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Abstract: The Holy Defense is one of the landmarks of Iran's contemporary history. The more important the event and
the more numerous narrations it has, the more important its oral history is. In addition, the Holy Defense oral history
has the most frequency among the sources of oral history in Iran. Thus, paying attention to the documentation and
preparation of oral history interviews and the possibility of easy access to them is of special importance for researchers
in various fields of the Holy Defense and contemporary history of Iran. The Oral History Metadata Synchronizer
(OHMS) is a web-based application that allows easy access to interviews according to different topics and the time they
are discussed in the interviews. Introducing and proposing the localization of this application in oral history, especially
the Holy Defense, is the main goal of this article. Also, this research aims to answer the following questions:
1.What are the methods of organizing and accessing oral history sources in archival organizations and centers?
2.How do experts in archival organizations and centers evaluate the management of oral history resources in terms of
organization and accessibility?
3.From the point of view of experts, to what extent is the use of the oral history metadata synchronizer program
effective in the management of oral history resources?
Based on the objective, the research is of an applied type and is carried out using a survey-description method. The data
collection tool is a researcher-made questionnaire. Twenty professors, researchers, and experts in organizations and
document centers who are active in the field of oral history production have answered this questionnaire.
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 )؛ با تأکید بر اهمیتOHMS( نظرسنجی درخصوص پیشنهاد بومیسازی برنامۀ همگامساز فرادادهای تاریخ شفاهی
همگامسازی منابع تاریخ شفاهی دفاع مقدس
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 نگار زارع،1 فاطمه احمدی
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 ایران، تهران، دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا-2
1401/05/15 :تاریخ پذیرش

1401/01/17 :تاریخ دریافت

 تااریخ شااهاهی، هرچاه واقعاه مها باشاد و روایاتهااای متعادد و زیااادی از آن وجاود داشاته باشااد.از بزنگاااههاای تااریخ معاصاار ایاران اساات

چکیده
دفاا مقاد

 توجااه بااه،  بیشااتری فراواناای را باای مناااب تاااریخ شااهاهی در ایااران دارد؛ بنااابرای،  تاااریخ شااهاهی دفااا مقااد، عااهوه باار آن.آن نیااز اهمیاات بیشااتری دارد
و معاصاار

تاااریخ دفااا مقااد

مستندسااازی و تهیااه مصاااه ههااای تاااریخ شااهاهی و امکااان دسترساای آسااان بااه آنهاا باارای پژوهشااگران هااوزههااای مختلا

) برنامااه م تناای باار وب اساات کااه امکااان دسترساایOHMS(  برنامااه همگااا ساااز فاارادادهای تاااریخ شااهاهی.ایااران از جایگاااه ویااژهای برخااوردار اساات
 معرفاای و پیشاانهاد بااومیسااازی ای ا برنامااه.و زمااان طاار آنهااا در مصاااه ههااا ف اراه ماایکنااد
 همچناای ای ا پااژوهش در صاادد پاسااخ بااه ای ا.اصاالی ای ا مقالااه اساات

آسااان بااه مصاااه ههااا را بااا توجااه بااه موضااوعات مختل ا

 هااد، تاااریخ شااهاهی دفااا مقااد

کاااربردی در تاااریخ شااهاهی بااهخصااو
:پرسشهاست

 شیوههای سازماندهی و دسترسی به مناب تاریخ شهاهی در سازمانها و مراکز آرشیوی چگونه است؟.1
 مدیریت مناب تاریخ شهاهی را در زمینة سازماندهی و دستر پذیری چگونه ارزیابی میکنند؟، صاهبنظران در سازمانها و مراکز آرشیوی.2
 اسااتهاده از برناماه همگااا سااز فاارادادهای تااریخ شااهاهی تاا چااه میازان ماایتواناد در کارآماادی مادیریت مناااب تااریخ شااهاهی، از دیادااه صاااهبنظاران.3
مؤثر باشد؟
 پرسشاانامه، اباازار اااردآوری دادههااا. توصاایهی صااورت ارفتااه اساات-  از نااو کاااربردی و بااا اسااتهاده از روش پیمایشاای، هااد

پااژوهش براسااا

 پژوهشااگران و کارشناسااان تاااریخ شااهاهی در سااازمانهااا و مراکااز اساانادی کااه در زمینااة تولیااد تاااریخ شااهاهی، نهاار از اساااتید20محق ا ساااخته اساات کااه
. به آن پاسخ دادهاند،فعالیت دارند
.OHMS ، همگا سازی، مصاه ه،  دفا مقد، تاریخ شهاهی:واژههای کلیدی
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مقدمه 

باشد .انقالب رقمی (دیجیمال) زمانی وعده خود باه تااریخ

آنچه از «تاربخ شفاهی» به طور کلی و در سطح عموم از

شفاهی را بهطور کامل تحق میبخشد که از فنااوریهاای

ذهن ها می گذرد ،خاطرات ثبت شدة افرادی است که دربارة

رقمی برای تغییر شیوه های سازماندهی ،دسمرسای ،اسامفاده

وقایع زندگی خود یا وقایعی سخن می گویند که شااهد آن

و حفظ تاریخ شفاهی به عنوان یک بسمه اطالعااتی اسامفاده

بوده اند؛ اما ازنظار تااریخ نگااران ،تااریخ شافاهی یکای از

شاود ( .)Boyd, 2012: 286رساانههاای جدیاد و شابکه

روش های جدید ثبت رویدادهای تااریخی در قارن بیسام

گسمردة جوانی وب ،این امکان را باه وجاود آورده اناد کاه

است که راهی پر فراز و نشیب را برای تثبیت جایگاه خاود

تاریخ شفاهی بمواند به طور صعودی ،دامنۀ تحاول خاود در

به عنوان یک روش آکادمیک طی کرده و به طور چشمگیری

زمینههای سازماندهی ،اطالعرساانی ،امنیات و دسمرسای را

در علااوم انسااانی اساامفاده شااده اساات (همااراز و مقاادم

گسمرش دهد.

چرکاری)156 :1395 ،؛ البمه در زمان حاضر تاریخ شافاهی

امروزه پژوهشگران ازطری وب و باا ممصال شادن باه

عالوه بر علوم انسانی در سایر علوم نیز باه عناوان یکای از

آرشیوهای رقمی ساازمان خاود مای توانناد باه آساانی باه

ابزارهای پژوهش کاربرد دارد.

