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چڪیده

هدف پژوهش :بررسی و شناسایی عنارص توصیفی مناسب برای
تنظیم و توصیف منابع تاریخ شفاهی در آرشیوها و سایر مراکز
تولید و نگهداری منابع تاریخ شفاهی.
پیامیش
روش /رویکرد پژوهش :پژوهش با استفاده از روشهای
ِ
توصیفی و تحلیلِ محتوا انجام شدهاست و دادهها ازطریق
پرسشنامه گردآوری شدهاند .جامعۀ پژوهش ،متخصصان حوزۀ
تاریخ شفاهیاند که با استفاده از منونهگیری تصادفی 20 ،متخصص
بهعنوان منونه انتخاب شدهاند .نتایج حاصلاز پژوهش با استفاده از
آمارتوصیفیتجزیهوتحلیلشدهاست.
یافتهها و نتایج پژوهش :براساس مطالعات انجامشده ،از بین263
عنرص بررسیشده در آرشیوها -پساز حذف عنارص تکراری47 -
عنرصاستخراجشدندوباعنارصاستانداردهایدوبلین.کوروپی.بی.
کور مطابقت داده شدند .براساس تجزیهوتحلیل دادهها و برمبنای
عنرص بخش اول پرسشنامه7 ،
دانش و تجربۀ متخصصان از بین ِ 47
عنرص «عنوان»« ،موضوع»« ،پدیدآور»« ،زبان»« ،رشایط دسرتسی»،
«چکیده»« ،محدودۀ زمانی» و از بین سایر عنارص استانداردهای
مذکور -که در بخش دوم پرسشنامه آورده شدهاند 5 -عنرص «رشح
فهرست مطالب»« ،نقش پدیدآور»« ،فرآوردههای زبان»« ،نوع
سبک» و «عنوان برنامه» بهعنوان مناسبترین عنارص برای تنظیم و
توصیف منابع تاریخ شفاهی برگزیده شدند.

ڪلیدواژهها
تاریخ شفاهی؛ تنظیم؛ توصیف؛ استانداردها.

مطالعات آرشیوی

فصلنامۀ گنجینۀ اسناد :سال بیستم و هفتم ،دفرت چهارم( ،زمستان 90-106 ، )1396
تاریخ پذیرش1396/11/1 :
تاریخ دریافت1396/6/20 :

ژ

بررسی و شناسایی عنارص توصیفی مناسب
برای تنظیم و توصیف منابع تاریخ شفاهی
با الگوبرداری از استانداردهای توصیفی
بیناملللی دوبلین.کور و پی.بی.کور
فاطمه احمدی | 1اعظم آقایی میرکآباد
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مقدمه

امروزه باوجودِ وسیعشدن گسترۀ اطالعات ،بازهم حوادثی در تاریخ معاصر وجود دارند
که در انبوه ِ ماجراهای تاریخی ناشناخته ماندهاند .با بهرهگیری از تاریخ شفاهی میتوان به
آشکارکردن ماجراهای نهان در ذهنها و وسعتبخشیدن به بستر اطالعاتی علم تاریخ
پرداخت.
با استفاده از تاریخ شفاهی -بهعنوان یکی از روشهای مهم برای تکمیل پژوهشهای
تاریخی و همچنین روشی اساسی برای تولید اسناد تاریخی باارزش -اطالعات ناقص
باقیمانده از وقایع گذشته تکمیل میشود؛ همچنین اطالعات جدیدی بهدست میآیند که
میتوانند نقطۀ آغازی برای مطالعات جدید باشند.
تاریخ شفاهی کمک میکند تا اطالعات باقیمانده در حافظۀ نقشآفرینان وقایع گذشته
به نسل امروز منتقل شود .در مقابل ،نسل امروز موظف است با بهکارگیری روشهای
درست و ابزارهای مناسب ،اطالعات شفاهی بهدستآمده را ثبت کند تا آیندگان وقایع
تاریخی گذشته را بهخوبی درک کنند.
یکی از مهمترین ملزومات تاریخ شفاهی این است که مو ّرخ ،اسناد شفاهی را در
اختیار همگان قرار دهد (ریچی؛ نقل در :هاشمی)1393 ،؛ ازهمینرو ،بخش مهمی از کار
تاریخ شفاهی ،پردازش و بایگانی اسناد است .در تاریخ شفاهی محصو ِل مصاحبه پس از
انجام آن رها نمیشود و یکی از مهمترین رسالتهای تاریخ شفاهی نگهداری اسناد شفاهی
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و همگانیکردن آن برای آیندگان است (رونالد؛ نقل در :هاشمی .)1393 ،درواقع هدف
اصلی از تولید منابع اطالعاتی ،استفادۀ نیازمندان از این اطالعات است؛ در غیر این صورت
تولید اطالعات کاری بیهوده خواهد بود .تاریخ شفاهی نیز بهعنوان یک منبع اطالعاتی مهم
از این قاعده مستثنا نیست.
ِ
اطالعات مصاحبه ِ
های تاریخ شفاهی الزم است تا مانند
برای سهولت دسترسی به
سایر منابع کتابخانهای و آرشیوی توصیف مناسبی از منابع تاریخ شفاهی صورت گیرد
(نورائینژاد .)1392 ،انجام مصاحبه شرط اساسی تولید تاریخ شفاهی است؛ ولی اگر
مصاحبهها بهطور مطلوب تنظیم و توصیف نشوند ،نمیتوان بهراحتی از آنها استفاده کرد
و درنتیجه کارایی الزم را نخواهند داشت (احمدی ،1394 ،ص.)73

