
هدف: هدف پژوهـش حارض، بررسی قالب های فراداده ای آرشیو 
صدا در سامانۀ اتوماسیون تولید و پخش صدای سازمان صدا و سیامی 

جمهوری اسالمی ایران)مراکز شامل غرب کشور( است.

روش پژوهـش: روش مـورد استفـاده، روش میـدانـی بـوده و برای 
گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعۀ پژوهش، 

کاربران)برنامه سازان و آرشیویست ها( شبکه های صدای پنج مرکز)اردبیل، 

ارومیه، تربیز، زنجان، و مهاباد( است. 

یافته های پژوهش: باتوجه   به شاخص ها و میانۀبه دست آمده برای 
کارآیی قالب های فراداده ای توصیفی بخش آرشیو سامانۀاتوماسیون 

تولید و پخش صدای مراکز شامل غرب صدا و سیامی جمهوری اسالمی 

ایران، مشخص شد که میزان کارآیی فیلدهای اثر/ عنوان؛ پدیدآور/ 

تهیه کننده؛ خواننده/ نقال؛ قاری/ مداح؛ کارشناس/ سخرنان؛ گوینده؛ 

گزارشگر؛  اپراتور؛ صدابردار؛ آهنگساز؛ نوازنده؛ نوع میان برنامه؛ نوع 

موسیقی؛ مناسبت؛ زبان/ گویش؛ دستگاه؛ حالت؛ طبقۀبرنامه؛ آخرین 

ورود؛تاریخ  تاریخ  مدت؛  برنامه؛  قسمت  پخش؛  تاریخ  استفاده؛ 

تولید؛ مدیا و نشانی آرشیو؛ قابلیت پخش؛ و شناسۀ سامانه از نظر 

کاربران؛ در اندازۀمتوسطی است. همچنین، با توجه   به شاخص ها و 

میانۀبه دست آمده برای کارآیی قالب های فراداده ای تحلیلی بخش 

آرشیو سامانۀاتوماسیون تولید و پخش صدای مراکز شامل غرب صدا 

و سیامی جمهوری اسالمی ایران، میزان کارآیی فیلدهای موضوع، 

کلامت  کلیدی، و توضیح و کلامت  کلیدی یا منایه از لحاظ انعطاف 

الزم برای جست وجوی تک کلمه ای و چند کلمه ای سامانۀاتوماسیون 

از دیدگاه کاربران  تولید و پخش صدای مراکز شامل غرب کشور 

سامانۀاتوماسیون تولید و پخش صدا در اندازۀمتوسط است.

نتیجه گیری:   فیلدهای موجود در بخش آرشیو سامانۀاتوماسیون تولید 
و پخش صدا، دارای کارآیی متوسط هستند و باید تالش هایی در این 

زمینه صورت گیرد تا این فیلدها روزآمد شده و ارتقا یافته و هامهنگ 

باشند. عالوه براین، نیاز به وجود فیلدهای پیشنهادی به طور میانگین 

ارزیابی شده است. به عبارت دیگر، اضافه کردن فیلدهای پیشنهادی 

به سامانۀاتوماسیون تولید و پخش صدا از نظر کاربران رضوری 

به نظر می رسد. درانتها،  الگوی پیشنهادی پژوهشگر، برای قالب های 

فراداده ای مورد استفاده در بخش آرشیو سامانۀاتوماسیون تولید و 

پخش صدا ارائه شده است.

ڪلیدواژه ها 

استانداردهای فراداده ای/سازمان صدا و سیامی جمهوری اسالمی ایران/
 بخش آرشیو سیستم اتوماسیون تولید و پخش صدا.
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1.  دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و 

اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی؛

 واحد تنکابن
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2. استاد گروه کتابداری و اطالع رسانی؛ 

دانشگاه الزهرا
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن،

zarei@tuac.ir 
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بررسی میزان کارآیی قالب های فراداده ای مورد 
استفاده در آرشیو صدای جمهوری اسالمی ایران 

