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هدف: بررسی نیازهای آموزشی ۴۴ نفر از آرشیویست های شاغل در 
شبکه های رسارسی سیامی جمهوری اسالمی ایران هدف مورد نظراین 

پژوهش است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش از نوع پیامیشی توصیفی است. 
ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است. فرضیه های پژوهش با 
مقدار sig ۰/۱۸۱ و ۰/۰۰ تأیید شده ، و برای تجزیه و تحلیل داده ها از 

نرم افزار اس.پی.اس.اس. استفاده شده است. 
یافته ها: مهم ترین نیازهای آموزشی فعلی آرشیویست ها در آرشیو 
آنالوگ، ارزیابی منابع (۶۸/۴ درصد)، اصالح و مرمت منابع (۶۲/۵ 
از  درصد  است. ۷۴/۵  بوده  درصد)   ۵۸/۳) منایه سازی  و  درصد)، 
آرشیویست ها، رضورت یادگیری نیازهای آموزشی آتی خود در آرشیو 

رقمی را زیاد و بسیار زیاد توصیف کرده اند.
نتیجه گیری: آرشیویست ها برای انجام وظایف خود در آرشیو رقمی به 

آموزش نیاز دارند. 

ڪلیدواژه ها 
نیازسنجی آموزشی/آرشیو های تلویزیونی/آرشیویست ها/  شبکه های رسارسی/

 سازمان صدا و سیامی جمهوری اسالمی ایران.
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بررسی نیازهای آموزشی آرشیویست های 
شـاغـل در شبکـه های رساسـری 

سیامی جمهوری اسالمی ایران

مقدمه 
توانمندسازى نيروى انسانى، افزايش كارآمدى و اثربخشـى فعاليـت ها، توسعة مهارت ها، و 
گسترش دانش شغلى كاركنان متناسب با نيازهاى رو به رشد، زمانى حاصل مى شود كه هر 
سازمان با تنظيم برنامه هاى آموزشى و بهسازى، نيازهاى توسعه اى را در سطح فرد، شغل، و 
سازمان تهيه و تدوين نمايد و از تمام فرصت ها در جهت اجراى آن استفاده كند. هدف از 
به كارگيرى فرآيند آموزش، ارتقاى توان تفكر و نگرش كاركنان، افزايش مهارت و تبحر افراد، 
افزايش بهره ورى سازمان و بهبود كيفيت كار است. در فرآيند آموزش كاركنان، تعيين نيازهاى 
آموزشى، تعيين اهـداف آموزشى، انتخاب روش هاى آموزشى، اجرا، و ارزيابى آنها اهميت 

زيادى دارد (سيد جوادين، 1385).
نيازسنجى (تعيين نيازهاى) آموزشـى عبارت است از شناسـايى نيازها و درجه بنـدى 
آنها به ترتيب اولويت و انتخاب نيازهايى كه بايد كاهش يافته و يا حذف شود. اگر نيازسنجى 
آموزشى به درستى انجام پذيرد، زمينه ساز اجراى مؤثر ديگر مراحل آموزش شامل برنامه ريزى، 
اجرا، ارزيابى، و اثربخشى فرآيند آموزشى خواهد بود. انجام موفقيت آميز برنامه هاى آموزشى، 
ضمن اينكه در سطح فردى باعث ارزشمندى شاغالن مى شود، در سطح سازمانى نيز باعث 
بهبود و توسعـة سازمانى و در سطح ملى و فرا ملى منجر به افزايش بهره ورى و رشد و توسعه 

خواهد شد (عباس زادگان، ترك زاده، 1379).
سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران، به عنوان تنها متولى قانونى پخش برنامه هاى 
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راديويى تلويزيونى، تنها رسانة ديدارى- شنيدارى در كشور است كه به طور انبوه و كالن منابع 
ديدارى- شنيدارى توليد مى كند. طبق گزارش چوبك (1382)، تنها مجموعه آرشيوهاى 
شبكه هاى يك، دو، سه، چهار، قرآن، و خبر سيماى جمهورى اسالمى ايران، بالغ بر هشتصد 
هزار منبع ديدارى- شنيدارى در قالب فيلم و ويدئوكاست است كه هر سال نيز بر تعداد آن افزوده 
مى شود. از اين رو، آرشيوهاى اين سازمان، بزرگ ترين آرشيو ديدارى - شنيدارى در كشور 
است كه ارزش تاريخى و فرهنگى برخى مجموعه هاى منحصر به فرد آن به حدى است كه از 

آن به « حافظة ملت » تعبير مى شود.
وظيفة حفظ، نگهدارى، و دسترس پذيرى اين گنجينة ارزشمند، به طور مستقيم، بر عهدة 
كسانى است كه با عنوان كلى «آرشيويست» در اين آرشيوها مشغول به كار هستند. اما سؤال 
اين است كه آرشيويست ها، چگونه آموزش ها و مهارت هاى الزم را براى انجام وظايف 

خويش كسب مى كنند؟
متأسفانه، مسئلة آموزش آرشيو در ايران، همواره با چالش هاى زيادى روبه رو بوده است.  
اين آموزش ها، به دو واحد درس آرشيو در سطح كارشناسى رشتة كتابدارى محدود شده 
است. تنها معدودى پايان نامه و اخيراً  نيز تأسيس رشتة مطالعات آرشيوى فعاليت هاى حوزة 
آرشيو اسناد را شكل مى دهد و مسائل آرشيوهاى ديدارى- شنيدارى و از آن جمله آرشيوهاى 
تلويزيونى را پوشش نمى دهد. نبود رشتة آموزشى در حوزة آرشيو ديدارى- شنيدارى، كمبود 
استادان متخصص و منابع آموزشى و متون پايه، تربيت نيروهاى كارآزموده و متخصص، 
همگام با تحوالت پيش روى، آرشيوهاى ديدارى- شنيدارى، را با دشوارى روبه رو ساخته 

