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Abstract:
Purpose: Examining the posibiliy of setting up an archive for preserving Tehran Metor-
politan area Municiparly records.
Method and Research Design: Views of 65 stakeholders, including Tehran Metropoli-
tan Area Councilors, expert members of the Arts and Cultural Organization of Tehran 
Municipality (ACOTM), as well as professional archivists of the National Archives of 
Iran (NAI) were sought using a researcher designed questionnaire. The questinnaire 
was divided into 5 categories. and 50 sub-categories It also included an open question.
Findings and Conclusion: Respondants regarded the role of the Municipality crucial 
in the matter. ACOTM and NAI 'professioanls valued the idea of as a means to increase 
the citizen awareness of their cultural heritage and for the preserving the documents. 
Possibility of the provision of staff, building, resources, equipment and facilities were 
estimated higher than moderate, whereas, estimation for finance was moderate. We 
suggest that Tehran Municipality allocates an appropriate building that meets archival 
standards and seeks fininancial suppor of the public for the project and encourage 
people to deposit their documents.
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روش/ رویکرد پژوهش: ابزار گردآوری داده ها پرسش نامۀ محقق ساخته است. جامعۀ پژوهش شامل 

65 نفر از اعضای شورای شهر تهران، کارشناسان شاغل در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، و 

متخصصان آرشیو ملی ایران است.

یافته ها و نتیجه گیری: امکان تأمین نیروی انسانی، ساختمان، منابع، تجهیزات فنی و امکانات الزم بیش 

از متوسط، و تأمین بودجه و امکانات مالی در حد متوسط ارزیابی دانسته شد. شهرداری می تواند 

در پروژه نقش مؤثر داشته باشد.  پیشنهاد می شود شهرداری تهران با طلب یاری از مردم، ساختمانی 

متناسب با استانداردهای آرشیوی و مجهز به تجهیزات، منابع و نیروی انسانی متخصص  به این پروژه 

اختصاص دهد.
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مقدمه
هر ملتی در پیچ وخم تاریخ و پهنای جغرافیای خود، حوادث و رویدادهایی را به نظاره 
نشسته است و مهد رشد و تعالی اندیشمندان و بیانگر احواالت و تجربیات آنان بوده است. 
انعکاس این رویدادها سینه به سینه و یا در سخنان بزرگان و یا ازطریق اسناد و دست نوشته ها 

منتقل شده است.
شناخت احوال گذشتگان، موجب کسب تجربه، روشنی راه آینده و تعیین کنندۀ 
خط مشی دولتمردان و مقامات و طبقات مختلف جوامع است. بدیهی است که بررسی 
واقعیت های تاریخی هر قوم و ملتی، با تکیه بر اسناد و مدارک تاریخی و منابع فرهنگی 

مدون میسر خواهد بود )شارقی، 1388(.
مراکز آرشیوی طبق اهداف و رسالت خود وظایفی را برعهده دارند و اسناد مشخصی 
را در خود جای می دهند. آرشیوها ازنظر جغرافیایی به آرشیوهای ملی، منطقه ای، ایالتی یا 
استانی، شهری، و محله ای تقسیم می شوند و هرکدام بر اسناد مکانی مشخص تمرکز دارند. 
آرشیوهای شهری پیوندی اجتماعی میان مردم شهر و محله های آن ایجاد می کنند. در 
برخی از کشورها باوجود تاریخ و تمدن نه چندان طوالنی، به مستندسازی هویت محله ها 
و شهرها دست زده اند و آرشیوهای محلی و شهری را بنا نهاده اند که به خوبی هم در میان 

مردم جا باز کرده است.
در ایران باوجودِ تاریخ چندهزارسالۀ برخی شهرها و اهمیت اسناد محلی و شهری، 
هنوز در راستای تشکیل آرشیوهای شهری اقدامی انجام نشده است و لزوم توجه به سابقۀ 
محله ها و شهرها همچنان مغفول مانده است. باتوجه به تغییرات اجتناب ناپذیر دنیای امروز 
و تمایل شهرها به مدرن شدن و ورود فناوری در زیرساخت ها و فعالیت های شهری، لزوم 

صیانت از اسناد تاریخی شهرها بیش از گذشته احساس می شود.
تغییر بناها و ساختمان های مسکونی و تجاری، پیشرفت سیستم حمل ونقل شهری، 
استفاده از ابزارهای الکترونیکی در فعالیت های روزمره، رشد مراکز علمی و پژوهشی در 
کالن شهرها، افزایش اماکن تفریحی و گردشگری، تغییر بافت های فرسوده به بافت های 
نو و بازسازی آن ها درجهت حفظ معماری هر شهر، نمونه هایی است از تغییرات تاریخی 
در شهرهای مختلف که چنانچه سیر تحول و تطور آن ها مستند نشود، بخشی از حافظۀ 

تاریخی شهرها به دست فراموشی سپرده می شود.
اسنادی که پیشینۀ یک شهر، معماری ساختمان ها، خیابان ها، کوچه ها و محله ها، 
آداب ورسوم ساکنان، تعامالت میان فردی، فرهنگ و روابط اجتماعی مردم، و مناسبات 
اقتصادی و سیاسی یک شهر را روایت می کند، خود تاریخی است مدون، مصور و مستند 
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که گویای همه چیز است و نمودی است تمام عیار برای معرفی آنچه بر این شهر در ادوار 
گوناگون گذشته است. آنچه دراین میان شایان توجه است تشویق و ترغیب مردم است 
برای گردآوری مجموعه ای از اسناد شهر خود و همکاری با نهادی مردمی برای ایجاد 

آرشیوهای شهری و محلی.
هدف نهایی پژوهش حاضر ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران برای حفظ اسناد 
این شهر در راستای تحکیم روابط شهروندی، تقویت هویت ملی و آشنایی مردم با پیشینه، 

تاریخ و تمدن شهری است.

بیان موضوع
اسناد آرشیوی در زمرۀ منابع مهم تاریخی به شمار می روند و زمانی که براساس منطقۀ 
جغرافیایی، دورۀ زمانی و یا موضوعی خاص دسته بندی شده باشند، می توانند روشن کنندۀ 
زوایای خاص تاریخی و تبیین کنندۀ بسیاری از موضوعات باشند )حسن آبادی، 1392(؛ 

ازاین رو آرشیوها به عنوان بستری برای حفظ اسناد پدید آمده اند.
باتوجه به پیشرفت جوامع شهری و تغییرات اجتماعی، لزوم حفظ پیشینۀ تاریخی 
شهرها بیش ازپیش احساس می شود. تبدیل خانه های قدیمی به برج های بلند، مهاجرت 
مردم به کالن شهرها، الگوپذیری از سایر کشورها در بافت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ما 
تحول ایجاد کرده است. این تحوالت موجب پدیدآمدن چهره ای جدید از شهرها می شود 
و تاریخ شهرها را به دست فراموشی می سپارد. تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسالمی 
ایران همانند بسیاری از شهرها دستخوش تحوالت تاریخی زیادی شده است؛ حضور 
اشخاص مهم را در خود دیده است و مهد پرورش بزرگان کثیری بوده است و نیز حافظ 
از  ارزشمند  بوده است که هرکدام دربردارندۀ اطالعاتی  بناهای گوناگونی در دل خود 
فرهنگ و تمدن تهران طی ادوار گوناگون اند. اسناد ارزشمند این شهر در دست شهروندان 
معمولی، خاندان های برجسته، و سازمان ها پراکنده است. تا زمانی که اسناد شهری در 
دست مردم و مراکز گوناگون پراکنده اند، مجالی برای حفاظت مناسب از آن ها و تجمیع 
شایستۀ آن ها برای مطالعه و پژوهش های آینده وجود ندارد؛ بنابراین پژوهش حاضر درنظر 
دارد باتوجه به لزوم حفاظت از اسناد شهری و نگهداری آن ها به شیوه ای صحیح و کارآمد، 

به بررسی ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران بپردازد.

امکان سنجی ایجاد آرشیو 
شهری برای شهر تهران
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پیشینۀ پژوهش
پژوهش های انجام شده در داخل کشور

درزمینۀ آرشیو شهری برای شهر تهران و امکان سنجی ایجاد آن تاکنون پژوهشی در ایران 
انجام نشده است؛ ازاین رو پژوهش حاضر بررسی نوینی دربارۀ ایجاد آرشیو برای شهر 
تهران به شمار می رود. البته درزمینۀ امکان سنجی ایجاد آرشیو با محوریت آرشیو و کتابداری 
پژوهش هایی انجام شده است که از آن جمله می توان به »امکان سنجی ایجاد آرشیو در 
دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری« به کوشش زارعی )1396( 
و »امکان سنجی راه اندازی آرشیو تئاتر برای مجموعۀ تئاترشهر تهران« به کوشش طالِب 
حقیقی )1394( اشاره کرد؛ ولی درزمینۀ آرشیو شهری برای شهر تهران، پژوهش حاضر 

اولین پژوهش دراین باره است.

پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
در خارج از ایران پژوهش هایی با ضرورت حفظ پیشینۀ محله های هر شهر که تشکیل دهندۀ 
آرشیو آن شهر هستند انجام شده است. از آن جمله می توان به پژوهش فلین1 )2007( با 
عنوان »تاریخ های جامعۀ محلی، آرشیوهای جامعۀ محلی: فرصت ها و چالش ها« اشاره کرد 
که ابتدا در نشریۀ (Journal of the Society of Archivists) چاپ و سپس در سایت نشریۀ 
»آرشیو و اسناد«2 به صورت الکترونیکی منتشر شده است. او در این پژوهش بیان می دارد که 
مشارکت مردم برای جمع آوری اسناد جامعۀ محلی خود، موجب افزایش حس تعلق خاطر 
جوامع محلی به محل سکونت خود و تالش برای پیشرفت آن، برقراری ارتباط مؤثر بین 
آرشیوهای کوچک تر و آرشیو ملی، و جلوگیری از فراموشی میراث محلی جوامع می شود. 
البته ازجمله چالش های این کار هم می توان به احتمال جمع آوری اسناد غیرواقعی، احتمال 
ایجاد تنش و اختالف بین برخی اقوام، و تعارض بین وظایف مراکز مختلف آرشیوی 

اشاره کرد.
و  محلی  »آرشیوهای  عنوان  با  پژوهش خود  در   )2012( اورموند3  این  بر  افزون 
انجمن های جمع آوری در عصر دیجیتال« که در نشریه ای بانام »علم آرشیوی«4 منتشر 
شده است، بیان می کند: جوامع محلی استرالیا هرروز ابتکارهایی جدید برای جمع آوری 
اسناد مربوط به آرشیوهای محلی به کار می گیرند. آن ها برای رسیدن به اهداف خود حتی 
نیز پیش تر رفته اند و سیاست های آرشیوی خود را به روز کرده اند و اطالعات  از این 
آرشیوی خود را به شکل دیجیتال عرضه می کنند. هم چنین نرم افزارهای آرشیوی خاصی 
برای دسترسی به این اسناد تدارک دیده اند. او پیشنهاد می کند که شبکه ای سراسری و جامع 

1. Flinn

2. Archives and Records

3.  Ormond

4. Archival Science
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برای آرشیوهای جوامع بومی ایجاد شود تا این آرشیوها به صورت یکپارچه توسعه یابند 
و پشتیبانی شوند.

هدف پژوهش
این پژوهش درنظر دارد تا به امکان سنجی ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران بپردازد.

پرسش اصلی
آیا امکان ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران وجود دارد؟

پرسش های فرعی پژوهش
1. وضعیت نیروی انسانی الزم برای ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران چگونه 

است؟
2. وضعیت فضا و ساختمان الزم برای ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران چگونه 

است؟
3. وضعیت منابع و تجهیزات الزم برای ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران چگونه 

است؟
4. وضعیت بودجه و امکانات مالی الزم برای ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران 

چگونه است؟
5. شهرداری در ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران چه نقشی دارد و تعامل مردم 

با آن چگونه است؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است؛ زیرا نتایج حاصل از پژوهش می تواند 
در ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران استفاده شود. ازلحاظ روش گردآوری داده ها، 

پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است.
جامعۀ پژوهش حاضر از 65 نفر فعاالن شاغل در شهرداری تهران شامل اعضای 
شورای شهر تهران، کارشناسان شاغل در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، و 

متخصصان آرشیو در آرشیو ملی ایران تشکیل شده است.
ابزار گردآوری داده ها در پژوهش حاضر پرسش نامۀ محقق ساخته است. این پرسش نامه 
ابتدا به پرسش های مربوط به اطالعات جمعیت شناختی پرداخته است و در ادامه شامل پنج 
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دسته پرسش کلی است که هر پرسش به گویه های جزئی تر تقسیم شده است. دستۀ اول 
پرسش ها به بررسی وضعیت نیروی انسانی در آرشیو شهری می پردازد. دستۀ دوم وضعیت 
ساختمان آرشیو، دستۀ سوم منابع و تجهیزات و دستۀ چهارم بودجه و امکانات مالی را 
بررسی می کند. دستۀ پنجم پرسش ها نیز نقش شهرداری را در ایجاد آرشیو شهری بررسی 
می کند و در پرسش پایانی از پاسخگویان خواسته شده بود تا به طورکلی نظر خود را دربارۀ 

ایجاد آرشیو شهری بنویسند.

یافته های پژوهش
پس از جمع آوری داده ها طبق روش بیان شده، داده های جمع آوری شده به شکلی مناسب 

تحلیل و دسته بندی شد تا ازاین طریق بتوان به پرسش های پژوهش پاسخ داد.
در این قسمت یافته های حاصل از توزیع پرسش نامه در بین جامعۀ پژوهش، بیان 
می شود. بدین منظور از جداول توزیع فراوانی و آمار توصیفی استفاده می شود. هم چنین از 

آزمون های آماری برای بررسی روابط بین متغیرها استفاده می شود.
محاسبات انجام شده در یافته های پژوهش را به دو بخش کلی می توان تقسیم کرد:

بخش اول به یافته های توصیفی )یک متغیره( حاصل از پرسش نامه های شرکت کنندگان 
ویژگی های  توصیفی،  و  فراوانی  جداول  با  که  بدین صورت  دارد؛  تعلق  پژوهش  در 

آزمودنی ها، خالصه سازی، تفسیر و گزارش شده است.
در بخش دوم به تحلیل استنباطی )دومتغیره( پرداخته شده است که در آن، پرسش های 

پژوهش با آزموِن t تک نمونه ای/ تک گروهی (One-Sample T Test) بررسی شدند.
سعی   SPSS 22 نرم افزار به وسیلۀ  آماری  داده های  تجزیه وتحلیل  با  بخش،  این  در 
شده است تا تمام عملیات آماری انجام شده بر روی پرسش نامه در قالب دسته بندی معین 

عرضه شود.
پرسش نامۀ پژوهش بین 20 نفر از اعضای شورای شهر تهران، 25 نفر از کارشناسان 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، و 20 نفر از متخصصان آرشیو ملی توزیع شد. 
مجموع پرسش نامه های توزیع شده 65 عدد بود که به 45 عدد از آن ها پاسخ داده شد و 

تجزیه وتحلیل آماری بر روی این 45 عدد انجام شد.
در ادامۀ بخش دوم ویژگی های سنجش شده در جامعۀ پژوهش با استفاده از جداول 
فراوانی، و شاخص های آمار توصیفی مانند شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی 
بررسی شده اند که شاخص های پراکندگی شامل میانگین، واریانس و انحراف استاندارد 

است.

زینب سادات صندید 
سعید رضائی شریف آبادی 
رویا برادر
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یافته های توصیفی )یک متغیره(
مشخصات فردی

در این قسمت برای آگاهی از سیمای کلی پاسخگویان ویژگی های فردی مانند آخرین 
مدرک تحصیلی، رشتۀ تحصیلی، و شغل یا سمت آن ها در قالب جدول بررسی می شود.

آخرین مدرک تحصیلی
در جدول شمارۀ 1 میزان تحصیالت پاسخگویان به ترتیب سطوح تحصیلی ذکر شده است.

رشتۀ تحصیلی
طبق نتایج جدول 2 بیشترین فراوانی پاسخگویان با حدود 33 درصد مربوط است به 

فارغ التحصیالن رشتۀ کتابداری و پاسخگویان سایر رشته ها فراوانی کمتری دارند.

درصد تجمعیدرصد معترب2درصد فراوانی1فراوانیآخرین مدرک تحصیلی

2/3%2/3%2/2%1فوق دیپلم

30/2%27/9%26/7%12لیسانس

86%55/8%53/3%24فوق لیسانس

100%14%13/3%6دکرتی

100%95/6%43جمع

4/4%2بی پاسخ

100%45جمع کل

   

   

جدول 1

جدول 2

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب آخرین 
مدرک تحصیلی

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رشتۀ 
تحصیلی

درصد تجمعیدرصد معتربدرصد فراوانیفراوانیرشتۀ تحصیلی

36/6%36/6%33/3%15کتابداری

39%2/4%2/2%1علوم اجتامعی

51/2%12/2%11/1%5تاریخ

53/7%2/4%2/2%1حسابداری

امکان سنجی ایجاد آرشیو 
شهری برای شهر تهران

ــد  ــتون، درص ــن س ــی: ای ــد فراوان 1.  درص
افــراد واقــع در هــر طبقــه )مقولــه/ گزینــه( 

ــر گ. ــا احتســاب مقادی را ب
ــراد  ــن ســتون، درصــد اف ــرب: ای 2. صــد معت
واقــع در هــر طبقــه )مقولــه یــا گزینــه( را 
 Missing( بدون احتســاب مقادیر گمشــده

ــد. ــان می ده Values( نش
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شغل
در جدول 3 فراوانی شغل پاسخ دهندگان به تفکیک آمده است.

