلاطالعاتکتابشناختیدربینآرشیوهادرحدمتوسطاست52/9.
درصد مدیران بودجۀ آرشیوها را ناکافی میدانند 82/4 .درصد مدیران معتقدند
که سیاست خاصی برای ایجاد فهرستگان در آرشیوها وجود ندارد .بهعقیدۀ
 68/8درصد مدیران هیچ سیاستی برای اشرتاک منابع در بین آرشیوها پیش بینی
نشده است .بیشرت مدیران معتقدند فیلم بهعنوان مهمترین منبع بهرت است در
فهرستگانمجازیقرارمیگیرد.
نتیجهگیری :تقریباً نیمی از کتابداران تدوین اصطالحنامهای مختص منابع
آرشیوی را الزم میدانند .در بیشرت از نیمی از آرشیوها از قواعد فهرستنویسی
انگلوامریکن برای فهرستنویسی منابع استفاده میشود .در بیشرت آرشیوها از
ردهبندی روسو استفاده میشود .کمرت از نیمی از کتابداران با فهرستگان مجازی
و بیش از نیمی از آنها با منایهسازی آشنایی دارند .بیش از نیمی از مدیران ،بودجۀ
ساالنه آرشیو را ناکافی میدانند .بیشرت کتابداران از نرمافزار گنجینه استفاده
میکنند .بیشرت مدیران معتقدند که سیاست خاصی برای ایجاد فهرستگان در
آرشیوها وجود ندارد .بیشرت کتابداران معتقدند تبادل اطالعات کتابشناختی
تااندازهای بین آرشیوها وجود دارد .بیشرت آرشیوها تهیۀ تجهیزات فنی(اعم از
رسور ،رایانه ،اجارۀ خط ،و شبکۀ داخلی نرمافزار کتابخانه) را بهعنوان اولویت
نخستبرایایجادفهرستگانمجازیانتخابکردهاند.بنابراین،ایجادفهرستگان
مجازی از نظر امکانات نیروی انسانی و فیزیکی تقریباً مطلوب ،ولی از نظر
امکانات نرمافزاری و سیاستگذاری نامطلوب است.

ڪلیدواژهها
فهرستگان /فهرستگان مجازی /آرشیو دیداری -شنیداری /امکان سنجی

مطالعاتآرشیوی
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امکانسنجیایجادفهرستگانمجازیدر
آرشیوهای دیداری – شنیداری سازمان صدا و
سیامی جمهوری اسالمی ایران در شهر تهران
فهیمه بابالحوائجی | 1نسرین کاید

2

مقدمه و بیان مسئله

عواملی مانند تقاضای روزافزون کاربر ،دسترسی آسان به امکانات ،نسخهبرداری از
کتابخانهها و آگاهی کلی عموم مردم دربارة نیاز به منابع ،عواملی هستند که به روشی
غیرمستقیم به اشتراکی شدن منابع کمک میکنند .پیشرفتهای سریع بهوجود آمده در
فناوری اطالعات به تعداد محصوالت ،فناوریها ،و خدمات اطالعاتی پیشرفته منتهی
شدهاند که میتوان آنها را بهمنظور دستیابی به هدف شبکهسازی ،بهخوبی توسط جامعة
کتابداری آماده کار نمود(چادهاری .)1388، 3یکی از خدمات اشتراک منابع ایجاد فهرستگان
در دنیای مجازی کنونی ،فهرستگان مجازی است.
با استفاده از فهرستگانها ،همة افراد اعم از مراجعهکننده یا کتابدار از محل همه یا
بخشی از مدارک موجود در کتابخانهها اعم از چاپی ،خطی ،دیداری و شنیداری ،فیلم،
ریزفیلم ،نقشه ،و نرمافزار مطلع میشوند (قنبری پور.)۱۳۷۸ ،
فهرستگانهای مجازی ،از نظر ماهیت ،با فهرستگانهای سنتی تفاوت ندارند؛ ولی
فهرستگان سنتی سیاههای از رکوردهای تلفیق شدة منابع و پیوستی از کتابخانههای دارای
آن منابع است ،و فهرستگان مجازی گروه هایی بههم متصل از فهرستهای جداگانة
کتابخانههاست که جستوجو در آن بر پایة یک رابط کاربر واحد صورت میگیرد
و براین اساس استوار است که کاربر نیاز ندارد بداند که فهرستهای جداگانهای را
جستوجومیکند ،زیرا نتایج حاصل ،همان سیاههای واحد از رکوردها و اطالعات در

