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هدف: هدف این مقالــه، بحث دربارۀ کاربرد فراداده در توصیف و 

سازماندهی اطالعات و اسناد آرشیوهای رقمی، و تشــریح مبسوط 

استانــدارد محتوایــی (دی.اِی.سی.اس.۱)در توصیف اشیای محتوایی 

موجود در آرشیوهای رقمی است.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش به روش کتابخانه ای انجام شده 

است. در این مقاله، بر اساس دستنامه ای که توسط انجمن کتابداران 

آمریکا در  سال ۲۰۰۴ برای آرشیو ها تهیه شده، و بر اساس بخش ها 

و ساختار استاندارد محتوایی ، عنارص هسته اى براى توصیف هر یك 

از موجودیت ها و اشیای محتوایی موجود در آرشیوهای رقمی ارائه 

می گردد.

ارزش پژوهـــش: با توجـه به اینــکه پژوهــش هــای کمــــــــی 

پیرامون استانداردهای محتوایــی و نقش آنها در سازماندهــی اشیای 

محتوایی آرشیوهای رقمی صورت پذیرفته است؛ در مقالۀ حارض، 

سعی شده است با معرفی استاندارد محتوایی و ارائۀ  جدول عنارص 

هسته این استاندارد برای توصیف موجودیت ها و اشیای محتوایی 

آرشیوها، آرشیوها در بازیابی و مبادلۀ موجودیت های آرشیوی خود با 

موجودیت های آرشیوهای دیگر دچار مشکالت کمرتی شوند. 

یافته ها: بر اساس یافته های پژوهــش، دی.اِی.سی.اس.، یکی از 

استانداردهای محتوایی در حوزۀ  آرشیو است که مجموعه قوانینی 

برای توصیف مواد آرشیوی، اسناد شخصی، و مجموعۀ نسخه های 

خطی(اِی.پی.پی.ام.۲) و همۀ انواع اشیاى محتوایى با تأكید بر 

دنیاى رقمی فراهم می کند. 

نتیجه گیــری: استانــداردها با تأمین سامــانه ای مؤثر و منسجــم 

جهت آرشیوها و آرشیوداران، باعث ایجاد هÁهنگی الزم در میان 

مجموعه های مختلف اطالعاتی می شوند.

ڪلیدواژه ها 
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کاربرد استاندارد محتوایی (دی.اِی.سی.اس.)
 در توصیف و سازماندهـی

 اسناد آرشیوهای رقمی

مقدمه
آرشيوها يكى از بخش هاى  مهم فرهنگى هر كشور به شمار مى آيند و هويت ملى و تاريخى 
هر كشـور وابسته به آنهاست و در حقيقت اسنـاد و مـدارك تاريخى و فرهنگـى با ارزش 
از طريق آنها حفاظت و سازمـاندهى مى شوند. همـراه با پيشرفت و توسعة علـوم رايـانه و 
ارتباطات، بسيارى از آرشيـوها، در سراسر دنيا، به اهميت فناورى هاى نوين اطالعاتى، به ويژه 
شبكة جهانى وب، پى برده اند و ديدگاه آنها نسبت به   آرشيوها- به عنوان مكانى فيزيكى براى 
جمع آورى، حفاظت، و نگهدارى از اسناد و مدارك با هدف  اشاعة اطالعات وارائة آنها به 
محققان و ديگر استفاده كنندگان در قالب الكترونيكى- متحول  شده است. اين ديدگاه جديد، 
به طور مستقيم، بر روش هاى ارائة خدمات، حفاظت و نگهدارى، و اشاعة اطالعات مجموعة 
آرشيوها تأثير چشمگيرى گذاشته است و مفهوم نوينى را با عنوان  آرشيوهاى رقمى3 مطرح 

كرده است.
  در واقع، وابستگى سازمان ها و مراكز حاوى اسناد باارزش به اينگونه فناورى ها، سبب 
شده سهم اسنادى كه به شكل الكترونيكى ايجاد مى شوند، به صورت تصاعدى، رو به افزايش 
باشد. به طورى كه، حفظ آرشيوهاى الكترونيكى و ايجاد نظام مديريت اسناد، در جهت حفظ 
اسناد الكترونيكى به شكل اصلى خود به عنوان هدف اصلى سازمان ها مطرح مى شود (آرشيو 
ملى استراليا4، 2004). به اين ترتيب، با افزايش حجم اسناد در قالب الكترونيكى، مسائل مربوط 
به سازماندهى، حفظ و نگهدارى، پردازش، اطالع رسانى ، و مديريت آنها مطرح مى گردد. در 
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همين زمينه، دست اندركاران اطالع رسانى، از جمله مديران اسناد و آرشيوها،  بايد توجه خود 
را به سمت مديريت اسناد الكترونيكى معطوف كنند؛ زيرا آنچه براى گذار از اين چالش مهم 
است، ايجاد راهكار و مديريت صحيح اسناد الكترونيكى است. از مقوله هاى مهم اين مبحث، 
استانداردهاى اسناد الكترونيكى است و با يكدستى و روشن شدن تمامى جوانب امر، اين 

چالش ها برطرف مى گردد (رضايي شريف آبادى، انصارى، زرين كلكى، 1388، ص 96). 
استانداردها، ممكن است براى ايجاد هماهنگى در يك سازمان يا در بخشى از سازمان ها، 
كشورها، و يا جهان به وجود آيند. آرشيوداران نيز از استانداردها بهره برده اند تا بتوانند هماهنگى 
الزم را در ميان اطالعاتى كه از مجموعه هاى حوزة نظارت خود استخراج مى كنند، برقرار 
سازند (زرين كلكى، 1386، ص 99). در واقع، استانداردها در طول زمان براى تأمين سامانه اى 
مؤثر و منسجم جهت آرشيوها و آرشيوداران توسعه يافته اند. به طورى كه، تدوين و اجراى 
استاندارد ها در يك حوزة خاص، مانند سازمـاندهى اطالعـات، برگرفته از عملكـرد خوب 