درصد تجمعیدرصد معتربدرصد فراوانیفراوانیرشتۀ تحصیلی

56/1%2/4%2/2%1حقوق

58/5%2/4%2/2%1روانشناسی

63/4%4/9%4/4%2زبان های خارجه

70/7%7/3%6/7%3ادبیات

75/6%4/9%4/4%2علوم سیاسی

78%2/4%2/2%1پزشکی

82/9%4/9%4/4%2مدیریت

85/4%2/4%2/2%1علوم تربیتی

92/7%7/3%6/7%3مدیریت امور فرهنگی

95/1%2/4%2/2%1مهندسی

100%4/9%4/4%2هرن

100%91/1%41جمع

8/9%4بی پاسخ

100%45جمع کل

   

ادامۀ جدول 2
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رشتۀ 
تحصیلی

   

جدول 3

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب شغل

درصد تجمعیدرصد معتربدرصد فراوانیفراوانیشغل

2/3%2/3%2/2%1مهندس

7%4/7%4/4%2عضو هیئت علمی

81/4%74/4%71/1%32کارشناس

عضو شورای اسالمی شهر 
97/7%16/3%15/6%7تهران

100%2/3%2/2%1رئیس گروه

100%95/6%43جمع

4/4%2بی پاسخ

100%45جمع کل

زینب سادات صندید 
سعید رضائی شریف آبادی 
رویا برادر
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متغیر پژوهش
متغیر پژوهش حاضر »ایجاد آرشیو شهری« است که از پنج شاخص تشکیل شده است:

1. نیروی انسانی؛ 2. ساختمان آرشیو؛ 3. منابع و تجهیزات؛ 4. منابع مالی؛ 5. نقش 
شهرداری.

درمجموع متغیر حاضر با 50 سؤال در قالب طیف لیکرت ارزیابی می شود.

نیروی انسانی
»نیروی انسانی« اولین شاخص متغیر ایجاد آرشیو شهری است. شاخص فوق ازطریق 
9 سؤال سنجیده می شود و توزیع درصد فراوانی تک تک سؤال ها در جدول شمارۀ 4 

آمده است.

میانه بی پاسخ
بسیار 

کم
کم متوسط زیاد

بسیار 
زیاد

ــرای  ــاز ب ــف( ویژگی هــای موردنی ال
نیــروی انســانی

4 ـــ ـــ %8/9 %40 %33/3 %17/8

1- به کارگیــری نیــروی آشــنا بــا منابع 
ــه،  ــاب، مجل ــیو )کت ــی آرش تخصص
خربنامــه، اصطالح نامــه، وب ســایت( 

تــا چــه حــد امکان پذیــر اســت؟

3 ـــ %2/2 %13/3 %35/6 %31/1 %17/8
بــا  آشــنا  نیــروی  به کارگیــری   -2
اشــکال و مــواد آرشــیوی تــا چــه حــد 

اســت؟ امکان پذیــر 

4 %2/2 %2/2 %13/3 %28/9 %40 %13/3
بــا  آشــنا  نیــروی  به کارگیــری   -3
ــه  ــا چ ــیوی ت ــع آرش ــز و مجام مراک

اســت؟ امکان پذیــر  حــد 

3 ــــ %2/2 %22/2 %31/1 %35/6 %8/9

بــا  آشــنا  نیــروی  به کارگیــری   -4
تاریــخ محلــی و فرهنــگ عامــۀ 
ــد  ــه ح ــا چ ــت ت ــل خدم ــهر مح ش

اســت؟ امکان پذیــر 

3 ــــ %2/2 %17/8 %31/1 %35/6 %13/3

بــا  آشــنا  نیــروی  به کارگیــری   -5
مهارت هــای فنــی آرشــیو )گــردآوری، 
و  تنظیــم  انتخــاب،  و  ارزیابــی 
ــت و  ــازی، حفاظ ــف، آماده س توصی
نگهــداری، اشــاعه و ترویــج( تــا چــه 

حــد امکان پذیــر اســت؟
   

جدول 4
توزیع درصد فراوانی پاسخگویان برحسب 

نیروی انسانی

امکان سنجی ایجاد آرشیو 
شهری برای شهر تهران
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ساختامن آرشیو
دومین شاخص »ساختمان آرشیو« است که با 10 سؤال طیف لیکرت ارزیابی می شود.

3 %2/2 %2/2 %17/8 %37/8 %33/3 %6/7
بــا  آشــنا  نیــروی  به کارگیــری   -6
قوانیــن و ضوابــط اخالقی در آرشــیو، 

تــا چــه حــد امکان پذیــر اســت؟

4 ــــ ـــ %13/3 %28/9 %37/8 %20

متخصـص  نیـروی  به کارگیـری   -7
نظیـر  حوزه هایـی  در  موضوعـی 
تاریخ، علوم سیاسـی، جامعه شناسـی 

اسـت؟ امکان پذیـر  تـا چـه حـد 

3 ــــ %11/1 %26/7 %26/7 %24/4 %11/1
متخصــص  نیــروی  به کارگیــری   -8
حفاظــت و مرمــت اســناد تــا چه حد 

امکان پذیــر اســت؟

4 ــــ %2/2 %6/7 %24/4 %40 %26/7

ضمــن  دوره هــای  برگــزاری   -9
خدمــت، کارگاه هــا و ســمینارهای 
آموزشــی بــرای نیــروی انســانی تا چه 

اســت؟ امکان پذیــر  حــد 

میانه بی پاسخ
بسیار 

کم
کم متوسط زیاد

بسیار 
زیاد

ــرای  ــاز ب ــف( ویژگی هــای موردنی ال
نیــروی انســانی

   

ادامۀ جدول 4
توزیع درصد فراوانی پاسخگویان 
برحسب نیروی انسانی

   

جدول 5
توزیع درصد فراوانی پاسخگویان
 برحسب ساختامن آرشیو

میانه بی پاسخ بسیار کم کم متوسط زیاد
بسیار 
زیاد

بــرای  موردنیــاز  ویژگی هــای  ب( 
ســاختامن آرشــیو

3 %2/2 %2/2 %15/6 %40 %28/9 %11/1

ســاختامنی  فراهم کــردن   -10
و  دمــا  صــدا،  نــور،  آن  در  کــه 
ــا چــه حــد  ــرتل شــود ت ــت کن رطوب

اســت؟ امکان پذیــر 

3 %2/2 %2/2 %17/8 %44/4 %26/7 %6/7

11- فراهم کــردن ســاختامنی مجهــز 
آلودگی هــای  بــا  مقابلــه  بــرای 
ــر  ــد امکان پذی ــه ح ــا چ ــی ت محیط

ــت؟ اس

3 %2/2 ـــ %13/3 %40 %31/1 %13/3
ســـاختامنی  فراهم کـــردن   -12
ـــد  ـــه ح ـــا چ ـــش ت ـــر آت ـــن دربراب ایم

اســـت؟ امکان پذیـــر 

3/5 %2/2 ـــ %11/1 %37/8 %35/6 %13/3

ســاختامنی  فراهم کــردن   -13
مســتحکم و مقــاوم دربرابــر رسمــا، 
ــد  ــه ح ــا چ ــت ت ــکی، و رطوب خش

اســت؟ امکان پذیــر 

زینب سادات صندید 
سعید رضائی شریف آبادی 
رویا برادر
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منابع و تجهیزات
شاخص »منابع و تجهیزات« از 16 سؤال در طیف لیکرت تشکیل شده است که درصد 

فراوانی آن در جدول 6 نشان داده شده است.

3 %2/2 ــــ %17/8 %42/2 %24/4 %13/3
و  ســاختامن  فراهم کــردن   -14
ــد  ــه ح ــا چ ــرتش پذیر ت ــی گس فضای

اســت؟ امکان پذیــر 

4 %2/2 ـــ %4/4 %42/2 %35/6 %15/6

بــا  ســاختامنی  فراهم کــردن   -15
بــرای  مناســب  دســرتس پذیری 
ــر  ــا چــه حــد امکان پذی ــان ت مراجع

اســت؟

3 %2/2 ـــ %13/3 %51/1 %28/9 %4/4

در  ســاختامنی  فراهم کــردن   -16
فرهنگــی،  مؤسســات  نزدیکــی 
ــه  ــا چ ــا ت ــا، و فرهنگ رساه موزه ه

اســت؟ امکان پذیــر  حــد 

3 %2/2 %4/4 %20 %44/4 %24/4 %4/4

امــن  خزانــه ای  فراهم کــردن   -17
در نزدیکــی مــکان قرارگیــری آرشــیو 
مواقــع  در  اســناد  انتقــال  بــرای 
رضوری تــا چــه حــد امکان پذیــر 

اســت؟

3 %2/2 %2/2 %11/1 %37/8 %33/3 %13/3

ســاختامنی  فراهم کــردن   -18
بــه دوراز مراکــز نظامــی، انبــار مــواد 
منفجــره، و تأسیســات هســته ای تــا 

چــه حــد امکان پذیــر اســت؟

3 %2/2 ــــ %13/3 %40 %35/6 %8/9

کــه  فراهم کــردن ســاختامنی   -19
)در  طبیعــی  بالیــای  درمعــرض 
ــا  مســیر رود، روی گســل( نباشــد ت

