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چڪیده

هدف :هدف پژوهـش حارض ،بررسی قالبهای فرادادهای آرشیو
صدا در سامانۀ اتوماسیون تولید و پخش صدای سازمان صدا و سیامی
جمهوریاسالمیایران(مراکزشاملغربکشور)است.
روش پژوهـش :روش مـورد استفـاده ،روش میـدانـی بـوده و برای
گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است .جامعۀ پژوهش،
کاربران(برنامهسازانوآرشیویستها)شبکههایصدایپنجمرکز(اردبیل،
ارومیه،تربیز،زنجان،ومهاباد)است.
یافتههای پژوهش :باتوجه   به شاخصها و میانۀبهدست آمده برای
کارآیی قالبهای فرادادهای توصیفی بخش آرشیو سامانۀاتوماسیون
تولیدوپخشصدایمراکزشاملغربصداوسیامیجمهوریاسالمی
ایران ،مشخص شد که میزان کارآیی فیلدهای اثر /عنوان؛ پدیدآور/
تهیهکننده؛ خواننده /نقال؛ قاری /مداح؛ کارشناس /سخرنان؛ گوینده؛
گزارشگر؛ اپراتور؛ صدابردار؛ آهنگساز؛ نوازنده؛ نوع میانبرنامه؛ نوع
موسیقی؛مناسبت؛زبان/گویش؛دستگاه؛حالت؛طبقۀبرنامه؛آخرین
استفاده؛ تاریخ پخش؛ قسمت برنامه؛ مدت؛ تاریخ ورود؛تاریخ
تولید؛ مدیا و نشانی آرشیو؛ قابلیتپخش؛ و شناسۀ سامانه از نظر
کاربران؛ در اندازۀمتوسطی است .همچنین ،باتوجه   به شاخصها و
میانۀبهدست آمده برای کارآیی قالبهای فرادادهای تحلیلی بخش
آرشیو سامانۀاتوماسیون تولید و پخش صدای مراکز شاملغرب صدا
و سیامی جمهوری اسالمی ایران ،میزان کارآیی فیلدهای موضوع،
کلامت کلیدی ،و توضیح و کلامت کلیدی یا منایه از لحاظ انعطاف
الزم برای جستوجوی تککلمهای و چندکلمهای سامانۀاتوماسیون
تولید و پخش صدای مراکز شاملغرب کشور از دیدگاه کاربران
سامانۀاتوماسیونتولیدوپخشصدادراندازۀمتوسطاست.
نتیجهگیری:فیلدهایموجوددربخشآرشیوسامانۀاتوماسیونتولید
و پخش صدا ،دارای کارآیی متوسط هستند و باید تالشهایی در این
زمینه صورت گیرد تا این فیلدها روزآمد شده و ارتقا یافته و هامهنگ
باشند .عالوهبراین ،نیاز بهوجود فیلدهای پیشنهادی بهطور میانگین
ارزیابی شده است .بهعبارت دیگر ،اضافه کردن فیلدهای پیشنهادی
به سامانۀاتوماسیون تولید و پخش صدا از نظر کاربران رضوری
بهنظر میرسد .درانتها ،الگوی پیشنهادی پژوهشگر ،برای قالبهای
فرادادهای مورد استفاده در بخش آرشیو سامانۀاتوماسیون تولید و
پخش صدا ارائه شده است.

ڪلیدواژهها
استانداردهای فرادادهای/سازمان صدا و سیامی جمهوری اسالمی ایران/
بخش آرشیو سیستم اتوماسیون تولید و پخش صدا.
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مقدمه

