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اهمیت استانداردهای ملی و بین المللی از 
منظر تأثیرگذاری بر مدیریت

 اسناد و آرشیو
غالمرضا عزیزی و زهرا ضرغامی 

چکیده:
استاندارد و استانداردسازی یکی از مهم ترین مفاهیمی است که نموِد آن بر تمام 
جنبه های زندگی روزانة افراد قابل ِدرک و قابل ِمشاهده است. وجود استانداردها، 
به عنوان مدارک راهنما و کاربردی، نقش انکارناپذیری در بهبود کیفیت زندگی 
برخی  در  استانداردها  از  استفاده  اگرچه  دارد.  حوزه ها  تمام  در  انسان ها  کار  و 
حوزه ها مانند حوزه های غذایی و بهداشتی شناخته شده تر از سایر حوزه ها است، 
اما نمی توان تأثیر استاندارد بر ارتقای رویه های شغلی و کاری در سایر حوزه ها 
را نادیده گرفت. یکی از حوزه هایی که به کارگیری و پیاد ه سازی استانداردها در 
امور  فعالیت ها و مدیریت  روند  پربازده تر شدن  و  بهترشدن  باعث  آن می تواند 
شود، حوزة  اسناد و آرشیو است. مدیریت اسناد، از نخستین مرحله یعنی تولید، 
تا مرحلة تعیین تکلیف و امحا یا نگهداری اسناد، روش های گرد آوری، ارزشیابی، 
می تواند  که  هستند  موضوعاتی  مهم ترین  از  اطالع رسانی،  حفاظت ونگهداری، 
با پیروی از استانداردها، به سطح مطلوبی از کیفیت رسیده و انتظارات جامعه 
با  اولیه مرتبط  لذا این مقاله به دنبال معرفی مفاهیم  حرفه ای را برآورده سازد. 

استاندارد و استانداردسازی و تأثیر آن بر کیفیت مدیریت اسناد و آرشیو است.

استاندارد؛ استانداردسازی؛ اسناد؛ آرشیو؛ مدیریت اسناد.

آرشیو ملی، سال ششم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1399، شماره پیاپی 23 و 24؛

صص:18-8
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غالمرضا عزیزی1  و زهرا ضرغامی2  

اهمیت استانداردهای ملی و بین المللی از 
منظر تأثیرگذاری بر مدیریت

 اسناد و آرشیو

مقدمه:
انفجاری فناوری،  با درنظرداشتن رشد  به  ویژه  با هم و زندگی در عصر حاضر  انسان ها  تعامل 
به اندازه ای پیچیده شده است که اگر برای همة موارد و همة جنبه های زندگی فردی و اجتماعی و 
مهم تر از آن، حرفه ها و شغل ها، استاندارد معینی تعریف نشود و افراد و سازمان ها ملزم به پیروی 
از این استانداردها و اجرای آن ها نباشند، زندگی و کار سخت و طاقت فرسا خواهد شد. بشر در 
طول عمر خود با رعایت قوانین و مقررات، نوعی استاندارد را به وجود آورده و در راه رفاه و آسایش 
خویش به کار گرفته است. از این رو، هرچه استانداردسازی توسعه پیدا کند و تعهد به رعایت استفاده 

از استانداردها بیشتر شود، از پیشرفت و تعالی جامعه خبر می دهد.
تعریف و تدوین استاندارد در همة فعالیت های فردی و اجتماعی و الزام به رعایت آن ها 
و  از هزینه ها  بسیاری  بلکه  نمی شود  ملی  مقیاس  در  افزایش هزینه  نه تنها موجب  در جامعه، 
خسارت های مالی، معنوی و جانی، جلوگیری می کند. امروزه نقش استانداردها به قدری گسترده 

شده که بدون رعایت آن ها، زندگی و حرکت اجتماعی به سرعت متوقف خواهد شد.
توجه به کیفیت زندگی که با ارتقای سطح کیفیت کاال و خدمات اتفاق می افتد، یک 
ضرورت است. برای برخورداری از یک زندگی مناسب، به کارگیری استانداردها اجتناب ناپذیر 
برای  می شود،  برداشته  بیشتری  باشتاب  توسعه  گام های  که  کنونی  وضعیت  در  و  است 
به بیان دیگر،  و  می شوند.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  استانداردها  توسعه ها،  این  پایداری 
را  ما  امور،  ماشینی شدِن  و  و تحوالت  تغییر  و سرعت  و حرفه ای  زندگی  امور  پیچیده شدن 

