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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 فعــالیت های تخصصـی در آرشیـوهای تهـران و 

شهرستان ها و تببین روند رقمی سازی منابع آرشیوی در سازمان صدا 

و سیام، موانع موجود را شناسایی و شیوه های بهینه سازی آن را بررسی 

مناید.

روش/ رویکرد پژوهش: تحقیق حارض از نوع توصیفی - پیامیشی 
است و با استفاده از پرسشنامه ا  ی محقق ساخته انجام شده است. 

یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد تنها یکی از آرشیوهای مستقر در 

تهران به طور کامل رقمی است و از مراکز استان ها، مرکز خوزستان با 

اعالم تبدیل 90درصد از منابع خود به فرمت رقمی، در صدر قرار دارد. 

سایر آرشیوها، هریک مراحلی از این فرآیند را طی منوده اند. تعداد 

11 مورد از  آرشیوهای تهران و 21 مورد از آرشیوهای مستقر در سایر 

استان ها، هنوز فرآیند رقمی سازی را آغاز نکرده اند؛ درحالی  که 9 مورد 

از آنها در تهران و 13 آرشیو در شهرستان ها، کامبیش تعدادی از منابع 

خود را به نسخۀ رقمی تبدیل منوده اند. همچنین، عواملی مانند کمبود 

اعتبارات مالی و نیروی انسانی متخصص و کارآمد، عدم تدوین راهربد 

مشخص، حجم بسیار زیاد منابع، و نبود زیرساخت های تجهیزاتی و 

فناورانه باعث شده است که موانعی در مسیر رقمی سازی آرشیوها 

ایجاد گردد.

نتیجه گیری: تحوالت دنیای رقمی، آرشیوها و منابع آرشیوی را نیز تحت 
تأثیر قرار داده و نیاز به رقمی سازی و تبدیل منابع را دوچندان منوده 

است. رضورت تسهیل و ترسیع در فرآیند خدمت رسانی، حفاظت 

بیش از پیش از منابع ارزشمند و غیرقابل جایگزین، هزینه های مربوط 

به فرآیند تکثیر و تبدیل منابع آنالوگ، دشواری دستیابی به تجهیزات و 

دستگاه های منسوخ شده، لزوم بهره مندی از امکانات و قابلیت های 

فناوری های نوین و همگام شدن آرشیوها با تحوالت دنیای امروز از 

جمله دالیل رقمی سازی منابع به شامر می روند. 
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بررسی روند رقمی سازی منابع دیداری- شنیداری 
در آرشیوهای سازمان صدا و سیام:

موانع و راهکارها

مقدمه و بیان مسئله
آرشیو را می توان به مثابه  حافظه دانست. حافظه ای که ممکن است از سطح شخصی و 
خانوادگی همچون آلبوم های خانوادگی، نوارهای صوتی آغاز شده و تا سطح ملی و جهانی 
گسترش پیدا کند)مرادی و طهرانی پور، 1389، ص 11(. علت وجودی آرشیوها، به خصوص 
در سطح آرشیوهای ملی، نگهداری و استمرار میراث فرهنگی است. این میراث را گستره ای 
از فرهنگ ها، تمدن های پیشین و کنونی، منابع دستنوشته و چاپی، و پدیده های تازه تری 
همچون منابع دیداری – شنیداری و اسناد الکترونیکی تشکیل می دهند. بدین لحاظ، آرشیوها، 
مجموعه هایی تصادفی از منابع نیستند، بلکه مجموعه هایی هستند که با هدفی خاص گزینش 
شده  و اغلب جنبه های تجاری، حقوقی یا فرهنگی زندگی در دورة  زمانی معینی را روایت 
می کنند)هریسون، 1388، ص 15(. اما در این میان، آرشیوهای دیداری -شنیداری، به لحاظ 
ماهیت و محتوا و ارزش منابعی که در خود جای داده اند، اهمیت چشمگیری پیدا کرده اند. 
این نوع آرشیوها، به خصوص در سطوح ملی و بین المللی، درواقع حافظة سمع ی و بصری 
ملت ها را تشکیل می دهند و از لحاظ ارزش هنری منابع و میزان اقبال روزافزون کاربران از 
محصوالت دیداری -شنیداری، به تدریج جایگاه خود را در میان انواع آرشیوهای دیگر تثبیت 

