
یا مدیریت پیشینه هاي الکترونیکییمدیریت اسناد الکترونیک

)شدن اسنادرقمیباز تعریفی از کارکردهاي آرشیوها در عصر (

ابوالفضل حسن آبادي

چکیده

هت این امر از آن ج.رقمی شدن منابع آرشیوي در زمره مسائلی است که در دهه اخیر مورد توجه مراکز آرشیوي در ایران قرار گرفته است 
مدیریت اسناد .اهمیت دارد که بسیاري از کارکردهاي آرشیوها در حال حاضر و در آینده تحت الشعاع این موضوع قرار گرفته است

بین آنها به طور مشخص فاوتی تا کنون تدآرشیوها نتوانسته اندر زمره مسائلی است کهییا مدیریت پیشینه هاي الکترونیکیالکترونیک
در این مقاله با توجه اهمیت تبیین بین این دو مبحث مهم ابتدا در قسمتهاي .اتخاذ کننددر این زابطه را ناسب تصمیمات متوقائل 

دو فرآیند به طور مجزا بررسی خواهیم پرداخته و نقش آرشیو ها را در هریي الکترونیکاو پیشینه هیجداگانه به موضوع اسناد الکترونیک
کرد

یمدیریت پیشینه هاي الکترونیکی،مدیریت اسناد الکترونیک،شیوآر:ي موضوعیکلیدواژه ها

بودههمایشیدوآننمودوشدهواقعتوجهموردکشوردرکهاستسالیچندآنمختلفوجوانباسنادشدنمیورق
ویکردربانیزآنهمایشسومینواستشدهبرگزارملی ایراناسنادسازمانهمتبه1389و 1388هاي سالدرکه

وشدهمطرحقبلیهمایشدودرمسائلیچهکهاین. برگزار شد1390خرداد ماه21اسناد در شدنمیورقبهخاصی
چاپضمنوگیردقراراندرکاراندستجديتوجهموردبایدکهاستمباحثیجملهازداشتهدستاوردهاییچه

ارائهپیشنهاداتشدنعملیبرايخاصکارگروههاي-رسیدهچاپبهآنجلدیکتنهامتأسفانهکه-مجموعه مقاالت
دراسنادشدنرقمیحوزهدرشدهمطرحکلیمسائلازتوانمیکهبرآیندي. گرددتشکیلهمایشدوایندرشده
بینمحتواییتفکیکعدمویالکترونیکهايپیشینهمدیریتویالکترونیکاسنادموضوعنمودبرداشتاخیرسالچند
گامهنوزکهطوريبه؛باشدمیبحثاینبهآرشیوهاتخصصیورودعدموحوزهاینعالقمندانازبسیاريرايبآنها

. استنشدهبرداشتههرکدامشدنروشنبراياقتضائاتسازيفراهموموضوعاتاینسازيجدازمینهدرجدي
باید ذکر کنیم که این باشیمداشتهآنیشرفتپمراحلودنیادراسنادشدنرقمیبهکوتاهنگاهیبخواهمچنانچه

دههاواخرازوگردیدمطرحخواندن،قابلهايپیشینهمدیریتعنوانتحتبریتانیاوکاناداوآمریکادر1972ازمقوله
نقردرهاآرشیو)323: 1390زوارقی،(. شدارائهجدیديمباحثآن،بهعمومدسترسیورایانهشدنعمومیبا1980

رویکرد،واقعدر.گشودهاآنبرايجامعهدرراگوناگونیهايزمینهمی توان کهشدندکاريجدیدهايحوزهوارد21
بازسازيراخودساختارخودمخاطبانايهخواستهبامتناسبویافتهتغییرجامعهنیازهايوهاواقعیتتناسببهآنها

تغییراتبانیزآرشیوها،اطالعاتجهاندرگستردهتغییراتبهتوجهبا. نداشدهدارعهدهراگوناگونیوظایفوکرده



آرشیوها،مخاطبانگسترشومردمتوقعبردنباالضمنجوامعدراسنادشدنالکترونیکی.شدندروبروايپیچیده
وهاهزینهشکاهاطالعات،مدیریتکیفیت،باعمومیخدماتکاري،گروههايمیانهمکاريمانندجدیديمباحث