چــه حــد امکان پذیــر اســت؟

میانه بی پاسخ بسیار کم کم متوسط زیاد
بسیار 
زیاد

بــرای  موردنیــاز  ویژگی هــای  ب( 
ســاختامن آرشــیو

   

   

ادامۀ جدول 5

جدول 6

توزیع درصد فراوانی پاسخگویان
 برحسب ساختامن آرشیو

توزیع درصد فراوانی پاسخگویان
 برحسب منابع و تجهیزات

میانه بی پاسخ بسیار کم کم متوسط زیاد
بسیار 
زیاد

بــرای  موردنیــاز  ویژگی هــای  ج( 
منابــع و تجهیــزات

3 %2/2 ــــ %26/7 %51/1 %17/8 %2/2

ســوابق  و  اســناد  گــردآوری   -20
اســناد  )نسب شناســی،  خانوادگــی 
مربــوط بــه خاندان هــا و طوایــف 
خــاص، دست نوشــتۀ اشــخاص، اســناد 
تولــد، فــوت( تــا چــه حــد امکان پذیــر 

ــت؟ اس

امکان سنجی ایجاد آرشیو 
شهری برای شهر تهران
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میانه بی پاسخ بسیار کم کم متوسط زیاد
بسیار 
زیاد

بــرای  موردنیــاز  ویژگی هــای  ج( 
منابــع و تجهیــزات

3 %2/2 %2/2 %28/9 %33/3 %31/1 %2/2

تجــاری  اســناد  گــردآوری   -21
اســناد  وقف نامــه،  )اجاره نامــه، 
ــالک و  ــروش ام ــه خریدوف ــوط ب مرب
اجنــاس، اســناد مربــوط بــه مالکیــت( 
تــا چــه حــد امکان پذیــر اســت؟

3 %2/2 ــــ %22/2 %28/9 %44/4 %2/2

22- گــردآوری اســناد اداری )نامــه، 
ــه،  ــت، صورت جلس ــزارش، درخواس گ
امکان پذیــر  تــا چــه حــد  ُحکــم( 

اســت؟

3 %2/2 ــــ %20 %42/2 %31/1 %4/4

و  اجتامعــی  اســناد  گــردآوری   -23
فرهنگــی )اســناد مربــوط بــه اماکن و 
ابنیــه، اســناد مربوط بــه آداب ورســوم 
و فرهنــگ عامــه، اســناد مربــوط بــه 
ســبک زندگی، رفتــار، نــژاد و مهاجرت 
ــا چــه  قومیت هــا، اشــیا و وســایل( ت

ــت؟ ــر اس ــد امکان پذی ح

4 %4/4 ــــ %8/9 %15/6 %48/9 %22/2

24- گــردآوری منابــع اطالعاتــی شــهر 
ــور،  ــه، بروش ــه، نقش ــه، مجل )روزنام
پوســرت( تــا چــه حــد امکان پذیــر 

ــت؟ اس

4 %6/7 ــــ %6/7 %24/4 %53/3 %8/9

25- گــردآوری اشــکال گوناگــون مــواد 
آرشــیوی )اســناد متنــی، عکــس، فیلم، 
لــوح  میکروفــرم،  مجلــه،  پوســرت، 
فــرده، نــوار ویدئویــی، نوار کاســت، 
اشــیا( تــا چــه حــد امکان پذیــر اســت؟

3 %2/2 ــــ %15/6 %40 %37/8 %4/4

ــا مراکــز دارای  26- برقــراری ارتبــاط ب
هریــک از انــواع اســناد و مطالبــه 
از ایشــان تــا چــه حــد امکان پذیــر 

ــت؟ اس

4 %2/2 ــــ %11/1 %26/7 %44/4 %15/6

27- فراهم کــردن تجهیــزات موردنیــاز 
کاربــران )رایانــه، شــبکه، نرم افــزار 
مخصــوص، دســتگاه پرینــرت، کمــد 
نگهــداری وســایل، میــز و صندلــی 
مخصــوص مطالعــه( تــا چــه حــد 

اســت؟ امکان پذیــر 
   

ادامۀ جدول 6
توزیع درصد فراوانی پاسخگویان
 برحسب منابع و تجهیزات

زینب سادات صندید 
سعید رضائی شریف آبادی 
رویا برادر
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4 %4/4 ــــ %17/8 %22/2 %37/8 %17/8

تجهیــزات  فراهم کــردن   -28
موردنیــاز کارکنــان )رایانــه، شــبکه، 
دســتگاه های  مخصــوص،  نرم افــزار 
تجهیــزات  اســکرن،  و  پرینــرت 
ــگاهی  ــایل آزمایش ــازی، وس ذخیره س
و مرمــت، دســتگاه پــرس( تــا چــه حد 

اســت؟ امکان پذیــر 

4 %2/2 4/4 %17/8 %13/3 %42/2 %20

بــرای  تجهیزاتــی  فراهم کــردن   -29
ــه ها  ــناد )پوش ــل اس ــری و حم قرارگی
و جعبه هــای غیراســیدی، چرخ هــای 
ثابــت  قفســه های  اســناد،  حمــل 
و ریلــی( تــا چــه حــد امکان پذیــر 

ــت؟ اس

4 %2/2 ــــ %15/6 %22/2 %40 %20

تجهیــزات  فراهم کــردن   -30
اســناد  از  نگهــداری  و  حفاظــت 
دســتگاه  مداربســته،  )دوربیــن 
اضطــراری،  بــرق  حریــق،  اطفــای 
دماســنج، رطوبت ســنج( تــا چــه حــد 

اســت؟ امکان پذیــر 

3 %2/2 ــــ %17/8 %35/6 %31/1 %13/3

مجــزا  مخــازن  فراهم کــردن   -31
بــرای نگهــداری اشــکال گوناگــون 
مــواد آرشــیوی )اســناد متنــی، عکــس، 
ــاب،  ــرب، کت ــه، مت ــرت، نقش ــم، پوس فیل
مجلــه، میکروفیلم، میکروفیــش، لوح 
فــرده، نــوار ویدئویــی، نوار کاســت، 
اشــیا( تــا چــه حــد امکان پذیــر اســت؟

3 %2/2 ــــ %15/6 %37/8 %31/1 %13/3

32- فراهم کــردن فضایــی مجــزا بــرای 
هریــک از فعالیت هــای تخصصــی 
آرشــیو )ارزشــیابی، کنــرتل، ضدعفونی، 
مرمــت، دیجیتال ســازی( تــا چــه حــد 

ــت؟ ــر اس امکان پذی

3 ــــ ــــ %4/4 %53/3 %33/3 %8/9
33- فراهم کــردن تاالرهــای مطالعــه و 
پژوهــش مجــزا باتوجه بــه نــوع منبــع 

تــا چــه حــد امکان پذیــر اســت؟

4 ــــ ــــ %8/9 %26/7 %51/1 %13/3

بــرای  فضایــی  فراهم کــردن   -34
برگــزاری ســمینار، هامیــش، کارگاه، 
منایشــگاه، جشــنواره تــا چــه حــد 

اســت؟ امکان پذیــر 

3 ــــ ــــ %17/8 %44/4 %24/4 %13/3
بــرای  فضایــی  فراهم کــردن   -35
اســرتاحت مراجعــان و کارکنــان تــا چه 

حــد امکان پذیــر اســت؟

میانه بی پاسخ بسیار کم کم متوسط زیاد
بسیار 
زیاد

بــرای  موردنیــاز  ویژگی هــای  ج( 
منابــع و تجهیــزات

   

ادامۀ جدول 6
توزیع درصد فراوانی پاسخگویان

 برحسب منابع و تجهیزات

امکان سنجی ایجاد آرشیو 
شهری برای شهر تهران
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منابع مالی
شاخص »منابع مالی« از 4 سؤال در قالب طیف لیکرت تشکیل شده است که شرح آن در 

جدول 7 آمده است.

نقش شهرداری
آخرین شاخص »نقش شهرداری« با 11 سؤال است که نتایج آن در جدول 8 ذکر شده است.

