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هدف از انجام این پژوهش -که به شیوه پی�یش توصیفی انجام 

طریق  از  ایران،  در  آرشیوها  ارزشیابی  وضعیت  بهبود  شده- 

بررسی فرایند ارزشیابی در معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و 

کتابخانه ملی ایران (آرشیو ملی ایران) و بخش آرشیو کتابخانه و 

آرشیو کانادا (آرشیو ملی کانادا) است. فعالیت ارزشیابی، در دو 

بخش فرایند ارزشیابی و معیارهای ارزشیابی، مورد بررسی قرار 

گرفته است. فرایند ارزشیابی آرشیو ملی ایران با درصد فراوانی 

۳۰/۸۰، در قیاس با آرشیو ملی کانادا با در صد فراوانی ۸۴ ، 

وضعیت مطلوبی ندارد. 

عملکردی،  تحلیل  شاخص  در  ارزشیابی  معیارهای  مورد  در 

آرشیو ملی ایران با درصد فراوانی ۳۳، در سنجش با آرشیو ملی 

کانادا با در صد فراوانی ۱۰۰، وضعیت مطلوبی ندارد. در مورد 

معیارهای ارزشیابی در شاخص تحلیل محتوا، هر دو سازمان با 

داش£ ¢امی موارد، در سطح مطلوبی قرار دارند.

كلیدواژه ها 
 ارزشیابی سوابق/ سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران/ کتابخانه و آرشیو کانادا/ راهبرد جدول بندی

 و سیاهه برداری/ ارزشیابی کالن.
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مریم رشیف نوبری 1؛ دکرت سعید رضائی رشیف آبادی 2؛ دکرت فریربز خرسوی3

مقدمه

 سه وظيفة اساسى آرشيو، جمع آورى، نگهدارى و ايجاد دسترسى به اسناد است. اولين 
چالشى كه آرشيو ها با آن روبه رو هستند، انتخاب اسناد است. ارزشيابى4 ، در واقع نوعى 
انتخاب با توجه به ارزش هاى مالى، ادارى و آرشيوى اسناد، به منظور نگهدارى دائمى آن 
هاست كه با توجه به حجم روزافزون اسناد كاغذى و رقمى، امرى اجتناب ناپذير شده 
است. واژه  نامة آرشيوداران آمريكا5 ، ارزشيابى را به عنوان فرايند شناسائى مواد ارائه شده به 
آرشيو -كه داراى ارزش مناسبى هستند- تعريف كرده است. تعريف دومى هم براى اين 
اصطالح آمده است: " ارزشيابى، فرايند تعيين مدت زمان نگهدارى اسناد، براساس نيازهاى 
قانونى و استفادة جارى و بالقوه شان است"( پيرس – موسز6 ، 2005). اگرچه اين واژه 
نامه، تعيين ارزش پولى را به عنوان هدف ديگر ارزشيابى مطرح ساخته، اما اين مفهوم در 

اين مطالعه استفاده نشده است. 
با فراهم آمدن مدارك و اطالعات دربارة تعامل افراد و سازمان ها در جامعه، سند 

مطالعۀ تطبیقی شیوۀ ارزشیابی

به کار رفتۀ در آرشیو ملی ایران و کانادا 
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نقش مهمى ايفا مى كند و ساز وكارى فراهم مى آورد كه به كمك آن، افراد، سازمان ها، 
دولت ها و جامعه، مى توانند در زمينة فعاليت هايشان پاسخگو باشند. بنابراين مسئوليت 
مديريت اسناد(پيشينه ها)، موضوع با اهميتى است. جامعه، مسئوليت انتخاب و نگهدارى 

اسناد داراى ارزش دائمى را، به آرشيوداران سپرده است.(مارشال1 ،2006)
ارزشيابى، مسئوليت سنگين اجتماعى را به آرشيوداران واگذار كرده است. آرشيودار كه  
سوابق را ارزشيابى مى كند، در واقع از ميراث مكتوب امروز، آينده اى را مى سازد كه آن 
را، نسل آينده مورد مطالعه قرار خواهد داد. آرشيوداران، تصميم مى گيرند چه چيزى را 
بايد فراموش كرد و چه چيزى را نبايد از ياد برد، كى در آينده در جامعه مطرح باشد و چه 

كسى مطرح نباشد. بنابراين، ارزشيابى فعاليت اصلى آرشيوداران  است.(كوك2 ،2004)

بیان مسئله
در دهة 1990 به علت افزايش حجم فعاليت ها، ناكامى ارزشيابى سوابق در نظام هاى 
الكترونيكى و حجم بيش از اندازة اسناد معرفى شده به عنوان اسناد دائمى، پاره اى از 
كشورها، از كاربرد راهبرد جدول بندى و سياهه بردارى3  -كه مورد استفادة سازمان اسناد و 
كتابخانة ملى ايران است- دلسرد شدند. تحقيقات بسيارى در مورد عامل هاى اين ناكامى 
انجام گرفت و براى رفع آن، راهبرد هاى مختلفى ارائه شد و هريك از اين راهبردها، به 
نحوى در صدد رفع آن كاستى ها برآمد. مهم ترين راهبرد هائى كه اكنون مورد استفاده قرار 

مى گيرند، بر ساختار يا وظايف سازمان توليد كننده تمركز دارد.
در كشورهائى كه هم اكنون از شيوة جدول بندى و سياهه  بردارى استفاده مى كنند 
مخصوصاً امريكا، تالش هاى بسيارى براى اصالح آن انجام گرفته است و مطالعاتى در 
مورد پذيرش ديگر شيوه هاى ارزشيابى مانند راهبرد ثبت اسناد4  و ارزشيابى كالن5  به عمل 
آمده است. با تغيير در جهان اسناد و تغييرات صورت گرفته در شيوه هاى ارزشيابى، شيوة 
جدول بندى و سياهه بردارى، بدون هيچ تغيير و اصالحى در سازمان اسناد و كتابخانة 
ملى ايران به كار گرفته مى شود. براى نشان دادن شيوة ارزشيابى كه بتواند ضعف هاى اين 
روش را مشخص و تاحدودى برطرف سازد، شيوه  اي انتخاب گرديده كه عوامل دوگانة 
مطرح شده در باال(ساختار و وظايف ) را در برداشته باشد و شيوة ارزشيابى كالن كتابخانه 

و آرشيو كانادا6 ، مورد مناسبى به نظر آمد. پرسش هاى پژوهش حاضر، از اين قرارند:
1. فرايند ارزشيابى سوابق، در آرشيو ملى ايران چگونه است؟
2. فرايند ارزشيابى سوابق، در آرشيو ملى كانادا چگونه است؟

3. ميزان همگوئى ها و ناهمگوئى هاى هر دو شيوه، چگونه است؟

1. Marshall

2.Cook

3.Inventory and Scheduling

 Strategy.

4. Documentation Strategy. 

5. macroappraisal. 