است.
در سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران، از سال 1384، به طور رسمى مقرر 
شد كه تنها دانش آموختگان رشتة كتابدارى در آرشيوها به كار گرفته شوند. اما با توجه به 
آنچه گفته شد و به دليل مسائل خاص آرشيوهاى ديدارى- شنيدارى باز هم ضرورت داشت 
كه آرشيويست ها آموزش هاى الزم مربوط به حرفة خود را بگذرانند. بى ترديد، گام اول در 
اين زمينه، بررسى نيازهاى آموزشى آرشيويست ها برمبناى شناخت وظايف و تحليل شغلى 
آنهاست. متولى اين امر در سازمان صدا و سيما، اداره كل آموزش سازمان است كه در همان 
سال ها نيازسنجى آموزشى را بر مبناى نظر مديران آرشيوها انجام داد و بر اساس اين نظرها به 
طراحى تعدادى دورة آموزشى اقدام كرد و آرشيويست ها ملزم شدند كه براى ترفيع شغلى 
خود اين دوره ها را بگذرانند. اين نيازسنجى هرگز تكرار نشد؛ حال آنكه پيدايش رسانه هاى 
جديد و ماهيت پوياى آرشيوها ايجاب مى كند كه اين نيازسنجى ها به طور مداوم انجام شود 
و دوره هاى آموزشى جديدتر متناسب با نيازها و وظايف جديد آرشيويست ها طراحى و 

فاطمه موسوی   
فرشته سپهر 
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برگزار شود.  اگرچه واحد آموزش اداره كل آرشيوها و كتابخانه هاى سازمان متناسب با 
شرايط زمانى نيازسنجى هايى مقطعى انجام مى دهد، هيچ گاه نيازسنجى جامعى در اين باره 

صورت نگرفته است.
 اين پژوهش، بررسى و تعيين نيازهاى آموزشى آرشيويست هاى شاغل در آرشيوهاى 
شبكه هاى سراسرى سيماى جمهورى اسالمى ايران است. بدين منظور، سعى شده است تا 

به سؤال هاى زير پاسخ داده شود:
1. وضعيت كاركنان آرشيوهاى سيما از نظر جنس، سن، رشته، ميزان تحصيالت، و سابقة 

خدمت چگونه است؟
2. مهم ترين نيازهاى آموزشى فعلى آرشيويست ها در آرشيو آنالوگ كدام اند؟

3. وضعيت آرشيويست ها از نظر شركت در دوره هاى آموزشى برگزار شده چگونه است؟
4. ديدگاه آرشيويست ها دربارة مهارت ها و آموزش هاى مورد نيازشان در آينده (آرشيو 

رقمى) چيست؟
5. مهارت هاى عمومى مورد نياز آرشيويست ها كدام اند؟

 صحت يا عدم صحت فرضيه هاى زير نيز مورد بررسى و آزمون قرار خواهد گرفت:
1. بيش از 50 درصد آرشيويست ها براى انجام وظايف فعلى خود در آرشيو آنالوگ، 

نيازى به آموزش ندارند.
2. بيش از 50 درصد آرشيويست ها براى انجام وظايف خود در آرشيو رقمى نياز به 

آموزش دارند.
اگر چه نگارنده مدعى نيست كه در پژوهش حاضر نيازسنجى جامع و كاملى انجام داده، 
اما سعى شده است كه با  روش تجزيه و تحليل شغلى و نظرخواهى و بررسى آراى كلية 
آرشيويست هاى حاضر در جامعة آمارى پژوهش و مديران و كارشناسان اين حرفه، گامى در 
جهت شناخت نيازهاى فعلى و آتى آرشيويست ها بردارد. بدون ترديد، شناسايى نيازهاى آموزشى، 

نخستين و اساسى ترين گام در برنامه ريزى،  طراحى، و اجراى برنامه هاى آموزشى آتى است.   

 روش پژوهش
در اين پژوهش، از روش پيمايشى توصيفى استفاده شده است. به طور كلى، اين پژوهش، به دنبال 
تعيين نيازها و اولويت هاى آموزشى آرشيويست هاى شاغل در شبكه هاى سراسرى سيماى 
جمهورى اسالمى ايران بوده است. براى گردآورى اطالعات نظرى از منابع و متون موجود در 
حوزة مورد مطالعه، و براى گردآورى اطالعات پژوهشى از جامعة مورد مطالعه، از پرسشنامه 

استفاده گرديد. 

بررسی نیازهای آموزشی آرشیویست های 
شاغل در شبکه های سراسری ...
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جامعة مورد مطالعه در اين پژوهش، كلية آرشيويست هاى شاغل در شبكه هاى سراسرى 
سيماى جمهورى اسالمى بوده است. اين جامعه، آرشيويست هاى شاغل در آرشيوهاى 
شبكه هاى يك، دو، سه، چهار، خبر، قرآن و آموزش را در بر مى گيرد. در اين پژوهش، 
به دليل كوچك بودن جامعة آمارى، نمونه گيرى انجام نشد و پرسشنامه ها بين همة آنها توزيع 
شد. از 50 پرسشنامه توزيع شده، 44 پرسشنامه بازگردانده شد. بدين ترتيب، يافته هاى 

پژوهش بر مبناى نظر 88 درصد از كل جامعة پژوهش به دست آمده است.
براي بررسـي روايى مقياس هاي تحقيق از نظر استـادان راهنما و مشـاور و تعـدادي از 
كارشناسان متخصص و باتجربة حوزة آرشيو ديدارى- شنيدارى شاغـل در سازمـان صدا و 

سيما، كه در اين زمينه داراى مقاالت تأليفى و ترجمه اى بوده اند، بهره گرفته شد.
  براى تعيين پايايى پژوهش حاضر، از آزمون كرونباخ استفاده شده است كه متداول ترين 
روش براى تعيين پايايى ابزار تحقيق است. ضريب آلفاى كرونباخ براى پرسش هاى مربوط 

به هر مقوله به صورت زير محاسبه شد(جدول 1 ).

همان طور كه مشاهده مى شود پايايي كلي مقوله هاى پرسشنامه، با اجراي آزمون كرونباخ 
در حد خوبى است.

