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هدف پژوهش: بررسی و شناسایی عنارص توصیفی مناسب برای 
تنظیم و توصیف منابع تاریخ شفاهی در آرشیوها و سایر مراکز 

تولید و نگهداری منابع تاریخ شفاهی.

روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش با استفاده از روش های پیامیِش 
ازطریق  داده ها  و  شده است  انجام  محتوا  تحلیِل  و  توصیفی 

پرسش نامه گردآوری شده اند. جامعۀ پژوهش، متخصصان حوزۀ 

تاریخ شفاهی اند که با استفاده از منونه گیری تصادفی، 20 متخصص 

به عنوان منونه انتخاب شده اند. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از 

آمار توصیفی تجزیه وتحلیل شده است.

یافته ها و نتایج پژوهش: براساس مطالعات انجام شده، از بین 263 
عنرص بررسی شده در آرشیوها -پس از حذف عنارص تکراری- 47 

عنرص استخراج شدند و با عنارص استانداردهای دوبلین.کور و پی.بی.

کور مطابقت داده شدند. براساس تجزیه وتحلیل داده ها و برمبنای 

دانش و تجربۀ متخصصان از بین 47 عنرِص بخش اول پرسش نامه، 7 

عنرص »عنوان«، »موضوع«، »پدیدآور«، »زبان«، »رشایط دسرتسی«، 

»چکیده«، »محدودۀ زمانی« و از بین سایر عنارص استانداردهای 

مذکور -که در بخش دوم پرسش نامه آورده شده اند- 5 عنرص »رشح 

فهرست مطالب«، »نقش پدیدآور«، »فرآورده های زبان«، »نوع 

سبک« و »عنوان برنامه« به عنوان مناسب ترین عنارص برای تنظیم و 

توصیف منابع تاریخ شفاهی برگزیده شدند.

ڪلیدواژه ها 

تاریخ شفاهی؛ تنظیم؛ توصیف؛ استانداردها.
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کارشناس ارشد مطالعات  .1
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مقدمه
امروزه باوجودِ وسیع شدن گسترۀ اطالعات، بازهم حوادثی در تاریخ معاصر وجود دارند 
که در انبوهِ ماجراهای تاریخی ناشناخته مانده اند. با بهره گیری از تاریخ شفاهی می توان به 
آشکارکردن ماجراهای نهان در ذهن ها و وسعت بخشیدن به بستر اطالعاتی علم تاریخ 

پرداخت.
با استفاده از تاریخ شفاهی -به عنوان یکی از روش های مهم برای تکمیل پژوهش های 
تاریخی و همچنین روشی اساسی برای تولید اسناد تاریخی باارزش- اطالعات ناقص 
باقی مانده از وقایع گذشته تکمیل می شود؛ همچنین اطالعات جدیدی به دست می آیند که 

می توانند نقطۀ آغازی برای مطالعات جدید باشند.
تاریخ شفاهی کمک می کند تا اطالعات باقی مانده در حافظۀ نقش آفرینان وقایع گذشته 
به نسل امروز منتقل شود. در مقابل، نسل امروز موظف است با به کارگیری روش های 
درست و ابزارهای مناسب، اطالعات شفاهی به دست آمده را ثبت کند تا آیندگان وقایع 

تاریخی گذشته را به خوبی درک کنند.
یکی از مهم ترین ملزومات تاریخ شفاهی این است که موّرخ، اسناد شفاهی را در 
اختیار همگان قرار دهد )ریچی؛ نقل در: هاشمی، 1393(؛ ازهمین رو، بخش مهمی از کار 
تاریخ شفاهی، پردازش و بایگانی اسناد است. در تاریخ شفاهی محصوِل مصاحبه پس از 
انجام آن رها نمی شود و یکی از مهم ترین رسالت های تاریخ شفاهی نگه داری اسناد شفاهی 
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و همگانی کردن آن برای آیندگان است )رونالد؛ نقل در: هاشمی، 1393(. درواقع هدف 
اصلی از تولید منابع اطالعاتی، استفادۀ نیازمندان از این اطالعات است؛ در غیر این صورت 
تولید اطالعات کاری بیهوده خواهد بود. تاریخ شفاهی نیز به عنوان یک منبع اطالعاتی مهم 

از این قاعده مستثنا نیست.
برای سهولت دسترسی به اطالعاِت مصاحبه هاِی تاریخ شفاهی الزم است تا مانند 
سایر منابع کتابخانه ای و آرشیوی توصیف مناسبی از منابع تاریخ شفاهی صورت گیرد 
)نورائی نژاد، 1392(. انجام مصاحبه شرط اساسی تولید تاریخ شفاهی است؛ ولی اگر 
مصاحبه ها به طور مطلوب تنظیم و توصیف نشوند، نمی توان به راحتی از آن ها استفاده کرد 

و درنتیجه کارایی الزم را نخواهند داشت )احمدی، 1394، ص73(.

