
هدف: پژوهش حارض، به منظور تعیین وضعیت رقمی سازی)تبدیل 
منابع آنالوگ به رقمی و رقمی به رقمی( در آرشیوهای شنیداری سازمان 

صداوسیامی جمهوری اسالمی ایران و مقایسۀ  آن با استانداردهای انجمن 

بین املللی صدا و آرشیوهای دیداری و شنیداری)یاسا( انجام شده است.

روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش، پیامیشی توصیفی است. 
برای گردآوری داده های پژوهش از 2 پرسشنامۀ  محقق ساختۀ  مجزا برای 

کارشناسان واحد تبدیل آرشیو و مدیران آرشیوها؛ و یک سیاهۀ  وارسی، 

شامل دو قسمت اطالعات نرم افزاری و سخت افزاری)تهیه شده براساس 

استاندارد یاسا( استفاده شده است. نتایج، با  استفاده از روش های آمار 

توصیفی)فراوانی و درصد( در قالب جدول و منودار ارائه شده است. 

جامعۀ  پژوهش، شامل دو گروه است. جامعۀ  نخست، شامل 6 آرشیو 

شنیداری سازمان صدا و سیامی جمهوری اسالمی ایران در تهران؛ و جامعۀ  

دوم، شامل 43 نفر)37 نفر کارشناسان تبدیل منابع آنالوگ به رقمی و 6 

نفر مدیر آرشیو( می باشند. 

یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهد که بیش از نیمی از کارکنان 
آرشیوها آموزش تبدیل منابع آنالوگ به رقمی را دیده اند. جمع کل منابع 

تهران 592/937 حلقه است. 77/3 درصد  آرشیوهای شهر  شنیداری 

منابع شنیداری در آرشیوهای شنیداری شهر تهران رقمی سازی شده اند. 

همچنین، مشخص شد که میزان مطابقت با استاندارد یاسا در بخش 

نرم افزاری 82/7 درصد، و در بخش سخت افـزاری 79 درصد است. بنابراین، 

از دیدگاه متخصصان و کارشناسان آرشیوها، مهم ترین مزیت رقمی سازی 

منابع آنالوگ، رصفه جویی در وقت و غلبه بر موانع و محدودیت های 

زمانی و مکانی؛ و مهم ترین چالش  تبدیل منابع آنالوگ به رقمی، فقدان 

زیرساخت مناسب آرشیو رقمِی کاربردی، پایدار، و کارآمد است.

نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از آن است که »فقدان زیرساخت 
مناسب، پایدار، و کارآمد برای آرشیو رقمی«؛ »کمبود و فقدان ابزارها 

و فناوری های جدید«؛ و »فقدان استانداردهای مشخص و مدون« از 

مهم ترین مشکالت تبدیل منابع در آرشیوهاست. نزدیک به دو سوِم 

کارکنان تبدیل، دورۀ  آموزشی کوتاه مدت تبدیل منابع را طی کرده اند، 

که ناکافی به نظر می رسد. همچنین، بیشرت پاسخگویان اظهار داشته اند 

که آموزش های الزم را از مراجع  غیررسمی کسب کرده اند. درمجموع، 72 

دستگاه در کل آرشیوهای شنیداری شهر تهران موجود است و میانگین 

کل دستگاه ها 12 عدد است. یعنی به طور متوسط، هر آرشیو دارای 12 

دستگاه  است.  از بین 6 واحد)آرشیو(، فقط 2 آرشیو فضاهای ذخیره سازی 

انبوه دارند که نشان دهندۀ  استهالك و عدم دستگاه های مبدل است.

ڪلیدواژه ها 
آنالوگ/ آرشیو شنیداری/رقمی سازی/ انجمن بین املللی صدا / آرشیوهای دیداری و شنیداری)یاسا(/

صدا/ صداوسیامی جمهوری اسالمی ایران.
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تحلیل وضعیت رقمی سازی منابع شنیداری در 
آرشیوهای سازمان صداوسیامی جمهوری اسالمی 

ایران و مقایسۀ  آن با استاندارد یاسا
مطالعۀ  موردی: شهر تهران

مقدمه  و  بیان مسئله
»میراث شنیداری، جامِع تمامی سوابق و رسانه های شنیداری است؛ انواع سیلندرهای صدا، 
صفحه های گرامافون، نوارهای ریل،   کاست های شنیداری، برنامه های رادیویی، همه  و همه، 
جزء میراث شنیداری به شمار می آیند. باظهور این سوابق و تولید منابع اطالعاتی اولیه، 
نخستین آرشیوهای شنیداری، طی سال های 1899 تا 1908 در وین3، پاریس4، برلین5 و 
پترزبورگ6  تأسیس شدند. با شکل گیری آرشیوها و حفاظت از میراث بشری، برای نخستین 
بار در تاریخ حیات بشری نقطة عطفی پدید آمد و آن حفظ تمامی حوادث و وقایع قرن 
گذشته توسط این سوابق بود. امروزه، جهان شاهد بزرگ ترین آرشیوهاست، مراکزی که بیش 
از 100 میلیون ساعت از میراث شنیداری بشر را در خود حفظ کرده و گنجینه های ارزشمندی 

هستند)قدیمی، 1390، ص 135(«.
 منابع دیداري و شنیداري همیشه در معرض خطرند، چه آنالوگ باشند و چه رقمی؛ 
منابع آنالوگ کم کم در حال منسوخ شدن هستند و جای خود را به منابع رقمی می دهند. 
نوع خطرات و آفت ها و آسیب های این دو نیز متفاوت است. حفاظت فیزیکی مادة 
آنالوگ مهم است، زیرا محتوا را در خود ذخیره کرده است. این امر در مورد منابع رقمی 
کم اهمیت تر است، زیرا در حفاظت رقمی، محتوا اهمیت می یابد. منابع آنالوگ، به دلیل 
طبیعت ناپایدار مواد شیمیایي سازندة آنها، در برابر پاره اي از عوامل طبیعي و فیزیکي 
بسیار حساس و داراي مقاومت کمي هستند. هنوز از عمر نخستین فیلم هاي سینمایي، 