نمـوده اند. 
آرشیوهای موجود در شبکه هاي رادیو و تلویزیوني در ایران، با دارا بودن آثار گرانقدر 
و گنجینه هاي باارزشي از منابع و سوابق غیرقابل جایگزین، بدون تردید بخشی از هویت 
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تاریخی و فرهنگي ما را تشکیل مي دهند. منابع دیداري -   شنیداري موجود در این آرشیوها، 
مجموعة بي بدیلی است که باید از لحاظ ارزش های هنری، تاریخي، اجتماعي، و فرهنگي آن 
را در حد و اندازه هاي یک آرشیو ملي به شمار آورد. ارزش اطالعاتي برخي از این آثار، به 
قدري است که در برخی موارد تنها منبع و مأخذ موجود در یک زمینة موضوعي یا تاریخي 
خاص محسوب مي شود)زارعی، 1389، ص 3(. این آرشیوها، از لحاظ تعداد و تنوع آثار، 
بزرگ ترین و غنی ترین آرشیو صوتی و تصویری کشورند و قدمت برخی منابع آن به بیش 
از پنجاه سال مي رسد. تجربة سال های اخیر نشان داده است استفادة بجا و مناسب از تصاویر 
مستند و تاریخی در مقاطع مختلف می تواند بسیار تأثیرگذار باشد)ضرغامی، 1386، ص 18، 
نقل شده در معرف زاده و مغدانی، 1391(؛ زیرا سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران، به عنوان تنها متولی قانونی تهیه و پخش برنامه های رادیویی تلویزیونی، تنها رسانه ای 

است که در سطح انبوه به تولید منابع دیداری – شنیداری می پردازد. 
از سوی دیگر، در سال های اخیر، پیشرفت های چشمگیری در عرصة فناوری های 
اطالعات و ارتباطات رخ داده است. مزایای استفاده از امکانات مبتنی بر فناوری های نوین، 
باعث شده است که آرشیو های دیداری - شنیداری نیز از این تحوالت بی نصیب نبوده  و 
به تدریج به سوی آرشیوهای بدون نوار گام بردارند. آرشیو رقمي، مجموعة سازمان یافته 
یا ساختارمندی از اشیای رقمي و ابرداده هایی است که اشیا را توصیف می کند. شیء 
رقمی می تواند یک کتاب یا صفحه ای از یک کتاب، یک عکس، یک صوت، یک نقشة 
رقمي، یک فایل عددی یا قطعه ای از فیلم ویدئویی، و نظایر آن باشد. بنابراین، اصطالح 
رقمي سازی یا رقمي کردن در اساسی ترین مفهوم خود به الکترونیکی کردن مواد اشاره 
دارد و فرآیند 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 رقمي سازی منابع را اجتناب ناپذیر نموده است. در عصر 
رقمي و دنیای رقمـي، توقف بر استفـاده از تجهیزاِت تاریـخ مصرف گذشتـه و اکتفا به 
قابلیت های محدود آن، چندان منطقی به نظر نمی رسد. لذا در سال های اخیر، همزمان با 
رقمی شدن فرآیند تولید و پخش شبکه های مختلف رادیو - تلویزیونی در رسانة ملی، 
یکی از دغدغه های دست اندرکاران آرشیوها، تبدیل منابع از آنالوگ به رقمي در درجة 
نخست و در گام بعدی ارائة خدمات »رقمي محور« بوده است. بدیهی است این فرآیند که 
نه تنها خدمات، بلکه کل ورودی و خروجی و درواقع چرخة فعالیت آرشیو را تشکیل 
می دهد، عالوه بر تحمیل هزینه های باال، نیازمند بسترسازی مناسب فنی و حرفه ای و 
نیروی انسانی متخصص و کارآمد خواهد بود. با وجود این، طی سال های اخیر آرشیوها، 
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حرکت های خوبی آغاز نموده  و گام های بلندی در این عرصه برداشته اند. این امر، به ویژه 
در حوزة آرشیوهای صدا، که تبدیل منابع در آن آسان تر بوده و نیازمند تجهیزات و فضای 
الکترونیکی کمتری است، تقریباً در همة آرشیوهای صدا و سیما در سراسر کشور به نحو 
مطلوب انجام گرفته است؛ اما در آرشیوهای سیما، این فرآیند با موانعی همراه بوده و 
به کندی پیش می رود. به دلیل تعدد آرشیو های دیداری- شنیداری سازمان، پراکندگی 
جغرافیایی، وابستگی به بودجة سازمانی، ادغام مدیریت آرشیوها با کتابخانه های سازمان 
و مسائلی از این دست، به نظر می رسد رقمي سازی منابع آنگونه که باید و شاید در تمامی 
آرشیوها همگام و هماهنگ نبوده و  در این راه پر پیچ و خم، موانع و مشکالتی وجود دارد 
که باید مورد کنکاش همه جانبه و دقیق قرار گیرد. لذا پژوهش حاضر، با هدف بررسی 
روند رقمي سازی منابع دیداری – شنیداری در آرشیوهای سازمان صدا و سیما، تالش 
نموده است ضمن ارائة تصویری از روند تبدیل منابع آرشیوی، موانع و مشکالت این 
فرآیند را شناسایی نموده و راهکارهایی برای بهبود آن ارائه نماید. این پژوهش درصدد 