1. عضــو هیئــت علمــی و رئیــس 

پژوهشــکده اســناد ســازمان اســناد و 

ــی. ــه مل کتابخان

greazizi@gmail.com 

2. پژوهشــگر؛ پژوهشــکده اســناد 

ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی 

zarghami_z@yahoo.com
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ناگزیر از ایجاد نظم در تمام عرصه های زندگی فردی، اجتماعی، و حرفه ای می کند.
استاندارد و استانداردسازی در کشور ما مقوله ای است که عمر چندانی از آن نمی گذرد و 
به تازگی لزوم استفاده از آن بر اقشار مختلف جامعه روشن شده است. البته نمی توان ادعا کرد که 
تمام اقشار جامعه به یک اندازه با استانداردها آشنایی دارند یا به یک اندازه از آن استفاده می کنند.

شاید اگر حوزة صنایع غذایی یا صنایع بهداشتی را درنظر بگیریم، در این حوزه ها استانداردها 
بیش از هر حوزة دیگری شناختة شده باشند و بیش از هر حوزة دیگری مورِداستفاده قرار بگیرند. 
برای مثال، هرکدام از ما اگر قرار باشد یک قوطی کنسرو، رب گوجه فرنگی، یا هر نوع مواد خوراکی 
دیگر را تهیه کنیم، اولین چیزی که به آن توجه می کنیم این است که آیا آن محصول نشان 
استاندارد دارد یا خیر. اما سؤالی که مطرح است که این است که آیا استاندارد و استانداردسازی 
به جز در حوزة صنایع در سایر حوزه ها به چه میزان شناخته شده است و به چه میزان مورداستفاده 

قرار می گیرد؟
اگر تمرکز بحث را به سمت آرشیو و اسناد ببریم، هرکدام از ما به چه میزان با استانداردهای 
روزانة   کارهای  انجام  در  داریم؟  آشنایی  بین المللی  و  ملی  در سطح  حوزه  این  در  تدوین شده 
و  روند کاری  بر  استانداردها  این  از  استفاده  تأثیر  استفاده می کنیم؟  استاندارد هایی  از چه  خود 
حرفه ای ما چقدر است. پیش از اینکه بخواهیم به بحث تخصصی نقش استانداردها و تأثیر آن ها 
بر حوزة  مدیریت اسناد و آرشیو بپردازیم، الزم است تعریف مختصری از استاندارد و نهادهای 

استانداردسازی داشته باشیم.

استاندارد چیست؟
استاندارد، نظمی است مبتنی بر نتایج استواِر علوم،  فنون، و تجارب بشری در رشته ای از فعالیت های 
ایجاد  استانداردها،  است. هدف  تدوین شده   نظام نامه  و  مقررات،  قواعد،  به صورت  که  عمومی 
هماهنگی و وحدت رویه، توسعة تفاهم، تسهیل ارتباطات، صرفه جویی در اقتصاد،  حفظ سالمت، 
و گسترش مبادالت داخلی و خارجی است. در معنای عمومی و کلی،  استاندارد به عنوان قاعده، 
قانون، اصل، و ضابطه در نظر گرفته می شود. همچنین، استاندارد را هرگونه حرکت در جهت 

ارتقای امور حرفه ای، فنی، صنعتی، و اقتصادی در جوامع بشری می دانند.
به لحاظ واژه شناسی و ریشه شناسی، واژة استاندارد هست قرن پیش از زبان فرانسه با عنوان 
اتاندارد1 وارد زبان انگلیسی شد و از نظر ریشة  لغت به  فعل اکستند2 در زبان التین، به معنای 
گسترده کردن و برافراشتن بازمی گردد. همین واژه، از نظر علمی و فنی دارای دو معنای کاماًل 