کارکردامروزه.بوددستاوردهااینمهمترینازیکیدانشمدیریتکهآوردبوجودراسازمانیاطالعاتبهدسترسی
بوجوداساسیتحولآنهاوظایفدروکردهپیداسوقخردورزيودائمییادگیريسمتبهدانشمدیریتازآرشیو
.دارندرسمیغیرورسمییادگیريدرمهمینقش،محلیوملیارزشاباسنادباداشتنامروزهآرشیوها. استآورده
میانجامعمومفکريسطحارتقاءرادرخودوظیفه،جامعهساختندرمردمقويمشارکتزمینهسازيفراهمباآنها

.گرددمیصیشخزندگیدراطالعاتودانشازاستفادهواجتماعیپویاییوتحركافزایشبهمنجرنهایتاًکهدهند
وزماندروداشتهاختیاردردیجیتالصورتبهرااطالعاتمردمکهمعناستاینبهجوامعدراسنادشدنالکترونیکی

محلی،مطالعاتتقویتدرآرشیوهانقشبراياهآنتوقعوباشدنداشتهوجودمحدودیتیآرشیوبهآنهادسترسینحوه
2006سالدر2وبتاشدباعثکهبودهادیدگاههمین.کندبرآوردهراآموزشیمنابعوعمومیفرهنگملی،تاریخ
شخصیهايمجموعهگذارياشتراكامکانوشودمطرحآرشیويهايانجمنساالنههمایشدرگاردرنپیترتوسط

)102ص:1390،و دیگراناصنافی( .گرددفراهمعمومسطحدر

ایرانشدن اسناد دررقمیمراکز اسناد و چالش آنها با 

خارج از کشور نشان در چند سال گذشته در ایران و مقایسه آن باآرشیوي شدن اسناد در مراکز رقمیبررسی وضعیت 
بررسی .می دهد که ما از نظر نوع برداشت و وظیفه مراکز آرشیوي نسبت به اصل موضوع رقمی شدن عقب هستیم

.وضوع به خوبی این تفاوت نگاه رانشان می دهدکارکرد آرشیوهاي بزرگ دنیا نسبت به این م

در دنیا مطرح می باشدشدن اسنادرقمیدو دیدگاه کلی نسبت به بطورکلی، 

یمدیریت پیشینه هاي الکترونیک-1

رقمی کردن کلیه منابع موجود در آرشیوها بر اساس استانداردها و با استفاده از ،منظور از پیشینه هاي الکترونیک
رقمیمکتوبی که و اطالع رسانی نسبت به این منابع از طریق ساماندهی اسنادیشرفته و مرتبط می باشددستگاههاي پ

یعنی تهیه نسخه پشتیبان و پیدا کردن راهی براي این موضوع.از طریق پایگاههاي اطالعاتی بوده است،شده
؛ نعمتی انارکی(. در قرن بیستم بوده استاز دغدغه هاي آرشیوها هاانساننگهداري منابع در جاهاي دور از دسترس

اهدافیمهمترین .مورد توجه آرشیوها در دنیا بوده استبه شکل عملی1980از دهه مساله اي که ) 44: 1389پورنقی،
:شمرده شده عبارتست ازیاي الکترونیکهپیشینه کردن اسناد و تهیه رقمیکه براي

نداردمخازن استادرحفاظت و نگهداري اصل اثر-
براي استفاده مراجعانجلوگیري از قراردادن اصل اثر-
جلوگیري از صدمه زدن به آثار-



دسترسی آسان به منابع آرشیوي-
اطالع رسانی از طریق وب سایت-
)1390:66ناصري مالوانی،(رقمیپایگاههاي اطالع رسانیایجاد-
محدودیت فضا-
محدودیت نگهداري منابع متنوع آرشیوي-
سازي و جستجومحدودیت نمایه-
آرشیويپشتیبان هاي متعددتسریع در ایجاد-
)60: 1390؛ پورنقی،نعمتی انارکی(سرعت انتشار اطالعات-

