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چڪیده

هدف :این پژوهش با هدف کمک به ترسیم نقشۀ راه تالش منوده
است ضمن ارائۀ تصویری از تعداد و تنوع منابع آرشیوی و تجهیزات
مـربوط و میزان فعــالیتهای تخصصـی در آرشیـوهای تهـران و
شهرستانها و تببین روند رقمیسازی منابع آرشیوی در سازمان صدا
و سیام ،موانع موجود را شناسایی و شیوههای بهینهسازی آن را بررسی
مناید.
روش /رویکرد پژوهش :تحقیق حارض از نوع توصیف ی-پیامیشی
استوبااستفادهازپرسشنامهایمحققساختهانجامشدهاست.
یافتههایپژوهش:یافتههانشاندادتنهایکیازآرشیوهایمستقردر
تهران بهطور کامل رقمی است و از مراکز استانها ،مرکز خوزستان با
اعالم تبدیل90درصد از منابع خود به فرمت رقمی ،در صدر قرار دارد.
سایر آرشیوها ،هریک مراحلی از این فرآیند را طی منودهاند .تعداد
 11مورد از آرشیوهای تهران و  21مورد از آرشیوهای مستقر در سایر
استانها ،هنوز فرآیند رقمیسازی را آغاز نکردهاند؛ درحالیکه 9مورد
از آنها در تهران و 13آرشیو در شهرستانها ،کامبیش تعدادی از منابع
خودرابهنسخۀرقمیتبدیلمنودهاند.همچنین،عواملیمانندکمبود
اعتبارات مالی و نیروی انسانی متخصص و کارآمد ،عدم تدوین راهربد
مشخص ،حجم بسیار زیاد منابع ،و نبود زیرساختهای تجهیزاتی و
فناورانه باعث شده است که موانعی در مسیر رقمیسازی آرشیوها
ایجادگردد.
نتیجهگیری:تحوالتدنیایرقمی،آرشیوهاومنابعآرشیویرانیزتحت
تأثیر قرار داده و نیاز به رقمیسازی و تبدیل منابع را دوچندان منوده
است .رضورت تسهیل و ترسیع در فرآیند خدمترسانی ،حفاظت
بیشازپیشازمنابعارزشمندوغیرقابلجایگزین،هزینههایمربوط
بهفرآیندتکثیروتبدیلمنابعآنالوگ،دشواریدستیابیبهتجهیزاتو
دستگاههای منسوخ شده ،لزوم بهرهمندی از امکانات و قابلیتهای
فناوریهای نوین و همگام شدن آرشیوها با تحوالت دنیای امروز از
جملهدالیلرقمیسازیمنابعبهشامرمیروند.
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مقدمه و بیان مسئله

آرشیو را میتوان بهمثاب ه حافظه دانست .حافظهای که ممکن است از سطح شخصی و
خانوادگی همچون آلبومهای خانوادگی ،نوارهای صوتی آغاز شده و تا سطح ملی و جهانی
گسترش پیدا کند(مرادی و طهرانیپور ،1389 ،ص  .)11علت وجودی آرشیوها ،بهخصوص
در سطح آرشیوهای ملی ،نگهداری و استمرار میراث فرهنگی است .این میراث را گسترهای
از فرهنگها ،تمدنهای پیشین و کنونی ،منابع دستنوشته و چاپی ،و پدیدههای تازهتری
ی–شنیداری و اسناد الکترونیکی تشکیل میدهند .بدین لحاظ ،آرشیوها،
همچون منابع دیدار 
مجموعههایی تصادفی از منابع نیستند ،بلکه مجموعههایی هستند که با هدفی خاص گزینش
شده و اغلب جنبههای تجاری ،حقوقی یا فرهنگی زندگی در دور ة زمانی معینی را روایت
میکنند(هریسون ،1388 ،ص  .)15اما در این میان ،آرشیوهای دیداری-شنیداری ،به لحاظ
ماهیت و محتوا و ارزش منابعی که در خود جای دادهاند ،اهمیت چشمگیری پیدا کردهاند.
این نوع آرشیوها ،بهخصوص در سطوح ملی و بینالمللی ،درواقع حافظة سمع ی و بصری
ملتها را تشکیل میدهند و از لحاظ ارزش هنری منابع و میزان اقبال روزافزون کاربران از
محصوالت دیداری-شنیداری ،بهتدریج جایگاه خود را در میان انواع آرشیوهای دیگر تثبیت
نمـودهاند.
آرشيوهای موجود در شبکههاي راديو و تلويزيوني در ايران ،با دارا بودن آثار گرانقدر
و گنجينههاي باارزشي از منابع و سوابق غيرقابل جايگزين ،بدون تردید بخشی از هويت