124
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ 93

ویدئوها، و صفحه ها بیش از یک سده نگذشته و بسیاري از آنها در شرف نابودي است 
یا به اصطالح دچار مشکالتی چون ریختگي، چسبندگي، و مانند آن شده اند. اگر قرار 
باشد میان استفاده و حفظ و نگهداري یکي انتخاب شود، حقیقت آن  است که با لحاظ 
یک اولویت حساس و ظریف بین این دو، حفظ و نگهداري ارجح است؛ زیرا پیش شرط 
دستیابي، بقاي دائمي محتواي منابع دیداري و شنیداري است که  در معرض خطر است. 
بدین دلیل، حفظ و نگهداري، بخش مرکزي و حیاتي عملکرد هر آرشیـو را تشکیل مي دهد 
و درواقع، سایر فعالیت هاي آرشیو به حفظ و نگهداري استاندارد و اصولي منابع بستگي 

دارد)قدیمی، 1386(. 
در دهة 1990 مشخص شد که رسـانه های دیداری و شنیداری آنالوگ سریع تر از 
آنچه که پیش بینی می شود خراب می شوند و باید برای جلوگیری از خسارات عمدة میراث 
صوتی  و تصویری اقداماتی انجام شود. عالوه بر آن، به دلیل حجم روزافزون رسانه های 
ذخیره شده، مشکل دیگری به نام دسترسی به مواد وجود داشت و آرشیوهای بزرگ اروپـا 
مانند BBC ،1 INA 2، و RAI 3 طـرح هایی برای بررسی و بازبینی مجموعه و سندآرایی و 
حفاظت و رقمی کردن مواد آرشیوی دیداری و شنیداری ارائه کردند)تراگی4، 2004(.
ایجاد، پیاده سازی، بهره برداری، نگهداری، دسترسی، و سرمایه گذاری در پروژه های کوچ 
صدا5 از آنالوگ به رقمی و فناوری ضبط صدای رقمی از مهارت هایي است که امروزه در 

آرشیوداری شنیداری از آن صحبت می شود.
انجمن های ملی، منطقه ای، و بین المللی آرشیوداری دیداری وشنیداری، در هزارة سوم، 
با سرعت زیادی رو به گسترش نهادند؛ به طوری که، امروزه بیش از 7 انجمن بین المللی در 
این حوزه فعال است و به دقت تمامی مشکالت پیش روی آرشیوهای دیداری و شنیداری 
را رصد می کنند، یکی از این انجمن ها،انجمن بین المللی صدا و آرشیوهای دیداری و 
شنیداری)یاسا(6 است که  در 1969 ، به عنوان میانجی در همکاری های بین المللی آرشیوهاي 
شنیداری و دیداری- شنیداری،  در آمستردام هلند تأسیس شد. یاسا، از بیش از 60 کشور 
جهان عضو دارد. این اعضا نمایندگانی از آرشیوهای دیداری و شنیداری یا افراد عالقه مند به 
این حوزه هستند که هرکدام در حوزه هایي خاص و موضوعات مورد عالقة خود به فعالیت 
مشغول اند. یاسا، دارای کمیته های تخصصی ازجمله کمیتة فنی است. این کمیته با جنبه های 
فنی سوابق، ذخیره سازی و بازتولید، شامل سوابق نوین، فناوری های انتقال و ذخیره سازی 

سروکار دارد)قدیمی، 1387(.
 استاندارد کمیتة فنی یاسا باعنوان »راهنمای تولید و حفاظت از اشیای صوتی رقمی، 
ویرایش دوم«)بازنگری شده( در سال 2009 منتشر شده است و در آن استانداردها، روش ها و 

1. Indian National Army

2. British Broadcasting 

Corporation 

3. Radiotelevisione Italiana

4. Teruggi 

5.  طرح ها و پروژه های تبدیل صدا از 

آنالوگ به رقمی که توسط  سازمان ها و 

مراکز آرشیوی یا رسانه ای صورت می پذیرد 

هامنند پروژۀ  پرستواسپیس، پروژه 

رقمی سازی کلرادو، پروژه های مؤسسۀ  

خربپراکنی اروپا )EBU(، پروژه های کتابخانه 

کنگره آمریکا و آرشیوهای بزرگ اروپا مانند 

.  INA,BBC,RAI

6. International Association of 

Sound and Audiovisual Archives 

)IASA(

7. http://www.iasa-web.org/ 

8. sample rate
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راهبرد های رقمی کردن آرشیوهای شنیداری آنالوگ  آمده است1. در این استاندارد، به مباحث 
مختلفی چون نرخ نمونه برداری  صدا، عمق بیت ، مبدل های آنالوگ به رقمی و مشخصات 
فنی آنها، کارت صدا، سیستم های رایانه ای و پردازش صدا، کاهش دیتا، فرمت های فایل، 
و مسیر صدا پرداخته شده است. در این استاندارد آمده است که منابع آنالوگ باید با نرخ 
نمونه برداری بیشتر از 48 کیلوهرتز، و عمق بیت 24 به باال تبدیل شوند. مبدل های آنالوگ به 
رقمی نباید رنگ صدا را تغییر دهند یا هرگونه نویز)اختالل( به آن اضافه کند. همچنین، کارت 
صدایی که در فرآیند تبدیل و حفظ و نگهداری منابع رقمی در کامپیوتر استفاده می شود، 
باید دارای ورودی رقمی مطمئن و مکانیزم همگام سازی سیگنال صوتی رقمی با کیفیت باال 
باشد و سیگنال صوتی را بدون هیچ گونه تغییر و ایراد اضافی انتقال دهد. برای ذخیره سازی 
داده های صوتی باید از فرمت های فایلی بدون فشرده سازی استفاده شود. فایل های Wave و 
BWF از جمله فرمت های مورد تأیید می باشند. مسیر صدا نیز که ترکیبی از تجهیزات تکثیر، 