 .1دانشیار کتابداری و اطالعرسانی دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد علوم
و تحقیقات تهران ،ایران
f.babalhavaeji@gmail.com
 .2دانش آموختۀ کارشناسی ارشد
کتابداری و اطالعرسانی
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و
تحقیقات تهران  ،تهران ،ایران
(نویسندۀمسئول).
nasrinkaid@yahoo.com
3. Chaudhary
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4. Breeding
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مورد مکانهایی است که مدرک را نگهداری میکنند(گولد.)1999 ،1
فهرستگان مجازی ،نوعی نظام خودکار برای جستوجوی محتویات دو یا بیش
از دو فهرست کتابخانهای مجزا از یکدیگر است که در آن از استاندارد زد 2 39/50یا
مکانیسمهای دیگری برای توزیع جستوجو و بازیابی استفاده میشود و درآن رکوردهای
فهرست در یک پایگاه دادة منفرد یا مکان فیزیکی گردآوری شدهاند (ریتز.)2006 ،3
فهرستـگانهایمجازی ،نه تنها اطالعات کتابشناختـی منابع را ارائـه میکنند ،بلکه
وضعیت گردش نسخـههای هر منبـع را با اطالعـات دقیق محل نگهـداری نمایش
میدهند(بریدینگ.)2000 ،4
آرشیوهای سازمان صدا و سیما ،بهعنوان گستردهترین آرشیوهای دیداری – شنیداری،
که در مقیاسی عظیم و ب ه صورت پویا در ایران فعالیت دارند؛ حافظ گنجینة عظیمی از اسناد
صوتی و تصویری هستند که پیوسته در برنامهسازی ،تولید ،پخش ،تحقیق ،الگوبرداری ،و
فروش مورد استفاده قرار میگیرند .مأموریت اصلی این آرشیوها ،گردآوری و نگهداری
مواد آرشیوها و کتابخانهها و اطالعات مربوط به آنها به روش علمی و ارائة خدمات و
اطالعات به موقع و صحیح به درخواستکنندگان طبق ضوابط و مقررات است.
شرایط حاضر در آرشیوها به این صورت است که برنامهریزان سازمان ،طبق ضوابط
آرشیوها و خطمشیهای سازمان به عضویت آرشیوها درآمده یا با معرفینامه از واحد
خود ،براساس نیازشان از منابع و خدمات آرشیوها استفاده میکنند .لذا میتوان گفت که
محدودیتهایی برای تهیهکنندگان و برنامهریزان در مکانیابی منابع مورد نظرشان وجود
دارد .بههمین منظور ،وجود نوعی فهرستگان مجازی برای آگاهی برنامهریزان از محل منابع
در آرشیوها ضروری است.
در آرشیوهای دیداری -شنیداری سازمان مذکور هریک از آرشیوها بهطور جداگانه
نرمافزار خاص خود را تهیه کرده و ورود اطالعات میکنند ،این مسئله موجب اتالف منابع
انسانی و مالی فراوان شده و یکدستی در سازماندهی منابع را نیز کاهش میدهد ،تولید دوبارة
مواد سرمایههای گزافی را ایجاب میکند که میتواند در تولید سایر موارد صرف گردد.
لذا وجود یک فهرستگان مجازی که مجموعة رکوردهای اطالعاتی مختلف در آرشیوهای
دیداری -شنیداری را بهصورت درهمکرد و با رابط کاربری واحد جمعآوری کند و پایگاه
اطالعاتی جامعی را تشکیل دهد ،ضروری است .بهاینترتیب ،با ایجاد فهرستگان مجازی
کاربران آرشیوهای مذکور اعم از تهیهکنندگان ،برنامهریزان ،و پژوهشگران میتوانند بهصورت
یکپارچه از منابع دیداری – شنیداری استفاده کنند.
هدف پژوهش حاضر ،شناخت امکان ایجاد فهرستگان مجازی با توجه به عوامل
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انسانی ،عملیاتی ،و فنی در آرشیوهای دیداری – شنیداری سازمان صدا وسیمای جمهوری
اسالمی ایران در شهر تهران است.