مديريتى آن حوزه است. 
 از سوى ديگر، كمبود استانداردهاى توصيفى در توصيف پيچيدگى مواد آرشيوى- كه 
آرشيويست ها مجبور به اداره كردن آنها بودند- منجر به فعاليت هاى پيچيده اى شد كه به طور 
گسترده بين آرشيويست هاى فردى در يك مؤسسه ،و ميان مؤسسه هاي آرشيوى مختلف، متفاوت 
بود. كمبود استانداردهاى ايجاد شده در يك موقعيت، غالباً باعث مى شد كه آرشيويست ها در 
بازيابى سند خاصى دچار مشكل شوند،و ديگر اينكه مبادلة توصيف هاى غلط از يك ركورد با 
موجودى آرشيوهاى ديگر مشكل خواهد بود (بيرمن1، 1989). بر همين اساس، خودكارسازى، 
در طـوالنى مدت، به عنـوان راه حل اساسى براى حل مشكالت كتابخـانه ها و مراكز آرشيـوى 
شناخته شده است؛ اما كمبود استانداردها مانعى در انجام راه حل خودكار جامع است. قدرت 
و انعطاف خودكارسازى، انگيزه اى براى آرشيويست ها فراهم كرده تا به طور دقيق نيازهاى 

توصيفيشان را تعريف كنند (ماسون2، 1994). 
بر همين اسـاس، از اوايل دهة 1980، آرشيـويست هاى حرفه اى كانـادا، اين مشكل پيچده 
را مورد بررسـى قرار دادند. به طـورى كه، در سال 1985، ادارة آرشيـوداران كانادا3، با انتشار 
استانداردهاى توصيفى آينده- كه چندين پيشنهاد مهم را عرضه مى كرد- استانداردهاى منعطفى 

را براى توصيف ركوردها توسعه داد.
پيشنهاد اولية اين اداره، اولويت بندى اسناد بود. يعنى توصيف و نمايه سازى موجودى هاى 
آرشيوى بايد در سطوحـى از مجموعـه ها4 باشد – بدون توجه به شكل و يا رسانة ركـوردها 

(دورانتى5، 1993).
 در واقع همة اسناد،صرف نظر ازشكل يا رسانه، به طور طبيعى توسط اشخاص خاص، 

1. Bearman

2. Mason

3. Bureau of Canadian Archivists 

(BCA).

4. fonds

5. Duranti
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خانواده ها، و يا سازمان  هاى تنالگانى توليد و يا جمع آورى مى شوند و در انجام فعاليت هاى 
سازمانى و يا شخصى استفاده مى شوند. بر همين اساس، يك مجموعه بر اساس فرآينِد توليد 
و خلق سند تعريف مى شود، نه   بر اساس اندازة آنها. براى مثال، يك مجموعة بزرگ مى تواند 
تا 100 متر گسترش پيدا كند و يا يك مجموعة كوچك مى تواند تنها شامل يك سند باشد. 
همانطور كه يك آرشيويست بيان كرده است، چيزى كه از يك مجموعه باقى مى ماند باز هم 

يك مجموعه است (ترنر1، 1994).
 استانداردهاى توصيف آرشيوى، در قياس با استانداردهايى كه براى فهرستنويسى كتاب ها 
در حوزة كتابدارى به كار مى رود، جديدتر هستند. پذيرش اين استانداردها در كارگروه هاى 
حرفه اى ملى، بين المللى، و سازمان هاى مرتبط با استانداردها، بيانگر فهم مشتركى از طبيعت 
و رفتار آرشيوداران است (ويليامز2، 2006؛ نقل در: عادلى، رضائى شريف آبادى، خسروى، 

 .(1389
چهار هدف استانداردهاى توصيف آرشيوى عبارت اند از:

1. اطمينان از توليد توصيف هاى منطقى، مناسب، و روشن؛
2. تسهيل در بازيابى و تبادل اطالعات مواد آرشيوى؛

3. كمك به اشتراك گذارى اطالعات معتبر؛و
4. امكان يكپارچه سازى توصيف هاى مختلف در سامانة اطالعاتى واحد (جيمرسون3، 

2003؛ نقل در: عادلى، رضائى شريف آبادى، خسروى، 1389). 
از آنجا كه بر اساس بررسـى هاى به عمل آمده، تاكنـون پژوهـش هاى كمى پيرامـون 
استانداردهاى محتوايـى در حـوزة آرشيـو (طاهرى، 1389)، (عادلى، رضايي شريف آبادى، 
خسروى، 1389) صورت پذيرفته است؛ در مقالة حاضر، جهت بررسى تغييرات سازماندهى 
اسناد الكترونيكى در حوزة آرشيو رقمى و كاربرد فراداده در توصيف و سازماندهى اطالعات 
و اسناد آرشيوها، ابتدا به تعريف آرشيو رقمى و مفهوم فراداده در توصيف و سازماندهى 
اسناد الكترونيكى پرداخته مى شود. در ادامة مقاله، ضمن آشنايى با استاندارد محتوايى، كاربرد 

«استاندارد محتوايى » در توصيف عناصر فراداده در آرشيو، بيان مى گردد.