کابل های سیگنال، ترکیب کننده ها، و دیگر تجهیزات پردازش صداست، باید مشخصات فنی 
برابر یا باالتر از نرخ نمونه برداری و عمق بیت صدای رقمی موردنظر را داشته باشند. 

آرشیوهای دیداری و شنیداری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، آرشیوهای 
منحصربه فرد و ارزشمندی هستند که غالب تولیدات دیداری و شنیداری کشور را در خود 
جای داده اند. این سازمان، اقداماتی را برای رقمی سازی منابع موجود در آرشیوهایش آغاز 
کرده است که در سال های اخیر به دلیل اهمیت موضوع، الزامات سازمانی و ضرورت های 
حرفه ای، بر حجم فعالیت هایش افزوده شده است. تولیدات انبوه این سازمان که ماحصل نیم 
قرن برنامه سازی است، در آرشیوها گردآوری شده است و اکنون باید با سرعت زیادی از 
فرمت آنالوگ به رقمی تبدیل شوند تا عالوه بر استفاده در چرخة برنامه سازی، از خطر نابودی 
نیز رهایی یابند. پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن بررسی وضعیت تبدیل و رقمی کردن 
آرشیوهای شنیداری آنالوگ، میزان تبعیت از اصول و رعایت استانداردهای جهانی تبدیل 
منابع)آنالوگ به رقمی و رقمی به رقمی( را در آرشیوهای شنیداری سازمان صدا وسیما، 

مستقر در شهر تهران، براساس استاندارد یاسا مورد بررسی قرار دهد.

پرسش های پژوهش 
1. وضعیت آرشیوهای شنیداری سازمان صدا و سیما از حیث منابع، تجهیزات، و 

نیروی انسانی چگونه است؟
2. الزامات و ضرورت رقمی کردن منابع شنیداری آنالوگ در آرشیوهای صداوسیما 

bit rate .1چیست؟

تحلیل وضعیت رقمی سازی منابع
 شنیداری در آرشیوهای سازمان صدا
وسیمای جمهوری اسالمی ایران و ...
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3. استانداردهای نرم افزاری رقمی سازی منابع چه میزان با استاندارد یاسا همخوانی دارد؟ 
4. استانداردهای سخت افزاری رقمی سازی منابع چه میزان با استاندارد یاسا همخوانی 

دارد؟ 
5. مشکالت آرشیوها در جریان رقمی سازی منابع چیست؟

پیشینۀ  پژوهش 
تاکنون، پژوهشی که مرتبط با موضوع پژوهش حاضر باشد در ایران انجام نشده است. 
به تنها پژوهشی که می توان اشاره کرد، پروژه ای است که در اداره کل تحقیقات و جهاد 
خودکفایی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران)1384( انجام شده است. این اداره، از 
با رسالت ایجاد خودکفایی در  سال 1376 زیرنظر معاونت  توسعه و فناوری رسانه، 
حوزة صنعت رسانه و در حوزه های دانشی مرتبط با رسانه از جمله فناوری های جدید 
درحال فعالیت است. یکی از کارهایی که در گروه آرشیو اداره کل جهاد خودکفایی برای 
رقمی سازی منابع سازمان صورت گرفته است، پروژة تبدیل منابع صوتی سازمان صدا 
وسیمای جمهوری اسالمی ایران است. این پروژه، در سال 1384 شروع شده و با تبدیل 
منابعی از معاونت های سیاسی، برون مرزی، رادیو، مرکز موسیقی، سخنرانی های موجود در 
بخش های مختلف سازمان و همچنین منابعی از مراکز سازمان در شهرستان ها به کار خود 

ادامه داده است.
در خارج از ایران نیز به پژوهش مشابهی برخورد نشد و بیشتر مطالعات، شامل 
طرح ها و دستورالعمل هایی در زمینة فنی و مهندسی تبدیل آنالوگ به رقمی است. دراینجا 
چند نمونه از مطالعات که  تا حدودی مرتبط با موضوع این پژوهش هستند ذکر می شوند. 
پُلمن1)2006(، طی پژوهشی با عنوان »سنجش و ارزیابی مبدل های)آنالوگ به رقمی( 
مورد استفاده در حفاظت بلند مدت سوابق شنیداری« به بررسی مشخصات و ویژگی های 
مبدل های آنالوگ به رقمی پرداخت. براساس یافته ها، مبدل)آنالوگ به رقمی( باید سیگنال 
نمونة آنالوگ را به صورت مجزا  نمونه برداری کند، دامنة آن را تعیین کرده و به زبان دو 
دویی نمایش دهد. در به کارگیری مبدل های آنالوگ به رقمی در کاربری های حساس نظیر 
حفاظت بلندمدت سیگنال های تاریخی، تا حد امکان باید مبدل آنالوگ به رقمی، شفافیت 
صدا را نمایش و نشان دهد، یعنی نباید چیزی به سیگنال صدا افزوده یا از آن کم کند. 
بنابراین، در انتخاب مبدل آنالوگ به رقمی باید به فرکانس نمونه بردای و عمق  بیت آن 