 

میانه بی پاسخ بسیار کم کم متوسط زیاد
بسیار 

زیاد

بــرای  موردنیــاز  ویژگی هــای  د( 

بودجــه و منابــع مالــی

3 ـــ %4/4 %24/4 %48/9 %8/9 %13/3

36- تخصیــص بودجــه بــرای جــذب 

حــد  چــه  تــا  انســانی  نیــروی 

اســت؟ امکان پذیــر 

3 ـــ %4/4 %26/7 %42/2 %15/6 %11/1

37- تخصیــص بودجــه بــرای احــداث 

ــیو  ــاختامن آرش ــرداری از س و بهره ب

شــهری تــا چــه حــد امکان پذیــر 

اســت؟

3 ـــ %4/4 %26/7 %40 %15/6 %13/3

ــۀ  ــرای تهی ــه ب ــص بودج 38- تخصی

منابــع و تجهیــزات موردنیــاز آرشــیو 

شــهری تــا چــه حــد امکان پذیــر 

ــت؟ اس

3 ـــ %4/4 %28/9 %40 %13/3 %13/3

39- تخصیــص بودجــه بــرای تأمیــن 

و  حــال  احتاملــی  هزینه هــای 

ــا چــه حــد  ــدۀ آرشــیو شــهری ت آین

اســت؟ امکان پذیــر 
   

جدول 7
توزیع درصد فراوانی پاسخگویان
 برحسب منابع مالی

   

جدول 8
توزیع درصد فراوانی پاسخگویان
 برحسب نقش شهرداری

میانه بی پاسخ بسیار کم کم متوسط زیاد
بسیار 

زیاد
ھ( نقش شهرداری

3 %2/2 %2/2 %11/1 %44/4 %28/9 %11/1

ــور  ــه حض ــهرداری ب ــک ش 40- کم

زندگــی  بطــن  در  آرشــیوها 

اجتامعــی تــا چــه حــد امکان پذیــر 

اســت؟

زینب سادات صندید 
سعید رضائی شریف آبادی 
رویا برادر
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3 ــــ ــــ %13/3 %40 %37/8 %8/9
41- کمــک شــهرداری بــه ایجــاد 
عالقــه و نگــرش مثبــت بــه آرشــیو 
ــت؟ ــر اس ــد امکان پذی ــه ح ــا چ ت

4 ــــ %4/4 %11/1 %24/4 %44/4 %15/6

ــت  ــه تقوی 42- کمــک شــهرداری ب
هویــت تاریخــی و تعلــق اجتامعی 
حــد  چــه  تــا  شــهروندان  بیــن 

اســت؟ امکان پذیــر 

4 ــــ ــــ %15/6 %20 %48/9 %15/6
ــه آشــنایی  43- کمــک شــهرداری ب
ــا  ــز آرشــیوی ت ــا مراک شــهروندان ب

ــت؟ ــر اس ــد امکان پذی ــه ح چ

4 ــــ ـــــ %11/1 %33/3 %37/8 %17/8

ــش  ــه افزای 44- کمــک شــهرداری ب
آگاهــی شــهروندان از ارزش اســناد 
ــر  ــد امکان پذی ــه ح ــا چ ــیوی ت آرش

اســت؟

3 ــــ ـــــ %4/4 %48/9 %33/3 %13/3

ــش  ــه افزای 45- کمــک شــهرداری ب
مشــارکت جمعــی شــهروندان بــرای 
حفــظ میــراث شــهری تــا چــه حــد 

ــت؟ ــر اس امکان پذی

3 ــــ %2/2 %13/3 %35/6 %40 %8/9

ــش  ــه افزای 46- کمــک شــهرداری ب
متایــل شــهروندان بــرای جمــع آوری 
و عرضــۀ اســناد خــود بــه آرشــیو تــا 

ــر اســت؟ چــه حــد امکان پذی

3 ــــ %4/4 %15/6 %35/6 %31/1 %13/3

ــش  ــه افزای 47- کمــک شــهرداری ب
اعتــامد شــهروندان بــرای عرضــۀ 
اســناد، تــا چــه حــد امکان پذیــر 

ــت؟ اس

4 ــــ ــــ %6/7 %33/3 %48/9 %11/1

ــه تشــویق  48- کمــک شــهرداری ب
ــردن  ــرای برطرف ک ــران ب پژوهش گ
از  اســتفاده  بــا  شــهری  مســائل 
ــر  ــد امکان پذی ــه ح ــا چ ــیو، ت آرش

ــت؟ اس

4 ــــ ــــ %11/1 %31/1 %44/4 %13/3

بــه  شــهرداری  کمــک   -49
و  شــهری  اســناد  جمــع آوری 
ــی  ــودی و فراموش ــری از ناب جلوگی
آن هــا تــا چــه حــد امکان پذیــر 

ســت؟ ا

4 ــــ %2/2 %2/2 %20 %46/7 %28/9

50- اعــالم فراخــوان و اطالع رســانی 
بــرای جمــع آوری اســناد توســط 
شــهرداری، تــا چــه حــد امکان پذیــر 

اســت؟

میانه بی پاسخ بسیار کم کم متوسط زیاد
بسیار 

زیاد
ھ( نقش شهرداری

   

ادامۀ جدول 8
توزیع درصد فراوانی پاسخگویان

 برحسب نقش شهرداری

امکان سنجی ایجاد آرشیو 
شهری برای شهر تهران
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در جدول شمارۀ 9 شاخص ها و متغیر ایجاد آرشیو شهری با جمع بستن سؤال های 
مربوط به هریک به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که میانگین تمامی شاخص ها و 
هم چنین متغیر ایجاد آرشیو شهری بیشتر از حد وسط مقیاس است؛ به جز میانگین بعد 

منابع مالی که تقریباً در حد وسط مقیاس است.
مقدار انحراف استاندارد، میزان پراکندگی و اختالفِ نظر در پاسخ ها را نشان می دهد 

که این پراکندگی و اختالفِ نظرها چندان محسوس نیست.
مقدار چولگی در تمامی شاخص ها و هم چنین در متغیر »ایجاد آرشیو شهری« کمتر 
از 3+ و بزرگ تر از 3- است. مقدار چولگی منفِی شاخص های نیروی انسانی و منابع و 
تجهیزات گویای آن است که »نمرات افراد، حول وحوش مقادیر باالی متغیر متمرکزند«. 
البته این مقدار چندان محسوس نیست؛ یعنی ازنظر تعداد اندکی از پاسخگویاْن به کارگیری 
نیروی آشنا با منابع تخصصی آرشیو و نیز گردآوری اسناد و سوابق خانوادگی، اسناد 
تجاری، اداری، اجتماعی و فرهنگی، و منابع اطالعاتی شهر برای ساختمان آرشیو شهری 

بسیار ممکن است.
مقدار کشیدگی در تمامی شاخص ها )به جز شاخص منابع و تجهیزات( و هم چنین 
در متغیر »ایجاد آرشیو شهری« در دامنۀ قابل قبول خود است؛ یعنی بیشتر از 3- و کمتر از 
3+ است. مقدار کشیدگی شاخص منابع و تجهیزات برابر با 3/02 است که اندکی از 3+ 
بیشتر است؛ این بدان معناست که ازنظر عدۀ کمی از کارکناْن گردآوری اسناد و سوابق 
خانوادگی، اسناد تجاری، اداری، اجتماعی و فرهنگی بسیار امکان پذیر است. مقدار خطای 
استاندارد ضریب چولگی و خطای استاندارد کشیدگی کمتر از 2+ و بیشتر از 2- باید باشد. 
مقدار کشیدگی در شاخص های نیروی انسانی، ساختمان آرشیو و نقش شهرداری منفی 
شده است. »کشیدگی منفی نشان می دهد که توزیع داده ها از توزیع نرمال کوتاه تر است؛ در 
چنین حالتی، توزیع داده ها در اطراف میانگین پخش شده است و پراکندگی زیادی دارد«. 
البته این مقدار نیز خیلی اندک است؛ یعنی تعداد اندکی از پاسخگویان دربارۀ به کارگیری 
نیروی انسانی متخصص، فراهم کردن ساختمانی با ویژگی های مخصوص آرشیو، و نیز 
نقش شهرداری در ایجاد آرشیو شهری اختالفِ نظر دارند. عده ای وجود این موارد را در 

ایجاد آرشیو شهری بیش از حد متوسط و عده ای کمتر از حد متوسط ضروری می دانند.
دربارۀ وضعیت نرمال متغیرِ »ایجاد آرشیو شهری« می توان گفت که مقدار چولگی 
)0/71( و کشیدگی )0/32( بیشتر از 3- و کمتر از 3+ هستند. از طرفی مقدار خطای 
استاندارد چولگی )0/35( و خطای استاندارد کشیدگی )0/69( نیز کمتر از 2+ و بیشتر از 
2- است؛ پس نتیجه می گیریم که توزیع متغیر »ایجاد آرشیو شهری« در جامعۀ موردپژوهش 

زینب سادات صندید 
سعید رضائی شریف آبادی 
رویا برادر
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نرمال است. نمودار شمارۀ 1 توزیع نرمال متغیر ایجاد آرشیو شهری را نشان می دهد.