در بحث آرشيوهاي شنيداري و سازماندهي آن ،که آرشيويستهاي صدا با آن مواجه
هستند ،موارد بسياري وجود دارد و يکي از آنها قالبهاي فراداده و فهرستنويسي در
بخش آرشيو سامانة اتوماسيون پخش و توليد صداست .تا سال  ،1383آرشيوهاي صداي
سازمان ،بهصورت دستي و با استفاده از نرمافزار کتابخانهاي و آرشيوي گنجينه ،اطالعرسانی
ميکردند .بدين شکل که مواد آرشيوي در قالب نوارهاي ريل نگهداري شده و برعطف آنها
شناسههاي روسو نوشته ميشد ،که همان ردهبندي ثبتي با تفاوت قالبي است .براي تبديل
منابع آنالوگ به رقمی ضرورتهايي وجود دارد که از عوامل داخلي و عوامل خارجي
آرشيوها هستند(کريمي .)1391،از طرفی نیز همگام با معرفي فناوريهاي جديد براي ارائة
منابع ،يکي از وظايف سازمانهاي برودکست يا ارائهکنندگان محتوا ،در اختيار گذاشتن
منابع از طريق سرويسهاي جديد است که همه مبتني بر فناوري رقمی هستند .با توجه به
عوامل فوق و با افزايش حجم آرشيوهاي صوتي سازمان و پيشرفت آرشيوهاي مهم جهان،
سازمان صداوسيما نيز به برنامهريزي براي رقميسازي آرشيوهاي صدا اقدام كرد .در اين
زمینه ،آرشيوهاي سازمان ،مواد آرشيوي خود را با دستگاههاي مبدل به قالبهاي رقمی
تبديل كردند و قالبهاي جديد شامل ديويدي ،4.ال .تي .او ،5.هارد ،6و سيدي7؛ شمارۀ
ثبت روسو دريافت كردند .عالوهبراين ،در محملهای اطالعاتی بزرگ  ،مواد آرشيوي قرار
داده شده و شرکت سازندة نرم افزار اتوماسيون پخش وتوليد صدا(ساعت) ،عالوهبرمواد

 .1دانشجوی کارشناسیارشد کتابداری و
اطالعرسانی دانشگاه آزاد اسالمی؛
واحد تنکابن
Aaz.a91@gmail.com
 .2استاد گروه کتابداری و اطالعرسانی؛
دانشگاهالزهرا
serezai@alzahra.ac.ir
 .3استاد گروه کتابداری و اطالع رسانی؛
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن،
zarei@tuac.ir
4. DVD
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7. CD
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سختافزاري فوق يک بخش پیوند شده به سامانة نرمافزار را نیز با عنوان آرشيو اضافه کرده
است .باتوجه به موارد فوق و همچنين ازآنجاکه يکي از کاربردهای فهرستهاي منابع موجود
در آرشيوها و کتابخانهها دسترسي آسان کاربران به منابع موجود در اين سازمانهاست،
دسترسي کاربران و آرشيويستها از طريق مؤلفههاي گوناگون و جستوجو در پايگاههاي
اطالعاتی بسيار مهم است.

روش پژوهش

هدف این پژوهش ،بررسي قالبهاي فرادادهاي آرشيو صدا در سيستم اتوماسيون توليد
و پخش صداي سازمان صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران (مراکز شمالغرب کشور)
است .در این پژوهش ،با در نظرگرفتن هدف پژوهش ،از روش پژوهش میدانی استفاده
شده است .بهمنظور گردآوری دادهها ،از ابزار پرسشنامه استفاده شد .جامعة پژوهش
حاضر ،کاربران(برنامهسازان و آرشیویستها) شبکههای صدای پنج مرکز(اردبیل ،ارومیه،
تبریز ،زنجان ،و مهاباد) هستند که تعداد کل آنها ،براساس سرشماری 102 ،نفر است .تعداد
نفرات تفکیکی براساس مراکز ،عبارت است از :مرکز اردبیل  18نفر ،مرکز ارومیه  17نفر،
مرکز تبریز 23نفر ،مرکز زنجان  30نفر ،و مرکز مهاباد  14نفر .در این پژوهش ،نمونهگیری
صورت نپذیرفته است .پرسشهای اساسی این پژوهش عبارتاند از:
 .1قالبهای فرادادهای توصیفی بخش آرشیو سامانة اتوماسیون تولید و پخش صدای مراکز
شمالغرب صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،از دیدگاه کاربران ،کارآیی الزم را دارد؟
 .2قالبهای فرادادهای تحلیلی بخش آرشیو سامانة اتوماسیون تولید و پخش صدای مراکز
شمالغرب صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه کاربران کارآیی الزم را دارد؟