پاسخگویی به پرسش های زیر بوده است:
1. روند رقمي سازی منابع دیداری – شنیداری در آرشیوهای سازمان صدا و سیما در 

چه وضعیتی است؟
2. موانع تبدیل منابع آرشیو دیداری – شنیداری سازمان صدا و سیما چیست؟

پیشینۀ  پژوهش 
طبق بررسی های به عمل 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 پژوهش ها محدودتر نیز می شود. تنها اثری که به تازگی منتشر شده و ارتباط 
نزدیکی با پژوهش حاضر دارد، توسط حریری و میرغفوری )1393(، باعنوان »تحلیل 
وضعیت رقمی سازی منابع شنیداری در آرشیوهای سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی 
ایران و مقایسة آن با استاندارد یاسا«است. یافته های 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 فناوری های جدید و نبود استانداردهای مشخص و مدون 
از مهم ترین مشکالت تبدیل منابع در آرشیوهاست.  جمع کل منابع شنیداری آرشیوهای 
شهر تهران 592/937 حلقه است. 77/3 درصد منابع شنیداری در آرشیوهای شنیداری شهر 
تهران رقمی سازی شده  و نیز میزان مطابقت با استاندارد یاسا در بخش نرم افزاری 82/7 
درصد و در بخش سخت افزاری 79 درصد است. عالوه برآن، دربارة آرشیوهای دیداری 

بررسی روند رقمی سازی منابع 
دیداری- شنیداری در آرشیوهای...



114
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ 95

شنیداری و به ویژه آرشیو رقمي پژوهش هایی انجام شده که در ادامه به برخی از آنها اشاره 
می گردد:

حسن پور و نوروزی چاکلی)1390(، در پژوهشی چالش ها، موانع و راهکارهای پذیرش 
نظام آرشیو رقمی صدا توسط برنامه سازان رادیویی  در سازمان صدا و سیما را با بهره گیری از 
مدل پذیرش فناوری دیویس مورد بررسی قرار دادند. یافته ها 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 نشان دهندة آن است که هرچه نظام آرشیو رقمی صدا از نظر برنامه سازان رادیویی 
برای بهبود عملکرد کاریشان مفیدتر و از نظر یادگیری آسان تشخیص داده شود، بیشتر مورد 

استفاده قرار می گیرد.
طباطبایی امیری و خبازان)1389(، در تحقیق خود باعنوان »آرشیو رقمی و نقش آن در 
هدایت مدیران دانش و تسهیم سرمایه های فکری«، چالش ها و فرصت ها در رقمی سازی 
آرشیوها را مؤلفه هایی چون گسترده، ناهمگون، بی ثبات و بالنده بودن مجموعه های رقمی؛ 
نگهداری بلندمدت؛ چالش های اقتصادی، اجتماعی، فنی، و سازمانی در نگهداری مواد؛ 
نیاز به ابزارها و فناوری های 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 آموزش دیده برشمرده اند.
ایگباریا  )1999(، در مطالعه ای میدانی به بررسی عوامل تعیین کنندة کارآیی کاربرد 
فناوری آرشیو رقمی توسط کاربر نهایی پرداخت. جامعة پژوهش را 120 نفر از کاربران 
آرشیو رقمی تشکیل می داد. 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  )2009(، با ارائة مقاله ای باعنوان»میراث فرهنگی دیداری - شنیداری: شکاف 
میان آرشیو رقمی و کاربران آن« به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش آرشیوهای رقمی در میان 
کاربران با بهره گیری از مدل پذیرش فناوری پرداخت. نتیجة پژوهش وی نشان داد کیفیت 
سیستم، کیفیت اطالعات و آموزش کاربران به عنوان 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 می شود.
رایت  )2004(، در پژوهشی باعنوان »حفاظت رقمي از منابع صوتی، ویدئوها و 
فیلم ها« به این نتیجه دست یافت که حدود 75درصد از منابع دیداری-  شنیداری در خطر 
غیرقابل دسترس بودن قرار دارند و رشد حجم مجموعه های یاد شده، بیش از چهار برابر 

عیسی زارعی 
نیره خداداد شهری 
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رشد فنون و ابزار حفاظت رقمي است. 
همچنین، پترلی و اولد  )2008(، با ارزیابی فناوری خودکار بازیابی ویدئوها دریافتند 
شواهد موجود حاکی از آن است که تهیة نسخه رقمی آرشیو ویدئویی، نیازمند بازاندیشی 
در مورد مجموعه ها و رسانه های جدید است. وی، همچنین معتقد است که آرشیوهای 

جدید باید به طور اختصاصی با قابلیت اکتشاف منابع رقمي طراحی شوند. 