آرشیوهای رقمی
رشد اينترنت با توانـايى اشاعـة سريع اطالعـات از نويسنده به خواننـده، توسعة نرم افزار ها، 
و ظهـور فنـاوري هاي رقمـى، باعث ايجـاد تغييرات اساسـى در ساختـار كتابخـانه ها و 
آرشيـوها شده است. به عبارتـى ديگر، رشد فزايندة اطالعـات و كمبود فضاى مناسب براى 
حفظ و اشاعة اين اطالعات، گام جديدى در مديريت اسناد گشوده است. به طورى كه روند 

1. Turner

2. Williams 

3. Jimerson 
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«مديريت اسناد» را فرآيندى بلندمدت و طوالنى ساخته است. از اين رو، آرشيو رقمى به 
ذخيره سازى،محـافظت، و امكان دسترسى به اسناد الكترونيكى مى پردازد. در واقع، آرشيو 
رقمى، آرشيـوى است كه اسناد الكترونيـكى در آن به منظور حفاظت و نگهدارى دائمى در 
مخزن ويژه و طى شرايـط استاندارد نگهدارى مى شوند. به بيان ديگر، آرشيو رقمى يعنى 
«ذخيره بلندمدت، نگهدارى، و دسترسى به اطالعـاتى كه رقمى متولد مى شوند و عمدتًا 
به شكل رقمى اشاعه مى يابند (زوارقي، دودماني ملكي، 1388). بنابراين، آرشيو رقمى 
مخزن پيوستة مدارك الكترونيكي شامل مقاالت مجله ها، مقاالت كنفرانس ها، فصلي از 
يك كتاب،  يا نتايج هر نوع تحقيق ديگري است. اين آرشيوها،معموالً رايگان هستند و در 
محيط وب قابل دسترسي . و هدف آنها اشاعة گستردة محتواي وب است (پينفيلد، گاردنر، 

مك كول1، 2002). 
 به عبارت بهتر، ظهور آرشيو رقمى باعث صرفه جويى در وقت و هزينة برنامه سازى 
و اطالع رسانى براى عموم مردم، افزايش بهره ورى و بازده كاركنان سازمان، متمركز نمودن 
دانش موجود در سازمان، افزايش سرعت و دقت در جوابگويى به درخواست هاى درون 
و بيرون سازمانى، و كاهش هزينه هاى مربوط به نگهدارى اسناد كاغذى، فضاى نگهدارى، 

پرسنل مورد نياز مواد مصرفى خواهد شد. 

توصیف و سازماندهی اسناد الکرتونیکی در آرشیوهای رقمی
تنظيم و توصيف اسناد در مراكز آرشيوى، در واقع فعاليت هاى مستقلى است كه معموالً 
به طور همزمان انجام مى گيرد؛ زيرا ناظر بر تعيين جنبه هاى فيزيكى و محتوايى يك رسانه 
مى باشد. تنظيم2، عبارت است از فرآيند ساماندهى فيزيكى اسناد.توصيف3، عبارت از ثبت 
اطالعات در مورد چگونگى تنظيم مطالب، نوع رسانه و محتواى كلى آن مى باشد (پدرسون، 

1380، ص174).
از آنجا كه اسناد موجود در هر مجموعة آرشيوى، فارغ از اطالعات موجود در تك تك 
آنها، با هم مرتبط هستند و در واقع به نوعى رابطة ارگانيك بين آنها برقرار است، شمارى از 
آرشيويست هاى برجسته ، اصل توصيف مجموعه اى4، را نيز به اصول يادشده افزوده اند (ام بيلر، 
1372، ص3). بر پاية اين اصل، عالوه بر توصيف بر اساس واحد پرونده (در خصوص اسناد 
متنى) يا توصيف بر اساس رديف هاى اسناد، توصيف كلى هر مجموعه نيز ضرورى است و 
در ساية چنين توصيفى، مى توان دانش كافى از كليت آن مجموعه به دست آورد و به اصطالح، 
نگاه سيستمى بدان كرد. اهتمام به اين سطح از توصيف، مستلزم تهية تاريخچة ادارى براى اسناد 

دولتى و تهية زندگينامة موجز اهداگران و صاحبان اسناد، براى مجموعه هاى شخصى است.

1. PinÉeld, Stephen, Gardner, Mike, 

Mac Coll, John

2. Arrangement 

3. Description

4. Collective Description 
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اما دو اصل آرشيوى كه در تنظيم اسناد و تثبيت آنها مورد قبول همه صاحب نظران 
آرشيوى است عبارت اند از:

1. اصل اصالت يا منشأ1، و
2. اصل حفظ نظم و ترتيب اولية اسناد2.

بر پاية اصل نخست، اسناد نه بر پاية موضوع كه بر اساس منشأ اولية خود تنظيم مى گردند؛ 
و مطابق اصل دوم، اسناد (پرونده ها) با همان نظم و ترتيب آغازين خود  بايد تنظيم و توصيف 

شوند و از درهمكرد آنها، موكداً بايد پرهيز كرد (پدرسون، 1380، ص 176). 
 با توجه به تغييرات در عصر فناورى هاى نوين، براى همه آرشيوها مهم است كه خط 
مشى توصيف و سازماندهى اسناد خود را با توجه به مسائل جديد و با درك مسائل مربوط 
به مواد رقمى اصالح كنند. به طورى كه آرشيو رقمى مجموعة سازمان يافته يا ساختارمندى از 
اشياى رقمى و فراداده هايى  است كه اشيا را توصيف مى كند. يك شى ء رقمى مى تواند يك 
كتاب يا صفحه اى از يك كتاب، يك عكس، يك صوت، يك نقشة رقمى، يك فايل عددى، 