 . .1دانشجوی دکرتی علم اطالعات و
دانششناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد همدان(نويسندۀ مسئول)
eazarei@gmail.com
 . .2دانشجوی کارشناسیارشد مطالعات آرشیوی،
دانشگاهالزهرا
shahri.lib.65@gmail.com
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 -شنيداري موجود در این آرشيوها،
تاریخی و فرهنگي ما را تشکيل ميدهند .منابع ديداري 
مجموعۀ بيبدیلی است كه بايد از لحاظ ارزشهای هنری ،تاريخي ،اجتماعي ،و فرهنگي آن
را در حد و اندازههاي يك آرشيو ملي بهشمار آورد .ارزش اطالعاتي برخي از اين آثار ،به
قدري است كه در برخی موارد تنها منبع و مأخذ موجود در يك زمينۀ موضوعي يا تاريخي
خاص محسوب ميشود(زارعی ،1389 ،ص  .)3این آرشیوها ،از لحاظ تعداد و تنوع آثار،
بزرگترین و غنیترین آرشیو صوتی و تصویری کشورند و قدمت برخی منابع آن به بیش
از پنجاه سال ميرسد .تجربة سالهای اخیر نشان داده است استفادة بجا و مناسب از تصاویر
مستند و تاریخی در مقاطع مختلف میتواند بسیار تأثیرگذار باشد(ضرغامی ،1386 ،ص ،18
نقل شده در معرفزاده و مغدانی)1391 ،؛ زيرا سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران ،بهعنوان تنها متولی قانونی تهیه و پخش برنامههای رادیویی تلویزیونی ،تنها رسانهای
است که در سطح انبوه به تولید منابع دیداری– شنیداری میپردازد.
از سوی دیگر ،در سالهای اخیر ،پیشرفتهای چشمگیری در عرصة فناوریهای
اطالعات و ارتباطات رخ داده است .مزایای استفاده از امکانات مبتنی بر فناوریهای نوین،
باعث شده است که آرشیوهای دیداری -شنیداری نیز از این تحوالت بینصیب نبود ه و
بهتدریج بهسوی آرشیوهای بدون نوارگام بردارند .آرشیو رقمي ،مجموعة سازمانیافته
یا ساختارمندی از اشیای رقمي و ابردادههایی است که اشیا را توصیف میکند .شیء
رقمی میتواند یک کتاب یا صفحهای از یک کتاب ،یک عکس ،یک صوت ،یک نقشة
رقمي ،یک فایل عددی یا قطعهای از فیلم ویدئویی ،و نظایر آن باشد .بنابراین ،اصطالح
رقميسازی یا رقمي کردن در اساسیترین مفهوم خود به الکترونیکی کردن مواد اشاره
دارد و فرآيند تبدیل یک تصویر آنالوگ به مقادیر عددی است(صمیعی ،1383 ،ص .)15
کاهش هزینة نگهداری ،انتقال آسان ،سهولت دسترسی ،سرعت تبدیل و تکثیر محتوا ،و
دالیلی از این دست ضرورت رقميسازی منابع را اجتنابناپذیر نموده است .در عصر
ِ
تجهیزات تاریـخ مصرف گذشتـه و اکتفا به
رقمي و دنیای رقمـي ،توقف بر استفـاده از
قابلیتهای محدود آن ،چندان منطقی بهنظر نمیرسد .لذا در سالهای اخیر ،همزمان با
رقمی شدن فرآيند تولید و پخش شبکههای مختلف رادیو -تلویزیونی در رسانة ملی،
یکی از دغدغههای دستاندرکاران آرشیوها ،تبدیل منابع از آنالوگ به رقمي در درجة
نخست و در گام بعدی ارائة خدمات «رقميمحور» بوده است .بدیهی است این فرآيند که
نه تنها خدمات ،بلکه کل ورودی و خروجی و درواقع چرخة فعالیت آرشیو را تشکیل
میدهد ،عالوهبر تحمیل هزینههای باال ،نیازمند بسترسازی مناسب فنی و حرفهای و
نیروی انسانی متخصص و کارآمد خواهد بود .با وجود اين ،طی سالهای اخیر آرشیوها،
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حرکتهای خوبی آغاز نمود ه و گامهای بلندی در این عرصه برداشتهاند .این امر ،بهویژه
در حوزة آرشیوهای صدا ،که تبدیل منابع در آن آسانتر بوده و نیازمند تجهیزات و فضای
الکترونیکی کمتری است ،تقریب ًا در همة آرشیوهای صدا و سیما در سراسر کشور بهنحو
مطلوب انجام گرفته است؛ اما در آرشیوهای سیما ،این فرآيند با موانعی همراه بوده و
به کندی پیش میرود .به دلیل تعدد آرشیوهای دیداری -شنیداری سازمان ،پراکندگی
جغرافیایی ،وابستگی به بودجة سازمانی ،ادغام مدیریت آرشیوها با کتابخانههای سازمان
و مسائلی از این دست ،بهنظر میرسد رقميسازی منابع آنگونه که باید و شاید در تمامی
چوخم ،موانع و مشکالتی وجود دارد
آرشیوها همگام و هماهنگ نبوده و در این راه پر پی 
که باید مورد کنکاش همهجانبه و دقیق قرار گیرد .لذا پژوهش حاضر ،با هدف بررسی
روند رقميسازی منابع دیداری– شنیداری در آرشیوهای سازمان صدا و سیما ،تالش
نموده است ضمن ارائة تصویری از روند تبدیل منابع آرشیوی ،موانع و مشکالت این
فرآيند را شناسایی نموده و راهکارهایی برای بهبود آن ارائه نماید .این پژوهش درصدد
پاسخگویی به پرسشهای زیر بوده است:
 .1روند رقميسازی منابع دیداری– شنیداری در آرشیوهای سازمان صدا و سیما در
چه وضعیتی است؟
 .2موانع تبدیل منابع آرشیو دیداری– شنیداری سازمان صدا و سیما چیست؟