روش شناسی و ابزار پژوهش
تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است و با استفاده از پرسشنامه ا  ی محقق ساخته 
انجام شده است. با توجه به هدف پژوهش که مشخص کردن وضعیت فعلی آرشیوها 
به صورت کامل و جامع است، جامعة پژوهش به روش سرشماری انتخاب شده و درنتیجه، 
تمامی آرشیوهای دیداری – شنیداری شبکه های مختلف سازمان صدا و سیما در تهران و 

مراکز استان ها مد نظر قرار گرفته است. 

یافته های پژوهش
پرسش نخست: روند رقمی سازی 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 65 مرکز 
آرشیوی در سراسر ایران است. از این تعداد، 31 آرشیو در تهران و 34 آرشیو در سایر 

استان ها قرار دارد. 

توزیع مراکز آرشیوی صدا و سیام در  

تهران و سایر استان ها

منودار  1

بررسی روند رقمی سازی منابع 
دیداری- شنیداری در آرشیوهای...

تهران

مراکز استان ها
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ازآنجاکه استان های 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 1( نیز شامل شبکه های رادیو تلویزیونی که از 
سال های پیش وجود داشته اند؛ شبکه های جدیدالتأسیس که اغلب به صورت رقمي زاد  
راه اندازی شده اند؛ شبکه های برون مرزی؛ و واحدها و بخش های مختلف سازمان از قبیل 
آرشیوهای موجود در مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما، دانشگاه صدا و سیما، بسیج 

سازمان، و معاونت مجازی می باشد.

الزم به ذکر است که آرشیو های صدا و سیما به دو نوع کلی تقسیم می شوند: آرشیوهای 
دیداری و آرشیوهای شنیداری. در شبکه های تلویزیونی سراسری مستقر در تهران، اغلب تنها 
آرشیو دیداری و در شبکه های رادیویی نیز فقط آرشیو شنیداری ایجاد شده است. درحالی که، 
در مراکز استانی صدا و سیما 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 می گردد.
تعداد نیروی انسانی شاغل در مراکز آرشیوی اعم از آرشیویست-کتابدار و کارمند 

آرشیو و کتابخانه در جدول 2 ذکر شده است.

تعدادنوع آرشیوردیف

8شبکه های قدیمی1

10شبکه های جدیدالتأسیس2

5شبکه های برون مرزی3

8آرشیوهای واحدها و بخش های مختلف سازمان4

31جمع کل5

تعدادنیروی انسانیردیف

55آرشیویست - کتابدار )تهران(1

48آرشیویست – کتابدار )سایر استانها(2

56کارمند آرشیو و کتابخانه )تهران(3

81کارمند آرشیو و کتابخانه )سایر استانها(4

240جمع کل5

نوع و تعداد مراکز آرشیوی مستقر در تهران

جدول  1

تعداد کارکنان آرشیوها در تهران و شهرستان ها

جدول  2

عیسی زارعی 
نیره خداداد شهری 
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در سازمان صدا و سیما، آرشیویست - کتابدار به شخصی اطالق می گردد که توانایی 
مجموعه سازی، انجام خدمات فنی و ادارة کتابخانه ها و آرشیوهای سازمان مطابق با اصول 
و استانداردهای علمی تعیین شده در ادارة کل آرشیوها و کتابخانه های صدا و سیما را 
داشته باشد و بتواند در سطوح مختلف داخلی و بین المللی خدمات مرجع ارائه دهد)اداره 
کل آرشیوها و کتابخانه ها، 1386، صص 25-26(. چنانکه مالحظه می شود در تهران و 
سایر استان ها تعداد کارمندان آرشیو و کتابخانه شاغل در آرشیوها از تعداد آرشیویست ها 
بیشتر است؛ البته تعداد آرشیویست ها نسبت به کارمندان در مراکز استان ها بسیار کم است، 
و این موضوع نشانة کمبود نیروی انسانی متخصص در سایر استان هاست. تعداد کمتر 
نیروی انسانی در تهران، به دلیل تمرکز منابع است، به خصوص در بخش شنیداری. بیشترین 
تعداد آرشیویست مراکز تهرانی در معاونت صدا و در سایر استان ها آذربایجان شرقی، 

خراسان رضوی و فارس بیش از همه از وجود متخصصان بهره می برند. 

در مورد میزان منابع موجود در کل آرشیوهای سازمان صدا و سیما  به سختی می توان 
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، دی وی کم، مینی دی وی کم، سی دی، دی وی دی، 
بلو رِی، و  ال تی اُ( که هر کدام حجم ذخیره سازی متفاوتی دارند و باعث می شود که محاسبه 
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.

بررسی روند رقمی سازی منابع 
دیداری- شنیداری در آرشیوهای...