میانگین*
حد وسط 

مقیاس1

انحراف 

استاندارد
چولگی

خطای 

استاندارد 

چولگی

کشیدگی

خطای 

استاندارد 

کشیدگی

ها
ص 

اخ
ش

نیروی 

انسانی
30/8276/7-0/0480/35-0/0110/69

ساختامن 

آرشیو
32/86307/530/0480/35-0/250/69

منابع و 

تجهیزات
53/824811/7-0/870/353/020/69

12/13123/90/550/350/1060/69منابع مالی

نقش 

شهرداری
39/04337/350/350/35-0/480/69

یر
تغ

ایجاد آرشیو م

شهری
168/6615028/670/710/350/320/69   

   

جدول 9

منودار 1

شاخص های آماری شاخص ها و متغیر 
ایجاد آرشیو شهری

 توزیع نرمال متغیر ایجاد آرشیو شهری

امکان سنجی ایجاد آرشیو 
شهری برای شهر تهران

1. حد وسط مقیاس: حد باال از حد 
پایین کم شده است و مجموع آن بر 
عدد 2 تقسیم شده است؛ سپس عدد 

حاصل با حد پایین جمع شده است.
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اظهارنظر دربارۀ ایجاد آرشیو شهری
در پرسش آخر از پاسخگویان پرسیده شد که »به طورکلی دربارۀ ایجاد آرشیو شهری چه 

نظری دارید؟«
از کدگذاری پاسخ ها، مفاهیم زیر به دست آمد: تضعیف آرشیو ملی؛ نجات بخشی اسناد 
درحال نابودی؛ هویت بخشی؛ زمان بربودن؛ حفظ حافظۀ شهر؛ ضرورت فرهنگ سازی؛ 
هویت  حفظ  جامعه؛  فرهنگ  سطح  ارتقای  مردم؛  و  شورایاری ها  شهرداری،  حمایت 

تاریخی شهر؛ ارزشمند بودن.

تحلیل استنباطی )دومتغیره(
در بخش دوم یافته های پژوهش، به آزمون پرسش های پژوهش پرداخته شد؛ بدین منظور 

از آزمون t تک نمونه ای/ تک گروهی (One-Sample T Test) استفاده شد.

پرسش اصلی پژوهش: »آیا امکان ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران وجود دارد؟«
مطابق با نتایج جدول 10 مقدار آزمون t تک نمونه ای )5/11( و مقدار سطح معناداری    
برابر با )0( شده است. پس نتیجه می گیریم که تفاوت آماری معنی داری بین دو میانگین 
واقعی و مفروض وجود دارد. هم چنین براساس نتایج این جدول، مقدار میانگین واقعی 
)3/42( از مقدار میانگین مفروض )3( بیشتر است؛ بنابراین می توان گفت که امکان ایجاد 

آرشیو شهری برای شهر تهران وجود دارد.

*

میانگین مفروض = 3

میانگینتعداد
انحراف 
استاندارد

T
درجۀ 
آزادی

مقدار سطح 
معناداری 

)Sig(

تفاوت 
میانگین

فاصلۀ اطمیناِن 95 درصد برای 
اختالف حد باال و پایین

حد باالحد پایین

ایجاد آرشیو 
شهری

453/420/555/11440/0000/420/250/58
   

جدول 10
 نتایج آزمون t تک منونه ای متغیر
 ایجاد آرشیو شهری

زینب سادات صندید 
سعید رضائی شریف آبادی 
رویا برادر
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 پرسش های فرعی
پرسش فرعی اول: »وضعیت نیروی انسانی برای ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران 

چگونه است؟«
مطابـق با نتایـج جدول 11 مقـدار آزمـون تی )3/9( است و سطـح معـنادارِی آن 
)Sig= 0/000( کمتر از 5 درصِد خطاست؛ پس مقدار میانگین واقعی )3/44( با مقدار 
میانگین مفروض )3( تفاوت معنادار آماری دارد. در این تفاوت آماری مقدار میانگین 
واقعی، 0/44 بیشتر از مقدار میانگین مفروض است؛ بنابراین نتیجه می گیریم که وضعیت 
نیروی انسانی الزم برای ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران باالتر از حد متوسط و در 

حدی مناسب است.

پرسش فرعی دوم: »وضعیت فضا و ساختامن برای ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران 
چگونه است؟«

مطابق با نتایج جدول 12 مقدار سطح معنادارِی آزمون Sig= 0/001( t( کمتر از 5 درصِد 
خطاست؛ یعنی میانگین واقعی )3/36( با میانگین مفروض )3( تفاوت معنادار آماری دارد. 
مقدار تفاوت میانگین برابر با 0/36 شده است که نشان می دهد میانگین واقعی از میانگین 
مفروض اندکی باالتر است. پس نتیجه می گیریم که وضعیت فضا و ساختمان الزم برای 
ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران به گونه ای است که بیشتر از حد متوسط می توان به 

آن امیدوار بود.

*

میانگین مفروض = 3

میانگینتعداد
انحراف 
استاندارد

T
درجۀ 
آزادی

مقدار سطح 
معناداری 

)Sig(

تفاوت 
میانگین

فاصلۀ اطمیناِن 95 درصد برای 
اختالف حد باال و پایین

حد باالحد پایین

   453/440/753/9440/0000/440/210/67نیروی انسانی

جدول  11
نتایج آزمون t تک منونه ای شاخص 

نیروی انسانی

امکان سنجی ایجاد آرشیو 
شهری برای شهر تهران
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پرسش فرعی سوم: »وضعیت تجهیزات فنی و امکانات الزم برای ایجاد آرشیو شهری 
برای شهر تهران چگونه است؟«

براساس نتایج جدول 13 مقدار آزمون t برابر با )4/99( است و مقدار سطح معناداری 
برابر با )0( شده است؛ پس می توان گفت که مقدار میانگین واقعی )3/45( با مقدار میانگین 
مفروض )3( تفاوت معنادار آماری دارد. در این تفاوت مقدار میانگین واقعی به میزان 
0/45 از مقدار میانگین مفروض بیشتر است. پس می توان گفت که وضعیت تجهیزات 
فنی و امکانات الزم برای ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران بیشتر از حد متوسط جای 

امیدواری دارد.

پرسش فرعی چهارم: »وضعیت بودجه و امکانات مالی الزم برای ایجاد آرشیو شهری 
برای شهر تهران چگونه است؟«

باتوجه به نتایج جدول 14 مقدار آزمون t برابر با )0/22( است و سطح معناداری برابر 

*

میانگین مفروض = 3

میانگینتعداد
انحراف 
استاندارد

T
درجۀ 
آزادی

مقدار سطح 
معناداری 

)Sig(

تفاوت 
میانگین

فاصلۀ اطمیناِن 95 درصد برای 
اختالف حد باال و پایین

حد باالحد پایین

453/360/673/6440/0010/360/150/56ساختامن آرشیو

*

میانگین مفروض = 3

میانگینتعداد
انحراف 
استاندارد

T
درجۀ 
آزادی

مقدار سطح 
معناداری 

)Sig(

تفاوت 
میانگین

فاصلۀ اطمیناِن 95 درصد برای 
اختالف حد باال و پایین

حد باالحد پایین

منابع و 

تجهیزات
453/450/6094/99440/0000/450/270/63

   

جدول 12
نتایج آزمون t تک منونه ای شاخص
 ساختامن آرشیو

   

جدول 13
نتایج آزمون t تک منونه ای شاخص
 منابع و تجهیزات

زینب سادات صندید 
سعید رضائی شریف آبادی 
رویا برادر
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با )0/82( شده است که بیشتر از 5 درصِد خطاست؛ یعنی بین میانگین واقعی )3/03( 
و میانگین مفروض )3( تفاوت معنادار آماری مشاهده نمی شود. پس می توان گفت که 
وضعیت بودجه و امکانات مالی الزم برای ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران در حد 

متوسط ارزیابی می شود و چندان مطلوب نیست.

پرسش فرعی پنجم: »شهرداری در ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران چه نقشی دارد 
و تعامل مردم با آن چگونه است؟«

 )Sig= 0/000( است و سطح معنادارِی آن )مطابق با نتایج جدول 15 مقدار آزمون تی )5/58
کمتر از 5 درصِد خطاست؛ پس مقدار میانگین واقعی )3/55( با مقدار میانگین مفروض )3( 
تفاوت معنادار آماری دارد. در این تفاوت آماری مقدار میانگین واقعی 0/55 بیشتر از مقدار 
میانگین مفروض است. بنابراین نتیجه می گیریم که شهرداری در ایجاد آرشیو شهری برای 

شهر تهران نقشی مؤثر دارد و تعامل مردم با آن بیشتر از حد متوسط ارزیابی شده است.