یافته های پژوهش
الف. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل شغل

در اين پژوهش، براى بررسى نيازهاى آموزشى آرشيويست هاى شاغل در شبكه هاى سراسرى 
سيماى جمهورى اسالمى ايران، از روش تجزيه و تحليل شغل استفاده شده است. اين تجزيه 
و تحليل، بر مبناى نظر كارشناسان حوزة آرشيو ديدارى- شنيدارى و مشاهدات عينى در 
محل كار آرشيويست ها و تجربيات شخصى نگارنده به عنوان آرشيويست سازمان صدا و 

سيما صورت گرفته است. 
حرفة آرشيودارى ديدارى- شنيدارى1، در اين بررسى، از دو ديدگاه مورد تحليل قرار 

آلفای کرونباخمقوله

۰/۹۵۰۸نیازهای آموزشی فعلی آرشیویست ها

۰/۷۵۶۲دوره های آموزشی طی شده

۰/۹۶۶۰نیازهای آموزشی آتی آرشیویست ها رضیب آلفای کرونباخ برای
 مقوله های تحقیق در پرسشنامه

جدول ۱

۱. این اصطالح را نورالله مرادی و وحید 
طهرانی پور (۱۳۸۷) در کتاب  آرشیوداری 
دیداری شنیداری به کار برده و این گونه 
تعریف می کنند: آرشیوداری

 دیداری- شنیداری رشته ای است که همۀ 
جنبه های نگه داری و بازیابی اسناد دیداری 
شنیداری، ادارۀ اماکنی که این اسناد در آن 
قرار داده می شوند و سازمان های عهده دار 
این عملکردها را در بر می گیرد. به عالوه، 
به جای واژۀ آرشیویست نیز واژۀ آرشیودار 
را به کار برده اند. 

فاطمه موسوی   
فرشته سپهر 
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گرفته است؛ يكى براساس وظايف فعلى آنها در آرشيو آنالوگ و ديگرى براساس وظايف 
آتى آنها در آرشيو رقمى.

آرشیو آنالوگ
در حال حاضر، آرشيوهاى مختلفى از جمله آرشيو فيلم و ويدئو، آرشيو صدا، و آرشيو موسيقى 
در سازمان صدا وسيماى جمهورى اسالمى ايران وجود دارند. در اين آرشيو ها، منابع آنالوگ 
نگهدارى مى شوند و به همين دليل، آرشيو آنالوگ خوانده مى شوند. منظور از آرشيوهاى سيما 
در اين پژوهش، آرشيوهاى شبكه هاى تلويزيونى و يا به عبارت ديگر آرشيو فيلم و ويدئوست. 
نيروهاى انسانى شاغل در اين آرشيوها، با عناوين شغلى كارمند آرشيو و كتابخانه(دانش آموختگان 
رشته هاى غير كتابدارى) و آرشيويست- كتابدار (دانش آموختگان رشتة كتابدارى ) به فعاليت هاى 

زير مشغول اند:
۱. ثبت : فرآيند ثبت در بدو ورود يك مدرك به آرشيو براى جلوگيرى از بى نظمى 

انجام مى شود. ثبت، از جمله خدمات فنى است و شامل تحويل مدرك، كنترل نوار از لحاظ 
ظاهر و تعداد و اختصاص شمارة ثبت بر حسب نوع مدرك مى شود.

۲. بازبینی و بازشنوایی: منابع ديدارى- شنيدارى، بر خالف كتاب قابل رؤيت و تورق 

نيستند؛ لذا براى آگاهى از محتواى اطالعات، نياز به بازبينى و بازشنوايى دارند كه نيازمند 
تجهيزات ويژه اى مى باشد. بازبينى و بازشنوايى عبارت است از تهية خالصه اى از محتواى 

مدرك و از جمله مهم ترين وظايف آرشيويست ها محسوب مى شود.
۳. فهرست نویسی: فهرست نويسى عبارت است از فرآيند آماده سازى يك مدرك براى 

بازيابى از طريق تجزيه و تحليل آن و تعيين نقاط دسترسى به مدرك، متناسب با نيازهاى 
اطالعاتى كاربران كه در دو بخش توصيفى و تحليلى انجام مى شود. فرآيند فهرست نويسى، 
شامل آماده كردن داده ها و اطالعات منابع موجود در آرشيو جهت بازيابى مؤثر منابع 

اطالعاتى مى شود.
۴. آماده سازی منابع: شامل چسباندن برچسب شمارة ثبت به مدرك و ارسال آن به 

مخزن (محل نگهدارى منابع آرشيوى ).
۵. ورود اطالعات به نرم افزار آرشیو:  شامل وارد كردن داده ها و اطالعات حاصل از بازبينى 

و بازشنوايى و فهرست نويسى مدرك در نرم افزار آرشيو مى باشد.
۶. امانت منابع: برآيند همة فعاليت ها و خدمات فنى كه در آرشيو انجام مى شود در 

هنگام امانت متجلى مى شود، كه عبارت است از امانت منابع به اعضاى آرشيو.
۷. صدور رسید آرشیو: تكميل و صدور برگه رسيد آرشيو جهت تسويه حساب برنامه هاى 
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توليدى كه به آرشيو تحويل داده شده اند و آن عبارت است از بازبينى برنامه ها و مشخص 
كردن مدت زمان استفاده از تكرار و تصاوير آرشيوى و تعيين مدت خالص برنامه جهت 

پرداخت دستمزد عوامل توليد برنامه.
۸. جست وجوی منابع: استفاده از روش هاى مختلف جهت جست وجوى مؤثر منابع 

آرشيو و راهنمايى كاربران براى يافتن موارد مورد جست وجو.
۹. حفظ و نگهداری: يكى از وظايف اصلى همة آرشيويست ها در همة بخش ها مى باشد 

و عبارت است از كنترل وضعيت ظاهرى منابع و اطمينان از شرايط مناسب نگهدارى آنها از 
نظر دما، رطوبت، و ساير شرايط نگهدارى براساس نوع مدرك. 

۱۰. منایه  سازی:  طى اين فرآيند، اطالعات يك مدرك، با استفاده از زبان كنترل شده 

نمايه سازى مى شود. با اين حال، در نبود يك اصطالحنامة جامع، نمايه سازى به ساخت 
كليدواژه هايى از محتواى مدرك محدود مى شود.