پیشینۀپژوهش

طبق بررسیهای بهعمل آمده ،در زمینة آرشیو در ایران مقاالت محدودی به نگارش درآمده
است .وقتی موضوع در مورد نوع خاصی از آرشیوها یعنی آرشیوهای دیداری -شنیداری
باشد ،دایرة پژوهشها محدودتر نیز میشود .تنها اثری که بهتازگی منتشر شده و ارتباط
نزدیکی با پژوهش حاضر دارد ،توسط حریری و میرغفوری ( ،)1393باعنوان «تحلیل
وضعیت رقمیسازی منابع شنیداری در آرشیوهای سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی
ایران و مقایسۀ آن با استاندارد یاسا»است .یافتههای پژوهش که با جامعة آماری آرشیوهای
مستقر در شهر تهران انجام گرفته است ،نشان داد فقدان زیرساخت مناسب و کارآمد برای
آرشیو رقمی ،کمبود ابزارها و فناوریهای جدید و نبود استانداردهای مشخص و مدون
از مهمترین مشکالت تبدیل منابع در آرشیوهاست .جمع کل منابع شنیداری آرشیوهای
شهر تهران  592/937حلقه است 77/3 .درصد منابع شنیداری در آرشیوهای شنیداری شهر
تهران رقمیسازی شد ه و نیز میزان مطابقت با استاندارد یاسا در بخش نرمافزاری 82/7
درصد و در بخش سختافزاری  79درصد است .عالوهبرآن ،دربارة آرشیوهای دیداری
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شنیداری و به ویژه آرشیو رقمي پژوهشهایی انجام شده که در ادامه به برخی از آنها اشاره
میگردد:
حسنپور و نوروزی چاکلی( ،)1390در پژوهشی چالشها ،موانع و راهکارهای پذیرش
نظام آرشیو رقمی صدا توسط برنامهسازان رادیوییدر سازمان صدا و سیما را با بهرهگیری از
مدل پذیرش فناوری دیویس مورد بررسی قرار دادند .یافتهها نشان داد که برداشت ذهنی از
مفید بودن و برداشت ذهنی از آسانی یادگیری تأثیر مهمی در پذیرش نظام آرشیو رقمی صدا
دارد و این نشاندهندة آن است که هرچه نظام آرشیو رقمی صدا از نظر برنامهسازان رادیویی
برای بهبود عملکرد کاریشان مفیدتر و از نظر یادگیری آسان تشخیص داده شود ،بیشتر مورد
استفاده قرار میگیرد.
طباطباییامیری و خبازان( ،)1389در تحقیق خود باعنوان «آرشیو رقمی و نقش آن در
هدایت مدیران دانش و تسهیم سرمایههای فکری» ،چالشها و فرصتها در رقمیسازی
آرشیوها را مؤلفههایی چون گسترده ،ناهمگون ،بیثبات و بالنده بودن مجموعههای رقمی؛
نگهداری بلندمدت؛ چالشهای اقتصادی ،اجتماعی ،فنی ،و سازمانی در نگهداری مواد؛
نیاز به ابزارها و فناوریهای نوین جهت نگهداری کاربردی و اطمینان بخش مواد؛ آرشیو
رقمی کاربردی ،پایدار و کارآمد ،نیازمند زیرساخت؛ آنالوگ در برابر رقمی؛ حق مولف و
نیروی انسانی آموزشدیده برشمردهاند.
ایگباریا ( ،)1999در مطالعهای میدانی به بررسی عوامل تعیینکنندة کارآیی کاربرد
فناوری آرشیو رقمی توسط کاربر نهایی پرداخت .جامعة پژوهش را  120نفر از کاربران
آرشیو رقمی تشکیل میداد .نتایج تحقیق نشان داد که برداشت ذهنی از سهولت استفاده،
برداشت ذهنی از مفید بودن ،نگرش نسبت به استفاده ،تجربة کاری ،آموزش در زمینة رایانه،
و پشتیبانی مرکز اطالعات تأثیر بسزایی در استفادة کاربران از آرشیو رقمی داشته است.
انجینا ( ،)2009با ارائة مقالهای باعنوان«میراث فرهنگی دیداری -شنیداری :شکاف
میان آرشیو رقمی و کاربران آن» به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش آرشیوهای رقمی در میان
کاربران با بهرهگیری از مدل پذیرش فناوری پرداخت .نتیجة پژوهش وی نشان داد کیفیت
سیستم ،کیفیت اطالعات و آموزش کاربران بهعنوان سه عامل بیرونی ضروری تأثیرگذار بر
برداشت ذهنی از مفید بودن و برداشت ذهنی از سهولت استفاده از آرشیو رقمی است که
بر نگرش و قصد رفتاری کاربر تأثیر گذاشته و در نهایت موجب استفاده واقعی میشود.
رایت ( ،)2004در پژوهشی باعنوان «حفاظت رقمي از منابع صوتی ،ویدئوها و
فیلمها» به این نتیجه دست یافت که حدود 75درصد از منابع دیداری-شنیداری در خطر
غیرقابل دسترس بودن قرار دارند و رشد حجم مجموعههای یاد شده ،بیش از چهار برابر
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رشد فنون و ابزار حفاظت رقمي است.
همچنین ،پترلی و اولد ( ،)2008با ارزیابی فناوری خودکار بازیابی ویدئوها دریافتند
شواهد موجود حاکی از آن است که تهیة نسخه رقمی آرشیو ویدئویی ،نیازمند بازاندیشی
در مورد مجموعهها و رسانههای جدید است .وی ،همچنین معتقد است که آرشیوهای
جدید باید بهطور اختصاصی با قابلیت اکتشاف منابع رقمي طراحی شوند.