مصاحبههای تاریخ شفاهی و اطالعاتی دربارة مناابع جدیاد

یکی از راه های کااربردی ترکاردن تااریخ شافاهی ایان

حاصل از آن دست یابناد؛ اماا مسائله ایان اسات کاه اگار

است که دانش ضامنی ازطریا تااریخ شافاهی باه داناش

پژوهشگر یا کاربر در جسمجوی اطالعات خاصای از یاک

صریح ،تبدیل و موجب دسمرسای باه ابزارهاای مارتب باا

مصاحبه باشد چگونه می تواند بدون از دست دادن زمان ،به

تصمی گیری شود .اگر از این دیدگاه باه تااریخ شافاهی و

اطالعااات مااورد نیاااز خااود دساات یابااد .فاار

کنیااد

خروجاایهااای حاصاال از آن نگاااه شااود ،ممااون علماای و

پژوهشگری در یک مجموعه مصاحبۀ  50ساعمی با یکی از

دانش گسمر بسیاری تولید می شوند و در زمره آثار مرجع در

رزمناادگان دوران دفاااع مقاادس ،در جساامجوی گفمگااوی

دسمرس پژوهشگران قرار میگیرد (صالحی.)35: 1400 ،

خاصی از ایشان دربارة یکی از عملیات ها باشد ،پژوهشاگر

پذیرفمن تااریخ شافاهی باه عناوان یکای از روش هاای

چگونه می تواند در حداقل زمان ممکن ،باه ایان بخاش از

تاریخ نگاری و ابزار پژوهشی موضوع جدیدی نیست .آنچه

مصاحبه دست یابد یا یک محق حوزة علوم پرشکی را در

امروز دربارة تاریخ شافاهی بحا برانگیاز اسات ،ساوولت

نظاار بگیریااد کااه باارای تکمیاال تحقیقااات خااود دربااارة

دسمرسی به منابع تاریخ شفاهی است .تولید تاریخ شافاهی

بیمارساامانهااای صااحرایی هشاات سااال دفاااع مقاادس ،در

به انجام مصااحبه خام نمای شاود .تااریخ شافاهی زماانی

جسمجوی مصاحبههایی با پزشکان آن دوران باشد ،چگوناه

کارآمد است که در پژوهش های تااریخی و پاژوهش هاای

می تواند به اینکه در ایان خصاوص ،مصااحبه هاای تااریخ

کاربردی به طور مؤثر به کار گرفمه شود .اگر تاریخ شافاهی

شفاهی انجام شده است یا خیر پی ببارد .باه طاور کلای در

یکی از انواع اسناد آرشیوی در نظر گرفمه شود ،ویژگی های

مراکز اسنادی که در حاوزة تولیاد تااریخ شافاهی فعالیات

خاص آن موجب می شود آرشیویست ها در این مسئله تأمل

دارناد ،بااین مصااحبههااای انجاامشااده ،مصااحبههااایی بااا

کنند که این نوع سند به روشی مممایز از سایر اساناد بارای

زمان هاای طاوننی وجاود دارناد کاه باه چنادین سااعت

تنظی  ،توصیف ،اطالع رسانی و دسامرس پاذیری نیااز دارد.

می رسند .پژوهشگر برای یافمن اطالعاتی که در نظر دارد از

عالوه بر این ،در عصر رقمی ،دانشی را نمی توان یافت کاه

این مصاحبه به دسات آورد ،چگوناه مای تواناد باا صار

تأثیرگرفمه از فناوری های جدید نباشد و توانسمه باشد بدون

حداقل زمان ،اطالعات مدنظر خاود را در ایان  20سااعت

همگام کردن خود با فناوری های نوین بازدهی مؤثری داشمه

ثبتشده جسمجو کند.

نظرسنجی درخصو

پیشنهاد بومیسازی برنامة همگا ساز فرادادهای تاریخ شهاهی () OHMS؛ با تأکید بر اهمیت همگا سازی مناب تاریخ شهاهی دفا مقد
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بوید )2013( 1طراح برنامه همگام ساز فراداده ای تااریخ

میتواند اسمفاده شود؛ اما با توجه به اینکاه بیشامرین مناابع

شفاهی ،در مقالۀ خود با عنوان « :OHMSافزایش دسمرسی

تاریخ شفاهی تولیدشده در ایاران مرباو باه حاوزة دفااع

به تاریخ شفاهی به صورت رایگان» اشاره مای کناد از زماان

مقدس است ،ضرورت همگاام ساازی ایان گاروه از مناابع

اسمقراریافمن آرشیوهای رقمی و شابکه ای ،تااریخ شافاهی

تاریخ شفاهی دیگر ،بیشمر احساس میشود؛ ازاینرو ،تأکید

به عنوان منبعی برای مسمندنگاری تاریخی و فرهنگی توس

پژوهش بر اهمیت همگامسازی منابع تااریخ شافاهی دفااع

پژوهشگران دانشگاهی و غیردانشگاهی توسعه یافمه اسات.

مقدس است.

با وجود این ،هنوز از آن به درسمی اسمفاده نمیشاود؛ زیارا
تاریخ شفاهی منبع پیچیده و پرزحممی ،حمی برای اسامفاده
در محی آنالین است (.)Boyd, 2013: 95