توّجه ویژه  ای کرد.
شورای منابع کتابداری و اطالع رسانی و کتابخانة کنگرة آمریکا2 )2006(، در پژوهشی 

1. Pohlmann

2. Council on Library and 

Information Resourcesand Library 

of Congress
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باعنوان »تسخیر صدای آنالوگ برای حفظ رقمی: گزارشی از مباحث)بهترین شیوه ها( 
برای انتقال صفحه ها و نوارهای آنالوگ« که در ماه مارس 2006 منتشر شده، در نقشة  راه 
پیشنهادی خود که به »بهترین شیوه ها« معروف است برای تبدیل منابع آنالوگ به رقمی 
15 پیشنهاد مطرح کرده است. از جملة مهم ترین این پیشنهادها، ارتقای صالحیت های پایه 
در مهندسی نگهداری صدا، تدوین دستورالعمل های استفاده از روش های انتقال خودکار 
صدای آنالوگ به نسخه های رقمی، ایجاد سازمانی وب پایه برای به اشتراک گذاری اطالعات 
آرشیوهای عضو دربارة چگونگی تدوین برنامه های انتقال، و انجام پژوهش های بیشتری 
درباره بازپخش غیرمخرب صفحه های صداست. عالوه برپیشنهاد های فوق، معیارهای 

سخت افزاری)ارزیابی فنی( مبدل نیز از سوی این شورا مطرح گردید.
 کیسی1 و گوردون2)2007(، در پژوهشــی میدانی که به منظـور ارائة روش ها و 
راهکارها برای تبدیل منابع موسیقی دانشگاه ایندیانا و دانشگاه هاروارد به عمل آوردند، 
با عنوان  بود  این عرصه  درنهایت دستورنامة خود را که حاصل دو سال پژوهش در 
»دستورالعمل های شنیداری: بهترین شیوهای حفاظت از منابع شنیداری« منتشر ساختند. 
در این دستورالعمل، به کلیة مباحث رقمی سازی اشاره شده است. آرشیوهای موسیقی 
کالسیک دانشگاه ایندیانا)ای. تی. ام.(3  و آرشیو موسیقی جهانی)ای. دبلیو. ام.(4  دانشگاه 
هاروارد، در فوریة 2005، مرحلة نخست پروژة دستورالعمل های شنیداری: حفاظت رقمی 
و دسترسی به میراث جهانی شنیداری را آغاز کردند. اهداف مرحلة نخست این پروژه 
عبارت بود از: الف. تعریف بهترین دستورالعمل ها و آزمایش استانداردهای حفاظت رقمی 
موجود؛ ب. تعریف برنامه های آینده محور برای حفاظت رقمی منابع شنیداری؛ و ج. 
حفاظت از سوابق حوزه ای منحصربه فرد که فوق العاده ارزشمند و مورد عالقه بوده، و 
درعین حال نیز بسیار آسیب پذیر است. تمامی متون و اسناد استاندارد که باعنوان »بهترین 
شیوه ها5« منتشر شده اند، استفاده از مبدل حرفه ای مستقل و خارجی آنالوگ/  رقمی را 
سفارش می کنند، چراکه در مقایسه با کارت های صدای رایانه ای، مدارهای کم هزینه تری 
داشته و نسبت به نویزهای الکتریکی داخل رایانه نیز مصون تر هستند. مشخصات تبدیل 
رقمی در مبدل های آنالوگ به رقمی با گزینه های نرخ نمونه برداری و عمق بیت تعیین 
می شود. در حوزة انتقال حفاظتی، پیشنهاد برتر، عمق بیتی با 24 بیت است. درخصوص نرخ 
نمونه برداری اتفاق نظر کمتری وجود دارد، بااین حال غالب استانداردها نرخ نمونه برداری 
باالتر از44/001 کیلوهرتز را پیشنهاد می کنند. کمیتة فنی یاسا، مدالسیون کد پالس)پی. 
سی. ام.(6  با حداقل نرخ نمونه برداری 48  کیلوهرتز را توصیه کرده و پیشنهاد می کند که 
تبدیل با مشخصات عمق بیت 24 و نرخ نمونه برداری 96 کلیوهرتز انجام شود. درحقیقت، 