۱۱. خالصه نویسی: عبارت است از بيان خالصه اى از محتواى مدرك در كوتاه ترين 

عبارت، به طورى كه بدون پرداختن به جزئيات كم اهميت، محتواى اصلى را نمايان سازد. 
خالصه نويسى هم در زمان بازبينى، با پرداختن به جزئيات بيشتر و البته بر اساس نوع محتواى 
مدرك انجام مى شود و هم در زمان فهرست نويسى ولى با ايجاز بيشترى صورت مى گيرد.

۱۲. ارزیابی منابع: به طوركلى عبارت است ازتصميم گيرى دربارة ارزش يك مدرك 

آرشيوى براى نگهدارى و يا عدم نگهدارى در آرشيو. ارزيابى منابع در هنگام انتخاب و يا 
وجين و امحاى منابع كاربرد دارد.

۱۳. اصالح و مرمت: اصالح و مرمت منابع آرشيوى غالباً در آرشيو فيلم صورت مى گيرد 

و عبارت است از مرمت فيلم هايى كه بر اثر عوامل مختلف همچون سائيدگى، خراشيدگى، 
شكستگى، و مانند آن آسيب ديده اند.

۱۴. وجین و امحا: آن دسته از منابع آرشيوى كه پس از ارزيابى مشخص مى شود كه ارزش 

نگهدارى ندارند در مرحلة وجين حذف و از چرخة منابع آرشيوى خارج مى گردند.

گذار از آرشیو آنالوگ به آرشیو رقمی
امروزه، بخش عمدة اطالعات توليد شده به صورت رقمى عرضه مى شوند. دنياى رقمى، 
آرشيوها را نيز متأثر ساخته و آنها را واداشته تا با جدا كردن محتواى مدارك از محمل هاى 
فيزيكى انبوه قفسه هاى طوالنى فيلم و ويدئوكاست مخازن آرشيوها را به مخازن نامرئى 
رقمى منتقل سازند.  لزوم حفظ و نگهدارى طوالنى مدت سرمايه هاى توليدى رسانه ها، 
منسوخ شدن فرمت هاى پيشين به همراه دستگاه ها و تجهيزات مورد نيازشان، مشكالت 
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دسترسى سريع و آسان و طوالنى بودن فرآيند تكثير و تبديل  منابع آنالوگ از جمله داليلى 
هستند كه رقمى سازى منابع را اجتناب ناپذير مى كنند.

 با اين حال، رقمى سازى تنها به معنى تبديل اطالعات نيست، بلكه نظامى را به وجود 
مى آورد كه كل فرآيند توليد، ذخيره، و توزيع اطالعات را يكپارچه مى كند، مرز بين آرشيو 
و توليد را كمرنگ ساخته و مفهوم سنتى آرشيوها را به عنوان مخازن راكد برنامه ها متحول 
مى سازد. نكته مهم ديگر، تغيير نقش ها و وظايف افراد در آرشيوهاست كه ضرورت دارد 
از نو تعريف شوند و به موازات آن بر دانش فنى كاركنان آرشيوها افزوده شود. ضرورت 
دارد كه آرشيويست ها مهارت هاى مديريت داده ها را فراگيرند، چرا كه اطالعات درست 
دربارة برنامه ها (متاديتا) به اندازة خود برنامه ها اهميت دارند. مهارت هاى ويرايش تصاوير 
و همكارى نزديك تر با عوامل توليد برنامه ها از ديگر مهارت هاى مورد نياز آرشيويست ها 

در آرشيو رقمى است.  
  رقمى سازى در سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران نيز از بيش از يك دهة 
قبل آغاز شده است. در حال حاضر، عمدة شبكه هاى تلويزيونى سيماى جمهورى اسالمى 
ايران، عالوه بر پخش آنالوگ، به صورت رقمى پخش مى شوند. با اين حال، على رغم ضبط 
و پخش رقمى برنامه ها، آرشيوهاى سازمان هنوز در نيمة راه آرشيو رقمى هستند. تمركز بر 
آنتن و پخش رقمى برنامه ها از يكسو و حجم باالى منابع آرشيوها از سويى ديگر، فرآيند 
رقمى سازى در آرشيوها را با كندى مواجه كرده است؛ به طورى كه هنوز آرشيويست ها 
به طور مستقيم آرشيو رقمى را تجربه نكرده اند و آن نظام يكپارچه كه از آن سخن گفته شد، 

هنوز پياده سازى نشده است. 
 آنچه در ادامه مى آيد، برخى ضرورت هاى آموزشى و مهارت هاى مورد نياز پيشنهادى 
در آرشيو رقمى است. اين مهارت ها، پس از مشورت با برخى كارشناسان و پژوهشگران 
آرشيو رقمى، به طور خاص در سازمان صدا و سيما و مطالعة منابع اندك فارسى در اين زمينه 
همچون برخى پژوهش هاى انجام شده در حوزة آرشيو رقمى اداره كل جهاد خودكفايى 
سازمان صدا و سيما و بررسى تعداد زيادى منابع انگليسى دربارة رقمى سازى در آرشيوهاى 

ديدارى - شنيدارى و تلويزيونى، انتخاب شده اند.   
۱. مبانی آرشیو رقمی: شرط اول براى ورود به دنياى آرشيو رقمى، آشنايى با مفاهيم پايه 

و اصطالحات و مبانى نظرى همچون سامانه هاى ماشينى در آرشيوها، پايگاه داده، متاديتا، 
شبكه هاى اطالع رسانى ، استانداردهاى صدا و تصوير، اشياء رقمى، حفاظت، كوچ رقمى، 

و مانند آن مى باشد.    
۲. متادیتا (فراداده): به آن دسته از داده ها گفتـه مى شود كه جزئيـات يك داده ديگر را 
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تشريح مى كند. به عبارت ديگر فراداده ها، داده هايى هستند دربارة داده هاى ديگر. متاديتا در 
كتابدارى عبارت است از اطالعاتى همچون نام نويسنده، عنوان، تاريخ چاپ، و از اين دست. 
هدف از ايجاد متاديتا دستيابى آسان تر و بهتر به داده هاى موجود است. در صنعت برادكست، 
متاديتا به رسانه هاي صدا و تصوير مرتبط مي شود تا يك منبع رسانه اي را براي توليد كنندگان، 
توزيع كنندگان، و استفاده كنندگان قابل شناسايي، توصيف، و دسته بندي كند و امروزه تمام 
نرم افزار هاي مربوط  به آن را پشتيباني مي كنند. لذا آشنايى با انواع متاديتاهاى تصويب شده در 