براساس نظرات کاربران سیستم

مقدمه
در بحث آرشيوهاي شنيداري و سازماندهي آن، که آرشيويست هاي صدا با آن مواجه 
هستند، موارد بسياري وجود دارد و يکي از آنها  قالب هاي فراداده و فهرستنويسي در 
بخش آرشيو سامانة اتوماسيون پخش و توليد صداست. تا سال 1383، آرشيوهاي صداي 
سازمان، به صورت دستي و با استفاده از نرم افزار کتابخانه اي و آرشيوي گنجينه، اطالع رسانی 
مي کردند. بدين شکل که مواد آرشيوي در قالب نوارهاي ريل نگهداري شده و برعطف آنها 
شناسه هاي روسو نوشته مي شد، که همان رده بندي ثبتي با تفاوت قالبي است. براي تبديل 
منابع آنالوگ به رقمی ضرورت هايي وجود دارد که از عوامل داخلي و عوامل خارجي 
آرشيوها هستند)کريمي،1391(. از طرفی نيز همگام با معرفي فناوري هاي جديد براي ارائة 
منابع، يکي از وظايف سازمان هاي برودکست يا ارائه کنندگان محتوا، در اختيار گذاشتن 
منابع از طريق سرويس هاي 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 برنامه ريزي براي رقمي سازي آرشيوهاي صدا اقدام کرد. در اين 
زمينه، آرشيوهاي سازمان، مواد آرشيوي خود را با دستگاه هاي مبدل به قالب هاي رقمی 
تبديل کردند و قالب هاي جديد شامل دي وي دي.4، ال. تي. او.5، هارد6، و سي دي7؛ شمارۀ 
ثبت روسو  دريافت کردند. عالوه براين، در محمل های اطالعاتی بزرگ ، مواد آرشيوي قرار 
داده شده و شرکت سازندۀ نرم افزار اتوماسيون پخش وتوليد صدا)ساعت(، عالوه برمواد 



116
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ 92

سخت افزاري فوق يک بخش پيوند شده به سامانة نرم افزار را نيز با عنوان آرشيو اضافه کرده 
است. با توجه به موارد فوق و همچنين ازآنجاکه يکي از کاربردهای فهرست هاي منابع موجود 
در آرشيوها و کتابخانه ها دسترسي آسان کاربران به منابع موجود در اين سازمان هاست، 
دسترسي کاربران و آرشيويست ها از طريق مؤلفه هاي گوناگون و جست وجو در پايگاه هاي 

اطالعاتی بسيار مهم است.

روش پژوهش
هدف اين پژوهش، بررسي قالب هاي فراداده اي آرشيو صدا در سيستم اتوماسيون توليد 
و پخش صداي سازمان صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران )مراکز شمال غرب کشور( 
است. در اين پژوهش، با در نظر گرفتن هدف پژوهش، از روش پژوهش ميدانی استفاده 
شده  است. به منظور گردآوری داده ها، از ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعة پژوهش 
حاضر، کاربران)برنامه سازان و آرشيويست ها( شبکه های صدای پنج مرکز)اردبيل، اروميه، 
تبريز، زنجان، و مهاباد( هستند که تعداد کل آنها، براساس سرشماری، 102 نفر است. تعداد 
نفرات تفکيکی براساس مراکز، عبارت است از: مرکز اردبيل 18 نفر، مرکز اروميه 17 نفر، 
مرکز تبريز23 نفر، مرکز زنجان 30 نفر، و مرکز مهاباد 14 نفر. در اين پژوهش، نمونه گيری 

صورت نپذيرفته است. پرسش های اساسی اين پژوهش عبارت اند از: 
1. قالب های فراداده ای توصيفی بخش آرشيو سامانة اتوماسيون توليد و پخش صدای مراکز 

شمال غرب صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران، از ديدگاه کاربران، کارآيی الزم را دارد؟
2. قالب های فراداده ای تحليلی بخش آرشيو سامانة اتوماسيون توليد و پخش صدای مراکز 

شمال غرب صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران از ديدگاه کاربران کارآيی الزم را دارد؟

پیشینۀ  پژوهش
در پژوهش »بررسي استانداردهاي متاديتا در برودکست1« )1389(، که با هدف جمع آوری 
اطالعات در زمينة فراداده ها انجام شده است، اين فراداده ها توسط صنعت برودکست 
اجرا شده و به تأييد سازمان های استانداردسازی رسيده است. اين پژوهش، ضمن در نظر 
گرفتن نيازهای سازمان صدا وسيما، استانداردهای موجود در جهان را مورد بررسی قرار 
داده است و با نگاهی فنی به موضوع آرشيو و فراداده راهکارها را مورد ارزيابی قرار داده 
تا در آينده در تصميم گيری های سازمان مورد استفاده قرار گيرد. روش تحقيق، کتابخانه ای 
و سياهة وارسی است. ابتدا تاريخچة فراداده ها و فهرست نويسی بررسی و در ادامه به 
معرفی قالب های فراداده ای موجود در جهان اقدام شده است و سپس به معرفی شبکه های  1.  Brodcast

علی احمدی زاویه 
سعید رضائی شریف آبادی 
هاجر زارعی  
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راديويی و تلويزيونی کشورهای جهان اقدام نموده و قالب های فراداده ای مورد استفاده در 
اين شبکه ها هم معرفی شده  است . 