بیان مسئله و رضورت پژوهش

1. Arrangement
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کار تاریخ شفاهی با مصاحبه آغاز میشود ولی به مصاحبه محدود نمیشود .محصول
هر مصاحبه ،صدا یا صدا و تصوی ِر ضبطشده است که آن را شاهد شفاهی میگوییم.
در هر برنامۀ تاریخ شفاهی ،انبوهی از این شواهد شفاهی جمع میشود که اگر پرداخته
و منظم نباشد ،بهرهبردن از آن دشوار و گاه غیرممکن است .مسئلۀ دیگر ،نگهداری این
ِّ
مختص
شواهد برای بهرهبرداری عموم و نیز حفظ آن برای آیندگان است .چنین مسائلی
برنامههای بزرگ با مجریان و بهرهبرداران متعدد نیست و در پژوهشهای شخصی و
کوچک نیز مطرح است .ازاینرو ،در پژوهش تاریخ شفاهی ،بالفاصله پس از مرحلۀ
گردآوری« ،فرآیند پردازش و بایگانی» آغاز میشود (هاشمی.)1393 ،
«سازماندهی» -بهعنوان یکی از فرآیندهای مدیریت اسناد -همیشه دغدغۀ مدیران
سازمانها و مراکز اطالعرسانی بودهاست .بهطورِقطع ،نظم در هر محیط کاری عامل بهبود
عملکرد و انسجام فعالیتهاست .در محیطهای آرشیوی و کتابخانهای -که حجم عظیمی
از منابع و مدارک حفظ و نگهداری میشوند -نظم عنصری اساسی برای عرضۀ صحیح،
دقیق و سریع خدمات محسوب میشود (آموزنده.)1390 ،
نظمبخشیدن بعداز تولید یا گردآوری اطالعات ،گام دوم بهشمار میرود .نظمبخشیدن
در میان تاریخدانان« ،فرآیند پردازش و بایگانی» نامیده میشود و کتابداران و اطالعرسانان
به آن «سازماندهی» میگویند؛ نظمبخشیدن در میان آرشیوداران نیز به «تنظیم و توصیف»
شناخته شدهاست.
1
انجمن آرشیوداران آمریکا تنظیم را اینطور تعریف کردهاست« :تنظیم  ،فرآیندی
عقالنی و فیزیکی است و در آن ،اسناد مطابق با اصول پذیرفتهشدۀ آرشیوی -بهویژه اصل
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سطوح طبقهبندیشده شامل مخزن ،مجموعه ،گروه اسناد ،زیرگروهها ،ردیفها،
منشأ -در
ِ
زیرردیفها ،پرونده و سند ،تا سطح موردنیاز سازماندهی میشوند .معموالً این فرآیندها
شامل بستهبندی ،برچسبزنی ،و قفسهبندی است که گامهای اساسی برای نظارت فیزیکی
بر مجموعۀ آرشیوی بهشمار میآیند» (.)Dearstyne, 2000, P85
توصیف ،1فرآیند برقراری نظارت فکری و مدیریتی بر موجودی آرشیو ،ازطریق
ایجاد فهرستهای راهنماست .هدف از توصیف آرشیوی ،شناسایی و توصیف زمینه و
محتوای مواد آرشیوی ،برای دسترسپذیرکردن آنهاست .بدون توصیف کافی و مناسب،
حتی مجموعههای دارای تنظیم مناسب و ارزش تاریخی نیز ،بیمصرف میمانند و از
دیدگاه پژوهشی ،بدون ارزش بهشمار میآیند (عادلی و امیرخانی.)1387 ،
تنظیم و توصیف ،معموالً همراه هماند و همزمان اتفاق میافتند .در یک نظام
سلسلهمراتبی ،از سطح مخزن در باال تا ردیفها ،پروندهها و در برخی موارد تا اسناد تکبرگ
و جداگانه نیز در سطوح پایین پیش میروند؛ بهطوریکه اگر کار تنظیم تا مرحلۀ پرونده پیش
برود ،توصیف نیز تا این مرحله انجام میشود (عادلی و امیرخانی.)1387 ،
معموالً همۀ مراکز تولیدکنندۀ تاریخ شفاهی برنامهای -هرچند ساده -برای تنظیم و
توصیف منابع شفاهی خود دارند؛ ولی یک برنامۀ ساده برای ساماندهی منابع تاریخ شفاهی
کافی نیست و داشتن برنامهای دقیق و ساختاریافته برای تنظیم و توصیف منابع شفاهی،
ضروری است .هرچه برنامۀ تنظیم و توصیف منابع تاریخ شفاهی در یک آرشیو ،دقیقتر
باشد و بر اصول و استاندارد استوار باشد ،کارایی مجموعۀ منابع شفاهی بیشتر خواهد بود.
ازطرفی ،امروزه در سازمانها و مؤسسات دارندۀ اسناد ،برای بقای سازمان ،همچنین
برای افزایش شانس مطالعه و یادگیری مداوم ،الهامبخشی و فراهمکردن فرصت دستیابی
به اسناد ،میل به همکاری ِ
بینسازمانی افزایش یافتهاست (زارع ،کربالآقایی کامران و برادر،
 .)1395ازاینرو ،برنامۀ تنظیم و توصیف منابع تاریخ شفاهی باید بهگونهای باشد که ضمن
استفاده از عناصر توصیف منطقی و مناسب ،به هماهنگی و یکدستی تنظیم و توصیف بین
سازمانهای تولیدکنندۀ منابع تاریخ شفاهی بینجامد .برای نیل به هدف همگونسازی و
یکدستی تنظیم و توصیف ،استفاده از استانداردها کمک زیادی میتواند بکند.
ایجاد نظام هماهنگ اسنادی ،از نیازمندیهای زیرساختی و پایه است که کشورها -با
هر فرهنگ ،دین و سابقهای -برای حفظ بهینۀ اطالعات و پیشینۀ خود ،نیازمند آن هستند.
برای دستیابی به این آرمان ،نیاز به تحول در وضعیت اطالعرسانی موادِ آرشیوی و شتافتن
بهسوی وضعیت بهتر دستیابی ،با تأکید بر استانداردسازی فعالیتهای آرشیوی ضروری
است (عادلی ،رضایی شریفآبادی ،خسروی.)1389 ،