6.Library and Archives Canada.
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مروری بر ادبیات و پیشینۀ پژوهش
تا آن جا كه اين نويسندگان اطالع دارند، در ايران پژوهشى در زمينة ارزشيابى اسناد 
آرشيوى صورت نگرفته است. در خارج از كشور در مورد جنبه هاى مختلف اين موضوع، 
پژوهش هاى بسيارى انجام گرفته كه در اين جا از برخى از اين پژوهش ها ياد مى شود.

مارشال(2006)، پايان نامة خود را تحت عنوان"مسئوليت پذيرى در امحا" ،  نوشت. 
او، در اين پايان  نامه از طريق مطالعة موردى تطبيقى واحدهاى تصميم گير در امر امحا در 
مديريت اسناد آرشيو ملى اياالت متحدة آمريكا ، كتابخانه و آرشيو كانادا و آرشيو ملى 
استراليا ، ارتباط ميان سندهاى ارزشيابى شده و پاسخگوئى آرشيوى را بررسى كرده است. 
اين پژوهش، چگونگى ثبت ارزشيابى را در هر سه مؤسسة يادشده، به طور كامل توصيف 
كرده است. با استفاده از تحليل محتواى اسناد ارزشيابى شده و مصاحبه با آرشيوداران  آرشيو 
ملى اياالت متحدة آمريكا، كتابخانه و آرشيو كانادا، و آرشيو ملى استراليا، اسناد ارزشيابى شده 
را مورد بررسى قرار داده است. همچنين، به ارزيابي ديدگاه آرشيوداران در زمينة عناصر 
اسناد ارزشيابي پاسخگو پرداخته است. اين تحليل تطبيقى، شيوه نامه اى مقدماتى براى 
اسناد ارزشيابى پاسخگو توليد كرده است كه نقطة آغازى در تحقيقات بعدى، در زمينة 

پاسخگوئى آرشيوى براى اين وظيفة اصلى حرفه است.
 ودلى1 (2006)، پايان نامة خود را تحت عنوان "راهبرد ارزشيابى براى سوابق بوستان 
(پارك) هاى ايالت اونتاريو- مطالعة موردى بوستان الگونيك"2 ، نوشت. براى تعيين 
بهترين شيوة ارزشيابى سوابق محيطى، چندين روش و نظرية ارزشيابى را مورد بررسى 
قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه بهترين شيوة ارزشيابى سوابق توليدى در خالل فعاليت ها 
و وظايف رسمى بوستان الگونيك، ارزشيابى كالن است. با اين وجود، بوستان با سازمان 
هاى گوناگونى همكارى دارد كه اسناد داراى ارزش آرشيوى توليد مى كنند. او، به اين 
نتيجه رسيد كه، براى اين دسته از اسناد، ممكن است عناصرى از  ديگر شيوه هاى ارزشيابى 
آرشيوى مانند ارزشيابى كالن، شيوة مينه سوتا و راهبرد ثبت اسناد مفيد باشد. اين شيوة 
تركيبى، براى اطمينان از نگهدارى اطالعات محيطى مهم و به تبع آن، محيط موثرتر 

است.
كنت 3 (2006)، در پايان نامه اش با عنوان"تجديدنظر دربارة ارزشيابى آرشيوى: 
ارزشيابى كالن، فناورى اى براى شهرها"4 ، نظريه ها و فعاليت هاى آرشيوى را به عنوان 
فناورى، مورد بررسى قرار داده است. بويژه بر فعاليت ارزشيابى آرشيوها تأكيد دارد و 
تكامل تفكر نوين را در مورد ايجاد ارزش آرشيوى و عملكرد ارزشيابى در كشورهاى 
انگليسى زبان، بررسى كرده و در پي آن است كه پويائى ارزشيابى را در قالب مفهوم 

.Woodley .1

Natural Memory:an Appraisal.2 

Strategy for Ontario Provincial 

Park Record. Algonquin Park as 

a Case Study.

.kent .3

Rethinking Archival Appraisal:.4

 Macroappraisal as a Technology 

for Cities.
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فرانكلين از فناورى درك كند. همچنين پايان نامه، اين فرضيه را بررسى كرده كه مفهوم 
و كاركرد كانادا از ارزشيابى كالن، فناورى مناسبى براى حفظ و تقويت جامعة آزاد است. 
همچنين بر شهرها، در نقش موتورهاى زندگى فرهنگى و اقتصادى تأكيد دارد و طى 
مطالعه اي موردى از آرشيو شهر وينى پيچ، آرشيو، نظام نگهدارى، تأسيس، رشد، افول و 
نوسازى يك شهر نوين كانادائى را مورد بررسى قرار داده است. اين پايان نامه، ارزشيابى 
كالن را درون مجموعة شهرى مورد توجه قرار داده و به اين نتيجه رسيده كه در بافت 
اقتصادى، اجتماعى و سياسى امروزى، ارزشيابى كالن براى بازنگرى دربارة آيندة شهرها، 

بيش تر از گذشته، فناورى مؤثرترى است.
وارسابا1 (2006)، پايان نامه اش را تحت عنوان "نظرية سازمانى، فرهنگ سازمانى و 
شيوة جديد ارزشيابى آرشيوى " 2، به نگارش درآورد. او در اين پايان نامه، براى توسعة 
راهكار بهتر در ارزشيابى اسناد ناشى از فعاليت هاى سازمان هاى پيچيدة امروزى، ارتباط 
ميان نظرية سازمانى و نظرية ارزشيابى آرشيوى را مورد بررسى قرار داده است. بخشى از 
پايان نامه، چگونگى تغيير كيفى سازمان ها ي سنتى و نوين سده هاى نوزدهم و بيستم را تا 
عصر حاضر، بررسى كرده است. بخش ديگر، مفهوم ارزشيابى آرشيوى را از اين ديدگاه 
مورد بررسى قرار داده كه كداميك از وظايف سازمانى و چگونه باعث توليد و استفاده از 
اسناد مى شوند و به اين نتيجه رسيده كه آرشيوداران، ناگريز نيستند فعاليت هاى سازمان ها 
را تحت نظر داشته باشند و متقابًال براى واكنش آماده باشند و براى هدايت فرايند ايجاد 
و نگهدارى اسناد فعال باشند. تغيير ساختار، وظايف، فرهنگ و مديريت سازمان ها، تأثير 
مستقيمى بر چرائي و چگونگي  ايجاد اسناد دارد. بنابراين، زمينه را براى ارزشيابى نسبى 
سوابق فراهم مى آورد و سازمان ها و آرشيوداران آينده را ناچار مى سازد كه براى انطباق 

با اين تغيير موقعيت ها، تصميم هاى ضرورى بگيرند.