سازمان، به دليل نقش تعيين كنندة آنها در مديريت اطالعات، اهميت ويژه اى دارد.
۳. آشنایی با نرم افزارهای تبدیل تصاویر: پس از تعيين اولويت بندى هاى الزم، منابع آنالوگ 

به نرم افزارهاى تبديل تصاوير منتقل (كپچر1) و پس از كنترل كيفيت صدا و تصوير و انجام 
ويرايش هاى احتمالى، با فرمت هاى تعيين شده ذخيره مى شوند. 

۴. آشنایی با تجهیزات مورد نیاز: عالوه بر ضـرورت ارتقاى دانـش فنى آرشيويسـت ها 

آشنايى و شناخت تجهيـزات سخت افزارى و نرم افزارى تبديل و ذخيره سازى تصاوير نيز 
اهميت دارد.

۵. ورود اطالعات در نرم افزار: وارد كردن درست و يكدست داده ها به درون نرم افزار جامع 

آرشيو رقمى جهت ذخيره و بازيابى مؤثر اطالعات منابع، از اهميتى حياتى برخوردار است. 
۶. بازبینی: منابع آرشيوى بايد در مراحل قبل و بعد از تبديل محتواى آنها بازبينى شوند. 

بازبينى در مرحلة قبل از تبديل براى اطمينان از كيفيت مطلوب صدا و تصوير انجام مى شود و 
بعد از تبديل جهت كنترل نهايى كيفيت تصوير و داده هاى مربوط به منابع ضرورى است.

۷. روش های ذخیره و بازیابی: آشنايى با روش هاى ذخيره سازى و بازيابى منابع جهت 

انجام جست وجوى مؤثر در نظام آرشيو رقمى اهميت بسزايى دارد، زيرا يكى از اهداف اصلى 
رقمى سازى دسترسى آسان و سريع كاربران به منابع مورد نياز است. لذا اين امكان براى كاربران 
بايد وجود داشته باشد تا با وارد كردن داده هاى مربوط به يك يا دو مدخل تعيين شده طى يك 

جست وجوى ساده به منبع مورد نياز دسترسى پيدا كنند.
۸. ابزارها و فرمت های ذخیره سازی: شناخت روش ها و فرمت هاى تعيين شده و مناسب 

صدا و تصوير براى ذخيره سازى اطالعات منابع آرشيوى براى آرشيويست ها، كه با اين منابع 
سر و كار دارند،  الزم و ضرورى است.

۹. فهرست نویسی منابع رقمی: آشنايى با قواعد فهرست نويسى منابع الكترونيكى و رقمى 

به آرشيويست ها در درك بهتر محيط هاى رقمى كمك مى كند. فهرست نويسى منابع رقمى 
مطابق با استانداردهاى ابرداده اى انجام مى شود. لذا آشنايى با اين استانداردها گام اول در 

فهرست نويسى اين منابع است.   1. capture
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۱۰. حفظ و نگهداری: تمام اقدامـاتى كه در آرشيـو رقمـى صورت مى گيـرد با هدف 

حفظ و نگهدارى از محتواى منابع انجام مى شود. مديران سامانه، تكنسين هاى فنى، و البته 
آرشيويست ها نقش هاى اصلى را در اين مورد دارند و لذا بايد براى اين وظيفه مهم آموزش هاى 

الزم را ببينند.
۱۱. منایه سازی: آشنايى با نظام هاى رايانه اى نمايه سازى مى تواند در انتخاب كليدواژه ها 

و اصطالحات متناسب با محتواى مدرك به كاربران امكان  دهد كه بهتر بتوانند نتايج دلخواه 
و مورد نياز خود را بازيابى كنند.

۱۲. نرم افـزار های ویرایش تصاویر: نرم افـزارهاى زيـادى براى ويـرايش تصـاوير وجود 

 Edius دارند. مهم ترين اين نرم افزارها كه در سازمان صدا و سيما كاربرد دارند، نرم افزارهاى
و Final cut pro مى باشند. 

۱۳. ارزیابی و پاالیش تصاویر: فايل هاى تصويرى قبل و بعد از تبديل و به طور مداوم بايد 

مورد ارزيابى قرار گيرند و در صورت وجود هرگونه اشكال و آسيب توسط نرم افزارهايى 
كه براى اين كار طراحى شده اند مورد مرمت و اصالح قرار گيرند تا كيفيت منبع اصلى 

دچار افت نشود.
۱۴. تهیۀ نسخۀ پشتیبان: پشتيبان گيرى در مورد منابع رقمى اهميت حياتى دارد. ضرورت 

دارد كه منابع آرشيوى بر روى فرمت هايى مناسب براى آرشيو منتقل و در محل مناسب 
نگهدارى شوند.

۱۵. تکثیر و تبدیل: آرشيويست ها بايد ضمن آشنايى با نرم افزارهاى تبديل تصاوير، 

براى مقاصد مختلف از فرمت هاى متفاوتى براى تبديل استفاده كنند. براى مثال، نوع فرمتى 
كه براى مرور فايل ها در سامانة رقمى توسط كاربران استفاده مى شود با فرمت هاى پخش 
و آرشيو تفاوت دارند. در هنگام تكثير منابع بايد به اين موارد توجه كرد تا كار مطابق با 

استانداردهاى كيفى مورد انتظار  انجام شود.
۱۶. رعایت حق مولف: مسئله كپى رايت يا حق مؤلف همواره در مورد منابع رقمى مطرح 

است. اين مسئله با بهره گيرى از شبكة اينترانت داخلى و تعيين سطوح دسترسى هاى مختلف 
برا ى كاربران متفاوت مرتفع مى گردد. با اين حال، ضرورت دارد آرشيويست ها دربارة كپى 

رايت و مسائل مربوط به آن آگاهى كامل داشته باشند.    