1. Description
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1. Dublin Core
2. Online Computer Library Center
3. Day
4. Public Broadcasting Core
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استانداردها ،ممکن است برای ایجاد هماهنگی در یک سازمان ،در بخشی از سازمانها،
در بعضی از کشورها و یا در کل جهان بهوجود آیند .آرشیوداران نیز از استانداردها استفاده
میکنند تا بتوانند هماهنگیهای الزم را در میان اطالعات استخراجی از مجموعههای
حوزۀ نظارت خود برقرار سازند (زرینکلکی .)1386 ،پذیرش استانداردهای توصیف
آرشیوی ،در کارگروههای حرفه ِ
ای ملی ،بینالمللی و سازمانهای مرتبط با استانداردها،
بیانگر فهمی مشترک از طبیعت و رفتار آرشیوداران است (ویلیامز2006 ،؛ نقل در :عادلی،
رضایی شریفآبادی ،خسروی.)1389 ،
چهار هدف استانداردهای توصیف آرشیوی عبارتاند از:
 .1اطمینان از تولید توصیفهای منطقی ،مناسب و روشن؛
 .2تسهیل در بازیابی و تبادل اطالعات مواد آرشیوی؛
 .3کمک به اشتراکگذاری اطالعات معتبر و
 .4امکان یکپارچهسازی توصیفهای مختلف در سامانۀ مشترک اطالعاتی (جیمرسون،
 ،2003نقل در :عادلی ،رضایی شریفآبادی ،خسروی.)1389 ،
در پژوهش حاضر ،دو استانداردِ توصیفیِ بینالمللیِ دوبلین.کور و پی.بی.کور،
بهمنظور شناسایی عناصر توصیفی مناسب برای تنظیم و توصیف منابع شفاهی بررسی
شدند که در ادامه ،بهطور مختصر شرح داده میشوند:
دوبلین.کور :1دوبلین.کور طرحی بینالمللی و بینرشتهای است که یک مجموعههسته
از پانزده عنصر ابردادهای را برای توصیف منابع تعریف میکند (دی1999 ،؛ نقل در:
صفری .)1382 ،این استاندارد را -بهعنوان استانداردی جامع 2OCLC -تدوین کردهاست.
طرح دوبلین.کور نام خود را از کارگاهی به همین نام گرفتهاست .این کارگاه را در سال
 OCLC 1995در شهر دوبلین اوهایو در ایاالتمتحده برگزار کرد .استاندارد دوبلین.کور
اگرچه در سال  1995توسعه یافتهاست ،ولی بهدلیل مشارکت گروههای مختلف در طراحی
و توسعۀ آن و همچنین جامعیت ،سهولت کاربرد و کارایی آن ،یکی از الگوهایی است که
در سطح بینالمللی مقبولیت و کاربرد زیادی دارد .ازسوی دیگر اجرای طرحهای تحقیقاتی
مختلف درزمینۀ استانداردهای توصیفی در کشورهای جهان قابلیتها و کاربردهای عملی
و عینی این استاندارد را در بسترها و محیطهای گوناگون اثبات کردهاست (علیپور حافظی،
 ،1390ص .)175هدف طرح دوبلین.کور ،ایجاد استانداردی برای امکانات بازیابی ساده،
بهاشتراکگذاری و مدیریت اطالعات است (دی ،2010 ،3ص.)9
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دیداری-شنیداری نظامهای مدیریت رسانهها و جوامع خبرپراکنی است و متناسب با
رویکردهای آنها جوامع را دربرمیگیرد؛ همچنین میتواند بهعنوان الگویی دادهای برای
سازماندهی اشیای دیداری-شنیداری استفاده شود .پی.بی.کور ،برای فرآیند تبادل داده میان
سازمانها ،نظامها و مجموعههای رسانهای کاربردپذیر است .این استاندارد با فراهمکردن
روشی برای گردآوری و معمولسازی فرادادهها از نظامهای رسانهای مختلف ،جستوجو،
اشتراک و استفادۀ مجدد از فرادادهها را بین نظامهای ناهمگن ممکن میسازد .این استاندارد
را جامعۀ خبرپراکنی آمریکا تدوین کرده و آخرین نسخۀ این استاندارد (نسخۀ  )2.0در
سال  2011عرضه شدهاست (پروژۀ فرهنگ فرادادهای خبرپراکنی عمومی2011 ،1؛ نقل در
طاهری .)1391 ،در سلسلهمراتب الگوی پی.بی.کور ،عنصرها نمودهایی هستند که فیلد
فراداده ،ارزش و ویژگیهای آنها را مشخص میکند .هر عنصر میتواند مستقل باشد ،البته
اگر فیلدهای فرادادهای متعددی ازنظر موضوعی به یکدیگر مرتبط باشند ،در یک مخزن
قرار میگیرند و عنصرهای وابسته ،زی ِر موضوعی عامتر ردهبندی میشوند .نمونههایی
از عنصرهای وابسته که در مخزنی واحد گروهبندی میشوند عبارتاند از« :عنوان» و
وابستهاش« ،نوع عنوان» ،که با همدیگر در مخز ِن عنصری با نام «عنوان پی.بی.کور»
گروهبندی میشوند .در داخل ساختارهای سلسلهمراتبی ،هر مخزن میتواند مخزنهای
فرعی داشته باشد و تمام مخزنهای فرعی با عنصرهای مرتبط خود در زیرمجموعۀ مخزن
اصلی گروهبندی میشوند (قدیمی.)1387 ،
محققان در پژوهش حاضر قصد دارند با الگوبرداری از دو استاندارد توصیفی دوبلین.
کور و پی.بی.کور ،و با نگاهی به عناصر توصیفی مورداستفاده برای تنظیم و توصیف
تاریخ شفاهی در برخی از آرشیوهای جهان ،مناسبترین عناصر توصیفی را برای تنظیم
و توصیف منابع تاریخ شفاهی شناسایی کنند .بر همین اساس پس از بررسی عناصر
توصیفی دو استاندارد مذکور و نیز ،بررسی تطابق عناصر توصیفی مورداستفاده در برخی
از آرشیوهای جهان با این دو استاندارد ،با استفاده ازنظر متخصصان حوزۀ تاریخ شفاهی،
مهمترین عناصر توصیف تاریخ شفاهی شناسایی شدند.
نتایج این پژوهش میتواند شناسایی و بازیابی اطالعات شفاهی را برای پژوهشگران
و مراجعهکنندگان به منابع شفاهی آسانتر کند .درجۀ اهمیت این عناصر براساس دانش
و تجربۀ متخصصان شناسایی شدهاست؛ بنابراین استفاده از این عناصر میتواند به
یکپارچهسازی تنظیم و توصیف منابع شفاهی در میان سازمانهای مختلف تولیدکنندۀ
منابع شفاهی کمک کند.