توزیع نیروی انسانی در تهران و  

شهرستان ها

منودار  2

تهران

سایر استان ها
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بنابر نتایج تحقیق)نمودار 3(، نوار بتاکم دارای بیشترین مقدار)در آرشیوهای تهران: 
در  آن، سی دی  از  پس  است.  بوده  عدد(  استان ها  321/419  سایر  و  تعداد 296579 
ریل های  استان ها)209/483(؛  سایر  در  دی وی کم  نوار  تهران)250/000(،  آرشیوهای 
 ،152/758 تهران:   ،1200 ریل  10/551؛  شهرستان:   ،135/916 تهران:   ،600 صدا)ریل 
شهرستان: 41/642 و ریل 2400، تهران: 121/051، شهرستان:  12/573(؛ دی وی دی در 
شهرستان ها)99/000( و اسالیدها در آرشیوهای تهران)70/000( در رده های بعدی قرار 
داشتند. نوار یوماتیک)تهران:33/600 و شهرستان: 8755( و نیز  نوار وی اچ اس به لحاظ 
غیرحرفه ای بودن، عدم ماندگاری باال، و خروج تدریجی از چرخة ذخیره سازی منابع، 

دارای کمترین مقدار)تهران: 3525 و سایر استان ها: 2032( قرار دارد.
تجهیزات حرفه ای و نیمه حرفه ای مورد استفاده در آرشیوها شامل ابزارها و وسایلی 
است که برای بازشنوایی و بازبینی و نیز ارائة خدمات به مراجعان مورد استفاده قرار 
می گیرند. درواقع، می توان میان تنوع منابع در آرشیوها با تعدد و تنوع تجهیزات و ابزارهای 
ضبط و پخش آن آن رابطة مستقیم برقرار نمود؛ چراکه هرچه آرشیوها به سمت استفاده از 
موارد ذخیره سازی جدیدتر و با فناوري باالتر روی بیاورند، الجرم برای استفاده از آنها نیز 

می بایست به تجهیزات مرتبط با آن مجهز گردند. 
بنا بر نتایج تحقیق)نمودار 4(، دستگاه های ضبط و پخش دی وی دی در  آرشیوهای 
تهران از تعداد کمتر )54 دستگاه( و در شهرستان ها دارای بیشترین مقدار)81 دستگاه( 
بوده است. پس ازآن، بتاکم پلیِر)تهران: 65 و شهرستان ها: 63(، دی وی کم )در شهرستان ها:  
27 و تهران 9 دستگاه(، اتاری)تهران: 20 و شهرستان ها: 30(،ایکس دی کم)تهران: 17 و 
شهرستان ها: 11(، و ال تی اُ که مربوط به آرشیو رقمي است) تهران 16 و شهرستان ها: 
13 ( دستگاه بوده است. در اینجا هم دستگاه های مربوط به وی اچ اس، دارای کمترین 

مقایسۀ تعداد و تنوع منابع آرشیوی در تهران 

و مراکز استان ها

منودار  3

عیسی زارعی 
نیره خداداد شهری 

تهران

سایر استان ها
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مقدار)تهران و شهرستان ها: 3( بوده  است. در این میان، دستگاه مووی فقط در تهران به 
تعداد 8 دستگاه و یوماتیک به تعداد 2 دستگاه در شهرستان ها موجود بوده است.

از سوی دیگر، با توجه به نقش آرشیوها در پشتیبانی از تولید در سازمان صدا و سیما، 
سازماندهی دانش در قالب های گوناگون با انجام فعالیت های تخصصی همچون نمایه سازی، 
چکیده نویسی، و شات لیست جهت تسهیل و تسریع دسترسی به اطالعات، یکی از رسالت های 
آرشیوها به شمار می رود. هدف و رسالت مهمی که برخی آرشیوها به دالیل مختلف -که در ادامه 

اشاره خواهد شد- از آن غافل بوده اند.

تعداد و تنوع تجهیزات در تهران و  

سایر استان ها

میزان فعالیت های تخصصی در مورد  
مواد دیداری )م.د( و شنیداری )م.ش(

در آرشیوهای تهران و شهرستان ها

منودار 4

منودار 5

بررسی روند رقمی سازی منابع 
دیداری- شنیداری در آرشیوهای...

استان تهران

استان تهران

سایر استان ها

سایر استان ها
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بنا بر یافته های پژوهش)نمودار 5(، بازبینی منابع دیداری در تهران 22 مرکز آرشیوی و 
شهرستان ها 32 آرشیو و بازشنوایی منابع شنیداری در تهران 13 مرکز آرشیوی و در شهرستان ها 
31 آرشیو بیشترین فعالیتی است که آرشیوهای سازمان به انجام آن مبادرت می ورزند. 
پس ازآن، فهرست نویسی منابع دیداری)تهران: 14 و شهرستان ها: 24(، فهرست نویسی منابع 
شنیداری)تهران: 5 و شهرستان ها 17(، چکیده نویسی منابع دیداری)تهران: 12 و شهرستان ها: 
منابع  شات لیست   ،)13 شهرستان ها:  و   3 شنیداری)تهران:  منابع  چکیده نویسی   ،)20
دیداری)تهران: 15 و شهرستان ها: 21(،شات لیست منابع شنیداری) تهران: 4 و شهرستان ها: 
11(، نمایه سازی منابع دیداری) تهران: 7 و شهرستان ها: 13(، و نمایه سازی منابع شنیداری 
فعالیتی بوده که در تهران، 4 مرکز آرشیوی و در شهرستان ها، 10 آرشیو به انجام می رسانند. 
از  بنابراین، چکیده نویسی و شات لیست منابع شنیداری فعالیتی بوده که تعداد کمتری 

