بررسی شيوه های سازماندهی ،ذخیره و بازیابی اطالعات
در موزههای مجازی ايران
فاطمه نوشين فرد | زينب فضایی قربالغ

چڪیده

هدف :این پژوهـش بر آن است تا شیـوههای مدیریت اطالعـات
(سازماندهی ،ذخیره ،و بازیابی) را در موزههای مجازی ایران بررسی
مناید.
روش/رویکرد پژوهش :روش پژوهـش ،پیامیشی توصیفی و ابزار
گردآوری دادهها پرسشنـامه است .جامعۀ پژوهـش ،شامل كلیۀ
موزههای مجازی است که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی ،و گردشگری فعالیت میكنند.
یافت هها :یافتههای پژوهش نشان داد که  94/44درصد از موزهها از
نرمافزار جام استفاده میكنند وآثار فلزی ( 55/55درصد) ،بیشرتین
شیء موزهای موجود در موزههای مجازی مورد بررسی است .در
 44/4درصد از موزهها ،ارتباط بین اشیای موزهای وجود ندارد و
نرمافزار مورد استفاده ،از نظر سازماندهی اطالعات ،ضعیف است و
باید مورد بازنگری قرار گیرد .همچنین ،یافتهها نشان داد نرمافزار ،در
زمینۀ ذخیره و بازیابی ،وضعیت بهرتی دارد؛ ولی بازهم الزم است
قابلیتهایی بهآن اضافه شود .همچنین ،یافتهها نشان داد که در
 94/44درصد از جامعۀ مورد مطالعه ،ذخیره و بازیابی براساس زبان
کنرتل شده و اصطالحنامه صورت میگیرد.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاکی ازاین است که موزههای مجازی،
ضمن استفاده از یک نرمافزار واحد برای مدیریت اطالعات و ارتباط
بیشرت با یکدیگر ،الزم است برای ارتقای قابلیتهای نرمافزار از
همکاری متخصصان فناوری اطالعات ،درکنار متخصصان آرشیو و
موزه ،بهره گیرند.
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مطالعات آرشیوی

100

فصلنامۀ گنجینۀ اسناد :سال بيستم و سوم ،دفرت اول( ،بهار 100- 115 ،)1392
تاریخ پذیرش1392/2/8 :
تاریخ دریافت1391/2/26 :
ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 89

ژ

بررسیشيـوههایسازماندهـی،
ذخیـره و بازیابـی اطالعـات
در موزههای مجازی ايران
فاطمه نوشين فرد  |1زينب فضایی قربالغ

2

مقدمه

مقر زندگي ،و موز  ، Mouseالهة هنر
ريشة واژة موزه ،از لغت يوناني  ، Mouseinبهمعناي ّ
و صنايع در اساطير يونان اقتباس شده است(نفيسي .)1380 ،موزه ،در مفهوم امروزي آن،
مکاني است براي نگهداري ،مطالعه ،و نمايش اشياي داراي ارزش تاريخي ،علمي يا هنري.
مجموعههاي موزهها را مواد ديداري با دو يا سه بعد تشکيل ميدهند .موزهها ،يکي از مراکز
اصلي حفظ ،نگهداري ،و انتقال ارزشها و داشتههاي بشري در اعصار مختلف زندگي
بشر بودهاند .امروزه ،اين مراکز ،با استفاده از فناوريهاي اطالعات و ارتباطات دچار تحول
عظيمي شدهاند .تأثير اين فناوريها بهحدي بوده که امروزه بهطور گستردهاي با موزههايي
با عنوان موزة مجازي مواجه هستيم .موزة مجازی ،مجموعهاي از فایلهای رقمي،صوتی،
تصویری ،و متنی است.اين فایلها ،شامل اطالعات علمی ،فرهنگی ،و تاریخیاي هستند که
بهوسيلة رسانههای الکترونيکی بهدست آمدهاند .موزة مجازی ،فاقد اشيای حقيقی است و
ازاين جهت با موزههای سنتی تفاوت اساسی دارد .موزة مجازی ،مکاني چندبعدي است که
بهصورت صوتي ،تصويري ،و متني برروي فضاي شبکة گستردة جهاني اينترنت ب ه ارائة
خدمات ،اطالعات ،و آموزش در زمينههاي گستردة فرهنگي-تاريخي ،در جهت فعاليتها و
اهداف موزههاي واقعي ميپردازد (مک کوير ،3استينمن.)2004 ،4
خدمات در اين موزهها ،مبتني بر تبادل متقابل اطالعات آثار ،اشيا ،و اسناد موجود در
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آزاداسالمیواحدعلومتحقیقاتتهران
nooshinfar2000@yahoo.com
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و
اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علومتحقیقاتتهران
Zfazaee22@gmail.com
3. Macquarrie
4. Steinmann