1. Casey 

2. Gordon 

3. Indiana University Archives of 

Traditional Music )ATM(

4. Archive of World Music )AWM(

5. Best Practices 

6. linear pulse-code modulation 

)PCM(

مدوالسیون کد پالس نوعی شیوۀ  کدگذاری 

رقمی سیگنال آنالوگ در مخابرات است. در 

این مدوالسیون، بزرگی سیگنال در فواصل 

زمانی ثابت و مساوی اندازه گیری شده و 

سپس کوانتیزه می شود.
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24/96 یک انتخاب استاندارد برای تبدیل فایل صدا محسوب می شود.
بامبرگر1  و بری الوسکی2 )2010(، پژوهشی باعنوان »وضعیت نگهداری منابع شنیداری 
مضبوط در ایاالت متحده آمریکا: عصر رقمی و میراث ملی در معرض خطر« با حمایت 
و پشتیبانی مالی ادارة نگهداری سوابق ملی کتابخانة کنگرة آمریکا به انجام رساندند. این 
پژوهش، نخستین پژوهش جامعی است که در سطح ملی دربارة وضعیت نگهداری منابع 
شنیداری در ایاالت متحدة آمریکا انجام شده است. از جمله دستورالعمل هایی که در این 
پژوهش مورد اشاره و تأیید قرار گرفته عبارت اند از: دستورالعمل انجمن صدا و آرشیوهای 
دیداری و شنیداری)یاسا(، دانشگاه هاروارد، و پروژة پرستو اسپیس. پرستو اسپیس، پروژه ای 
بزرگ در سطح اروپاست و از سال 2009 به بعد با نام پرستو پرایم3 فعالیت می کند. 
این پروژه، توسط کمیسیون اروپا پشتیبانی می شود و می کوشد تا راه هایی را برای حل 
مشکالت تخصصی و فنی پیش  رو برای حفظ میراث دیداری و شنیداری اروپا به  واسطة 
همکاری با پژوهشگران و سازمان های تجاری بیابد و برای تبدیل و تغییر فرمت های این 
منابع با کیفیت باال و قابل قبول »مراکز نگهداری« ایجاد کند. پژوهش فوق دربارة مهندسی 
نگهداری صدا، یک گروه کاری ایجاد کرد که در آن به مباحثی دربارة تاریخچة ضبط صدا و 
قالب های صوتی، فلسفه و اخالق نگهداری، ارزیابی نیازها، ملزومات محیطی و حفاظتی، 
شیوه های نگهداری منابع صوتی مادر و تبدیل آنها، فناوری های مورد نیاز، مهندسی صدا 
و تمام مباحث فنی آن و درنهایت آرشیوداری رقمی اشاره شده است که شامل مباحثی 
دربارة ماهیت داده های رایانه ای و فایل ها، پایایی، سندیت و تولیت، تبدیل،کوچ و تقلید، 

معماری رقمی، تغذیه4، فراداده و مانند آن اشاره شده است.
ناظمی)2013(، پایان نامة خود را در زمینة آرشیوهای دیداری و شنیداری و گذر آنها 
از آنالوگ به رقمی به انجام رساند. این تحقیق، ضمن بررسی روند شکل گیری آرشیوها، 
تغییرات آنها را در طول زمان بررسی کرده و درحال حاضر نیز لزوم تبدیل منابع از آنالوگ 
به رقمی را بیان کرده است. در ادامه، مراحل و نقشة راه تبدیل منابع ذکر شده است که 
می تواند به عنوان یک دستنامة کاربردی برای مدیران و کارکنان آرشیوها مورد استفاده قرار 

گیرد. خالصه نتایج حاصل پژوهش عبارت است از:
• رسانه ها برای گذر از آنالوگ به رقمی منابع آرشیوی خود، الزم است اهمیت ویژه 

و  سرمایه گذاری مناسبی را داشته باشند.
• الزم است آرشیوها در مرحلة گذر از آنالوگ به رقمی جهت تغییر مناسب، بسترسازی 

الزم را از لحاظ  آموزش نیروی انسانی متخصص و کاربرد فناوری مربوط را داشته باشند. 
• تبدیل منابع از آنالوگ به رقمی تنها راه حل و تمام کار نیست، بلکه به جرئت 

1. Bamberger 

2. Brylawski 

3. PrestoPRIM

4. Ingest
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می توان گفت که کار رقمی سازی با بحث دسترسی به آن و شیوه ارائة خدمات توسط آن 
معنی دار می شود.

•  الزم است آرشیوها در تعیین  فرمت های رقمی و تکمیل متادیتاها، استانداردهای 
جهانی را مد نظر داشته باشند.

روش شناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر پیمایشی است. جامعة  مورد مطالعه شامل دو گروه است. جامعة 
نخست شامل 6 آرشیو شنیداری سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران در تهران 
است. این آرشیوها عبارت اند از: آرشیو معاونت صدا، آرشیو مرکز موسیقـی و سرود، 
آرشیـو معاونت برون مـرزی)صدای برون مـرزی و عربـی برون مرزی(، آرشیو موسیقی 
ادارة کل آرشیو و کتابخانه، وآرشیو دانشکدة صدا و سیما. جامعة دوم پژوهش شامل 43 

نفر)37 نفر کارشناس تبدیل منابع آنالوگ به رقمی  و 6 نفر مدیر آرشیو( است.
در این پژوهش از دو پرسشنامة محقق ساخته استفاده شده است: یکی برای کارشناسان 
واحد تبدیل آرشیو و دیگری برای مدیران آرشیوها. ابزار دیگر گردآوری اطالعات، یک 
سیاهة وارسی1 است که براساس استاندارد یاسا طراحی شده و شامل دو قسمت)اطالعات 
نرم افزاری و سخت افزاری( است و در تکمیل آن از همکاری کارشناسان مربوط استفاده 
از  نظرخواهی  با  وارسی  سیاهة  و  پرسشنامه ها  محتوایی  و  روایی صوری  است.  شده 
متخصصان رقمی سازی آرشیوهای شنیداری سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران 
تأیید شد. جهت تعیین پایایی پرسشنامه ها آلفای کرونباخ محاسبه شد و پایایی پرسشنامة 
منابع و تجهیزات با آلفای 0/96، و پایایی پرسشنامة نیروی انسانی)کارشناسان تبدیل منابع( 

با آلفای 0/72 تأیید گردید.
 

یافته های پژوهش
پرسش نخست پژوهش: وضعیت آرشیوهای شنیداری سازمان صداوسیام از حیث منابع، تجهیزات، 

و نیروی انسانی چگونه است؟ 

یافته های مربوط به این پرسش، که از طریق پرسشنامة مدیران گردآوری شده است، 
Check list .1در جدول های 1 تا 5 آورده شده است.

تحلیل وضعیت رقمی سازی منابع
 شنیداری در آرشیوهای سازمان صدا
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چنان که در جدول 1 مشاهده می شود، بیشترین تعداد منابع شنیداری آرشیوهای شهر 
تهران متعلق به منابع برنامه های رادیویی، و بیشترین درصد رقمی سازی برابر 86/5 مربوط 
به منابع نغمات آئینی است. به طورمتوسط، می توان گفت منابع شنیداری آرشیوهای شهر 

تهران به میزان 77/3 رقمی شده است.