پیشینۀپژوهش

1. Brodcast
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در پژوهش «بررسي استانداردهاي متاديتا در برودکست ،)1389( »1که با هدف جمعآوری
اطالعات در زمینة فرادادهها انجام شده است ،این فرادادهها توسط صنعت برودکست
اجرا شده و به تأیید سازمانهای استانداردسازی رسیده است .این پژوهش ،ضمن در نظر
گرفتن نیازهای سازمان صدا وسیما ،استانداردهای موجود در جهان را مورد بررسی قرار
داده است و با نگاهی فنی به موضوع آرشیو و فراداده راهکارها را مورد ارزیابی قرار داده
تا در آینده در تصمیمگیریهای سازمان مورد استفاده قرار گیرد .روش تحقیق ،کتابخانهای
و سیاهۀ وارسی است .ابتدا تاریخچة فرادادهها و فهرستنویسی بررسی و در ادامه به
معرفی قالبهای فرادادهای موجود در جهان اقدام شده است و سپس به معرفی شبکههای
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بررسیمیزانکارآییقالبهای
فرادادهای مورد استفاده در آرشیو
صدای جمهوری اسالمی ایران براساس...

رادیویی و تلویزیونی کشورهای جهان اقدام نموده و قالبهای فرادادهای مورد استفاده در
این شبکهها هم معرفی شده است.
کريمي( ،)1390پژوهشي با عنوان «آرشيوهاي چندرسانهاي رقمی؛ پويايي و همگامي با
پيشرفتهاي جهاني برودکست» انجام داده است .روش پژوهش ،کتابخانهای است .نتیجة
آن معرفی سامانههای اتوماسیون تولید و پخش صدا و برودکستهای موجود در سازمان
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران است.
درخوش ( ،)1391پژوهشي با عنوان «آر دی ای» ،با هدف بررسی فصول مربوط به
قواعد فهرستنویسی مواد غیرچاپی قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن انجام داده است.
روش پژوهش ،کتابخانهای است و نتايج آن نشان ميدهد با افزايش منابع و تغيير و توسعة
آنها ،قواعد و استانداردهاي سازماندهي منابع نيز تغيير ميكند .استانداردهاي مورد استفاده
براي سازماندهي منابع ،قواعد فهرستنويسي انگلوامريکن بود که ويرايش دوم آن در سال
 1978منتشر شد .اين استاندارد ،سالها مورد استفادة بسياري از کتابخانهها بود و به  24زبان
نيز ترجمه شد .با ورود منابع الکترونيکي و رقمی و افزايش اين منابع ،و همچنين افزايش
نسخ ههاي رقمي نسبت به منابع چاپي ،نياز به قواعدي متناسب با الزامات اين منابع مطرح شد
و الزم بود ويرايش جديدي از قواعد انگلوا   مريکن منتشر شود که براي منابع جديد کاربرد
داشته باشد .کار بر روي ويرايش سوم انگلوامريکن از سال  2004آغاز شد .در آن سال ،کميتة
همکاري مشترکي از سازمانهاي شش کشور دنيا شکل گرفت .اين سازمانها شامل انجمن
کتابداران آمريکا ،انجمن کتابداري کانادا ،مؤسسة خبرگان کتابداري و اطالعرساني ،سيليپ،
کتابخانة کنگره ،کتابخانه و آرشيو کانادا ،کتابخانة بريتانيا ،و کتابخانة ملي استراليا بود.
اصنافی( ،)1391پژوهش خود را باعنوان «بررسی قابلیتهای مارک ایران برای مدیریت
منابع آرشیوی بهمنظور ارائه الگویی برای یک نرمافزار آرشیوی بهینه با نگاهی به نرمافزارهای
آرشیوی ایران» با هدف بررسی قابلیتهای مارک ایران ،برای مدیریت منابع آرشیوی،
بهمنظور ارائة الگویی برای یک نرمافزار آرشیوی بهینه با نگاهی به نرمافزارهای آرشیوی
ایران انجام داد .این پژوهش از نوع توصیفی است و بهصورت پیمایشی انجام شده است.
برای گردآوری دادهها از سیاهة وارسی ،پرسشنامه ،دستنامههای یونیمارک و مارک ایران ،و
دیدگاههای متخصصان حوزههای آرشیو و مارک ایران استفاده شده است .در این پژوهش،
 44مادة آرشیوی در مراکز آرشیوی ایران شناسایی شدهاند که میتوان آنها را در بخش