روششناسی و ابزار پژوهش

تحقیق حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی است و با استفاده از پرسشنام های محققساخته
انجام شده است .با توجه به هدف پژوهش که مشخص کردن وضعیت فعلی آرشیوها
بهصورت کامل و جامع است ،جامعة پژوهش به روش سرشماری انتخاب شده و درنتیجه،
تمامی آرشیوهای دیداری– شنیداری شبکههای مختلف سازمان صدا و سیما در تهران و
مراکز استانها مد نظر قرار گرفته است.

یافتههایپژوهش

پرسش نخست :روند رقمیسازی منابع دیداری -شنیداری در آرشیوهای سازمان صدا
و سیام در چه وضعیتی است؟

قبل از پاسخ به این پرسش ضروری است اطالعات کلی در مورد تعداد آرشیوهای سازمان
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ذکر گردد .سازمان صدا و سیما دارای  65مرکز
آرشیوی در سراسر ایران است .از این تعداد 31 ،آرشیو در تهران و  34آرشیو در سایر
استانها قرار دارد.

تهران
مراکز استانها

منودار 1

توزیع مراکز آرشیوی صدا و سیام در
تهران و سایر استانها
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ازآنجاکه استانهای قم ،آذربایجان غربی ،خوزستان ،و هرمزگان هرکدام دارای دو
مرکز آرشیوی هستند ،تعداد مراکز آرشیوی از تعداد مراکز استانی در سراسر کشور بیشتر
است .برای مثال ،مرکز کیش و مرکز خلیج فارس از مراکز صدا و سیما هستند که هر دو
در استان هرمزگان قرار دارند.
آرشیوهای مستقر در تهران (جدول  )1نیز شامل شبکههای رادیو تلویزیونی که از
سالهای پیش وجود داشتهاند؛ شبکههای جدیدالتأسیس که اغلب بهصورت رقميزاد
راهاندازی شدهاند؛ شبکههای برونمرزی؛ و واحدها و بخشهای مختلف سازمان از قبیل
آرشیوهای موجود در مرکز پژوهشهای اسالمی صدا و سیما ،دانشگاه صدا و سیما ،بسیج
سازمان ،و معاونت مجازی میباشد.
ردیف

نوع آرشیو

تعداد

1

شبکههایقدیمی

8

2

شبکههایجدیدالتأسیس

10

3

شبکه های برون مرزی

5

4

آرشیوهای واحدها و بخش های مختلف سازمان

8

5

جمع کل

31

جدول 1

نوع و تعداد مراکز آرشیوی مستقر در تهران

الزم به ذکر است که آرشیوهای صدا و سیما به دو نوع کلی تقسیم میشوند :آرشیوهای
دیداری و آرشیوهای شنیداری .در شبکههای تلویزیونی سراسری مستقر در تهران ،اغلب تنها
آرشیو دیداری و در شبکههای رادیویی نیز فقط آرشیو شنیداری ایجاد شده است .درحالیکه،
در مراکز استانی صدا وسیما هر دو آرشیو دیداری و شنیداری وجود دارد .البته ،خدمات
آرشیو صدا ،اغلب به معاونت صدا یا همان تولید و پخش رادیویی و خدمات آرشیو سیما نیز
بیشتر به معاونت سیما یا تولید و پخش تلویزیونی ارائه میگردد.
تعداد نیروی انسانی شاغل در مراکز آرشیوی اعم از آرشیویست-کتابدار و کارمند
آرشیو و کتابخانه در جدول  2ذکر شده است.

جدول 2

تعداد کارکنان آرشیوها در تهران و شهرستانها
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ردیف

نیرویانسانی

تعداد

1

آرشیویست  -کتابدار (تهران)

55

2

آرشیویست – کتابدار (سایر استانها)

48

3

کارمند آرشیو و کتابخانه (تهران)

56

4
5

کارمند آرشیو و کتابخانه (سایر استانها)
جمع کل

81
240
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ت-کتابدار به شخصی اطالق میگردد که توانایی
در سازمان صدا و سیما ،آرشیویس 
مجموعهسازی ،انجام خدمات فنی و ادارة کتابخانهها و آرشیوهای سازمان مطابق با اصول
و استانداردهای علمی تعیین شده در ادارة کل آرشیوها و کتابخانههای صدا و سیما را
داشته باشد و بتواند در سطوح مختلف داخلی و بینالمللی خدمات مرجع ارائه دهد(اداره
کل آرشیوها و کتابخانهها ،1386 ،صص  .)26-25چنانکه مالحظه میشود در تهران و
سایر استانها تعداد کارمندان آرشیو و کتابخانه شاغل در آرشیوها از تعداد آرشیویستها
بیشتر است؛ البته تعداد آرشیویستها نسبت به کارمندان در مراکز استانها بسیار کم است،
و این موضوع نشانة کمبود نیروی انسانی متخصص در سایر استانهاست .تعداد کمتر
نیروی انسانی در تهران ،بهدلیل تمرکز منابع است ،بهخصوص در بخش شنیداری .بیشترین
تعداد آرشیویست مراکز تهرانی در معاونت صدا و در سایر استانها آذربایجان شرقی،
خراسان رضوی و فارس بیش از همه از وجود متخصصان بهره میبرند.