کريمي)1390(، پژوهشي با عنوان »آرشيوهاي چند رسانه اي رقمی؛ پويايي و همگامي با 
پيشرفت هاي جهاني برودکست« انجام داده است. روش پژوهش، کتابخانه ای است.  نتيجة 
آن معرفی سامانه های اتوماسيون توليد و پخش صدا و برودکست های موجود در سازمان 

صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران است.  
درخوش )1391(، پژوهشي با عنوان »آر دی ای«، با هدف بررسی فصول مربوط به 
قواعد فهرست نويسی مواد غيرچاپی قواعد فهرست نويسی انگلو امريکن انجام داده است. 
روش پژوهش، کتابخانه ای است و نتايج آن نشان مي دهد با افزايش منابع و تغيير و توسعة 
آنها، قواعد و استانداردهاي سازماندهي منابع نيز تغيير مي کند. استانداردهاي مورد استفاده 
براي سازماندهي منابع، قواعد فهرست نويسي انگلو امريکن بود که ويرايش دوم آن در سال 
1978 منتشر شد. اين استاندارد، سال ها مورد استفادۀ بسياري از کتابخانه ها بود و به 24 زبان 
نيز ترجمه شد. با ورود منابع الکترونيکي و رقمی و افزايش اين منابع، و همچنين افزايش 
نسخه  هاي رقمي نسبت به منابع  چاپي ، نياز به قواعدي متناسب با الزامات اين منابع مطرح شد 
و الزم بود  ويرايش جديدي از قواعد انگلو ا   مريکن منتشر شود که براي منابع جديد کاربرد 
داشته باشد. کار بر روي ويرايش سوم انگلوامريکن از سال 2004 آغاز شد. در آن سال، کميتة 
همکاري مشترکي از سازمان هاي شش کشور دنيا شکل گرفت. اين سازمان ها شامل انجمن 
کتابداران آمريکا، انجمن کتابداري کانادا، مؤسسة خبرگان کتابداري و اطالع رساني، سيليپ، 

کتابخانة کنگره، کتابخانه و آرشيو کانادا، کتابخانة بريتانيا، و کتابخانة ملي استراليا بود.
اصنافی)1391(، پژوهش خود را باعنوان »بررسی قابليت های مارک ايران برای مديريت 
منابع آرشيوی به منظور ارائه الگويی برای يک نرم افزار آرشيوی بهينه با نگاهی به نرم افزارهای 
آرشيوی ايران« با هدف بررسی قابليت های مارک ايران، برای مديريت منابع آرشيوی، 
به منظور ارائة الگويی برای يک نرم افزار آرشيوی بهينه با نگاهی به نرم افزارهای آرشيوی 
ايران انجام داد. اين پژوهش از نوع توصيفی است و به صورت پيمايشی انجام شده است. 
برای گردآوری داده ها از سياهة وارسی، پرسشنامه، دستنامه های يونی مارک و مارک ايران، و 
ديدگاه های متخصصان حوزه های آرشيو و مارک ايران استفاده شده  است. در اين پژوهش، 
44 مادۀ آرشيوی در مراکز آرشيوی ايران شناسايی شده اند که می توان آنها را در بخش 
جست وجو و بازيابی اطالعات يک نرم افزار آرشيوی مورد استفاده قرار داد. در نتايج اين 
پژوهش مشخص شده است که در 15 مرکز آرشيوی بررسی شده، 12 نرم افزار مختلف 
وجود داشته که نرم افزارهای رسا، سيمرغ، و گنجينه از نظر قابليت استفاده، بيشتر مورد استفادۀ 