بیان مسئله و رضورت پژوهش
کار تاریخ شفاهی با مصاحبه آغاز می شود ولی به مصاحبه محدود نمی شود. محصول 
هر مصاحبه، صدا یا صدا و تصویرِ ضبط شده است که آن را شاهد شفاهی می گوییم. 
در هر برنامۀ تاریخ شفاهی، انبوهی از این شواهد شفاهی جمع می شود که اگر پرداخته 
و منظم نباشد، بهره بردن از آن دشوار و گاه غیرممکن است. مسئلۀ دیگر، نگه داری این 
شواهد برای بهره برداری عموم و نیز حفظ آن برای آیندگان است. چنین مسائلی مختِصّ 
برنامه های بزرگ با مجریان و بهره برداران متعدد نیست و در پژوهش های شخصی و 
کوچک نیز مطرح است. ازاین رو، در پژوهش تاریخ شفاهی، بالفاصله پس از مرحلۀ 

گردآوری، »فرآیند پردازش و بایگانی« آغاز می شود )هاشمی، 1393(.
»سازمان دهی« -به عنوان یکی از فرآیندهای مدیریت اسناد- همیشه دغدغۀ مدیران 
سازمان ها و مراکز اطالع رسانی بوده است. به طورِقطع، نظم در هر محیط کاری عامل بهبود 
عملکرد و انسجام فعالیت هاست. در محیط های آرشیوی و کتابخانه ای -که حجم عظیمی 
از منابع و مدارک حفظ و نگه داری می شوند- نظم عنصری اساسی برای عرضۀ صحیح، 

دقیق و سریع خدمات محسوب می شود )آموزنده، 1390(.
نظم بخشیدن بعداز تولید یا گردآوری اطالعات، گام دوم به شمار می رود. نظم بخشیدن 
در میان تاریخ دانان، »فرآیند پردازش و بایگانی« نامیده می شود و کتابداران و اطالع رسانان 
به آن »سازمان دهی« می گویند؛ نظم بخشیدن در میان آرشیوداران نیز به »تنظیم و توصیف« 

شناخته شده است.
انجمن آرشیوداران آمریکا تنظیم را این طور تعریف کرده است: »تنظیم1، فرآیندی 
عقالنی و فیزیکی است و در آن، اسناد مطابق با اصول پذیرفته شدۀ آرشیوی -به ویژه اصل  1. Arrangement

فاطمه احمدی 
 اعظم آقایی میرک آباد



93
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  108

منشأ- در سطوِح طبقه بندی شده شامل مخزن، مجموعه، گروه اسناد، زیرگروه ها، ردیف ها، 
زیرردیف ها، پرونده و سند، تا سطح موردنیاز سازمان دهی می شوند. معموالً این فرآیندها 
شامل بسته بندی، برچسب زنی، و قفسه بندی است که گام های اساسی برای نظارت فیزیکی 

.)Dearstyne, 2000, P85( »بر مجموعۀ آرشیوی به شمار می آیند
توصیف1، فرآیند برقراری نظارت فکری و مدیریتی بر موجودی آرشیو، ازطریق 
ایجاد فهرست های راهنماست. هدف از توصیف آرشیوی، شناسایی و توصیف زمینه و 
محتوای مواد آرشیوی، برای دسترس پذیرکردن آن هاست. بدون توصیف کافی و مناسب، 
حتی مجموعه های دارای تنظیم مناسب و ارزش تاریخی نیز، بی مصرف می مانند و از 

دیدگاه پژوهشی، بدون ارزش به شمار می آیند )عادلی و امیرخانی، 1387(.
نظام  یک  در  می افتند.  اتفاق  هم زمان  و  هم اند  همراه  معموالً  توصیف،  و  تنظیم 
سلسله مراتبی، از سطح مخزن در باال تا ردیف ها، پرونده ها و در برخی موارد تا اسناد تک برگ 
و جداگانه نیز در سطوح پایین پیش می روند؛ به طوری که اگر کار تنظیم تا مرحلۀ پرونده پیش 

برود، توصیف نیز تا این مرحله انجام می شود )عادلی و امیرخانی، 1387(.
معموالً همۀ مراکز تولیدکنندۀ تاریخ شفاهی برنامه ای -هرچند ساده- برای تنظیم و 
توصیف منابع شفاهی خود دارند؛ ولی یک برنامۀ ساده برای سامان دهی منابع تاریخ شفاهی 
کافی نیست و داشتن برنامه ای دقیق و ساختاریافته برای تنظیم و توصیف منابع شفاهی، 
ضروری است. هرچه برنامۀ تنظیم و توصیف منابع تاریخ شفاهی در یک آرشیو، دقیق تر 
باشد و بر اصول و استاندارد استوار باشد، کارایی مجموعۀ منابع شفاهی بیشتر خواهد بود.
ازطرفی، امروزه در سازمان ها و مؤسسات دارندۀ اسناد، برای بقای سازمان، همچنین 
برای افزایش شانس مطالعه و یادگیری مداوم، الهام بخشی و فراهم کردن فرصت دستیابی 
به اسناد، میل به همکاری بینِ سازمانی افزایش یافته است )زارع، کربالآقایی کامران و برادر، 
1395(. ازاین رو، برنامۀ تنظیم و توصیف منابع تاریخ شفاهی باید به گونه ای باشد که ضمن 
استفاده از عناصر توصیف منطقی و مناسب، به هماهنگی و یکدستی تنظیم و توصیف بین 
سازمان های تولیدکنندۀ منابع تاریخ شفاهی بینجامد. برای نیل به هدف همگون سازی و 