متفاوت است:
1. Etandard

2. Extend
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1- مقیاس اندازه گیری که در فرانسه امروزی آن را اتالون1 می نامند.
2- کتابچه های حاوی مقررات و اصول برای تنظیم امور فنی، علمی، و تجاری که 
در فرانسه به آن نُرم2 گفته شده و در آلمانی نیز به معنای نرم2 و در ریشة التین آن4 

به معنی گونیا به کار می رود.
نگاهی به کاربردهای مختلف واژة استاندارد در حوزه های مختلف کاری و دانشی در کشور 

ما، تعاریف متفاوتی برای واژة  استاندارد را معرفی می کند:
1- استاندارد بیان شرایطی است که باید برای دست یابی به یک هدف معین رعایت 

شود و قابل ِاستفادة مکرر است.
2- همچنین استاندارد به معنای هر نوع نظم ثابتی است که در ادارة  امور پدیده ها 

جاری می باشد.
3- استاندارد به معنای هر معیار و مقیاسی است که با آن بتوان کیفیت و کمیت امور 

را مورد ِسنجش قرار داد.
4- و در نهایت تعریف ارائه شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران: استاندارد مدرک 
حاصل از اجماع نظر و مصوب یک نهاد استانداردسازِی به رسمیت شناختة شده است که 
دربرگیرندة قواعد، راهنمایی ها، یا مشخصه هایی برای فعالیت ها یا نتایج آن ها به منظور 
استفادة عمومی و مکرر است و هدف از آن، دست یابی به میزان مطلوبی از نظم در 

یک زمینة معین می باشد.

انواع استانداردها:
براساس تعاریف ارائه شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران، به طورکلی چهار نوع استاندارد وجود 

دارد:
1- استانداردهای کارخانه ای: این استانداردها حاصل و شامل اتفاق نظِر بخش های 
مختلف یک کارخانة تولیدی در زمینة طراحی، تولید، کنترل، و سایر عملکردها هستند. 
تدوین و اجرای استاندارد کارخانه ای توسط مؤسسات و کارخانجات صنعتی به عنوان 
استانداردهای مهم  ازجمله  است.  گرفته  قرار  مورِدتوجه  اصلی  و  یک موضوع مهم 
شرکت   SIA استاندارد  ولو،  شرکت   SID استانداردهای  به  می توان  کارخانه ای 
ساکایی ژاپن، استاندارد مهندسی EDS شرکت دوو، استانداردهای کارخانه ای کمپانی 
بنز و ده ها نمونة  دیگر اشاره کرد که بسیاری از آن ها مورِدتأیید مؤسسات استاندارد 
کشورهای متبوع قرار گرفته و به عنوان مبنا و بخشی از استانداردهای ملی هر کشور 

مطرح شده اند.

1. Etalon

2. la norm

3. norm

4. normn
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2- استانداردهای ملی: این استانداردها پس از بررسی و مشورت توسط متخصصان 
و کارشناسان فنی، صنایع و بازرگانی به منظور حفظ منافع ملی )منافع تولیدکننده و 
مصرف کننده( در هر کشوری تدوین می شوند که البته وظیفة اصلی تدوین استانداردهای 
ازجمله  است.  کشورها  استاندارد  مؤسسات  و  سازمان ها  برعهدة  کشور  هر  در  ملی 
استانداردهای ملی می توان به استاندارد ملی ایران با عالمت اختصاری ISIRI، استاندارد 
ملی آلمان )DIN(، استاندارد ملی ژاپن )JIS(، استاندارد ملی امریکا )ANSI(، استاندارد 

ملی انگلستان )BSI(،  و استاندارد ملی فرانسه )AFNOR( اشاره کرد.
3- استانداردهای منطقه ای: این استانداردها توسط گروهی از افراد ذی نفع در دو یا 
چند کشور هم جوار تدوین می شوند که در صنایع مشترک هستند یا با هم داد و ستد 
بازرگانی دارند. اجرای این استانداردها باعث تسهیل در ارتباطات فنی و بازرگانی با 
یکدیگر و حتی سایر کشورها می شود. ازجمله این استانداردها می توان به استاندارد 
EN اشاره کرد که با همکاری 15 کشور اروپایی متحد تدوین شده است و یا استاندارد 

COPANT که ویژة کشورهای پان امریکن می باشد.