است که به آنواقعیت اما. کردن اسناد آرشیوي خود کردندرقمیاقدام به 1380مراکز اسناد از دهه در ایران 
مهمترین دالئلی که می توان براي این امر .ده استدالیل متعددي تا کنون این امر به طور کامل محقق نش

:ازبرشمرد عبارتند

؛آن به کندي پیش رفته استرقمیامر ساماندهی منابع مکتوب به منظور بازیابی شکل - 1
اقدام به خرید معموالدر قطع هاي مختلف گران بوده ومراکزهاي موجود پویشگرها مانند اسکنر- 2

؛ها نموده اندموردي این دستگاه
شود؛تدریج انجام ه و در طی چند سال بزمان بر بودهآنهااسکن باعث شده تاحجم زیاد اسناد- 3
از دیگر دالیل کندي عدم یکدستی در اسکن اسناد و سلیقه اي کار شدن با توجه به امکانات منابع- 4

کار است؛
ین کار نمی دیده شدن اسناد وجود نداشته و مراکز احساس نیاز زیادي براي ارقمیعزم جدي براي - 5

؛اند
نیز یکی دیگر از دالیل می تواند باشد؛زیاد اسنادشدن اسناد با توجه به تعدادرقمیهزینه باالي - 6
البته باید توجه داشت که در دو سال اخیر این موضوع مورد توجه جدي تر مراکزي مانند مرکز اسناد - 7

اکثر این .ندشده ارقمیاسنادازديااسناد مجلس قرار گرفته و حجم زیو مرکزرضويآستان قدس
گفته می شود به صورت Raidشدن در حافظه هاي الکترونیکی که به آن ها رقمیاسناد بعد از 

و در اختیار محقق قرار گرفته و شدهبازیابی،و در صورت نیاز از حافظهدنمتمرکز نگهداري می شو
تمام مراکزي که در ایران اقدام به رقمی نمودن .دنیا براي کارهاي اداري مورد استفاده قرار می گیر

اسناد خود نموده اند در این زمینه مشکل خاصی نداشته و از طریق نرم افزارهاي آرشیوي مانند 
این نوع اسناد را مدیریت می نمایند که تها ارائه شده اندسیمرغ یا پارس آذرخش که از طرف شرك

شدن آرشیوها که از رقمیاین نوع نگاه به .ی یاد می شوداز آن به مدیریت پیشینه هاي الکترونیک
:زیراشدن یاد نمود نوع ناقصی از کار می باشدرقمیآن می توان به نیمه 



درد امور اداري مراکز ه کردن صرف اسناد مکتوب بیشتر از آن که براي محققان کارایی داشته باشد برقمی- 1
؛می خورد

گردد؛عه اطالعات با مشکل مواجه می اشا- 2
؛خدمات وب سایت به صورت کامل انجام نمی گردد- 3
.دسترسی به اطالعات در جامعه به صورت کامل امکان پذیر نمی باشد- 4

متعلق شدن اسناد رقمیتمام سهم مردم از در حقیقت،. تمام مراکز اسناد در ایران به نحوي با این مشکل مواجه هستند
رقمیف اهدااما آیا همه .می باشداسناد مراجعه به مراکز هنگامی اسناد درگرفتن نسخه رقمدر اختیارحددر، آنهابه 

و تهیه نسخه پشتیبان مهمترین مزیت این اقدام می باشد؟استکردن اسناد همین 

و مبحث تهیه نسخه پشتیبان بررسی کارکرد آرشیوهاي بزرگ دنیا نشان می دهد که آنها فاصله اي طوالنی با ما دارند
جامعه استفاده آن بر، اثراتشدن اسنادرقمیبلکه مساله مهم در این ؛ دیگر مطرح نمی باشدنوان بدین گونه به هیچ ع

و ساختار آنها به رقمیآرشیوهاي مساله . می باشدکنندگان و نحوه ارتباط با مردم به منظور ارتقا سطح فکري آنها 
و رقمیآرشیوهاي در واقع. اسناد در ایران می باشدسازي رقمیمنظور ارائه خدمات بحثی است که حلقه مفقوده 

در .که بر مدیریت  الکترونیکی اسناد تاثیر بسزایی دارداستشدن اسناد مکتوب رقمیزیرساختهاي آن مرحله بعد از 
.مراکز آرشیوي بررسی می کنیماز برخیرا بر اساس کارکردرقمیکارکردهاي آرشیوهاي از این جا برخی 

شدنفراگیربرايرقومیاسنادمدیریتواسنادشدنرقومیزمینهدرنمونهآرشیوهايازیکیبایدراستانانگلآرشیو
:سازي اسناد خود دنبال می کند عبارتند ازرقمیکه این آرشیو از رئوس اهدافی.جامعه دانستدرآرشیونقش

میلیونصد2012سالتاآنها. کندپیداتغییررقومیبهکاغذيازبایدآرشیوبهدسترسیکلیساختار- 1
112سال8ازکمتردرآرشیواینآماراساسبر.می کننددسترسقابلوکردهرقمیراسندبرگ

درآرشیوکهسنديهرازايبهتااستبراینهاآنسیاستوشدهدانلودملیآرشیوازسندبرگمیلیون
Archives(گردددانلودسندبرگ170شودمیمطالعه for the 21st Century,2009:

p18(
زمانهرومکانهردرشهروندانتوسطمنابعبهجانبههمهوآساندسترسی- 2
نگرش در ارائه خدمات آرشیوي به مردم و نگریستن به این خدمات به عنوان وظیفهتغییر - 3

Archives for the 21st :p10)(

21قرندرکهباشندآگاهبایدهاآرشیو: جامعهدرتغییراتبهنسبتآرشیوهاشواکنقابلیتافزایش- 4
می بایست نیزآرشیوهااسناد،شدنرقومیبهتوجهباوکندمیتغییرسرعتبهافراداطالعاتینیازهاي



.سازندهماهنگتغییراتاینباراودخبیشترسرعتوکارآمدومتخصصنیرويازاستفادهبا
Archives for the 21st Century,2009: p8)(

یادگیريبرفرهنگدرفعالمشارکتتسهیلباهاآرشیو: اجتماعیمشارکتهايزمینهسازيفراهم-- 5
برايزندگیکیفیتبردنباالدرودارندزیاديتأثیرجامعهدرهویتحستقویتوجامعهدرمشارکتی

Archives. دارندنقشمردم for the 21st Century,2009: p18)(
ازتغییرقابلغیروقاطعمستقیم،صدايآرشیوياسناد: جامعهدرپرسشگريایجادوتفکرتقویت- 6

.اندکردهفکرآنهاآنچهوانددادهانجاممردمآنچهازی هستند اولدستمداركدر حقیقت، .استگذشته
آموزشینقش،آنهابهدسترسیتسهیلبهتوجهبااسنادشدنمیورق: آرشیوآموزشیماهیتبرتأکید- 7

میدنبالرسمیغیرورسمییادگیريبعددودرمشارکتاین.استکردهتربرجستهبسیارراآرشیوها
فرصتبایدتنوعاین.دارددنباله براآموزشتنوع،اسنادشدنمیورقکهباورنداینبرهاآرشیووگردد

هرباوسطحهردر،لحظههرهرجا،دردسترسی.ایجاد کندمختلفهايراهوهامکانازرایادگیري
هربابایدمردهاوهازندانشجویان،وآموزاندانشمدارس،ها،خانواده. آرشیوهاستآیندهشعاروسیله

یادگیريدرمشارکتاین.کنندمشارکتآرشیوهاآموزشیهايبرنامهدرنیازموردسطحهرونیت
تصمیمخودزندگیدربارهآگاهیافزایشبامردمتاشودمیباعثآموزشیورسمیغیرومیرس

آنتوسطتاریخیادگیريبراياولویتیودارندزیاديتأکیدمعلمانوآموزاندانشبرهاآرشیو.بگیرند
.1دارندزیاديتأکیدرسمیغیرومجازيیادگیريبرخصوصاً. قائلندها

منابع آرشیوي و تاثیرگذاري فکري از طریق منابع خاص مدنظر آرشیوهابرجسته سازي- 8
.2منابع آرشیوي که امکان دسترسی آسان به منابع را فراهم می کندرقمیاتالوگهاي تهیه ک- 9

کان جستجو براي میان اسناد براي مردم و محققان با امکمک در جهت موضوع یابی آرشیوي از-10
3اماکنو ، موضوعاتاشخاص

4تجو و گرفتن هزینه کپی منابعرار دادن نیروهاي کارشناس براي جسدزایی از طریق در اختیار قدرآم-11

5وارتباط بین فرهنگیقوم شناسی-12

1 http://www.nationalarchives.gov.uk/education/teachers
2

3 http://www.nationalarchives.gov.uk/records/default.htm

4 http://www.nationalarchives.gov.uk/records/paid_research.htm

5 http://www.collectionscanada.gc.ca/ethno-cultural/index-e.html



6اسناد خانوادگی و هویت یابی تاریخی- 13

ها را با استفاده از اسناد و کارکرد وب سایت هاي آنچنانچه وضعیت موجود مراکز اسنادي را در ایران 
ورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید تا چه حد ما از اهداف و ساختارهاي اصلی کار عقب افتاده ایم مرقمی

باید . و استفاده از قابلیتهاي آن از دیدگاههاي مختلف نبوده ایمرقمیو اصوال به فکر طراحی آرشیوهاي 
.در آینده قدمهاي جدي در این زمینه برداشته شود

یمدیریت اسناد الکترونیک
این .استیمدیریت اسناد الکترونیکبحث کردن اسناد مطرح می باشدرقمیکه در کنار یکی از مباحثی

که در چند سال گذشته مطرح شده و معادل اتوماسیون اداري می باشد به سرعت در میان سازمان مفهوم
:ازرتندعباهاي الکترونیکی شدن اسنادبرخی از مزیت.استها و ادارات کشور در حال گسترش

؛نظارت بر حافظه سازمانکاروتوسعه ساز*
؛همکاري میان گروههاي کاري و تشکیالت*
؛تبدیل همکاران ساده دفتري به دانش کاران*
؛ترتصمیم سازي سریع*
؛دسترسی بیشتر به اطالعات سازمانی*
؛خدمات عمومی با کیفیت*
؛مدیریت اطالعات*
؛یادگیري و درك سازمانیءارتقا*
؛هش هزینه ها کا*
)315: 1390زوارقی،(یی سریع تر به تغییراتپاسخگو*

:که عبارتند ازدر کنار این مزایا برخی معایب را نیز براي اسناد الکترونیک برشمرده اند
تغییرات و دستکاري در محتواي اسناد الکترونیکی به سادگی امکان پذیر است؛*
؛محلی نیستندیاسناد الکترونیک*
؛به سادگی نسخه برداري می شوندیلکترونیکاسناد ا*
؛)353: 1390افضلی،(ر از اسناد کاغذي است راحت تیدست بردن در اسناد الکترونیک*
؛بین همکارانات رودروارتباطکاهش*
؛الکترونیکیآرشیوها نسبت به چگونگی نگهداري منابعدغدغه*

6 http://www.collectionscanada.gc.ca/genealogy/index-e.html



؛مشخص نبودن ارجاعات نامه نگاري*
دن سند الکترونیکی؛خص نبودن اصل بومش*
؛عدم اطمینان سازمان ها به اسناد الکترونیکی*
؛مالیها در الکترونیکی کردن کلیه مکاتبات خصوصا اسنادتردیدسازمان*
؛به استفاده از اتوماسیون اداريعدم عالقمندي برخی کارکنان مراکز*

علی رغم نگرانی هایی که .نشده اندیترونیکواقعیت این است که آرشیوها تا کنون به طور جدي وارد بحث اسناد الک
سازمان هاي در این باره وجود دارد اما هنوز کار علمی دقیقی مبتنی بر استانداردها در این زمینه ها انجام نشده است و

یه یکی از مهمترین وظیفه مراکز اسناد ته.و متناسب با سلیقه خودعمل می کننددر این زمینه سردر گم استفاده کننده 
وهاي یبررسی کارکرد آرش.و مقید ساختن مجموعه به رعایت آنها می باشدیاستانداردهاي مدیریت اسناد الکترونیک