و يا قطعه اى از فيلم ويدئويى باشد.
 در واقع، شيوه هاى سنتى مديريت اسناد ديگر پاسخگوى اسناد الكترونيكى نيست و 
بايد از روش هاى جديد استفاده كرد كه همان كاربرد فراداده در توصيف و سازماندهى اسناد 

الكترونيكى مى باشد.
مزيت هايى كه آرشيويست هاى اسناد الكترونيكى، در كاربرد رويكرد سيستم هاى فراداده 

در توصيف اسناد الكترونيكى برشمرده اند، شامل موارد زير مى باشد:
1. حفظ و نگهدارى بافت سند،

2. حفظ سيستم ها و ساختار سند،
3. توليد و حفظ اطالعات توصيفى مرتبط،

4. چرخة كامل مديريت اسناد،
5. حفظ و امحاى اطالعات سيستم به صورت كارآمد، و 

6. خلق سيستم هاى موجودى/ جايگزينى براى منابع اطالعاتى سازمان.
به عبارت ديگر، ذخيرة اسناد اطالعاتى سازمان در پايگاه فراداده، ابزارى براى شناسايى 
و مكان يابى و تهية سياهة سيستم هاى اطالعاتى فراهم مى كند. همچنين، حفظ آرشيو هاى 
الكترونيكى و ايجاد نظام مديريت اسناد، سازمان ها را قادر مى سازد تا اسناد الكترونيكى را 

به شكل اصلى خود حفظ نمايند (والسى3، 1993، ص 88).
 بعد از آشنايى با مفهوم و ضرورت آرشيو رقمى به نظر مى رسد كه معرفى فراداده-كه در 

سازماندهى اسناد رقمى در آرشيوهاى رقمى نقش بسزايى ايفا مى كنند- ضرورى باشد.

1. Principle of Provenance

2. Sanctity of Original Order 

3. Wallace
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فرادادۀ توصیفی
مفهوم فـرا داده، مفهومـى جديد نيست. كتابداران سال هاست كه به فهرستنويسى كتاب ها و 
نشريات مى پردازند. فهرست كتابخانه خود نوعى فرا داده است كه براى يافتن كتاب ها و ساير 
منابع مربوط به زمينه هاى موضوعى خاص و بازيابى آنها در قفسة كتابخانه مورد استفاده قرار 

مى گيرد (اينال1، 1998).
كليولند (1998)، در تعريف خود، به پيوند ميان فرا داده و كتابخانة رقمى اشاره مى كند؛ 
در  واقع، به تعريف فرا داده از ديدگاه كاربردش در كتابخانة رقمى مى پردازد. او در توضيح فرا داده 
اظهار مى دارد كه فرا داده، داده اى است كه محتوا و ويژگى هاى هر منبع را در كتابخانة رقمى 
توصيف مى كند. به بيان  ديگر، فرا داده در كتابخانة رقمى از اهميت ويژه اى برخوردار است. 
به  طورى كه، كليد دسترسى به منابع و استفاده از مدارك در كتابخانة رقمى، فرا داده است. آنچه 

مسلم است فراداده در آرشيو رقمى نيز هم معناى فراداده در كتابخانة رقمى خواهد بود.
كاركرد هاى اساسى فرا داده را مى توان توصيف، كشف،و بازيابى منابع بر اساس نياز هاى 
فناورانه كاربران اشاره كرد. عالوه بر آن، فرا داده مى تواند در مديريت، دسترسى به منابع بر اساس 
قوانين حق مؤلف، حفاظت و نگهدارى اطالعات رقمى، و تأييد اصالت منابع مؤثر باشد 

(صفرى، 1382، ص 78).
 بايد اشاره كرد كه فرا داده ها در جـامعة اطالعاتى بسيار حائز اهميت اند. آنها تأثير عميقى 
بر بسيارى از جنبه هاى اطالع رسانى داشته و به ارائه  دهندگان خدمات اطالع رسانى و طراحان 

نظام هاى اطالعاتى كمك خواهند كرد تا خدمات و نظام هاى مؤثرترى را ارائه نمايند.

مفهوم استاندارد محتوایی
به منظور تسهيل و تسريع در دسترسى به منابع اطالعاتى متناسب با نياز پژوهشگران و كاربران 
نهايي، منابع اطالعاتى و دانش، از دو بعد توصيف مى گردند: بعد فيزيكى و بعد محتوايي. 
توصيف بعد فيزيكى، به نوع رسانه، محيط، و بافت ارائة آن بستگى دارد. اما بعد محتوايي 
مستقل از بافت و رسانه توصيف مى گردد. آنچه در توصيف بعد محتوايي و گسترش 
استاندارد محتوايى در فضاى رقمى بايد بيان شود مربوط به شىء محتوايى مى باشد. در واقع، 
هر شىء محتوايي، پديده اي است كه داده ها يا اطالعات را در بر مي گيرد (طاهرى، 1389، 
ص 81). استاندارد محتوايى مجموعه قوانينى را با هدف توصيف اشياى محتوايى موجود در 
آرشيو يا كتابخانه فراهم مى آورد. پس، استاندارد محتوايى براى حفظ هماهنگى در توصيف 
اشياى محتوايى يك يا چند كتابخانه و آرشيو كه از يك استاندارد استفاده مى كنند، ايجاد شده 