بررسی میزان کارآیی قالب های 
فراداده ای مورد استفاده در آرشیو

 صدای جمهوری اسالمی ایران براساس... 
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آرشيويست ها بوده اند. همچنين، از مجموع 119 مؤلفة موجود در معيارهای دهگانة ارائه شده 
در پرسشنامه، 109 مؤلفه مورد تأييد آرشيويست ها قرار گرفته است. ازسوي ديگر، اغلب 
نرم افزارهای داخلی برمواد کتابخانه ای تمرکز و تأکيد دارند و تا حد اندکی نظری برنيازهای 
آرشيويست های ايرانی داشته اند، بدون آنکه از استانداردهای ويژۀ مديريت منابع آرشيوی 
بهره گيرند. نتيجة ديگر آنکه، نرم افزار رسا می تواند به عنوان نرم افزاری انتخاب شود که تقريبًا 

می تواند نياز آرشيويست ها را تأمين کند. 
راستگو)1391(، پژوهش خود را باعنوان »ارائه الگوي بومي سازي متاديتا براي سازماندهي 
بررسی  با هدف  موجود«  براستانداردهاي  سازمان صداو سيما  رقمی  ديداري  آرشيوهاي 
استانداردهای فراداده ای موجود در جهان و معرفی استانداردهای فراداده ای بهينه برای آرشيوهای 
ديداری- شنيداری رقمی و متناسب با نياز سازمان صداوسيمای جمهوری اسالمی ايران انجام 
داده است. روش تحقيق، مطالعة  سندی و طراحی سامانه های اطالع رسانی است. جامعة 
پژوهش شامل تمامی کاربرگه های ذخيره و بازيابی اطالعات، انواع منابع ديداری- شنيداری 
موجود در سازمان صداوسيمای جمهوری اسالمی ايران و استانداردهای موجود برای مواد 
آرشيوی است. ابتدا، با پرسشنامه، نسبت به بررسی وضعيت موجود منابع ديداری - شنيداری 
اقدام شده است. نتايج نشان می دهد که ترکيبی از استانداردهای فوق برای سازمان صداوسيمای 
جمهوری اسالمی ايران مناسب است. از فرهنگ فراداده ای استاندارد   P. B. Core ، برای 
TV Any-  توصيف منابع؛ از استاندارد ُمدز، برای سازماندهی اشيای رقمی؛ و از استاندارد
time  برای تبادالت داده ای استفاده  می شود. همچنين، از استاندارد متس1، برای استاندارد سازی 

فراداده ها؛ از استاندارد ميکس، برای سازماندهی منابع تصويری ثابت؛ از استاندارد پرميس، 
برای حفاظت از فراداده و محتوا؛ و از استانداردهای  MPEG 7  و MPEG  21  برای رعايت 
قوانين حق تأليف می توان به عنوان مکمل برای کامل تر  شدن طرح فراداده ای سازمان صدا و 
سيما استفاده کرد. هيچ شناسه ای از استانداردها و طرح های فراداده به تنهايی نياز سازمان صدا و 

سيمای جمهوری اسالمی ايران را برآورده نمی کند.
 زيناتلي2 و کاوايي3 )1998(، پژوهش خود را باعنوان »واکاوي موفقيت فناوري اطالعات در 
سازمان هاي کوچک در کشور زالندنو4«، با هدف بررسي ميزان استفاده از رايانه در سازمان هاي 
کوچک و مطالعة رابطة عوامل  سازماني و تعيين کننده هاي موفقيت اين فناوري در اين سازمان ها 
انجام داده اند. براساس يافته هاي اين پژوهش، تجربة کار با رايانه، پشتيباني فني، برداشت ذهنی 
از آساني استفاده، پاداش هاي دروني، برداشت ذهنی از مفيد بودن، و حمايت مديريت عواملي 

هستند که برموفقيت پذيرش فناوري اطالعات تأثير دارند.
ايگباريا)1999(، مطالعه   ای ميدانی باعنوان »بررسی عوامل تعيين کنندۀ کارآيی کاربرد 

1.  METS )Metadata Encoding & 

Transmission Schema(; http://www.

loc.gov/standards/mets/

2. Zinatelli  

3. Cavaye   

4. New zealand
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فناوری آرشيو رقمی توسط کاربرنهايی« انجام داده است. روش پژوهش ميدانی بوده و جامعة 
پژوهش را 120 نفر کاربرآرشيو رقمی تشکيل داده اند. نتايج تحقيق نشان داد که تجربةکاری، 
آموزش در زمينة رايانه، و پشتيبانی مرکز اطالعات تأثير بسزايی در استفادۀ کاربران از آرشيو 