روششناسیپژوهش

روش پژوهش حاضر پیمایشی توصیفی است .در این پژوهش ،از دو پرسشنامه محققساخته
استفاده شده است ،یکی برای مدیران و دیگری برای آرشیویست -کتابداران .روایى این
پرسشنامهها صورى است و پایایى آنها بهكمك آلفاى كرونباخ محاسبه گردید و میزان آن./75
بهدست آمد.
در این پژوهش ،تعداد  20آرشیو دیداری – شنیداری سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران ،که مستقر در شهر تهران هستند ،مورد بررسی قرارگرفته است.
جامعة مورد مطالعه دراین پژوهش شامل  142نفر و از دوگروه مدیران و آرشیویست
– کتابداران تشکیل شده است ،که از این میان  115نفر به پرسش پرسشنامه ها به طور
کامل پاسخ دادند ،بنابراین ،نرخ پاسخگویی به پرسشها به طور کل  80/98درصد است.

پیشینۀپژوهش

پژوهشهای داخلى و خارجی در حوزة امکانسنجی فهرستگانها ،که امکانات نیروی
انسانی ،فنی و نرمافزاری و مالی را مورد بررسی قرار دادهاند ،از آن جمله میتوان به
پژوهش رادمهر( ،)1384حاجی عزیزی ( ،)1387موسوی چلک( ،)1388ویلیامز و مک
الری ،)1977(1استابلی ،بول و کید ،)2001(2پریس و تامسون )2001(3اشاره کرد.
سایر پژوهشها به موضوعهایی نظیر ایجاد فهرستگان ملی فهرستگان التین(قنبری
پور ،)1377،تمركز یا عدم تمركز فهرستنویسی در آرشیوهای دیداری -شنیداری سازمان صدا
و سیمای جمهوری اسالمی ایران (خراسانچی ،)1380،طرحهای اشتراك منابع(نظری،1380،
میسینگهام ،)2007،4فهرستنویسی تعاونی(پانیدو ،1996، 5خالدی ،)1389،اجرای استراتژیكی
فنـاوری زد ( 39/50سی .یو .آر .ال ،)1998 ،6بازیابـی اطالعـات در فهرستـگانهای
پیوسته(سابراهمانیام ،)1998 ،7فهرستگانهای كوپك 8و کارینس(9هارتلی و بوث)2006 ،
پرداختهاند.

شهایپژوهش
پرس 

 .1وضعیت سازماندهی منابع آرشیوهای دیداریوشنیداری مورد پژوهش جهت ایجاد
فهرستگان مجازی چگونه است؟

1. Williams and Maclaury
2. Stubley,Bull&kidd
3. Preece& Thompson
4. Missingham
5. Pinedo
6. Consortium of University and
)Research Libraries (CURL
Subrahmanyam
7. COPAC
8. Carins
9. Hartley and Booth
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.2وضعیت نیروی انسانی آرشیوهای دیداریو شنیداری مورد پژوهش برای ایجاد
فهرستگان مجازی چگونه است؟
 .3وضعیت امکانات فنی ،نرمافزاری و شبکهای در آرشیوهای دیداری و شنیداری
مورد پژوهش برای ایجاد فهرستگان مجازی چگونه است؟
 .4سیاستگذاری مدیریتی آرشیوهای دیداریو شنیداری مورد پژوهش جهت ایجاد
فهرستگان مجازی چگونه است؟

یافتههایپژوهش
ردیف

جدول 1

وضعیتسازماندهیمنابعآرشیوی

بیشرتیندرصد

کمرتیندرصد

گویه

1

لزوم تدوین اصطالحنامۀ منابع آرشیوی

49

2

2

نگهداری انواع منابع آرشیوی

75

12/5

3

میزانسازماندهیمنابعآرشیوی

43/8

6/3

4

میزانمنابعآرشیویفهرستنویسیتوصیفیشده

80

20

5

میزانمنابعآرشیویفهرستنویسیتحلیلیشده

38/5

7/7

6

انواعقواعدفهرستنویسیمنابعآرشیوی

58/3

16/7

7

انواع رده بندی منابع آرشیوی

76/9

7/7

8

منایهسازیمحتوایمنابعآرشیوی

56/3

43/8

9

میزان منایهسازی محتوای منابع آرشیوی

47/5

5/88

10

میزاناستانداردسازیکلیدواژههایمنتخب

63/6

9/1

11

زبان مورد استفاده در منایهسازی

40

20

12

ابزارهای استاندارد سازی کلیدواژههای منایهسازی شده

62/5

37/5

چنانچه در جدول  1مشاهده میشود  49درصد کتابداران تدوین اصطالحنامة منابع
آرشیوی را الزم میدانند .در  75درصد آرشیوها فیلم نگهداری میشود 58/3.درصد
از قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن استفاده میکنند 76/9.درصد از ردهبندی روسو
استفاده میکنند 40.درصد آنها ازهر دو زبان کنترل شده و کنترل نشده در نمایهسازی
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استفاده میکنند 62/5 .درصد آنها از اصطالحنامه اصفا برای استانداردسازی کلیدواژههای
نمایهسازی شده استفاده میکنند.
بیشرتیندرصد

