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 در طی چند سال اخیر مفهوم جدید آرشیو رقمی پا به عرصۀ ظهور 

گذاشته است که به نظر می رسد در همین عمر کوتاه خود طالیه دار 

نگرشی نو به مفهوم آرشیو بوده و این مقوله را در معرض تغییرات 

بنیادین قرار داده است.

روش پژوهش: مقالۀ حارض با بهره گیری از مدل علمی پذیرش فناوری 

دیویس۱  به بررسی موانع موجود بر رس راه گسرتش و پذیرش آرشیو 

رقمی صدا توسط برنامه سازان از نقطه نظر کاربردی در منطقۀ 

ش®ل غرب کشور پرداخته و با ارائه راه حل هایی به حذف این موانع 

پرداخته است. این پژوهش از نوع تحلیلی است كه با روش پی®یشی 

به انجام رسیده است.

جامعۀ آماری: جامعۀ آماری این مطالعه را ۱۰۰ نفر از برنامه سازان 

صدای جمهوری اسالمی ایران در منطقۀ ش®ل غرب کشور در شهرهای 

ارومیه، تربیز، اردبیل، زنجان، قزوین، سنندج و مهاباد تشکیل می دهد 

که با توجه به محدود بودن جامعه، از روش رسش®ری استفاده شده و 

اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد.

یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان داد که برداشت ذهنی از 

مفید بودن و برداشت ذهنی از آسانی یادگیری تاثیر مهمی در پذیرش 

نظام آرشیو رقمی صدا دارد و این نشان دهندۀ آن است که هر چه 

نظام آرشیو رقمی صدا از نظر برنامه سازان رادیویی برای بهبود عملکرد 

کاریشان مفیدتر و از نظر یادگیری آسان تشخیص داده شود بیشرت 

مورد استفاده قرار می گیرد. در پایان نیز، با توجه به یافته های پژوهش، 

توصیه هایی برای افزایش رسعت پذیرش نظام آرشیو رقمی صدا توسط 

برنامه سازان رادیویی در صدا و سی®ی جمهوری اسالمی ایران ارائه شده 

است. 
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مقدمه
منابع آرشيوي، به دليل نقش فراواني كه در ارتقاى كّمى و كيفى توليد برنامه ها، الگوبردارى 
و خلق ايده هاى نو برعهده دارند، به طور مستقيم به برنامه سازان در فرايند برنامه سازى ياري 
مي كنند و توليدكنندگان برنامه هاى راديويى با بهره گيرى هوشمندانه از منابع آرشيوهاى 
صدا (شنيدارى) مى توانند به غناى برنامه هايشان بيفزايند. در اين ميان، آرشيوهاى صداى 
جمهورى اسالمى ايران ، به دليل دارا بودن غني ترين منابع صوتى، يعنى 400 هزار ساعت 
آرشيو صدا يكى از بزرگترين منابع آرشيوى خاورميانه است كه قدمت برخى از اين منابع 

آرشيوى به 100 سال مى رسد. 
در خصوص ميزان اهميت و ارزش اين منابع ذكر همين نكته بس كه در بسياري از موارد، 
بخش عمده اي از اين منابع به عنوان منحصربفردترين منابع صداى موجود در يك زمينة تاريخى 
خاص محسوب مى شود (قديمى، 1387). از اين رو، همواره انتظار مى رود كه شرايط دسترسي 
به اين آرشيوها به نحوى فراهم شود تا بتواند به بهترين نحو ممكن برنامه سازان را پشتيباني كند 
بنابراين به منظور حفظ و نگهدارى اين منابع از گزند آسيب هاى فيزيكى و شيميايى با هزينة كم، 
از ميان برداشتن موانع و محدوديت هاي زمانى و مكانى براي دستيابى به منابع، لزوم برقراري 
ارتباط زنده و پويا با مخاطبان، ضرورت فراهم نمودن شرايط الزم براي تعامل با برنامه سازان 
در زمينة بهبود بخشيدن فرايند خدمات رسانى و ارائه خدمات هدفمند، صرفه جويى در هزينه 
و وقت برنامه سازان، ايجاد آرامش فكرى در برنامه سازان و مديريت بهتر آنان از چندي قبل 
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زمينه هاى الزم براى  رقمى كردن آرشيوهاي صدا در صداى جمهوري اسالمي ايران فراهم شده 
است؛ بطوري كه هم اكنون در بسياري از اين آرشيوها خدمات به برنامه سازان به صورت نظام 
رقمى ارائه مى شود و در بسياري ديگر از آرشيوها، اين فرايند در حال اجرايي شدن است. بايد 
توجه داشت كه رقمى كردن آرشيوهاى صدا در سازمان صداوسيما به منظور حفظ و نگهدارى 
منابع صوتى و دسترس پذير ساختن اين منابع براى برنامه سازان راديويى به عنوان يك گام مثبت 
در جهت انجام فعاليت هاى برنامه سازى تلقى مى شود، اما بكارگيرى موفقيت آميز اين فناورى 
اطالعاتى در اين سازمان بستگى به عوامل موثر بر پذيرش اين فناورى توسط عوامل برنامه ساز 
دارد كه بدون در نظر گرفتن آنها، يا اين فناورى به طور مناسب مورد استفاده قرار نمى گيرد و 
يا پس از استفاده اى كوتاه مدت به دليل عدم بهره گيرى مناسب به طور كلى كنار نهاده مى شود 
(سى.دى.پى1 ، 2005). بنابراين مسئله اصلى اين پژوهش، بررسى موانع و چالش هاى موجود 
بر سر راه گسترش و پذيرش آرشيو رقمى صدا توسط برنامه سازان راديو در منطقة شمال غرب 
كشور است. روشن است كه با شناسايي موانع و راهكارهاى موجود در اين زمينه و انعكاس آن 
به برنامه ريزان و مديران سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، مى توان زمينه هاى الزم 

را براى مديريت و همچنين استفاده مؤثر برنامه سازان از آرشيوهاى رقمى فراهم كرد. 