یکدستی تنظیم و توصیف، استفاده از استانداردها کمک زیادی می تواند بکند.
ایجاد نظام هماهنگ اسنادی، از نیازمندی های زیرساختی و پایه است که کشورها -با 
هر فرهنگ، دین و سابقه ای- برای حفظ بهینۀ اطالعات و پیشینۀ خود، نیازمند آن هستند. 
برای دستیابی به این آرمان، نیاز به تحول در وضعیت اطالع رسانی موادِ آرشیوی و شتافتن 
به سوی وضعیت بهتر دستیابی، با تأکید بر استانداردسازی فعالیت های آرشیوی ضروری 

Description .1است )عادلی، رضایی شریف آبادی، خسروی، 1389(.

بررسی و شناسایی عنارص توصیفی 
مناسب برای تنظیم و ...
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استانداردها، ممکن است برای ایجاد هماهنگی در یک سازمان، در بخشی از سازمان ها، 
در بعضی از کشورها و یا در کل جهان به وجود آیند. آرشیوداران نیز از استانداردها استفاده 
می کنند تا بتوانند هماهنگی های الزم را در میان اطالعات استخراجی از مجموعه های 
حوزۀ نظارت خود برقرار سازند )زرین کلکی، 1386(. پذیرش استانداردهای توصیف 
آرشیوی، در کارگروه های حرفه اِی ملی، بین المللی و سازمان های مرتبط با استانداردها، 
بیانگر فهمی مشترک از طبیعت و رفتار آرشیوداران است )ویلیامز، 2006؛ نقل در: عادلی، 

رضایی شریف آبادی، خسروی، 1389(.
چهار هدف استانداردهای توصیف آرشیوی عبارت اند از:

1. اطمینان از تولید توصیف های منطقی، مناسب و روشن؛
2. تسهیل در بازیابی و تبادل اطالعات مواد آرشیوی؛

3. کمک به اشتراک گذاری اطالعات معتبر و
4. امکان یکپارچه سازی توصیف های مختلف در سامانۀ مشترک اطالعاتی )جیمرسون، 

2003، نقل در: عادلی، رضایی شریف آبادی، خسروی، 1389(.
پی.بی.کور،  و  دوبلین.کور  بین المللِی  توصیفِی  استانداردِ  دو  حاضر،  پژوهش  در 
به منظور شناسایی عناصر توصیفی مناسب برای تنظیم و توصیف منابع شفاهی بررسی 

شدند که در ادامه، به طور مختصر شرح داده می شوند:
دوبلین.کور1: دوبلین.کور طرحی بین المللی و بین رشته ای است که یک مجموعه هسته 
از پانزده عنصر ابرداده ای را برای توصیف منابع تعریف می کند )دی، 1999؛ نقل در: 
صفری، 1382(. این استاندارد را -به عنوان استانداردی جامع- 2OCLC تدوین کرده است. 
طرح دوبلین.کور نام خود را از کارگاهی به همین نام گرفته است. این کارگاه را در سال 
OCLC 1995 در شهر دوبلین اوهایو در ایاالت متحده برگزار کرد. استاندارد دوبلین.کور 
اگرچه در سال 1995 توسعه یافته است، ولی به دلیل مشارکت گروه های مختلف در طراحی 
و توسعۀ آن و همچنین جامعیت، سهولت کاربرد و کارایی آن، یکی از الگوهایی است که 
در سطح بین المللی مقبولیت و کاربرد زیادی دارد. ازسوی دیگر اجرای طرح های تحقیقاتی 
مختلف درزمینۀ استانداردهای توصیفی در کشورهای جهان قابلیت ها و کاربردهای عملی 
و عینی این استاندارد را در بسترها و محیط های گوناگون اثبات کرده است )علیپور حافظی، 
1390، ص175(. هدف طرح دوبلین.کور، ایجاد استانداردی برای امکانات بازیابی ساده، 

به اشتراک گذاری و مدیریت اطالعات است )دی3، 2010، ص9(.

اشیای  کشِف(  و  )شناسایی  توصیِف  برای  هسته  مجموعه عناصر  پی.بی.کور4: 