4- استانداردهای بین المللی: این استانداردها حاصل توافق نظرات کارشناسان ذی ربط 
کشورهای عضو سازمان بین المللی استاندارد است. درابتدا ممکن است تصور شود 
که اهداف استانداردهای ملی و منطقه ای با استانداردهای بین المللی مشترک باشد. 
برای تبیین این موضوع باید اشاره کرد که هدف نهایی این استانداردها چنین بیان 
می شود: توانایی عملکرد در تمام سطوح، ارتقای فعالیت در مورد انواع استانداردها یا 
تعمیم استانداردهای بین المللی در زمینه های علمی، فناوری، و اقتصادی است. ازجمله 

استانداردهای بین المللی می توان به استانداردهای ISO و استاندارد IEC اشاره کرد.

وضعیت استانداردسازی در ایران:
سازمان ملی استاندارد ایران با عنوان پیشین مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سال 
استاندارد  بین المللی  به عضویت سازمان  نیز  از همان سال  و  به صورت رسمی تشکیل   1339
)ISO( پذیرفته شده است. سازمان بین المللی استاندارد )ISO( دارای بیش از 21 هزار استاندارد 

مصوب بین المللی است. استانداردهای ملی ایران نیز بیش از 9500 مورد می باشد که براساس 
عنوان کمیته های ملی، بیشترین سهم در بخش صنایع غذایی و کشاورزی )20%(، در بخش 
صنایع شیمیایی )15%(، صنایع مکانیک و مواد )14%(، و کمترین آن ها در بخش سیستم های 
مدیریت کیفیت )1%( می باشد. در بین کشورهای عضو D8، ایران بعد از ترکیه دارای بیشترین 
تعداد استانداردهای ملی می باشد با این توضیح که مؤسسة استاندارد ترکیه کلیة استانداردهای 
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بین المللی موجود را پذیرفته است. در بین کشورهای عضو ECO نیز ایران بعد از ترکیه دارای 
بیشترین تعداد استاندارد ملی است.

استانداردهای تخصصی در حوزة مدیریت اسناد و آرشیو:
استانداردها هم اکنون بخش جدایی ناپذیر زندگی ها، شغل ها و حرفه ها در جوامع بشری هستند و 
نقش اصلی آن ها جایگزین کردن روش های علمی پربازده به جای روش های سنتی است. می توان 
گفت امروزه در محیط های کاری و حرفه ای، کیفیت فقط یک شعار،  خواسته یا میل زودگذر 
نیست. بلکه کیفیت یکی از مهم ترین ارکان کار به شمار رفته و بی توجهی به آن سبب ازدست رفتن 
توان و انرژی نیروی انسانی، کاهش بازده کاری، افزایش هزینه ها، کاهش بهره وری و حتی در 
مواقعی واردآمدن آسیب ها و خسارت های مالی و معنوی جبران ناپذیر است. پس ترویج فرهنگ 
از  پیروی  اهمیت  و  آن،  با  حرفه  هر  متخصصان  و  کارکنان  آشنایی  استانداردسازی، ضرورت 
استانداردها و توجه به اثربخشی استانداردها در عرصه های مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی، 
و اجتماعی، ضرورتی انکارناپذیر است. حال سؤال این است که آرشیوداران ایرانی و متخصصان 
این حوزه در آرشیو ملی ایران تا چه حد می توانند کیفیت کار خود را با استفاده از استانداردها به 
حد مطلوب و مناسب برسانند؟ چگونه می توان این کار بزرگ و سترگ را در سازمان انجام داد؟

نهادهای استانداردسازی مرتبط با آرشیو و اسناد:
1- شورای جهانی آرشیو )ایکا(:  شورای جهانی آرشیو در سال 1984 با هدف تأسیس سازمانی 
جهانی برای متخصصان آرشیو، طی نشستی که یونسکو برگزار کرد، به وجود آمد. اساسنامة موقت 
و نخستین کنگرة  شورای جهانی آرشیو در پاریس در سال 1950 تصویب و برگزار شد. هدف از 

