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همگام با ریشه دواندن مراکز حفاظت و اشاعۀ اسناد در سطوح گوناگون 

ملی و اجت�عی و فرآورده های فرهنگی، آرشیو به شاهدی ملموس از 

حافظۀ شخصی و جمعی تبدیل شده است که مطابق الگوهای فرهنگی، 

سیاسی و اجت�عی، به تعریف حافظۀ سازمانی می پردازد. با توجه به 

نقش تحول یافتۀ آرشیودار در گذر زمان و تحول در آرشیوها، این مراکز 

تنها مخزنی از داده ها و انبار تاریخی رصف نیستند، بلکه پاره های فرهنگی 

و ترکیبی از ساختار ها و روش ها هستند که در گذرگاه علم، فرهنگ 

کاربردی، سیاست و از همه با اهمیت تر، فناوری های نوین اطالعاتی و 

ارتباطی (ICT) قرار گرفته اند. فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی از 

جوانب گوناگون، آرشیو و نقش و جایگاه آن را در جامعۀ اطالعاتی عرص 

حارض تحت تأثیر خود قرارداده اند. تحوالت رسیع و شتابان در چرخۀ 

زندگانی اطالعات و انتشارات علمی به سمت رقمی شدن، دسرتسی آسان 

به اطالعات، رضورت ارتباطات علمی و گردش آزاد اطالعات، به منظور 

توسعه و پیرشفت و...مسائلی است که دوشادوش و همگام با هم، شالودۀ 

ایجاد و گسرتش آرشیو رقمی را پی ریزی کرده است. به طوری که آرشیو رقمی 

به عنوان یکی از مجرا های اصلی برای دسرتسی آزاد به اطالعات علمی، در 

سطح جهانی، مطرح گردیده و جایگاه ویژۀ خود را در توسعه و پیرشفت 

علمی و اقتصادی ملل پیدا کرده است. لذا با توجه به تحول در محمل ها به 

مدد فناوری های اخیر و تأثیر  انکارناپذیر آن ها در ایجاد آرشیوهای رقمی 

و نیز نقشی که آرشیو های سنتی و نوین در توسعه و پیرشفت علمی، 

فرهنگی و اقتصادی جامعۀ اطالعاتی بازی می كنند، مقالۀ حارض در دو 

بخش مجزا و در عین حال پیوسته ارائه می گردد. در بخش نخست، به 

معرفی شکل نوین آرشیوها تحت عنوان آرشیوهای رقمی از نظرگاه های 

مختلف می پردازیم. آن گاه عواملی را که از فناوری های نوین رسچشمه 

گرفته و پایۀ اولیۀ شکل گیری آرشیو رقمی را پی ریزی کرده اند، در معرض 

بررسی قرار می دهیم. ویژگی های آرشیو رقمی و چالش های پژوهش 

درخصوص آرشیو رقمی و رقمی کردن اسناد در نقش حافظۀ اجت�عی و 

فرهنگی هر ملت، از مباحث بسیار مهمی است که در این نوشتار در بوتۀ 

نقد قرار می گیرد. بخش دیگر این نوشتار، به نقش  تردیدناپذیر آرشیو ها در 

توسعه و پیرشفت ملی اختصاص دارد. 

برای پرداخÄ به این مسئله، بار دیگر گریزی می زنیم به نقش بظاهر 

جدیدی که فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی، بر دوش آرشیو ها در 

جامعۀ اطالعاتی گذاشته اند  و آن هم، نقشی است که آرشیو ها در راهربی 

مدیریت دانش، تسهیم و  اشرتاک گذاری رسمایه های فکری بازی می كنند.

ڪلیدواژه ها 
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آرشیو رقمی و نقش آن در هدایت 
مدیریت دانش و تسهیم رسمایه های فکری

مقدمه:
تحوالتى كه در سال هاى اخير در زمينة فناورى هاى اطالعاتى و ارتباطى، و در رأس آن ها 

اينترنت، به وجود آمده، زندگى بشر را در تمامى جنبه ها تحت تأثير قرار داده است. 
وب جهان گستر، به عنوان يكى از كارآمد ترين قابليت هاى اينترنت، از بدو پيدايش تا كنون، 
به واسطة امكانات و توانمندى هائى كه دارد، افراد، سازمان ها، و نهاد هاى مختلف را به ميزان 
شايان توجهى تحت تأثير خود قرار داده است. قدر مسلم آن كه كتابخانه ها و آرشيو ها نيز، از 
مزاياى اين پديدة نوظهور بى بهره نبوده اند. ويژگى هاى فرا متنى و چندرسانه اى و همين طور 
سرعت و سهولت تبادل اطالعات در محيط مجازى، موجب شده تا بسيارى از آرشيو ها (دست 
كم در غرب) از قابليت هاى وب در جهت پيشبرد اهداف خدمت رسانى به مراجعه كنندگان 
خود بهره بردارى نمايند. از آن جائى كه به گفتة مايكل باكلند3، راز پايائى و ماندگارى هر 
نظامى در گرو ميزان سازگارى آن با محيط اطراف مى باشد، الزم است آرشيوها براى حفظ 
روند پايائى و پويائى خود، در صدد راهكارهاى جديدى جهت افزايش سطح بهره ورى از اين 

پديدة نوظهور، يعنى وب جهان گستر برآيند.(مختارپور، كريمى، 1386)
از سوى ديگر، اهميت اسناد و مدارك تاريخى در تبيين زواياى مبهم حيات اجتماعى 
و سياسى هر ملت به عنوان دستمايه هاى اصيل عرصه هاى تحقيقى بر هيچكس پوشيده 
نيست. در اين رهگذر، حفظ و نگهدارى اين گنجينة ارزشمند، ضرورتى تام دارد و روش هاى 
صحيح بازيابى مطالب و همچنين، چاپ و نشر آن ها به شكلى درست، امرى ضرورى است 
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(مؤمن،1385). نقش آرشيوها در حفاظت و حراست از ميراث گذشتگان و اهتمام آن ها به 
سازماندهى و دسترس پذير ساختن مواد آرشيوى، موجب شده تا بتوان دو وظيفة اصلى را 
براى آن ها متصور شد: يكى گردآورى و محافظت از مواد آرشيوى و ديگرى، در معرض 
استفاده قراردادن اين مواد. بنابراين ،آرشيوها به عنوان نماد اصالت و هويت تاريخى ملت ها، 
همواره از جايگاه پراهميتى در طول تاريخ چندهزارسالة خود برخوردار بوده اند. با اين حال، 
ارزش تاريخى و ويژگى منحصر به فرد مواد آرشيوى در پاره اى از جاها، زمينة بروز تعارض 
ميان دو وظيفة يادشده را فراهم آورده؛ به طورى كه به واسطة تمهيدات امنيتى وحفاظتى 
خاصى كه  آرشيوداران در راستاى عمل به وظيفة نگهدارى مواد صورت مى دهند، بسيارى از 
عالقه مندان (تاريخ دانان، پژوهشگران، استادان دانشگاه، دانشجويان و...) عمٌال از دسترسى 

مستقيم به مواد آرشيوى باز مى مانند.(مختارپور، كريمى،1386)
در چنين شرايطى، آرشيوها ناچارند براى حفظ بقا و ماندگارى و همين طور برآوردن 
نيازها و انتظارات مراجعه كنندگان خويش، ساز وكارهاى تازه اى جهت تسهيل در شيوه هاى 
دسترسى به مواد آرشيوى به خدمت گيرند. آرشيو رقمى، يكى از تمهيدات اخير براى 
تسهيل در شيوة دسترسى به مواد آرشيوى مى باشد. به عبارت ديگر، با توجه به سمت و 
و  سوى فعلى جهان در راستاى رقمى شدِن سامانه  هاى دستى و با در نظر گرفتن حجم مبادله 
پردازش اطالعات صورت گرفته، مى بايد تمامى داده هاى مورد نياز سازمان در حالت رقمى 
مبادله گردند. لذا مشاهده مى شود كه با گسترش ساختارهاى رقمى، با پديده اى به نام 
آرشيو رقمى اسناد و مدارك نيز روبه رو هستيم (ديباج،1388). آرشيو رقمى به عنوان يكى از 
مجرا هاى اصلى براى دسترسى آزاد به اطالعات علمى، در سطح جهانى، مطرح گرديده و 
جايگاه ويژة خود را در توسعه و پيشرفت علمى و اقتصادى ملل پيدا كرده است. بى شك 
محمل فوق، زائيدة فناورى هاى نوين اطالعاتى و ارتباطى است.  با اين حال، با افزايش 
حجم اسناد در قالب الكترونيكى، مسائل مربوط به سازماندهى، حفظ و نگهدارى، پردازش، 
اطالع رسانى و مديريت آن ها مطرح مى گردد. كلية دستگاه ها و سازمان هاى دولتى، روزانه 
اسنادى را در راستاى فعاليت هايشان به شكل الكترونيكى تهيه و توليد مى كنند. اين سازمان ها، 
مى بايد چارچوب فراگيرى براى نگهدارى از اسناد الكترونيكى خود داشته باشند، وگرنه 
با چالش هاى متعددى روبه رو خواهندشد كه راهكارهاى صحيح براى مواجه شدن با اين 
چالش ها خواهد طلبيد. لذا با توجه به تحول در محمل ها به مدد فناورى هاى اخير و 
تأثير  انكارناپذير آن ها در ايجاد آرشيو هاى رقمى و نيز نقشى كه آرشيو هاى سنتى و نوين 
در توسعه و پيشرفت علمى و فرهنگى و اقتصادى جامعة اطالعاتى بازى مى كنند، مقالة 
حاضر، در دو بخش مجزا و در عين حال پيوسته ارائه مى گردد. در بخش نخست، با توجه 
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به كثرت مقاالت چاپ شده در زمينة آرشيو و سير تحول آن، تنها به معرفى شكل نوين 
آرشيوها تحت عنوان آرشيوهاى رقمى از نظرگاه هاى مختلف مى پردازيم(عالقه مندان به 
مطالعة آرشيو و سير تحول و مسائل مربوط به آن، مى توانند به مقاالت چاپ شده در اين باره 
بويژه مقاالت نشرية گنجينة اسناد مراجعه نمايند). سپس عواملى را كه از فناورى هاى نوين 
ناشى مى شود و پاية اولية شكل گيرى آرشيو رقمى را پى ريزى كرده اند، در معرض بررسى 
قرار مى دهيم. ويژگى هاى آرشيو رقمى و چالش هاى پژوهش درخصوص آرشيو رقمى و 
رقمى كردن اسناد به  عنوان حافظة اجتماعى و فرهنگى هر ملت، از مباحث بسيار مهمى است 
كه در اين نوشتار در بوتة نقد قرار مى گيرد. بخش ديگر اين نوشتار، به نقش ترديدناپذير 
آرشيو ها در توسعه و پيشرفت ملى اختصاص دارد. لذا براى پرداختن به اين مسئله، ديگربار 
گريزى مى زنيم به نقش بظاهر تازه اى كه فناورى هاى نوين اطالعاتى و ارتباطى، بردوش 
آرشيو ها در جامعة اطالعاتى گذاشته اند  و آن هم نقشى است كه آرشيو ها در راهبرى مديريت 

دانش، تسهيم و  اشتراك گذارى سرمايه هاى فكرى بازى مى كنند.