1. Dublin Core

2. Online Computer Library Center

3. Day

4.  Public Broadcasting Core

فاطمه احمدی 
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دیداری-شنیداری نظام های مدیریت رسانه ها و جوامع خبرپراکنی است و متناسب با 
رویکردهای آن ها جوامع را دربرمی گیرد؛ همچنین می تواند به عنوان الگویی داده ای برای 
سازمان دهی اشیای دیداری-شنیداری استفاده شود. پی.بی.کور، برای فرآیند تبادل داده میان 
سازمان ها، نظام ها و مجموعه های رسانه ای کاربردپذیر است. این استاندارد با فراهم کردن 
روشی برای گردآوری و معمول سازی فراداده ها از نظام های رسانه ای مختلف، جست وجو، 
اشتراک و استفادۀ مجدد از فراداده ها را بین نظام های ناهمگن ممکن می سازد. این استاندارد 
را جامعۀ خبرپراکنی آمریکا تدوین کرده و آخرین نسخۀ این استاندارد )نسخۀ 2.0( در 
سال 2011 عرضه شده است )پروژۀ فرهنگ فراداده ای خبرپراکنی عمومی1، 2011؛ نقل در 
طاهری، 1391(. در سلسله مراتب الگوی پی.بی.کور، عنصرها نمودهایی هستند که فیلد 
فراداده، ارزش و ویژگی های آن ها را مشخص می کند. هر عنصر می تواند مستقل باشد، البته 
اگر فیلدهای فراداده ای متعددی ازنظر موضوعی به یکدیگر مرتبط باشند، در یک مخزن 
قرار می گیرند و عنصرهای وابسته، زیرِ موضوعی عام تر رده بندی می شوند. نمونه هایی 
از عنصرهای وابسته که در مخزنی واحد گروه بندی می شوند عبارت اند از: »عنوان« و 
پی.بی.کور«  »عنوان  نام  با  با همدیگر در مخزِن عنصری  که  عنوان«،  »نوع  وابسته اش، 
گروه بندی می شوند. در داخل ساختارهای سلسله مراتبی، هر مخزن می تواند مخزن های 
فرعی داشته باشد و تمام مخزن های فرعی با عنصرهای مرتبط خود در زیرمجموعۀ مخزن 

اصلی گروه بندی می شوند )قدیمی، 1387(.
محققان در پژوهش حاضر قصد دارند با الگوبرداری از دو استاندارد توصیفی دوبلین.
کور و پی.بی.کور، و با نگاهی به عناصر توصیفی مورداستفاده برای تنظیم و توصیف 
تاریخ شفاهی در برخی از آرشیوهای جهان، مناسب ترین عناصر توصیفی را برای تنظیم 
و توصیف منابع تاریخ شفاهی شناسایی کنند. بر همین اساس پس از بررسی عناصر 
توصیفی دو استاندارد مذکور و نیز، بررسی تطابق عناصر توصیفی مورداستفاده در برخی 
از آرشیوهای جهان با این دو استاندارد، با استفاده ازنظر متخصصان حوزۀ تاریخ شفاهی، 

مهم ترین عناصر توصیف تاریخ شفاهی شناسایی شدند.
نتایج این پژوهش می تواند شناسایی و بازیابی اطالعات شفاهی را برای پژوهشگران 
و مراجعه کنندگان به منابع شفاهی آسان تر کند. درجۀ اهمیت این عناصر براساس دانش 
به  می تواند  عناصر  این  از  استفاده  بنابراین  شده است؛  شناسایی  متخصصان  تجربۀ  و 
یکپارچه سازی تنظیم و توصیف منابع شفاهی در میان سازمان های مختلف تولیدکنندۀ 

 Public Broadcasting Metadata .1منابع شفاهی کمک کند.

Dictionary Project
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پیشینۀ پژوهش
تاریخ شفاهی  ایجاد  تاریخ: مطالعۀ موردی  »ایجاد  با عنوان  مقاله ای  ترنر1 )2017( در 
قابل دسترس در عصر دیجیتال« به بررسی روش های مورداستفادۀ کتابخانۀ دانشکدۀ حقوق 
دانشگاه ویسکانسین برای ایجاد تاریخ شفاهی قابل جست وجو پرداخته؛ این تحقیق با 
همکاری برنامۀ تاریخ شفاهی دانشگاه ویسکانسین و دانشگاه کنتاکی انجام شده است. او 
در این مقاله به بررسی برنامۀ OHMS2 می پردازد که برای یکپارچه سازِی سازمان دهِی تاریخ 
شفاهی استفاده شده است. او همچنین به ابزارهای موردنیاز آرشیویست ها و کتابداران 
 OHMS برای سازمان دهی و فهرست نویسی تاریخ شفاهی اشاره و بیان می کند که برنامۀ
به کتابداران و آرشیویست ها کمک می کند تا بتوانند برای هر منبع تاریخ شفاهی -با ارائۀ 

عناصر فراداده ای مهم- پیشینه و محتوای منحصربه فرد فراهم کنند.
فیروزکوهی3 و ضرغامِ بروجنی4 )2015( در مقاله ای با عنوان »تجزیه وتحلیل داده ها 
رویکرد  توسعۀ  به ضرورت  تاریخی«  تحقیقات  در  جدید  رویکرد  شفاهی:  تاریخ  در 
سیستماتیک برای تجزیه وتحلیل داده ها می پردازند. این پژوهشگران هدف خود را از این 
پژوهش، معرفی رویکردی اخالقی و عینی برای تحلیل داده های به دست آمده از تاریخ 
شفاهی بیان می کنند. روش استفاده شده در این پژوهش، روش تحلیلی بر مبنای رویکرد 
کیفی است. در یافته های پژوهش، یک روِش سیستماتیِک تجزیه وتحلیِل داده ها برای 
تحقیقات تاریخ شفاهی براساس روش های متداول تجزیه وتحلیل داده های کیفی عرضه 