تهران
سایر استانها

منودار 2

توزیع نیروی انسانی در تهران و
شهرستانها

در مورد میزان منابع موجود در کل آرشیوهای سازمان صدا و سیما بهسختی میتوان
به لحاظ زمان یا مدت این منابع آمار دقیقی ارائه داد .عواملی چون تعدد مراکز آرشیوی،
پراکندگی مراکز به لحاظ جغرافیایی ،تنوع مواد و منابع مورد استفاده در آرشیوها ،حجم
زیاد منابع و تنوع نوع منابع(از جمله بتاکم ،دیویکم ،مینیدیویکم ،سیدی ،دیویدی،
یاُ) که هر کدام حجم ذخیرهسازی متفاوتی دارند و باعث میشود که محاسبه
بل ورِی ،و الت 
دقیق میزان و مدت محتوای موجود در آرشیوها با مشکل مواجه شود .لذا در این پژوهش
تنها به تعداد منابع موجود ،با تفکیک انواع مختلف آن ،اکتفا شده است.
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تهران
سایر استانها
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منودار 3

مقایسۀ تعداد و تنوع منابع آرشیوی در تهران
و مراکز استانها

بنابر نتایج تحقیق(نمودار  ،)3نوار بتاکم دارای بیشترین مقدار(در آرشیوهای تهران:
تعداد  296579و سایر استانها  321/419عدد) بوده است .پس از آن ،سیدی در
آرشیوهای تهران( ،)250/000نوار دیویکم در سایر استانها()209/483؛ ریلهای
صدا(ریل  ،600تهران ،135/916 :شهرستان10/551 :؛ ریل  ،1200تهران،152/758 :
شهرستان 41/642 :و ریل  ،2400تهران ،121/051 :شهرستان)12/573 :؛ دیویدی در
شهرستانها( )99/000و اسالیدها در آرشیوهای تهران( )70/000در ردههای بعدی قرار
داشتند .نوار یوماتیک(تهران 33/600:و شهرستان )8755 :و نیز نوار ویاچاس به لحاظ
غیرحرفهای بودن ،عدم ماندگاری باال ،و خروج تدریجی از چرخة ذخیرهسازی منابع،
دارای کمترین مقدار(تهران 3525 :و سایر استانها )2032 :قرار دارد.
تجهیزات حرفهای و نیمهحرفهای مورد استفاده در آرشیوها شامل ابزارها و وسایلی
است که برای بازشنوایی و بازبینی و نیز ارائة خدمات به مراجعان مورد استفاده قرار
میگیرند .درواقع ،میتوان میان تنوع منابع در آرشیوها با تعدد و تنوع تجهیزات و ابزارهای
ضبط و پخش آن آن رابطة مستقیم برقرار نمود؛ چراکه هرچه آرشیوها بهسمت استفاده از
موارد ذخیرهسازی جدیدتر و با فناوري باالتر روی بیاورند ،الجرم برای استفاده از آنها نیز
میبایست به تجهیزات مرتبط با آن مجهز گردند.
بنا بر نتایج تحقیق(نمودار  ،)4دستگاههای ضبط و پخش دیویدی در آرشیوهای
تهران از تعداد کمتر ( 54دستگاه) و در شهرستانها دارای بیشترین مقدار( 81دستگاه)
بوده است .پسازآن ،بتاکمپلیِر(تهران 65 :و شهرستانها ،)63 :دیویکم (در شهرستانها:
 27و تهران  9دستگاه) ،اتاری(تهران 20 :و شهرستانها،)30 :ایکسدیکم(تهران 17 :و
یا ُ که مربوط به آرشیو رقمي است( تهران  16و شهرستانها:
شهرستانها ،)11 :و الت 
 ) 13دستگاه بوده است .در اینجا هم دستگاههای مربوط به ویاچاس ،دارای کمترین
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مقدار(تهران و شهرستانها )3 :بودهاست .در این میان ،دستگاه مووی فقط در تهران به
تعداد  8دستگاه و یوماتیک به تعداد  2دستگاه در شهرستانها موجود بوده است.
از سوی دیگر ،با توجه به نقش آرشیوها در پشتیبانی از تولید در سازمان صداوسیما،
سازماندهی دانش در قالبهای گوناگون با انجام فعالیتهای تخصصی همچون نمایهسازی،
چکیدهنویسی ،و شاتلیست جهت تسهیل و تسریع دسترسی به اطالعات ،یکی از رسالتهای
آرشیوها بهشمار میرود .هدف و رسالت مهمی که برخی آرشیوها بهدالیل مختلف -که در ادامه
اشاره خواهد شد -از آن غافل بودهاند.