کمرتیندرصد

گویه

ردیف
1

آشناییبافهرستگانمجازی

46/9

1

2

آشنایی با منایه سازی

76/5

8/2

3

آشنایی با نرم افزارهای کتابداری

72/4

3/1

4

میزان استفاده از رسعنوانهای موضوعی فارسی برای منایهسازی

35/7

10/2

5

آشنایی با فراداده

72/5

8/2

6

آشنایی با سازماندهی منابع آرشیوی

45/9

2

7

آموزش آشنایی با سازماندهی منابع آرشیوی

91/7

8/3

8

آموزش موارد رضوری برای ایجاد فهرستگان

78/1

----

9

میزان آموزشهای ضمن خدمت درخصوص ایجاد فهرستگان

72/5

3/1

جدول 2

وضعیتنیرویانسانیآرشیوها

برای پاسخ به پرسش دوم پژوهش که بیشتر اطالعات آن از پرسشنامه کتابداران
گردآوری شده ،جدول  2طراحی شده است 46.نفر( 46/9درصد) از کتابداران تااندازهای
با فهرستگان مجازی آشنایی دارند .میزان آشنایی 75نفر( 76/5درصد) با نمایهسازی و
آشنایی  71نفر( 72/4درصد) با نرمافزارهای کتابداری ،همچنین آشنایی آنها بافراداده71
نفر( 72/5درصد) به میزان زیاد و تااندازهای است و آشنایی با سازماندهی منابع آرشیوی
 45/9درصد است75 .نفر(  78/1درصد) آموزش آشنایی با نرمافزارهای کتابداری را برای
ایجاد فهرستگان ضروری میدانند.
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جدول 3

وضعیت امکانات فنی و نرم افزاری آرشیوها

گویه

بیشرتین درصد کمرتیندرصد

1

نرمافزارهایمورداستفاده

59/2

2

2

میزان رضایت کارکنان از نرمافزارهای مورد استفاده

54/1

1

3

رسعت دسرتسی به اینرتنت

55/1

6/1

4

میزانقطعیشبکه

34/7

5/1

5

میزان امکان دسرتسی به آرشیوها از طریق شبکۀ محلی و اینرتنت

5/1

73/5

6

میزان تبادل اطالعات کتابشناختی در بین آرشیوها

93/9

1

7

شبکه بودن نرمافزار آرشیو

56/3

43/8

8

تعداد رایانههایی که نیاز به ارتقا دارند

70/6

5/9

9

وجود امکاناتی از قبیل رسورها وسوپروایزرها برای متمرکز کردن اطالعات
در یکجا

68/8

31/3

10

وجود پروتکلی برای تبادل اطالعات بین آرشیوهای داخلی

23/5

76/6

11

بررسی ارتباط شبکه آرشیوها با شبکههای داخل سازمان

11/8

88/2

12

بررسی ارتباط شبکه آرشیوها با شبکههای داخل کشور

---

100

13

بررسی ارتباط شبکه آرشیوها با شبکههای خارج کشور

5/9

94/1

14

وجود موتورکاوشی برای ایجاد فهرستگان بین شبکه داخلی

23/5

76/5

در پاسخ به پرسش سوم پژوهش که اطالعات آن ،هم از پرسشنامه مدیران و هم
پرسشنامه کتابداران گردآوری شده است و با توجه به جدول  3یافتههای زیر بهدست آمد.
 59/2درصد کتابداران از نرمافزار گنجینه استفاده میکنند .میزان رضایت آنها از
نرمافزار مورد استفاد ه  54/1درصد است 55/1 .درصد میزان سرعت دسترسی به اینترنت
را مناسب میدانند .در طول روز ،میزان قطعی شبکه حداقل و حتی بدون قطعی است.
امکان دسترسی به آرشیوها از طریق شبکة محلی و اینترنت 5/1درصد است .بیشتر
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کتابداران ( 93/9درصد) معتقدند تا اندازهای تبادل اطالعات کتابشناختی در بین آرشیوها
وجود دارد 56/3 .درصد معتقدند نرمافزار آرشیوتحت شبکه است 70/6 .درصد رایانه
ها نیاز به ارتقا دارند .نظر  68/8درصد مدیران این است که امکاناتی از قبیل سرورها
وسوپروایزرها برای متمرکز کردن اطالعات در یکجا وجود دارد.
 23/5درصد مدیران معتقدند پروتکلی برای تبادل اطالعات بین آرشیوهای داخلی
وجود دارد .بیشترین پاسخگویی به وجود ارتباط شبکه آرشیوها با شبکههای داخل سازمان
( 11/8درصد ) و وجود ارتباط شبکة آرشیوها با شبکه های خارج کشور ( 5/9درصد )
است.
بیشرتیندرصد