شده است.
فرویند5 )2009( در مقالۀ خود با عنوان »تاریخ شفاهی به عنوان داده های پردازش شده« 
روش استفاده از داده های پردازش شدۀ تاریخ شفاهی را توصیف می کند. در این مقاله 
یا داده توصیف می شود.  از منبع  به عنوان شکلی  به عنوان یک روش و  تاریخ شفاهی 
این مقاله به بررسی جنبه هایی از تاریخ شفاهی می پردازد که در تجزیه، تحلیل و تفسیر 
داده ها مؤثر است. این جنبه ها شامل مواردی ازقبیل طرح پروژه، فناوری های ضبط، روابط 
مصاحبه کننده و مصاحبه شونده، ساخت وساز دیجیتال منبع، جنبه های قانونی و اخالقی، 

خالصه نویسی و پیاده سازی منبع است.
ویْن6 )2009( در مقالۀ خود با عنوان »فهرست نویسی تاریخ شفاهی: ایجاد رکوردهای 
MARC7 برای مصاحبه های تاریخ شفاهی منحصربه فرد« به مشکالت فراوانی می پردازد که 

فهرست نویسان -به ویژه کارکناِن مدیریت مجموعه های تاریخ شفاهی- با آن روبه رویند. 
روش های فهرست نویسی مطرح شده در این پژوهش، ازنظر گردش کار به عنوان یکی 
از مراحل اولیۀ دسترسی به تاریخ شفاهی بررسی شده است. ویْن به تفاوت روش های 

1. Turner

2. Oral History Metadata 

Synchronizer

3. Firouzkouhi

4. Zargham-Boroujeni

5. Freund

6. Wynne

7. Machine-Readable Cataloging
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فهرست نویسی تاریخ شفاهی بین مؤسسه های مختلف و مشکالت دسترسی خردمندانه به 
مصاحبه های تاریخ شفاهی می پردازد.

گریمزلی1 و وین )2009( در مقاله ای با عنوان »ایجاد دسترسی به تاریخ شفاهی در 
کتابخانه های دانشگاهی« به مطالعۀ روش های دسترسی به تاریخ شفاهی در کتابخانه های 
روش  هیچ  که  می دهند  نشان  پژوهش  این  نتایج  می پردازند.  گرجستان  دانشگاهی 
ایجاد  ندارد.  وجود  شفاهی  تاریخ  مواد  به  دسترسی  هماهنگ کردن  برای  استانداردی 
سیاست ها و رویه هایی برای جمع آوری، دستیابی، مدیریت و دسترسی به تاریخ شفاهی 
می تواند ارزش و قابلیت استفاده را افزایش دهد. این مقاله استراتژی ای عملی را نشان 
می دهد که کتابخانه های دانشگاهی، به ویژه کتابخانه های کوچک و متوسط می توانند از آن 
به عنوان راهنما استفاده کند تا اطمینان یابند که تاریخ شفاهی در اختیار عموم قرار می گیرد. 
این مقاله همچنین باعث افزایش آگاهی از مشکالت دسترسی به تاریخ شفاهی می شود و 

راه حل هایی برای این مشکالت و استانداردسازی میان کتابخانه ها عرضه می کند.
محمدلو )1395( در مقاله ای با عنوان »شیوه نامۀ پیشنهادی آماده سازی متن مصاحبۀ 
تاریخ شفاهی برای چاپ و نشر« عالوه بر پرداختن به مسائلی نظیر چگونگی ساختاربندی، 
ویراستاری، تصحیح، و مسائل حقوقی، به مستندسازی این منابع نیز اشاره می کند. در این 
مقاله شیوه نامه ای که حاصل کارِ گروهِ تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران 

است، برای آماده سازی متن مصاحبۀ تاریخ شفاهی عرضه شده است.
احمدی )1394( در پایان نامۀ خود با عنوان »مطالعۀ تطبیقی تاریخ شفاهی جنگ در 
آرشیوهای جنگ ایران و جهان ازمنظرِ فرآیند تولید؛ آسیب شناسی تولید تاریخ شفاهی 
جنگ در ایران و ارائۀ الگوی پیشنهادی«، به بررسی مقایسه ای فرآیند تولید تاریخ شفاهی 
بین آرشیوهای جنگ در ایران و برخی از آرشیوهای جنگ در جهان می پردازد. در این 
پژوهش که با روش پیمایش توصیفی انجام شده است، همۀ مراحل تولید تاریخ شفاهی 
ازجمله برنامۀ اولیه برای تولید، سازمان دهی و نگه داری منابع شفاهی، اطالع رسانی و 
قوانین دسترسی به اسناد شفاهی بررسی شده اند. درپایان، نتایج مقایسه به صورت توصیفی 

ارائه شده و راهکارهایی برای ضعف های شناسایی شده پیشنهاد شده است.
آموزنده )1390( در مقاله ای با عنوان »مطالعۀ تطبیقی روش های سازمان دهی اسناد 
ایران و جهان« به بررسی  برخی مراکز تاریخ شفاهی  و مدارک تاریخ شفاهی ازمنظرِ 
شیوه های سازمان دهی اسناد و مدارک تاریخ شفاهی در برخی از مراکز تاریخ شفاهی ایران 
و جهان پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان دهندۀ نبود نظامی جامع و یکپارچه برای 
Grimsley .1ذخیره سازی و سازمان دهی اسناد و مدارک تاریخ شفاهی است؛ بنابراین ضرورت ایجاد و 

بررسی و شناسایی عنارص توصیفی 
مناسب برای تنظیم و ...
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توسعۀ نظامی استاندارد به شدت احساس شده است تا این استاندارد موجب مدیریت بهتر 
مجموعه های تاریخ شفاهی و همکاری بیشترِ مراکز تاریخ شفاهی شود.