فرادادهایتاریخشفاهی( 2)OHMS

همگامساز

همگامساز فارادادهای تااریخ شافاهی ( )OHMSیاک

او در مقالۀ دیگری با عنوان «دسمیابی باه وعاده تااریخ

برنامۀ مبمنی بر وب 3اسات کاه ابمادا توسا مرکاز تااریخ

شفاهی در عصر رقمی» می گویاد اگار مجموعاه دیجیماالی

شفاهی لویی بی .نان 4کمابخاناۀ دانشاگاه کنمااکی 5در ساال

بهصاورت آنالیان قارار داده شاود و رابا کااربری بارای

 2008طراحی و ایجاد شاد تاا ازطریا کمابخاناۀ دیجیماال

دسمرسی به مصاحبه ها قابلیت اسمفاده نداشمه باشد ،مسئول

کنماکی اسمفاده شود .در ساال  2011مرکاز تااریخ شافاهی

مخزن ممکن است مخاطبان باالقوة ایان مناابع آرشایوی را

لااویی ب ای .نااان از مؤسس اۀ خاادمات مااوزه و کمابخانااه

افزایش داده باشد؛ اما ازنظر عملکارد ،ایان ناوع دسمرسای

( 6)IMLSکمک مالی دریافت کرد تا سیسم را باهصاورت

بیشمر شبیه مدل دسمرسی به جعبه های ناوار و مجموعاهای

منبع بااز 7و بارای اسامفادة رایگاان ارائاه کناد ( OHMS

از رونوشتهای چاپ شاده اسات (.)Boyd, 2012: 296

 .)Website, 2021این برنامه برای بوبود شایوة دسمرسای

اولااین نسااخه ( )OHMSپلاای را بااین رونوشااتهااا و

به مصاحبه های تاریخ شافاهی ،باه صاورت ارائاۀ مصااحبۀ

مصاحبه های صوتی یا تصویری ایجاد کرد تا دسمرسای باه

صوتی یا تصویری همراه با رونوشت یاا نمایاۀ مصااحبه و

این مصاحبهها مفیادتر شاود .وقمای یاک مجموعاۀ تااریخ

اتصال کاربر به یک لحظۀ خاص در مصاحبه ،ازطری مرور

شفاهی رونویسی میشود ،اگر ممن قابلیت جسامجو داشامه

یا جسمجوی کلیدواژهای طراحی شاده اسات ( Braeden,

باشد ،بهطاور چشامگیری کاارایی کااربران مجموعاههاای

.)Holmes & Kroh, 2016: 134

تاریخ شفاهی را افزایش میدهد .با این حاال هناوز بیشامر

ترنر )2017( 8در مقاله ای با عنوان «ایجاد تاریخ :مطالعۀ

بسمرهای آرشیوی درون خطی از کاربران میخواهناد بارای

موردی ایجاد دسمرسی بیشمر باه تااریخ شافاهی در عصار

یافمن اطالعات مدنظر خود ،گزینه مورد جسمجو را بهطاور

دیجیمال» ،چگونگی ایجاد کمابخانۀ رقمی دانشاکدة حقاو

دسمی در مصاحبه صوتی یا تصاویری پیادا کنناد ( Boyd,

دانشااگاه ویسکانساین 9را بررسای کاارده کااه بااا همکاااری

.)2013: 96-97

دانشگاه کنماکی و برنامه تاریخ شفاهی دانشگاه ویسکانسین

پژوهشگران این مقاله در نظر دارند برنامۀ همگاامسااز

شکل گرفمه است .او در ایان مقالاه از  OHMSباهعناوان

فرادادهای تاریخ شفاهی را بهعنوان برنامهای مفید و مؤثر در
توسعۀ تاریخ شفاهی و بهکارگیری آن ،معرفی و بومیسازی
آن را برای همگاامساازی مناابع تااریخ شافاهی در ایاران
پیشنواد کنند .این برنامه بارای هماه مناابع تااریخ شافاهی
. Doug Boyd

1

2

.Oral History Metadata Synchronizer
. Web based
4
. Louie B. Nunn Center for Oral History
5
. University of Kentucky Libraries
6
. Institute of Museum and Library Services
7
. open source
8
. Kristopher Turner
9.
Wisconsin University
3
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ابزاری قدرتمند یاد میکند که به محققان اجازه میدهد باه

آیداهو 9اهادا شاده باود .در ایان مقالاه ،چگاونگی ایجااد

سرعت بخش های مرتب به یک مصاحبۀ تااریخ شافاهی را

زیرساااخت باارای ورود فاارادادههااا ،سفارشاایکااردن رابا

پیدا کنند و در زمان مورد نیاز بارای مارور تماام مصااحبه

کاربری و ارائۀ یک راب کاربری جذاب با سطح دسمرسای

صرفه جویی کنند .ترنر در این مقاله خااطر نشاان مایکناد

بیشمر و افزایش نقا دسمرسی در مصاحبه های صاوتی ،باا

 OHMSهمچناین بااه آرشیویسااتهااا و کمابااداران اجااازه

اسمفاده از  OHMSبح

میدهد با ایجاد فراداده های مو  ،محموا و پیشینۀ هر تااریخ

چگونگی اسمفاده از  Isotopeبارای طارح بنادی کمابخاناه

شفاهی را بهصورت منحصربهفرد فاراه کنناد ( Turner,

به عنوان نقطه اصلی دسمرسی به مجموعه ،مطالبی ارائه شده

.)2017: 48

است (.)Becker & Passehl, 2015

می شود .همچنین دربارة کاربرد و

بریدن ،1هولمز 2و کارو )2016( 3در بخاش اول مقالاۀ

بوید ،فرانوایمر 10و دیکسون )2015( 11در مقالاه ای باا

خود با عنوان «فراتر از تاریخ شفاهی :اسمفاده از همگام ساز

عنوان «نمایه سازی به عنوان پژوهش تاریخ شفاهی :اسامفاده

فراداده تاریخ شفاهی  OHMSبرای افازایش دسمرسای باه

از  OHMSبرای "نوشمن تااریخ" در کاالس نگاارش» در

مجموعه هاای دیاداری شانیداری» ،مخاطاب را باا برناماۀ

یک مطالعۀ موردی OHMS ،را باه عناوان ابازار آموزشای

 OHMSآشنا می کنناد .در بخاش دوم باا مطالعاۀ ماوردی

برای افزایش تعامل دانشجویان با تاریخ شافاهی در کاالس

اسمفاده از  OHMSدر دانشگاه جورجیا 4دربارة چالش های

درس بررسی می کنند .این مطالعه باا همکااری باین مرکاز

دسمرسی به مجموعه فیل های آرشایوی خاانگی و تفااوت

تاریخ شفاهی لویی .بی .ناان در دانشاگاه کنمااکی و اساماد

مای کنناد .در

دانشگاه کنمااکی در کاالس درس انجاام شاده اسات .ایان

5

بخش سوم ،یاک مطالعاۀ ماوردی از دانشاگاه دوک ارائاه

مطالعه ،یک مدل یادگیری تجربی نوآورانه بارای مشاارکت

ماایدهنااد و دو روش مااذکور را باارای دورزدن برخاای

دانشجویان کارشناسی در تفکر انمقادی و پژوهشای تااریخ

دشااواریهااای برنامااۀ  OHMSدر ایجاااد توصاایفی شاارح

شفاهی ارائه مایدهاد ( Boyd, Fernheimer& Dixon,

میدهند کاه بماوان آن را در  )OHMS( XMLپیااده کارد

.)2015: 352

بین مدیریت مجموعه و توصیف محموا بح

(.)Braeden, Holmes & Kroh, 2016: 133

برنامه همگام ساز فراداده ای تاریخ شفاهی باا توجاه باه

بِکِر 6و پاسال )2015( 7در مقالاهای باا عناوان «اتصاال
مرزهای تاریخی و رقمی :افازایش دسمرسای باه مجموعاه
8

تاااریخ شاافاهی شورساامان نتااه بااا اساامفاده از OHMS

ماهیت وجودیاش ،امکانات و ویژگیهایی دارد مانند:
 .1ایجاد فاراداده )OHMS( :باهطاور کلای شاامل دو
12

13

بخش اصلی است؛ همگامساز و نمایشگر .

(همگام ساز فراداده تاریخ شفاهی) و  ،»Isotopeنحوة ایجاد
مجموعه تاریخ شافاهی رقمای از مجموعاه مصااحبه هاای
صوتی در قالب  MP3را بررسی میکنند که از طار

یاک

جامعۀ محلی تاریخی در سال  1970باه کمابخاناۀ دانشاگاه
1

. Craig Breaden
Callie Holmes
3
. Alex Kroh
4
. Georgia University
5
. Duke University
6.
Devin Becker
7
. Erin Passehl-Stoddart
8
. Latah
2.