رقمي دارد.
گوين چارد1 )2002(، پژوهشی باعنوان »استفاده از دابلين کور در کتابخانه ها: يک 
پيمايش«، با هدف بررسی ميزان استفادۀ کتابخانه های مختلف از فرادادۀ دابلين کور برای 
پيمايش توصيفی-تحليلی  نوع  از  پژوهش  داده است. روش  انجام  منابع خود  توصيف 
است. پژوهش وی نشان می دهد که بيشتر کتابخانه هايی که از اين فراداده استفاده می کنند، 
کتابخانه های دانشگاهی ، ملی، و ايالتی هستند. 61 درصد کتابخانه های شرکت کننده در اين 
طرح از زبان اچ.تی.ام.ال. برای شناسه گذاری عناصر دابلين کور استفاده کرده اند. و قابليت های 
اين زبان را برای در برگرفتن عناصر فراداده ای، به ويژه دابلين کور نشان می دهد. همچنين، دو 
چالش عمده، پيش روی کتابخانه ها را در استفاده از اين فراداده اينگونه بيان می کند: وجود 

فيلدها و سنجه های بسيار محدود، و فقدان رهنمودهای کاربردی. 
چيانگ يو2 و يونگ لو3 )2003(، پژوهشی باعنوان »سامانه مديريت فراداده ها: طراحی و 
تکميل« با هدف بررسی استفاده از قالب ها و داده های متفاوت به کار گرفته  شده در نظام های 
سازماندهی اسناد انجام   داده اند. روش به کار رفته در اين پژوهش، تجربی است. اين تحقيق 
برروی استفاده از طرح»مالتی4 - ايکس-ام. ال.« برای ساخت يک چارچوب ايکس ام.ال. 
تمرکز دارد. در اين مقاله، نوعی نظام فراداده ای جديد برپاية ايکس ام. ال. ابداع شده که با 
طرح های فراداده ای مختلف سازگار است. در آخر نيز به تشريح و تعريف الگوی کامل 
ساختار درختی سلسله مراتبی پيشنهاد شده پرداخته است که می تواند ضعف های زبان های 

سنتی را در اشتراک اطالعات بپوشاند.

یافته های پژوهش
پرسش اساسی نخست: قالب های فراداده ای توصیفی بخش آرشیو سامانۂاتوماسیون 
تولید و پخش صدای مراکز شامل غرب صدا و سیامی جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه 

کاربران کارآیی الزم را دارد؟
با توجه   به شاخص ها و ميانة به دست آمده برای کارآيی قالب های فراداده ای توصيفی 
بخش آرشيو سامانة اتوماسيون توليد و پخش صدای مراکز شمال غرب صدا وسيمای 
جمهوری اسالمی ايران، که براساس پاسخ های ارائه شده توسط جامعة آماری پژوهش 
به دست آمده اند، می توان چنين برداشت کرد که ميزان کارآيی اين فيلدها)شامل فيلدهای 

1. Guinchard

2. Chiang Yu

3. Yung Lu

4. Multi
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اثر/عنوان؛ پديدآور/تهيه کننده؛ خواننده/نقال؛ قاري/مداح؛ کارشناس/ سخنران؛ گوينده؛ 
گزارشگر؛  اپراتور، صدابردار؛ آهنگساز؛ نوازنده؛ نوع ميان برنامه؛ نوع موسيقي؛ مناسبت؛ 
زبان/گويش؛ دستگاه؛ حالت؛ طبقة برنامه؛ آخرين استفاده؛ تاريخ پخش؛ قسمت برنامه؛ 
مدت؛ تاريخ ورود؛ تاريخ توليد؛ مديا و نشانی آرشيو؛ قابليت پخش؛ و شناسة سامانه( از 
نظر کاربران، در اندازۀ متوسطی است و مؤيد اين مطلب است که با تصحيح اين فيلدها 
يا مرتب سازی آنها می توان کارآيی بخش آرشيو سامانة اتوماسيون توليد و پخش صدا را 
ارتقا داد. به همين منظور، توصيه می شود اين مورد در اصالحات و روزآمدسازی آيندۀ 
سامانة اتوماسيون توليد و پخش صدا مورد توجه مسئوالن قرار گيرد. جهت توصيف 
بهتر اطالعات، جدول1 با استفاده از پاسخ های ارائه شده توسط جامعة آماری ترسيم 

شده  است. 