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش 
تعریف آرشیو صدا (شنیداری)

رى ادموندسون2 (2004) آرشيو صدا را چنين تعريف مى كند: 
آرشيو صدا (شنيدارى)، سازمان يا بخشى از يك سازمان است كه براى فراهم كردن 
امكان دسترسى به مجموعه اى از اسناد و ميراث شنيدارى از طريق مجموعه سازى، مديريت، 

نگهدارى و ترويج، ماموريت قانونى يا حكمى ديگر دارد. 
در اين تعريف هم كاركردهاى آرشيو صدا (شنيدارى) در نظر گرفته شده است و هم 
ماموريت يا حكم قانونى آن و در عين حال بر ماهيت سازمانى آن نيز تاكيد شده است. بدين 
ترتيب بسيارى از آرشيوهاى شخصى و خصوصى از حيطة اين تعريف خارج مى شوند 

(مرادى، طهرانى پور، 1387، ص 14).

تعریف آرشیو رقمی۳  
از آرشيو رقمى تعاريف متعددى ارائه شده است: «آرشيو ديجيتال چيزى بيش از انتقال 
ساده ى بيت ها از روى يك رسانة ذخيره سازى كهنه به رسانه اى ديگر نيست، شيوه هاى 
تفسير و آزمايش بيت ها نيز بايد حفظ شود. به اين دليل تبديل منابع از يك قالب به قالبى 

1. Collaborative Digitization 
Program (CDP)

2. Edmondson
3. Digital archive 
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ديگر و از يك نوع نظام رايانه اى به نوعى ديگر احتماال شكل غالب آرشيو ديجيتالى است» 
(صميعى، 1383، ص15). 

طبق تعريفى ديگر: «آرشيو ديجيتال مجموعة سازمان يافته يا ساختارمندى از اشياى 
ديجيتالى و ابرداده هايى است كه اشيا را توصيف مى كند. يك شئ رقومى مى تواند يك كتاب 
يا صفحه اى از يك كتاب، يك عكس، يك صوت، يك نقشة ديجيتالى، يك فايل عددى يا 

قطعه اى از فيلم ويديوئى باشد» (صميعى، 1383، ص15). 
در يك نگاه كلى، مهم ترين مزاياى پرداختن به فرايند رقمى سازى آرشيو صدا را، 

فهرست وار به شكل زير ارائه مى كنيم: 
1. حفاظت از منابع آسيب پذير و باارزش موجود؛ 

2. متروك شدن تجهيزات مربوط به Play  منابع آنالوگ؛
3. سرعت دسترسى به منابع به دليل تكثير، جابجايى و انتقال سريع منابع؛

4. دسترسى سريع و كارآمد از طريق ايجاد امكانات جستجوى متعدد از طريق خواننده، 
آهنگساز، عنوان؛

5. سوق دادن منابع آرشيو صدا  به سوي كاربر و چند كاربر بودن اين منابع؛
6. عدم محدوديت زمانى و مكانى در استفاده؛

7. كاهش حجم فيزيكى منابع صدا؛ 
8. امكان دسترسى به منابع در قالب هاى جديد؛

9. افزايش بهره ورى و بازده كاركنان سازمان (گرونو ، پتاجا 1، 1999، ص 5)

پذیرش۲ 
تصميم در بكارگيري ايدة جديدي نظير فناوري اطالعات را به عنوان بهترين اقدام يا عمل، 
پذيرش مي گويند. پذيرش زماني اتفاق مي افتد كه يك فرد ايدة جديدي را پذيرفته و در 
عمل بكار مي گيرد (كرمي، فنايي به نقل از راجرز ، شوميكر، 1369 ). مصرف كنندگان قبل 
از اينكه آمادة پذيرش محصول يا خدمتى شوند مراحل دانش3 ، ترغيب4 ، تصميم، اجرا 
و تاييد را پشت سر مى گذارند. بر اساس نظر راجرز در مرحلة آگاهى، پذيرش كنندگان 
قديمى بيشتر از پذيرش كنندگان جديد، اطالعات رسمى مربوط به فناورى را در اختيار 
دارند. همچنين نگرش هاى بالقوه افراد در مرحلة ترغيب ايجاد مى شود. بوسيلة پيش بينى 
رضايت و خطر ناشى از پذيرش و استفاده از فناورى در آينده، پذيرش كنندگان بالقوه، 
نگرش مثبت يا منفى خود را  در مورد فناورى توسعه مى دهند. مرحلة تصميم زمانى رخ 
مى دهد كه فرد مشتاق است فعاليت هاى ذهنى را جهت پذيرش و يا عدم پذيرش فناورى 

1. Gronow, P, and Petaja, M

2. Adoption

3. Persuasion 

4. Confermation
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انجام دهد. در مرحلة اجرا، فعاليت هاى ذهنى به اتمام رسيده و فرد در صورت پذيرش 
عمال از فناورى استفاده مى كند. در مرحلة تاييد، پس از استفاده از فناورى و مقايسة 
انتظاراتى كه فرد در مرحلة ترغيب پيش بينى كرده است با نتايج تصميمش در استفاده از 
فناورى، رخ مى دهد. در اين مرحله اگر فرد سطح رضايت خود را در سطح مطلوبى كه 
پيش بينى كرده است و يا باالتر از آن سطح ببيند، استفاده از آن فناورى را ادامه خواهد داد. 
در حالى كه اگر رضايت استفاده از فناورى توسط استفاده كننده در سطح مطلوبى ارزيابى 

نشود، استفاده از فناورى مذكور قطع خواهد شد (صفرزاده، فروتن، 1388، ص 53). 
از بين مدل هاى مختلفى كه محققان فناورى اطالعات، براى تبيين يا پيش بينى عوامل 
انگيزشى (كه در پذيرش فناورى از سوى كاربران كاربرد دارد) استفاده كرده اند، مى توان به مدل 
پذيرش فناورى ديويس و همكاران كه شايد يكى از پركاربردترين مدل ها در اين زمينه است، 