آرشیو رقمى 
تعریف:

روند"مديريت اسنـاد"، فراينـدى بلند مدت و طوالنـى است. از اين رو، "آرشيـو رقمى“ به 
ذخيره سازى، محافظت و امكان دسترسى به اسناد الكترونيك مى پردازد. بنابراين، آرشيو رقمى 
آرشيوى است كه در آن اسناد الكترونيكى، به منظور حفاظت و نگهدارى دائمى در مخزن 

ويژه و طى شرايط استاندارد نگهدارى مى شوند. 
به بيان ديگر، آرشيو ديجيتالى يعنى «ذخيرة بلندمدت، نگهدارى و دسترسى به اطالعاتى 
كه رقمى متولد مى شوند و عمدتاً به شكل رقمى اشاعه مى يابند(زوارقى،دودمانى ملكى،

1388). بنابراين، آرشيو رقمى، مخزن پيوستة مدارك الكترونيكى شامل مقاالت مجله ها، 
مقاالت اجالس ها، فصلى از كتاب،  يا نتايج هر نوع تحقيق ديگر است. اين آرشيوها، به 
طور رايگان در محيط وب قابل دسترسى هستند و هدف آن ها، اشاعة گستردة محتواى آن 
است ( پينفيلد، گاردنر،مك كول 1 ،2002). هم اكنون شمارى از آرشيوهاى رقمى -كه به طور 
رايگان و آزاد در دسترس مى باشند- موجود است. مشهورترين آن ها ArXiv (arxiv.org)است 
كه خدمات اطالع رسانى خود را به حوزه هاى فيزيك، رياضيات و علوم رايانه ارائه مى دهد. 
آرشيو رقمى، روشى آزمايشى به منظور غلبه بر نارسائى هاى مجالت تحقيقاتى بود؛  اما در 
دوره اى كوتاه رسماً به محمل اصلى برقرارى ارتباطات علمى در حوزة نظرى فيزيك ذرات 
.PinÔeld, Gardner, Mac Coll .1بنيادى تبديل گرديد. در حوزه هاى ديگر نيز آرشيو رقمى، براى دسترسى آسان،  سريع و 
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كم هزينه به توليدات علمى محققان به وجود آمده است. از جمله مى توان در حوزة علوم 
شناختى از آرشيو CogPrints و در زمينة اقتصاد از WoPec نام برد. موفقيت آرشيو ArXiv و 
ديگر آرشيوها -كه نشان دهندة توزيع مدارك الكترونيكى به دست مؤلفان است- مبين آغاز 
تحول در ارتباطات علمى است. خدمات آرشيو رقمى در سال 1999 با طرح مؤسسة ملى 

بهداشت اياالت متحده1 به نام  PubMed Centeral به اوج خود رسيد.

پیشینۀ برخی پژوهش ها در خصوص آرشیو رقمى
گينز پارگ2، در مقاله اش نخستين آرشيو رقمى و علت گرايش به اين نوع ارتباطات علمى را 
در حوزة فيزيك مورد بررسى قرار داده است( گينز پارگ،1994). يكى ديگر از اشخاصى كه 
در  زمينة آرشيو رقمى مطرح است، هاج3 مى باشد. وى، در كار خود عالوه بر آرشيوسازى 
رقمى، مالكيت فكرى را نيز مالحظه اى كليدى در زمينة فراهم آورى مواد براى آرشيوها 
معرفى و اشاره كرده كه اين نوع رويكردها، از كشورى به كشور ديگر متفاوت است. 
زيرا خط مشى هاى اطالعات ملى يا قوانين واسپارى حقوقى از كشورى به كشور ديگر 
تفاوت دارد(هاج، 2000). مطالعة انجام دادة گيلند، اسوتلند و كينى4 (1994) نيز، مديريت 
حقوقى را عنصـرى حياتى در اطمينان بخشــى  به دسترسى بلندمدت به پيشينـه هاى حفظ 
كردة افرادى مى داند كه در مجموعه هاى گروهى چون اجالس هاى الكترونيكى به صورت 
الكترونيكى با يكديگر ارتباط برقرار مى كنند. هاج، بعضى مسائل را كه در آرشيوسازى 
رقمى بايد از نظر مديريت حقوقى در نظر گرفته شود، اين چنين بيان كرده: «آرشيو، چه 
حقوقى دارد؟ گرو ه هاى كاربر، چه حقوقى دارند؟ چه حقوقى براى مباحث آرشيوى محفوظ 
است؟ چگونه سازوكار دسترسى با فراداده هاى ايجادكردة آرشيوها جهت كسب اطمينان 
از مديريت صحيح از نظر حقوقى تعامل خواهندكرد؟». در مقاله اى ديگر، پينفيلد (2001)، 
چگونگى استفادة فيزيكدان ها را از آرشيو موضوعى ArXiv بحث مى كند و همچنين مسائل 
مرتبط با آرشيوها از جمله مسائل فنى، مديريتى،  اقتصادى،  كيفيت و حقوقى را نيز مورد 
بررسى قرار مى دهد و در نهايت، به خدمات آرشيو سازمانى مدارك الكترونيكى -كه به 
صورت آزمايشى در دانشگاه ناتينگهام اجرا شده است- اشاره اى دارد ( كورئيا  و  نتو5  ،2001). 
اينترنت و انتشارات علمى را، گرين6 (2002) نيز مورد بررسى قرار داده است. وى پس 
از بحث در باب آرشيو رقمى، مشكالت مربوط به اين پايگاه هاى اطالعاتى را به طور 
اجمال مورد بررسى قرار مى دهد. انتشارات علمى، رقمى شدن اطالعات، دسترسى آسان 
به اطالعات، گردش آزاد و بايگانى كردن پيش چاپ ها، مسائلى است كه دربارة آرشيو 
رقمى مطرح شده و در مقالة اودليزكو7 (2000) نيز مورد توجه قرار گرفته است. پينفيلد و 

1. NIH: National Institute 
of Health

2. Ginsparg, Paul.
3. Hodge, G
4. Kinney, G. T
5. Correia and Neto
6. Green
7. Odlyzko
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همكاران (2002) در مقالة خود مراحل اصلى تشكيل آرشيو سازمانى را توضيح مى داده اند  
و نگهدارى رقمى، استانداردهاى فراداده ها و هزينه هاى مربوط به اين آرشيوها را بحث 
  كرده اند. ارتباطات علمى با ايجاد مجله هاى علمى الكترونيكى به طور فزاينده اى مركز توجه 
تحقيق و توسعه در سال هاى اخير شده  است(وودوارد1 و ديگران،1998). مقاله اى ديگر، 
آرشيوهاى خودكار براى ارتباطات الكترونيكى اطالعات علمى در حوزة فيزيك، امكانات 
و مشكالت و همچنين پيشرفت و توسعة پروژه هاى متعدد را در اين حوزه طى سال هاى 
اخير بحث مى كند(گينز پارگ، 1996؛جان مك كول2 (1996) و آرشيو رقمى را به عنوان 
راهكارى براى مجله هاى الكترونيكى دانسته و توسعه و نقش مجله هاى چاپى و همچنين 
چگونگى پيشرفت ارتباطات الكترونيكى و تأثير آن را بر مجله هاى چاپى مطرح مى سازد. 
دى3 (1999)، در مقاله اى، طرح مؤسسات ملى بهداشت را تحت عنوان PubMedCentral و 
توانائى آن را به عنوان شبكة الكترونيكى در اشاعة اطالعات بيان مى دارد. نيكسون4 (2000)، 
به معرفى و اهداف آرشيو رقمى در دانشگاه گالسگو مى پردازد و تجربه هاى اوليه را در 

ايجاد آرشيو رقمى سازمانى با استفاده از نرم افزار eprint.org، مورد بررسى قرار مى دهد.