9

. Idaho University
. Janice W Fernheimer
11
. Rachel E Dixon
12
. Synchronizer
13
. Viewer
10
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تصویر  :1مراحل ورود فرادادهها در برنامۀ  OHMS

برنامااۀ کاااربردی )OHMS( 1کااه در زمااان حاضاار

میدهد.

بهصورت منبع باز و مبمنی بار وب در وبساایت دانشاگاه

برنامۀ میزبان رسانههاای رقمای نیسات .مصااحبههاای

کنماکی در دسمرس است ،همان همگامساز است کاه مانناد

صااوتی یااا تصااویری در همااان مخاازن رقماای سااازمان

یااک سااامانۀ پشاامیبان بااه آرشیویساات کمااک مایکنااد تااا

اسمفادهکننده از این برنامه ،میزبانی میشوند و تنواا از درون

مصاحبه ها را پردازش کند و نمایشگر  OHMSهمان راب

مخاازن بااه  OHMSپیونااد 5داده مایشااوند .کاااربر نوااایی

کاربری اسات کاه بارای کااربر نواایی قابلیات مشااهده و

ازطری نمایشگر میتواند یک پیشینۀ 6مصاحبه را به هماراه

دسمرسی دارد .آرشیویست یا هر شخصی که کاار پاردازش

محموای صوتی  -تصویری پیوندشده در سامانه ،مشاهده و

مصاااحبههااا را انجااام مایدهااد ،وارد برنامااه مایشااود تااا

در آن جسمجو کند.

فرادادههایی را برای یک مصااحبه ایجااد کناد .پا

از آن،

پروندة مصاحبه (شاامل رونوشات همگاام شاده یاا نمایاۀ
رمزگذاری زمانی شده) بهصورت فایال  2XMLیاا CSV

.2

7

رونوشت  :همگامساز ( )OHMSبه آرشیویسات

این امکان را میدهاد کاه مامن رونوشات را باا اسامفاده از
8

3

رمزگذاری زمانی در فاصله های  30ثانیاه تاا  5دقیقاه ،باا

صادر میشود و قابلیت دریافات 4دارد .تصاویر  ،1مراحال

مصاحبۀ صوتی  -تصویری همگامسازی کناد .ایان فرایناد

ورود اطالعااات فاارادادهای توساا آرشیویساات را نشااان

کارآمد ،یک سااعت مصااحبه را در کممار از  10دقیقاه باا

1. Application
2. Extensible Markup Language
3. Comma Separated Values
4. Download

5. Link
6. Record
7. Transcript
8. timecode
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رونوشت همگام سازی میکند .تصویر  ،2مرحلۀ رمزگزاری

زمانی رونوشت را نشان میدهد.

تصویر  :3فرایند نمایهسازی و همگامسازی رونوشت مصاحبه با فایل صوتی یا تصویری در  OHMS

 .3نمایه سازی :زمانی که مصاحبه های رقمای ازطریا

به مدت چند ثانیه به عقب برمای گرداناد .باه ایان ترتیاب

پیوند در  OHMSباز می شوند ،نمایه ساز به  OHMSوارد

نمایه ساز می تواند در فواصال  15ثانیاه ای ،مصااحبه را باه

میشود و شروع به نمایهسازی میکند .نمایهساز با انمخااب

جلو یا عقب حرکت دهد تا مُوار زماان را در محال دقیا

مصاحبهای کاه مایخواهاد نمایاهساازی کناد ،باه صافحۀ

شروع قسمت مدنظر قرار دهد.

جدیدی منمقل می شود کاه حااوی پخاش کننادة صاوت -

واژگان کنمرل شده :آرشیویست هاا واژگاان کنمارل شادة

ویدئو و دکمۀ «برچسب کنید »1است .نمایهسااز در هنگاام

خود را در قالاب یاک فایال  CSVدر  OHMSباه عناوان

گوش دادن به مصااحبه ،لحظااتی را انمخااب مای کناد کاه

ابزاری برای اسمانداردسازی توصیف می توانند توسعه دهند

میخواهد توصیف کند .با فشردن دکماۀ «برچساب کنیاد»

و بارگذاری کنند .این فایل میتواند یک واژگان کنمرلشادة

صاافحهای باارای نمایااهسااازی مصاااحبه باااز ماایشااود کااه

محلی یا اسمانداردی مانند سرعنوان های موضوعی کمابخاناۀ

مدخل های آن عبارت اند از مُور زماان ،2عناوان ،رونویسای

کنگره ( 4)LCSHباشد .هنگامی که واژگان کنمارلشاده باه

جزئی ،کلیادواژه هاا ،موضاوعات ،توضایحات ،پیونادها و

یک مصاحبه اخمصااص داده مای شاود ،از آرشیویسات یاا

مخمصات  .3GPSتصویر  ،3فرایند نمایه سازی در OHMS

نمایه ساز خواسمه می شود واژگان موضوعی و کلیادواژه هاا

را نشان میدهد.

مطابقااات داده شاااوند .ایااان فرایناااد ،اسمانداردساااازی و

با توجه به این نکمه که در فرایند نمایه ساازی مصااحبۀ

یکسان سازی در تنظی و توصیف تاریخ شفاهی را تقویات

درحال پخش ،نمایه ساز ممکن است چند لحظه دیرتر عمل

می کند .تصویر  ،4فرایند گردش کار در برناماۀ  OHMSرا

کند ،دکمۀ «برچسب کنید» به طور خودکاار پخاش کنناده را

بهطور کلی نشان میدهد.

. tag now
.

1

2 Timestamp

3. GPS coordinates

4. Library of Congress Subject Headings
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تصویر  :4فرایند گردش کار در برنامۀ (Braeden, Holmes & Kroh, 2016, p136) OHMS

تصااویر  ،5نمااایی از راباا کاااربری یااا نمایشااگر

نوار جسمجو در سمت راست می تواند به لحظۀ مدنظر خود

( )OHMSاست که یک مصاحبۀ صوتی با قابلیت جسمجو

در مصاحبه دسمرسی پیدا کند و همزمان رونوشت آن را نیز

تا سطح کلیدواژه را نشان می دهد .مصاحبه با رونوشات آن

مطالعه کند.

نمایهسازی و همگامسازی شده است .کااربر باا اسامفاده از

تصویر  :5نمایی از رابط کاربری یا نمایشگر OHMS
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پژوهشگران برای انجام این پاژوهش ،پرسشانامه ای باا

یافمههای پژوهش با اسمفاده از روش آماار توصایفی در

از

قالب  3جدول ارائه شده اند .یافمه های هر جدول ،باه یکای

توجه به چارچوب نظری پژوهش طراحی کردند و پا

از پرسشهای پژوهش پاسخ میدهند.