آرشیوهای مستقر در تهران بدان اهتمام می ورزند. 
اما در خصوص وضعیت تبدیل منابع، می توان سه وضعیت را در نظر گرفت: مراکزی 
که هنوز کار تبدیل منابع را شروع نکرده اند و تمام آنالوگ محسوب می شوند؛ مراکزی 
که در حال رقمي سازی هستند و منابع را هم به صورت آنالوگ و هم به صورت رقمي 
نگهداری می کنند ،که البته میزان پیشرفت کار بسیار متفاوت است؛ و مراکزی که کار 
رقمي سازی را به پایان رسانده  و درواقع می توان آنها را تمام رقمي نام نهاد. در جدول 3، 

وضعیت تبدیل منابع در مراکز آرشیوی نشان داده شده است.

الزم به ذکر است در جدول 3، شبکه های جدیدالتأسیس محاسبه نشده اند. زیرا آرشیو 
موجود در این شبکه ها از ابتدا به صورت رقمي تأسیس شده  و به دلیل اینکه این مراکز 
اصوالً فرآیند رقمي سازی را طی نکرده اند، از فهرست بررسی پژوهش حاضر کنار گذاشته 
شدند. لذا منظور از تمام رقمي در جدول 3، آرشیوی است که فرآیند رقمي سازی را تا 

انتها به انجام رسانیده است.

سایر استان هاتهرانوضعیت رقمی سازیردیف

--1متام رقمی1

1121متام آنالوگ )عدم رقمی سازی(2

913آنالوگ و رقمی )در حال تبدیل(3

2134جمع کل4 وضعیت تبدیل منابع در تهران و سایر استان ها

جدول  3

عیسی زارعی 
نیره خداداد شهری 
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یافته ها نشان می دهد که در تهران، تنها آرشیو معاونت سیاسی، به طورکامل رقمي است 
و شبکة برون مرزی الکوثر نیز در فرآیند رقمي سازی نسبت به دیگر شبکه ها پیشروست. در 
سایر استان ها، هیچ مرکزی به طورکامل رقمي نشده است. البته، همان طور که پیش تر ذکر 
شد در سایر استان ها آرشیو صدا و سیما در یک واحد قرار دارد و دلیل اینکه هیچ مرکزی 
به طورکامل خود را رقمي معرفی نکرده، همین موضوع است. در حالی که، آرشیوهای صدا در 
مراکز استان ها، تقریباً باالی 95درصد رقمي شده اند و این آرشیوهای سیماست که به صورت 
آنالوگ باقی مانده است. طی آمار به دست آمده از مراکز استان ها، 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 به صورت آنالوگ و هم به صورت رقمي هستند، نیز وضعیت های بسیار 

ناهمگونی دارند؛ به عنوان مثال، درصد رقمي سازی از 5 تا 95 درصد 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 به طور مفصل به بحث گذاشته شد 
و در سازمان صدا و سیما نیز فرآیند رقمي سازی بحث جدیدی نیست. مدیر واحد تولید 
اطالعات در ادارة کل آرشیوها و کتابخانه های سازمان صدا و سیما، طی مصاحبه ای در سال 
1379 در مورد ضرورت رقمي سازی این چنین اظهار داشته است: »ما االن در آرشیو سازمان 
صدا و سیما در مرحله ای هستیم که به آن می گوییم گذر از آرشیو آنالوگ به آرشیو رقمي، 
چون به شکل برنامه ریزی شده و زمان بندی شده به سمت رقمي شدن به پیش می رویم. برای 
این منظور مشغول آموزش کارکنان هستیم...انشاءاهلل تا 5-6 سال آینده آرشیوی تمام مکانیزه 
خواهیم داشت« )قریشی، 1379و1380، ص 47(. سال ها پس از این اظهار نظر، به نظر 
می رسد باوجود تالش های صورت گرفته، هنوز تبدیل منابع و رقمي سازی جای کار دارد. 
چنانکه اشاره شد، با اینکه آرشیوهای صدا پیشرفت قابل توجهی در رقمي سازی داشته اند، 
آرشیوهای سیما عالوه بر اینکه به طور کامل رقمي نشده اند، سیر پیشرفت کار، در آرشیوهای 
مختلف نیز نامتوازن است. در ادامه، موانع رقمي سازی منابع آرشیوهای سیما مورد بررسی  و 
عوامل مؤثر بر پیشرو بودن آرشیوهای شنیداری در امر رقمي سازی ذکر می  شود. عواملی  که 
از سوی مدیران و کارکنان آرشیوها به عنوان موانع رقمي سازی منابع آرشیوی در سازمان صدا 
و سیما بیان شده اند،  به دو دسته موانع ملموس و ناملموس  قابل تقسیم اند . موانع ملموس 