جستوجو و بازیابی اطالعات یک نرمافزار آرشیوی مورد استفاده قرار داد .در نتایج این
پژوهش مشخص شده است که در  15مرکز آرشیوی بررسی شده 12 ،نرمافزار مختلف
وجود داشته که نرمافزارهای رسا ،سیمرغ ،و گنجینه از نظر قابلیت استفاده ،بیشتر مورد استفادة
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& 1. METS (Metadata Encoding
Transmission Schema); http://www.
loc.gov/standards/mets/
2. Zinatelli
3. Cavaye
4. New zealand
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آرشیویستها بودهاند .همچنين ،از مجموع  119مؤلفة موجود در معیارهای دهگانة ارائه شده
در پرسشنامه 109 ،مؤلفه مورد تأیید آرشیویستها قرار گرفته است .ازسوي ديگر ،اغلب
نرمافزارهای داخلی برمواد کتابخانهای تمرکز و تأکید دارند و تا حد اندکی نظری برنیازهای
آرشیویستهای ایرانی داشتهاند ،بدون آنکه از استانداردهای ویژة مدیریت منابع آرشیوی
بهره گیرند .نتيجة ديگر آنكه ،نرمافزار رسا میتواند بهعنوان نرمافزاری انتخاب شود که تقریب ًا
میتواند نیاز آرشیویستها را تأمین کند.
راستگو( ،)1391پژوهش خود را باعنوان «ارائه الگوي بوميسازي متاديتا براي سازماندهي
آرشيوهاي ديداري رقمی سازمان صداوسيما براستانداردهاي موجود» با هدف بررسی
استانداردهای فرادادهای موجود در جهان و معرفی استانداردهای فرادادهای بهینه برای آرشیوهای
دیداری -شنیداری رقمی و متناسب با نیاز سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران انجام
داده است .روش تحقیق ،مطالعة سندی و طراحی سامانههای اطالعرسانی است .جامعة
پژوهش شامل تمامی كاربرگههای ذخیره و بازیابی اطالعات ،انواع منابع دیداری -شنیداری
موجود در سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و استانداردهای موجود برای مواد
آرشیوی است .ابتدا ،با پرسشنامه ،نسبت به بررسی وضعیت موجود منابع دیداری-شنیداری
اقدام شده است .نتایج نشان میدهد که ترکیبی از استانداردهای فوق برای سازمان صداوسیمای
جمهوری اسالمی ایران مناسب است .از فرهنگ فرادادهای استاندارد  ، P. B. Coreبرای
توصیف منابع؛ از استاندارد ُمدز ،برای سازماندهی اشیای رقمی؛ و از استاندار د �TV Any
 timeبرای تبادالت دادهای استفاده میشود .همچنین ،از استاندارد متس ،1برای استانداردسازی
فرادادهها؛ از استاندارد میکس ،برای سازماندهی منابع تصویری ثابت؛ از استاندارد پرمیس،
برای حفاظت از فراداده و محتوا؛ و از استانداردهای  MPEG 7و  MPEG 21برای رعایت
قوانین حق تألیف میتوان بهعنوان مکمل برای کاملتر شدن طرح فرادادهای سازمان صدا و
سیما استفاده کرد .هیچشناسهای از استانداردها و طرحهای فراداده بهتنهایی نیاز سازمان صدا و
سیمای جمهوری اسالمی ایران را برآورده نمیکند.
زيناتلي 2و كاوايي ،)1998( 3پژوهش خود را باعنوان «واكاوي موفقيت فناوري اطالعات در
سازمانهاي كوچك در كشور زالندنو ،»4با هدف بررسي ميزان استفاده از رايانه در سازمانهاي
كوچك و مطالعة رابطة عوامل سازماني و تعيينكنندههاي موفقيت اين فناوري در اين سازمانها
انجام دادهاند .براساس يافتههاي اين پژوهش ،تجربة كار با رايانه ،پشتيباني فني ،برداشت ذهنی
از آساني استفاده ،پاداشهاي دروني ،برداشت ذهنی از مفيد بودن ،و حمايت مديريت عواملي
هستند كه برموفقيت پذیرش فناوري اطالعات تأثير دارند.
ایگباریا( ،)1999مطالعه   ای میدانی باعنوان «بررسی عوامل تعیینکنندۀ کارآیی کاربرد
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بررسیمیزانکارآییقالبهای
فرادادهای مورد استفاده در آرشیو
صدای جمهوری اسالمی ایران براساس...

فناوری آرشیو رقمی توسط کاربرنهایی» انجام داده است .روش پژوهش میدانی بوده و جامعۀ
پژوهش را  120نفر کاربرآرشیو رقمی تشکیل دادهاند .نتایج تحقیق نشان داد که تجربۀکاری،
آموزش در زمینۀ رایانه ،و پشتیبانی مرکز اطالعات تأثیر بسزایی در استفادۀ کاربران از آرشیو
رقمي دارد.
گوین چارد ،)2002( 1پژوهشی باعنوان «استفاده از دابلینکور در کتابخانهها :یک
پیمایش» ،با هدف بررسی میزان استفادۀ کتابخانههای مختلف از فرادادۀ دابلینکور برای
توصیف منابع خود انجام داده است .روش پژوهش از نوع پیمایش توصیفی-تحلیلی
است .پژوهش وی نشان میدهد که بیشتر کتابخانههایی که از این فراداده استفاده میکنند،
کتابخانههای دانشگاهی ،ملی ،و ایالتی هستند 61 .درصد کتابخانههای شرکتکننده در این
طرح از زبان اچ.تی.ام.ال .برای شناسهگذاری عناصر دابلینکور استفاده کردهاند .و قابلیتهای
این زبان را برای دربرگرفتن عناصر فرادادهای ،بهویژه دابلینكور نشان میدهد .همچنین ،دو
چالش عمده ،پیشروی كتابخانهها را در استفاده از این فراداده اینگونه بیان میکند :وجود
فیلدها و سنجههای بسیار محدود ،و فقدان رهنمودهای كاربردی.
چیانگ یو 2و یونگ لو ،)2003( 3پژوهشی باعنوان «سامانه مدیریت فرادادهها :طراحی و
تکمیل» با هدف بررسی استفاده از قالبها و دادههای متفاوت بهکار گرفته شده در نظامهای
سازماندهی اسناد انجام دادهاند .روش بهکار رفته در این پژوهش ،تجربی است .این تحقیق
برروی استفاده از طرح«مالتی- 4ایکس-ام.ال ».برای ساخت یک چارچوب ایکسام.ال.
تمرکز دارد .در این مقاله ،نوعی نظام فرادادهای جدید برپایۀ ایکسام.ال .ابداع شده که با
طرحهای فرادادهای مختلف سازگار است .در آخر نیز به تشریح و تعریف الگوی کامل
ساختار درختی سلسلهمراتبی پیشنهاد شده پرداخته است که میتواند ضعفهای زبانهای
سنتی را در اشتراک اطالعات بپوشاند.

یافتههایپژوهش

پرسش اساسی نخست :قالبهای فرادادهای توصیفی بخش آرشیو سامانۂاتوماسیون
تولید و پخش صدای مراکز شاملغرب صدا و سیامی جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه
کاربران کارآیی الزم را دارد؟

با توجه   به شاخصها و میانۀ بهدست آمده برای کارآيی قالبهای فرادادهای توصیفی
بخش آرشیو سامانة اتوماسيون توليد و پخش صدای مراکز شمالغرب صدا وسیمای
جمهوری اسالمی ایران ،که براساس پاسخهای ارائه شده توسط جامعۀ آماری پژوهش
بهدست آمدهاند ،میتوان چنین برداشت کرد که میزان کارآيی این فیلدها(شامل فیلدهای

1. Guinchard
2. Chiang Yu
3. Yung Lu
4. Multi
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اثر/عنوان؛ پديدآور/تهيهکننده؛ خواننده/نقال؛ قاري/مداح؛ کارشناس /سخنران؛ گوينده؛
گزارشگر؛ اپراتور ،صدابردار؛ آهنگساز؛ نوازنده؛ نوع ميانبرنامه؛ نوع موسيقي؛ مناسبت؛
زبان/گويش؛ دستگاه؛ حالت؛ طبقۀ برنامه؛ آخرين استفاده؛ تاريخ پخش؛ قسمت برنامه؛
مدت؛ تاريخ ورود؛ تاريخ توليد؛ مديا و نشانی آرشيو؛ قابليتپخش؛ و شناسة سامانه) از
نظر کاربران ،در اندازۀ متوسطی است و مؤید این مطلب است که با تصحیح این فیلدها
یا مرتبسازی آنها میتوان کارآیی بخشآرشیو سامانة اتوماسیون تولید و پخش صدا را
ارتقا داد .بههمین منظور ،توصیه میشود این مورد در اصالحات و روزآمدسازی آیندۀ
سامانة اتوماسیون تولید و پخش صدا مورد توجه مسئوالن قرار گیرد .جهت توصیف
بهتر اطالعات ،جدول 1با استفاده از پاسخهای ارائه شده توسط جامعة آماری ترسیم
شده است.
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پرسش اساسی دوم :قالبهای فرادادهای تحلیلی بخش آرشیوسامانۀ اتوماسیون تولید
و پخش صدای مراکز شاملغرب صدا و سیامی جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه
کاربران کارآیی الزم را دارد؟

میانۀ بهدست آمده برای کارآيی فيلدهاي موجود در قسمت آرشيو اتوماسيون توليد و
پخش صدای مراکز شمال  غرب کشور از لحاظ اطالعات تحلیلی موارد آرشیوی معادل 3
است(جدول  .)2میتوان گفت که میزان کارآيی این فیلدها ،در سامانة اتوماسیون تولید و
پخش صدا ،از دیدگاه کاربران سامانه متوسط است .بدین معنا که کاربران از کارآيی فیلدهای
موضوع ،کلمات کلیدی ،و توضیح و کلمات کليدي يا نمايه؛ از لحاظ انعطاف الزم براي
جستوجوي تککلمهاي و چندکلمهاي سامانة اتوماسيون توليد و پخش صدای مراکز
شمالغرب کشور از دیدگاه کاربران سامانة اتوماسیون تولید و پخش صدا ،رضایتی در اندازۀ
متوسط دارند و این نتیجه مؤید این مطلب است که این فیلدها نیازمند بازنگری و اصالح در
تدوین و روزآمدسازی نرمافزارند.
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توزیع فراوانی /درصد توزیع فراوانی میزان
کارآیی قالبهای فرادادهای تحلیلی موجود
بخش آرشیو اتوماسیون تولید و پخش صدا
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بررسیمیزانکارآییقالبهای
فرادادهای مورد استفاده در آرشیو
صدای جمهوری اسالمی ایران براساس...