رضورت پرداخÄ به فرایند رقمی سازی آرشیوها
آرشيو، مكانى است كه در آن افكار و دانش بشرى نگهدارى مى شود؛ به طورى كه اگر 
دقيق به منابع آرشيوى نگريسته شود، مشخص خواهد شد كه همة منابع موجود در آرشيو، 
رو، اگر خوب از اين مجموعه  برگرفته از فكر بشرى است. بنابراين اهميت زيادى دارد. از اين 
نگهدارى نشود، اين طور مى نمايد كه اهميتى براى افكار و تمدن انسانى قائل نشده ايم.وجود 
اين منابع، باعث صرفه جوئى در وقت و هزينة برنامه سازى و اطالع رسانى براى عموم مردم 
خواهد بود. اهميت آرشيو و موزه را، مى توان از زمان هاى كهن جستجو كرد. به عبارت 
ديگر، از زمان ابداع خط و متداول شدن فرهنگ نوشتارى، اطالعات از طريق اسناد منتقل 

شده و همواره سعى بر اين بوده كه اين اسناد حفظ و نگهدارى شوند.
آرشيوها به عنوان نماد حافظة جوامع، ملت ها و دولت ها، مجموعه اى از نوشته ها 
و اوراق و حاصل فعاليت هاى روزمره و ادارات سابق و كنونى است كه ارزش ادارى و 
تحقيقى فوق العاده اى دارند. همچنين اهميت موضوع آرشيو را، مى توان در برنامه هاى 
اصلى ايفال نيز دنبال كرد. به طورى كه هم اينك يكى از پنج برنامة اصلى ايفال، برنامة حفظ 
و نگهدارى است(قاضى زاده،1388). در يك نگاه كلى، مهم ترين مزاياى پرداختن به فرايند 

رقمى سازى آرشيوها را، فهرست وار به شكل زير ارائه مى كنيم:
1. آرشيوهاى رقمى، آرشيوها را نزد كاربر مى برند؛

   1. Woodward
2. Mc Coll

 3. Day
  4. Nixon
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2. براى جستجوى اطالعات، از رايانه استفاده مى شود؛
3.  اطالعات را مى توان به اشتراك گذاشت؛

4. روزآمدسازى اطالعات، آسان تر است؛
5. اطالعات، هميشه موجود است(آريز،1380)؛

6. آرشيو رقمى، در پيشرفت علمى و فرهنگى جامعه نقش دارد.

مزایای آرشیو رقمی
مزایای آشكار به ترتیب ارزش:

1. افزايش بهره ورى و بازده كاركنان سازمان؛
2. متمركز ساختن دانش موجود در سازمان؛

3. افزايش سرعت و دقت در جوابگوئى به درخواست هاى درون و بيرون سازمانى؛
4. كاهش هزينه هاى  مربوط   به  نگهدارى اسناد كاغذى، فضاى نگهدارى، كاركنان  مورد نياز، 

 مواد مصرفى و ...؛
5. افزايش ضريب ايمنى اسناد در مقابل حوادث غيرمترقبه، آتش سوزى، گم يا سرقت شدن، 

از  بين  رفتن طبيعى و....

مزایای پنهان:
1. امنيت بيش تر اطالعات، به دليل ذخيره سازى در يك محل و اطمينان از  دسترسى فرد  

معين به سند  تعيين شده.
2. تطابق بيش تر با قوانين و روال هاى ادارى و قانونى از قبيل گردش كار، كنترل اسناد و 

... ؛
3. كنترل و مديريت مركزى اسناد؛

4. كاهش احتمال از دست رفتن اسناد؛
5. بهبود شرايط داخل سازمانى، به دليل بهبود روال گردش اسناد؛

6. افزايش رضايت  ارباب رجوع، به دليل دسترسى سريع تر به اسناد و  قابليت نگهدارى 
تمام اطالعات مراجعان.

نقش آرشیو رقمی در پیرشفت علمی و فرهنگی جامعه 
با دقت بيش تر به برخى موارد -كه در قسمت فوق پيرامون ضرورت پرداختن به فرايند 
ديجيتال سازى آرشيوها يادآورى شد -نقش آرشيوهاى رقمى در پيشرفت علمى و فرهنگى 
جامعه، آشكارا روشن مى گردد؛ به نحوى كه در نود و سومين جلسة شوراى عالى ادارى 

ان
از

خب
ی 

هد
ت ال

 بن
ی؛

یر
 ام

ی
بائ

اط
طب

ت 
دا

سا
ه ال

ئز
فا



۹۹

(1381/4/15)، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، در جهت تحقق اهداف 
قانون برنامة سوم توسعه، مصوبه اى تصويب شد. اين مصوبه به منظور دستيابى به اطالعات 
دقيق و بهنگام در بخش هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى از طريق اتوماسيون 
فعاليت ها، تسريع در اجراى امور، بهسازى  خدمات رسانى به مردم با حداكثر نظم و دقت و 
افزايش كيفيت تصميم گيرى در سطوح مختلف و نيز، ارائة خدمات غيرحضورى، همچنين 
كاهش هزينه ها، افزايش كارائى و اثربخشى در بخش هاى مختلف، ايجاد گردش سريع و 
صحيح اطالعات در دستگاه هاى اجرائى و در راستاى تحقق دولت الكترونيكى صورت 
گرفت و الزاماتى از جمله اتوماسيون فعاليت هاى اختصاصى، اتوماسيون فعاليت هاى عمومى، 
فراگير ساختن بهره گيرى از شمارة ملى و شناسة (كد) پستى، ساز وكارهاى هدايت و 
هماهنگى در اجراى مصوبه، آموزش كاركنان دولت در زمينة فناورى اطالعات، ايجاد 
امكانات و تسهيالت زيربنائى، و فراهم ساختن زيربناى حقوقى1 مورد تأكيد قرار گرفت؛ 
مى توان گسترش استفاده از نظام هاى مديريت پيشينه هاى الكترونيكى را، دقيقاً همراستا 
با رسالت هاى جديد آرشيوى(ايجاد آرشيوهاى رقمى) و چشم اندازهاى مصوب دولت 
(زوارقى،دودمانى  دانست.  الكترونيك  دولت  تحقق  زمينة  در  ايران  اسالمى  جمهورى 

ملكى،1388)
در ادامه، به نقش آرشيوهاى رقمى در چند حوزه از قبيل آموزش و پژوهش، ارتباطات 
علمى، مديريت دانش و تسهيم سرمايه هاى فكرى و ...-كه نقش بالترديدى در توسعه و 

پيشرفت جامعة اطالعاتى ايفا مى كنند-  مى پردازيم.

نقش آرشیوها بویژه آرشیوهای رقمی، در آموزش و پژوهش
در خصوص نقش آرشيو ها در فرايند آموزش، بايد گفت كه براى انجام هر پژوهشى، وجود 
دو عامل ضرورت دارد: اول، وجود منابع اطالعاتى و دوم، نحوة دسترسى پ   ژوهشگر به 
آن منابع. اين موضوع در خصوص  پژوهش هاى تاريخى اهميت بيش ترى مى يابد. چراكه 
در اين گونه پژوهش ها، تاريخدان يا پژوهشگر با رويدادها و وقايعى سر و كار دارد كه در 
زمان گذشته اتفاق افتاده و قضاوت دربارة صحت و سقم آن ها صرفاً بر اساس شواهد و 
قرائن موجود امكان پذير است. بنابراين، پژوهش هاى تاريخى، برخالف پژوهش هاى تجربى 
-كه به كمك شيوه هاى ميدانى و آزمايشگاهى و اغلب با استفاده از روش مشاهدة مستقيم 
صورت مى پذيرد- تا حدود زيادى به وجود اسناد و مدارك تاريخى و بررسى و كنكاش 

در آن ها وابسته است كه در  اصطالح اهل فن، از آن به مشاهدة اسنادى تعبير مى شود.
در اين ميان، آرشيـوها حكم محمـلى دارند كه مواد و منابع اطالعـاتى مورد نيـاز 
پژوهشگران را در خود جاى مى دهد و هر تاريخ پژوهى براى پيشبرد فرايند تحقيق خود، 
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خويشتن را از استفاده از منابع يادشده ناگزير مى بيند. اما شرايط، همواره به همين سادگى 
رقم نمى خورد. در آرشيوهائى كه به شيوة سنتى اداره مى شوند، پژوهشگران ناچارند تا 
مشكالت ناشى از حضور فيزيكى را در محل آرشيو بر خود هموار سازند و با برخى 
تمهيدات و تدابير حفاظتى و امنيتى خاصى كه مسئوالن مربوط مى انديشند دست و پنجه 
نرم كنند. اين موضوع تا حدود زيادى به دليل تقابل دو وظيفة "نگهدارى" و"دسترس پذير 
ساختن" مواد در آرشيوها حادث مى شود. با وجود اين، در سال هاى اخير، به واسطة رواج 
و گسترش بهره گيرى از آرشيوهاى وب بنياد، چشم اندازهاى تازه اى پيش روى تاريخ دانان و 
تاريخ پژوهان قرار گرفته و به نظر مى رسد كه گام هاى مؤثرى در راستاى حل مشكل ديرين 
نبود دسترسى به منابع آرشيوى برداشته شده است. يكى از مزيت هاى عمده اى كه براى 
فرايند رقمى سازى آرشيوها از ديدگاه پژوهشى بر مى شمارند، قابليت جستجوى تمام متن1 
در محيط وب است كه به تحقيقات، دامنه و جامعيت خاصى مى بخشد. جستجوى تمام متن، 
فرصتى مطلوب جهت انجام پژوهش هاى تاريخى به دست مى دهد؛ به طورى كه با استفاده 
از اين روش، مزيت هاى َكّمى وب نظير سرعت و سهولت دسترسى، نتايجى كيفى يا 
فكرى به دنبال دارد و تاريخ پژوهان مى توانند با بهره گيرى از اين روش، ميان گذشته و 
حال ارتباط فكرى برقرار نمايند (مالى2، ُرزنويگ 3 ،1997). هرچند كه مطالب پيشگفته 
همگى از اهميت بسيارى در فرايند رقمى سازى آرشيوها و ايجاد آرشيوهاى وب بنياد 
برخوردارند، اما توجه به دو نكتة اساسى ديگر نيز در خصوص اين فرايند ضرورى به نظر 
مى رسد: اول اين كه، شرط اساسى و زيربنائى براى دسترسى به مواد آرشيوى در محيط 
وب، فراهم آوردن امكانات سخت افزارى و نرم افزارى مورد نياز جهت اتصال به شبكه مى 
باشد و قدر مسلم آن كه بدون فراهم آوردن اين شرايط، هرگونه تالش و بحثى در اين باره 
بيهوده خواهد بود؛ و دوم آن كه، بهره گيرى بهينه و سنجيده از منابع وب بنياد، مستلزم ايجاد 
سواد اطالعاتى در افراد است. پرواضح است كه بهترين و كارآمدترين آرشيوهاى وب بنياد 
هم بدون توانائى و مهارت هاى الزم در افراد براى تعامل با محيط الكترونيك، ناكارآمد و 

مهجور خواهند ماند.