است. 1. Iannella
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استاندارد توصیف آرشیوها: استانداردی محتوایی (دی.اِی.سی.اس.)
هدف اصلى و عمدة توصيف مواد آرشيوى، ايجاد ابزار دسترسى براى كاربران است تا آنهـا 
را در كشف و يا جست وجـوى پيشينـه هاى مطلوب كمك كند. يكـى از برجستـه ترين 
ويژگى هاى مواد آرشيـوى (از نقطه نظر فهرستنويسى) كمبـود منابع عمدة  اطالعاتى براى 
توصيف مواد آرشيوى است. كيسلينگ1، در اين زمينه اشاره مى كند كه: آرشيوها يك جامعة 
«بدون رونوشت اند2»، در حالى كه مجموعة كتابخانه ها و فهرستنويسى كتاب ها و مجموعه ها، 
«جامعـه رونوشت» را تشكيل مى دهند كه در توصيف هاى كتابشناختى مبتنى بر اطالعات، 
رونوشت گستـرده اى براى هر منبع اطالعـاتى هستند (اسميت، مـور3، 2007). به عبارت 
ساده تر، اطالعات مربوط به برخى عناصر كتابشناختي مانند پديدآور، عنوان، وضعيت توليد 
و نشـر، و...، در خود سند ثبت نشده تا فهرستنويس بتواند همان ها را رونويسـى كند و در 

پيشينة كتابشناختي به كار گيرد. 
مواد  توصيف  براى  قوانينى  مجموعه  «دى.اِى.سى.اس.»  استاندارد  اساس،  بر همين 
آرشيوى، اسناد شخصى، و مجموعة نسخه هاى خطى4 (ِاى.پى.پى.ام.) و همة انواع اشياى 
محتوايي با تأكيد بر دنياى رقمى فراهم مى كند. همچنين، اين استاندارد براى انواع مواد آرشيوى 
به كار گرفته مى شود، كه قابل مقايسه با دومين ويرايش استاندارد بين المللى توصيف آرشيوى5 
(ISAD(G)) -كه ارائه رهنمودى كلى براى ساختاربندى توصيف آرشيوى و نيز پيشنهادهايي 

در زمينة محتواست- قابل مقايسه مى باشد. استاندارد «دى.اِى.سى.اس.» استانداردى است كه 
توسط جامعة آرشيويست هاى آمريكا (اس.اِى.اِى.)6 در 2004 تأييد شده و قابل دسترسى نيز 

مى باشد (ويتيكر7، 2007). 
اين استاندارد، قوانين پايه را، براى توصيف مواد آرشيوى- كه در فصل 4 استاندارد 
فهرستنويسى انگلو -  امريكن ويرايش دوم8 آن آمده - گسترش مى دهد. به عبارت ديگر، 
اين استاندارد گذرگاه تطبيقى9 را براى مطابقت عناصر خود و امكان پياده سازى آنها در 
استانداردهاى مارك 21 و استاندارد توصيف شناسه گذارى شده آرشيوى (اى.اِى.دى.)10 را 
فراهم مى كند، يعنى مشخص مى كند كه اين قوانين چگونه در قالب مارك و قالب اى.اِى.
دى. به كار گرفته شده است (برنر، الرسن، وتسون11، 2006). از آنجاكه اين استاندارد تنها به 
توصيف محتوا مى پردازد و ساختار را در نظر نمى گيرد، براى كاربرد آن، بهتر است كه در 
پيوستگى با استاندارد هاى ساختارى از قبيل مارك و اي.اِى.دي.و واژگان كنترل شده مثل 

سرعنوان هاى موضوعى كنگره يا سرعنوان هاى موضوعى پزشكى(مش)12 باشد.

1. Kiesling

2. non-transcription

3. Smith & Moore

4. Archives, Personal Papers, and 

Manuscripts (APPM)

5. General International Standard 

Archival Description (ISAD(G))

6. Society of American Archivists 

(SAA) 

7. Whittaker

8. Anglo-American Cataloging Rules, 

2nd ed. (AACR2)

9. crosswalks

10. Encoded Archival 

Description(EAD)

11. Brenner, Larsen, Weston 

12. Medical Subject Heading(MESH)
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گسرتش استاندارد محتوایی دی.اِی.سی.اس.
استانداردهاى محتوايى پيشين، از قبيل ويرايش دوم استاندارد فهرستنويسى انگلو- امريكن 
بسيار از رونويسى كردن اطالعات كتابشناختي، با توجه به رويكرد كتابخانه هاى خود، 
پشتيبانى مى كرد. در استاندارد حاضر هم بر اين موضوع تأكيد شده است، اما چيزى كه 
آن را متفاوت مى سازد، توجه بيشتر به  شكل رقمى همة انواع اشياى محتوايي در دنياى 

رقمى است. 
با نگاهـى كوتاه به سير گستـرش استـانداردهاى محتـوايى در حـوزة آرشيـو مشخص 
مى شود كه تا پيش از سال 1967، قوانينى براى فهرستنويسى نسخه هاى خطى در دستنامه هاى 
فهرستنويسى كتابخانه ها به هيچ عنوان وجود نداشت. انتخاب مدخلى براى نسخه هاى خطى 
در سال 1949 در قواعد فهرستنويسى انجمن كتابداران آمريكا (اِى.ال.اِى.) براى مدخل هاى 
عنوان و نويسنده به وجود آمد، اما بدون هيچ راهنمايى براى توصيف مواد، داده شده بود. 
تا اينكه در سال 1967 ويرايش اول قواعد فهرستنويسى انگلو- امريكن، قوانينى را براى 
توصيف نسخه هاى خطى شخصى و مجموعه هاى نسخه هاى خطى معرفى كرد. سپس در 
ويـرايش دوم به پيروى از ويرايش اول، قوانينى را در فصل 4 براى فهرستنويسـى نسخه هاى 