بزرگ در دنیا نشان می دهد که آن ها به صورت فعال در زمینه مدیریت اسناد الکترونیک اقدام کرده اند و بیش از یک 
. را براي کلیه سازمان هاي دولتی و خصوصی تدوین نموده اندیکدهه است که کلیه ضوابط مرتبط با اسناد الکترونی

استنمودهبازبینی و مینه تدوین ا در این زبه طور منظم استانداردهایی ر1999آرشیو انگلستان از سال 

آماده سازي ومحافظت و ارائه خدمات،نحوه ،یدرباره اسناد الکترونیکرشیو بزرگ اطالعاتیآي ایندر دستنامه ها
)301: 1390هدایتی خرمشهر،. (وطی آمده استمطالب مبسکوتاه مدت و بلندمدت راهبردهايو تفکیک

نحوه همچنینوعمومیتشکیالتوهاسازماندرشدهتولیدالکترونیکیاسنادخصوصدر آرشیو استرالیا نیز 
فرمتدیگرمانندالکترونیکیسناداراهنماایندر.استکردهبیانراهاییتوصیهمرتبطموضوعاتوشاننگهداری

اشارهآنبهکهبودهاهمیتحائزبسیارسازمانیهايمسئولیتآوردنبجايوسازمانیهايفعالیتثبتدراسنادهاي
:به موارد زیر اشاره شده استراهنماایندر.استشدهتصریحو

؛نمایدالیتفعمتمرکزبصورتبتواندکهمدلیکبودنضرورتومدیریتاهمیت*
بایدچگونهالکترونیکیاسنادمدیریتسیستمداخلدرمربوطهايفرادادهوالکترونیکیاسنادتولید*

؛باشد
ومطمئننگهداريوذخیرهنحوه همچنینواستالزمهاآفتازاسنادحفظبرايشرایطیچه*

؛باشدبایدچگونهالکترونیکیاسنادامنیتچگونگی تامین
؛شودمیمحققچگونهالکترونیکیاسنادبهدسترسی*
. شودمیانجامطریقیچهبهاسنادپاالیشوتصفیهکارهاي*
)301: 1390خرمشهر،هدایتی(

؟چه باید کرد



اده ار اتوماسیون اداري در چند سال گذشته در ایرانفتکردن اسناد و اسرقمیعلی رغم این که مبحث 
به دلیل تاخیر سواز یک .و عملی مواجه می باشدنظريعاد آن با مشکل مطرح شده است اما در تمامی اب

هاي پویشگر و به علت گرانی دستگاهبا تاخیري چندساله مواجه بوده وکردن اسنادرقمیها، در کار
کردن به عنوانرقمیدر نهایت هم فرآیند. اسکن اسناد این امر به کندي صورت می گیردباالي هزینه 

می باشد ر جامعهگذاري بپشتیبان اسناد محسوب و به مرحله غایی آن که تاثیره نسخهفرایند تهی
کارهاي اتوماسیون داري با توجه به اهداف و ساختارهاي وسازدیگرسوياز . اندیشیده نمی شود

و متاسفانه با توجه به عدم کاربرد دارندآرشیوي طراحی نشده و براي حل مشکالت جاري و نامه نگاري 
.علمی گرایی غالب شده استسلیقه گرایی بر،دستورالعمل هاي مدون براي ساخت این نرم افزارهاوجود

نرم افزار جامع اتوماسیون اداري در کلیه زیرمجموعه برخی از سازمان هاي بزرگ به علت استفاده ازدر 
مطرح نمی وجود داردکوچک ترها برخی از نگرانی هایی که درباره اتوماسیون اداري در سازمان هاي 

امر نگهداري ،با راه اندازي دیتا سنتراین سازمان هابرخی از در تالش شده است به ویژه که .باشد
نحوه سازماندهی و نگهداري اسناد در راجع بهپیشینه اسناد به خوبی انجام شود اما هنوز برخی نگرانی ها 

امید است در آینده با .وجود دارددر این مراکز نها میزان امنیت این سرورها و آینده آسرورهاي مرکزي،
.این نگرانی ها کمرنگ گرددیکز اسناد در مدیریت اسناد الکترونیکافعال شدن نقش مر
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