نقش آرشیو رقمی در افزایش ارتباطات علمی و دسرتسی آزاد به اطالعات
رشد اينترنت با توانائى اشاعة سريع اطالعات از نويسنده به خواننده، و توسعة نرم افزارها، نظام 
سنتى نشر را به چالش كشيده است. (كانلوپولس4، استيل5 ،2002) فناورى رقمى، سرگرم ايجاد 
تغييرات اساسى در كتابخانه ها، آرشيوها، دانشگاه ها، و مؤسسات پژوهشى است. اين تغييرات، 
بر تمام سطوح تأثير گذاشته است. همان طور كه گفته شد، يكى از حوزه ها كه تحت تأثير عميق 

1. Fulltext Searching 
2. Malley, Michael 
3. Rosenzweig, Roy
4. Kanellopoulos, lorena
5. Steele, Colin
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فناورى هاى نوين قرار گرفته، حوزة نشر و  ارتباطات علمى مى باشد.
مجله هاى علمى و كتابخانه ها، مؤلفه هاى اصلى ارتباطات علمى است. از دهة 1990، متن 

كامل مقاله هاى مجالت بتدريج به صورت پيوسته دسترس پذير شده اند. (گارفيلد 1 ،2001)
فناورى هاى نوين اطالعاتى و ارتباطى، تعامل ميان مؤلفان و ناشران را دگرگون كرده است. 
از آن جا كه اين تعامل بخشى از ارتباطات علمى است، به نظر مى رسد كه تغييرات سريعى 
در ارتباطات علمى در دست شكل گرفتن است و الگوهاى بهره گيرى از مجالت چاپى -كه 
امروزه به صورت الكترونيكى نيز قابل دسترسى است- در دست تغيير  مى باشد(اودليزكو، 
2000)؛ به طورى كه بسيارى از شيوه هاى جديد انتشاراتى، به دليل مقابله با افزايش دائمى 
پروبتز 4 ،2002)؛ به همين سبب  و  قيمت مجله ها، مورد حمايت قرار مى گيرند ( گاد2، اوپنهايم3، 
نيز به دليل اين كه دسترسى  به يافته هاى علمى به دغدغة اصلى محققان تبديل شده است، 
بهره گيرى از اطالعات الكترونيكى به سرعت رو به افزايش مى باشد. بديهى است افزايش 
روزافزون قيمت مجالت را مى توان يكى از موانع دسترسى محققان به نوشته ها و يافته هاى 
علمى همكاران دانست. عالوه بر اشتراك و پرداخت هزينه براى دسترسى، موانع دسترسى 
از جمله مجوز درون سازمانى نيز، بر دسترس پذيرى يافته هاى پژوهشى -كه هدف مؤلفان 
است- تأثير معكوس دارد. به نظر مى رسد كه راهكار پيشنهادى براى اين مسئله، "خود 
انتشارى" مقاله ها و نوشته هاى علمى پژوهشگران باشد. به اين ترتيب، محققان مى توانند آثار 
علمى خود را در صفحات وب دسترس پذير سازند، يا با ارسال آن به آرشيوهاى سازمانى 
يا آرشيوهاى موضوع مدار (مانند,CogPrints ArXiv)، فرصت دسترسى و بهره بردارى را براى 
ديگر محققان فراهم آورند. بنابراين، نظام دسترسى آزاد -كه نسبت به قانون حق مؤلف 
سنتى محدوديت كم ترى دارد و مشاركت آزاد را در تحقيقات ارتقا مى بخشد- دقيقاً ناشى 
از انگيزة دسترسى آسان است كه بحران قيمت و مجوز دستيابى را نيز تا حدودى كاهش 
مى دهد.بنابراين، به صورت خالصه مى توان اظهار داشت كه از آن جا كه  بحران در جامعة 
دانشگاهى ايجاد شده است (سوبر5 ،2003) راهكار نهائى رفع اين چالش، حركت به سوى 
دسترسى آزاد است. با وجود اينترنت و شبكة جهانى وب، هنوز يك اتحاد در خصوص نبود 
دستيابى به اطالعات وجود دارد. در تالشى همگانى براى آزادسازى نوشته هاى علمى از گير 
و دارهاى موجود، دانشمندان و محققان در نخستين دهة هزارة سوم، به ارائة راهكارهائى از 
طريق ايجاد اصالحات و تشكيل آرشيوهاى رايگان مدارك الكترونيكى دست يازيده اند. اين 
فعاليت، مستلزم دو راهكار اصلى است: يكى رواج فرهنگ خودناشرى از طريق آرشيوهاى 

موضوع مدار مانند ArXiv و دوم، دسترسى آزاد به مجله هاى الكترونيكى.
در نهايت، مى توان گفت كه دسترسى آزاد به اطالعات علمى، از سه مجرا امكان پذير 
است:  مجالت دسترسى آزاد (الكترونيكى)، خود ناشرى و آرشيو مدارك الكترونيكى يا 
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۱۰۲

آرشيو رقمى كه خود شامل مخازن سازمانى و مخازن موضوعى است. محمل هاى فوق، 
زائيدة فناورى هاى نوين اطالعاتى و موانعى است كه ناشران تجارى در دسترسى محققان 
به انتشارات علمى پديد آورده اند. آرشيو مدارك الكترونيكى به عنوان يكى از محمل هاى 
دسترسى آزاد در دوران آغازين فعاليت خود است و  با توجه به قدمت سيصد سالة مجله هاى 
چاپى، آرشيو مدارك الكترونيكى -كه اندكى بيش از يك دهه از فعاليت آن ها نمى گذرد- در 

حال كسب تجربه هائى در نظام ارتباطات علمى است.(قانع،1383)

نقش  پیشینه ها  و  اسناد   الكرتونیÛ  و  آرشیو  آن ها   در  مدیریت بهینۀدانش  
و  تسهیم  رسمایه های فکری

آرشيو اسناد الكترونيكى، بخشى از مديريت محتواى سازمانى و الزمة مديريت دانش است. 
چنان كه در بخش فوق آمد، پيشينه به عنوان يك سازة اطالعاتى و به عنوان يك شىء و 
موضوع پژوهشى، داراى ابعاد خاص مديريتى، حقوقى، فرهنگى و تاريخى است كه امروزه 
به عنوان تجربه، دارائى، و سرماية سازمانى از آن ياد مى شود. از اين رو، حفظ و نگهدارى 
آن ها در مديريت دانش سازمانى از اهميت بسزائى برخوردار است. در اين ميان، ابعاد 
مديريتى آن، باعث تفكيك اين حوزه از علوم اطالع رسانى و فناورى شده است. چرا كه 
روش شناختى هاى متمايزى در بررسى پيشينه نسبت به ساير اشياى اطالعاتى وجود دارد. 
حال آن كه در جوامع آرشيوى، تنها بر پيشينه تأكيد مى شود. امروزه با گسترش پژوهش 
تبديل  ميان رشته اى  حوزه اى  به  اين حوزه  الكترونيكى"،  پيشينه هاى  "مديريت  در حوزة 
شده است و اين مسئله، نشان مى دهد كه پيشينه، حتا در ميان جوامع آرشيوى نيز به سازه ا ى 
مسئله ساز تبديل شده است.حتا در خود اياالت متحده نيز درك مشتركى در زمينة ماهيت 
پيشينه و چگونگى عملياتى كردن ساختار آن در محيط رقمى مانند پايگاه هاى دادة توزيعى و 
چندبخشى - كه اغلب يك شىء، فاقد اطالعات فيزيكى قابل تشخيص به مانند پيشينه هاى 

چاپى است - وجود ندارد. (گيلند ، اپارد1 ،2000؛رابرتز2، 1994). 
واژه نامة آرشيوى آمريكائى استاندارد - كه در جامعة آرشيوداران امريكا  (SAA) منتشر 
مى شود - پيشينه را "مدركى تعريف كرده كه در بنگاه، سازمان يا به دست فرد،  در مورد 
مسائلى چون التزامات حقوقى يا تراكنش هاى تجارى ايجاد يا دريافت و نگهدارى مى شود". 
(بالرد3، كارلين4 ،1992،ص28) تعريف هاى ديگر، اين تعريف را بدين صورت تكميل مى كند 
كه پيشينه، تركيبى از محتوا، بستر و ساختار است كه براى نشان دادن شواهد فعاليتى بدون توجه 
به شكل يا رسانه كفايت كند (شوراى بين المللى آرشيوها، كارگروه پيشينه هاى الكترونيك5، 
1997 ،ص 9 ). به عبارت ديگر، هر پيشينه ممكن است تركيبى از يك يا چند مدرك باشد و 

نمى توان آن را تغيير داد يعنى بايد ثبات داشته باشد. (كميسيون اروپا6 ،2001)

1. Eppard, P. B
2. Roberts 
3. Bellardo, T
4. Carlin, L

5. International council on 
Archives,Committee 
on electronic records.

6. European Commission
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۱۰۳

با اين كه مى توان اين تعريف ها را براى محيط چاپى بهترين تعريف تصوركرد، اما 
آن ها را نمى توان به جهان رقمى  پويا و تعاملى، پايگاه هاى دادة توزيعى، صفحات وب، 
پيغام هاى الكترونيك و سامانـه هاى تجربى  تعميم داد؛  چون كه هر كدام از مشخصـه هاى 
خاصى  برخوردار هستند. (گيلند، اسوتلند،2005) بيرمن1،  در مورد تفاوت هاى موجود ميان 
پيشينه هاى چاپى و الكترونيكى نوشته است: تفاوت هاى اساسى ميان اين دو نوع پيشينه، در 
اين است كه پيشينه هاى الكترونيكى اشيائى منطقى هستند؛ در حالى كه پيشينه هاى چاپى 
به طور معمول فيزيكـى مى باشنـد. اشياى فيزيكـى را  مى توان در يك مكان و به ترتيبـى 
قابل مشاهده ذخيره كرد؛ درحالى كه اشياى منطقى را مى توان در چندجا و مرتبط با 
هم ذخيره كرد. اشياى منطقى، ممكن است براساس سليقة كاربران ترتيب هاى متفاوتى نيز 
داشته باشند. به عبارت ديگر، ويژگى هاى اشياى منطقى از جوانب مختلف رسمى، تعريف، 
و روابط منطقى همراه با خود شىء هستند؛ در حالى كه افزوده هاى اشياى فيزيكى چيزهائى 