هدف پژوهش
بررسی و شناسایی عناصر مناسب برای تنظیم و توصیف منابع تاریخ شفاهی باتوجه به 
استانداردهای توصیفی دوبلین.کور و پی.بی.کور و نیز، توجه به رایج ترین عناصر توصیفی 

مورداستفاده در برخی از آرشیوهای شفاهی جهان.

پرسش پژوهش
مناسب ترین عناصر توصیفی برای تنظیم و توصیف منابع تاریخ شفاهی کدام اند؟

روش شناسی و ابزار پژوهش
برای نیل به هدف پژوهش، در مرحلۀ اول از روش های توصیف و تحلیِل محتوا و در مرحلۀ 

دوم از روش پیمایشی استفاده شد که مراحل به کارگیری آن ها در زیر شرح داده می شود:
در مرحلۀ اول، عناصر توصیفی استفاده شده برای تنظیم و توصیف تاریخ شفاهی در 
23 آرشیو جهان بررسی شدند. از بین 263 عنصر مورداستفادۀ آرشیوها -پس از حذف 
عناصر تکراری و عناصری که هم پوشانی معنایی داشتند- 47 عنصر استخراج شدند. سپس 
سیاهه ای طراحی شد که در آن، 47 عنصر استخراج شده با عناصر استانداردهای توصیفی 

دوبلین.کور و پی.بی.کور مطابقت داده شدند.
در ادامه، سایر عناصر استانداردهای توصیفی دوبلین.کور و پی.بی.کور -که در بین 
47 عنصر استخراج شده، عنصری معادل نداشتند- در بخشی جداگانه )جدول شمارۀ 2( 

آورده شدند.
در مرحلۀ دوم، از سیاهۀ فراهم شده، پرسش نامه ای براساس طیف لیکرت تنظیم 
شد و در آن هرکدام از عناصر در پنج سطح ارزش، سنجش شدند. جامعۀ پاسخ دهنده 
به پرسش نامه، متخصصان حوزۀ تاریخ شفاهی بودند و براساس نمونه گیری تصادفی، 

پرسش نامه بین 20 نفر از آن ها توزیع شد.

یافته های پژوهش
هدف اصلی پژوهش »شناسایی مناسب ترین عناصر برای تنظیم و توصیف منابع تاریخ 
شفاهی« بود. برای دستیابی به این هدف، مناسب ترین عناصر و میزان اهمیت هرکدام از 

فاطمه احمدی 
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دید متخصصان، براساس پرسش نامۀ مذکور سنجیده شد.
در بخش اول پرسش نامه، میزان اهمیت 47 عنصر استخراج شده از بین عناصر توصیفی 

مورداستفاده در 23 آرشیو جهان، سنجیده شد که در جدول شمارۀ )1( ذکر شده است:

1
Title

عنوان
52/24/70/57%12-دارد

2
Title. Alternative

عنوان دیگر
8/74/20/76%2-دارد

3
Title. Series

عنوان مجموعه
8/74/250/85%2دارد-

4
Identifier

شناسه
4/33/951/14%1-دارد

5
Digital ID

شناسۀ دیجیتال
--2%8/74/051/09

6

Coverage Temporal

محدودۀ زمانی ]برای رویدادهای 

مبتنی بر تاریخ و زمان[

17.44/50/68%4-دارد

7
Creator

پدیدآور
17.44/550/6%4-دارد

8
Interviewer

مصاحبه  کننده
--5%21/74/350/98

9
Interviewee

مصاحبه شونده
--5%21.74/051/19

10
Contributor

همکار ]مصاحبه کننده[
8/73/450/94%2-دارد

11
Date. Interview

تاریخ مصاحبه
--4%17.44/30/65

12
Date. Created

تاریخ تولید ]مصاحبه[
43.53/90/96%10-دارد

13
Date. Issued

تاریخ نرش ]مصاحبه[
8.73/51%2-دارد

14
Date. Digitalization

تاریخ دیجیتال شدن
--1%4.331/16

15
Location

محل )نگه داری(
30.44/150/98%7دارد-

ف
عنارصردی

مطابقت با 

استاندارد 

DCMI

مطابقت با 

استاندارد

PB Core

فراوانی 

استفاده 

در مراکز

درصد 

فراوانی

میانگین 

ارزش ازنظر 

متخصصان

انحراف 

معیار

   

جدول 1
عنارص مورداستفاده در برخی از 

آرشیوهای جهان

بررسی و شناسایی عنارص توصیفی 
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16
Place of creation