خطى- كه به عنوان "not archival" توصيف شده اند- ايجاد شد (ويتيكر، 2007). 
مواد  توصيف  كه  عمده  پيشرفت  و 1992،دو  سال هاى 1990  ميان، طى  اين  در   
آرشيوى را تحت تأثير گذاشت: 1. ظهور انجمن بين المللى استاندارد بين المللى توصيف 
   (ISBD) كه معادل آرشيوى استاندارد بين المللى توصيف كتابشناختى (ISAD(G)) 1آرشيوى
2در بافت كتابشناختى است؛ و 2. استاندارد بين المللى پيشينه هاى مستند آرشيوى براى 

اشخاص حقوقى، حقيقى و خانواده ها (ISAAR(CPF)۳ ) كه براى حوزة كنترل مستندات به كار 
مى روند. با اين توصيف استاندارد «دى. اِى. سى. اس.» استاندارد محتوايى آرشيوى جديدى 
است كه توسط جامعة آرشيويست هاى آمريكا در سال 2004 منتشر و تأييد شده است. 
اين استاندارد، موضوع هايى را دربارة استانداردهاى محتوايى براى توصيف منابعى كه بايد 
خيلى گسترده تر و مفصل تر بيان شوند، افزايش مى دهد. «دى.اِى.سى.اس.» اجراى محدودتر 
و متمركزتر اصولى است كه در استاندارد توصيف و دسترسى منبع (آر.دى.اِى.)4 ظاهر 
شده اند. استاندارد توصيف و دسترسى منبع (آر.دى.اِى.) مجموعه اى جامع از دستورالعمل ها 
و رهنمودها براى فهرستنويسى (توصيف و دسترسى) همة انواع اشياى محتوايي با تأكيد بر 
دنياى رقمى است، كه تمامى كاركردهاى ششگانة فهرست و سلسله مراتب روابط را در 
داده هاى كتابشناختي پشتيبانى مى كند(فتاحى، 2010؛ نقل در: طاهرى، 1389، ص 84) و 
جايگزين قواعد فهرستنويسى انگلو- امريكن براى نسخه هاى خطى است. آنچه مسلم است 

1.  International Council on Archives' 

General International Standard 

Archival Description (ISAD(G))

2. International Standard for 

Bibliographic Description (ISBD)

3. International Standard Archival 

Authority Record for Corporate Bod-

ies, Persons, and Families 

(ISAAR (CPF))

4. Resource Description and Access 

(RDA) 
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استاندارد توصيف آرشيوها پاسخ جامعى به تكنولوژى ها و نيازهاى اطالعاتى متغير در عصر 
حاضر مى باشد (كلتى، كروو، ميگر1، 2009).

بخش های دی.اِی.سی.اس.
استاندارد توصيف آرشيوها (دى.اِى.سى.اس.) ماهيت مواد آرشيوى، زمينه اى كه آنها ايجاد 
شده اند، و همچنين ارتباط بين پيشينه هاى آرشيوى و فعاليت هايى را كه آنها در آن زمينه 
ايجاد شده اند، توضيح مى دهد. عالوه بر آن، اين استاندارد نواحى بى ربط به مواد آرشيوى 

(مانند مجموعه هاى كتابشناختى) را حذف مى كند (مك نيل2، 2009). 
استاندارد «دى.اِى.سى.اس.» شامل سه بخش زير مى باشد كه عبارت اند از: 

۱. توصیف مواد و منابع آرشیوی
براى توصيف مواد آرشيوى در اين استاندارد 25 عنصر وجود دارد، و سطوح توصيف در 
دو سطح است: سطح واحد3، كه مواد آرشيوى را تنها در يك سطح توصيف مى كند؛ و چند 
سطحى4،كه داراى زير سطح مى باشد. توصيف مواد آرشيوى در اين بخش بايد حداقل 

مجموعه عناصر توصيف را داشته و همچنين به صورت بهينه و داراى ارزش افزوده باشد.

۲. توصیف پدیدآورندگان ۵ 
توصيف موجوديتى كه مسئوليت اصلى خلق محتواى منبع آرشيوى را بر  عهده دارد. مانند 

يك شخص حقيقى يا حقوقى مانند يك سازمان.

۳. شکل ها و نام ها یا اسامی۶ 
سه مرحله براى مستندسازى پديدآورندگان منابع آرشيوى در اين استاندارد وجود دارد كه 

شامل موارد زير مى باشد:
1. شناسايى پديدآورندگان مواد آرشيوى: اسامى يا نام هاى اشخاص از نقاط دسترسى 
(بازيابى) هستند. در اين بخش قوانينى براى مستندسازى مدخل  پديدآورندگان وجود دارد 
و مستندسازى سبب مى شود تمام پيشينه هايى كه توسط يك فرد خاص ايجاد شده اند در 

ارتباط با يكديگر باشند.
2. تاريخچه ادارى /شرح حال

3. پيشينـه هاى مستند: قـرار دادن نام ها در شكـل استـاندارد باعث ايجاد تسهيـل در 
بازيابى اطالعـات در ميان توصيف ها، سيستم ها، و مؤسسـات مى شود. اين روش، مبتنى بر 

1. Colati, Crowe, Meagher

2. MacNeil

3. Single-Level 

4. Multi-Level 

5. Creator 

6. Forms of Names 
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استاندارد بين المللى پيشينه هاى مستند آرشيوى براى اشخاص حقوقى، حقيقى، و خاندان ها1 
ISAAR(CPF)) است و 4 نوع اطالعات در ارتباط با اسامى وجود دارد، شامل: 1) شكل 
مستند از اسامى با ارجاع از تمام اشكال متفاوت و پذيرفته نشده؛ 2) تاريخچه و فعاليت هاى 
مرتبط با مدخل؛ 3) ارجاعات به اشخاص مرتبط، خانواده، و سازمان هاى تنالگانى؛ 4) مديريت 

اطالعات در ايجاد و موقعيت پيشينة معتبر (راش2، و ديگران 2008).