این فرآیند عبارت اند از: 
1. بودجه: ناگفته پیداست که فرآیند گذر از آرشیو آنالوگ به رقمي، بودجه و منابع 

مالی فراوانی نیاز دارد. اما برای حفظ و نگهداری این میراث ارزشمند، چاره ای جز تغییر 
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محمل  نداریم. در ضمن، به دلیل بومی نبودن این فناوری، به واردات تجهیزات نیاز داریم 
و در دو سال اخیر به دلیل باال رفتن نرخ ارز و تحریمی که علیه ایران در جریان بود، روند 

رقمي سازی بسیار کندتر شد و آرشیوها در این مورد با مشکل مواجه شدند.
2. کمبود نیروی انسانی: نمی توان این گونه اذعان کرد که نیروی انسانی شاغل در 

آرشیوها کم است، البته کمبودهایی وجود دارد؛ ولی به طورکلی وضعیت نیروی انسانی 
مناسب است. اما برای رقمي سازی، ازآنجاکه آرشیوها روند کاری روزانة خود را دارند 
و باید برای خدمت رساني به واحد پخش به روز باشند، نمی توانند سایر کارهای خود را 
تعطیل کنند و فقط به این کار بپردازند، پس برای انجام این کار حتی به صورت مقطعی به 

نیروی انسانی مازاد نیاز است. 
3. نبود نیروی انسانی متخصص: عالوه بر کمبود نیروی انسانی، مانع دیگری که بر سر راه 

رقمي سازی است، نبود نیروی انسانی متخصص است. نیروهای انسانی شاغل در آرشیوها 
با تجهیزات آنالوگ کار کرده اند و با فناوری رقمي آشنایی ندارند که به شرکت در کالس ها 

و دوره های آموزشی به اطالعات فنی زیادی نیاز دارد.
4. عدم تدوین راهربد مشخص: در فرآیند رقمي سازی، 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 51(. رقمي سازی دارای ابعاد گوناگونی 
است، ازجمله تجهیزات، استانداردها، و فرمت ها. تحقیق علمی و اصولی در این خصوص 
و انتخاب فرمت و تجهیزات یکسان برای تمامی مراکز آرشیوی نیز  بسیار حائز اهمیت 

است.
5. حجم بسیار زیاد منابع: حجم بسیار زیاد منابع، به خصوص در آرشیوهای دیداری)که 

حجم بسیار انبوه تری نسبت به آرشیوهای شنیداری دارند(، یکی از موانع محسوب می شود، 
زیرا برای تبدیل این منابع عالوه بر هزینه، زمان بسیار زیادی نیز الزم است.

6. زیرساخت: فقدان زیرساخت های کافی و مناسب در آرشیوها ازجمله تجهیزات 

و امکانات شبکه ای، نرم افزار، دستگاه های رایانه، پردازنده های پیشرفته، ابزارها و وسایل 
ذخیره سازی و تهیة نسخة پشتیبان از جمله موانع زیرساختی رقمي سازی به شمار می روند.

اما موانع ناملموس، بیشتر موانع روانی و ذهنی هستند. این موانع، در روند رقمي سازی، 
خلل هایی را ایجاد می کند که شناسـایی آن ، به مراتب دشـوارتر از مـوانع ملموس است. 
تمامی افرادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در چرخة کاری آرشیو دخیل هستند - از 
سیاست گذاران کالن رسانه و مدیران در تمام سطوح سازمان، تا آرشیویست و حتی کاربران 
نهایی - می توانند به نوعی مانعی بر سر راه این فرآیند باشند. مدیران، به دلیل عدم درک اهمیت 
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این کار؛ آرشیویست ها به دلیل عدم تجربة کار با این فناوری ها و نیاز به آموزش های جدید، یا 
عدم احساس نیاز به سیستم های جدید و انس گرفتن با تجهیزات آنالوگ؛ و کاربران به دلیل 

آشنا نبودن با مزایای آن می توانند به عنوان سدی نامرئی در برابر این فرآیند قرار گیرند. 