1. Public Broadcasting Metadata
Dictionary Project

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 108

95

فاطمهاحمدی
اعظم آقایی میرکآباد

پیشینۀپژوهش

1. Turner
2. Oral History Metadata
Synchronizer
3. Firouzkouhi
4. Zargham-Boroujeni
5. Freund
6. Wynne
7. Machine-Readable Cataloging

96

ترنر )2017( 1در مقالهای با عنوان «ایجاد تاریخ :مطالعۀ موردی ایجاد تاریخ شفاهی
قابلدسترس در عصر دیجیتال» به بررسی روشهای مورداستفادۀ کتابخانۀ دانشکدۀ حقوق
دانشگاه ویسکانسین برای ایجاد تاریخ شفاهی قابلجستوجو پرداخته؛ این تحقیق با
همکاری برنامۀ تاریخ شفاهی دانشگاه ویسکانسین و دانشگاه کنتاکی انجام شدهاست .او
ِ
سازی سازماندهیِ تاریخ
در این مقاله به بررسی برنامۀ  OHMS2میپردازد که برای یکپارچه
شفاهی استفاده شدهاست .او همچنین به ابزارهای موردنیاز آرشیویستها و کتابداران
برای سازماندهی و فهرستنویسی تاریخ شفاهی اشاره و بیان میکند که برنامۀ OHMS
به کتابداران و آرشیویستها کمک میکند تا بتوانند برای هر منبع تاریخ شفاهی -با ارائۀ
عناصر فرادادهای مهم -پیشینه و محتوای منحصربهفرد فراهم کنند.
فیروزکوهی 3و ضرغامِ بروجنی )2015( 4در مقالهای با عنوان «تجزیهوتحلیل دادهها
در تاریخ شفاهی :رویکرد جدید در تحقیقات تاریخی» بهضرورت توسعۀ رویکرد
سیستماتیک برای تجزیهوتحلیل دادهها میپردازند .این پژوهشگران هدف خود را از این
پژوهش ،معرفی رویکردی اخالقی و عینی برای تحلیل دادههای بهدستآمده از تاریخ
شفاهی بیان میکنند .روش استفادهشده در این پژوهش ،روش تحلیلی بر مبنای رویکرد
ِ
ِ
سیستماتیک تجزیهوتحلیلِ دادهها برای
روش
کیفی است .در یافتههای پژوهش ،یک
تحقیقات تاریخ شفاهی براساس روشهای متداول تجزیهوتحلیل دادههای کیفی عرضه
شدهاست.
5
فرویند ( )2009در مقالۀ خود با عنوان «تاریخ شفاهی بهعنوان دادههای پردازششده»
روش استفاده از دادههای پردازششدۀ تاریخ شفاهی را توصیف میکند .در این مقاله
تاریخ شفاهی بهعنوان یک روش و بهعنوان شکلی از منبع یا داده توصیف میشود.
این مقاله به بررسی جنبههایی از تاریخ شفاهی میپردازد که در تجزیه ،تحلیل و تفسیر
دادهها مؤثر است .این جنبهها شامل مواردی ازقبیل طرح پروژه ،فناوریهای ضبط ،روابط
مصاحبهکننده و مصاحبهشونده ،ساختوساز دیجیتال منبع ،جنبههای قانونی و اخالقی،
خالصهنویسی و پیادهسازی منبع است.
وین )2009( 6در مقالۀ خود با عنوان «فهرستنویسی تاریخ شفاهی :ایجاد رکوردهای
ْ
 MARC7برای مصاحبههای تاریخ شفاهی منحصربهفرد» به مشکالت فراوانی میپردازد که
فهرستنویسان -بهویژه کارکنا ِن مدیریت مجموعههای تاریخ شفاهی -با آن روبهرویند.
روشهای فهرستنویسی مطرحشده در این پژوهش ،ازنظر گردش کار بهعنوان یکی
وین به تفاوت روشهای