ساختار استاندارد دی.اِی.سی.اس.
ويژگى مهم اشياى محتوايى در اين است كه هر يك از بخش هاى شىء محتوايى نيز، خود 
يك شىء محتوايى محسوب مى شود.اين، بدان معناست كه هر يك از آنها را مى توان جداگانه 
توصيف كرد و پيشينة (ركوردى) فراداده اى مجزا براى آنها توليد كرد يعنى هر بخش از 
شىء محتوايى، خود موجوديتى مستقل مى باشد. اين رويكرد، برخالف رويكرد توصيف كل 
مدرك است كه پيش تر مدنظر قرار مى گرفت. بنابراين، مى توان تصاوير موجود در هر مقاله را 
جداگانه توصيف كرد. اما نكتة مهم در اين ميان، آن است كه بايد ارتباط ميان بخش (به عنوان 

شىء) و كل شىء محتوايي مشخص گردد (طاهرى، 1389، ص 84).
قوانين به كار رفته براى توصيف هر عنصر داده در اين استاندارد، شماره گذارى شده، 

به طورى كه براى هر عنصر دادة «دى.اِى.سى.اس.» موارد زير را فراهم مى آورد:
• هدف و دامنه،

• تفسير (يادداشت)،
• محدوديت ها،

• منابع اطالعاتى،
• قوانين عمومى، و

• نمونه هايى در قالب اي.اِي.دي. و مارك 21 (ويمرا3، 2008).

تعیین عنارص هسته براى توصیف و سازماندهى
اشیـاى آرشیــوى در استـاندارد(دی.اِی.سی.اس.):

در استاندارد «توصيف آرشيوها، استاندارد محتوايى» براى توصيف هر يك از موجوديت هاى 
مرتبط با بافت آرشيوى، عناصر هسته اى معينى وجود دارد كه مى توانند مبناى توصيف 
قرار گيرند. اين عناصر هسته، موجب ايجاد تمايل جامعة آرشيوى به استفاده از استاندارد 
«توصيف آرشيوها، استاندارد محتوايى » گرديده است. اين عناصر، در جدول زيرآمده كه 
ترجمة  دستنامة  تهيه شده توسط انجمن كتابداران آمريكا در سال 2004 براى آرشيويست ها، 

1. International Standard Archival 

Authority Record for Corporate 

Bodies, Persons, and Families

 (ISAAR (CPF))

2. Rush 

3. Weimera
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و بر اسـاس بخش ها و ساختار اين استـاندارد تهيـه شـده است.
در واقع، اين جدول راهنمايى است براى فعاليت آرشيويست هايى كه از اين استاندارد 
براى توصيف موجوديت و اسناد آرشيوى خود استفاده مى كنند. به طورى كه، با كاربرد اين 
جدول، آرشيويست ها در مبادلة موجوديت هاى آرشيوى خود با موجوديت هاى آرشيوهاى 
ديگر دچار مشكل نخواهند بود. همچنين، با توجه به اين عناصر فراداده اى، مشكالت كمترى 

در بازيابى سندى خاص به وجود خواهد آمد. 

عنارص توصیفیناحیۀ توصیف

رشح شناسایی

سطوح توصیف

شناسه های ارجاعی

شناسگر مخزن

شناسگر محلی

شناسگر کشور

عنوان

تاریخ  ها

نام و مکان فهرست  های موجودی

وسعت

نام تولید کنندگان

تاریخچۀ اداری /رشح حال

محتوا و ساختار
دامنه و محتوا

شیوۀ تنظیم

دسرتسی

رشایط دسرتسی مقرر

رشایط دسرتسی فیزیکی

رشایط دسرتسی فنی

رشایط استفاده و بازتولید مقرر

 زبان/ خط

فهرست راهنÁها

فراهم آوری و ارزشیابی

تاریخچۀ مالکان و حافظان

منابع فوری برای فراهم آوری

اطالعات زمان بندی برای ارزیابی و امحا

گسرتش های آتی

اسناد پیوسته

محل نگهداری اصل سند

محل نگهداری تصویر سند

اسناد مرتبط

یادداشت انتشار

یادداشت  ها

کنرتل توصیفی
قوانین و قراردادها

آرشیویست  ها و تاریخ  ها

شناسایی تولید کنندگان

تاریخچۀ اداری/رشح حال

عنارص هستۀ استاندارد توصیف  
آرشیوها، استاندارد محتوایی 

(دی.اِی.سی.اس.)، برای توصیف 
موجودیت های آرشیوی

جدول ۱
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نتیجه گیری
در عصر نوين اطالع رسانى، به دليل پيشرفت هاى سريع فناورى ها، مديران آرشيوها موظف اند 
فرآيند ذخيره  سازى و بازيابى اطالعات موجود در خزانة آرشيوهاى خود را آنچنان مديريت 
كنند كه ضمن تأمين عوامل صحت، سرعت، سهولت و دقت در ارائة خدمات و اطالع رسانى 
به كاربران، امكان مبادلة اطالعات را بين آرشيوها درسطوح منطقه اى و بين المللى نيز فراهم 
سازند. در واقع، عالوه بر حفاظت، هدف ديگر آرشيوها، ايجاد امكان دستيابى آسان به اسناد 
است. در آرشيوهاى سنتى، ابتدا شخص بايد سند مورد نظر خود را از ميان تعداد زيادى سند 
برگزيند و در ادامه بررسى كند كه آيا سند مربوطه در آرشيو مورد نظر موجود است يا نه؟ 
سپس آرشيويست بايد آن سند را در اختيار شخص بگذارد و سرانجام آنكه شخص براى كار 