بررسی روایی آن ،سه نفر از اساتید تاریخ شفاهی ،مطالعات
آرشایوی و علااوم کمابااداری ،پرسشاانامه را اصااالح و بااین

پرسش .1شیوههایسازماندهیودسترسیبهمنااب 

جامعۀ پژوهش توزیع کردند .جامعه آماری پاژوهش را 20

تاریخشفاهیدر سازمانهاومراکا ررشایوی چگوناه

نفر از اساتید ،پژوهشگران و کارشناسان تااریخ شافاهی در

است؟ 

سازمان های آرشیوی و مراکاز اسانادی تشاکیل دادناد کاه

برای پاسخ به ایان پرساش ،در پرسشانامه  8معیاار در

از شناسااایی افااراد

خصوص سازماندهی و دسمرسی باه مناابع تااریخ در نظار

صاحب نظر در حوزة تااریخ شافاهی ،باه خصاوص تااریخ

گرفمه شده اناد .باا توجاه باه میاانگین و میازان پراکنادگی

شاافاهی دفاااع مقاادس ،بااا جساامجو در وب و شاابکههااای

پاسخ های صاحب نظران در این بخش ،به این پرسش پاسخ

اجمماعی ،پرسشنامه با پست الکمرونیکی و پیاام رساان هاای

داده شد .جدول  ،1یافمه هاای ایان بخاش از پرسشانامه را

« »WhatsAppو « »Telegramبین  35نفر توزیع شد کاه

نشان میدهد.

تاااریخ شاافاهی تولیااد ماایکننااد .پ ا

 20نفاار از صاااحبنظااران در پاسااخ بااه پرسشاانامه بااا
پژوهشگران همکاری کردند.
سازمانهاومراک ررشیوی

شیوههایسازماندهیودسترسیبهمناب تاریخشفاهیدر
جدول :1
ردیف

بسیار زیاد

زیاد

مموس

ک

بسیار ک

بسیار زیاد

زیاد

مموس

ک

بسیار ک

میانگین ارزش

انحرا
معیار

بدون پاسخ

فراوانی
معیار

درصد فراوانی

می ان
1

رونویسی
ج ئی

7

8

4

0

1

%35

%40

%20

%0

%5

4

1

-

مصاحبهها 

می انمطابقت
کاربرگههای

تنظیمو
2

توصیفتاریخ

2

10

5

2

0

%10/5

%52/6

%26/3

%10/5

%0

3/6

0/80

1

شفاهیبا
استانداردهای
فرادادهای 

می انتنظیمو
توصیف
3

تصاویروسایر
اسناد
ضمیمهای

مصاحبهها


1

7

9

2

1

%5

%35

%45

%10

%5

3/25

0/88

-
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می ان
4

نمایهسازی


5

6

6

3

0

%30

%25

%30

%15

%0

3/65

1

-

رونوشتها

می ان
کاررمدبودن
سامانههای

مدیریت
5

اطالعات
سازمانهادر


2

4

8

5

1

%20

%10

%40

%25

%5

3/05

1

-

سازماندهیو

تنظیمو
توصیفمناب 
تاریخشفاهی
سطحدستیابی
بهاطالعات
6

مصاحبههای

تاریخشفاهی

1

3

8

4

3

%5/3

%15/8

%42/1

%21/1

%15/8

2/73

1

1

باجستجودر
وب
امکاندسترسی
بهنسخۀمتنی
7

مصاحبه(فایل

0

0

5

5

10

%0

%0

%25

%25

%50

1/75

0/83

-

)PDF
ازطریقوب
امکاندسترسی
بهمصاحبه
8

(فایلصوتی

0

1

0

4

15

%0

%5

%0

%20

%75

1/35

0/72

-

یاتصویری)
ازطریقوب

نمایج این بخش نشان می دهند معیار «میازان رونویسای
جزئی مصاحبه ها» با میانگین  4و میزان پراکندگی در پاساخ

توصیف منابع تاریخ شفاهی» با میانگین  3/05و پراکنادگی
بیشمرین میانگین ارزش را دارند.

 ،1بیشمرین میانگین ارزش را نسبت به ساایر معیارهاا دارد.

معیار «امکان دسمرسی به مصاحبه هاا ازطریا وب» باا

از آن ،بهترتیب «میازان نمایاهساازی رونوشاتهاا» باا

میانگین  1/35و میازان پراکنادگی  0/72کممارین میاانگین

میااانگین  3/65و میاازان پراکناادگی « ،1میاازان مطابقاات

ارزش را دارد .پاا

از آن ،بااهترتیااب معیارهااای «امکااان

کاربرگااههااای تنظاای و توصاایف تاااریخ شاافاهی بااا

دسمیابی به نسخۀ ممنی مصاحبه ازطریا وب» باا میاانگین

اسمانداردهای فراداده ای» با میانگین  3/6و پراکندگی ،0/80

 1/75و پراکناادگی  0/83و «سااطح دساامیابی بااه اطالعااات

«میزان تنظی و توصیف تصاویر و ساایر اساناد ضامیمه ای

مصاحبه های تاریخ شفاهی با جسمجو در وب» باا میاانگین

مصاحبه ها» باا میاانگین  3/25و پراکنادگی  0/88و «میازان

 2/73و پراکندگی  ،1کممرین میانگین ارزش را دارند.

پ

کارایی سامانه های مدیریت اطالعات سازمانها در تنظای و

پرسش .2صاحبنظران،سازمانهاومراک ررشیوی،
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مدیریتمناب تاریخشفاهیرادرزمیناۀساازماندهیو

مدیریت منابع تاریخ شفاهی در سازمان ها و مراکز آرشیوی

یکنند؟ 
دسترسپذیریچگونهارزیابیم 


در نظر گرفمه شده اند .جدول  ،2یافماه هاای ایان بخاش از
پرسشنامه را نشان میدهد.