از مراحل اولیۀ دسترسی به تاریخ شفاهی بررسی شدهاستْ .
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فهرستنویسی تاریخ شفاهی بین مؤسسههای مختلف و مشکالت دسترسی خردمندانه به
مصاحبههای تاریخ شفاهی میپردازد.
گریمزلی 1و وین ( )2009در مقالهای با عنوان «ایجاد دسترسی به تاریخ شفاهی در
کتابخانههای دانشگاهی» به مطالعۀ روشهای دسترسی به تاریخ شفاهی در کتابخانههای
دانشگاهی گرجستان میپردازند .نتایج این پژوهش نشان میدهند که هیچ روش
استانداردی برای هماهنگکردن دسترسی به مواد تاریخ شفاهی وجود ندارد .ایجاد
سیاستها و رویههایی برای جمعآوری ،دستیابی ،مدیریت و دسترسی به تاریخ شفاهی
میتواند ارزش و قابلیت استفاده را افزایش دهد .این مقاله استراتژیای عملی را نشان
میدهد که کتابخانههای دانشگاهی ،بهویژه کتابخانههای کوچک و متوسط میتوانند از آن
بهعنوان راهنما استفاده کند تا اطمینان یابند که تاریخ شفاهی در اختیار عموم قرار میگیرد.
این مقاله همچنین باعث افزایش آگاهی از مشکالت دسترسی به تاریخ شفاهی میشود و
راهحلهایی برای این مشکالت و استانداردسازی میان کتابخانهها عرضه میکند.
محمدلو ( )1395در مقالهای با عنوان «شیوهنامۀ پیشنهادی آمادهسازی متن مصاحبۀ
تاریخ شفاهی برای چاپ و نشر» عالوه بر پرداختن به مسائلی نظیر چگونگی ساختاربندی،
ویراستاری ،تصحیح ،و مسائل حقوقی ،به مستندسازی این منابع نیز اشاره میکند .در این
مقاله شیوهنامهای که حاصل کارِ گروه ِ تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران
است ،برای آمادهسازی متن مصاحبۀ تاریخ شفاهی عرضه شدهاست.
احمدی ( )1394در پایاننامۀ خود با عنوان «مطالعۀ تطبیقی تاریخ شفاهی جنگ در
آرشیوهای جنگ ایران و جهان ازمنظ ِر فرآیند تولید؛ آسیبشناسی تولید تاریخ شفاهی
جنگ در ایران و ارائۀ الگوی پیشنهادی» ،به بررسی مقایسهای فرآیند تولید تاریخ شفاهی
بین آرشیوهای جنگ در ایران و برخی از آرشیوهای جنگ در جهان میپردازد .در این
پژوهش که با روش پیمایش توصیفی انجام شدهاست ،همۀ مراحل تولید تاریخ شفاهی
ازجمله برنامۀ اولیه برای تولید ،سازماندهی و نگهداری منابع شفاهی ،اطالعرسانی و
قوانین دسترسی به اسناد شفاهی بررسی شدهاند .درپایان ،نتایج مقایسه بهصورت توصیفی
ارائه شده و راهکارهایی برای ضعفهای شناساییشده پیشنهاد شدهاست.
آموزنده ( )1390در مقالهای با عنوان «مطالعۀ تطبیقی روشهای سازماندهی اسناد
و مدارک تاریخ شفاهی ازمنظ ِر برخی مراکز تاریخ شفاهی ایران و جهان» به بررسی
شیوههای سازماندهی اسناد و مدارک تاریخ شفاهی در برخی از مراکز تاریخ شفاهی ایران
و جهان پرداختهاست .یافتههای این پژوهش نشاندهندۀ نبود نظامی جامع و یکپارچه برای
ذخیرهسازی و سازماندهی اسناد و مدارک تاریخ شفاهی است؛ بنابراین ضرورت ایجاد و