اشاره كرد. (مون ، كيم 1، 2001، ص 225).
مدل پذيرش فناورى در آمريكاى شمالى طراحى و در پژوهش هاى زيادى بكارگرفته 
شده و بتدريج در كشورهاى ديگر نيز اعتبار الزم را كسب كرده است مدل ديويس جرح و 
تعديل شدة نظرية عمل مستدل2 فيش بين و آجزن3 است. نظرية عمل مستدل يك نظرية كلى 
است و براى توضيح هر گونه رفتار انسانى تدوين شده است. لذا نياز به طراحى مدلى براى 
مطالعة عوامل تعيين كنندة پذيرش و كاربرد فناورى به عنوان يك رفتار، كامالً احساس مى شد و 
مدل پذيرش فناورى پاسخ مناسبى به اين نياز بود. اساس اين الگو، بر اين عقيده استوار است 
كه برداشت ذهنى افراد از فناورى، بر نگرش آنان به فناورى تأثير مى گذارد (نقل از لى ، كيم4 ، 
2009). اين مدل بيانگر آن است كه استفاده از فناورى اطالعات و ارتباطات، با ميل به رفتار 
(تصميم به استفاده) تعيين مى شود كه اين تمايل رفتارى، خود بر اساس دو برداشت ذهنى 
تعيين مى شود، نخست، برداشت ذهنى از مفيد بودن يعنى ميزانى كه يك فرد معتقد است 
استفاده از يك فناورى خاص، عملكرد وى را بهبود خواهد بخشيد و دوم، برداشت ذهنى از 
آسانى استفاده يعنى ميزانى كه فرد معتقد است استفاده از يك فناورى براى وى آسان خواهد 
بود (يى، جكسون، پارك و پروبست5 ، 2006، والتر ، لوپز6 ، 2008). همان گونه كه شكل 1 نشان 
مى دهد در مدل يادشده، استفاده از فناورى اطالعات و ارتباطات از سوى كاربران، حاصل 

تحقق يك فرايند چهار مرحله اى است كه مراحل آن عباتند از: 
1. متغيرهاى بيرونى، بر عقايد كاربران براى استفاده از فناورى اطالعات و ارتباطات تأثير 

مى گذارد. 
2. عقايد كاربران نگرش آنان را در استفاده از فناورى اطالعات و ارتباطات تحت تأثير 

قرار مى دهد. 

1. Moon & Kim
2. Theory of Reasoned Action 
(TRA)

3. Fishbein & Ajzen
4. Lee, S. & Kim, B.G
5. Yi, M.Y.; Jackson, J.D.; Park, 
J.S. & Probst, J.C.  
6. Walter, Z. & Lopez, M.S
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3. نگرش كاربران بر تمايل آنان به استفاده از فناورى اطالعات و ارتباطات تأثير مى گذارد.
4.تصميم كاربران به استفاده از فناورى اطالعات و ارتباطات سطح استفاده از آنها را تعيين 

مى كند (رضايى، 1388). 

مدل پذيرش فناورى يك مدل مبتنى بر تمايل است كه تصريح مى كند تمايل به پذيرش 
يك فناورى پيش بينى كنندة خوبى براى استفاده واقعى از آن فناورى است (هانگ، تانگ، تم1، 
2006)  و مى توان بر اساس آن رفتار كاربران را پيش از استفاده از فناورى اطالعات و ارتباطات 
نيز پيش بينى كرد. تمايل به پذيرش، گرايش ذهنى فرد براى انجام يك رفتار خاص است كه 

عامل مهمى در انجام واقعى آن رفتار به شمارمى رود (رضايى، 1388).
از جمله مطالعاتى كه پيرامون عوامل موثر بر پذيرش فناورى اطالعات در سازمان ها و 
شركت هاى بزرگ با استفاده از مدل پذيرش فناورى ديويس در خارج از ايران انجام شده است 
مى توان به مطالعات ذيل اشاره كرد: ايگباريا2 (1999) در مطالعه اى ميدانى به بررسى عوامل 
تعيين كنندة كارايى كاربرد فناورى آرشيو رقمى توسط كاربر نهايى پرداخت. جامعة پژوهش را 
120 نفر كاربر آرشيو رقمى تشكيل مى داد نتايج تحقيق نشان داد كه برداشت ذهنى از سهولت 
استفاده، برداشت ذهنى از مفيد بودن، نگرش نسبت به استفاده، تجربة كارى، آموزش در زمينة 
رايانه، و پشتيبانى مركز اطالعات تاثير بسزايى در استفادة كاربران از آرشيو رقمى داشته است.    
پارك و همكاران3 (2009) در پژوهشى ديگر،  به مطالعة عوامل موثر بر پذيرش نظام 
كتابخانة رقمى با استفاده از مدل پذيرش فناورى پرداختند. نتيجة مطالعة آنها نشان داد كه 

نگرش به 

استفاده

عوامل

 بیرونی

تصمیم به 

استفاده

استفاده از 

فناوری

برداشت ذهنی از 

سهولت استفاده

برداشت ذهنی

 از مفید بودن

  الگوی اصلی مدل پذیرش فناوری 
(دیویس، ۱۹۸۹)
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برداشت ذهنى از آسانى استفاده از سيستم كتابخانة رقمى تاثير قابل توجهى بر برداشت ذهنى از 
مفيد بودن، كه در نهايت منجر به تصميم به استفاده از فناورى مى شود دارد. 