بحث و نتیجه گیری
چنانکه اشاره شد، امروزه، بخش عمدة اطالعات به صورت رقمي تولید و عرضه می شوند. 
دنیای رقمي، آرشیوها را نیز متأثر ساخته و آنها را واداشته تا با جدا کردن محتوای مدارک از 
محمل های فیزیکی، انبوه قفسه های طوالنی فیلم و ویدئوکاست مخازن آرشیوها را به مخازن 
نامرئی رقمی منتقل سازند. لزوم حفظ و نگهداری طوالنی مدت سرمایه های تولیدی رسانه ها، 
منسوخ شدن فرمت های پیشین به همراه دستگاه ها و تجهیزات مورد نیازشان، مشکالت 
دسترسی سریع و آسان و طوالنی بودن فرآیند تکثیر و تبدیل منابع آنالوگ ازجمله دالیلی 
است که رقمی سازی منابع را اجتناب ناپذیر می کند. بدین لحاظ، مواردی چون حفاظت از 
منابع آسیب پذیر و با  ارزش موجود، متروک شدن تجهیزات مربوط به استفاده از منابع آنالوگ، 
سرعت دسترسی به منابع به دلیل تکثیر و جابه جایی و انتقال سریع منابع، دسترسی سریع 
و کارآمد از طریق ایجاد امکانات جست وجوی پیشرفته، عدم محدودیت زمانی و مکانی، 
کاهش حجم فیزیکی منابع، امکان دسترسی به منابع در قالب های جدید، و افزایش بهره وری 
و بازده کارکنان را از مهم ترین مزایای  رقمي سازی آرشیو برشمرده اند)حسن پور و نوروزی 
چاکلی، 1390، ص 83(. بااین حال، رقمي سازی تنها به معنی تبدیل اطالعات نیست، بلکه 
نظامی را به وجود می آورد که کل فرآیند تولید، ذخیره، و توزیع اطالعات را یکپارچه می کند؛ 
مرز بین آرشیو و تولید را کمرنگ ساخته؛ و مفهوم سنتی آرشیوها را به عنوان مخازن راکد 
برنامه ها متحول می سازد. نکتة مهم دیگر، تغییر نقش ها و وظایف افراد در آرشیوهاست که 
ضرورت دارد از نو تعریف شوند و به موازات آن بر دانش فنی کارکنان آرشیوها افزوده شود. 
رقمي سازی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران نیز از بیش از یک دهه قبل 
آغاز شده است. درحال حاضر، عمدة شبکه های تلویزیونی سیمای جمهوری اسالمی ایران، 
عالوه بر پخش آنالوگ، به صورت رقمی پخش می شوند. بااین حال، چنانکه ذکر شد، باوجود 
ضبط  و پخش رقمی برنامه ها، آرشیوهای سازمان هنوز در نیمة راه آرشیو رقمی هستند. تمرکز 
بر آنتن و پخش رقمی برنامه ها و حجم باالی منابع آرشیوها، فرآیند رقمی سازی در آرشیوها 
را با کندی مواجه کرده است؛ به طوری که هنوز آرشیویست ها به طور مستقیم در ابتدای راه 
تجربة آرشیو رقمی هستند و نظام یکپارچة آرشیو رقمي هنوز پیاده سازی نشده است)موسوی 
و سپهر، 1391، ص 94(. عالوه بر آن، نداشتن اطالعات کافی در مورد اهمیت مدیریت منابع 
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رقمي یا وجود سیاست های نامناسب و ضعیف و دادن اولویت به مدیریت منابع، مدیران 
غیرحرفه ای، 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 رقمي سازی به شمار 
می آیند)رجبی، 1391، ص 103(. چنانکه یافته های پژوهش نشان داد تنها یکی از آرشیوهای 
مستقر در تهران به طور کامل رقمي است و طی آمار به دست آمده از مراکز استان ها، مرکز 
خوزستان با اعالم تبدیل 90درصد از منابع خود به فرمت رقمي، در صدر قرار دارد. سایر 
آرشیوها هریک مراحلی از این فرآیند را طی نموده اند. شایان ذکر است که در آرشیوهای 
صدا در تهران و مراکز استان ها، فرآیند رقمي سازی آسا ن تر بوده و پیشرفت بیشتری داشته 
است. طبق نتایج ارائه شده در جدول 3، تعداد 11 مورد از آرشیوهای تهران و 21 مورد از 
آرشیوهای مستقر در سایر استان ها، هنوز فرآیند رقمي سازی را آغاز نکرده اند؛ این در حالی 
است که 9 مورد از آنها در تهران و 13 آرشیو در شهرستان ها، کمابیش تعدادی از منابع 
خود را به نسخة رقمي تبدیل نموده اند. عالوه  بر آن، عواملی مانند کمبود اعتبارات مالی و 
نیروی انسانی متخصص و کارآمد، عدم تدوین راهبرد مشخص، حجم بسیار زیاد منابع، و 
نبود زیرساخت های تجهیزاتی و فناورانه باعث شده است که موانعی در مسیر رقمي سازی 

آرشیوها ایجاد گردد. 
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