1. Grimsley
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توسعۀ نظامی استاندارد بهشدت احساس شدهاست تا این استاندارد موجب مدیریت بهتر
مجموعههای تاریخ شفاهی و همکاری بیشت ِر مراکز تاریخ شفاهی شود.

هدف پژوهش

بررسی و شناسایی عناصر مناسب برای تنظیم و توصیف منابع تاریخ شفاهی باتوجهبه
استانداردهای توصیفی دوبلین.کور و پی.بی.کور و نیز ،توجه به رایجترین عناصر توصیفی
مورداستفاده در برخی از آرشیوهای شفاهی جهان.

پرسشپژوهش

مناسبترین عناصر توصیفی برای تنظیم و توصیف منابع تاریخ شفاهی کداماند؟

روششناسی و ابزار پژوهش

برای نیل به هدف پژوهش ،در مرحلۀ اول از روشهای توصیف و تحلیلِ محتوا و در مرحلۀ
دوم از روش پیمایشی استفاده شد که مراحل بهکارگیری آنها در زیر شرح داده میشود:
در مرحلۀ اول ،عناصر توصیفی استفادهشده برای تنظیم و توصیف تاریخ شفاهی در
 23آرشیو جهان بررسی شدند .از بین  263عنصر مورداستفادۀ آرشیوها -پس از حذف
عناصر تکراری و عناصری که همپوشانی معنایی داشتند 47 -عنصر استخراج شدند .سپس
سیاههای طراحی شد که در آن 47 ،عنصر استخراجشده با عناصر استانداردهای توصیفی
دوبلین.کور و پی.بی.کور مطابقت داده شدند.
در ادامه ،سایر عناصر استانداردهای توصیفی دوبلین.کور و پی.بی.کور -که در بین
 47عنصر استخراجشده ،عنصری معادل نداشتند -در بخشی جداگانه (جدول شمارۀ )2
آورده شدند.
در مرحلۀ دوم ،از سیاهۀ فراهمشده ،پرسشنامهای براساس طیف لیکرت تنظیم
شد و در آن هرکدام از عناصر در پنج سطح ارزش ،سنجش شدند .جامعۀ پاسخدهنده
به پرسشنامه ،متخصصان حوزۀ تاریخ شفاهی بودند و براساس نمونهگیری تصادفی،
پرسشنامه بین  20نفر از آنها توزیع شد.