چون پيوست ها، ضمايم و...  است. ( 1996،ص1)
در جمع بندى تعاريف طرح شده، بايد گفت كه  مطالب مطرح شده در زمينة ماهيت پيشينه، 
برگرفته  از تعاريف متنوع برگرفته از پژوهش ها و رويه هاى آرشيوى مى باشد.از اين رو، مى توان 
گفت كه هر پيشينه، هميشه با عمل و رخداد به عنوان عامل، محصول، و يا محصول فرعى همراه 
است. به عبارت ديگر، پيشينه، دست كم شامل  مجموعه اى قابل تعريف از فراداده هاست كه 

براى طرح شواهدى دربارة آن عمل يا  رخداد به كار مى رود. (گيلند، اسوتلند،2005)
بنابراين، پيشينه هاى الكترونيكى درخور مقايسه با پيشينه هاى چاپى نمى باشند. به طور 
خالصه، بايد گفت كه امروزه پيشينه به عنوان كاالئى دانشى و سرمايه اى ارزشمند براى 
سازمان، داراى ابعاد مختلف مديريتى، حقوقى، فرهنگى و تاريخى است. از اين رو، براى 
داشتن نظام مديريت دانش سازمانى اثربخش  -كه در نقش حافظة سازمانى عمل كند - بايد 
كه امروزه به صورت چاپى و الكترونيكى  تمام اين ابعاد مورد توجه قرار گيرد و پيشينه ها
با تفاوت هاى شكلى و قالبى وجود دارند و هستة تشكيل دهندة حافظة سازمانى شمرده 

مى شوند ، بايد بيش از پيش مورد مداقه قرار گيرند.

چالش ها و فرصت ها در رقمی سازی آرشیوها یا آرشیوهای رقمی
در زمينة حفظ و نگهداشت آرشيو رقمى، مشكالت متعددى وجود دارد. زيرا فناورى 
همواره در حال تغيير است. كامل شدن چرخة عمر اسناد به مديريت ها و كارشناسان رايانه اى 
ارتباط پيداكرده است و مديران ارشد، معموالً اطالعات زيادى دربارة آن ندارند. بنابراين 
رغبت زيادى هم به تغيير سامانه هاى قبلى نشان نمى دهند. در عين حال انطباق با سرعت 
 Bearman .1تحوالت دشوار است. همچنين موضوع تأمين بودجة مورد نياز نيز همواره وجود دارد. 
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موضوعات ديگرى نيز همچون كهنه شدن و از رده خارج شدن فناورى هاى پيشين نيز 
وجود دارد. خطاهاى انسانى را هم نبايد از نظر دور داشت. در اسناد الكترونيكى ، مواردى 
همچون تاختن ويروس ها يا اشتباه كاربران نيز- كه اطالعات را تغيير مى دهند يا حذف 
مى كنند- وجود دارد. نداشتن اطالعات كافى در مورد اهميت مديريت اسناد الكترونيكى 
و يا داشتن سياست هاى نامناسب و ضعيف و دادن اولويت كم تر به مديريت اسناد، وجود 
مديران اسنادى غيرحرفه اى و نبود تجربة كافى در مديريت اسناد الكترونيك، همچنين 
نظارت ناكافى در مرحلة حذف اطالعات غيرضرورى، نداشتن آموزش كافى و هماهنگى 
و نيز فقدان دستور كار و يا استاندارد كلى، از ديگر مشكالت و موانع در حفظ و نگهداشت 
اسناد الكترونيكى مى باشد. موضوع عمده در حفاظت و  نگهداشت اسناد الكترونيكى؛ فناورى ، 
شيوه ها و  روش ها  و كاربران، از نظر نوع برخورد و پذيرش اين روش ها و ابزارها از جنبة 
دارا بودن سياست روشن  و نوع استاندارد به كاررفته در موضوع مى باشد كه پيامد  آن، تعيين 
اعتبار اسناد، خوانا  بودن، گويا بودن، درخور  اعتماد بودن، امكان دسترسى و نيز يكپارچگى  
سامانة مربوط خواهد بود. از سوى ديگر، پژوهش تقريباً در همة رشته ها به منابع رقمى 
دسترس پذير، آماده و درخور اعتمادى كه به خوبى مديريت و سازماندهى شده باشند، بستگى 
دارد. بسيارى از منابع رقمى(پايگاه هاى اطالعات علمى، گزارش هاى پزشكى و آمارهاى 
دولتى) طى دوره هاى زمانى طوالنى و با هزينه هاى شايان توجهى گردآورى مى شوند. برخى 
از اين منابع، براى نشان دادن تغييرات ايجاد شده در محيط طبيعى ارزش طوالنى مدت دارند 
و براى تجزيه و تحليل اثربخشى مداخالت سياسى و توليد گزارش هاى علمى و هنرى، به 
كار مى آيند. بسيارى ازمنابع رقمى را -كه امروزه پديد مى آوريم- بنا بر داليلى كه امروز براى 
ما چندان تصورپذير نيست، در آينده  بهره بردارى مى شوند و به كار خواهند آمد. قابليت هاى 
پژوهشى آينده، به صورتى كامًال جدى بدون سرمايه گذارى چشمگير در زمينة پژوهش و 
توسعة آرشيوهاى رقمى، مورد توافق واقع خواهند شد. فرايندها و فناورى هاى موجود 
در آرشيو رقمى -كه بنا دارد كاركردهاى سنتى ارزيابى، كسب و مديريت مواد آرشيوى 
را تكرار نمايد -كامياب نبوده اند و اين به دليل كاربران فراوان و اتكاى آن ها بر حدسياتى 
است كه ديگر در محيط رقمى اعتبارى ندارد. فناورى هاى رقمى ايجاد، مديريت، نگهدارى 
و دسترسى به منابع آرشيوى را به طرقى شكل مى دهند كه مانند روش هاى سنتى زياد عميق 
و پيچيده نيستند و درعوض مؤثر و كارآمد مى باشند. اين تغييرات، مستلزم تحول اساسى 
در فرايند پژوهش خواهند بود، بويژه اگر قرار باشد نوآورى الزم براى پشتيبانى از دسترسى 
طوالنى مدت به منابع رقمى را از جوانب نظرى، روش شناسى يا فنى فراهم كنند. اما 

چالش هاى اصلى پژوهش كدامند؟ (چالش هاى پژوهش در آرشيو رقمى و ... 1 ،2003)

1. Research Challenges in Digital 
Archiving and Long-term
 Preservention.
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۱. گسرتده، ناهمگون، بی ثبات و بالنده بودن مجموعه های رقمی
موضوع نگهدارى مواد آرشيوى، از كهن ترين شكل آن نظير نسخ خطى و اسناد و مدارك 
تاريخى گرفته تا جديدترين انواع آن ها مانند سى دى رام ها، دى وى دى ها و منابع وب بنياد، 
همواره يكى از چالش هاى اصلى آرشيوداران در آرشيوهاى سنتى و رقمى بوده است. با 
اين حال به نظر مى رسد كه مواد چاپى در مقايسه با مواد رقمى، از مقاومت و پايدارى 
به مراتب بيش ترى برخوردارند. مؤسسة ملى استاندارد و فناورى آمريكا(NIST)، عمر مفيد 
سى دى رام ها و دى وى دى ها را در بهترين شرايط، از20 تا 200 سال تخمين زده است (كوهن1، 
رزنويگ، 2005). با وجود اين، موضوع بى ثباتى مواد آرشيوى در حوزة آرشيوهاى وب بنياد 
از نوعى ديگر است. دستيابى به مواد آرشيوى وب بنياد، نيازمند دستيابى به شبكه است و 
دستيابى به اينترنت از طريق خطوط اينترنت تحقق مى يابد. براى دسترسى به اينترنت نيز، 
به امكانات سخت افزارى و نرم افزارى خاصى نظير رايانه، مودم و خط تلفن نياز است. 
قدر مسلم آن كه، موجوديت منابع آرشيوى در محيط وب و دسترسى سريع و آسان به 
آن ها، بيش از هر عامل ديگرى به موجوديت امكانات يادشده وابسته است. درواقع بدون 
بسترسازى و فراهم كردن زيرساخت هاى الزم جهت بهره ورى از منابع وب بنياد، هرگونه 
تالشى براى ايجاد آرشيوهاى رقمى و دسترس پذير ساختن مواد آرشيوى عمًال راه به جائى 
نخواهدبرد. مارگرت هدستروم2، از كارشناسان برجسته در حوزة آرشيوهاى رقمى، در 
اين باره  نوشته است: "هم اكنون هيچگونه شيوة قابل قبولى جهت نگهدارى آن دسته از مواد 
آرشيوى كه شامل متن، صدا و تصوير بوده و براى هر بار استفاده به امكانات سخت افزارى 
و نرم افزارى خاصى نيازمندند، وجود ندارد". (به نقل از كوهن،رزنويگ،2005) يكى ديگر از 
وجوه بى ثباتى مواد رقمى وب بنياد، بحث تغيير نشانى برخى از منابع يا وبگاه هاى دربرگيرندة 
اين گونه منابع است كه گاهى كاربر را دچار سردرگمى مى كند و از دسترسى به منابع مورد 
نياز باز مى دارد. منابع موجود در آرشيوهاى سنتى، هر كدام داراى جايگاه و محل نگهدارى 
مخصوص به خود هستند؛ به طورى كه براى هر بار استفاده، مى توان آن ها را در همان محل 
قبلى خود جستجوكرد. در صورتى كه در محيط وب، هيچ تضمينى وجود ندارد كه كاربر، 
منابعى را كه پيش از اين مورد استفاده قرارداده، بار ديگر در همان نشانى قبلى مشاهده نمايد.
از سوى ديگر، مجموعه هاى رقمى گسترده، ناهمگون و در حال رشد هستند؛ به نحوى كه 

خارج از محدودة توانائى ما براى مديريت و نگهدارى از آن ها مى باشند.
مفاهيم، روش ها و ابزارهاى نگهدارى را نمى توان با پيچيدگى و جريان پوياى منابع 
از  نگهدارى  براى  به صرفه اى)  مؤثر (يا  رقمى چندرسانه اى همگام ساخت. هيچ روش 
پايگاه هاى اطالعاتى پويا، وبگاه هاى پيچيده، ابزارها يا نرم افزارهاى تحليلى در طوالنى مدت 

1. Cohen, Daniel J

2. Margaret Hedstrom 
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وجود ندارد. با اين وجود، منابع رقمى را نمى توان بدون ابزارهاى الزم براى تحليل و ارائه، 
تعبير يا استفاده كرد. بعالوه، روش هاى جارى، متكى بر مداخلة انسانى براى گزينش، 
سازماندهى، توصيف و دسترس پذيرسازى است. كار بدنى، بزرگ ترين عامل هزينه سازى 
است كه در نگهدارى رقمى مطرح مى باشد و عاملى است كه به مرور زمان هزينه سازتر هم 
مى شود. روش هاى جديدى الزم است تا به وسيلة آن ها به مديريت مقادير انبوه داده هاى 

رقمى(با حداقل ممكن مداخلة انسان) پرداخت.