استان تهران
سایر استانها
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منودار 4

تعداد و تنوع تجهیزات در تهران و
سایراستانها

استان تهران
سایر استانها
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منودار 5

میزان فعالیتهای تخصصی در مورد
مواد دیداری (م.د) و شنیداری (م.ش)
در آرشیوهای تهران و شهرستانها
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بنا بر یافتههای پژوهش(نمودار  ،)5بازبینی منابع دیداری در تهران  22مرکز آرشیوی و
شهرستانها  32آرشیو و بازشنوایی منابع شنیداری در تهران  13مرکز آرشیوی و در شهرستانها
 31آرشیو بیشترین فعالیتی است که آرشیوهای سازمان به انجام آن مبادرت میورزند.
پسازآن ،فهرستنویسی منابع دیداری(تهران 14 :و شهرستانها ،)24 :فهرستنویسی منابع
شنیداری(تهران 5 :و شهرستانها  ،)17چکیدهنویسی منابع دیداری(تهران 12 :و شهرستانها:
 ،)20چکیدهنویسی منابع شنیداری(تهران 3 :و شهرستانها ،)13 :شاتلیست منابع
دیداری(تهران 15 :و شهرستانها،)21 :شاتلیست منابع شنیداری( تهران 4 :و شهرستانها:
 ،)11نمایهسازی منابع دیداری( تهران 7 :و شهرستانها ،)13 :و نمایهسازی منابع شنیداری
فعالیتی بوده که در تهران 4 ،مرکز آرشیوی و در شهرستانها 10 ،آرشیو به انجام میرسانند.
بنابراین ،چکیدهنویسی و شاتلیست منابع شنیداری فعالیتی بوده که تعداد کمتری از
آرشیوهای مستقر در تهران بدان اهتمام میورزند.
اما درخصوص وضعیت تبدیل منابع ،میتوان سه وضعیت را در نظر گرفت :مراکزی
که هنوز کار تبدیل منابع را شروع نکردهاند و تمامآنالوگ محسوب میشوند؛ مراکزی
که در حال رقميسازی هستند و منابع را هم بهصورت آنالوگ و هم بهصورت رقمي
نگهداری میکنند ،که البته میزان پیشرفت کار بسیار متفاوت است؛ و مراکزی که کار
رقميسازی را به پایان رسانده و درواقع میتوان آنها را تمامرقمي نام نهاد .در جدول ،3
وضعیت تبدیل منابع در مراکز آرشیوی نشان داده شده است.

جدول 3

وضعیت تبدیل منابع در تهران و سایر استانها

ردیف

وضعیت رقمی سازی

تهران

سایراستانها

1

متام رقمی

1

--

2

متام آنالوگ (عدم رقمی سازی)

11

21

3

آنالوگ و رقمی (در حال تبدیل)

9

13

4

جمع کل

21

34

الزم به ذکر است در جدول  ،3شبکههای جدیدالتأسیس محاسبه نشدهاند .زیرا آرشیو
موجود در این شبکهها از ابتدا بهصورت رقمي تأسیس شده و بهدلیل اینکه این مراکز
اصوالً فرآيند رقميسازی را طی نکردهاند ،از فهرست بررسی پژوهش حاضر کنار گذاشته
شدند .لذا منظور از تمام رقمي در جدول  ،3آرشیوی است که فرآيند رقميسازی را تا
انتها به انجام رسانیده است.
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یافتهها نشان میدهد که در تهران ،تنها آرشیو معاونت سیاسی ،بهطورکامل رقمي است
و شبکة برونمرزی الکوثر نیز در فرآيند رقميسازی نسبت به دیگر شبکهها پیشروست .در
سایر استانها ،هیچ مرکزی بهطورکامل رقمي نشده است .البته ،همانطور که پیشتر ذکر
شد در سایر استانها آرشیو صدا و سیما در یک واحد قرار دارد و دلیل اینکه هیچ مرکزی
بهطورکامل خود را رقمي معرفی نکرده ،همین موضوع است .درحالیکه ،آرشیوهای صدا در
مراکز استانها ،تقریب ًا باالی 95درصد رقمي شدهاند و این آرشیوهای سیماست که بهصورت
آنالوگ باقی مانده است .طی آمار بهدستآمده از مراکز استانها ،مرکز خوزستان ،با اعالم
تبدیل 90درصد از منابع خود به فرمت رقمي ،در صدر قرار دارد .الزم به ذکر است که برخي
آرشیوها که هم بهصورت آنالوگ و هم بهصورت رقمي هستند ،نیز وضعیتهای بسیار
ناهمگونی دارند؛ بهعنوان مثال ،درصد رقميسازی از  5تا  95درصد در نوسان بوده است.

پرسش دوم :موانع تبدیل منابع آرشیو دیداری -شنیداری سازمان صدا و سیام چیست؟

ضرورت تبدیل منابع و گذر از آرشیو آنالوگ به رقمي بهطور مفصل به بحث گذاشته شد
و در سازمان صدا و سیما نیز فرآيند رقميسازی بحث جدیدی نیست .مدیر واحد تولید
اطالعات در ادارة کل آرشیوها و کتابخانههای سازمان صدا و سیما ،طی مصاحبهای در سال
 1379در مورد ضرورت رقميسازی این چنین اظهار داشته است« :ما االن در آرشیو سازمان
صدا و سیما در مرحلهای هستیم که به آن میگوییم گذر از آرشیو آنالوگ به آرشیو رقمي،
چون به شکل برنامهریزی شده و زمانبندی شده به سمت رقمي شدن به پیش میرویم .برای
این منظور مشغول آموزش کارکنان هستیم...انشاءاهلل تا  6-5سال آینده آرشیوی تماممکانیزه
خواهیم داشت» (قریشی1379 ،و ،1380ص  .)47سالها پس از این اظهار نظر ،بهنظر
میرسد باوجود تالشهای صورت گرفته ،هنوز تبدیل منابع و رقميسازی جای کار دارد.
چنانکه اشاره شد ،با اینکه آرشیوهای صدا پیشرفت قابل توجهی در رقميسازی داشتهاند،
آرشیوهای سیما عالوه بر اینکه بهطور کامل رقمي نشدهاند ،سیر پیشرفت کار ،در آرشیوهای
مختلف نيز نامتوازن است .در ادامه ،موانع رقميسازی منابع آرشیوهای سیما مورد بررسی و
عوامل مؤثر بر پیشرو بودن آرشیوهای شنیداری در امر رقميسازی ذکر میشود .عواملی که
از سوی مدیران و کارکنان آرشیوها بهعنوان موانع رقميسازی منابع آرشیوی در سازمان صدا
س قابل تقسيماند  .موانع ملموس
و سیما بیان شدهاند ،به دو دسته موانع ملموس و ناملمو 
این فرآيند عبارتاند از:
 .1بودجه :ناگفته پیداست که فرآيند گذر از آرشیو آنالوگ به رقمي ،بودجه و منابع
مالی فراوانی نیاز دارد .اما برای حفظ و نگهداری این میراث ارزشمند ،چارهای جز تغییر
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ل نداریم .در ضمن ،بهدلیل بومی نبودن این فناوری ،به واردات تجهیزات نیاز داریم
محم 
و در دو سال اخیر بهدلیل باال رفتن نرخ ارز و تحریمی که علیه ایران در جریان بود ،روند
رقميسازی بسیار کندتر شد و آرشیوها در این مورد با مشکل مواجه شدند.
 .2کمبود نیروی انسانی :نمیتوان اینگونه اذعان کرد که نیروی انسانی شاغل در
آرشیوها کم است ،البته کمبودهایی وجود دارد؛ ولی بهطورکلی وضعیت نیروی انسانی
مناسب است .اما برای رقميسازی ،ازآنجاكه آرشیوها روند کاری روزانة خود را دارند
و باید برای خدمترساني به واحد پخش بهروز باشند ،نمیتوانند سایر کارهای خود را
تعطیل کنند و فقط به این کار بپردازند ،پس برای انجام این کار حتی بهصورت مقطعی به
نیروی انسانی مازاد نیاز است.
 .3نبود نیروی انسانی متخصص :عالوهبر کمبود نیروی انسانی ،مانع دیگری که بر سر راه
رقميسازی است ،نبود نیروی انسانی متخصص است .نیروهای انسانی شاغل در آرشیوها
با تجهیزات آنالوگ کار کردهاند و با فناوری رقمي آشنایی ندارند که به شركت در کالسها
و دورههای آموزشی به اطالعات فنی زیادی نیاز دارد.
 .4عدم تدوین راهربد مشخص :در فرآيند رقميسازی ،نخستین پرسشي که باید پاسخ
داده شود ،حجم و میزان منابع است؛ و دومین پرسش اساسي ،تعیین نوع فرمتی است که
قصد استفاده از آن را داریم(کارتر ،2005 ،ص  .)51رقميسازی دارای ابعاد گوناگونی
است ،ازجمله تجهیزات ،استانداردها ،و فرمتها .تحقیق علمی و اصولی در این خصوص
و انتخاب فرمت و تجهیزات یکسان برای تمامی مراکز آرشیوی نيز بسیار حائز اهمیت
است.
 .5حجم بسیار زیاد منابع :حجم بسیار زیاد منابع ،بهخصوص در آرشیوهای دیداری(که
حجم بسیار انبوهتری نسبت به آرشیوهای شنیداری دارند) ،یکی از موانع محسوب میشود،
زيرا برای تبدیل این منابع عالوه بر هزینه ،زمان بسیار زیادی نیز الزم است.
 .6زیرساخت :فقدان زیرساختهای کافی و مناسب در آرشیوها ازجمله تجهیزات
و امکانات شبکهای ،نرمافزار ،دستگاههای رایانه ،پردازندههای پیشرفته ،ابزارها و وسایل
ذخیرهسازی و تهیة نسخة پشتیبان ازجمله موانع زیرساختی رقميسازی بهشمار میروند.
اما موانع ناملموس ،بیشتر موانع روانی و ذهنی هستند .این موانع ،در روند رقميسازی،
خللهایی را ایجاد میکند که شناسـایی آن ،بهمراتب دشـوارتر از مـوانع ملموس است.
تمامی افرادی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در چرخة کاری آرشیو دخیل هستن د-از
سیاستگذاران کالن رسانه و مدیران در تمام سطوح سازمان ،تا آرشیویست و حتی کاربران
نهایی -میتوانند بهنوعی مانعی بر سر راه این فرآيند باشند .مدیران ،بهدلیل عدم درک اهمیت
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این کار؛ آرشیویستها بهدلیل عدم تجربة کار با این فناوریها و نیاز به آموزشهای جدید ،یا
عدم احساس نیاز به سیستمهای جدید و انس گرفتن با تجهیزات آنالوگ؛ و کاربران بهدلیل
آشنا نبودن با مزایای آن میتوانند بهعنوان سدی نامرئی در برابر این فرآيند قرار گیرند.