*

میانگین مفروض = 3

میانگینتعداد
انحراف 
استاندارد

T
درجۀ 
آزادی

مقدار سطح 
معناداری 

)Sig(

تفاوت 
میانگین

فاصلۀ اطمیناِن 95 درصد برای 
اختالف حد باال و پایین

حد باالحد پایین

0/260/32-453/030/970/22440/820/03منابع مالی

*

میانگین مفروض = 3

میانگینتعداد
انحراف 
استاندارد

T
درجۀ 
آزادی

مقدار سطح 
معناداری 

)Sig(

تفاوت 
میانگین

فاصلۀ اطمیناِن 95 درصد برای 
اختالف حد باال و پایین

حد باالحد پایین

453/550/665/58440/0000/550/350/75نقش شهرداری

   

   

جدول  14

جدول  15

نتایج آزمون t تک منونه ای شاخص 
منابع مالی

نتایج آزمون t تک منونه ای
 شاخص نقش شهرداری

امکان سنجی ایجاد آرشیو 
شهری برای شهر تهران
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نتیجه گیری
از نتایج به دست آمده دریافت می شود که اکثر پاسخگویان به کارگیری نیروی آشنا با اَشکال 
و مواد آرشیوی، آشنا با مراکز و مجامع آرشیوی، آشنا با تاریخ محلی و فرهنگ عامۀ شهر 
محل خدمت، آشنا با منابع تخصصی آرشیو، آشنا با مهارت های فنی آرشیو، آشنا با قوانین 
و ضوابط اخالقی، و به کارگیری نیروی متخصص موضوعی در حوزه هایی نظیر تاریخ و 
علوم سیاسی را تاحدزیادی امکان پذیر دانسته اند. هم چنین برگزاری دوره های آموزشی 
ضمن خدمت تاحدزیادی ممکن تلقی شده است؛ ولی امکان پذیری به کارگیری نیروی 
آشنا با حفاظت و مرمت اسناد در حد کم ارزیابی شده است. بنابر مبانی نظرِی )فدایی 
عراقی، 1377(، بسیاری از اسناد در بایگانی ها، براثر بی مباالتی و ذخیره سازِی نامناسب 
دچار آسیب شده اند و بخشی از آن ها ازبین رفته اند و یا در شرف ازبین رفتن اند؛ بنابراین 
مرمت این دسته از اسناد یکی از مهم ترین وظایف آرشیوی است. هم چنین یکی از وظایف 
مهم سازمان های آرشیوی آموزش است که در بیشتر مواقع از آن غفلت می شود. آموزش 
نیروی انسانی جدید و شاغل در مراکز آرشیوی اولین گام است. گام بعدی تشکیل مرتب 
کارگاه ها و دوره های آموزشی برای مسئوالن اسناد سازمان های مختلف دولتی و خصوصی 

است.
نتایج یافته ها برای ویژگی های یک آرشیویست نظیر حفظ و نگهداری از اسناد و 
اشاعۀ مناسب آن ها، مؤید مبانی نظرِی )پاکدامن، 1387( است که دو وظیفۀ اساسی یک 
آرشیویست را اول کوشش برای حفظ و حراست از اسناد و سپس آماده سازی و عرضۀ 

اسناد برای استفادۀ محققان تاریخ و سایر پژوهش گران می داند.
از پاسخگویاْن فراهم کردن  نیمی  ازنظر  به دست آمده دریافت می شود که  نتایج  از 
محیطی،  آلودگی های  رطوبت،  دما،  نور، صدا،  کنترل  ویژگی هایی چون  با  ساختمانی 
استحکام و مقاومت ساختمان، ایمنی دربرابر آتش، گسترش پذیری فضا و ساختمان، 
سهولت دسترسی، نزدیکی به مراکز فرهنگی نظیر فرهنگ سراها، وجود خزانه ای امن برای 
انتقال اسناد در مواقع ضروری، دوربودن از مراکز نظامی، انبار مواد منفجره و تأسیسات 
هسته ای و نیز قرارنداشتن درمعرض بالیای طبیعی نظیر قرارنداشتن روی گسل یا نبودن 
درمعرض طغیان رود، در حد متوسط و زیاد امکان پذیر است و ازنظر نیمی دیگر در حد 

متوسط و کمتر امکان پذیر است.
)کرسپو و ویناس، 1369( دربارۀ اهمیت ساختمان آرشیو گفته اند: ساختمان مناسب 
آرشیو باید دارای ضوابط ساختمانی و تعدادی خزانۀ مناسب باشد. تمام مواد به کاررفته 
در پی ریزی، دیوارها، بام ها باید ضدحریق باشد. ساختمان آرشیو باید به خزانه های وسیع، 
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کارگاه مرمت، صحافی و آزمایشگاه مجهز باشد؛ بنابراین درمی یابیم که وجود ساختمانی 
باوجود ساختمانی مطمئن است که  بلکه  نه تنها ضروری است،  استانداردهای الزم  با 

راه اندازی آرشیو شهری ممکن خواهد شد.
از نتایج به دست آمده دریافت می شود که نیمی از پاسخگویاْن گردآوری اسناد و 
سوابق خانوادگی، اسناد تجاری، اسناد اداری، اسناد اجتماعی و فرهنگی، گردآوری منابع 
اطالعاتی شهری، گردآوری انواع منابع و اشکال گوناگون آرشیوی و نیز امکان گردآوری 
و مطالبۀ آن ها و نیز فراهم کردن تجهیزات موردنیاز کارکنان، کاربران و تجهیزات حمل و 
نگهداری اسناد را در حد زیاد و متوسط و نیمی دیگر در حد متوسط و کمتر امکان پذیر 

می دانند.
)شیرخانیان، 1395( ضمن جست وجو در منابِع برخی از آرشیوهای محلی، به وجود 
اسنادی مشترک میان آن ها دست یافته است؛ نظیر: اسناد و سوابق خانوادگی، اسناد تجاری و 
اقتصادی، اسناد اداری، اسناد اجتماعی و فرهنگی و منابع اطالعاتی شهر. او هم چنین بعضی 
از انواع مواد آرشیوی را این گونه برشمرده است: اسالید، اطلس، اعالمیۀ دیواری، بروشور، 
پوستر، تقویم، تمبر، صفحه، صورت جلسه، طرح، عکس، گزارش، فیلم، میکروفرم، نقشه، 
نوار، صفحۀ فشرده، حکم، فرمان، نامه، مهر، طغری، اجاره نامه، قباله، وقف نامه و مانند آن 
)نسخۀ آنالین دایرةالمعارف کتابداری و اطالع رسانی، 1396(. بنابراین برای تشکیل آرشیو 

شهری، شکل ها و گونه های مختلف اسناد باید گردآوری و نگهداری شوند.
براساس نتایج به دست آمده، نیمی از پاسخگویاْن تخصیص بودجه برای جذب نیروی 
انسانی، احداث و بهره برداری از ساختمان، تهیۀ منابع و تجهیزات موردنیاز آرشیو و نیز 
هزینه های احتمالی آرشیو را در حد متوسط و کم و نیمی دیگر در حد متوسط و زیاد 

می سنجند. برآورد کل از تخصیص بودجه در حد متوسط بوده است.
اینکه ضرورت اختصاص منابع و امکانات مالی برای راه اندازی آرشیو  باتوجه به 
شهری برای شهر تهران ازطریق روایی سنجی تأیید شده است، می توان گفت که تأمین 

هزینه های موردنیاز از پایه های اساسی در عملیاتی ساختن مقاصد پژوهش حاضر است.
براساس نتایج به دست آمده نیمی از پاسخ دهندگان کمک شهرداری به حضور آرشیوها 
در بطن زندگی اجتماعی، ایجاد عالقه و نگرش مثبت به آرشیو، تقویت هویت تاریخی و 
تعلق اجتماعی بین شهروندان و سایر ویژگی های این دسته را در حد زیاد و بسیار زیاد و 

نیمی دیگر در حد متوسط و کمتر امکان پذیر می دانند.
طبق مبانی نظرِی )برآبادی، 1384(، شهرداری ها مؤسساتی عمومی و غیردولتی اند که 
وظایف بسیاری در ادارۀ شهر برعهدۀ آنان گذاشته شده است. این وظایف در گستره های 
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گوناگون اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، شهرسازی و خدماتی است. ازجمله وظایف اصلی 
شهرداری ها را می توان خدمات فرهنگی و اجتماعی مانند سرپرستی کتاب خانه ها، موزه ها 

و آرشیوهای محلی نام برد.
طبق نظرِ )مسعودی فر، 1387(، شهرداری سازمانی است حقوقی، محلی و مستقل که 
در محدودۀ شهر برای رفع نیازهای عمومی، رفاهی و خدماتی مردم شهر فعالیت می کند. 
شهرداری هم چنین برای وضع و اجرای قوانین شهری و تأمین نیازمندی های مشترک 
محلی فعالیت می کند. به عبارتی شهرداری در عرف جهانی مظهری از دولت محلی به شمار 
می آید؛ ازاین رو است که شهرداری با تعامل مردم و شورایاری ها نقشی پررنگ در ایجاد 

آرشیوهای شهری خواهد داشت.
هم چنین الزم است تا کارکنان شاغل در این نوع مراکز از مهارت های تخصصی 
بهره مند باشند. یافته های پژوهش نشان داد که درحال حاضر امکان به کارگیری نیروی 

انسانی با ویژگی های الزم بیش از حد متوسط وجود دارد.
هم چنین در مؤلفه های الزم برای راه اندازی آرشیو آورده شده است که ساختمان 
آرشیو یکی از ارکان اصلی است؛ چون بدون وجود ساختمانی امن و متناسب نمی توان 

به خوبی از اسناد حفاظت و نگهداری کرد.
طبق یافته های به دست آمده امکان تأمین ساختمانی مجهز برای آرشیو شهری بیش از 
حد متوسط ارزیابی شده است. هم چنین فراهم آوردن تجهیزات موردنیاز کارکنان و کاربران 
آرشیو -که با جزئیات در پرسش نامه ذکر شده است- بیش از حد متوسط قابل تأمین است.