کمرتیندرصد

گویه

ردیف
1

وجود سیاستگذاری خاص برای منایهسازی منابع

66/7

33/3

2

وجود سیاستگذاری خاص جهت ایجاد فراداده

56/3

43/8

3

بررسی موانع و مشکالت ایجاد فهرستگان مجازی

62/5

18/8

4

بررسی میزان بودجه ساالنه آرشیو

47/1

52/9

5

اهم موارد برای ایجاد فهرستگان مجازی

70/6

9/5

6

وجود سیاست خاصی برای ایجاد فهرستگان در آرشیوها

17/6

82/4

7

سیاستگذارانآرشیوها

41/2

29/4

8

میزان استفاده از کتابداران در سیاستگذاری

75/1

12/5

9

میزان آشنایی مدیران با مدیریت رکوردها در محیط فهرستگان

53

17/6

10

وجود سیاستهایی برای اشرتاک منابع در آرشیوها

31/3

68/8

11

سطح موافقت با اشرتاک منابع در آرشیوها

56/3

6/3

12

میزان موافقت مدیران با همکاری آرشیو با سایر آرشیوها

52/9

23/5

13

میزان موافقت مدیران با سازماندهی اشرتاکی

70/6

9/5

14

میزانسازماندهیاشرتاکیآرشیوها

11/8

41/2

15

آمادگی آرشیو مربوطه به عنوان سازمان هامهنگ کننده

29/4

70/6

16

اولویت بندی منابع برای قرارگرفنت در فهرستگان

33/3

7/6

جدول 4

وضعیتسیاستگذاریآرشیوها
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اطالعات مربوط به پرسش چهارم که از پرسشنامه مدیران گردآوری شده است و با
توجه به جدول  4بدین صورت تحلیل میشود که :بیشترین پاسخگویی در مورد موانع و
مشکالت ایجاد فهرستگان مجازی مربوط به  10نفر( 62/5درصد) است که آشنا نبودن با
روشهای سازماندهی اطالعات را به عنوان اولویت نخست انتخاب کردهاند 8 .نفر(47/1
درصد) میزان بودجة آرشیو را کافی میدانند 12 .نفر( 70/6درصد) تهیة تجهیزات فنی(اعم
از سرور ،کامپیوتر ،اجارة خط ،و شبکة داخلی نرمافزار کتابخانه) را بهعنوان اولویت نخست
برای ایجاد فهرستگان مجازی برگزیده اند7.نفر( 41/2درصد) سیاستگذاران آرشیوها
را مدیران ارشد و میانی و کتابداران تلقی کردهاند 9 .نفر( 56/3درصد) با فهرستنویسی
توصیفی و تحلیلی منابع در آرشیوها موافق هستند .بیشترین پاسخگویی در مورد میزان
موافقت مدیران با سازماندهی اشتراکی(فهرستنویسی ،رده-بندی ،نمایهسازی) بهصورت
متمرکز مربوط به  12نفر( 70/6درصد) است که گزینة «زیاد» و «تااندازهای» را انتخاب
کردهاند 5.نفر( 33/3درصد) فیلم را بهعنوان اولویت نخست منابعی انتخاب کردهاند که
بهتر است اطالعات آن در فهرستگان مجازی قرار گیرد.

نتیجهگیری

تقریب ًا نیمی از کتابداران ( 49درصد) تدوین اصطالحنامهای مختص منابع آرشیوی را الزم
میدانند ،که با پژوهش قربانی( )1373همسویی دارد که نتیجه گرفته است همه مراکز
آرشیوی شهرتهران ازاصطالحنامه بهره میبرند .اصطالحنامهها از ابزارهای ارزشمندی
هستند که موجب ایجاد یکدستی در نمایهسازی و استانداردسازی در انتخاب کلیدواژهها
میشوند و شاید بههمین دلیل تدوین اصطالحنامههایی مختص منابع آرشیوی میتواند
در ایجاد فهرستگان راهگشا باشد ،ولی این کار مستلزم وجود زیر ساختهای الزم مانند
گروههای متخصص واژهگزین و مدیریت اصطالحنامهسازی است .در بیش از نیمی از
آرشیوها ( 75درصد ) فیلم نگهداری میشود 43/8 .درصد منابع آرشیوی به میزان باالی
 80درصد سازماندهی شدهاند 40 .درصد از منابع به میزان باالی  80درصد و 40درصد
بین  60تا  79درصد فهرستنویسی توصیفی شدهاند 38/5 .درصد از منابع به میزان کمتر
از  20درصد فهرستنویسی تحلیلی شدهاند .خراسانچی( )1380بیان کرده است که عدم
دستورالعمل مکتوب در زمینة چگونگی فهرستنویسی سبب نابسامانی در امر فهرستنویسی
در آرشیوهای دیداریو شنیداری سازمان صدا و سیما موجود در شهر تهران شده است.
دربیشتر از نیمی از آرشیوها ( 58/3درصد) از قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن برای
فهرستنویسی منابع استفاده میشود .در بیشتر آرشیوها( 76/9درصد) ا ز ردهبندی روسو
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استفاده میشود .خالدی( ،)1389درکتابخانههای مورد پژوهش خود نتیجه گرفته است که
بهمنظور ایجاد یکدستی از ردهبندی کنگره استفاده میشود.
بیش از نیمی از آرشیوها ( 56/3درصد) محتوای منابع آرشیوی را نمایهسازی
نمیکنند و  47/5درصد محتوای منابع آرشیوی را به میزان کمتر از  20درصد نمایهسازی
میکنند .یکی از وجوهی که آرشیوها را از کتابخانهها متمایز میکند ،سازماندهی اسناد
ِ
سازی فقط حدود  20درصد از محتوای منابع آرشیوی،
از طریق نمایهسازی است .نمایه
بیانگر عدم انجام رسالت اصلی این آرشیو است ،زیرا درصورت عدم نمایهسازی چگونه
میتوان انتظار داشت منابع بازیابی شوند یا چگونه میتوان فهرستگان -حتی دستی -برای
منابع این آرشیو تهیه کرد .معتمدی( ،)1375در مقالهای بیان میکند که نمایه مهمترین ابزار
در نظامهای بازیابی اطالعات و كلید اساسی برای دستیابی به اطالعات مندرج در منابع
اطالعاتی است .بیشترین حد کلیدواژههایی که به هر منبع اطالعاتی تعلق میگیرد33/3
درصد است و به بیشتر کلیدواژهها ( 70درصد) جاینما اختصاص داده میشود و بیشتر از
نیمی( 63/6درصد) از کلیدواژههای منتخب استانداردسازی میشوند.
 40درصد آرشیوها از هردو زبان کنترل شده و کنترل نشده استفاده میکنند .خالدی
( ،)1389نتیجه گرفته است که کتابخانههای مراکز و مؤسسههای آموزشی تحت پوشش
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از زبان ترکیبی(کنترل شده و کنترل نشده)
استفاده میکنند.
بیشتر از نیمی از آرشیوها ( 62/5درصد) ،برای استانداردسازی کلیدواژههای نمایهسازی
شده از اصطالحنامة اصفا استفاده میکنند.
کمتر از نیمی از کتابداران ( 46/9درصد) با فهرستگان مجازی و ( 76/5درصد) با
نمایهسازی آشنایی دارند .هارتلی و بوث ( )2006هم نتیجه گرفتهاند که برخی كاربران
بالقوه كتابخانهها ،هنوز آگاهی بسیار اندكی از وجود فهرستگانها دارند.
کمتر از نیمی از کتابداران ( 35/7درصد) در حد متوسط به پائین از سرعنوانهای
موضوعی فارسی برای نمایهسازی استفاده میکنند.
بیش از نیمی از کتابداران ( 72/4درصد) بهمیزان زیاد و تااندازهای با نرمافزارهای
کتابداری آشنایی دارند .حاجیزینالعابدینی( ،)1390بیان میدارد که امروزه نرمافزارهای
کتابخانهای ،مهمترین ابزار ذخیره و بازیابی اطالعات در تمامی کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی است .بیشتر کتابداران ( 72/5درصد) با فراداده آشنایی دارند .کمتر از نیمی از
کتابداران ( 45/9درصد) با سازماندهی منابع آرشیوی آشنایی زیادی دارند.
بیشتر افراد ( 91/7درصد) در زمینة سازماندهی منابع آرشیوی آموزش دیدهاند و بیشتر
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افراد( 78/1درصد) آشنایی با نرمافزارهای کتابداری را برای ایجاد فهرستگان ضروری میدانند.
میزان آموزشهای ضمن خدمت درخصوص ایجاد فهرستگان کارکنان در حد
متوسط( 63/3درصد) است .منصوری و پشوتنیزاده( ،)1386معتقدند کارکنان برای
داشتن کارآیی باالتر نیازمند آموزش مداوم ضمن خدمت میباشند تا سطح دانش آگاهی
و مهارتهای فنی ،حرفهای ،و شغلی خود را ارتقا دهند.
بیشتر کتابداران ( 59/2درصد) از نرمافزار گنجینه استفاده میکنند .موسوی چلک
( ،)1389در پژوهش خود نتیجه گرفته در بیشتر کتابخانههای مورد مطالعه از نرمافزار پارس
آذرخش استفاده میشود.
بیشتر از نیمیاز کتابداران ( 54/1درصد) معتقدند که نرمافزار مورد استفاده در حد
متوسط پاسخگوی نیاز آنها درخصوص سازماندهی اطالعات است.
سرعت دسترسی به اینترنت از نظر بیشتر کتابداران مناسب ( 55/1درصد) است و در
طول روز میزان قطعی شبکه حداقل ( 34/7درصد) یا بدون قطعی است.
 43/9درصد از کتابداران معتقدند که میزان امکان دسترسی به آرشیوها از طریق شبکه
(محلی و اینترنت) برای همه کاربران بسیار اندک است 93/9 .درصد کتابداران معتقدند
تا اندازهای تبادل اطالعات کتابشناختی در بین آرشیوها وجود دارد 56/3.درصد کتابداران
معتقدند که نرمافزار آرشیو تحت شبکه است .بیشتر رایانههای موجود در آرشیو (70/6
درصد) برای انجام عملیات فهرستگان نیاز به ارتقا دارند.
کارمندان آرشیوها ( 68/8درصد) معتقدند که امکاناتی از قبیل سرورها وسوپروایزرها
برای مدیریت اطالعات در یکجا و بهطور متمرکز وجود دارد.
بیشترآرشیوها ( 76 /5درصد) معتقدند که برای تبادل اطالعات بین آرشیوهای داخلی
پروتکل در حد بسیار کم وجود دارد .توكلیزادهراوری و میرجلیلی( ،)1388پروتكل
پیشنهادی پی .ام .اچ ،1را معرفی کرده و آن را برای ایجاد فهرستگان اسناد آرشیوی ضروری
میدانند.
بیش از نیمی از مدیران ( 88/2درصد) معتقدند شبکة آرشیوها با شبکههای داخل
سازمان 100 ،درصد مدیران معتقدند که با شبکههای داخل کشور ،و  94/1درصد معتقدند
که با شبکههای خارج از کشور ارتباط ندارد.
 66 /7درصد مدیران معتقدند که سیاستگذاری خاصی برای نمایهسازی منابع در
آرشیوها وجود دارد.
نظر بیش از نیمی از مدیران ( 56/3درصد ) این است که سیاستگذاری خاص جهت
ایجاد فراداده برای منابع آرشیوی وجود دارد.