ب. وضعیت جمعیت شناختی جامعۀ پژوهش
 براساس يافته ها، 68/2 درصد از آرشيويست ها زن و 31/8درصد مرد هستند. 31/8 درصد بين 
سنين 25 تا 30 سال قرار دارند. 15/9 درصد بين 31 تا 35 سال، 27/3 درصد بين 36 تا 40 سال، 
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9/1درصد بين 41 الى 45 سال و 4/54 درصد بين 46 الى 50 سال قرار دارند. 11/36 درصد 
نيز به اين سؤال پاسخ نداده اند. در آرشيوهاى سيما، 15/9 درصد از آرشيويست ها داراى مدرك 
كارشناسى ارشد، 66/6درصد داراى مدرك كارشناسى، 4/54درصد فوق ديپلم، و 11/36 درصد 
از آنها داراى مدرك ديپلم هستند. 4/54درصدنيز پاسخى نداده اند.  رشتة تحصيلى 50 درصد 
از آرشيويست ها، رشتة كتابدارى و 6/4درصد نيز در رشته هاى غيركتابدارى تحصيل كرده اند. 
13/6 درصد نيز به اين سؤال پاسخ نداده اند. در ميان آرشيويست ها، 4/54 درصد بين 3-1 سال 
، 20/4 درصد بين 6-4 سال،  36/6 درصد بين 10-7 سال، 15/9 درصد بين 15-11 سال، 
11/36 درصد بين 20-16 سال و6/8درصد بين 23-21 سال سابقه اشتغال دارند. 4/54 درصد 

نيز پاسخ نداده اند. 

نیازهای آموزشی آرشیویست ها
به طور ميانگين، 42 درصد از آرشيويست ها انجام وظايف شغلى خود را آسان، 29 درصد 
نسبتاٌ آسان و 20/7 و 11/1 درصد مشكل و بسيار مشكل توصيف كرده اند. همچنين، 37/9و 
40/3درصد از آنان وضعيت خود را در انجام وظايف به ترتيب و به طور متوسط بسيار خوب 
و خوب ارزيابى كرده اند. بر اين اساس، 19/6، 15/0، و 24/1 درصد نياز به آموزش براى 
انجام وظايف شغلى خود را اصال، خيلى كم، و كم، توصيف كرده اند. 21/6 و 20/7 درصد 

نيز نياز به آموزش را زياد و خيلى زياد عنوان كرده اند.
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بر اساس نتايج و يافته هاى  به دست آمده،  آرشيويست ها در 6 مورد، از 14 وظيفه مورد 
بررسى، نياز به آموزش بيشترى دارند كه عبارت اند از:

ارزيابى منابع،
اصالح و مرمت منابع،

نمايه سازى،
حفظ و نگهدارى،

فهرستنويسى توصيفى و تحليلى، و
خالصه نويسى.

وضعیت آرشیویست ها از نظر رشکت در دوره های آموزشی برگزار شده
از ميان دوره هاى آموزشى برگزار شده، 33/3درصد جزء دوره هاى آموزشى حين خدمت و 
66/7درصد جزء دوره هاى آموزشى تطبيقى بوده اند. نتايج نشان مى دهد كه درصد ميانگين افراد 
شركت كننده در دوره هاى آموزشى حين خدمت 44/77 درصد و ميانگين افراد شركت كننده 
در دوره هاى آموزشى تطبيقى 19/6 درصد بوده است. به طور كلى، ميانگين افراد شركت كننده 

در اين دوره  ها 32/18درصد بوده است.
ميانگين درصد افراد شركت كننده كه دوره هاى آموزشى برگزار شده را كامًال كاربردى 
دانسته اند، 36/75درصد، ميانگين درصد افرادى كه آن را تا حدى كاربردى دانسته اند 52/8 
درصد، و 10/5درصد نيز به طور ميانگين اين دوره ها را اصًال كاربردى ندانسته اند. به عالوه، 
ميانگين درصد افراد شركت كننده كه دوره هاى آموزشى برگزار شده را در ارتقاى  شغلى 
خود موثر دانسته اند، 51/33درصد، و 40/33درصد نيز به طور ميانگين اين دوره ها را در 
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آموزش برای انجام موفقیت آمیز وظایف

منودار ۲

بررسی نیازهای آموزشی آرشیویست های 
شاغل در شبکه های سراسری ...
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ارتقاى شغلى خود بى تأثير عنوان كرده اند. 63/6 درصد از آرشيويست ها هر سه نوع دورة 
آموزشى بدو خدمت، حين خدمت و تطبيقى را براى انجام مطلوب وظايف شغلى خود 
ضرورى توصيف كرده اند. و سرانجام اينكه 61/4درصد از آنها كارگاه آموزشى را به عنوان 

شكل مناسب و مطلوب برگزارى دوره هاى آموزشى انتخاب كرده اند.

 

نیازهای آموزشی آتی آرشیویست ها
با توجه به اينكه آرشيويست هاى سازمان صدا و سيمـا در آينده اى نزديك با آرشيو رقمى مواجه 
خواهند بود، شناخت نيازهاى آموزشى و مهارت هاى مورد نياز در آرشيوهاى رقمى تلويزيونى 
ضرورت مهمى به شمار مى آيد. نتايج پژوهش نشان مى دهد تنها 22/8 درصد از آرشيويست ها 
سطح دانش فعلى خود را در مورد آرشيو رقمى زياد و خيلى زياد و 77/2 درصد از آنان 
سطح دانش خود را كم، خيلى كم، و اصالً توصيف كرده اند؛ با اين حال، 42 نفر از 44 نفر از 

پاسخگويان در اين باره اظهار نظر كرده اند.
 بر اساس يافته ها ، ميانگين پاسخگويانى كه يادگيرى هيچ يك از نيازهاى آموزشى پيشنهادى 
را ضرورى ندانسته اند 2/23 درصد، خيلى كم 7/0درصد، و كم 16/0 درصد مى باشد. همچنين، 
ميانگين كسانى كه ضرورت نيازهاى پيشنهادى را زياد و خيلى زياد توصيف كرده اند، به ترتيب 
27/5 و 47/0درصد مى باشد. بر اين اساس و با توجه به اطالعات به دست آمده از جدول، 
يادگيرى همة 16 عنوان نياز آموزشى پيشنهادى ضرورت دارد. مهم ترين اين نيازها به ترتيب 

اولويت بندى آرشيويست ها به شرح زير است:
مبانى آرشيو رقمى (مفاهيم و اصطالحات)،
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ورود اطالعات در نرم افزار آرشيو رقمى،
حفظ و نگهدارى منابع رقمى،

بازبينى منابع،
فهرست نويسى منابع رقمى،

روش هاى ذخيره و بازيابى منابع آرشيوى،
متاديتا (آشنايى با انواع آن و روش هاى ايجاد)، و

آشنايى با نظام هاى نمايه سازى خودكار.