روش پژوهش

دراين پژوهش، از دو روش استفاده شده است: الف- روش مطالعة كتابخانه اى: از آن جا 
كه سياهة وارسى استانداردى در زمينة ارزشيابى آرشيوى اسناد وجود نداشت، با استفاده 
از اين روش، سياهة وارسى طراحى شد كه شامل دو بخش است: بخش اول، مربوط به 
فرايند ارزشيابى و بخش دوم، مربوط به معيارهاى ارزشيابى است. ب- روش پيمايش 
تطبيقى: هدف پيمايش تطبيقى يا مقايسه اى، سنجش دو يا چند محيط پژوهشى بر پاية 
ضوابط و نشان دادن نقاط قوت و ضعف اين نوع محيط هاست (كومار،1374). با توجه 

1. Wrsaba.

2.Organization Æeory 

,Organization Culture, and the 

New Archival Appraisal.
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به اين كه بيش ترين اسناد آرشيوى را اسناد دولتى تشكيل مى دهند، در اين مطالعه، بر اين 
دسته از اسناد تأكيد شده  است.

تحلیل یافته ها
سؤال اول:  فرایند ارزشیابی سوابق در آرشیو ملی ایران، چگونه است؟

شيوة ارزشيابى به كار رفته در ايران، جدول بندى و سياهة اسناد است كه شامل بررسى دقيق 
و توصيف همة سوابق ايجاد شده در هر سازمان يا يكى از واحدهايش است. سياهة سوابق، 
در برنامة مديريت اسناد سازمان ها، اولين مرحلة ضرورى است كه براى تهية جدول امحا 
و نگهدارى، اطالعات با ارزشى فراهم مى آورد و شامل ارزيابى حجم سوابق، شناسائى 
رديف هاى سوابق،  شناسائى ارزش اسناد( قانونى، مالى، ادارى و تاريخى)، شناسائى اسناد 
ضرورى، محرمانه و منسوخ، ايجاد دوره هاى نگهدارى و امحاى معقول، شناسائى نيازهاى 
ذخيره سازى سوابق جارى و راكد، افزايش آگاهى كاركنان از اهميت مديريت اسناد، تعيين 
نيازهاى سازمان ها براى خودكارسازى و ريزفيلم و فرآهم آورى،مى باشد(دفتر وزير امور 
خارجه،دفتر مديريت اسناد،2007، ص1). به محض اطالع از موجودى سوابق سازمان ها، 
مرحلة بعدى، اين است كه تصميم بگيريم رديف سوابق بايد چه مدت  قبل از امحا در 
سازمان نگهدارى شود. براى انجام اين كار، بايد كاربرد فعلى و آتى سوابق سازمان تعيين 
شود. به طور كلى، سوابق تا زماني بايد در ادارات نگهدارى شوند كه براى تأمين اهداف 
مالى، قانونى و ادارى سازمان الزم باشند. هنگامى كه براى تأمين اين اهداف نيازى به 
سوابق نباشد، بايد تعيين تكليف شوند يعنى امحا شوند يا به مركز اسناد منتقل گردند و يا 
به آرشيو ملى واگذار شوند(دفتر وزير امور خارجه،دفتر مديريت اسناد،2007). براى برنامة 
مديريت اسناد، جداول امحا و نگهدارى ضرورى است كه شامل جدول هاى عمومى1  و 
اختصاصى2  است. جدول هاى عمومى، براى سوابقى كه در بسيارى از دستگاه هاى دولتى 
جنبة مشترك دارند، طراحى مى شود و جدول ها ى اختصاصى، براى پيشينه هائى است 
كه ويژة سازمان خاصى مى باشد. جدول بندى اسناد سازمان ها، از طريق تحليل جامع و 
ارزشيابى توسعه مى يابد. جمع آورى اطالعات شامل سياهه هاى تكميل شده، قوانين و 
مقررات مورد استفاده و بررسى ادارات داخلى مى باشد. جدول امحا و نگهدارى اسناد، 
چرخة حيات رديف سابقه و سرانجام زمان امحاى ورق و انتقال سند را به آرشيو مشخص 
مى كند. قبل از امحاى هرگونه ورق، بايد جداول امحا و نگهدارى، به تصويب مقام هاى 
ذيصالح برسد. اگر اطالعات جمع آورى شده با وظايف و محتويات جدول هاى عمومى 

General Records Retention.1 

Schedules.

SpeciÉc Records Retention.2 

Schedules.
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همخوانى نداشته باشد، احتمال دارد كه سوابق فقط مختص آن سازمان باشد و براى 
توصيف آن ها، جدول زمان بندى اختصاصى ضرورى باشد و بايد دورة نگهدارى پيشنهاد 

داده شود.(دفتر وزير امور خارجه،دفتر مديريت اسناد،2007، 13-11)
در نظريه و اغلب در عمل، سوابق جارى بسرعت انتقال مى يابند و اسناد مهم بسرعت 
شناسائى مى شوند و در چنبرة جدول بندى قرار مى گيرند. پس از آن كه تصميم هاى ساده 
گرفته شد، مى توان  منابع را بر تصميم هاى ارزشيابى متمركز كرد. استفاده از جدول بندى 
عمومى -كه سوابق مشترك بسيارى از سازمان ها را در بر مى گيرد- اغلب به طور ساده 
در فرايند جدول بندى و سياهه بردارى به كار مى رود. اين روش، در نيمة آخر قرن بيستم 
به طور گسترده در اياالت متحده فراگير شد. تمركز اولية ارزشيابى بر اسناد است. سوابق 
به عنوان فرآورده هاى عينى ادارى و عملكردها، ارزيابى مى شوند. يكى از پيش شرط هاى 
تشكيالت امريكائى، اين است كه كاركنان سازمان ها، نه كاركنان آرشيو، مسئوليت اولية 
هدايت سياهه ها و آماده كردن جدول پيشنهادى را بر عهده دارند. آن گاه جدول پيشنهادى 
بررسى و در صورت لزوم، اصالح مى شود و برحسب موجودى آرشيوى تصويب مى گردد. 
در طول بررسى آرشيوى، ارزشيابى پيشينه هاي بالقوه ارزشمند صورت مى گيرد و تصميم 
نهائى ارزشيابى گرفته مى شود. راهبرد جدول زمان بندى و سياهه بردارى، نقاط ضعف 
متعدد دارد. اوأل، نيازمند فعاليت هاى زيادى با ميزان انبوهي از اسناد و تغييرات مداوم 
نظام هاى نگهدارى است. معموأل چون ارزشيابى بعد از درخواست يا پيشنهاد جدول 
زمان بندى از سازمان ها رخ مى دهد، با مجموعة حجيمى از اولويت ها روبه رو مى شود 
و رابطة ميان سازمان هاى جداگانه و سوابقشان ناديده گرفته مى شود. آرشيودار، تا حد 
زيادى به كيفيت اطالعات توصيفى دريافت شده از دستگاه ها وابسته مى باشد. البته مزيت 
راهبردى خيلى مهم اين شيوه، اين است كه كاركنان سازمان ها اطالعات بسيارى گردآورى 

مى كنند.(ايكا، كارگروه ارزشيابى،2005)

سؤال دوم:  فرایند ارزشیابی سوابق در آرشیو ملی کانادا، چگونه است؟
نظرية ارزشيابى كالن را، اولين بار در سال 1991 در مطالعة برنامة مديريت آرشيو و 
اسناد 1(RAMP)، با هدف ارائة شيوه نامه اى براى آرشيوداران در امر ارزشيابى اسناد حاوى 
اطالعات شخصى،كوك مطرح كرد (ايستود2 ،2007).ارزشيابى در كتابخانه و آرشيو كانادا، 
فرايندى عميقاً پژوهشى است كه با "روش  شناسى ارزشيابى: ارزشيابى كالن و تحليل 
عملكردى– بخش الف: مفاهيم و نظريه"3  و " روش شناسى ارزشيابى: ارزشيابى كالن 
وتحليل كاركردى – بخش ب :راهنماى اجراى ارزشيابى آرشيوى سوابق دولتى"4  هدايت 

1. Records and Archives 

Management Program.