جدول 2 نشان می دهد که هر آرشیو به طورمتوسط دارای 5 دستگاه رایانة مجهز به 
کارت صدا)حرفه ای( و  8 دستگاه ریل خوان)اُتاری( است.

جدول 3 نشان می دهد که از بین آرشیوها فقط دو آرشیو)معادل 33/4 درصدآرشیوها( 
دارای نظام های ذخیره سازی انبوه هستند.

درصد رقمی سازی جمع منابع موجود در آرشیوهای شهر تهرانعنوان

86/5 5816منابع نغامت آئینی

8238080منابع موسیقی

521175منابع افکت

1436776/7منابع سخرنانی

48516368/3منابع برنامه های رادیویی

592/93777/3)حلقه(کل منابع

میانگین هر آرشیوبیشرتینکمرتینتعداد آرشیو

61204/67تعداد رایانه مجهز به کارت صدا )حرفه ای(

60207/33تعداد دستگاه ریل خوان)اُتاری(

درصد وجود دارد

16/7 1 DAS

16/7 1 DAS & SAN

66/7 4 وجود ندارد

100/0 6 کل

فراوانی منابع شنیداری

 آرشیوهای شهر تهران

جدول  1

توزیع فراوانی دستگاه های موجود در 

آرشیوهای شنیداری شهر تهران    

جدول  2

نظام های ذخیره سازی انبوه

جدول  3
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چنان که در جدول 4 مشاهده می شود،  بیشتر کارکنان آرشیوها دارای تحصیالت 
کارشناسی بوده و در رتبة بعدی دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند. همچنین، هیچ کدام 

از کارکنان آرشیوها دارای تحصیالت باالتر از کارشناسی ارشد نیستند.

جدول 5 نشان می دهد بیشتر کارکنان در رشته هایی غیراز کتابداری، یعنی زبان و 
ادبیات و موسیقی تحصیل کرده اند و رشتة کتابداری در رتبة بعدی قرار دارد. 

پرسش دوم پژوهش: الزامات و رضورت رقمی کردن منابع شنیداری آنالوگ در آرشیوهای صدا و 

سیام چیست؟

جهت پاسخ به پرسش اساسی دوم، داده ها از طریق پرسشنامة کارشناسان رقمی سازی 
گردآوری شده و براساس یافته ها، اولویت بندی نظرات کارشناسان تبدیل منابع به شرح 

زیر است:
1. ایجاد امکان جست وجوی بهتر و دسترسی سریع تر به منابع،

درصدتعدادتحصیالت

24/7دیپلم

2865/1کارشناسی

1330/2کارشناسی ارشد

43100/0کل

رشته تحصیلیفراوانیدرصد از کل

1841/9کتابداری و اطالع رسانی

24/7زبان و ادبیات

12/3موسیقی

1944/2سایر رشته ها

4093/0پاسخ داده ها

37/0بدون پاسخ

43100/0کل
توزیع فراوانی نیروی انسانی آرشیوهای 

شنیداری شهر تهران بر حسب رشته تحصیلی

جدول  5

توزیع فراوانی نیروی انسانی آرشیوهای 

شنیداری شهر تهران بر حسب تحصیالت

جدول  4

تحلیل وضعیت رقمی سازی منابع
 شنیداری در آرشیوهای سازمان صدا
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2. حفاظت و نگهداری به دلیل منسوخ شدن منابع آنالوگ،
3. بهبود شیوه های ذخیره و بازیابی اطالعات،

4. عمر طوالنی تر رسانه های رقمی و تحوالت روزافزون در عرصة فناوری رسانه، 
5. ارائه منابع و خدمات بهینه و متناسب با نیازهای کاربران،

6. استراتژی های کالن سازمانی، و
7. ارائة منابع رسانه ای به مخاطبان با کیفیت باالتر و در حد مطلوب.

پرسش سوم پژوهش: استانداردهای نرم افزاری رقمی سازی منابع چه میزان با استاندارد یاسا همخوانی 

دارد؟

جهت پاسخ به پرسش سوم پژوهش، داده ها از طریق سیاهة وارسی و با همکاری کارشناس 
مربوط گردآوری شد و خالصه یافته ها در جدول 6 منعکس شده است.

همان طور که در جدول 6 مالحظه می شود شاخص های نرم افزاری به طورمتوسط 
به میزان 82/7 درصد رعایت می شود و باالترین درصد رعایت مربوط به مؤلفه های نرخ 

نمونه برداری و عمق بیت است.

پرسش چهارم پژوهش: استانداردهای سخت افزاری رقمی سازی در منابع چه میزان با استاندارد 

یاسا همخوانی دارد؟

پاسخ به پرسش چهارم پژوهش بااستفاده از داده های حاصل از سیاهة وارسی و با همکاری 
کارشناس مربوط انجام شد که خالصة یافته های مربوط به آن در جدول 7 آورده شده 

است.

مطابقت با استاندارد یاسا)درصد(شاخص های نرم افزاری

100مؤلفه های نرخ منونه برداری  و عمق بیت

60قالب)فرمت( فایل

88پاالیش بر روی فایل کپی

82/7میانگین رعایت استانداردهای نرم افزاری
درصد مطابقت شاخص های نرم افزاری

 با استاندارد یاسا

جدول  6
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مطابق اطالعات جدول 7، استانداردهای سخت افزاری، به طورمتوسط به میزان 79 
درصد رعایت می شود. شاخص استفاده از رایانه های حرفه ای و شاخص استریو و قابلیت 
پردازش فایل صوتی باالتر از 24 بیت توسط کلیة آرشیوهای شنیداری شهر تهران رعایت 

می شود. 