باارای پاسااخ بااه ای ان پرسااش 7 ،معی اار در خصااوص


سازمانهاومراک ررشیویازدیدگاهصاحبنظران

جدول:2ارزیابیمدیریتمناب تاریخشفاهیدر
ردیف

بسیارزیاد 

زیاد 

متوسط 

کم 

بسیارکم 

بسیارزیاد 

زیاد 

متوسط 

کم 

بسیارکم 

میانگین ارزش

انحرا
معیار

بدون پاسخ

فراوانی
معیار

درصد فراوانی

یکپارچگیدر
1

سازماندهیاطالعات


4

4

5

4

3

%20

%20

%25

%15

%20

3/05

1/39

-

مناب تاریخشفاهی 
2

3

سهولتدستیابیبه
اطالعاتتاریخشفاهی 
سهولتدسترسیبهمناب 
تاریخشفاهی 

2

7

4

5

2

%10

%35

%20

%25

%10

3/1

1/17

-

3

4

6

5

2

%15

%20

%30

%25

%10

3/05

1/20

-

صرفشدهبرای

ه ینۀ
4

مدیریتمناب تاریخ

1

7

3

3

5

%5/3

%36/8

%15/8

%26/3

%15/8

2/9

1/20

1

شفاهی 
صرفشدهبرای

زمان
5

مدیریتمناب تاریخ

2

9

4

0

5

%10

%45

%20

%25

%0

3/4

0/97

-

شفاهی 
بهرهوریازمناب تاریخ

6

شفاهیتولیدشدهدر

1

4

8

1

6

%5

%20

%40

%30

%5

2/9

0/94

-

انتشاراتسازمان 
سطححفاظتوامنیت
7

مصاحبههایتاریخ


5

8

6

1

0

%25

%40

%30

%0

%5

3/8

0/98

-

شفاهی 

نمایج این بخش نشان میدهند معیار «حفاظت و امنیات

معیارهای «بورهوری از منابع تااریخ شافاهی تولیدشاده

مصاااحبههااای تاااریخ شاافاهی» بااا می اانگین  3/8و می ازان

در انمشااارات سااازمان» بااا میااانگین ارزش  2/9و میاازان

از

پراکندگی  0/94و «هزینۀ صر شده بارای مادیریت مناابع

آن ،به ترتیب معیارهای «زمان صار شاده بارای مادیریت

تاریخ شفاهی» با میاانگین  2/9و پراکنادگی  1/20کممارین

منابع تااریخ شافاهی» باا میاانگین  3/4و پراکنادگی ،0/96

میانگین ارزش را دارند.

پراکندگی  ،0/98بیشامرین میاانگین ارزش را دارد .پا

«سوولت دسمیابی به اطالعات تااریخ شافاهی» باا میاانگین

پرسش.3ازدیدگاهصاحبنظران،استفادهازبرناماۀ

 3/1و پراکندگی « ،1/17سوولت دسمرسی باه مناابع تااریخ

همگامسازفرادادهایتاریخشفاهی()OHMSتااچاه

شفاهی» با میانگین  3/05و پراکندگی  1/20و «یکپاارچگی

می انمی توانددرکاررمدیمدیریتمناب تاریخشفاهی

در سازمان دهی اطالعات منابع تاریخ شافاهی» باا میاانگین

مؤثرباشد؟

 3/05و پراکندگی  1/39بیشمرین میانگین ارزش را دارند.

نظرسنجی درخصو

پیشنهاد بومیسازی برنامة همگا ساز فرادادهای تاریخ شهاهی () OHMS؛ با تأکید بر اهمیت همگا سازی مناب تاریخ شهاهی دفا مقد
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شفاهی در نظر گرفمه شده اناد .جادول  ،3یافماههاای ایان
بخش از پرسشنامه را نشان میدهد.

دربارة میزان اثربخشی وجاود برناماهای مانناد همگاامسااز
فراداده ای تاریخ شفاهی ( )OHMSبر مدیریت منابع تاریخ

فرادادهایتاریخشفاهی( )OHMS

همگامساز

جدول:3نظرسنجیدرخصوصمی اناثربخشیبرنامۀ
ردیف

بسیارزیاد 

زیاد 

متوسط 

کم 

بسیارکم 

بسیارزیاد 

زیاد 

متوسط 

کم 

بسیارکم 

میانگین

انحرا
معیار

بدون پاسخ

فراوانی
معیار

درصد فراوانی

یکپارچگیدرشیوة
سازماندهیاطالعات
1

مناب تاریخشفاهی

6

7

2

3

2

%30

%35

%10

%15

%10

3/6

1/31

-

سازمانهایتولید

بین
تاریخشفاهی 
سهولتدسترسیبه
2

مناب تاریخشفاهیو
صرفهجوییدروقت


7

9

1

1

2

%35

%45

%5

%5

%10

4

1/22

-

پژوهشگران 
3

ارتقایکیفیتتولید
تاریخشفاهی 

7

6

4

3

0

%35

%30

%20

%15

%0

3/9

1

-

بهرهوریاز
اف ایش 
4

مناب تاریخشفاهی

6

9

4

1

0

%30

%45

%20

%5

%0

3/95

0/97

-

تولیدشده 
می انسادگیکاربا
5

برنامۀپیشنهادیبرای

4

6

4

4

0

%22/2

%33/3

%22/2

%22/2

%0

3/5

1

2

بازیابیاطالعات 
سهولترموزشکار
6

بابرنامۀپیشنهادی

3

9

3

2

1

%16/7

%50

%16/7

%11/1

%5/6

3/6

1

2

برایکارمندانسازمان 
سهولترموزشکار
7

بابرنامۀپیشنهادی
برایکاربران

3

8

4

1

2

%16/7

%44/4

%22/2

%5/6

%11/1

3/5

1/16

2


صرفشدهبرای

ه ینۀ
8

مدیریتمناب تاریخ

2

4

7

4

0

%11/8

%23/5

%41/2

%23/5

%0

3/2

0/94

3

شفاهی 
صرفشدهبرای

زمان
9

مدیریتمناب تاریخ
شفاهی 

3

8

5

2

0

%16/7

%44/4

%27/8

%11/1

%0

3/6

0/88

2
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اف ایشمی انرضایت
 10

پژوهشگرانبرای
استفادهازمناب تاریخ

4

8

6

0

0

%22/2

%44/4

%33/3

%0

%0

3/89

0/73

2

شفاهی 
حفاظتوامنیت
 11

مصاحبههایتاریخ


3

5

8

2

0

%16/7

%27/8

%44/4

%11/1

%0

3/5

0/89

2

شفاهی 

نمایج این بخش نشان می دهند معیار «سوولت دسمرسی

اما برای سوولت دسمرسای باه ایان مناابع ،تمویادات نزم

به منابع تاریخ شافاهی» باا میاانگین  4و میازان پراکنادگی

پیش بینی نشده است .معیارهاای «میازان رونویسای جزئای

 1/22بیشمرین میانگین ارزش را ازنظر صاحب نظاران دارد.

مصاحبه ها» با بیشمرین میانگین ارزش  4و میزان پراکنادگی

از آن ،به ترتیب معیارهای «افزایش بواره وری از مناابع

 1و «میزان مطابقت کاربرگه های تنظای و توصایف تااریخ

تاااریخ شاافاهی تولیدشااده» بااا میااانگین  3/95و میاازان

شاافاهی بااا اساامانداردهای فاارادادهای» بااا میااانگین  3/6و

پراکندگی « ،0/97ارتقای کیفیت تولیاد تااریخ شافاهی» باا

کمماارین میاازان پراکناادگی  0/80نشاااندهناادة اهمیاات

میااانگین  3/9و پراکناادگی « ،1افاازایش میاازان رضااایت

سازماندهی و تنظای و توصایف مناابع تااریخ شافاهی در

پژوهشگران برای اسمفاده از منابع تاریخ شفاهی» با میانگین

سازمان ها و مراکز آرشیوی هسمند .معیار «امکاان دسمرسای

 3/89و پراکندگی « ،0/73زمان صر شاده بارای مادیریت

به مصاحبه ازطری وب» با کممرین میاانگین ارزش  1/35و

منابع تااریخ شافاهی» باا میاانگین  3/6و پراکنادگی ،0/88

کممرین میزان پراکندگی  0/72نشان می دهاد دسمرسای باه

«سوولت آموزش کار با برناماۀ پیشانوادی بارای کارمنادان

مصاحبۀ تاریخ شفاهی ازطری وب ،تقریباً غیرممکن است.