محل تولید
--1%4/34/10/91

17
Interview Location

محل مصاحبه
--2%8/740/72

18
Format

قالب
39.141/02%9-دارد

19
Format. Digital

قالب دیجیتالی
4/33/61/04%1-دارد

20
Format. Online

قالب آنالین
--1%4/33/151/3

21
Source

منبع
21.741/25%5-دارد

22
Repository

مخزن
--3%133/951/31

23
Reference

ارجاع
--2%8/74/250/85

24
Subject

موضوع
65.24/60/68%15-دارد

25
Description

رشح
47.84/151/03%11-دارد

26
Description. Physical

مشخصات ظاهری
--2%8/73/750/96

27
Language

زبان
8/74/550/82%2-دارد

28

Extent

میزان ]مواد تشکیل دهنده که در 

قالب تعداد بیان می شود؛ برای 

مثال: 5 نوار کاست[

--6%263/750/91

29
Duration

مدت )مصاحبه(
21.740/79%5-دارد

30
Type

نوع )رسانه(
30.43/51/14%7-دارد

31
Item Barcode

بارکد منونه
--1%4/32/61/23

32
Rights. Usage

حقوق استفاده
--3%133/81/15

33
Access Status

رشایط دسرتسی
--9%39.14/50/88

ف
عنارصردی

مطابقت با 

استاندارد 

DCMI

مطابقت با 

استاندارد

PB Core

فراوانی 

استفاده 

در مراکز

درصد 

فراوانی

میانگین 

ارزش ازنظر 

متخصصان

انحراف 

معیار

   

ادامۀ جدول 1

عنارص مورداستفاده 
در برخی از آرشیوهای جهان
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باتوجه به جدول شمارۀ 1 -از بین 47 عنصر انتخاب شده که در بخش اول پرسش نامه 
آمده است- عنصر »موضوع« با فراوانی 65/2% بیشترین استفاده را در میان مراکز آرشیوی 
با  »شرح«  فراوانی%52/2،  با  »عنوان«  عناصر  به ترتیب،  پس ازآن  داشت.  بررسی شده 
فراوانی47/8%، و »تاریخ تولید« با فراوانی 43/5%، پرکاربردترین عناصر در آرشیوهای 

بررسی شده بودند.

ف
عنارصردی

مطابقت با 

استاندارد 

DCMI

مطابقت با 

استاندارد

PB Core

فراوانی 

استفاده در 

مراکز

درصد 

فراوانی

میانگین 

ارزش ازنظر 

متخصصان

انحراف 

معیار

34
Restriction

محدودیت
--4%17.42/951/46

35
Audience. Rating

رتبه بندی مخاطبان
4/33/151/18%1دارد-

36
Held by

برگزارکننده
--1%4/33/61/09

37
Publisher

نارش
133/91/07%3-دارد

38
Copyright

حق مؤلف
--3%1341/02

39
Abstract

چکیده
264/50/76%6-دارد

40
Annotation

یادداشت
263/551/27%6دارد-

41
Finding aid

ابزار کمکی
--2%8/74/051/14

42
Category

مقوله
--1%4/33/751/25

43
Relation

ارتباط
8/73/71/21%2-دارد

44
Project

طرح
--2%8/73/11/02

45

 Contributing

institution

مؤسسۀ حامیت کننده

--1%4/33/41/04

46

 Additional Metadata

Formats

قالب های فراداده ای دیگر

--1%4/32/61/09

47
Citation

استناد
--6%263/651/42

   

ادامۀ جدول 1
عنارص مورداستفاده در برخی از 

آرشیوهای جهان

بررسی و شناسایی عنارص توصیفی 
مناسب برای تنظیم و ...
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همچنین از دیدگاه متخصصان -از بین 47 عنصر انتخاب شده- ابتدا عنصر »عنوان« 
با بیشترین میانگین ارزش ازنظر متخصصان )4/7( و کمترین انحراف معیار )0/57( و 
بعدازآن عنصر »موضوع« با میانگین ارزش )4/6( و انحراف معیار )0/68( مناسب ترین 

عناصر برای توصیف منابع تاریخ شفاهی تشخیص داده شدند.
پس از دو عنصر مذکور، عناصر »پدیدآور« )4/55(، »زبان« )4/55(، »شرایط دسترسی« 
)4/5(، »چکیده« )4/5( و »محدودۀ زمانی« )4/5( -به ترتیِب دارابودن باالترین میانگین 
ارزش ازنظرِ متخصصان- برای تنظیم و توصیف منابع تاریخ شفاهی مناسب تشخیص 

داده شدند.

انحراف معیارمیانگین ارزشاستانداردعنارص

Title. Episode

عنوان قسمت
PB Core3/80/95

Title. Program

عنوان برنامه
PB Core3/950/94

Creator. Role

نقش پدیدآور
PB Core4/150/87

Publisher. Role

نقش نارش
PB Core3/550/94

Contributor. Role

نقش همکار
PB Core3/50/82

Description. Table of Contents

رشح فهرست مطالب
DCMI4/150/48

Description. Program Related Text

رشح منت مرتبط
PB Core3/90/55

Date. Available Start

تاریخ رشوع دسرتسی
DCMI3/551/05

Date. Available End

تاریخ پایان دسرتسی
DCMI3/41/14

Type. Form

نوع فرم
PB Core3/350/93

Type. Genre

نوع ژانر )سبک(
PB Core40/64

   