ایجاد ایکا، بهبود استانداردهای جهانی مدیریت آرشیو و پیشبرد نظریه های آن است.
ایکا به برقراری ارتباط حرفه ای میان مؤسسات و سازمان های آرشیوی کمک می کند تا 
اندیشه ها و اطالعات، حل مشکالت آرشیوی، اطمنیان از حفاظت مادی میراث  امکان تبادل 
آرشیوی مستند و حمایت از توسعة آرشیو و آموزش در این حوزة کاری فراهم آید. همان طور که 
گفته شد، تدوین استانداردهای مدیریت آرشیو، یکی از مهم ترین وظایف شورای جهانی آرشیو 
است. از مهم ترین استانداردهایی که ایکا تدوین کرده است می  توان به چهار استاندارد زیر در حوزة 

تنظیم وتوصیف اسناد آرشیوی اشاره کرد:
استاندارد بین المللی عمومی توصیف آرشیوی- ایساد )جی(1

ایسار  خانواده  ها-  و  افراد،  نهادها،  برای  آرشیوی  مرجع  سند  بین المللی  استاندارد 
)سی پی اف( 2

1. ISAD)G(: General Interna-

tional Standard Archival De-

scription

2. ISAAR)CPF(: the Interna-

tional Standard Archival Au-

thority Record for Corporate 

Bodies, Persons, and Families, 

Second Edition 
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استاندارد بین المللی برای توصیف عملکردها )آی اس دی اف( 1
استاندارد بین المللی برای توصیف مؤسسات با دارائی های آرشیوی2

2- سازمان بین المللی استاندارد )ایزو(:3 ایزو یک سازمان مستقل غیردولتی و بین المللی با 
عضویت 163 سازمان استاندارد از کشورهای مختلف دنیا می باشد. سازمان بین المللی استاندارد، 
گسترش  با  و  به اشتراک گذاشته  را  اطالعات  تا  است  کرده  جمع  هم  کنار  در  را  کارشناسان 

استانداردسازی، به فراهم کردن راه حل هایی برای چالش های جهانی بپردازند.
ایزو تاکنون بیش از 21 هزار استاندارد بین المللی در حوزه های مختلف تدوین و منتشر کرده 
است که تقریباً همة صنایع را از فناوری گرفته تا سالمت غذایی و محصوالت کشاورزی، صنایع 
مرتبط با بهداشت و از مهم تر و مرتبط تر، اسناد و آرشیو را در برمی گیرد. استانداردهای بین المللی 
از طریق  ایزو  در  استانداردها  تدوین  کار  است.  تأثیرگذار  و در همه جا  افراد  برروی همة  ایزو 
کمیته های فنی مرتبط با حوزه های تخصصی مختلف انجام می شود. در حوزة اسناد و آرشیو دو 

کمیتة  فنی مشغول به فعالیت هستند:
کمیته فنی 46 با عنوان »اطالعات و مستندات )دبیزه ها(« 4 که هدف آن،  استانداردسازی 
انتشارات،  مستندات(،  و  )اطالعات  اسنادی  مراکز  کتابخانه ها،  با  مرتبط  رویه های  و  روش ها 
به لحاظ  است.  اطالعات  علم  و  چکیده نویسی،  نمایه سازی،  موزه ها،  اسناد،  مدیریت  آرشیوها، 
است: کمیته  زیر تشکیل شده  به شرح  زیرمجموعه  فرعی  پنج کمیته  از  این کمیته  ساختاری 
عملکرد؛  ارزیابی  و  آمارها  کیفیت-   :SC8 فرعی فنی؛کمیته  میان کنش پذیری   :SC4 فرعی
کمیته فرعی SC9: شناسایی و توصیف؛ کمیته فرعی SC10: الزامات ذخیره سازی و شرایط 
حفاظت و نگهداری؛ کمیته فرعی SC11: مدیریت آرشیو/اسناد. همچنین گروه های کاری شماره 
دو با عنوان »کدگذاری نام کشورها و هستارهای مرتبط«، گروه کاری شماره سه با نام »تبدیل 
زبان های نوشتاری«، گروه کاری شماره چهار یا عنوان »اصطالح شناسی اطالعات و مستندات« 
 TC46 و گروه کاری شماره 13 با نام »حاکمیت اطالعات« زیر نظر مستقیم کمیته فنی متناظر
فعالیت می کنند. در حال حاضر، 42 کشور عضو فعال کمیته فنی ISO/TC46 و 32 کشور عضو 
ناظر هستند. این کمیته با تدوین 125 استاندارد بین المللی و 24 استاندارد در حال تدوین و با توجه 