بحثونتیجهگیری

پژوهش حاضر ،با هدف بررسي قالبهاي فرادادهاي آرشيو صدا در سامانة اتوماسيون
توليد و پخش صداي سازمان صدای سازمان صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران(مراکز
شمالغرب) بهاجرا درآمده است .روش تحقيق مورداستفاده ،روش ميداني است .جامعة
مورد پژوهش متشکل از کاربران(شامل برنامهسازان و آرشیویستهای مرتبط با سامانه)
بخش آرشیو سامانة اتوماسیون تولید و پخش صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران(مراکزشمالغرب کشور) است که تعداد کل آنها  102نفر است و  89نفر،
معادل 87درصد از کل جامعۀ آماری پژوهش به پرسشنامهها پاسخ دادهاند.
باتوجهبه یافتههای بخش دوم پرسشنامه که مرتبط با پرسش اساسی دوم پژوهش است،
میتوان چنین برداشت کرد که کارآیی فیلدهای توصیف و تحلیلی موجود در این بخش از نظر
کاربران متوسط است که حاکی از آن است که فیلدهای اثر /عنوان؛ پديدآور /تهيهکننده؛ خواننده/
نقال؛ قاري/مداح؛ کارشناس /سخنران؛ گوينده؛ گزارشگر؛ اپراتور؛ صدابردار؛ آهنگساز؛ نوازنده؛
نوعميانبرنامه؛نوعموسيقي؛مناسبت؛زبان/گويش؛دستگاه؛حالت؛طبقۀبرنامه؛آخريناستفاده؛
تاريخ پخش؛ قسمت برنامه؛ مدت؛ تاريخ ورود؛ تاريخ توليد؛ مديا و نشانی آرشيو؛ قابليت پخش؛
شناسه؛ موضوع؛کلمات کليدي؛ و توضيح از نظر جامعة آماری پژوهش در حد متوسطی ارزیابی
شده است .این امر میتواند بهدلیل عدم بهرهگیری از متخصصان موضوعی(آرشیویستها و
کتابداران) ،عدم بهرهگیری از قواعد فهرستنویسی ،نیز عدم توجه بهنیازهای ویژۀ بخش آرشیو
سامانة اتوماسیون تولید و پخش صدا ،و عدم بهرهگیری از تنها استاندارد آرشیوی صدا(یاسا)
در طراحی این بخش باشد .بدیهی است که برای روزآمدسازی بخش آرشیو سامانة اتوماسیون
تولید و پخش صدا ،باید از نظرات متخصصان موضوعی استفاده کرد .افزودن فیلدهای تکمیلی،
که در تطابق فیلدهای موجود در بخش آرشیو سامانة اتوماسیون تولید و پخش صدا با استاندارد
یاسا بهدست آمدهاند؛ ایجاد تغییراتی در این بخش براساس نظر پژوهشگر؛ و چینش فیلدهای
بخش آرشیو سامانة اتوماسیون تولید و پخش صدا ،براساس قواعد فهرستنویسی انگلو-
امریکن(بخش دیداری-شنیداری) کارآیی بخش آرشیو سامانة اتوماسیون تولید و پخش صدا
را ارتقا میدهد و رضایت باالی کاربران را فراهم مینماید.

پیشنهادهایکاربردی

 .1بازبینی بخش آرشیو سامانة اتوماسیون تولید و پخش صدای سازمان صدا وسیمای
جمهوری اسالمی ایران(مراکز شمالغرب) و بهرهگیری از قالب فرادادهای استاندارد یاسا
در طراحی این بخش؛
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 .2تعریف فیلد کلمات کلیدی در بخش تحلیلی صفحة ورود اطالعات با قابلیت
نمایهسازی در بخش آرشیو سامانة اتوماسیون تولید و پخش صدا بهمنظور افزایش نقاط بازیابی
مواد؛
 .3ایجاد بانک اطالعاتی سرعنوانهای موضوعی در قسمت موضوع در کاربرگة ورود
اطالعات بخش آرشیو سامانة اتوماسیون تولید و پخش صدا؛ و
 .4رفع محدودیت در تعداد کلمات ورودی در بخش خالصه ،بهمنظور ورود اطالعات
جامع مواد آرشیوی در بخش آرشیو سامانة اتوماسیون تولید و پخش صدا.