جدول 2

سایر عنارص انتخاب شده از 
استانداردهای دوبلین.کور و 
پی.بی.کور که در بین 47 عنرص 
استخراج شدۀ جدول 1 عنرصی 
معادل نداشتند
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باتوجه به داده های به دست آمده از بخش دوم پرسش نامه -که در جدول شمارۀ 2 
نشان داده شد- دیدگاه متخصصان نشان می دهد که از بین سایر استانداردهای فراداده ای 
دوبلین.کور و پی.بی.کور، »شرح فهرست مطالب« با بیشترین میانگین ارزش )4/15( و 
کمترین انحراف معیار )0/48( مناسب ترین عنصر از این بخش برای توصیف منابع تاریخ 

شفاهی است.
 )0/87( معیار  انحراف  و   )4/15( میانگین  با  پدیدآور«  »نقش  عناصر  پس ازآن، 
»فرآورده های زبان« با میانگین )4/05( و انحراف معیار )0/82(؛ »نوع سبک« با میانگین 
)4( و انحراف معیار )0/64( و »عنوان برنامه« با میانگین )3/95( و انحراف معیار )0/94( 

بیشترین امتیاز را ازنظرِ متخصصان داشتند.

نتیجه گیری و پیشنهاد
امروزه با شناخته ترشدن تاریخ شفاهی در بین پژوهشگران و دانشمندان علوم مختلف 
و استفاده از آن در مراکز اسناد و آرشیوهای گوناگون به عنوان روشی برای تولید سند، 
میزان تولید منابع تاریخ شفاهی افزایش یافته است؛ به طوری که تاریخ شفاهی همچون اسناد 

مکتوب و غیرمکتوب دیگر، به برنامه ای منسجم برای سامان دهی نیاز پیدا کرده است.
استانداردهای توصیفی  بررسی  با مطالعه و  محقق در پژوهش حاضر سعی کرد 

Format. Audio Bit Depth

قالب اندازه گیری سیگنال های صوتی
PB Core2/850/87

Format. Standard

قالب استاندارد
PB Core3/60/82

Format. Type

نوع قالب
PB Core3/50/94

Format. Encoding

قالب رمزگذاری
PB Core3/550/68

Language. Usage

فرآورده های زباِن ]منابع متنی حاصل از 

مصاحبه[

PB Core4/050/82

Relation. Type

نوع ارتباط
PB Core0/750/63

Relation. Identifier

شاخص ارتباط
PB Core3/750/71

انحراف معیارمیانگین ارزشاستانداردعنارص

   

ادامۀ جدول 2
سایر عنارص انتخاب شده از 

استانداردهای دوبلین.کور و پی.بی.
کور که در بین 47 عنرص استخراج شدۀ 

جدول 1 عنرصی معادل نداشتند

بررسی و شناسایی عنارص توصیفی 
مناسب برای تنظیم و ...
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بین المللی دوبلین.کور و پی.بی.کور، همچنین با تحلیل و بررسی عناصر مورداستفاده در 
برخی از آرشیوهای جهان، در راستای تهیۀ برنامه ای برای سامان دهی منابع تاریخ شفاهی، 

گامی هرچند کوچک بردارد.
باتوجه به مطالعه، تحلیل و بررسی های صورت گرفته در این پژوهش، از بین 47 
عنصری که در بخش اول پرسش نامه آمده اند، »عنوان« با داشتن بیشترین میانگین ارزش 
)4/7( و کمترین انحراف معیار )0/57( به عنوان پرطرفدارترین عنصر ازنظرِ متخصصان 

شناسایی شد.
»محدودۀ  و  دسترسی«  »شرایط  »زبان«،  »پدیدآور«،  »موضوع«،  عناصر  پس ازآن، 
زمانی« به طور متوسط با داشتن میانگین ارزش )4/53( و انحراف معیار )0/73(، از دیدگاه 

متخصصان مناسب ترین عناصر برای توصیف منابع تاریخ شفاهی نشان داده شدند.
همچنین از بین سایر عناصر استانداردهای دوبلین.کور و پی.بی.کور که در بخش دوم 
پرسش نامه آمده اند، 5 عنصر »شرح فهرست مطالب«، »نقش پدیدآور«، »فرآورده های زبان«، 
»نوع سبک« و »عنوان برنامه« به طور متوسط با داشتن میانگین ارزش )4/06( و انحراف 

معیار )0/76( به عنوان مناسب ترین عناصر از این بخش شناسایی شدند.
براساس داده های به دست آمده و برای کمک به ارتقای سطح تنظیم و توصیف منابع 

تاریخ شفاهی پیشنهادهای زیر مطرح می شوند:
این پژوهش را می توان در آرشیوها و سایر مراکز تولید و  پیشنهادی در  عناصر 

نگه داری منابع تاریخ شفاهی استفاده کرد و میزان کارایی شان را سنجید؛
از عناصر فراداده ای پیشنهادشده، می توان برای ایجاد بانک های اطالعاتی از منابع 

تاریخ شفاهی استفاده کرد؛
در تولید نرم افزارهای مربوط به سازمان دهی منابع تاریخ شفاهی، از عناصر فراداده ای 

پیشنهادشده در این پژوهش می توان کمک گرفت.
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