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 91

امکانسنجیایجادفهرستگانمجازیدر
آرشیوهایدیداری–شنیداری...

بیش از نیمی از مدیـران ( 52 /9درصـد) بودجة ساالنة آرشیو را ناکافی میدانند.
هرچند با توجه به نتیجهگیری ویلیامز و مک الری ( ،)1997با کمترین امکانات مالی ایجاد
فهرستگان امکانپذیر است.
بیشترآرشیوها ( 70/6درصد) ،تهیه تجهیزات فنی(اعم از سرور ،رایانه ،اجاره خط ،و
شبکه داخلی نرمافزار کتابخانه) را بهعنوان اولویت نخست برای ایجاد فهرستگان مجازی
انتخاب کردهاند و تأمین دستمزد برای نمایهسازی و تأمین دستمزد کارکنان ورود اطالعات
به فهرستگان را بهعنوان اولویت دوم انتخاب کردهاند.
بیشتر مدیران ( 82/4درصد) معتقدند که سیاست خاصی برای ایجاد فهرستگان در
آرشیوها وجود ندارد .حاجی عزیزی( ،)1387نتیجه گرفته که عدم سیاستگذاریهای
مناسب اصلیترین مانع در مسیر تحقق فهرستگان الكترونیكی است 41/2 .درصد مدیران
سیاستگذاران آرشیوها را مدیران ارشد و میانی و کتابداران میدانند 75/1 .درصد مدیران
عقیده دارند که در سیاستگذاری از کتابداران استفاده میشود.
میزان آشنایی مدیران با مدیریت رکوردها در محیط فهرستگان  53درصد است.
بیش از نیمی از مدیران( 68/8درصد) معتقدند که سیاستهایی برای اشتراک منابع در بین
آرشیوها پیشبینی نشده است.
 56/3درصد مدیران با اشتراک منابع در سطح فهرستنویسی توصیفی و تحلیلی موافق
هستند 52/9 .درصد با همکاری آرشیو خود با سایر آرشیوها در زمینة ارسال اطالعات
کتابشناختی منابع خود موافق هستند  .بیش از نیمی از مدیران ( 70/6درصد) با سازماندهی
اشتراکی (فهرستنویسی ،ردهبندی ،و نمایهسازی) بهصورت متمرکز موافق هستند.
 41/2درصد مدیران معتقدند که سازماندهی اشتراکی (فهرستنویسی ،ردهبندی،
نمایهسازی) بین آرشیوها بسیارکم است.
بیش از نیمی ازآرشیوها ( 70/6درصد) نمیتوانند در صورت ایجاد فهرستگان مجازی
در آرشیوهای شهر تهران بهعنوان سازمان هماهنگ کننده عمل کنند.
 33/3درصد مدیران ابراز داشتند بهتر است فیلم بهعنوان اولویت نخست در فهرستگان
مجازی قرارگیرد  35/7،درصد موسیقی را بهعنوان اولویت دوم 35/7 ،درصد نغمهها را
بهعنوان اولویت سوم و  25درصد سخنرانی را بهعنوان اولویت چهارم برگزیدهاند .در
بیشتر آرشیوهای مورد بررسی فیلم نگهداری میشود ،درحالیکه نتایج موسویچلک
( )1389نشان میدهد کتاب،مجله ،و نشریه بیشترین رکوردهای فهرستگان پیشنهادی در
پژوهش وی است.
شناخت تواناییهای بالقوه فهرستگانهای مجازی توسط مدیران موجب میشود تا
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آنها ایجاد زیرساختهای مورد نیاز را در اولویتهای خود قرار دهند .شناخت پروتکلها،
اشتراک منابع میان آرشیوها  ،نمایهسازی ،استانداردسازی واژگانها ،آموزش کارکنان ،و
بسیاری از ملزومات که در پژوهش حاضر مشخص شد ،موجب میشود تا سرمایههای
ملی اتالف نگردد و بهجای دوبارهکاری ،نیروی انسانی توان خود را صرف مسائل دیگری
نماید.

پیشنهادهایپژوهش

 .1اقدام مدیران آرشیوهای دیداریو شنیداری در زمینة رفع کاستیهای موجود ،برای
مثال در زمینة کمبود بودجه و تجهیزات و امکانات فنی.
 .2آموزش کتابداران و مراجعان (برنامهریزان ،پژوهشگران ،و تهیه کنندگان) در زمینة انواع
خدمات فهرستگان و آشنایی با قابلیتهای شبکه و خدمات نوین قابل ارائه در بستر شبکه.
 .3افزایش آگاهی مدیران آرشیوهای دیداری و شنیداری در زمینة فهرستگانها و
تأثیرآنها در رشد اشتراک منابع و تشویق آنها به ایجاد انجمنها یا کنسرسیومهایی که درآنها
با کمک کتابداران به تعیین سازمان هماهنگکننده و اتخاذ سیاستهای الزم اقدام نمایند.
 .4تدوین اصطالحنامهای مختص منابع آرشیوی.
 .5اقدام به نمایهسازی منابع آرشیوی.
 .6اتخاذ سیاستهایی برای اشتراک منابع در آرشیوها از طرف مدیران رده باالی
آرشیوهای دیداری و شنیداری.
 .7شبکهای کردن آرشیوها.
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