پرسش پنـجم پژوهش: مشکالت آرشیوها در جریان رقمی سازی منابع چیست؟

درارتباط با مشکالت و چالش های پیش روی رقمی کردن آرشیوها، داده ها با استفاده  از 
پرسشنامة کارشناسان رقمی سازی گردآوری شد و براساس یافته های حاصل، اولویت بندی 

نظرات کارشناسان تبدیل منابع به شرح زیر است:
1. نبود زیرساخت مناسب آرشیو رقمی کاربردی، پایدار و کارآمد،

2. نیاز به ابزارها و فناوری های جدید،
3. نبود استانداردهای مشخص و مدون،

4. هزینة زیاد در مراحل اولیه برای رقمی سازی، 
5. کمبود نیروی انسانـی متخصص،

6. ضرورت انجام تبدیل های مختلف یا نگهداری  قالب های متنوع از منابع، 
7. ناهمگونی و گسترده بودن قالب های رقمی، و

8. چالش های حق مؤلف.

مطابقت با استاندارد یاسا)درصد(شاخص های سخت افزاری

72/5استانداردهای کارت صدا

70استاندارد عدم همزمانی

100استفاده از رایانۀ حرفه ای

100قابلیت پردازش فایل صوتی باالتر از 24 بیت

60مؤلفه های مسیر صدا

50استاندارد شاخص مونو

100استاندارد شاخص اسرتیو

80استاندارد مبدل های آنالوگ به رقمی

79میانگین رعایت استانداردهای سخت افزاری

درصد مطابقت شاخص های 

سخت افزاری با استاندارد یاسا

جدول  7
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نتیجه گیری
منابع نغامت: براساس یافته ها، منابع نغمات تنها در معاونت صدا و صداي برون مرزی موجود 

هستند. این منابع به میزان زیادی رقمی سازی شده اند، به نحوی که کلیة منابع نغمات آرشیو 
صدای برون مرزی، و نزدیک به سه چهارم منابع موجود در معاونت صدا رقمی شده است. 
منابع موسیقی: باتوجه به نتایج به دست آمده، فقط 2 آرشیو دارای صفحات موسیقی 

هستند که بیشترین تعداد آن مربوط به آرشیو موسیقی اداره کل آرشیو و کتابخانه)10/000 
حلقه( است. کلیة منابع موسیقی آرشیو صدا]ی[ برون مرزی، و عربی برون مرزی رقمی 
شده اند؛  اما در آرشیو موسیقی اداره کل آرشیو و کتابخانه، هیچ بخشی از منابع رقمی 

نشده اند.
منابع افکت: فقط آرشیو موسیقی اداره کل آرشیو و کتابخانه دارای صفحات افکت 

است)تعداد 525 حلقه(. نوار ریل های افکت تنها در اختیار معاونت صداست)2517 حلقه(. 
معاونت صدا اقدام به رقمی کردن آرشیو افکت کرده است)به میزان 50 درصد( و در صدا]ی[ 
برون مرزی منابع 100 درصد رقمی می باشد. هیچ آرشیوی افکت ها را به صورت نوار کاست 

یا دی وی دی  نگهداری نمی کند.
منابع سخرنانی: آرشیوهای معاونت صدا، صدا]ی[ برون مرزی و عربی برون مرزی 

دارای منابع سخنرانی هستند که هرکدام به ترتیب 50 و 80  و 100 درصد منابع سخنرانی 
را رقمی کرده اند. فقط معاونت صدا دارای نوار ریل، نوار کاست، و لوح فشردة سخنرانی 
است و تنها آرشیوهای عربی برون مرزی و صدا]ی[ برون مرزی سخنرانی ها را در قالب 

دی وی دی نگهداری می کنند.
منابع برنامه های رادیـویی: آرشیوهای معاونت صدا و صدای برون مرزی و عربی 

برون مرزی دارای منابع برنامه های رادیویی هستند. فقط معاونت صدا برنامه  های رادیویی 
را در قالب نوار)ریل و مانند آن( و لوح فشرده نگهداری می کند و سایر واحدها، به جز 
صدای برون مرزی و عربی برون مرزی، هیچ نوع منابع برنامه های رادیویی را ندارند. صدای 
برون مرزی و عربی برون مرزی برنامه  های رادیویی را در قالب دی وی دی  نگهداری  
می کند. معاونت صدا 5 درصد، صدای برون مرزی و عربی برون مرزی به میزان 100 

درصد منبع برنامه های رادیویی را رقمی کرده اند. 
کل منابع نغمات آئینی 5816، منابع موسیقی 82/380، منابع افکت 5211، منابع سخنرانی 
14/367و منابع برنامه های رادیویی 485/163 می باشد. همچنین، جمع کل منابع موجود در 
آرشیوهای شهر تهران 592/937)حلقه( است. که از این تعداد به طورمتوسط 77/3 درصد 

رقمی شده است.
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بیشترین تعداد دستگاه ریل خوان و رایانة حرفه ای مربوط به معاونت صدا و برابر با 
20 دستگاه، و کمترین آنها مربوط به آرشیو عربی برون مرزی  برابر با 1 دستگاه است. 
درمجموع، 72 دستگاه در کل آرشیوهای شنیداری شهر تهران موجود است و میانگین کل 

دستگاه ها 12 عدد است. یعنی به طور متوسط، هر آرشیو دارای 12 دستگاه است.
نظام های  دارای  درصدآرشیوها(   33/4 آرشیو)معادل  دو  فقط  آرشیوها،  بین  از 
ذخیره سازی انبوه)َدس1 و َسن2( می باشند. از بین 6 واحد)آرشیو(، فقط 2 آرشیو دارای 
فضاهای ذخیره سازی انبوه هستند: معاونت صدا)دس و سن( و صدای برون مرزی)دس(.