سازمان» با میاانگین  3/6و پراکنادگی  1و «یکپاارچگی در

پ

از آن ،به ترتیب معیارهای «امکاان دسامیابی باه نساخۀ

شاایوة سااازماندهی اطالعااات منااابع تاااریخ شاافاهی بااین

ممنی مصاحبه ازطری وب» باا میاانگین  1/75و پراکنادگی

سازمان های تولید تاریخ شفاهی» بیشمرین میانگین ارزش را

« ،0/83سطح دسمیابی باه اطالعاات مصااحبه هاای تااریخ

از دیدگاه صاحبنظران دارند.

شفاهی با جسمجو در وب» با میانگین  2/73و پراکنادگی 1

پ

معیار «هزینۀ صر شاده بارای مادیریت مناابع تااریخ

و «میزان نمایه سازی رونوشت ها» با میانگین  2/65و میازان

شفاهی» با میانگین  3/2و پراکندگی  0/94کممرین میاانگین

پراکندگی  ،1کممرین میاانگین ارزش را داشامند کاه میازان

از آن ،به ترتیب

دشواری دسمرسی به منابع تاریخ شفاهی برای پژوهشاگران

ارزش را از دیدگاه صاحب نظران دارد .پ

معیارهای «حفاظت و امنیت مصاحبه های تاریخ شفاهی» باا

را نشان میدهند.

میانگین  3/5و پراکندگی « ،0/89میزان سادگی کار با برنامۀ

یافمه های بخاش دوم در خصاوص «ارزیاابی مادیریت

پیشاانوادی باارای بازیااابی اطالعااات» بااا میااانگین  3/5و

منابع تاریخ شفاهی» در سازمانها و مراکاز آرشایوی نشاان

پراکندگی  1و «سوولت آموزش کاار باا برناماۀ پیشانوادی

م ایدهنااد از دی ادگاه صاااحبنظااران «حفاظاات و امنی ات

برای کاربران» با میاانگین  3/5و پراکنادگی  1/16کممارین

مصاحبه های تاریخ شفاهی» با بیشمرین میاانگین ارزش 3/8

میانگین ارزش را دارند.

و میزان پراکندگی  ،0/98در زمیناۀ مادیریت مناابع تااریخ

تحلیاال پژوهشااگران از یافمااههااای بخااش اول یعناای

شفاهی در اولویت قرار دارند که نشان دهنادة ساطح باانی

«شیوه های سازماندهی و دسمرسی به منابع تااریخ شافاهی»

تعود و امانتداری سازمانها و مراکاز آرشایوی اسات .باه

این است که در بعضی ساازمان هاا و مراکاز آرشایوی ،باه

نظر پژوهشگران ،برای رعایت اصولی این معیار نزم اسات

سازماندهی منابع تاریخ شفاهی توجه نزم صورت می گیرد؛

تدبیرهایی اتخاذ شوند که اهمیت و ضرورت توجه به سایر

نظرسنجی درخصو

پیشنهاد بومیسازی برنامة همگا ساز فرادادهای تاریخ شهاهی () OHMS؛ با تأکید بر اهمیت همگا سازی مناب تاریخ شهاهی دفا مقد
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معیارها بهویژه سوولت دسمرسپذیری برای پژوهشگران در

اثربخشاای را خواهااد داشاات .پاا

نظر گرفمه شده باشد .معیار «زمان صر شده برای مدیریت

معیارهای «افزایش میزان رضایت پژوهشگران برای اسمفاده

منابع تاریخ شفاهی» با میانگین  3/4و پراکندگی  0/96نشان

شده بارای مادیریت

میدهد زمان زیادی برای مدیریت این منابع صر

از منابع تاریخ شفاهی» و «زمان صر

از آن ،بااهترتیااب باار

میشود.

منابع تاریخ شفاهی» تأثیرگذار خواهاد باود .معیاار «هزیناۀ

این مسئله ،ضرورت وجود یک برنامۀ مدیریت منابع تاریخ

صر شده برای مدیریت منابع تاریخ شافاهی» باا کممارین

شفاهی مانند برنامۀ  OHMSرا بارای کماک باه مادیریت

میانگین ارزش  3/2و کممرین میزان پراکندگی  0/94نشاان

زمان یادآوری میکند.

میدهد از دیدگاه صاحبنظاران باومیساازی ایان برناماه،

معیار «بورهوری از مناابع تااریخ شافاهی تولیدشاده در

هزینۀ بانیی خواهد داشت.

انمشارات سازمان» با کممرین میانگین ارزش  2/9و کممرین

ازنظر پژوهشگران این پژوهش ،به نظر می رسد چناچاه

میزان پراکندگی  0/94باه ایان مسائله اشااره مایکناد کاه

در خصوص کاهش هزیناه هاا و تاأمین امنیات و حفاظات

درگیرشدن سازمانها و مراکز آرشیوی با جنبههای مخملاف

مصاحبه ها بموان تدابیری در نظر گرفت ،باومی ساازی ایان

ماادیریت منااابع تاااریخ شاافاهی ،ممکاان اساات موجااب

برنامه در چش انداز طوننی می تواند باه بوباودی مادیریت

نواایی از تولیاد تااریخ شافاهی ،یعنای

منابع تاریخ شفاهی کماک شاایانی کناد .بادون تردیاد ،از

بازدهی اثربخش این منابع شود .معیارهای «یکپاارچگی در

لحاظ اقمصادی و فنی بومیسازی و اجارای ایان برناماه در

نادیدهگرفمن هد

هزینه های هنگفمی نیاز خواهد داشت؛ اماا

سازمان دهی اطالعات منابع تاریخ شفاهی» با میانگین 3/05

شروع ،به صر

و پراکناادگی « ،1/39سااوولت دسمرساای بااه منااابع تاااریخ

در دراز مدت ،موجب کاهش چش گیار هزیناه هاا خواهاد

شاافاهی» بااا میااانگین  3/05و پراکناادگی  1/20و «هزینااۀ

شد .در این راسما می توان از دانش فنی شرکت هایی اسمفاده

صر شده برای مدیریت منابع تاریخ شافاهی» باا میاانگین

کرد که در زمینۀ طراحی و تولید برنامه های مدیریت مناابع،

 2/9و پراکناادگی  ،1/20بیشاامرین میاازان پراکناادگی در

به ویژه منابع آرشایوی فعالیات دارناد .شارکت هاایی نظیار

پاسخ ها را داشمند؛ اما با توجه باه اینکاه بیشامرین فراوانای

پارس آذرخش ،پاسارگاد و رسا که در زمینۀ مدیریت ساایر

پاسخ ها در دو معیار اول ،گزینۀ پاسخ (مموس ) بود ،تحلیل

منابع آرشیوی تجربه دارند ،می توانند مشاوران خوبی بارای

این است که مدیریت مناابع تااریخ شافاهی ساازمان هاا و

اجرای ایان طارح باشاند .همچناین درباارة تاأمین امنیات

مراکز آرشیوی در این زمینه در سطح مموسطی قرار دارناد.