بحثونتیجهگیری

چنانکه اشاره شد ،امروزه ،بخش عمدة اطالعات بهصورت رقمي تولید و عرضه میشوند.
دنیای رقمي ،آرشیوها را نیز متأثر ساخته و آنها را واداشته تا با جدا کردن محتوای مدارک از
محملهای فیزیکی ،انبوه قفسههای طوالنی فیلم و ویدئوکاست مخازن آرشیوها را به مخازن
نامرئی رقمی منتقل سازند .لزوم حفظ و نگهداری طوالنیمدت سرمایههای تولیدی رسانهها،
منسوخ شدن فرمتهای پیشین به همراه دستگاهها و تجهیزات مورد نیازشان ،مشکالت
دسترسی سریع و آسان و طوالنی بودن فرآيند تکثیر و تبدیل منابع آنالوگ ازجمله دالیلی
است که رقمیسازی منابع را اجتنابناپذیر میکند .بدین لحاظ ،مواردی چون حفاظت از
منابع آسیبپذیر و باارزش موجود ،متروک شدن تجهیزات مربوط به استفاده از منابع آنالوگ،
سرعت دسترسی به منابع بهدلیل تکثیر و جابهجایی و انتقال سریع منابع ،دسترسی سریع
و کارآمد از طریق ایجاد امکانات جستوجوی پیشرفته ،عدم محدودیت زمانی و مکانی،
کاهش حجم فیزیکی منابع ،امکان دسترسی به منابع در قالبهای جدید ،و افزایش بهرهوری
و بازده کارکنان را از مهمترين مزاياى رقميسازی آرشيو برشمردهاند(حسنپور و نوروزی
چاکلی ،1390 ،ص  .)83بااینحال ،رقميسازی تنها بهمعنی تبدیل اطالعات نیست ،بلکه
نظامی را بهوجود میآورد که کل فرآيند تولید ،ذخیره ،و توزیع اطالعات را یکپارچه میکند؛
مرز بین آرشیو و تولید را کمرنگ ساخته؛ و مفهوم سنتی آرشیوها را بهعنوان مخازن راکد
برنامهها متحول میسازد .نکتة مهم دیگر ،تغییر نقشها و وظایف افراد در آرشیوهاست که
ضرورت دارد از نو تعریف شوند و بهموازات آن بر دانش فنی کارکنان آرشیوها افزوده شود.
رقميسازی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران نیز از بیش از یک دهه قبل
آغاز شده است .درحال حاضر ،عمدة شبکههای تلویزیونی سیمای جمهوری اسالمی ایران،
عالوهبر پخش آنالوگ ،بهصورت رقمی پخش میشوند .بااینحال ،چنانکه ذکر شد ،باوجود
ضبطو پخش رقمی برنامهها ،آرشیوهای سازمان هنوز در نیمة راه آرشیو رقمی هستند .تمرکز
بر آنتن و پخش رقمی برنامهها و حجم باالی منابع آرشیوها ،فرآيند رقمیسازی در آرشیوها
را با کندی مواجه کرده است؛ بهطوریکه هنوز آرشیویستها بهطور مستقیم در ابتدای راه
تجربة آرشیو رقمی هستند و نظام یکپارچة آرشیو رقمي هنوز پیادهسازی نشده است(موسوی
و سپهر ،1391 ،ص  .)94عالوهبر آن ،نداشتن اطالعات کافی در مورد اهمیت مدیریت منابع
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رقمي یا وجود سیاستهای نامناسب و ضعیف و دادن اولویت به مدیریت منابع ،مدیران
غیرحرفهای ،نبود تجربة کافی در مدیریت منابع رقمي ،نداشتن آموزش کافی ،و نیز فقدان
دستورالعمل و رویة کاری یا استاندارد کلی از دیگر مشکالت و موانع رقميسازی بهشمار
میآیند(رجبی ،1391 ،ص  .)103چنانکه یافتههای پژوهش نشان داد تنها یکی از آرشیوهای
مستقر در تهران بهطور کامل رقمي است و طی آمار بهدست آمده از مراکز استانها ،مرکز
خوزستان با اعالم تبدیل 90درصد از منابع خود به فرمت رقمي ،در صدر قرار دارد .سایر
آرشیوها هریک مراحلی از این فرآيند را طی نمودهاند .شایان ذکر است که در آرشیوهای
صدا در تهران و مراکز استانها ،فرآيند رقميسازی آسانتر بوده و پیشرفت بیشتری داشته
است .طبق نتایج ارائه شده در جدول  ،3تعداد  11مورد از آرشیوهای تهران و  21مورد از
آرشیوهای مستقر در سایر استانها ،هنوز فرآيند رقميسازی را آغاز نکردهاند؛ این در حالی
است که  9مورد از آنها در تهران و  13آرشیو در شهرستانها ،کمابیش تعدادی از منابع
خود را به نسخة رقمي تبدیل نمودهاند .عالوهبر آن ،عواملی مانند کمبود اعتبارات مالی و
نیروی انسانی متخصص و کارآمد ،عدم تدوین راهبرد مشخص ،حجم بسیار زیاد منابع ،و
نبود زیرساختهای تجهیزاتی و فناورانه باعث شده است که موانعی در مسیر رقميسازی
آرشیوها ایجاد گردد.
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