  هیچ یک از آرشیوها دارای بخش ترمیم نیستند و اولویت بندی منابع جهت تبدیل 
نیز به میزان 60 درصد رعایت شده است. بانک اطالعات اولیة مناسب برای تبدیل منابع 

آنالوگ و سازماندهی اولیه 100 درصد رعایت شده است.
همة آرشیوها دارای رسانة نگهداری Offline هستند و رسانة نگهداری Online را فقط 
معاونت صدا دارد. طبق نتایج به دست آمده، 40 درصد آرشیوها قالب BWF و 80 درصد 
آشیوها قالب MP3، و همة آرشیوها قالب Wave را رعایت کرده اند. نرخ نمونه برداری رایج 

در بین آرشیوهای شنیداری شهر تهران 48/000 هرتز و عمق بیت رایج 24 بیت است.
درمورد دالیل رقمی کردن آرشیوها، یافته ها نشان می دهد که ایجاد امکان جست وجوی 
بهتر و دسترسی سریع تر به منابع نخستین دلیل رقمی شدن منابع از دیدگاه کارکنان است. 
حفاظت و نگهداری، به دلیل منسوخ شدن منابع آنالوگ و بهبود شیوه های ذخیره و بازیابی 
راهبرد های کالن سازمانی جزء آخرین  و  بوده  بعدی  مهم  به ترتیب دالیل  اطالعات، 

اولویت های کارکنان به حساب می آید. 
از بین گزینه های پیشنهاد شده درارتباط با مزایای رقمی کردن آرشیوها، با توجه به 
نتایج اولویت بندی گزینه ها توسط کارکنان مالحظه شد که مهم ترین مزیت های رقمی کردن 
منابع)از دیدگاه کارکنان( به ترتیب: صرفه جویی در وقت و غلبه بر موانع و محدودیت های 
زمانی و مکانی، شبکه ای شدن منابع و امکان استفادة نامحدود کاربران، و روزآمدی و 

سرعت در استفاده از منابع جدید  است.
استانداردهای  با  درصد   82/7 میزان  به  به طورمتوسط،   نرم افزاری،  شاخص های 
یاسا مطابقت دارد. بیشترین شاخص نرم افزاری رعایت شده مربوط به عمق بیت و نرخ 

نمونه برداری به میزان 100 درصد است. 
 شاخص های سخت افزاری، به طورمتوسط به میزان 79 درصد با استانداردهای یاسا 
مطابقت دارد. بیشترین شاخص های سخت افزاری رعایت شده مربوط به استفاده از رایانة 
حرفه ای، شاخص استریو، قابلیت پردازش فایل صوتی باالتر از 24 بیت، هرکدام به میزان 

1. DAS 

2. SAN 
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100 درصد است. طبق یافته ها می توان نتیجه گرفت که استانداردهای نرم افزاری به میزان 
82/7 درصد نسبت به استانداردهای سخت افزاری به میزان بیشتری با استاندارد یاسا 

مطابقت دارد.
باتوجه به یافته ها و اولویت بندی های انجام شده، از دیدگاه کارکنان بزرگ ترین مشکل 
»نبود زیرساخت مناسب آرشیو رقمی کاربردی، پایدار و کارآمد« است. پس از آن »نیاز به 
ابزارها و فناوری های جدید« و در جایگاه سوم » نبود استانداردهای مشخص و مدون« از 
مهم ترین مشکالت تبدیل منابع از دیدگاه کارکنان است. 74/4 درصد از کارکنان آرشیوها، 
آموزش تبدیل منابع آنالوگ به رقمی را دیده اند. از بین افراد آموزش دیده، 22 درصد 

آموزش رسمی تبدیل منابع را گذرانده اند و 75 درصد آموزش غیررسمی دیده اند. 

پیشنهادهایی براساس یافته های پژوهش 
• توسعة برنامه های آموزشی برای کارکنان، به منظور تسلط بیشتر نیروی انسانی به 

فنون تبدیل منابع؛
• تأمین نیروی انسانی متخصص برای تبدیل منابع؛ 

• افزایش تجهیزات الزم و توسعة فضای مناسب جهت تبدیل منابع شنیداری؛
• تأمین اعتبار و بودجة الزم جهت تسریع فرآیند تبدیل منابع شنیداری؛  

• فراهم سازی زیرساخت های مناسب برای تبدیل منابع شنیداری؛
• نگهداری صحیح منابع شنیداری؛

• بازسازی و بازیابی منابع مخدوش؛ و
• توجه بیشتر به رعایت استاندارد های تبدیل منابع.

          
پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی

•   بررسی وضعیت رقمی سازی منابع شنیداری در آرشیوهای مراکز سازمان صداوسیمای 
جمهوری اسالمی ایران و مقایسة آن با استاندارد یاسا، در سطح کشور؛

•  بررسی وضعیت رقمی سازی منابع دیداری و شنیداری آرشیوهای سازمان صداوسیمای 
جمهوری اسالمی ایران و مقایسة آن با استاندارد بین المللی؛

• بررسی وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات آرشیوهای مراکز سازمان صداوسیمای 
جمهوری اسالمی ایران؛ 

• بررسی میزان استفاده از آرشیوهای رقمی سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی 
ایران؛ 
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• بررسی میزان رضایت استفاده کنندگان از منابع رقمی سازمان صداوسیمای جمهوری 
اسالمی ایران؛ و

• بررسی سطح دسترسی به منابع رقمی آرشیوهای سازمان صداوسیمای جمهوری 
اسالمی ایران.
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