روى سند مربوط ناچار است در محل آرشيو بماند و مطالعه كند.
با پيشرفت فناورى و بهره گيرى از دستگاه هاى ريز فيلم، ريزبرگه  و رايانه، و همچنين ظهور 
شبكه جهانى وب، اين امكان فراهم شده است كه به جاى نسخه اصلى اسناد، روگرفت(كپى)، 
تصوير، و نسخه رايانه اى در اختيار محققان قرار گيرد. در واقع، آرشيوهاى رقمى كه برگرفته 
از فناورى هاى نوين در آرشيوهاى سنتى است،  راه حلى مناسب براى رفع مشكالت ناشى از 
ارائة خدمات آرشيوى به متقاضيان است زيرا جستجو، حمل و نقل، و كار روى اسناد رقمى 

بسيار آسان تر از اسناد آرشيوى كاغذى ا ست.
رقمى سازى از جنبه نظرى باعث مى شود كه بخش عمده اى از محتواى يك آرشيو 
در دسترس كاربران در شبكه جهانى وب قرار گيرد. در اين محيط الكترونيكى، يك محقق 
مى تواند از راه دور به مجموعة اطالعات دسترسى داشته باشد و در عين حال ناچار هم نباشد 
كه آرشيويست ها را به فراخوانى اسناد و مدارك وادارد. اما با ورود به دنياى آرشيوهاى 
رقمى و افزايش حجم اسناد در قالب الكترونيكى، مسائل مربوط به سازماندهى، حفظ و 
نگهدارى، پردازش، اطالع رسانى، و مديريت آنها در آرشيوهاى رقمى مطرح مى گردد. در 
همين زمينه، دست اندركاران اطالع رسانى از جمله مديران اسناد و آرشيوها، توجه خود را 
معطوف به سمت مديريت اسناد الكترونيكى كردند. زيرا آنچه براى گذار از اين چالش مهم 
است، ايجاد راهكار و مديريت صحيح اسناد الكترونيكى مى باشد. از مقوله هاى مهم اين 
مبحث، استانداردهاى اسناد الكترونيكى و فرا داده ها در جامعة اطالعاتى است. استانداردها با 
تأمين سامانه اى مؤثر و منسجم، جهت آرشيوها و آرشيوداران، باعث ايجاد هماهنگى الزم 
در ميان مجموعه هاى مختلف اطالعاتى مى شوند، فراداده ها نيز تأثير عميقى بر بسيارى از 
جنبه  هاى اطالع رسانى داشته و در  واقع، با توصيف، كشف و بازيابى منابع بر اساس نياز هاى 
فناورانه كاربران به ارائه  دهندگان خدمات اطالع رسانى و طراحان نظام هاى اطالعاتى كمك 
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خواهند كرد تا خدمات و نظام هاى مؤثرترى را ارائه نمايند. در واقع، يكى از نيازمندى هاى 
كاركردى اساسى در سازماندهى اسناد الكترونيكى، توسعة فراداده ها براى توصيف اسناد و 
ضرورت ميان كنش پذيرى ميان فراداده هاى مختلف موجود در اين بين مى باشد. بر اين اساس، 
استاندارد محتوايى براى حفظ هماهنگى در توصيف اشياى محتوايى يك يا چند كتابخانه و 
آرشيو ايجاد شده است كه از يك استاندارد استفاده مى كنند. استانداردهاى توصيف آرشيوى، 
در قياس با استانداردهايى كه براى فهرستنويسى كتاب ها در حوزة كتابدارى به كار مى رود، 
جديدتر هستند. همانطور كه اشاره شد استاندارد دى.اِى.سى.اس. يكى از استانداردهاى 
محتوايى در حوزة آرشيو مى باشد كه مجموعه قوانينى را براى توصيف مواد آرشيوى، اسناد 
شخصى، و مجموعة نسخه هاى خطى (اِى.پى.پى.ام.)  و همة انواع اشياى محتوايي با تأكيد 
بر دنياى رقمى  فراهم مى كند. همچنين، اين استاندارد براى انواع مواد آرشيوى به كار گرفته 
مى شود. در استاندارد مذكور، براى توصيف هر يك از موجوديت هاى مرتبط با بافت آرشيوى، 
عناصر هسته اى وجود دارد كه مى توانند مبناى توصيف قرا  ر    گيرند. اين عناصر هسته، موجب 
ايجاد تمايل جامعة آرشيوى به استفاده از استاندارد محتوايى (دى.اِى.سى.اس.) گرديده 
است. به طورى كه با كاربرد اين استاندارد، آرشيويست ها در مبادلة موجوديت هاى آرشيوى 
خود با موجوديت هاى آرشيوهاى ديگر دچار مشكل نخواهند بود. همچنين، با توجه به اين 
عناصر فراداده اى، مشكالت كمترى در بازيابى سندى خاص به وجود خواهد آمد. با توجه 
به اهميت استانداردهاى محتوايى در بازيابى مؤثر اشياى محتوايى آرشيو پيشنهاد مى گردد كه 
اين استانداردها بيشتر مورد بررسى قرار گيرند تا با نيازهاى خاص آرشيوى بتوان مجموعه 
مفيدى را جهت بازيابى مؤثر اشياى محتوايى آرشيو رقمى فراهم آورد. برخى استانداردهايى 

كه پيشنهاد مى شود در پژوهش هاى آتى بررسى شوند عبارت اند از:
استــاندارد محتوايــى آرشيــوها، اسنـاد شخصـى و نسخــه هاى خطـى1، استــاندارد 
بين المللـى توصيف كاركـردها2، استـاندارد فراداده اى نگهـدارى پيشينه3، و استاندارد تصاوير 

متحرك آرشيـوى4.
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