مهارت های عمومی مورد نیاز آرشیویست ها
ميانگين پاسخگويانى كه هيچ يك از مهارت هاى عمومى پيشنهادى را مهم ندانسته اند 0/4 
درصد، كم اهميت 10/4 درصد، و نسبتا مهم 12/1 درصد مى باشد. همچنين، ميانگين درصد 
كسانى كه اين مهارت ها را مهم و بسيار مهم دانسته اند، به ترتيب 36 و 40/9درصد است. 
از سوى ديگر، ميانگين پاسخگويانى كه ميزان نياز به آموزش براى يادگيرى مهارت هاى 
عمومى را اصال، خيلى كم، و كم توصيف كرده اند، به ترتيب 1/4 ، 5/  9و 16/7 درصد بوده 
است. همچنين، درصد ميانگين كسانى كه نياز به اين آموزش ها را زياد و خيلى زياد عنوان 

كرده اند، به ترتيب 32/3 و 40/0 درصد است. 
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بر اين اساس، مهم ترين مهارت هاى عمومى مورد نياز، به ترتيب اولويت بندى آرشيويست ها 
از اين قرار مى باشند:

مهارت هاى كار با رايانه،
آشنايى با روش هاى جست وجو در اينترنت، و

دانستن زبان انگليسى.
شقاقى (1387)، در پژوهشى كه به بررسى ديدگاه آرشيويست هاى آرشيو مركزى و توليد 
اطالعات سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران دربارة ضرورت آموزش ضمن خدمت 
پرداخته است، خاطرنشان مى كند كه آرشيويست ها معتقدند كه  بايد به مباحث جديد حوزة 
آرشيو مانند سواد اطالعاتى، نرم افزارهاى ادارى، نمايه سازى و چكيده نويسى، و مهارت هاى 

رايانه و شبكه توجه بيشترى شود. اين نتايج با يافته هاى پژوهش حاضر همخوانى دارد.

آزمون فرضیه ها
براى آزمون فرضيه ها ابتدا بايد مشخص شود كه داده ها پارامترى  هستند يا ناپارامترى. براى 
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داده هـاى پارامترى سه شـرط بايد وجـود داشتـه باشنـد:
1. داده ها، فاصله اى يا نسبى باشند؛ 

2. توزيع داده ها نرمال باشد؛ و
3. مقدار ميانگين مفروض معقول وجود داشته باشد.

در پژوهش حاضر، 14 سؤال مطرح شد و بر اساس طيف 5 گزينه اى ليكرت نمرات 
سؤال هاى مربوط به هر يك از نمونه ها با هم جمع شده و يك شاخص نياز آموزشى براى 

آنها ساخته شده است:در نتيجه داده ها فاصله اى و نسبى هستند.
 براى تعيين توزيع نرمال از آزمون كولموگروف – اسميرنف تك نمونه اى استفاده شده 
است. چون مقدار اين آزمون 0/723 مى باشد (جدول 2 )؛در نتيجه، رابطه معنا دار نيست و 

اين نشان مى دهد كه توزيع نمونه ها در جامعه نرمال است.

در اين پژوهش، به طور مفروض، ميانگين نمره 30 را در نظر گرفته ايم. يعنى اگر بين 
ميانگين جامعه و ميانگين فرضى در فرضية اول تفاوت معنا دارى وجود نداشته باشد و در 
مورد فرضية دوم تفاوت معنا دار اگر تفاوت ميانگين فرضيه وجود داشته باشد فرض تحقيق 
تأييد مى شود. در اين پژوهش، به دليل اينكه داده ها تك نمونه پارا متريك هستند از آزمون 

T-Test اى استفاده كرده ايم.   

فرضيه 1: بيش از 50 درصد آرشيويست ها براى انجام وظايف فعلى خود در آرشيو آنالوگ 
نيازى به آموزش ندارند.

Test Value = 30

T df Sig. (2-tailed)
Mean 

Difference

95% Confidence Interval 
of the Difference

Lower Upper
Q1.3JJG -1.360 42 .181 -3.651 -9.07 1.77

Q1.3JJG

43N

26.35Mean
Normal Parametersa,b              

17.604Std. Deviation

.110Absolute

Most Extreme Differences .110Positive

-.083Negative

.723Kolmogorov-Smirnov Z

.672Asymp. Sig. (2-tailed)
آزمون کوملوگروف – اسمیرنف تک منونه ای

جدول ۲

نتیجه آزمون فرضیۀ اول

جدول ۳

بررسی نیازهای آموزشی آرشیویست های 
شاغل در شبکه های سراسری ...
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همـان طور كه مشاهده مى شـود مقـدار sig مسـاوى است با 0/181 و در نتيجـه رابطـه 
معنا دار نمى باشد و در نتيجه فرضية تحقيق تأييد مى شود.

فرضيه 2: بيش از 50 درصـد آرشيويسـت ها براى انجام وظايـف خود در آرشيو رقمى 
نياز به آموزش دارند.

همان طور كه مشاهده مى شود مقدار sig مساوى است با 0/00 و در نتيجه رابطه معنا دار 
مى باشد و در نتيجه فرضية تحقيق تأييد مى شود. 

نتیجه گیری      
با توجه به بررسـى و تجزيه و تحليـل يافته هاى پژوهـش، اولويت هاى نيـازهاى آمـوزشى 
آرشيويست هاى سيماى جمهورى اسالمى ايران، با استفاده از تجزيه و تحليل وظايف شغلى 
و با توجه به نظر آرشيويست ها مشخص شد. نتايج پژوهش نشان داد كه آرشيويست ها 
در برخى وظايف شغلى ( كه با قريب الوقوع بودن پيدايش آرشيو رقمى در سازمان از آنها 
مى توان به عنوان فعاليت هاى آرشيوى سنتى ياد كرد) نياز به آموزش دارند. با اين حال، بر 
اساس يافته ها، به طور متوسط بيش از نيمى از آرشيويست ها (58/81درصد) معتقدند كه 
براى انجام وظايف شغلى مختلف خود اصال، خيلى كم، و كم به آموزش نياز دارند. اين 
مسئله،  فرضية اول پژوهش را به نوعى ديگر اثبات مى كند. آسان بودن وظايف يا برگزارى 
دوره هاى آموزشى نمى تواند علت اين امر باشد؛ چرا كه براساس يافته هاى پژوهش به طور 
متوسط 58 درصد آنان انجام اين وظايف را نسبتا مشكل، مشكل، و بسيار مشكل توصيف 
كرده اند و از سويى ديگر 68 درصد آرشيويست ها در دوره هاى آموزشى شركت نكرده اند. 
احتماال تجربة فردى در اين زمينه نقش مهمى داشته است. بر اساس يافته هاى پژوهش، نيمى 
از آرشيويست هاى شاغل در آرشيوهاى شبكه هاى سراسرى سيماى جمهورى اسالمى ايران 

(52/26درصد) بين 7-15سال سابقه خدمت دارند. 
با اين حال، در مورد نيازهاى آموزشى آرشيويست ها در آرشيو رقمى، وضعيت بر عكس 
است. يافته هاى پژوهش نشان داد كه درصد بااليى از آرشيويست ها با مفاهيم و مهارت هاى 
مورد نياز محيط آرشيوهاى رقمى آشنايى ندارند. تقريباٌ تمامى نيازهاى آموزشى پيشنهادى از 

Test Value = 30

T df Sig. (2-tailed)
Mean 

Difference

95% Confidence Interval 
of the Difference

Lower Upper

Q9J 13.435 41 .000 28.500 24.22 32.78
نتیجه آزمون فرضیۀ دوم

جدول ۴
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سوى آرشيويست ها مورد تأييد و تأكيد قرار گرفتند. اين مسئله بار ديگر فرضية دوم را تصديق 
مى كند. 

يكى از داليلى كه مى توان دربارة چرايى اين مسئله عنوان كرد اين است كه متأسفانه 
فرآيند آموزش در سازمان صدا و سيما نه تنها با تحوالت سازمانى همگام نيست، بلكه بسيار 
عقب تر از آن است. در حالى كه، يك دهه از شروع فرآيند رقمى سازى در سازمان مى گذرد 
و در شرايطى كه چند سالى است كه تصاوير رقمى به خانه هاى مردم راه يافته است، مركز 
آموزش سازمان همچنان دوره هاى آموزشى را برگزار مى كند كه مربوط به نيازسنجى اى است 

كه پانزده سال پيش انجام شده است. 
  نكته ديگرى كه مى توان به آن اشـاره كرد اين است كه گاهى اهميت آنتن و پخش 
باعث مى شود كه مسائل مربوط به بخش هاى ديگر همچون آرشيوها به حاشيه رانده شود. 
همان طور كه پيش تر ذكر شد، آرشيوها هنوز در نيمة راه رقمى شدن قرار دارند. بى ترديد، 
نظام جامع و يكپارچة رقمى، زمانى به طور كامل محقق مى شود كه پخش، توليد، و آرشيو به 
موازات يكديگر مسير تحول را طى كنند. آرشيويست ها، به عنوان كسانى كه در صورت تحقق 
كامل رقمى سازى در نقطة آغاز اين چرخه قرار مى گيرند، بايد به دانش و مهارت هاى مورد 
نياز براى انجام وظايف جديدشان تجهيز شوند. رايت (2011)، از آرشيويست ها به  « مديران 
رسانه1» تعبير مى كند كه با مديريت بر توليد متاديتا و سامانه هاى ذخيره و بازيابى اطالعات در 
فرآيند ذخيره، توليد، و اشاعة اطالعات نقش مهمى خواهند داشت. رقمى سازى يك پروژه 
عظيم و گران قيمت است كه سرمايه گذارى براى اجراى موفق آن باعث صرفه جويى در 

هزينه هاى آينده خواهد شد.
و نكتة آخر اينكه آرشيويست ها، خود نيز بايد براى باال بردن سطح دانش خود مطابق 
با تحوالت مورد انتظار تالش كنند. تجربة آرشيو آنالوگ نشان داده است كه آنها قادر هستند 
در شرايط فقدان متون درسى مدون و آموزش هاى كالسى، با پشتكار و ممارست بيشتر، 

نيازهاى خود را مرتفع سازند.

 پیشنهادها
با توجه به يافته هاى پژوهش پيشنهادهاى  زير ارائه مى شود:

� توجه خاص به توسعة مهارت هاى فنى آرشيويست ها؛
� استفاده از تجهيزات نرم افزارى و سخت افزارى مناسب و مدرن به همراه آموزش 

استفاده از آنها؛ 
Media Managers  .�1 طراحى و اجراى برنامه هاى آموزشى به ويژه در زمينة آرشيو رقمى؛

بررسی نیازهای آموزشی آرشیویست های 
شاغل در شبکه های سراسری ...
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� فراهم كردن امكان شركت همة آرشيويست ها براى شركت در دوره هاى آموزشى؛
� توجه به نظر آرشيويست ها  در همة مراحل طراحى و اجراى برنامه هاى آموزشى؛

� انجام نيازسنجى هاى آموزشى به طور پيوسته در سطح آرشيوها؛ و
� طراحى برنامه هاى آموزشى مجزا براى كتابداران و آرشيويست ها به دليل وظايف 

شغلى و در نتيجه نيازهاى آموزشى متفاوت.
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