انجينا1 (2009) با ارائة مقاله اى تحت عنوان «ميراث فرهنگى ديدارى –  شنيدارى: شكاف 
ميان آرشيو رقمى و كاربران آن» به بررسى عوامل موثر بر پذيرش آرشيوهاى رقمى در ميان 
كاربران با بهره گيرى از مدل پذيرش فناوري پرداخت.  نتيجة پژوهش او نشان داد كه كيفيت 
سيستم، كيفيت اطالعات و آموزش كاربران به عنوان سه عامل بيروني ضرورى تاثيرگذار بر 
برداشت ذهنى از مفيد بودن و برداشت ذهنى از سهولت استفاده از آرشيو رقمى است كه بر 

نگرش و قصد رفتارى كاربر تاثير گذاشته و در نهايت موجب استفاده واقعى مى شود. 
پژوهش هايى در زمينة پذيرش آرشيو رقمى توسط كاربران در داخل ايران صورت نگرفته 
است، اما چندين پژوهش در زمينة پذيرش فناورى اطالعات در سازمان ها و كتابخانه ها صورت 

گرفته است كه به شرح زير مى آيد. 
شيخ شعاعى (1385) در پايان نامة كارشناسى ارشد خود «عوامل موثر بر پذيرش فناورى 
اطالعات توسط كتابداران كتابخانه هاى دانشكده هاى فنى دانشگاه هاى دولتى شهر تهران» را 
در چارچوب عوامل سازندة مدل پذيرش فناورى بررسى نمود. يافته هاى پژوهش نشان داد 
برداشت ذهنى از مفيد بودن، برداشت ذهنى از سهولت استفاده، نگرش نسبت به استفاده و 
تصميم به استفادة كاربران از جمله عوامل تأثيرگذار بر استفاده از فناوري اطالعات توسط 

كاربران است.
رشيدى (1386) در پايان نامة خود تحت عنوان «عوامل موثر بر پذيرش و بكارگيرى 
فناوري اطالعات در بين دبيران مدارس هوشمند شهر تهران در چارچوب مدل پذيرش 
فناورى» مورد مطالعه قرار داد. نتايج به دست آمده بيانگر آن است كه متغير برداشت ذهنى 
از سهولت استفاده از فناوري اطالعات بر متغير برداشت ذهنى از مفيد بودن و نگرش نسبت 
به فناورى اطالعات، تاثير معنا دارى داشته و در نهايت موجب تصميم به استفاده از فناوري 

اطالعات در بين دبيران شده است. 
قرباني زاده و همكاران (1387) در پژوهشى مهم ترين عامل تأثيرگذار بر پذيرش سامانة 

137 توسط شهروندان تهرانى را برداشت ذهنى از سهولت استفاده از سامانه ذكر كرده اند.
سليمانى (1389) در پژوهش خود عنوان كرده است كه متغيرهاي برداشت ذهني از 
مفيد بودن، نگرش نسبت به استفاده و تصميم به استفاده به عنوان عوامل مثبت پذيرش فناوري 

اطالعات در ميان هنرآموزان هنرستان هاى كشاورزى استان كرمانشاه بوده است. 

 سواالت اساسی پژوهش 
1. برداشت ذهنى برنامه سازان صداي جمهوري اسالمي ايران در منطقة شمال غرب  1. Ongena 
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كشور از مفيد بودن  نظام آرشيو رقمى صدا چگونه است؟
2. برداشت ذهنى برنامه سازان صداي جمهوري اسالمي ايران در منطقة شمال غرب كشور 

از سهولت استفاده از نظام آرشيو رقمى صدا چگونه است؟
3. برداشت ذهنى برنامه سازان صداى جمهورى اسالمى ايران در منطقة شمال غرب كشور 

در خصوص تصميم به استفاده آنها از نظام آرشيو رقمى صدا چگونه است؟
4. نگرش برنامه سازان صداي جمهوري اسالمي ايران در منطقة  شمال غرب كشور نسبت 

به استفاده از نظام آرشيو رقمى صدا چگونه است؟
ميزان استفاده و كاربرد نظام آرشيو رقمى صدا در منطقة شمال غرب كشور توسط 

برنامه سازان آن چقدر است؟

روش پژوهش 
پژوهش حاضر از نوع تحليلي است كه با روش پيمايشي انجام شده است. جامعة اين پژوهش 
را تمامي برنامه سازان صداى (راديو) سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران در منطقة 
شمال غرب كشور كه به لحاظ سازماني در زمان اجراي اين پژوهش داراي رابطة شغلي با 
آن سازمان بوده اند، تشكيل مى دهد. با بررسى شهرهاى موجود در منطقة شمال غرب كشور، 
آرشيو صداى جمهورى اسالمى در 7 شهر اروميه، تبريز، اردبيل، زنجان، قزوين، مهاباد و سنندج 
كه به فناورى آرشيو رقمى مجهز بودند شناسايى شدند. سپس پژوهشگر به بررسى و تحقيق 
درباره تعداد برنامه سازان مشغول بكار در اين مراكز پرداخت كه در مجموع، اين افراد 100 نفر 
برآورد شد. با توجه به اينكه جامعة مورد بررسى، چندان بزرگ نبود كه نيازمند نمونه گيرى 
باشد، پژوهشگر براى اعتبار بيشتر يافته ها، از روش سرشمارى بهره گرفته است. ابزار گردآورى 
اطالعات مورد نياز براى اين پژوهش، پرسشنامه بود كه بخش اول آن مشخصات فردى و 
شغلى برنامه سازان حاوى 9 سوال و بخش دوم، شامل سواالتى است كه بر اساس عوامل 
تشكيل دهندة «مدل پذيرش فناورى ديويس» و با توجه به اهداف پژوهش حاوى 20 پرسش 
بسته در مقياس ليكرت شكل گرفته اند. براى سنجش پايايى پرسشنامة طراحى شده، ابتدا 
پرسشنامه در بين تعداد 30 نفر از برنامه   سازان كاربر نظام آرشيو رقمى توزيع شد و پس از 
انجام موارد اصالحى الزم ضريب آلفاى كرونباخ آن محاسبه شد كه رقم 0/84 بدست آمد كه 
گوياى پايا بودن پرسشنامه بود. سپس پرسش هاى اين پرسشنامه در بين 100 نفر از برنامه سازان 
در مراكز صداى منطقة شمال غرب كشور توزيع و پس از تكميل تماماً به پژوهشگر برگشت 
داده شد. داده هاى بدست آمده با استفاده از دو روش آمار توصيفى و آمار استنباطى، در دو 
بخش مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار گرفت. بر اين اساس، براى توصيف نظرات از 
آمار توصيفى استفاده شد و بر اساس سؤال هاى پژوهش، جدول ها و نمودارهاى الزم طراحى 
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شد. سپس به منظور آزمون فرضيه هاي پژوهش از روش ضريب همبستگى پيرسون استفاده 
به عمل آمد. شايان ذكر است به منظور تجزيه و تحليل داده ها و نيز بررسي فرضيه ها و تعيين 
 SPSS18 معنا دار بودن يا نبودن اختالف ميان متغيرهاي بكار رفته در پژوهش، از نرم افزار آماري

استفاده شد. 