میانه

3

ف
قالب های ردی

فرادادهای

تعداد کل و درصدبسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کم

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

11/11314/62831/52730/32022/589100اثر/ عنوان1

33/41415/72325/83438/21516/989100پدیدآور/ تهیه کننده2

11/11112/41516/93842/7242789100خواننده / نقال3

22/21921/32325/83134/81415/689100قاری / مداح4

1112/41921/33134/81820/21011/289100کارشناس/ سخرنان5

2325/82629/22224/71314/655/689100گوینده6

3134/82325/82224/7910/144/689100گزارشگر7

3640/424271618910/144/689100اپراتور8

3236/02730/31820/2910/133/489100صدابردار9

66/71516/93438/224271011/289100آهنگساز10

1314/62022/532361314/61112/489100نوازنده11

1921/32629/22831/51011/266/789100ارکسرت12

توزیع فراوانی/ درصد توزیع فراوانی میزان 

کارآیی قالب های فراداده ای توصیفی موجود 

در بخش آرشیو اتوماسیون تولید و پخش صدا

جدول  1
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میانه

3

1011/21820/22528/13033/766/789100نوع میان برنامه13

891011/21516/93236242789100نوع موسیقی14

22/21516/92932/6193/21242789100مناسبت15

33/41112/42325/8342/38182/2089100زبان/ گویش16

1314/62528/12629/21618910/189100دستگاه17

1314/62022/52730/3227/2477/989100حالت18

2629/22224/72123/61516/955/689100طبقۀبرنامه19

2831/52224/72022/51314/666/789100آخرین استفاده20

2528/11921/32528/1891112/489100تاریخ پخش21

2831/52022/51921/3161866/789100قسمت برنامه22

1921/31415/71820/22224/7161889100مدت23

2022/524271516/916181415/789100تاریخ ورود24

1921/32224/724271415/7102/1189100تاریخ تولید25

2932/61415/72325/81516/98989100مدیا یا آدرس آرشیوی26

2932/616182123/61314/6102/1189100قابلیت پخش27

2932/624272224/78966/789100شناسه28

55/63337/13337/11213/566/789100شاخص

ف
قالب های ردی

فرادادهای

تعداد کل و درصدبسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کم

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

توزیع فراوانی/ درصد توزیع فراوانی میزان کارآیی 

قالب های فراداده ای توصیفی موجود در بخش 

آرشیو اتوماسیون تولید و پخش صدا

ادامۀ جدول  1
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پرسش اساسی دوم: قالب های فراداده ای تحلیلی بخش آرشیو سامانۀ اتوماسیون تولید 
و پخش صدای مراکز شامل غرب صدا و سیامی جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه 

کاربران کارآیی الزم را دارد؟
ميانة به دست آمده برای کارآيی فيلدهاي موجود در قسمت آرشيو اتوماسيون توليد و 
پخش صدای مراکز شمال  غرب کشور از لحاظ اطالعات تحليلی موارد آرشيوی معادل 3  
است)جدول 2(. می توان  گفت که ميزان کارآيی اين فيلدها، در سامانة اتوماسيون توليد و 
پخش صدا، از ديدگاه کاربران سامانه متوسط است . بدين معنا که کاربران از کارآيی فيلدهای 
موضوع، کلمات  کليدی، و توضيح و کلمات  کليدي يا نمايه؛ از لحاظ انعطاف الزم براي 
جست وجوي تک کلمه اي و چند کلمه اي سامانة اتوماسيون توليد و پخش صدای مراکز 
شمال غرب کشور از ديدگاه کاربران سامانة اتوماسيون توليد و پخش صدا، رضايتی در اندازۀ 
متوسط دارند و اين نتيجه مؤيد اين مطلب است که اين فيلدها نيازمند بازنگری و اصالح در 

تدوين و روزآمدسازی نرم افزارند.