آمارها نشان می دهد که تأمین بودجه و امکانات مالی الزم برای جذب نیروی انسانی، 
و تأمین ساختمان و تجهیزات موردنیاز برای آرشیو شهری در حد متوسط امکان پذیر است.
گفتنی است که تأمین تمام پیش زمینه های الزم برای ایجاد آرشیو شهری برای شهر 
تهران، با وضعیت بودجه و امکانات مالی ارتباط مستقیم دارد که این خود محل تأمل است 
و ضروری است تا برای جلوگیری از نابودی اسناد و حفظ آن ها از آسیب های احتمالی، و 

انتقال آن ها به آیندگان برای تأمین هزینه های الزم چاره ای اندیشیده شود.

پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده
•  انجام مطالعۀ تطبیقی برای آرشیوهای شهری سایر کشورهای دنیا

• انجام مطالعه ای برای تدوین سیاست ها و خط مشی های ایجاد آرشیو شهری و ملزومات 
آن

زینب سادات صندید 
سعید رضائی شریف آبادی 
رویا برادر



165
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت چهارم، زمستان 1398، شامرۀ پیاپی 116

منابع
کتاب فارسی

برآبادی، محمود. )1384(.الفبایشهر:)مجموعهمقاالتماهنامۀشهرداریها(. )چ1(. انتشارات سازمان 
شهرداری و دهیاری های کشور.

فدایی عراقی، غالم رضا. )1377(.مقدمهایبرشناختاسنادآرشیوی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب 
علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(.

کرسپو، گارمن؛ ویناس، ویسنت. )1369(. نگهداریاسنادوکتب:ترمیمومرمتاسناد. تهران: سازمان اسناد 
ملی ایران.

مقاله

پاکدامن نائینی، مریم. )1387(. »آرشیو، کتاب خانه: آرشیویست، کتابدار«. ماه نامۀاطالعیابیواطالعرسانی، 
اردیبهشت 1387، شمارۀ 7، صص 42-37.

حسن آبادی، ابوالفضل. )1392(. »اهمیت اسناد آرشیوی در پژوهش های تاریخ محلی خراسان )اسناد آستان 
قدس رضوی دربارۀ جنگ جهانی دوم(«. فصل نامۀ مطالعاتفرهنگی-اجتماعیخراسان، شمارۀ 29، 

صص 48-57.
شارقی، سیما. )1388(. »آیندۀ آرشیو و تحقیقات تاریخی«. فصل نامۀ گنجینۀاسناد، دورۀ 19، شمارۀ 4، پیاپی 

76، صص 102-95.
مسعودی فر، یوسف. )1387(. »مدیریت، ساماندهی و بهبود خدمات شهری )مدیریت مواد زائد جامد(«. 

مجلۀ علومانسانیواجتماعیدانشگاهتبریز، شمارۀ 25، صص 60-43.

پایان نامه

زارعی، مریم. )1396(. »امکان سنجی ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی 
کشوری«. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و 

روان شناسی، دانشگاه الزهرا )س(.
شیرخانیان، زهرا. )1395(. »امکان سنجی ایجاد آرشیوهای بومی-محلی در کتاب خانه های عمومی زیرنظر نهاد 
کتاب خانه های عمومی کشور، مستقر در استان سمنان«. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، گروه علم اطالعات 

و دانش شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا )س(.
طالب حقیقی، فرزانه. )1394(. »امکان سنجی راه اندازی آرشیو تئاتر برای مجموعۀ تئاترشهر تهران«. پایان نامۀ 
کارشناسی ارشد، گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه 

الزهرا )س(.
فهرست منابع التین

Flinn, Andrew. (2007). “Community Histories, Community Archives: some Opportu-

امکان سنجی ایجاد آرشیو 
شهری برای شهر تهران



166
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت چهارم، زمستان 1398، شامرۀ پیاپی 116

nities and Challenges”. Journal of the Society of Archivists, Volume 28, Issue 2. 

Published Online: 23 Oct 2007 in Archives and Records.

Ormond-Parker, Lyndon; Sloggett, Robyn. (2012). “Local Archives and Community 

Collecting in the Digital age”. Archival Science, 12 (2), pp 191-212.

English Translation of References 

Books

Barabadi, Mahmoud. (1384/2005). “Alefbā-ye šahr: Majmou’eh maqālāt-e māhnāme-

ye šahrdāri-hā” (The ABC of city) (1st ed.). Entešārāt-e Sāzmān-e Šahrdāri va 

dehyāri-hā-ye kešvar (Iran Municipalities and Rural Organization). [Persian]

Crespo, Garmen & Vinas, Vicente. (1369/1990). “Negahdāri-ye asnād va kotob: 

Tarmim va maremmat-e asnād” (The preservation and restoration of paper re-

cords and books: A RAMP study with guidelines). Tehran: Sāzmān-e Asnād-e 

Melli-ye Irān (Sākmā) (National Library and Archives Organization of Iran). 

[Persian]

Fadaei Araghi, Gholam Reza. (1377/1998). “Moqaddame-ee bar šenāxt-e asnād-e 

āršivi” (An introduction to archival documents). Tehran: Sāzmān-e Motāle’e va 

Tadvin-e Kotob-e ‘Olum-e Ensāni-ye Danešgāh-hā (The Organization for Re-

searching and Composing University Textbooks in the Humanities) (SAMT). 

[Persian]

Articles

Flinn, Andrew. (2007). “Community histories, community archives: Some opportuni-

ties and challenges”. Journal of the Society of Archivists, 28(2) [Published On-

line]. Retrieved in 23 Oct. 2007 from Archives and Records.

Hasanabadi, Abu Al-Fazl. (1392/2013). “Ahammiat-e asnād-e āršivi dar pažuheš-hā-

ye tārix-e mahalli-ye Xorāsān: Asnād-e āstān-e qods-e razavi darbāre-ye jang-e 

jahāni-ye dovvom” (The importance of archival documents in Khorasan local 

history research: Astan Quds Razavi documents on World War II). Fasl-nāme-ye 

Motāle’āt-e Farhangi-Ejtemā’ee-ye Xorāsān (Khorasan Cultural-Social Studies 

Quarterly), 29, pp. 57-84. [Persian]

Masoudifar, Yousof. (1387/2008). “Modiriat, sāzmāndehi va behboud-e xadamāt-e 

زینب سادات صندید 
سعید رضائی شریف آبادی 
رویا برادر



167
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت چهارم، زمستان 1398، شامرۀ پیاپی 116

šahri: Modiriat-e mavād-e zāed-e jāmed” (Management, organization and Im-

provement of urban services: Solid waste management). Majalle-ye ‘Olum-e 

Ensāni va Ejtemā’ee-ye Dānešgāh-e Tabriz, 25, pp. 43-60. [Persian]

Ormond-Parker, Lyndon & Sloggett, Robyn. (2012). “Local archives and community 

collecting in the digital age”. Archival Science, 12 (2), pp. 191-212.

Pakdaman Naeenie, Maryam. (1387/2008). “Āršiv, ketābxāneh: Āršivist, ketābdār” (Archive, 

library: Archivist, librarian). Māhnāme-ye Ettelā’-yābi va Ettelā’-resāni, Ordibehešt 

1387/May 2008, 7, pp. 37-42. [Persian]

Shareghi, Sima. (1388/2009). “Āyande-ye āršiv va tahqiqāt-e tārixi” (The future of ar-

chival studies and historical research). Fasl-nāme-ye Ganjine-ye Asnād, 19(4) 

(consecutive issue 76), pp. 95-102. [Persian]

Dissertations

Shirkhanian, Zahra. (1395/2016). “Emkān-sanji-ye ijād-e āršiv-hā-ye bumi-mahalli 

dar ketābxāne-hā-ye ‘omumi zir-e nazar-e nahād-e ketābxāne-hā-ye ‘omumi-

ye kešvar, mostaqar dar ostān-e Semnān” (Create indigenous-local archives in 

public libraries under the supervision of Iran Public Libraries Institution, located 

in Semnan Province: A feasibility study) [Master’s thesis]. Tehran: Alzahra Uni-

versity, Faculty of Psychology and Education, Department of Information Science 

and Knowledge Studies. [Persian]

Taleb Haghighi, Farzaneh. (1394/2015). “Emkān-sanji-ye rāh-andvzi-ye āršiv-e te’ātr 

barāye majmou’e-ye te’ātr-e šahr-e Tehrān” (A means analysis to run a theater 

archive for Tehran Theater Complex) [Master’s thesis]. Tehran: Alzahra Univer-

sity, Faculty of Psychology and Education, Department of Information Science 

and Knowledge Studies. [Persian]

Zareei, Maryam. (1396/2017). “Emkān-sanji-ye ijād-e āršiv dar dafter-e barresi-ye 

savāneh va havādes-e sāzmān-e havāpeymāyi-ye kešvari” (Setting up an ar-

chive for the Iranian Civil Aviation Office of Air Accidents: A feasibility study) 

[Master’s thesis]. Tehran: Alzahra University, Faculty of Psychology and Educa-

tion, Department of Information Science and Knowledge Studies. [Persian]

امکان سنجی ایجاد آرشیو 
شهری برای شهر تهران