یافته های پژوهش 
در اين پژوهش از تجزيه و تحليل 100 پرسشنامه بازگشت داده شده، مشخص شد مركز 
زنجان با 18درصد بيشترين ميزان مشاركت و تعداد پاسخ دهنده را نسبت به ساير مراكز 
واقع در منطقة شمال غرب داشته است، بيشترين تعداد پاسخ دهندگان كارمند رسمى با 67 
درصد، بيشترين تعداد پاسخ دهندگان مرد با 63 درصد، بيشترين تعداد پاسخ دهندگان در 
دامنه سنى 31-40 سال با 56 درصد، بيشترين تعداد پاسخ دهندگان داراى سابقة كارى 
بين 5-10 سال با 44 درصد، بيش ترين سطح تحصيالت متعلق به گروه ليسانس با 64 
درصد، بيشترين تعداد پاسخ دهندگان داراى مهارت كار با رايانه با 99 درصد و بيشترين 
تعداد پاسخ دهندگان با 87 درصد داراى ميزان مهارت باالى كار با رايانه بودند. جدول 1، 

مشخصات پاسخ دهندگان را بطور مختصر نشان مى دهد.

 توزیع جامعهویژگی

 نام مرکز صدا

 و سی®

 اردبیل ۱۵ نفر (۱۵درصد)          ارومیه ۱۵ نفر (۱۵درصد)             قزوین ۱۵ نفر (۱۵درصد)

                                             مهاباد ۷ نفر (۷درصد)               تربیز ۱۵ نفر (۱۵درصد)                سنندج ۱۵ نفر (۱۵درصد)       زنجان ۱۸ نفر (۱۸درصد)

 برنامه  سازان رسمی ۶۷ نفر(۶۷ درصد)                                برنامه  سازان حق  الزحمه  ای ۳۳ نفر(۳۳ درصد)نوع همکاری

 برنامه  سازان مرد  ۶۳ نفر(۶۳ درصد)                                   برنامه  سازان زن ۳۷ نفر (۳۷ درصد)جنسیت

سن
۲۰-۳۰ سال                       ۳۱-۴۰ سال                   ۴۱-۵۰  سال                              ۵۱ -۶۰ سال

   ۲۷ نفر(۲۷ درصد)             ۵۶ نفر(۵۶ درصد)          ۱۶ نفر(۱۶ درصد)                      ۱ نفر (۱ درصد)

 سابقه کار
          کمرت از ۵ سال             ۵- ۱۰ سال                   ۱۱- ۱۵سال                    ۱۶-۲۰سال                بیش از ۲۰ سال

                                   ۱۲ نفر (۱۲درصد)       ۴۴ نفر۴۴(درصد)         ۲۶ نفر(۲۶درصد)          ۱۰ نفر(۱۰درصد)        ۸ نفر(۸ درصد)

 میزان تحصیالت
دیپلم                          فوق دیپلم                          کارشناسی                          کارشناسی ارشد باالتر

۱۳ نفر(۱۳ درصد)       ۱۶ نفر(۱۶ درصد)                ۶۴ نفر (۶۴ درصد)                ۷ نفر (۷درصد)

 مهارت کار با

 رایانه
  ۹۹ نفر(۹۹ درصد)  مهارت دارند                            ۱ نفر(۱ درصد)  مهارت ندارند

  میزان مهارت کار

با  رایانه

 کم                                خیلی کم                     زیاد                                خیلی زیاد

۰                                 ۳نفر (۳درصد)               ۸۷ نفر(۸۷ درصد)           ۱۰ نفر (۱۰ درصد)

مشخصات عمومی برنامه  سازان
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    پرسش اول پژوهش به برداشت ذهنى برنامه سازان راديوى جمهورى اسالمى ايران در 
منطقة شمال غرب كشور دربارة مفيد بودن نظام آرشيو رقمى صدا مى پردازد. براى سنجش اين 
پرسش 5 سوال شامل تاثير نظام آرشيو رقمى در تسريع كار برنامه سازى، افزايش بهره ورى كار، 
افزايش كيفيت كار، سهولت كار برنامه سازى  و استفادة راحت از آن بعمل آمد. كه جدول 2 

نشان دهندة اطالعات بدست آمده است.

همانطور كه در جدول 2 مشاهده مى شود تعداد 16/2 درصد برنامه سازان نظر خود را 
كامالً موافق، 54/8 درصد موافق، 21 درصد نظرى نداشتند، 7/6 درصد مخالف و 4 درصد نظر 

خود را كامالً مخالف توصيف كرده اند. 
 پرسش دوم پژوهش به برداشت ذهنى برنامه سازان صداى جمهورى اسالمى ايران در 

منطقة شمال غرب كشور از سهولت استفاده از نظام آرشيو رقمى صدا مى پردازد. 
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ترسیع در کار برنامه سازی

۲۳۶۵۹۳۰۱۰۰فراوانی

۲۳۶۵۹۳۰۱۰۰درصد

افزایش بهره  وری کار

۲۱۶۱۱۴۴۰۱۰۰فراوانی

۲۱۶۱۱۴۴۰۱۰۰درصد

افزایش کیفیت کار

۱۲۳۴۴۴۱۰۰۱۰۰فراوانی

۱۲۳۴۴۴۱۰۰۱۰۰درصد

سهولت کار برنامه سازی

۱۶۶۱۱۷۶۰۱۰۰فراوانی

۱۶۶۱۱۷۶۰۱۰۰درصد

 استفادۀ راحت

۹۵۳۲۱۱۵۲۱۰۰فراوانی

۹۵۳۲۱۱۵۲۱۰۰درصد

۱۶/۲۵۴/۸۲۱۷/۶۰/۴۱۰۰درصدکل

توصیف نظرات برنامه سازان در خصوص  
برداشت ذهنی از مفید بودن نظام آرشیو 

رقمی صدا

جدول  ۲
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براى پاسخ به اين پرسش، 5 سوال، شامل آسانى يادگيرى نظام آرشيو رقمى، عدم نياز 
به تالش فكرى براى استفاده، شناخت تمام قابليت هاى آن، آسانى كسب مهارت، دسترسى 

راحت و كاربرد آسان بعمل آمد. كه جدول 3 نشان دهندة اطالعات بدست آمده است.