ف
ردی

فیلد یا 

قالب

فرادادهای

بسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کم
تعداد کل و 

درصد
میانه

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

3

33/4147/152325/8342/38159/1689100موضوع1

2

 کلامت

 کلیدی  یا

کلید واژه

1719114/12251/28238/25136/1489100

2224/7193/21238/25147/15114/1289100توضیح3

147/151618296/32205/22102/1189100شاخص
توزیع فراوانی/ درصد توزیع فراوانی میزان 

کارآیی قالب های فراداده ای تحلیلی موجود 

بخش آرشیو اتوماسیون تولید و پخش صدا

جدول  2
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بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر، با هدف بررسي قالب هاي فراداده اي آرشيو صدا در سامانة اتوماسيون 
توليد و پخش صداي سازمان صدای سازمان صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران)مراکز 
شمال غرب( به اجرا درآمده  است. روش تحقيق مورداستفاده، روش ميداني است. جامعة 
مورد پژوهش متشکل از کاربران)شامل برنامه سازان و آرشيويست های مرتبط با سامانه( 
بخش آرشيو سامانة اتوماسيون توليد و پخش صدای سازمان صدا و سيمای جمهوری 
اسالمی ايران)مراکزشمال غرب کشور( است که تعداد کل آنها 102 نفر است و 89 نفر، 

معادل87 درصد از کل جامعة آماری پژوهش به پرسشنامه ها پاسخ داده اند. 
باتوجه به يافته های بخش دوم پرسشنامه که مرتبط با پرسش اساسی دوم پژوهش است، 
می توان چنين برداشت کرد که کارآيی فيلدهای توصيف و تحليلی موجود در اين بخش از نظر 
کاربران متوسط است  که حاکی از آن است که فيلدهای اثر/ عنوان؛ پديدآور/ تهيه کننده؛ خواننده/
نقال؛ قاري/مداح؛ کارشناس/ سخنران؛ گوينده؛ گزارشگر؛ اپراتور؛ صدابردار؛ آهنگساز؛ نوازنده؛ 
نوع ميان برنامه؛ نوع موسيقي؛ مناسبت؛ زبان/گويش؛ دستگاه؛ حالت؛ طبقة برنامه؛ آخرين استفاده؛ 
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 ارزيابی 
شده  است. اين امر می تواند به دليل عدم بهره گيری از متخصصان موضوعی)آرشيويست ها و 
کتابداران(، عدم بهره گيری از قواعد فهرست نويسی ، نيز عدم توجه به نيازهای ويژۀ بخش آرشيو 
سامانة  اتوماسيون توليد و پخش صدا، و عدم بهره گيری از تنها استاندارد آرشيوی صدا)ياسا( 
در طراحی اين بخش باشد. بديهی است که برای روزآمدسازی بخش آرشيو سامانة اتوماسيون 
توليد و پخش صدا، بايد از نظرات متخصصان موضوعی استفاده کرد. افزودن فيلدهای تکميلی، 
که در تطابق فيلدهای موجود در بخش آرشيو سامانة اتوماسيون توليد و پخش صدا با استاندارد 
ياسا به دست آمده اند؛ ايجاد تغييراتی در اين بخش براساس نظر پژوهشگر؛ و چينش فيلدهای 
بخش آرشيو سامانة اتوماسيون توليد و پخش صدا، براساس قواعد فهرست نويسی انگلو-
امريکن)بخش ديداری-شنيداری(  کارآيی بخش آرشيو سامانة اتوماسيون توليد و پخش صدا 

را  ارتقا می دهد و رضايت باالی کاربران را فراهم می نمايد. 

پیشنهادهای کاربردی
1. بازبينی بخش آرشيو سامانة اتوماسيون توليد و پخش صدای سازمان صدا وسيمای 
جمهوری اسالمی ايران)مراکز شمال غرب( و بهره گيری از قالب فراداده ای استاندارد ياسا 

در طراحی اين بخش؛

بررسی میزان کارآیی قالب های 
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2. تعريف فيلد کلمات  کليدی در بخش تحليلی صفحة ورود اطالعات با قابليت 
نمايه سازی در بخش آرشيو سامانة اتوماسيون توليد و پخش صدا به منظور افزايش نقاط بازيابی 

مواد؛ 
3. ايجاد بانک اطالعاتی سرعنوان های موضوعی در قسمت موضوع در کاربرگة ورود 

اطالعات بخش آرشيو سامانة اتوماسيون توليد و پخش صدا؛ و
4. رفع محدوديت در تعداد کلمات ورودی در بخش خالصه، به منظور ورود اطالعات 

جامع مواد آرشيوی در بخش آرشيو سامانة اتوماسيون توليد و پخش صدا.

منابع
اصنافی، اميررضا )1390(. بررسی قابلیت های مارک ایران برای مدیریت منابع آرشیوی به منظور ارائه الگویی 
برای یک نرم افزار آرشیوی بهینه با نگاهی به نرم افزارهای آرشیوی ایران. پايان نامة دکتری کتابداری و 

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