یافتههایپژوهش

هدف اصلی پژوهش «شناسایی مناسبترین عناصر برای تنظیم و توصیف منابع تاریخ
شفاهی» بود .برای دستیابی به این هدف ،مناسبترین عناصر و میزان اهمیت هرکدام از
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دید متخصصان ،براساس پرسشنامۀ مذکور سنجیده شد.
در بخش اول پرسشنامه ،میزان اهمیت  47عنصر استخراجشده از بین عناصر توصیفی
مورداستفاده در  23آرشیو جهان ،سنجیده شد که در جدول شمارۀ ( )1ذکر شدهاست:
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دارد
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ردیف

مطابقتبا
استاندارد
DCMI

مطابقتبا
استاندارد
PB Core

فراوانی
استفاده
در مراکز

درصد
فراوانی

میانگین
ارزش ازنظر
متخصصان

انحراف
معیار

1
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عنارص
Title
عنوان
Title. Alternative
عنواندیگر
Title. Series
عنوانمجموعه
Identifier
شناسه
Digital ID
شناسۀدیجیتال
Coverage Temporal
محدودۀ زمانی [برای رویدادهای
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Creator
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جدول 1

عنارص مورداستفاده در برخی از
آرشیوهایجهان
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عنارص
Place of creation
محلتولید
Interview Location
محلمصاحبه
Format
قالب
Format. Digital
قالبدیجیتالی
Format. Online
قالبآنالین
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Reference
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موضوع
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Language
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قالب تعداد بیان میشود؛ برای
مثال 5 :نوار کاست]
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مدت(مصاحبه)
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نوع (رسانه)
Item Barcode
بارکدمنونه
Rights. Usage
حقوقاستفاده
Access Status
رشایط دسرتسی
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عنارص
Restriction
محدودیت
Audience. Rating
رتبهبندیمخاطبان
Held by
برگزارکننده
Publisher
نارش
Copyright
حق مؤلف
Abstract
چکیده
Annotation
یادداشت
Finding aid
ابزارکمکی
Category
مقوله
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ارتباط
Project
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ادامۀ جدول 1

عنارص مورداستفاده در برخی از
آرشیوهایجهان

باتوجهبه جدول شمارۀ - 1از بین  47عنصر انتخابشده که در بخش اول پرسشنامه
آمدهاست -عنصر «موضوع» با فراوانی  %65/2بیشترین استفاده را در میان مراکز آرشیوی
بررسیشده داشت .پسازآن بهترتیب ،عناصر «عنوان» با فراوانی« ،%52/2شرح» با
فراوانی ،%47/8و «تاریخ تولید» با فراوانی  ،%43/5پرکاربردترین عناصر در آرشیوهای
بررسیشده بودند.
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همچنین از دیدگاه متخصصان -از بین  47عنصر انتخابشده -ابتدا عنصر «عنوان»
با بیشترین میانگین ارزش ازنظر متخصصان ( )4/7و کمترین انحراف معیار ( )0/57و
بعدازآن عنصر «موضوع» با میانگین ارزش ( )4/6و انحراف معیار ( )0/68مناسبترین
عناصر برای توصیف منابع تاریخ شفاهی تشخیص داده شدند.
پس از دو عنصر مذکور ،عناصر «پدیدآور» (« ،)4/55زبان» (« ،)4/55شرایط دسترسی»
ِ
ترتیب دارابودن باالترین میانگین
(« ،)4/5چکیده» ( )4/5و «محدودۀ زمانی» (- )4/5به
ارزش ازنظ ِر متخصصان -برای تنظیم و توصیف منابع تاریخ شفاهی مناسب تشخیص
داده شدند.
عنارص

استاندارد

میانگینارزش

انحرافمعیار

Title. Episode
عنوانقسمت

PB Core

3/8

0/95

Title. Program
عنوانبرنامه

PB Core

3/95

0/94

Creator. Role
نقشپدیدآور

PB Core

4/15

0/87

Publisher. Role
نقش نارش

PB Core

3/55

0/94

Contributor. Role
نقشهمکار

PB Core

3/5

0/82

Description. Table of Contents
رشح فهرست مطالب

DCMI

4/15

0/48

Description. Program Related Text
رشح منت مرتبط

PB Core

3/9

0/55

Date. Available Start
تاریخ رشوع دسرتسی

DCMI

3/55

1/05

Date. Available End
تاریخ پایان دسرتسی

DCMI

3/4

1/14

Type. Form
نوع فرم

PB Core

3/35

0/93

Type. Genre
نوع ژانر (سبک)

PB Core

4

0/64

جدول 2
سایر عنارص انتخابشده از
استانداردهایدوبلین.کورو
پی.بی.کور که در بین  47عنرص
استخراجشدۀ جدول  1عنرصی
معادلنداشتند
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استاندارد

میانگینارزش

انحرافمعیار

Format. Audio Bit Depth
قالباندازهگیریسیگنالهایصوتی

PB Core

2/85

0/87

Format. Standard
قالباستاندارد

PB Core

3/6

0/82

Format. Type
نوع قالب

PB Core

3/5

0/94

Format. Encoding
قالبرمزگذاری

PB Core

3/55

0/68

Language. Usage
فرآوردههای زبانِ [منابع متنی حاصلاز
مصاحبه]