    همان گونه كه از جدول 3 برداشت مى شود، تعداد 14 درصد برنامه سازان نظر خود را 
كامالً موافق، 48/8 درصد موافق، 29/2 درصد نظرى نداشتند و 8  درصد نظر خود را مخالف 

توصيف كرده اند. 
 در پرسش سوم، نگرش برنامه سازان صداى جمهورى اسالمى ايران در منطقة شمال غرب 
كشور نسبت به استفاده از نظام آرشيو رقمى صدا بررسى شد. براى پاسخ به اين پرسش 3 
سوال شامل نگرش عاقالنه، مطلوب و مثبت برنامه سازان  نسبت به استفاده از اين فناورى بعمل 

آمد. كه جدول 4 نشان دهندة اطالعات بدست آمده است.

 کامًال

موافقم
موافقم

 نظری

ندارم
مخالفم

 کامًال

مخالفم
جمع

صدا
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و ر

شی
 آر

ام
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ز  
ه ا
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ت ا
هول

 س
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ت 
اش
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ب

آسانی یادگیری

۲۴۵۳۲۱۲۰۱۰۰فراوانی

۲۴۵۳۲۱۲۰۱۰۰درصد

 عدم نیاز به

 تالش فکری برای

استفاده

۸۳۹۴۱۱۲۰۱۰۰فراوانی

۸۳۹۴۱۱۲۰۱۰۰درصد

 شناخت Úام

 قابلیت  های نظام

آرشیوی

 رقمی صدا

۶۴۰۴۰۱۴۰۱۰۰فراوانی

۶۴۰۴۰۱۴۰۱۰۰درصد

 آسانی کسب

مهارت

۱۷۱۹۲۸۶۰۱۰۰فراوانی

۱۷۱۹۲۸۶۰۱۰۰درصد

 دسرتسی راحت و

کاربرد آسان

۱۵۶۳۱۶۶۰۱۰۰فراوانی

۱۵۶۳۱۶۶۰۱۰۰درصد

۱۴۴۸/۸۲۹/۲۸۰۱۰۰درصدکل

  توصیف نظرات برنامه سازان در خصوص 
برداشت ذهنی از سهولت استفاده از نظام 
آرشیو رقمی صدا

جدول ۳
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۹۱

 چنانچه در جدول 4 مالحظه مى شود، از مجموع پاسخ دهندگان 13/67 درصد نگرش 
برنامه سازان صداى جمهورى اسالمى ايران نسبت به استفاده از نظام آرشيو رقمى صدا در منطقة 
شمال غرب كشور كامالً موافق، 60/3 درصد نمونة آمارى موافق، 22/6 درصد نمونة آمارى 

بى نظر و 3/33 درصد نمونة آمارى مخالف بودند. 
پرسش چهارم پژوهش در رابطه با برداشت ذهنى برنامه سازان صداى جمهورى اسالمى ايران 
در منطقة شمال غرب كشور در خصوص تصميم به استفادة آنها از نظام آرشيو رقمى صدا 
است. براى سنجش اين پرسش 2 سوال شامل اولويت استفاده از نظام آرشيو رقمى صدا 
در زمان نياز و تمايل به استفاده از اين فناورى در آينده بعمل آمد.  كه جدول 5 نشان دهندة 

اطالعات بدست آمده است.  

 کامًال

موافقم
موافقم

نظری 

ندارم
مخالفم

 کامًال

مخالفم
جمع

ده
تفا

 اس
 به

ت
سب

ش ن
گر

ن

 نگرش عاقالنه
۱۸۵۸۲۲۲۰۱۰۰فراوانی

۱۸۵۸۲۲۲۰۱۰۰درصد

نگرش مطلوب
۱۲۶۰۲۴۴۰۱۰۰فراوانی

۱۲۶۰۲۴۴۰۱۰۰درصد

نگرش مثبت
۱۱۶۳۲۲۴۰۱۰۰فراوانی

۱۱۶۳۲۲۴۰۱۰۰درصد

۱۳/۶۷۶۰/۳۳۲۲/۶۷۳/۳۳۰۱۰۰درصدکل

 کامًال

موافقم
موافقم

 نظری

ندارم
مخالفم

 کامًال

مخالفم
جمع

ده
تفا

 اس
 به

یم
صم

ت

 اولویت استفاده از نظام آرشیو

رقمی صدا در زمان نیاز

۱۶۴۴۳۱۹۰۱۰۰فراوانی

۱۶۴۴۳۱۹۰۱۰۰درصد

 Úایل به استفاده از نظام آرشیو

رقمی صدا در آینده

۱۸۴۸۲۸۶۰۱۰۰فراوانی

۱۸۴۸۲۸۶۰۱۰۰درصد

۱۷۴۶۲۹/۵۷/۵۰۱۰۰درصدکل

توصیف نظرات پاسخ دهندگان در خصوص  
نگرش آنها نسبت به استفاده 

از نظام آرشیو رقمی صدا

جدول  ۴

توصیف نظرات پاسخ دهندگان  
در خصوص تصمیم به استفادۀ آنها 

از نظام آرشیو رقمی صدا

جدول  ۵



۹۲

داده هاى مندرج در جدول 5 حاكى از اين است كه 17 درصد افراد مورد بررسى، نظر 
خود را كامالً موافق، 46 درصد موافق، 29/5 درصد نظرى نداشتند و 7/5 درصد نظر خود را 

مخالف توصيف كرده اند. 
پرسش پنجم پژوهش دربارة ميزان استفاده و كاربرد نظام آرشيو رقمى صدا در منطقة 
شمال غرب كشور توسط برنامه سازان مى پردازد. اين پرسش در قالب 4 سوال مطرح شده كه 

اطالعات مربوط به اين سواالت به ترتيب ارائه شده است. 
اولين سوال اين بخش دربارة ميزان استفاده برنامه سازان از نظام آرشيو رقمى صدا براى 

انجام وظايفشان بوده است كه جدول 6 نشان دهندة اطالعات بدست آمده است. 