مصاحبه ها از لحاظ فضای تولید و تبادل اطالعاات (امنیات

در معیار «هزینۀ صار شاده بارای مادیریت مناابع تااریخ

سایبری) می توان از روش هایی مانند بهکارگیری شبکه هاای

شفاهی» نیز فراوانی بیشمرین پاسخ ها در گزینۀ «زیاد» قارار

داخلی با مالکیت ساازمانی و اسامفاده از خطاو اینمرانات

گرفمه که بیانکنندة هزینهبربودن شیوههای اتخاذشاده بارای

اسمفاده کرد .در این زمینه می توان از دانش فنی شرکت های

مدیریت منابع تاریخ شفاهی در سازمان ها و مراکز آرشیوی

دانش بنیان هوش مصانوعی مانناد مرکاز تحقیقاات هاوش

است.

مصنوعی پارت بوره برد .پیشنواد می شود آرشیو ملی ایران،

در یافمه های بخش سوم ،در خصوص میازان اثربخشای

به عنوان اصلی ترین نواد آرشایوی در ایاران ،طرحای بارای

برنامۀ همگامساز فارادادهای تااریخ شافاهی ( )OHMSبار

امکان سنجی بومی ساازی و راه انادازی برناماۀ همگاام سااز

مدیریت منابع تااریخ شافاهی ،از دیادگاه صااحب نظاران،

تاریخ شفاهی در ایاران ارائاه دهاد تاا میازان مشاارکت و

برناماۀ  OHMSباار «سااوولت دسمرساای بااه منااابع تاااریخ

همکاااری سااازمانهااا و مراکااز آرشاایوی را در ایاان زمینااه

شفاهی» با بیشامرین میاانگین ارزش  4و میازان پراکنادگی

بسنجد.

 1/22و «افزایش بوره وری از منابع تاریخ شفاهی تولیدشده»
با میانگین  3/95و کممرین میزان پراکنادگی  0/97بیشامرین
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نتیجه 
یافمه¬ها نشان می¬دهناد از دیادگاه صااحب¬نظاران،
برنامۀ ( )OHMSبر روی «سوولت دسمرسی به منابع تاریخ
شفاهی» با بیشامرین میاانگین ارزش  4و میازان پراکنادگی
 1/22و «افزایش بوره وری از مناابع تااریخ شافاهی تولیاد
شده» با میاانگین  3/95و کممارین میازان پراکنادگی 0/97
بیشمرین اثربخشی را خواهد داشت .پ

از آن باه ترتیاب،

بر معیارهای «افزایش میازان رضاایت پژوهشاگران جوات
اسمفاده از منابع تاریخ شفاهی» و «زمان صر

شاده جوات

مدیریت منابع تاریخ شفاهی» تأثیرگذار خواهد باود .معیاار
«هزینۀ صر

شده جوت مدیریت منابع تاریخ شافاهی» باا

کمماارین میاانگین ارزش  3/2و کمماارین میازان پراکناادگی
 ،0/94نشااان م ای¬دهااد کااه از دی ادگاه صاااحب¬نظااران
بومی¬سازی این برنامه ،هزینۀ بانیی خواهد داشت .به نظر
پژوهشگران ،چناچه بموان در خصوص کاهش هزینه¬هاا و
تااأمین امنیات و حفاظاات مصاااحبه¬هااا تاادابیری در نظاار
گرفت ،بومی¬سازی این برنامه در چشا ¬اناداز طاوننی،
می¬تواند به بوبودی مدیریت منابع تااریخ شافاهی کماک
شااایانی نمای اد .باادون تردی اد ،از لحاااظ اقمصااادی و فن ای
بومی¬سازی و اجرای این برنامه در شروع ،نیاز باه صار
هزینه¬هاای هنگفمای خواهاد داشات .اماا در دراز مادت،
موجب کاهش چش ¬گیر هزیناههاا خواهاد شاد .در ایان
راسما می¬توان از دانش فنی شارکت-هاایی کاه در زمیناۀ
طراحی و تولید برنامه¬های مدیریت منابع ،به ویاژه مناابع
آرشیوی فعالیت دارند ،اسمفاده نمود.
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مقالههایفارسی 
الف .
صااالحی ،پیمانااه (« ،)1400تاااریخ شاافاهی ،مقدمااهای باار
مدیریت دانش» ،دوفصلنامهپژوهشهایتااریخشافاهی ،ش
 ،)1( 13صص .36 -23
همراز ،ویدا و مقدم چرکاری ،سیاوش (« ،)1394بازشناسای
مبانی مشمرک نظری و ساخماری رسانه هاای شانیداری و تااریخ

شفاهی» .دوفصلنامهتاریخنگریوتاریخنگاریدانشگاهال هرا
(س) ،ش  ،)16( 25صص .171-155

Becker, Devin & Passehl-Stoddart, Erin (2015).
Connecting Historical and Digital Frontiers:
Enhancing Access to the Latah County Oral
History Collection Utilizing OHMS (Oral
History Metadata Synchronizer) and Isotope.
code4lib Journal (29).
Boyd, Doug. (2012). Achieving the Promise of
Oral History in a Digital Age. Oxford
Handbook of Oral History, ed. Donald A.
Ritchie, 285-302.
Boyd, Doug. (2013). OHMS: Enhancing
Access to Oral History for Free. Oral
History Review, 40 (1): 95-106.
& Boyd, Douglas, Fernheimer, Janice W
Dixon, Rachel E (2015). Indexing as
Engaging Oral History Research: Using
OHMS to "Compose History" in the Writing
Classroom. Oral History Review, 42 (2):
352-367.
Braeden, Craig, Holmes, Callie & Kroh, Alex
(2016). Beyond oral history: Using the Oral
History Metadata Synchronizer to enhance
access to audiovisual collections. Journal of
Digital Media Management, 5 (2): 133-150.
Turner, Kristopher (2017) Creating history: a
case study in making oral histories more
accessible in the digital age. Digital Library
Perspectives, 33 (1): 48-62.

ج.منب اینترنتی 
OHMS Website (2021, 5 September), Oral
History Metadata Synchronizer enhances
access for free.