PB Core

4/05

0/82

Relation. Type
نوع ارتباط

PB Core

0/75

0/63

Relation. Identifier
شاخصارتباط

PB Core

3/75

0/71

ادامۀ جدول 2

سایر عنارص انتخابشده از
استانداردهای دوبلین.کور و پی.بی.
کور که در بین  47عنرص استخرا جشدۀ
جدول  1عنرصی معادل نداشتند

باتوجهبه دادههای بهدستآمده از بخش دوم پرسشنامه -که در جدول شمارۀ 2
نشان داده شد -دیدگاه متخصصان نشان میدهد که از بین سایر استانداردهای فرادادهای
دوبلین.کور و پی.بی.کور« ،شرح فهرست مطالب» با بیشترین میانگین ارزش ( )4/15و
کمترین انحراف معیار ( )0/48مناسبترین عنصر از این بخش برای توصیف منابع تاریخ
شفاهی است.
پسازآن ،عناصر «نقش پدیدآور» با میانگین ( )4/15و انحراف معیار ()0/87
«فرآوردههای زبان» با میانگین ( )4/05و انحراف معیار ()0/82؛ «نوع سبک» با میانگین
( )4و انحراف معیار ( )0/64و «عنوان برنامه» با میانگین ( )3/95و انحراف معیار ()0/94
بیشترین امتیاز را ازنظ ِر متخصصان داشتند.

نتیجهگیریوپیشنهاد

امروزه با شناختهترشدن تاریخ شفاهی در بین پژوهشگران و دانشمندان علوم مختلف
و استفاده از آن در مراکز اسناد و آرشیوهای گوناگون بهعنوان روشی برای تولید سند،
میزان تولید منابع تاریخ شفاهی افزایش یافتهاست؛ بهطوریکه تاریخ شفاهی همچون اسناد
مکتوب و غیرمکتوب دیگر ،به برنامهای منسجم برای ساماندهی نیاز پیدا کردهاست.
محقق در پژوهش حاضر سعی کرد با مطالعه و بررسی استانداردهای توصیفی
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بینالمللی دوبلین.کور و پی.بی.کور ،همچنین با تحلیل و بررسی عناصر مورداستفاده در
برخی از آرشیوهای جهان ،در راستای تهیۀ برنامهای برای ساماندهی منابع تاریخ شفاهی،
گامی هرچند کوچک بردارد.
باتوجهبه مطالعه ،تحلیل و بررسیهای صورتگرفته در این پژوهش ،از بین 47
عنصری که در بخش اول پرسشنامه آمدهاند« ،عنوان» با داشتن بیشترین میانگین ارزش
( )4/7و کمترین انحراف معیار ( )0/57بهعنوان پرطرفدارترین عنصر ازنظ ِر متخصصان
شناسایی شد.
پسازآن ،عناصر «موضوع»« ،پدیدآور»« ،زبان»« ،شرایط دسترسی» و «محدودۀ
زمانی» بهطور متوسط با داشتن میانگین ارزش ( )4/53و انحراف معیار ( ،)0/73از دیدگاه
متخصصان مناسبترین عناصر برای توصیف منابع تاریخ شفاهی نشان داده شدند.
همچنین از بین سایر عناصر استانداردهای دوبلین.کور و پی.بی.کور که در بخش دوم
پرسشنامه آمدهاند 5 ،عنصر «شرح فهرست مطالب»« ،نقش پدیدآور»« ،فرآوردههای زبان»،
«نوع سبک» و «عنوان برنامه» بهطور متوسط با داشتن میانگین ارزش ( )4/06و انحراف
معیار ( )0/76بهعنوان مناسبترین عناصر از این بخش شناسایی شدند.
براساس دادههای بهدستآمده و برای کمک به ارتقای سطح تنظیم و توصیف منابع
تاریخ شفاهی پیشنهادهای زیر مطرح میشوند:
عناصر پیشنهادی در این پژوهش را میتوان در آرشیوها و سایر مراکز تولید و
نگهداری منابع تاریخ شفاهی استفاده کرد و میزان کاراییشان را سنجید؛
از عناصر فرادادهای پیشنهادشده ،میتوان برای ایجاد بانکهای اطالعاتی از منابع
تاریخ شفاهی استفاده کرد؛
در تولید نرمافزارهای مربوط به سازماندهی منابع تاریخ شفاهی ،از عناصر فرادادهای
پیشنهادشده در این پژوهش میتوان کمک گرفت.
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بستر نحوی  .»HTMLفصلنامۀ کتاب ،)3(14 ،صص .85-73

طاهری ،مهدی« .)1391( .کاربرد فراداده در بافت آرشیوی :ضرورت ،استانداردها و رویکرد جدید» .گنجینۀ
اسناد ،)4( 22 ،صص .143-126

عادلی ،معصومه؛ امیرخانی ،غالمرضا« .)1387( .تنظیم و توصیف منابع آرشیوی (با تأکید بر فهرستهای
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