۲. نگهداری بلند مدت، از ویژگی های اصلی مواد در آرشیو رقمی 
پژوهش در زمينة نگهدارى رقمى، با بسيارى از موضوعات و اهدافى مشترك است كه در 
حوزه اى وسيع تر، پژوهش در زمينة كتابخانة رقمى را در برمى گيرد. اما يكى از جنبه هاى 
منحصر به فرد نگهدارى رقمى، عبارت است از توجه آن به دراز مدت. دراز مدت، صرفاً به 
معناى مدتى است كه از نظر زمانى آن قدر كافى است كه گذشت آن سبب قديمى شدن فناورى 
شود مانند ده ها سال يا قرن ها. وقتى نگهدارى بلند مدت از چند دهه، چند نسل يا چند قرن 
فراتر مى رود، نحوة مديريت تعبيرشده براى اشياى رقمى اهميت مى يابد. برخالف بسيارى از 
اشياى فيزيكى -كه ممكن است طى دوره هاى زمانى طوالنى و بدون مراقبت از آن ها دوام 
آورند- اشياى رقمى مستلزم مراقبت دائم و برخوردارى از سامانه هاى "پشتيبانى حياتى" 
هستند تا همواره قابل استفاده باشند. ما نيازمند انجام پژوهش هائى هستيم كه به وسيلة آن ها 
سامانه هائى را مستقر نمائيم كه تا حد ممكن خودنگهدار، خودناظر و خودتعميركننده باشند. 
افزونگى، قابليت تكثير و امنيت در برابر حمالت عمدى در سامانه هاى آرشيوى و در مقابل 
ناتوانى هاى فنى، ويژگى هاى ضرورى نگهدارى طوالنى مدت هستند كه اهميت آن ها به 
مرور زمان بيش تر نيز مى شود، چون اساساً فناورى ها در حال پيشرفت مى باشند. (چالش هاى 

پژوهش در آرشيو رقمى و ... ،2003)

۳.چالش های اقتصادی، اجت�عی، سازمانی و فنی، در نگهداری مواد در آرشیوهای رقمی
چالش هاى نگهدارى در آرشيو هاى رقمى، در درازمدت شامل جوانب اقتصادى، اجتماعى، 
سازمانى و فنى مى باشد. هيچ مدل اقتصادى يا بازرگانى براى فعاليت هاى نگهدارى رقمى 
رقمى،  آرشيوهاى  در حوزة  برانگيز  موضوعات چالش  از  يكى  بنابراين،  ندارد.  وجود 
بحث هزينه هاست. آرشيوداران از يك سو با حجم باالئى از منابع آرشيوى مواجه هستند 
و از سوى ديگر، ناچارند ميان هزينه هاى رقمى سازى -كه عمدتاً از اسكن كردن منابع 
به دست مى آيد- و ميزان بودجة اختصاصى خود تعادل برقرار نمايند. قدر مسلم آن كه، 
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رقمى سازى تمامى آنچه از منابع در آرشيوهاى سنتى وجود دارد، نه اقتصادى است و نه 
امكان پذير. بنابراين، الزم است آرشيوداران پيش از پرداختن به فرايند رقمى سازى،  اصوالً 
ابتدا در خصوص نحوة اولويت بندى و گزينش منابع آرشيوى تصميم بگيرند.آرشيو ملى و 
مديريت اسناد اياالت متحده (NARA)، در دستنامه اى كه در همين خصوص منتشر ساخته، 
معيار اصلى انتخاب منابع را براى رقمى سازى، نيازهاى آموزشى و پژوهشى آرشيوداران 
عنوان كرده است (كوهن،رزنويگ،2005). آرشيوداران، به منظور صرفه جوئى در هزينه ها، بايد 
همانند كتابداران، تنها موادى را در جريان فرايند رقمى سازى قراردهند كه نيازهاى مخاطبان 
گاهى  قلب انسان داليلى  را به طرزى شايسته برآورده سازد. چراكه به گفتة بليس پاسكال1، " 
دارد كه عقل از درك آن ها فرو مى ماند" و بنابراين گاهى ممكن است پژوهشگران داليلى براى  

استفاده  از آرشيو داشته باشند كه پديد آورند گان آرشيو ها قادر  به درك  آن ها نباشند.
از اين رو، مى توان گفت كه پژوهش در حوزه هاى اقتصادى و تصميم گيرى، نيازمند 
بررسى طيفى از موضوعات مانند انگيزه هاى سازمان ها در سرمايه گذارى براى آرشيوهاى 
رقمى و انگيزة انباشت كنندگان به قراردادن محتوا در مخازن مى باشد. اين موضوعات، 
عميقاً همراه با سؤاالتى در خصوص حقوق مالكيت معنوى، رعايت حريم خصوصى 
افراد و اعتماد است. شاخص ها و مقياس هائى براى سنجش كاركرد سامانه هاى گوناگون 
ذخيره سازى بلندمدت مورد نياز مى باشد. همچنين، از اين شاخص ها بايد براى ارزيابى 
اثربخشى و هزينة راهبرد هاى مختلف نگهدارى، برآورد  ارزش يا مزاياى حاصل از خدمات 
آرشيوى و  انجام تجزيه و تحليل بازار و تقاضاى كاربر استفاده كرد. ارزيابى آرشيو رقمى 

بدون مقياس هاى ثابت و مشخص هزينه، مزايا و  ارزش اشياى  رقمى غير ممكن است.

۴. نیاز به  ابزارها و فناوری های نوین ،جهت نگهداری کاربردی و  اطمینان بخش مواد 
 در آرشیو  رقمی

نگهدارى رقمى بدون در اختيار داشتن ابزارها و فناورى هائى كه بسيارى از جنبه هاى فرايند 
نگهدارى را خودكار مى سازند و از تصميم سازى انسانى پشتيبانى مى كنند، محقق نخواهد شد. 
و برابرى) و تعيين  براى پشتيبانى از گزينش راهبردهاى نگهدارى (عادى سـازى، جابه جـائى 
هزينه ها و مزاياى سطوح مختلف، توصيف و فراداده، مى بايست از مدل هاى تصميم گيرى 
مشخصى استفاده كرد. راهبرد هاى نگهدارى رقمى،"فراداده محور" هستند. بنابراين، نياز مبرمى 
به تدوين و ايجاد ابزارهائى است كه به صورت خودكار فراداده هاى هسته و اصلى را تأمين 
نمايند. مهم است كه اين تشخيص حاصل شود كه فراداده ها، نمودارها و هستى شناسى ها پويا 
 Blaise Pascal .1 هستند و در معرض گسترش و بازبينى مكرر قراردارند. براى كاربران آينده، مواد آرشيوى اى 
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ارتباط  بين آن ها  بتوانند  بازيابى كنند و  ضرورى خواهد بود كه طرح هاى فراداده اى را 
برقراركنند، به همان نحوى كه در هنگام ايجاد شىء رقمى مورد نظر بوده است. مديريت 
تكامل طرح هاى فراداده اى، يك موضوع پژوهشى عمده است. همچنين، مديريت هويت 
اشياى رقمى نگهدارى شده طى زمان، چالشى براى آرشيوهاى رقمى شمرده مى شود. چون 
شاخص هاى منظور  براى اشياى رقمى، ممكن است به آسانى تغيير يابند و فناورى هاى 
نامگذارى و رديابى اشياى رقمى طى زمان تكامل مى يابند. موضوعات پژوهشى در حوزة 
نامگذارى و ثبت، شامل تدوين روش هائى براى نامگذارى ثابت اشياى رقمى آرشيو شده، 
ابزارهاى گواهى و تأييد صحت اشياى رقمى نگهدارى شده، روش هاى نظارت بر ويرايش و 
قابليت تعامل ميان سازو كارهاى به كار بردة فراهم كنندگاِن مختلِف محتوا مى شود. همچنين، 
ابزارهائى براى تبديل خودكار اشياى رقمى نگهدارى شده از حالت هاى قديمى به حالت هاى 
جديد و معاصر، استانداردها و مدل هاى داده اى براى مستندسازى تأثيرات اين تبديالت، مورد 

نياز مى باشد. 

۵. آرشیو رقمی کاربردی، پایدار و کارآمد ، نیازمند زیر ساخت 
راهبردهاى آرشيو رقمى، تاكنون يا سازمانى بوده يا مجموعه اى. پژوهشى الزم است تا 
ويژگى هاى زيرساخت مشترك و درخور سنجش را براى پشتيبانى از آرشيو رقمى تعيين 
نمايد. اين امر، شامل تدوين فرايندها و ابزارهاى مشخص و ايجاد خدمات مشترك در سراسر 
جامعة آرشيوى مى شود. جامعة آرشيو رقمى از مزاياى خدمات مشتركى نظير يك شكل 
واحد ثبت و مستندسازى كامل در برگيرندة تمامى گونه هاى باز و اختصاصى و ابزارهاى 
تبديل خودكار، برخوردار خواهد شد. يك طرح ثبت شده از فراداده نيز، مورد نياز مى باشد. 
برابرى تا حدودى خود را به عنوان راهبرد نگهدارى رقمى نشان داده است؛ اما كارائى و 
امتياز مالى آن، بستگى به دسترس پذيرى نرم افزار  اجرا شوندة آن دارد. تدوين يك يا چند 
مخزن نرم افزارى، تعهدى عمده براى اين جامعه شمرده خواهد شد كه نيازمند پژوهش در 
خصوص نگهدارى نرم افزارى است. سرانجام اين كه بخش عمده اى از زيرساخت مربوط به 
امكان تعامل (بويژه كاوش) در سراسر آرشيوهاى رقمى توزيع شده و ناهمگون خواهد بود. 