2. Eastwood.

3.Appraisal Methodology:   

Macroappraisal and Functional 

Analysis-PartA :Concept and 

Æeory.

4. Appraisal Methodology: 

Macroappraisal and Functional 

Analysis-PartB: Guidelines 

for Performing an Archival 

Appraisal of Government 

Records.
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مى شود(كوك،2000ب). روش شناسى ارزشيابى كالن، ابزارى براى كمك به آرشيودار در 
زمينة يافتن ارزش اجتماعى پيشينه هاي دولتى و شيوه نامه اى براى اجراى نظرية ارزشيابى 
كالن است. دورنماى اصلى ارزشيابى كالن، اين است كه براى موجه ساختن تصميم 
ارزشيابى و به منظور يافتن بهترين سندهاى دولتى، آرشيوداران ملزم به بررسى عميق 
وظايف و ساختار سازمان هاى دولتى و تأثيرشان بر زندگى مردم كاناداست. آرشيوداران 
ارزشياب، براى ارزشيابى سوابق، وظايف، ساختار و اختيارات سازمان ها را بررسى مى كنند 
و تأثير اين وظايف را بر زندگى شهروندان كانادائى، مورد توجه قرار مى دهند. هدف از 
فعاليت ارزشيابى، اين است كه تعيين كند كدام واحد، از مهم ترين وظايف سازمان، مداركى 
توليد مى كند و ديگر آن كه تعيين كند آيا اين واحدها در درون دولت كانادا براى آن وظيفه   
OPI 1هستند يا OCI 2؟ بخش الف، ارزشيابى كالن و تحليل كاركردى OPI را، به صورت 

موجوديتى ادارى، درون دولت كه به واسطة قانون، منحصراً  زير تعريف كرده است:" 
براى ايجاد خط مشى، تصميم گيرى و ارائة برنامه يا خدمات به جامعة كانادا، مسئول و 
پاسخگوست و محلى براى يافتن بهترين اسناد آرشيوى مى باشد". OCI، واحدى است كه 
سوابقش مى بايد همراه پيشينه هاي توليد شده در OPI، براى آن وظيفه نگهدارى  شود تا 
اطمينان حاصل گردد كه كتابخانه و آرشيو كانادا، مدارك كافى و مناسب از وظيفة يادشده 

به دست آورده است." (كوك،2000الف)
در نظرية ارزشيابى كالن، بهترين مدارك از وظايف دولتى، در OPI وجود دارد و 
كتابخانه و آرشيو كانادا، بايد مدارك آرشيوي الزم را از اين مراكز به دست آورد و  هنگامى 
كه براى ثبت كامل هر وظيفه مدارك اضافى الزم باشد، آن را با اسناد OCI تكميل كند. 
بنابراين، متغير مهم در هدايت پژوهش در هر سازمان، اين است كه آيا واحدهايش براي 
انجام آن وظيفه OPI  است يا OCI ؟ در بيش تر موارد، سوابق توليد شده در OPI، مدارك 

مناسبى فراهم مي آورد.
همچنين آرشيوداران، بايد تعيين كنند كه سوابق OCI  براى روشن ترساختن وظايف 
با كاركنان  اصلى سازمان ها الزم است گردآورى شود. آرشيوداران، براساس مصاحبه 
سازمان ها و مطالعة مدارك اوليه و آثار جانبى، دربارة وظايف ، ساختار و  اختيارات سازمان 
ها و محيط نگهدارى سوابق، اطالعات با ارزشى جمع آورى مى كنند. اين اطالعات، در 
پرونده اى گردآورى مى شود تا آرشيوداران ارزشياب، براى توليد گزارش ارزشيابى آرشيوى 

از آن ها استفاده كنند.(كوك،2000الف)
برخالف شيوة ناپيوستة گذشتة آرشيو ملى، روش ارزشيابى كالن، طرح ريزى شده، 
منظم، باال به پائين3، وظيفه گرا و پژوهش پايه است. در شكلى متفاوت با شيوه هاى سنتى 

OÊce  of  Primary Interest .1

OÊce of Collateral Interest .2

Top-Down .3
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-كه اغلب بر ارزشيابى سوابق در سطوح پائين تمركز دارد- روش شناسى ارزشيابى كالن، 
بر تحليل عملكردى1  باال به پائين تأكيد دارد. با تحليل اهداف عملياتى يا وظايف اجتماعى 
وسيع هر سازمان دولتى، در سطح كالن آغاز مى شود. آن گاه به تحليل ساختارهاى ادارى، 
وظايف فرعى، فرايندهاى شغلى درون مؤسسه و تحليل نظام هاى اطالعاتى مى پردازد 
كه سوابق را در اين فرايندها توليد و سازماندهى مى كنند، و سرانجام براى بررسى فرضية 
ارزشيابى كالن و شناسائى ديگر ارزش هاى سوابق، در نمونه اى كوچك، خود سوابق را 

مورد بررسى قرار مى دهد.
ارزشيابى كالن، همانند ديگر شيوه ها نقاط قوت و ضعف خودش را دارد. اوالً، يكى 
از نقاط قوت اين الگو، وابستگى اش به پژوهش جامع است و در عين حال، نقطة ضعف 
آن هم محسوب مى شود. زيرا چنين پژوهشى، نيازمند صرف وقت و ديگر منابع است.

(ايكا، كارگروه ارزشيابى،2005)

 سؤال سوم: میزان ه�نندی ها و ناه�نندی های هر دو شیوه، چگونه است؟
براى مشخص ساختن ميزان انطباق و تمايز اين دو شيوه، پژوهشگران، سياهة وارسى را 
در دو بخش ويژگى هاى فرايند ارزشيابى و معيارهاى ارزشيابى شامل تحليل عملكردى 

و تحليل محتوا طراحى كردند.

الف- ویژگی های فرایند ارزشیابی

براى سنجش فرايند ارزشيابى، معيارهاى الگوي نظري، گردآورندة اطالعات، شيوه ، سامانة 

ثبت ارزشيابى، اولويت بندي سازمان ها ، بررسي ساختار و وظايف، طرح جامع براي 

ارزشيابي سوابق كاغذي و الكترونيكي، جامعيت اسناد و مدارك قانوني براي ارزشيابي، 

ارزشيابي سوابق هر سازمان به طور همزمان و جامعيت گزارش ارزشيابي، شفافيت و 

پاسخگو بودن مدارك ارزشيابى، نقش سازمان توليد كننده در تأييد امحاى اوراق، براي هر 

دو سازمان، مورد بررسي قرار گرفته است.

ب- معیارهای ارزشیابی

۱. معیارهای ارزشیابی : تحلیل عملکردی
در مورد شاخص تحليل عملكردي از معيارهاي ارزشيابي، 6 ويژگي بررسي وظايف  1. Functional Analysis.
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 سازمان اسناد و کتابخانۀ ملى

ايران
کتابخانه و آرشيو کانادا

 ارزشيابى اهميت سابقه، مطابق مدل نظرى خاصى

 صورت مى گÍد؟

++

بررسی مورد  سوابق  کنندگان  تولید  ارزشیابی،   برای 

قرار می گیرند؟

-+

+-سامانه ای ماشینی  براى ثبت ارزشيابى دارند؟

عهدۂ بر  ارزشيابى،  براى  اوليه  اطالعات   گردآوري 

آرشيودار است؟

-+

+-براي ارزشيابى، از شیوۂ منفعل  استفاده مي کنند؟

 شیوۂ ارزشیابی مورد استفاده، کل سوابق هر سازمان

را تحت پوشش قرار می دهد؟

-+

بندى اولويت  سازمان ها   ، سوابق  ارزشيابى  براي    

شده اند؟

-+

 در ارزشيابى، ساختار و وظايف سازمان توليدکننده

مورد بررسى قرار مى گÍد؟

-+

و کاغذى  سوابق  ارزشيابى  براى  جامعى   طرح 

الکرتونيکى دارند؟

-+

 اسناد و مدارک  قانونى الزم براى ارزشيابى، به طور

نظرى و عملى از جامعيت برخوردار مى باشند؟

-+

اوراق امحای  مجوز  تأیید  در  کننده،  تولید   سازمان 

نقشی بر عهده دارد؟

+-

+-گزارش ارزشیابی، از جامعیت برخوردار است؟

++ مدارک ارزشیابی، شفاف و پاسخگوست؟

فراوانی
۴

٪۳۰/۸۰

۱۱

٪۸۴

جدول۱
ویژگی های فرایند ارزشیابی

سازمان، تعيين مهم ترين و اصلي ترين وظايف سازمان، تعيين واحدهائي كه سوابق مربوط 
به اين وظايف را توليد مي كنند، بررسي ساختار سازماني و توجه به موقعيت واحد توليد 
كننده در سلسله مراتب اداري، شناسائي اسنادي كه بايد قانوناً نگهداري شوند و  شناسائي 

اسنادي كه قانون آن ها را محرمانه اعالم كرد، مورد بررسي قرار گرفته اند.
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معيار هاى ارزشيابى
 سازمان اسناد و کتابخانۀ

ملى ايران
کتابخانه و آرشيو کانادا

تحليل  عملکردى

+-وظایف سازمان، مورد بررسی قرار می گیرد؟

+-مهم ترین و اصلی ترین وظایف سازمان، تعیین می شود؟

واحدهائی که اسناد مربوط به این وظایف را تولید 

می کنند، تعیین می شوند؟
-+

در کننده،  تولید  واحد  موقعیت  و  سازمانی   ساختار 

سلسله مراتب اداری مورد بررسی قرار می گیرد؟
-+

++اسنادی که باید قانوناً نگهداری گردند، شناسائی می شوند؟

سوابقی را که قانون محرمانه اعالم کرده، شناسائی

 می شوند؟
++

فراوانی

فراوانی نسبی

۲

٪۳۳

۶

٪۱۰۰
جدول۲
معيار ارزشيابى: تحليل عملکردى

معیار ارزشیابی: تحلیل محتوا
معيار تحليل محتوا، شامل دو عنصر ارزش استنادي و ارزش اطالعاتي است. ارزش 
استنادي، در 2 ويژگي نگهدارى منابع اصلى به جاى منابع ثانوى و ثبت كامل وظايف، 

سياست ها ، ساختار و فعاليت هاى سازمان، مورد بررسى قرار گرفته است. 
ارزش اطالعاتي در 4 ويژگي، آيا سند شامل اطالعاتي دربارة فرد، حادثه، موضوع 
و گرايشى تاثيرگذار در تاريخ مي باشد؟ اهميت سياست ها يا فعاليت هاي توصيف شده 
و اطالعات سند، ديدگاه هائي را فراهم مي كند كه در اسناد موجود در آرشيو ثبت نشده 
باشد؟ اسناد، اطالعات ديگر سندهاى موجود در آرشيو را كامل مي كند؟ مورد بررسي قرار 

گرفته اند؟

مطالعۀ  تطبيقى
الگوى نظرى: 

به طوركلي، اهميت هر سند مطابق دو الگوي نظري توسعه يافته در قرن بيستم تعيين مي شود:
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 سازمان اسناد و کتابخانۀمعيارهاى ارزشيابی

ملى ایران

کتابخانه و آرشيو کانادا
تحليل محتوا

ش استنادى
ارز

 وظایف، سیاست  ها، ساختار و فعالیت های سازمان، بخوبی

++در سوابق ثبت شده است؟

 به جای منابع ثانوی - تا آن جا که امکان دارد- منابع اصلی

++نگهداری می شود؟

ش اطالعاتى
ارز

 سند، شامل اطالعاتی درباره فرد، حادثه، موضوع و گرایش

++تأثیرگذار در تاریخ است؟

اهمیت دارای  توصیف شده،  فعالیت های  یا  سیاست ها    

هستند؟
++

 اطالعات سابقه، دیدگاه هائی را فراهم می کند که در اسناد

++موجود در آرشیو ثبت نشده باشد؟

 اسناد، اطالعات دیگر سندهای موجود در آرشیو را کامل

می کنند؟
++

فراوانی

فراوانی نسبی

۶

٪۱۰۰

۶

٪۱۰۰

جدول۳
معيار ارزشيابى: تحليل محتوا

نظرية كاربران و نظرية اجتماعي. نظرية كاربران، ارزش آرشيوي را با استفادة جاري و 
بالقوه از اسناد تعيين مي كند. اين نظريه را، طرفداران شلنبرگ حمايت مي كنند. به دنبال 
تالش براي تعيين ارزش آرشيوي اسناد با پيش بيني نيازهاي تاريخي پژوهشگران آينده، 
آرشيودار به بادنمائي تبديل مي شود كه با تغيير تاريخ حركت مي كند و مجموعة آرشيوي 
گردآوري شده، به جاي دامنة وسيعي از تجربيات بشري، عالقه هاي پژوهشي محدودي 

را منعكس مي سازد.
نظرية ارزشيابى كالن، تمركزي اجتماعي دارد. بر اساس اين فرضيه است كه منبع 
ارزش آرشيوي اسناد، نظريه هاي اهميت ارزش اجتماعي هستند. براساس نظرية اجتماعي، 
آرشيودار در نگهداري حافظه و ميراث جامعه اي كه در آن فعاليت مي كند، نقش اساسي 
برعهده دارد. آرشيوها، بايد ارزش هاي همة نسل ها را منعكس كنند؛ مخصوصاً تصويري 
درست و روزآمد از جامعه به  وجود بياورند. بنابراين ديدگاه و ارزش هاي جامعة معاصر، 
سطوحي از معيارهاي انتخاب را  بوجود مي آورد. زمينه اي كه سند در آن توليد مى شود و 
مورد استفاده قرار مى گيرد، ارزش آن را ايجاد مي كند. بنابراين، هر سند محصولي از تأثير 
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متقابل ميان وظايفي است كه جامعه به سازمان ها واگذار مي كند، ساختار اداري كه اين 
وظايف را انجام مي دهد و شهروندان / كاربران /مشترياني كه ممكن است آشكارباشند يا 

پنهان.(ايستود،2007)

درک حيطۀ سوابق يا حيطۀ توليد کنندگان: 
ارزشيابي، ما را ملزم به درك حيطة سوابق هر سازمان يا حيطة توليدكنندگان آن ها يا هر 
دو مي كند(ايكا، كارگروه ارزشيابى،2005). شيوة جدول بندي و سياهة سوابق، شامل 
بررسي دقيق و توصيف همة پيشينه هاى ايجاد شده در هر سازمان يا يكي از واحدهاي آن 
است و اصوالً بر سوابق تمركز دارد و در واقع، تنها به بعد درك حيطة سوابق هر سازمان 

مي پردازد.
 در شيوة ارزشيابى كالن، به جاي بررسى و ارزيابى سوابق، در ابتدا اهميت نسبي 
وظايف شغلي و در نتيجه، سازماندهي دولت را ارزيابي مي كنند. تصميم دربارة اين كه 
چه چيزي را نگه داريم، براساس اطالعات دربارة وظايف و فرايند نگهدراي اسناد صورت 
مي گيرد. درحقيقت همه يا بيش تر اين فعاليت ها، ممكن است بدون صرف وقت زياد  
براي بررسي خود اسناد فيزيكي صورت گيرد. به طوركلي، وظايف و ساختار نسبت به 
محتواي اسناد از اولويت و اهميت برخوردار است و ارزشيابي، عالوه بر حيطة سوابق هر 

سازمان، حيطة توليد كنندگان سوابق را نيز دربر مي گيرد.

سامانه ای براى ثبت فرايند ارزشيابى: 
در سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، سامانه اى ماشينى براي ثبت فرايند ارزشيابي وجود 
ندارد. همة اطالعات و مدارك مربوط و مجوزها، به صورت فايل هاي كاغذي است كه 
مشكالت فراوانى پديد مي آورد: نامشخص بودن رابطه  در ميان مجوزها، تعيين اين كه 
كداميك از مجوزها هنوز كاربرد دارد و در كدام مؤسسه، وجود فايل هاي متعدد براي 
هر مجوز و اصالحات فراوان براي هر مجوز. با توجه به شمار مجوزهاي صادر شده و 
انواع مختلف آن و با در نظر گرفتن تعداد سازمان ها و واحدهايشان، مشكالت بسيارى 

به وجود مى آيد.
در كشور كانادا، در پاسخ به مشكالت مطرح شده دربارة فايل هاي كاغذي، در 
آوريل 1996 طرح گسترش فهرستى ماشينى، جامع و  دسترس پذير از مجوزهاى موجود 
به وجود آمد. فشارهاي فني، مالي و سازماني، به توليد سامانة نظارت بر مجوز امحاى 
اوراق  RDACS 1به صورت كاربردي از اينترانت انجاميد كه شامل موتور جستجوي تمام متن 

1. Records Disposition 

Authority Control System.
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بود و به پايگاه اطالعاتي مربوط متصل مي شود. RDACS، اين امكان را براي آرشيوداران 
فراهم آورد تا توصيفات مجوز امحاي اوراق را به طور برخط (آنالين) روزآمد كنند. يكي 
از مهم ترين نتايج، آن بود كه به آرشيودار امكان مي داد تا نظرات خود را دربارة مجوز 
امحاي اوراق مطرح كند: شامل پيشنهادهائى براي تغيير  يا هشدارهائى در زمينة كاربردشان. 
بنابراين، نتيجة تجربيات آرشيوداران در طول و بعد از ارزشيابي، وجود خارجي پيدا كرد 
و بدون تأخير و به آساني در درون مؤسسه به اشتراك گذاشته مي شد. در پايان، اطالعات 
مفيدي دربارة هر مجوز به دست مي آمد: كي تصويب شده، به دست چه كساني، كدام 
دستگاه اكنون مسئول كاربرد آن است، اعتبار و كاربردپذيري آن، ميزان ارتباط با ديگر 
مجوزها، نوع و رسانة اسنادي كه پوشش مي دهد، يادداشت ها و هشدارهاي آرشيودار، 
روگرفت(كپي) از مدارك ضروري از قبيل شرايط و ضوابط ، و گزارش ارزشيابي آرشيوي. 
RDACS، هدف هاي متعددي دارد. كارمندان آرشيوهاى منطقه اي -كه در سرتاسر كشور 

حضور دارند- از RDACS به عنوان ابزار مرجع براي تصميم هاى ارزشيابي و براي آگاهي 
از وضعيت جاري مجوزهاي امحاي اوراق استفاده مي كنند و همة كاركنان آرشيو ملي 
كانادا، اكنون در هر محل جغرافيائي يا در هر مكاني در درون سازمان، دسترسي همزمان 
به اطالعات  مجوزهاي امحاي اوراق دارند. اكنون RDACS به صورت اكسترانت براي همة 
دستگاه ها دسترس پذير است و موقعيت مجوزها از  قبيل تفسير، اصالح به كمك مجوز 
ديگر، لغو و غيره، به عنوان بخشي از تاريخچة مجوز، در دسترس است. سامانه، ممكن 
است روگرفت (كپى) از تمامى پيشينه هاى مربوط به هر مجوز يا هر سازمان از قبيل 

پيام نگار (ايميل)، يادداشت و مكاتبه را دربرگيرد. (لوون1  ،2005)

وجود طرحی جامع برای ارزشیابی سوابق کاغذی و الکرتونیکی:
 شيوة ارزشيابي به كار رفته در ايران، متوجه پيشينه هاي كاغذي است و اسناد الكترونيكي را 
دربر نمي گيرد. با توجه به افزايش روزافزون سوابق الكترونيكي و كاربرد آن در بخش هاي 

دولتي و اداري، اين خود معضلي به شمار مي آيد.
شيوة ارزشيابى كالن كانادا، كامًال مستقل از نوع رسانة اسناد است و همة سوابق 
سازمان هاي دولتي تابع قانون كتابخانه و آرشيو كانادا را دربر مي گيرد، شامل: نقشه، فيلم، 

مواد شنيداري و ديداري و پيشينه هاى كاغذي.

اولويت بندى سازمان ها براى ارزشيابى:
Loewen .1كتابخانه و آرشيو كانادا،  براساس تحليل ارزشيابى كالن  از وظايف و ساختار دولت كانادا، 

ر...
ۀ د

رفت
ار 

ه ك
ی ب

ياب
زش

 ار
وۀ

شي
ی 

يق
طب

ۀ ت
لع

طا 
م



۱۲۰

براي امحاي اوراق، برنامة جامع دولتي 1 را توسعه داد و سازمان ها ي دولتي را بين يك تا 
چهار، درجه بندي كرده است. فرض بر اين است  كه سازمان هائي كه در ردة يكم قرار 
دارند، مهم ترين اسناد را از وظايف دولت كانادا توليد مي كنند. بنابراين، ارزشيابي آرشيوي 
بيش تر براي اين سازمان ها ضروري است و سازمان هائي كه در ردة چهار قرار مي گيرند، 
سوابقى را توليد مي كنند  كه براي اهداف آرشيوي ارزش كم تري دارند. بنابراين، ارزشيابي 

آرشيوي براي اين سازمان ها، از فوريت كم تري برخوردار است. (ايستود،2007)
در روش جدول بندي -كه مورد استفادة ايران قرار مي گيرد- به علت اين كه ارزشيابي 
بعد از درخواست يا پيشنهاد جدول زمان بندي واحد هاي توليدكننده رخ مي دهد، با 
مجموعة انبوهي از درخواست ها روبه رو مي شود و آرشيودار، با توجه به ذهنيت خود و 

نه براساس معيارهاي مكتوب، درخواست ها را اولويت بندي مي كند.

شيوه:  
سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، براي ارزشيابي شيوة منفعلي دارد. منتظر مي شود تا 

ارزشيابي بعد از درخواست يا پيشنهاد جدول زمان بندي سازمان ها صورت پذيرد.
كتابخانه و آرشيو كانادا، قبل از پذيرش شيوة ارزشيابى كالن، شيوة منفعلي داشت. اما با 
ظهور راهبرد جديد ارزشيابي، آرشيو ملي كانادا براي شناسائي اسناد داراي ارزش آرشيوي، 
با سازمان ها همكاري بيش تري دارد و همين امر را، از طريق برنامة جامع دولتي توسعه 

داد.

نقش آرشيودار: 
سامانة ارزشيابي ايران، براساس سامانة آمريكائي است. يكي از پيش شرط هاي سامانة 
آمريكائي، اين است كه كاركنان سازمان ها و نه كاركنان آرشيو، مسئوليت اولية هدايت 
سياهه ها و آماده كردن جدول پيشنهادي را برعهده دارند و اطالعات بسياري را كاركنان 

سازمان ها گردآوري مي كنند.
با توجه به اين كه در كتابخانه و آرشيو كانادا اساس ارزشيابى عملكرد پژوهشي است، 
آرشيودار براي اجراي پژوهش و تأييد فرضيه ها، از طريق بررسي قوانين و مقررات، 
مصاحبه با كاركنان، بررسي سامانة نگهداري، بررسي ساختار و وظايف دولت، اطالعات 

بسياري را گردآوري مي كند.

جامعيت مدارک ارزشيابى: 
كتابخانه و آرشيو كانادا، پس از پذيرش ارزشيابى كالن براي ارزشيابي سوابق، مدارك  1. Government wide plan. 
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جامعي را توليد كرد. اين مدارك رسمي، شامل 3 مدرك به هم مرتبط است:"نگهداري 
كه براي ارزشيابي و ايجاد مجوزهاي قانوني براي  حافظة تاريخي و آرشيوي دولت" 
كتابخانه و آرشيو كانادا در زمينة اين فعاليت، داليل منطقي را مطرح مي كند. "روش 
مفاهيم و نظريه" كه  شناسي ارزشيابي: ارزشيابى كالن و  تحليل وظايف. بخش الف: 
پايه هاي نظري راهبرد ارزشيابي كتابخانه و آرشيو كانادا را فراهم مي آورد. "روش شناسي 
ارزشيابي: ارزشيابى كالن و تحليل وظايف، بخش ب: شيوه نامة اجرائي ارزشيابي آرشيوي 
براي اسناد دولتي". عالوه بر اين، در نتيجة فعاليت ارزشيابي، مداركى در سطح سازماني 
توليد مي شود. آرشيوداران در كتابخانه و آرشيو كانادا، دربارة تجربيات شخصي خود در 
زمينة اجرا و اصالح ارزشيابى كالن، منابع متعددي را منتشر كرده اند. اين مشاركت، براي 

جامعة آرشيوي مفيد است و فرصت تازه اى براي بحث دربارة ارزشيابي پديد مي آورد .
در سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، قوانين و دستورالعمل هاى آرشيوى در مجموعة 
قوانين، آئين نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاى مربوط به اسناد ملى گردآورى شده 
است كه شامل آئين نامة تشخيص اوراق زائد و چگونگى امحاى آن ها، آئين نامة نحوة 
بررسى و نقل و انتقال اسناد ملى و آئين نامة نحوة بررسى و نقل و انتقال پرونده هاى 
راكد همراه با فرم ها و دستورالعمل هاى مربوط است. اين مدارك، اطالعات جامعى 
ارزشيابى سوابق فراهم نمى آورد و داراي اطالعات مختصري در زمينة نحوة  دربارة 
پركردن اطالعات مورد نياز در فرم هاست. مدارك موجود براي ارزشيابي در ايران، از 
لحاظ نظري با ضعف بسيار شديدي مواجه است و عمًال مورد توجه قرار نگرفته است. 
از لحاظ عملي نيز، بسيار مختصر و همان طور كه از نامشان پيداست، به صورت آئين نامه 
و دستورالعمل هائي براي پركردن فرم هاست و به طور جزئي و عميق، به فرايند ارزشيابي 

نپرداخته است.

مسئول تأييد کننده: 
محصول نهائي ارزشيابي، مجوز امحاي اوراق است كه براي سازمان ها ي دولتي حق امحاي 
اوراق را به وجود مي آورد. در كتابخانه و آرشيو كانادا، اين مجوزها بايد به تأييد كتابداران 
و آرشيوداران كانادا برسد. در كشور كانادا، نه تنها مجوز امحاي اوراق به تأييد و امضاي 
سازمان هاي دولتي نمي رسد، بلكه بايد شرايط انتقال اسناد آرشيوي به تأييد هر دو طرف 

برسد.
در سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، مجوز امحاي اوراق در طي مراحل اوليه، به 
تأييد و امضاي برخي از مقام هاى ارشد دستگاه هاي دولتي و در مرحلة نهائي، به تأييد 
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شوراي اسناد ملي مي رسد كه تنها مرجع قانوني براي اين امر مي باشد.

تحت پوشش قرار دادن همۀ اسناد توليدشده در سازمان: 
در سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، مجوزهاي امحا، فقط امحاي آن دسته از سوابق 
را فراهم مي آورد كه در جدول بندي موجود باشد و همة پيشينه هاى سازمان را دربر 

نمى گيرد.
در كتابخانه و آرشيو كانادا -كه شيوة عملكردي را پذيرفته است- مجوزهاي امحاي 
اوراق، اجازة امحاي سوابق توليد شدة ناشى از وظايف سازمان را فراهم مي آورد كه اين 
وظايف، در مجوزها توصيف شده است. به طور مطلوب، مجوزهاي صادرة كتابخانه و 

آرشيو كانادا،تمامي وظايف هر سازمان را پوشش مي دهد.

جامعيت گزارش ارزشيابى : 
از زمان پذيرش ارزشيابى كالن در كتابخانه و آرشيو كانادا، بر نوشتن گزارش ارزشيابي 
انتخاب مي انجامد- تأكيد  آرشيوي -كه بازتابندة فرايند پژوهشي است و به تصميم 
بسياري شده است. اين گزارش، به بررسي ارتباط سوابق هر سازمان با سوابق توليد شده 
در ديگر سازمان ها، وظايف سازمان، تاريخچة سازمان و اطالعات جانبي مي پردازد. 
هدف از گزارش ارزشيابي، شناسائي تمامى وظايف هر دستگاه است و تعيين اين كه 
سوابق توليد شده در سازمان، بهترين اسناد توليدى براي اين وظايف در دورن دولت 
كاناداست. آرشيودار ارزشياب، فرضية ارزشيابي را در گزارش ارزشيابي آرشيوي مطرح 
مي كند كه بايد اين فرضيه را، از طريق مطالعة منابع نخستين و ثانوي و مصاحبه با كاركنان، 
تأييد نشود كه در اين صورت، آرشيودار بايد  فرضيه  برساند. ممكن است  به تصويب 
عامل هائي را كه باعث تغيير در فرضية نخستين شده است، توصيف كند. در سال هاي 
نخستين پذيرش ارزشيابى كالن، گزارش ارزشيابي آرشيوي به 60،80 و يا 100 صفحه مي 
رسيد. LAC، براي استانداردسازي گزارش هاي ارزشيابي آرشيوي، حداكثر تعداد صفحات 

را 20 صفحه اعالم كرد. 
گزارش ارزشيابي در ايران، در در خواست مجوز امحاي اوراق زائد در 2 بند  7 و 8 :شرح 
موضوع و داليل امحا ذكر مي شود. اين بندها –كه در سازمان درخواست كننده، به كمك 
كارشناس رابط سازمان تكميل مى شود- با بررسي موضوع پرونده هاي شناسائي شده 
و قوانين مربوط صورت مي گيرد و در 6 يا 7 سطر نوشته مي شود. در مقايسه با فرايند 
پژوهشي عميق در كانادا و حجم گزارش ارزشيابي اش، مي توان به عمق مسئلة 6 سطري 
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و تفاوت دو مؤسسه، در اهميت دادن به موضو ع ارزشيابي، پي برد .

پاسخگوئى ارزشيابى:
 يكي از مسائل مهم در حيطة ارزشيابي، ميزان پاسخگوئي و شفافيت فعاليت ارزشيابي 
انجام شده است.  براي داشتن حداكثر شفافيت و پاسخگوئي، اين سوابق بايد براحتي در 
دسترس عموم مردم و سازمان هاي مرتبط قرار بگيرد. آرشيودار بايد در برابر اين كه چرا 
برخى از سوابق را انتخاب كرده و پاره اى را امحا، پاسخگو باشد و اسناد ارزشيابي بايد 
بيانگر اين موضوع باشد. هر چند وبگاه ها تنها ابزار انتقال اين مدارك نيستند، ولي بدون 
شك در زمرة بهترين رسانه ها قرار دارند. در هر دو مؤسسة آرشيوي مورد مطالعه، مدارك 
رسمي ارزشيابي از طريق وبگاه قابل دسترس مى باشد؛ ولى كتابخانه و آرشيو كانادا از 
جامعيت بهتري برخوردار است. در كانادا عالوه بر مدارك ارزشيابي، نتايج ارزشيابي  و 
نظرات آرشيوداران، از طريق پايگاه RDACS دسترس پذير است. در حالي كه در سازمان 
اسناد و كتابخانة ملي ايران، نتيجة ارزشيابي و فرم هاي تكميل شده،  در دسترس نمى باشد. 

نتیجه 
با توجه به تحليل هاى انجام شده، از لحاظ ويژگى هاى فرايند ارزشيابى، سازمان اسناد و 
كتابخانة ملى ايران با درصد فراوانى 30/80 ،در قياس با كتابخانه و آرشيو كانادا با در صد 
فراوانى 84 ، وضعيت مطلوبى ندارد. در مورد معيارهاى ارزشيابى در شاخص تحليل 
عملكردى، سازمان اسناد و كتابخانة ملى ايران با درصد فراوانى 33 ،در قياس با كتابخانه و 
آرشيو كانادا با در صد فراوانى 100، وضعيت مطلوبى ندارد. در مورد معيارهاى ارزشيابى 
در شاخص تحليل محتوا، هر دو سازمان با داشتن تمامى موارد، در سطح مطلوبى قرار 
دارند. با توجه به اين كه شيوه هاى ارزشيابى باال به پائين، از جمله شيوة ارزشيابى كالن، 
در صدد نفى روش جدول بندى و سياهة اسناد نيست و با هدف زدودن كاستى ها گسترش 
يافته است و به عنوان مكملى براى آن به حساب مى آيد، پيشنهاد مى شود سازمان اسناد 
و كتابخانة ملى ايران، با توجه به ساختار و وظايف دولت ايران، پژوهش هائى را در زمينة 
به كار بستن اين روش ها به اجرا در آورد كه پاسخگوى بسيارى از مشكالت از قبيل 
نبود اولويت بندى سازمان ها جهت ارزشيابى، توجه به ساختار و وظايف دولت و غيره 
مى باشد. با توجه به تجربة كانادا در مورد كاربرد RDACS و موفقيت هاى به دست آمده و 
همچنين مشكالت فايل هاى كاغذى، پيشنهاد مى شود سازمان اسناد وكتابخانة ملى ايران، 
براى بهكرد فرايند ارزشيابى و ثبت آن، در صدد تهية سامانة مشابهى باشد و نيز براى 

ارزشيابى اسناد كاغذى و الكترونيكى، طرح جامعى بريزد و به اجرا بگذارد.
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