منابع

اصنافی ،امیررضا ( .)1390بررسی قابلیتهای مارک ایران برای مدیریت منابع آرشیوی بهمنظور ارائه الگویی

برای یک نرمافزار آرشیوی بهینه با نگاهی به نرمافزارهای آرشیوی ایران .پایان نامة دکتری کتابداری و

اطالع رسانی ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،دانشكدة علوم تربيتي و روانشناسي،اهواز.

بررسي استانداردهاي متاديتا در برودکست ( .)1389شرکت رسانه رايانه فراز (فراز کام) ،تهران :اداره کل
تحقيقات و جهاد خودکفايي :کنفرانس رسانه هاي نوين فرصت ها – چالش ها با محوريت آرشيو.
پاول ،رونالد ( .)1379روشهاي اساسي پژوهش براي کتابداران (نجال حريري،مترجم) .تهران :دانشگاه آزاد
اسالمي ،مرکز انتشارات علمي.

حری ،عباس ( .)1381دایرهالمعارف کتابداری و اطالع رسانی(2ج) .تهران :کتابخانه جمهوری اسالمی ایران.
درخوش ،ملیحه( .)1390آر.دی.اِی :.نگاهی تازه به آینده فهرستنویسی .کتاب ماه کلیات،)7(14،
.89-82

دیانی ،محمد حسین( .)1377مقدمهای برآرشیو .مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

رضایی شریف آبادی ،سعید( .)1384حفاظت و نگهداری اسناد آرشیوی .گنجینةاسناد.2-1 ،13 ،

سلطانی ،پوری ؛راستین ،فروردین( .)1379دانشنامه کتابداری و اطالعرسانی .تهران :فرهنگ معاصر.

طهراني پور ،وحيد؛ مرادي ،نوراهلل( .)1387آرشيوداري ديداري شنيداري .تهران :نشر کتابدار.

علیپور حافظی ،حامد( .)1390بررسی نحوه سازماندهی منابع اطالعاتی در کتابخانههای دیجیتال ایران و

ارائه الگویپیشنهادی .پایان نامةکارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد

همدان،همدان.

فتاحی ،رحمت اهلل( .)1373فهرستنویسی اصول و روشها .مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

قواعدفهرستنویسیانگلو-امریکنویرایشدوم((.)1371رحمت اهللفتاحی،مترجم) (.اسداهللآزاد،ویراستار).
مشهد :آستان قدس رضوی ،معاونت فرهنگی.

کريمي ،محمدرضا( .)1390آرشيوهاي چند رسانه اي رقمی ؛ پويايي و همگامي با پيشرفت هاي جهاني
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بررسیمیزانکارآییقالبهای
فرادادهای مورد استفاده در آرشیو
...صدای جمهوری اسالمی ایران براساس
.53، نشريه موج معاونت فناوري و رسانه صدا و سيما.برودکست

. سروش: تهران. مديريت آرشيوهاي ديداري و شنيداري.)1373( نوراهلل،مرادي

 فصلنامه.)مترجم، آرشیوها و همکاری در عصر اطالعات(سعید رضاییشریفآبادی.)1375( جان،مک دونالد
.111 -100 ،کتاب

( رحمت اهلل.)  واژگان کتابداری و اطالع رسانی (واژگان دانش ورزی و دانش رسانی.)1387( ابوالفضل،هاشمی
. دبیزش: تهران.)ناظر،فتاحی
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