به تعداد کشورهای عضو، از بزرگ ترین و فعال ترین کمیته های فنیISO است. 
کمیته فنی 171 با عنوان »برنامه های کاربردی مدیریت مدرک«5 که هدف آن استانداردسازی 
فناوری ها و فرایندهای مدیریت مدرک ازجمله ثبت )گیرش(، نمایه سازی، ذخیره سازی، بازیابی، 
تعیین تکلیف  و  یکپارچگی،  نگهداری،  و  حفاظت  تبادل،  اطالع رسانی،گذار،  انتشار،  و  توزیع 
عناوین »کیفیت،  با  فرعی  کمیتة  دو  از  کمیته  این  لحاظ ساختاری  به  است.  مدارک  و  اسناد 
حفاظت ونگهداری، یکپارچگی اطالعات« و »قالب پروندة مدرک، سامانه های مدیریت اسناد/

1. ISDF: International Stand-

ard for Describing Functions 

2. ISDIAH: International 

Standard for Describing In-

stitutions with Archival Hold-

ings 
3. واژۂ  ایــزو )ISO( برگرفتــه از عبــارت 

 International Organization for

اســت.  Standardization

4. ISO/TC 46: Information 

and Documentation

5. ISO/TC171: Document 

management applications
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مدارک الکترونیکی و اطمینان پذیری اطالعات« تشکیل شده است. این کمیته، 100 استاندارد 
بین المللی را تدوین و در حال تدوین 12 استاندارد دیگر است.

نقش استانداردها در بهبود کیفیت مدیریت آرشیو:
و  استانداردها  مهم ترین  از  یکی  و  استاندارد  اولین  آغاز می کنیم.  پرسش  با یک  را  بحث  این 
زیربنائی ترین استانداردها در حوزة مدیریت اسناد کدام استاندارد است؟ اولین بارقه های تالش 
برای تدوین آنچه که امروزه به عنوان صنعت استانداردهای مدیریت اسناد و آرشیو می شناسیم، 
 AS4390 در استرالیا و با شروع پروژة تدوین اولین استاندارد نگهداری اسناد در دنیا تحت عنوان
در سال 1996 ثبت شده است. واکنش های مثبت و شگفت انگیز متخصصان اسناد و آرشیو در 
سراسر دنیا به این استاندارد باعث شد تا این استاندارد در سطح دنیا به سطح بسیار باالیی از 
مقبولیت دست پیدا کند. نتیجة این مقبولیت جهانی، تدوین استاندارد بین المللی ایزو 15489: 
مدیریت اسناد اصول و مفاهیم1 بود که با هم فکری متخصصان آرشیو و اسناد در دنیا و اصالح 
برخی موارد جزئی در استاندارد AS4390 تدوین شده بود و در سال 2001 در دو بخش کلیات 
و دستورالعمل ها، منتشر شده است. بیش از 50 کشور در دنیا این استاندارد را بدون ترجمه و به 
زبان اصلی )انگلیسی( به عنوان استاندارد مبنا برای مدیریت اسناد پذیرفته اند و بیش از 15 کشور 
هم این استاندارد را ترجمه کرده و از نسخة بومی شدة آن برای ارتقای فرایندهای مدیریت اسناد 

در کشور خود استفاده می کنند.
قرار  مورِدبازنگری  ایزو  سازمان  روال  با  مطابق   ISO 15489 استاندارد در سال 2016، 
گرفت. بخش دوم استاندارد به علت به روزنبودن مطالب و همچنین استفاده از مطالب آن در سایر 
استانداردها، »فسخ شده« اعالم شد ولی بخش اول آن به روزرسانی و در همان سال چاپ و منتشر 
شد. نسخة بومی شدة این استاندارد با شمارة 10047 با عنوان »اطالعات و مستندسازی )دبیزش(- 
اسناد و  اسناد سازمان  پژوهشکده  با همکاری  و اصول«  مفاهیم  مدیریت سوابق- قسمت 1: 