بر اساس اطالعات بدست آمده از جدول 6، 2 نفر از برنامه سازان (2 درصد نمونة آمارى) 
ميزان استفاده از نظام آرشيو رقمى صدا در منطقة شمال غرب كشور را كمتر از يك بار در ماه، 4 
نفر از برنامه سازان (4 درصد نمونة آمارى) 2-3 بار در ماه، 17 نفر از برنامه سازان (17 درصد 
نمونة آمارى) هفته اي يك بار،  19 نفر از برنامه سازان (19 درصد نمونة آمارى) 2- 3 بار در 

هفته و 58 نفر از برنامه سازان (58 درصد نمونة آمارى) به صورت روزانه ارزيابى كرده اند. 

نوع پاسخ

  کمیت پاسخ

 کمرت از

یک باردر ماه
۲-۳بار در ماه

 هفته ای

یک بار

 ۲-۳بار در

هفته

 به صورت

روزانه
جمع

۲۴۱۷۱۹۵۸۱۰۰فراوانی

۲۴۱۷۱۹۵۸۰/۱۰۰درصد

توصیف نظرات برنامه سازان در خصوص 
میزان استفاده از نظام آرشیو رقمی صدا

جدول ۶
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۹۳

نتايج مربوط به اين سوال كه براى استفاده از منابع آرشيوى موجود در نظام آرشيو رقمى 
صدا بيشتر از كدام پنجره هاى جستجو استفاده مى كنيد به صورت جدول 7 ارائه شده است:

 بر اساس اطالعات بدست آمده از جدول 7، باالترين درصد استفاده به ترتيب 28 درصد 
نمونة مورد بررسى مربوط به پنجرة عنوان- اثر، 14 درصد نمونة مورد بررسى مربوط به پنجرة 
موسيقى، 12 درصد نمونة مورد بررسى مربوط به پنجرة عنوان – اثر، مناسبت و موسيقى، 10 

درصد فراوانی پنجره های جستجو

۲۸
۲۸

پنجرۀ عنوان-اثر

۱۰
۱۰

پنجرۀ آهنگساز، خواننده

۴
۴

پنجرۀ مناسبت

۱۴
۱۴

پنجرۀ موسیقی

۲
۲

پنجرۀ افکت

۳
۳

سایر موارد

۳
۳

پنجرۀ عنوان-اثر و موسیقی

۸
۸

عنوان-اثر،آهنگساز خواننده، موسیقی، افکت

۶
۶

پنجرۀ آهنگساز،خواننده، مناسبت و افکت

۱۲
۱۲

پنجرۀ عنوان-اثر، مناسبت و موسیقی

۴
۴

موسیقی و افکت

۲
۲

مناسبت و موسیقی

۴
۴

آهنگساز و افکت

۱۰۰ ۱۰۰ جمع

توصیف نظرات برنامه سازان برای استفاده  
از پنجره های جستجو در 

نظام آرشیو رقمی صدا

جدول  ۷
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۹۴

درصد نمونة مورد بررسى مربوط به پنجرة آهنگساز و خوانندة اين فناورى در اين نظام بوده است.
پاسخ مربوط به اين سوال كه بيشتر از كدام منابع آرشيوى موجود در نظام آرشيو رقمى 

صدا در برنامه سازى استفاده مى كنيد به صورت جدول 8 آمده است: 

نتايج جدول 8 حاكى از آن است كه ميزان استفاده تعداد بيشترى از برنامه سازان از منابع 
آرشيوى به ترتيب 57 درصد مربوط به ميان برنامه ها شامل: تالوت، اذان، قرآن و نغمات، 
موسيقي و 24 درصد  مربوط به سخنرانى هاى موجود در نظام آرشيو رقمى صدا بوده است. 

پاسخ مربوط به اين سوال كه بيش ترين ضعف نظام آرشيو رقمى صدا در كدام قسمت هاى 

درصد فراوانی منابع موجود آرشیوی

۶ ۶ برنامه های تولیدی

۲ ۲ سخßانی ها

۵۷ ۵۷
 میان برنامه ها شامل: تالوت، اذان، قرآن و

نغ®ت، موسیقی

۱ ۱ افکت

۶ ۶ سایر منابع

۲ ۲ گزینه های ب و ج و د و ه

۲ ۲ همۀموارد

۲۴ ۲۴ سخßانی ها و میان برنامه  ها

۱۰۰ ۱۰۰ جمع

توصیف نظرات برنامه سازان به استفاده از 
منابع موجود آرشیوی
 در نظام آرشیو رقمی صدا

جدول ۸
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۹۵

آن مشهود است بر اساس اطالعات بدست آمده به صورت جدول 9 ارائه شده است: 

بر اساس جدول 9، مالحظه مى شود بيشترين درصد ضعف نظام آرشيو رقمى صدا به 
ترتيب 25 درصد مربوط به بخش هاى سرعت بازيابى، كيفيت پايين طبقه بندى برنامه ها و غنى 
نبودن منابع آرشيوى موجود در اين نظام، 15 درصد مربوط به پنجره هاى  جستجو، سرعت 

بازيابى و 13 درصد مربوط به غنى نبودن منابع آرشيوى در اين فناورى بوده است. 