(چالش هاى پژوهش در آرشيو رقمى و ... ،2003)

۶. آنالوگ در برابر رقمی
 يكى از اصلى ترين موضوعاتى كه آرشيوداران را در خصوص مزاياى رقمى سازى دچار 
ترديد مى سازد، بحث نفله شدن پاره اى از اطالعات به هنگام تبديل داده هاى آنالوگ به رقمى 

ان
از

خب
ی 

هد
ت ال

 بن
ی؛

یر
 ام

ی
بائ

اط
طب

ت 
دا

سا
ه ال

ئز
فا



۱۰۹

است. بينائى بشر داراى طبيعت آنالوگ است. به اين معنى كه براى ما، ديدن اشيا به نرمى و 
به طور پيوسته صورت مى گيرد. توانائى ما در تفكيك رنگ ها و جزئيات اشيا تقريباً نامحدود 
است. اين، در حالى ست كه رايانه ها تنها مى توانند خصوصيت چيزهائى را كه به صورت 
طبيعى به ما مى رسد، شبيه سازى نمايند. تمامى مشخصات فيزيكى اى كه ما به راحتى در 
چشممان و ذهنمان تركيب مى كنيم، بايد قبل از اين كه در رايانه به كار رود، به اعدادى با 
دامنة محدود تبديل گردد. به بيان ديگر، بينائى بشر در سنجش با رايانه، از قدرت تفكيك 
به مراتب بيش ترى برخوردار است و از اين روست كه تصاوير رقمى نسبت به آنچه ما در 
عالم واقع شاهد آن هستيم، از كيفيت نامرغوب ترى برخوردارند. (مختار پور،كريمى،1386)

حال اين سؤال مطرح مى شود كه با وجود اين موضوع ، پس ديگر چه نيازى به تصاوير 
رقمى خوهد بود. پاسخ اين سؤال، در امور و عملياتى است كه مى توان دربارة اين تصاوير 
از لحظة ورود به رايانه بر روى آن ها انجام داد. با ورود تصاوير به رايانه، حوزة ديد آدمى 
به اعداد صفر و يك تبديل مى شود و چون رايانه ها با اعداد كار مى كنند، تقريباً روش هاى 
بى شمارى براى مديريت و كار دربارة تصاوير وجود دارد. ما مى توانيم تصاوير رقمى را به 
هر زاويه اى بچرخانيم و به هر ابعادى تغيير مقياس دهيم. مى توانيم چندين تصوير رقمى را 
با يكديگر تركيب سازيم تا منظره اى كه در عالم واقعيت وجود ندارد، ايجاد كنيم. بنابراين، 
هرچند كه شايد تصاوير رقمى نتوانند پيچيدگى هاى آنچه را چشمان ما مى بينند به طور كامل 
ارائه كنند، اما ابزارى هائى هستند كه امكان گسترش حس بينائى انسان را به حيطه اى كه قبًال 

هرگز دسترس پذير نبوده، فراهم مى سازند.

۷. حق مؤلف
به نظر مى رسد كه تقابل ديرينة دو مبحث نگهدارى و دسترسى به مواد آرشيوى به واسطة 
حضور آرشيوها در عرصة وب جهان گستر، معنا و مفهومى جديد به خود گرفته است. 
در آرشيوهاى سنتى، دغدغة اصلى آرشيوداران، در وهلة اول حفظ و حراست از ميراث 
گذشتگان و نگهدارى از پيشينه هاى تاريخى است. دسترس پذيرساختن مواد آرشيوى، در 
اولويت بعدى قرار دارد. در حالى كه در آرشيوهاى رقمى و وب بنياد، اولويت بندى يادشده 
تا حدود زيادى جابه جا مى شود و اين موضوع، زمينه ساز نگرانى برخى از آرشيوداران را 
فراهم آورده كه مبادا برخى از مزاياى وب جهان گستر نظير دسترسى آسان و دخل و تصرف 
آسان در مواد رقمى، باعث سوءاستفاده و وارونه سازى منابع تاريخى گردد. از آن جا كه ارزش 
منابع تاريخى در گرو اعتبار آن هاست، آرشيوداران كوشيده اند تا از طريق اعمال قانون حق 
مؤلف، بر مالكيت منابع وب بنياد خود صحه بگذارند و به نوعى از سوءاستفاده هاى احتمالى 
افراد جلوگيرى نمايند. به همين دليل، در بخش انتهائى اكثر وبگاه هاى تاريخى، عالمت © 
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به نشانة دارا بودن حق مؤلف درج شده است و پيام آن، اين است كه پديدآورندگان وبگاه، 
رعايت حقوق معنوى خود را از كاربران انتظار دارند. اما نكته اى را آرشيوداران در بهره گيرى 
از حق مؤلف بايد در نظر بگيرند كه آن، بهره بردارى افراطى نكردن از آن است. كاربرد 
جمالتى نظير"هر گونه استفاده يا تكثير بدون مجوز از اين اثر به هر نحو كه باشد، پيگرد 
قانونى خواهد داشت " ، نه تنها با قانون حق مؤلف منافات دارد، بلكه حتا اصل"بهره بردارى 
منصفانه1" را زير سؤال مى برد.(كوهن، رزنويگ،2005) اما نكته اى كه آرشيوداران بايد همواره 
مد نظر قرار دهند، اين است كه اعمال مقررات كردن آن ها، نبايد به گونه اى باشد كه اصل 

دسترسى آزاد و آسان به اطالعات، زير سؤال برود.

۸. نیروی انسانی آموزش دیده
يكى ديگر از مشكالتى كه ممكن است آرشيوهاى رقمى و به طور كلى فرايند رقمى سازى را 
با چالش مواجه سازد، بحث نيروى انسانى است. زيرساخت هاى نرم افزارى و سخت افزارى 
الزم براى اين گونه فرايندها ايجاب مى كند كه افرادى در مسند امور قرار داشته باشند كه 
دست كم با برخى از مفاهيم و شيوه هاى ابتدائى رقمى سازى آشنا باشند. براى دستيابى به اين 
هدف، آرشيوها ناچارند بخشى از بودجة خود را به آموزش كاركنان  اختصاص دهند. البته 
درخور يادآورى است كه موفقيت طرح هاى رقمى سازى، تا حدود زيادى در گرو مشاركت 

و تعامل ميان آرشيوداران، متخصصان رايانه و طراحان وبگاه هاست.
با توجه به نقش مهم آرشيوداران متخصص و ضرورت ظهور آرشيوداران رقمى براى 

مديريت بهينة آرشيو رقمى، در ادامه به ضرورت نياز به اين گونه افراد پرداخته مى شود.

رضورت نیاز  به آرشیودار رقمی در مدیریت آرشیو رقمی
نياز ما در اختراع مى باشد . پيدايش آرشيوهاى رقمى جهانى يا كتابخانه ها و مراكز اطالعات 
رقمى در سراسر جهان، به ايجاد يك عنوان شغلى تحت عنوان "آرشيودار رقمى" براى 
مديريت منابع دانش رقمى دامن زده است. امروزه آرشيوهاى رقمى بزرگ به  عنوان مخازن 
دانش -كه در مديريت بهينة دانش و تسهيم سرمايه هاى فكرى تأثير بسزائى دارند- نمود 
پيدا كرده اند.(سرين واسولو 2 ،2000) براى پرداختن به ضرورت وجودى آرشيودار رقمى در 
آرشيوهاى رقمى، الزم است ابتدا به نقش تحول يافتة  آرشيوها و نيز آرشيوداران سنتى در 
جامعه بپردازيم تا به نقش نوين و ضرورت وجودى آرشيوداران رقمى در عصر كنونى بيش تر 
پى ببريم. نقش آرشيوهاى سنتى، بيش تر نگهبانانه بود. در چنان رويكردى، آرشيوداران، 
نگهبانان فيزيكى پيشينه هاى راكد بودند و در رويكردهاى فعلى، عالوه بر نگهبانى فيزيكى، 

1. Fair Use 
2. Sreenivasulu
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به  نيز  بازبهره گيرى  براى  فيزيكى و فكرى و دسترس پذيريشان  يكپارچگى  مسئوليت 
مسئوليت هاى آن ها افزوده شده است. يكى از مهم ترين جنبه هاى درخور توجه دربارة اين 
رويكرد، آن است كه آرشيودار نقش واحدى در ارائه براى دفاع فيزيكى و اخالقى از پيشينه 
دارد؛ يعنى همان چيزى كه آرشيودار معروف، سر هيالرى جنكينسون  مدافع آن بود. (گيلند، 

اسوتلند، 2005)
 كوك1 نيز، به نقش اولية آرشيودارها به عنوان نگهبان اشاره كرد و آن ها را از توجه 
به آرشيوها، به آرشيوسازى فرا مى خواند. در مقابل، در رويكرد فرانگهبانانة آرشيوسازى، 
آرشيوداران به افزايش نقش به عنوان مشاوران پيشينه ها و پيشينه نگهدارى و تبديل به 
«واسطه گران دسترسى2»   در سازمان هايشان فراخوانده مى شوند (1994، ص300). با اين 
وجود، رويكرد فرانگهبانانه، زمينه ساز مباحث جديدى در حوزة آرشيوسازى شده است. از 
جملة اين مباحث، مى توان به منابع كافى فناورانه، مالى يا انسانى اشاره كرد. بعالوه چنين 
رويكردى، الزاماتى در زمينة نيازمندى هاى آرشيوى و نظارتى پديد مى آورد. در اين رويكرد 
آرشيودار به جاى حفاظت فيزيكى از آرشيو، نقش مهم ترى در زمينة آرشيوها به عهده 
مى گيرد و درگير مسائلى چون فهم و استفاده از سامانة نگهدارى از پيشينه، مسائل مرتبط با 
نيازمندى هاى كاركردى آرشيوها، مسائل مرتبط با فراداده ها و ميانجى گرى و كمك به كاربر 

در دسترسى به پيشينه هاى آرشيوى نگهدارىشده در سامانه مى شود.(كانينگهام 3 ،1996)
همچنين در چنين رويكردى، پيشينة چيزى بيش از صفحات كاغذ قرار داده شده در 
مفهومى هستند تا مكانى- فيزيكى؛ آن ها  پوشه ها و جعبه هاست؛ آرشيوها بيش تر فضائى -
انعكاسى از اعتبار اجتماعى، سازمانى و قدرت هستند.(كتالر4، 2002؛ هريس 5 ،2001؛كوك، 
بنابراين، امروزه انتظاراتـى كه از آرشيـوهاى سنتـى وجـود داشت، در  چوارتز6 ،2002)
آرشيوهاى امروزى متحول شده است؛ چنان كه شوراى جهانى آرشيو، برنامه اى تا سال 
2010 براى ارتقاى جايگاه آرشيوها  و روشن ترشدن اهميت آن ها  در جهان به شرح زير 
 پيشنهاد كرده است: گسترش و توسعة آرشيوها درجهان، آموزش، آرشيوها نماد يادواره هاى 
جهان، برقرارى ارتباط با جهان و اعضاى خود، وگسترش معيارها. (كيانى هفت لنگ،1382) 
به عبارت ديگر، در چنين ديدگاهى، آرشيو از حالت موزه اى درمى آيد و در خدمت جامعه 
قرار مى گيرد و پيشينه به عنوان حافظة سازمانى، سرمايه و ثروت سازمان شمرده مى شود. 
بعالوه به رغم نگرش هاى سنتى به آرشيو -كه اغلب مأموريتى فرهنگى براى خود متصور 
پيشينه ها، دامنة  با مطرح شدن حوزه اى تحت عنوان مديريت  امروزه  هستند- آرشيوها 
فعاليتشان به حوزة كسب و كار نيز كشيده شده است (كاكس 7  ، 2006،ص 19)  و آرشيو به 
بخشى از فعاليت جارى سازمان بدل گرديده است. همة اين عوامل در كنار بعضى ديگر از 

1. Cook

2. Access Brokers

3. Cunningham.

4. Ketelaar
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6. Schwartz 
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مسائل، موجب بروز حساسيت هائى نسبت به حفظ سوابق سازمانى و ادارى و سبب توجه 
به نكات زيرشده است:

نوع اطالعات كه بايد در مورد ثبت تصميم گيرى هاحفظ شود؛ جايگاه قانونى اطالعات، 
نوع رسانه ا ى كه بايد اطالعات در آن حفظ شود؛ روش هاى دستيابى به اطالعات، نوع 
رسانة ضبط شدة اطالعات، نوع استانداردها،  ميزان اطالعات مورد نياز براى فهم مدرك،   و 

 استانداردهاى سازماندهى. (مك دونالد1 ،1375)
از اين رو، به دليل اين كه آرشيوداران عالوه بر وظايف سنتى خود مسئوليت هاى جديدى 
نيز يافتند، سازمان ها با همكارى دولت و بنگاه هاى علمى، سرگرم ارزيابى فناورى ها و 
رسانه هاى جديدى شدند كه مى توان از آن ها در ذخيره سازى پيشينه ها؛ شناسائى ويژگى هاى 
نرم افزار و سامانه هاى نگهدارى از پيشينه (گاهى با همكارى توسعه دهندگان نرم افزارهاى 
تجارى)؛ و توصية راهبردهائى براى نگهدارى فعال پيشينه اعم از تحليل و توصيه دربارة 
جريان كار سازمانى استفاده كرد. از اين رو، توسعة مديريت پيشينه هاى الكترونيكى به موازات 
توسعة خود فناورى نگهدارى از پيشينه، پيش رفت. همان طور كه مشاهده مى شود، در اين 
رويكرد، آرشيوداران ديگر دريافت كنندة منفعالنة پيشينه ها نبودند، بلكه درگير طراحى سامانة 
نگهدارى از پيشينه و توسعة جريان كار بودند (گيلند،اسوتلند،2005). اگر در رويكرد سنتى، 
آرشيودار رسالتى فرهنگى براى خود قائل بود، در چشم انداز مديريت پيشينه هاى الكترونيكى، 
افزون بر شئون قبلى در خدمت كسب و كار و سازمان ها نيز قرار مى گيرد تا از اين طريق، به 

تحقق دولت الكترونيكى و مديريت دانش سازمانى در سازمان ها يارى رساند.
با اين توصيفات، نكته اى كه بايد مد نظر قرار گيرد، اين است كه ماهيت چندرسانه اى 
نسل آيندة آرشيوهاى رقمى، نيازمند وجود آرشيوداران رقمى است. آرشيوداران رقمى، 
اساساً متخصصان اطالعاتى هستند كه كتابخانة رقمى را مديريت مى كنند و نظم مى بخشند؛ 
اطالعات را تركيب، بازيابى، و طراحى مى كنند و به استخراج داده ها و دانش مى پردازند. آنان 
عهده دار وظايف تخصصى همچون رقمى كردن، ذخيره سازى، دستياب پذير كردن، استخراج 
دانش رقمى، خدمات مرجع رقمى، خدمات اطالع رسانى الكترونيكى، هماهنگى در ادارة 
آرشيو و دسترسى آسان مى باشند. به بيان ديگر، آرشيوداران رقمى، محافظ شاهراه اطالعاتى 

يا آرشيو رقمى جهانى هستند و به عنوان هماهنگ كننده ميان ابزار و انسان عمل مى كنند. 

نتیجه 
مواد آرشيوى، از اهميت فوق العاده اى در فرايندهاى آموزش و پژوهش تاريخ برخوردارند. 
بنابراين، الزم است به طرق مختلف، شيوه هاى دسترسى آسان مربيان و تاريخ پژوهان به  1. Mc Donald

ان
از

خب
ی 

هد
ت ال

 بن
ی؛

یر
 ام

ی
بائ

اط
طب

ت 
دا

سا
ه ال

ئز
فا



۱۱۳

اين گونه مواد فراهم گردد. يكى از ابزارهائى كه در سال هاى اخير نظر بسيارى از كارشناسان و 
متخصصان اطالع رسانى را در سراسر دنيا به خود معطوف ساخته است، بهره گيرى از قابليت 
و امكانات وب جهان گسترمى باشد. آرشيو رقمى در محيط مجازى اينترنت اتفاق مى افتد، 
و براى برقرارى اين محيط مجازى، به وجود امكانات سخت افزارى و نرم افزارى خاصى نياز 
است. افرادى هم كه در جريان اين فرايند قرار مى گيرند، بايد داراى مهارت ها و تخصص هاى 
الزم در راستاى بهره گيرى هرچه بيش تر از اين پديدة نوظهور باشند. به اين ترتيب، تغييرات 
عمده اى كه در حوزة آرشيو از نظرگاه هاى مختلف به  وجود آمده است، بايد سبب شود 
تا آرشيوداران و ديگر حرفه مندان پيشينه، مطالب منتشرشده در حوزه هاى خارج از حوزة 
تخصصى خود را بخوانند و در آن حوزه ها كاركنند. چراكه ممكن است اين حوزه ها چيزى 

براى گسترش درك آن ها از پيشينه ها و  سامانه  هاى پيشينه نگهدار  داشته باشند.
البته گفتنى است كه در پى چنين تغييرات رويكردى در حوزة آرشيو، مقاومت هائى در 
برخى بخش ها شده است. چنان كه كاكس در اين زمينه آورده است:  بعضى آرشيوداران، در 
مورد پذيرش پيشينه هاى الكترونيكى به عنوان پيشينه، مقاومت مى كنند. به زعم چنين افرادى، 
پيشينه بايد كاغذى باشد و بتوان آن را به صورت دستى جايگذارى كرد و از اين نكتة اساسى 
غافل مى شوند كه سند و پيشينه، در هر شكل و قالبى بايد داراى چهار ويژگى سنديت، 
اعتبار، يكپارچگى، و قابليت استفاده باشد. از سوى ديگر، آرشيوداران در پرداختن به فرايند 
رقمى سازى و ايجاد آرشيوهاى وب بنياد، با چالش ها و مشكالت عديده اى روبه رو هستند 
كه برخى از آن ها در كشورهاى جهان سوم نمود بيش ترى پيدا مى كند. مشكالت مربوط به 
هزينه، نيروى انسانى آموزش ديده، حق مؤلف، از دست رفتن پاره اى از اطالعات به هنگام 
تبديل داده هاى آنالوگ به رقمى و... از جملة مهم ترين موانع به شمار مى آيند. با اين حال، 
چنانچه آرشيوها بخواهند همچنان به روند پايائى و پويائى خود ادامه دهند، الزم است  با 
روند فناورى هاى نوين اطالعاتى و  ارتباطى، به رغم تمامى مشكالت و تنگناهاى موجود، 

همراه شوند.
در خاتمه، بايد گفت كه با توجه به گسترش منابع رقمى كه حاصل تبديل منابع چاپى 
به شكل رقمى است يا اين كه از ابتدا به صورت رقمى متولدشده اند و بنا به رسالت هاى 
جديد آرشيو كه عالوه بر رسالت فرهنگى سابق، در خدمت كسب و كار نيز قرار مى گيرد؛ 
همچنين، در نظر داشتن برنامه هاى دولت در جهت تحقق دولت الكترونيك كه در كشور 
ايران نيز مورد تأكيد دولتمردان است؛ پرداختن به نقش بسيار برجستة آرشيو رقمى در 
مديريت دانش و تسهيم سرمايه هاى فكرى و توسعه و پيشرفت جامعة علمى و اطالعاتى 

امروز، بسيار ضرورى مى باشد.
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