کتابخانة  ملی ایران و متخصصان و ذی نفعان صاحب نظر در سال 1395 تدوین و منتشر شد.
حائز اهمیت  ما  برای  اندازه  این  به  استاندارد،  این  چرا  که  است  این  مهم  پرسش  حال 
اثربخشی  و  کیفیت  باالبردن  موضوع  در  استانداردها  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  و  است 
استاندارد می شود؟  فراوان  تأکید  آن  از  استفاده  بر  و  شده  شناخته  آرشیو  و  اسناد   مدیریت 

ISO 15489 مفاهیم و اصول اساسی و اصلی و زیربنائی برای فرایندهای تولید، ثبت )گیرش(، و 

مدیریت اسناد را معرفی می کند. این استاندارد برای تمام اسناد صرف نظر از ساختار و شکل آن ها 
کاربرد دارد. این استاندارد فارغ از زمان و مکان برای مدیریت اسناد کاربرد دارد. یکی دیگر از نکات 

مهم دیگر، حوزه های تحت پوشش این استاندارد به شرح زیر است:

1. ISO 15489: Records man-

agement- Principles and con-

cepts
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1- اسناد، سامانه های اسناد، فراداده های مرتبط با اسناد؛
2- انواع خط مشی ها، مسئولیت های تخصیص یافته، پایش و آموزش که از مدیریت 

مؤثر اسناد پشتیبانی می کنند؛
3- تحلیل محیط های کاری و شناسایی الزامات اسناد؛

4- کنترل اسناد؛
5- فرایندهایی برای ایجاد، ثبت )گیرش(، و مدیریت اسناد.

و  بین المللی  استانداردهای  از  زیادی  بسیار  تعداد  هستة  اصلی   ISO 15489 استاندارد 
گزارش های فنی مرتبط با حوزة مدیریت اسناد و آرشیو است. این استاندارد، مرجع اصلی بسیاری 
در حوزة  اسناد  و متخصصان  آرشیوداران  دانش  ارتقای  در  و  است  بین المللی  استانداردهای  از 

مدیریت اسناد و آرشیو بسیار حائز اهمیت می باشد. 
استاندارد ISO 15489 به عنوان اولین و یکی از مهم ترین استانداردها در حوزة مدیریت 
اسناد و آرشیو تدوین شد و در بسیاری از آرشیوهای ملی و محلی به عوان مبنای مدیریت اسناد،  
استفاده می شود. پنج استاندارد بین المللی دیگر نیز وجود دارد که همة آن ها از اهمیت بسیار زیادی 

در این حوزه برخوردار هستند:
فراداده های اسناد- بخش 1: اصول1

و  مفهومی  موضوعات   :2 بخش  اسناد-  فرادادة ها  مدیریت  اسناد-  فراداده های 
پیاده سازی2

مدیریت فراداده های اسناد- بخش 3: روش های خود-ارزیابی 3
سامانه های مدیریت اسناد- اصول و واژگان4

سامانه های مدیریت اسناد- الزامات5
و  مورِدارجاع  مورِدنیاز،  اصلی  استانداردهای  به عنوان  را  استاندارد  شش  این  مجموع  اگر 
زیربنائی برای مدیریت اسناد در نظر بگیریم، و از شاغالن در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
سؤال کنیم که تا چه اندازه با این استانداردها آشنایی دارند و تا چه میزان از محتوای آن ها در انجام 
کارهای روزمرة  خود استفاده می کنند، چه پاسخ هایی دریافت می کنیم؟ چند نفر این استانداردها را 

مطالعه کرده اند؟ چند نفر از این استانداردها در انجام کارهای خود استفاده می کنند؟
و  ملی  استانداردهای  از  استفاده  حاصِل  و  نتیجه  به  اینکه  از  قبل  باشد  الزم  شاید  پس 
بین المللی بر کیفیت مدیریت اسناد و آرشیو که موضوع اصلی این بحث بود بپردازیم، یک پرسش 
مهم تر و اساسی تر را مطرح کرده و به دنبال پاسخگویی به آن باشیم: »برای آشناکردن متخصصان 
آرشیو و اسناد با استانداردهای ملی و بین المللی و ایجاد الزام برای استفاده از این استانداردها چه 