درصد فراوانی منابع موجود آرشیوی

۷ ۷ پنجره های جستجو

۶ ۶ رسعت بازیابی آرشیو رقمی صدا

۷ ۷ طبقه بندی منابع آرشیوی در اتوماسیون

۱۰ ۱۰ غنی نبودن منابع آرشیوی در اتوماسیون

۱ ۱
کیفیت محتوایی و صوتی منابع

 آرشیوی در اتوماسیون

۱۳ ۱۳ گزینه های ج و د

۲۵ ۲۵ گزینه های ب و ج و د

۱۵ ۱۵  گزینه های الف و ب وج

۱۶ ۱۶
همۀموارد

۱۰۰ ۱۰۰ جمع
توصیف نظرات برنامه سازان به ضعف  

نظام آرشیو رقمی صدا به تفکیک 
قسمت های آن جدول

جدول  ۹
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۹۶

بحث و نتیجه گیری
در رابطه با برداشت ذهنى برنامه سازان صداى جمهورى اسالمى ايران از مفيد بودن نظام آرشيو 
رقمى صدا در منطقة شمال غرب كشور نتيجه گرفته شد كه 71 درصد از برنامه سازان جامعة 
مورد مطالعه، ميزان مفيد بودن نظام آرشيو رقمى صدا را در امر برنامه سازى باالتر از حد متوسط 
دانسته اند. يعنى متوسط برداشت ذهنى پاسخ دهندگان از مفيد بودن نظام آرشيو رقمى صدا از 
مرز متوسط گذشته و به طرف موافق پيش رفته است. از عوامل دخيل در مفيد بودن نظام آرشيو 
رقمى صدا، طبق آمار جدول 2، تاثير اين فناورى در تسريع كار برنامه سازى، افزايش بهره ورى 

كار، افزايش كيفيت كار، سهولت كار برنامه سازى و استفادة راحت بوده است. 
در رابطه با برداشت ذهنى برنامه سازان صداي جمهوري اسالمي ايران از سهولت استفاده 
از نظام آرشيو رقمى صدا در منطقة شمال غرب كشور نتيجه گرفته شد كه 62/8 درصد از 
پاسخ دهندگان ميزان سهولت استفاده از نظام آرشيو رقمى صدا را در منطقة شمال غرب كشور 
را بيشتر از حد متوسط ارزيابى كرده اند. يعنى متوسط برداشت ذهنى پاسخ دهندگان از سهولت 
استفاده از نظام آرشيو رقمى صدا از مرز متوسط گذشته و به طرف موافق پيش رفته است. از 
عوامل دخيل در سهولت استفاده از اين فناورى، طبق آمار جدول 3، آسانى يادگيرى، عدم نياز 
به تالش فكرى براى استفاده، شناخت تمام قابليت هاى نظام آرشيو رقمى صدا، آسانى كسب 

مهارت، دسترسى راحت و كاربرد آسان بوده است.
در رابطه با نگرش برنامه سازان صداى جمهورى اسالمى ايران نسبت به استفاده از نظام 
آرشيو رقمى صدا در منطقة شمال غرب كشور نتيجه گرفته شد كه 74 درصد از برنامه سازان، 
نگرش نسبت به استفاده از نظام آرشيو رقمى صدا را در شمال غرب كشور عاقالنه، مطلوب و 

مثبت ارزيابى كرده اند. 
در رابطه با برداشت ذهنى برنامه سازان صداي جمهوري اسالمي ايران نسبت به تصميم به 
استفاده از نظام آرشيو رقمى صدا در منطقة شمال غرب كشور نتيجه گرفته شد كه 63 درصد 
از برنامه سازان جامعة پژوهش ميزان تصميم به استفاده از اين فناورى را بيشتر از حد متوسط 
ارزيابى كرده اند. يعنى متوسط تصميم پاسخ دهندگان نسبت به استفاده از نظام آرشيو رقمى صدا 
از مرز متوسط گذشته و به طرف موافق پيش رفته است.در رابطه با ميزان استفادة برنامه سازان 
از منابع آرشيوى در منطقة شمال غرب كشور نتيجه گرفته شد كه بيشترين استفاده مربوط به 
ميان برنامه ها شامل: تالوت، اذان، قرآن و نغمات، موسيقي و سخنرانى ها و ميان برنامه هاى  

موجود در نظام آرشيو رقمى صدا بوده است. 
 در رابطه با بيشترين ضعف نظام آرشيو رقمى صدا در منطقة شمال غرب كشور نتيجه 
گرفته شد كه بيشترين ضعف نظام آرشيو رقمى صدا مربوط به بخش هاى سرعت بازيابى، 
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۹۷

كيفيت پايين طبقه بندى منابع آرشيوى، غنى نبودن منابع آرشيوى موجود، پنجره هاى  جستجو 
و كيفيت محتوايى و صوتى منابع آرشيوى بوده است. 

بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر پيشنهادهاي ذيل ارائه مي گردد: 
-  به طراحان و سازندگان نظام آرشيو رقمى صدا پيشنهاد مي شود دو عامل برداشت 
ذهني از مفيد بودن و برداشت ذهني از سهولت استفاده را در طراحي نظام هاى متناسب با نياز 
شغلي برنامه سازان صداى جمهورى اسالمى ايران در نظر بگيرند و نظام هايى را طراحي كنند كه 

در عين مفيد بودن، يادگيري آنها براي استفاده آسان باشد.
-  براي تداوم تأثير مثبت و معنا دار داشتن برداشت ذهني برنامه سازان نسبت به آساني 
استفاده از نظام آرشيو رقمى صدا، بايد همواره براي برنامه سازان، آموزش هاى ضمن خدمت 
حضوري به صورت غيرمتمركز در مراكز استان ها در زمينة بازآموزي و عرضة فناورى هاى 

اطالعاتي نوين با تاكيد بر بخش عملي برگزار شود. 
-  بر طرف كردن ضعف هاى نظام آرشيو رقمى صدا در بخش هاى سرعت بازيابى، 

كيفيت طبقه بندى برنامه ها، پنجره هاى جستجو و كيفيت محتوايى و صوتى منابع آرشيوى.
-  يكي از راهكارهاي تقويت و تداوم رفتار استفادة واقعي برنامه سازان از نظام آرشيو 
رقمى صدا سرعت بخشيدن به تبديل منابع آرشيوى آنالوگ به فايل رقمى و غنى كردن منابع 
مورد نياز برنامه سازان در نظام آرشيو رقمى صدا به ترتيب اولويت ميان برنامه ها شامل: تالوت، 

اذان، قرآن و نغمات، موسيقي و سخنرانى ها و روزآمد نگه داشتن اين نظام است.
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