باید کرد؟«

1. ISO 23081-1: Metadata for 

records- Part 1: Principles

2. ISO 23081-2: Metadata for 

records- Managing metadata 

for records- Part 2: Conceptu-

al and implementation issues

3. ISO 23081-3: Managing 

metadata for records- Part 3: 

Self-assessment methods

4. ISO 30300: Management 

systems for records- Funda-

mentals and vocabulary

5. ISO 30301: Management 

systems for records- Require-

ments
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فرایند تدوین یک استاندارد چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی ابداً کار ساده ای 
نیست و مستلزم صرف هزینه و وقت بسیار زباد و مشارکت افزاد متخصص و صاحب نظر در 
حوزه های مرتبط می باشد. جلسات بسیار زبادی به شکل منظم برگزار می شود، جلسات حضوری و 
مجازی، تبادل نظر های الکترونیکی انجام می شود، گاهی برای تدوین یک استاندارد چند صفحه ای 
حتی استانداردهای زیر ده صفحه، چند ده نفر متخصص از کشورهای مختلف و از حوزه های 
مختلف، پنجاه، شصت و شاید تعداد بیشتری جلسه برگزار می کنند تا در یک بازة زمانی یک تا سه 

ساله، یک استاندارد تدوین شده و در دسترس قرار گیرد.
علی رغم اینکه تأثیر مثبت و مفید استفاده از استانداردها در انجام کارها بر همگان آشکار 
است، اما الزامی به استفاده از استانداردها نیست یا تمایلی به پیروی از آن ها وجود ندارد، یا حتی 
گاهی اوقات می شنویم که اصاًل تدوین استانداردها چه فایده ای دارد یا تدوین استاندارد چه ربطی 

به سازمان ما دارد.

پیشنهاد:
اگر می خواهیم استفاده از استانداردها به عنوان روش های افزایش بهره وری و بازه کاری در سازمان 
ما نهادینه شوند، واردکردن استانداردها به عنوان سرفصل های درسی در رشته های مرتبط با اسناد و 
آرشیو مثل رشتة مطالعات آرشیوی یا گنجاندن این استانداردها به عنوان منابع درسی در دوره های 
آموزشی خود سازمان است. در واقع مسئولیت داریم در کنار تالش برای تدوین استانداردهای 
ملی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی و ایفای نقش به عنوان نهاد تصمیم گیرنده 
با  را  این حوزه  متخصصان  و  آرشیوداران  اول  گام  در  داریم  وظیفه  این حوزه،  در  تأثیرگذار  و 
استانداردهای موجود آشنا کرده و آموزش های الزم را به آنان ارائه دهیم. پس از این مرحله است 
که می توانیم در راستای اثربخشی استفاده از استانداردها و باالبردن کیفیت و فرایند مدیریت اسناد، 

گام های زیر را برداریم:
پیاده سازی  آن ها،  الزامات  به کارگیری  استانداردها،  از  استفاده  پایش  و  ارزیابی   -1

راهنماها، و پیروی از دستورالعمل ها؛
2- پیداکردن مشکالت و نقص ها در روند اجرای استانداردها با ارزیابی میزان ارتباط و 
ارزش استانداردهای ملی و بین المللی در زمینه های کاری خاص آرشیو در حوزة  ملی؛

3- ارزیابی اثربخشی استفاده از استانداردها بر حرفة آرشیو و کار تخصصی مدیریت 
اسناد و آرشیو؛

4- ارزیابی تأثیر استانداردها بر کمک به سازمان در اجرای الزامات قانونی و پشتیبانی 
از قوانین و مقررات؛
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5- بررسی میزان ارتباط بین استانداردهای بین المللی موجود و مزایای حاصل از این 
استانداردها بر روند انجام کارها، بازده کاری، و روش های انجام کار در بخش های 

مختلف سازمان؛ و
6- بازنگری در استانداردهای موجود و اعمال اصالحات الزم در جهت ایجاد تغییرات 

مثبت و کارآمد در سازمان.

منابع:
https://www.iso.org/home.html :وبگاه سازمان بین المللی استاندارد به نشانی
https://www.isiri.gov.ir/portal :وبگاه سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی