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 89

101

فاطمهنوشينفرد
زينبفضاییقربالغ

1. Wilson

102

موزهها در ميان کاربران و نيز موزههاي ديگر است .بنابراين ،در حال حاضر ،با موزههايي
سروکار داريم که ب ه مديريت اطالعات اشياي متعلق ب ه موزه و تسهيل فرآيند بازيابي اطالعات
مربوط بهاين اشيا براي کاربران ميپردازند .مدیریت اطالعات ،اَعمال ماهرانة نظارت بر
فراهمآوري ،سازماندهي ،ذخيره ،ايمني ،بازيابي ،و اشاعة منابع اطالعاتي را دربر ميگيرد كه
براي انجام موفقيتآميز عمليات در يك پيشه ،نهاد ،سازمان ،يا مؤسسه ضروري است و شامل
مستندسازي ،مديريت ركوردها ،و زيرساخت فني ميشود(ريتز .1383 ،نقل در مکتبيفرد،
معرف ابزارهایی است که بهوسیلة
« .)1387باربارا الفان» تأكيد ميکند :مدیریت اطالعات ّ
آنها یک سازمان بهصورت کارآمد ،اطالعات خود را برنامهریزی ،گردآوری ،سازماندهی،
استفاده ،و کنترل ميكند و آنها را اشاعه و سر و سامان ميدهد(نقل در حسن زاده)1384 ،
نيازهايتحقيقاتياخير،توجهب هسازماندهياطالعاتموزههاراتشديدکردهاست(موسوي
ديزج .)1388 ،سازماندهي اطالعات ،ممکن است از موزهاي بهموزة ديگر و از شيئي بهشيئي
ديگر متفاوت باشد .همين تفاوت در ملزومات و استانداردهاي مورد استفاده ممکن است باعث
ايجاد تنوع و تفاوت در ساختارهاي ذخيرهسازي و بازيابي اطالعات شده و دستيابي بهاطالعات
را براي کاربران تحتالشعاع قرار دهد و نيز امکان تبادل اطالعات بين اين موزهها را با مشکل
مواجه سازد؛ درنتيجه ،ميتوان سازماندهي اطالعات در موزههاي امروزي را ضروري دانست يا
جزء ويژگيهاي موزههاي مجازي دانست.
هر شيء فرهنگي -تاريخي ،پس از ورود بهموزه ،بهمنظور هويتبخشي و مستندنگاري
و تهية شرايط مناسب جهت نگهداري ساماندهي ميشود .بخشي از سازماندهي شيء موزهاي،
ساماندهي يا مديريت اطالعات آن است که بهدو قسمت مديريت اطالعات عمومي و
تخصصي تقسيم ميشود .از آنجا که كلية اشياي فرهنگي -تاريخي داراي اطالعات عمومي
و تخصصي هستند ،ضروري است در مرحلة نخست ،پس از تفکيک و طبقهبندي ،اطالعات
عمومي اشيا را در شناسنامة عمومي ثبت و ضبط و در مرحلة بعدي ،اطالعات تخصصي اشيا
را براساس نوع ،رسته ،و جنس آن مستندنگاري کرد(نعمت گرگاني ،دست سري.)1389 ،
بهاعتقاد ويلسون ،1مديريت اطالعات عبارت است از مديريت کارآمد منابع اطالعاتي
داخل و خارج سازمان از طريق استفادة مناسب از فناوري اطالعات (بصيريان جهرمي،رضا،
بصيريان جهرمي ،حسین.)1388 ،
با توجه بهاهمیت مدیریت اطالعات در موزههاي مجازي ايران ،هدف اصلی پژوهش
حاضراين است که وضعیت مدیریت اطالعات ،از لحاظ سازماندهی و بازیابی را در موزههای
مجازیايران مورد بررسی قرار دهد تا با شناسایی وضعیت موجود و آشکار شدن نقاط قوت
و ضعف ،بتواند راهکارهای مناسبی را ارائه دهد .دراين پژوهش ،منظور از موزههای مجازی
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ايران ،موزههای مجازی خاصي هستند که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی فعالیت ميكنند.

شهایپژوهش
پرس 

 .1در موزههاي مجازي ايران ،براي مديريت اطالعات اشياي موزهاي ،از چه نرمافزارهايي
استفاده ميشود؟
 .2موزههاي مجازي ايران داراي چه نوع اشياي موزهاي هستند؟
 .3روشهاي ذخيرة اطالعات در موزههاي مجازي ايران چگونه است؟
 .4وضعيت ساماندهي اطالعات در موزههاي مجازي ايران چگونه است؟

پيشينۀپژوهش

مرور مطالعات انجام شده نشان ميدهد که هيچ پژوهشی دقیقا بهبررسی وضعیت مدیریت
اطالعات در موزههای مجازیايران نپرداخته است ،لذا مواردی که با پژوهش حاضر
نزدیکی بیشتری دارد در ادامه ارائه ميشود :تقيزاده ( ،)1385در پاياننامة خود بهمطالعة
تأثير فناوري اطالعات بر اثربخشي سازمان كتابخانهها ،موزهها و مركز اسناد آستان قدس
رضوي ،از منظر كاربران پرداخت و ويژگيهايي نظير سرعت و دقت در انجام كار و زمان
دستيابي ،ذخيرهسازي ،و بازيابي اطالعات در سازمان كتابخانهها ،موزهها و مركز اسناد را
مورد بررسي قرار داد .طبق يافتههاي پژوهش ،سرعت ارائة خدمات بهكاربران ،افزايش و
زمان دستيابي و بازيابي اطالعات كاهش يافته است كه حاكي از افزايش اثربخشي سازمان
است .حمزه( )1385در پژوهش خود تحت عنوان«ساماندهي ،طبقهبندي و الويتهاي
حفاظتي در مخزن آثار گنجينة ميراث فرهنگي زنجان» ،بهبررسي مخازن موزهها ،شيوههاي
مديريت ،ذخيرهسازي مجموعهها ،و عوامل آسيبرسان بر آنها پرداخته است.
لطفي( ،)1386در پژوهشي با عنوان« بررسي و تحليل موزة مجازي» ابتدا بهمعرفي و
بيان پيشينه و سير تکاملي موزههاي مجازي پرداخته و در ادامه ،انواع موزههاي مجازي کنوني
و نحوة استفاده از موزههاي مجازي مبتني بر اينترنت را بهبحث گذاشته است .بهدليل اهميت
و کاربري باالي موزههاي مجازي مبتني بر اينترنت ،در ادامه ،فناوريهاي مرتبط با اينگونه
موزههاي مجازي را بررسي کرده و در نهايت ،ب ه تحليل نقاط قوت و ضعف ،فرصت ،و
تهديد موزههاي مجازي پرداخته است .نتیجه این پژوهش این است که موزههاي مجازي
ميتوانند بهعنوان رهيافتي نوين با پيادهسازي و بهکارگيري امکانات الکترونيکي ياريرسان
موزهها باشند .ميري( ،)1386در مقالة خود با عنوان «گزارشي از نحوه سازماندهي عکسهاي
تاريخي در مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران» بهمراحل سازماندهي عکسها در پنج
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مرحله پرداخته است که شامل تفکيک و ارزيابي ،ثبت ،شناسايي ،نمايهسازي ،و ايجاد بانک
اطالعاتي ميباشد و هر مرحله را با ذکر مثالي مرتبط شرح داده است.پارک ،1ميشل 2و
دي النگ ،)2008( 3در پژوهشي ،ب ه بررسي استفادههاي اجتماعي رقميسازي در محتواي
اجتماعي ايدز و درست کردن آرشيوهاي رقمي تصاوير پرداختهاند .اين پژوهش ،با هدف
ارائة چارچوبي فناورانه و روششناختي براي درک استفادههاي اجتماعي از عکاسي با استفاده
از فناوري رقمي انجام شد .مجموعة دادههاي ديداري در مورد ايدز ،از مطالعات کالمي-
تصويري پژوهشهای پيشين گرفته شده است ،که در کانادا و آفريقاي جنوبي انجام شده بود.
سايکي ،)2008( 4در مقالهاي با عنوان «بررسي ويژگيهای مجموعههای آنالين لباس
و پارچه» بهتجزيه و تحليل تصاوير رقمي موجود در وبگاههاي کلکسيون پارچه و لباس
پرداخته است .وی ،با استفاده از روش تحلیل محتوا ،بهبررسی  57وبگاه کلکسیون لباس
و پارچه پرداخت .سايکي و روبينز ،)2008( 5در پژوهشي بهارزيابي تمايالت مقولههاي
اطالعاتي برجسته در وبگاههاي کلکسيون لباس و پارچه و نيز ارزيابي تفاوتهاي موجود
در قابليتهاي برخط اين برجستگيها در بازة زماني سالهاي 1997و  2006پرداخته است.
ابزار مورد استفاده در اين پژوهش ،تحليل محتواي وبگاههاي کلکسيون پارچه و لباس است
که از روي مطالعهاي که در سال  1997انجام شده بود ،توسعه يافته است .اين مقاله ،اطالعات
دستهبندي شدهاي را مشخص ميکند که موزههاي پارچه و لباس براي تأمين نيازهاي
بازديدکنندگان خود مفيد ميدانند .همچنين ،تمايالت و عاليق بازديدکنندگان بهاستفاده از
اطالعات وبگاهها را توصيف ميکند ،که ميتواند در گسترش وبگاههاي موزه کارآمد باشد.
استيلياني و همكارانش ( ،)2009در پژوهشي ،بهبررسي برخي مسائل مربوط بهموزهها
پرداختند .نتایج نشان داد که موزهها ب ه رقمي کردن مجموعههاي خود ،بهمنظور حفظ
ميراث فرهنگي و نيز دسترسپذيري محتواي اطالعاتي خود ،بهشيوهاي جذاب براي سطح
8
گستردهاي از مردم تمایل دارند .آنها ،ظهور فناوريهايي مانند وي آر ،6اِي آر ،7و وب3/0
را براي ايجاد نمايشگاههاي موزة مجازي در محيط موزهها (از طريق کيوسکهاي اطالعاتي)
و شبکة جهاني وب فرصتي تلقي ميکنند .منارد ،9مس 10و آلبرت ،)2010( 11در پژوهش
خود با عنوان «طبقهبندي چهريزهاي براي صنايع دستي موزهاي :روشي براي حمايت از
توسعه وبسايت سازمانهاي فرهنگي» در پي شیوة جدیدی از نمايش تصويري مجموعة
آثار صنايع رقمي کانادا و نيز ابزاري براي کاربران جهت جستوجو هستند .صنايع دستي
انسانشناسي کانادا ،پايگاه دادهاي است حاوي  3/5ميليون سند دربارة مجموعههاي مختلف
موزههاي کانادا .روش پژوهش حاضر ،براي توسعة مدل طبقهبندي چهريزهاي ،دارای چهار
مرحله بود .بهبيان پژوهشگران ،اين طبقهبندي جديد ،نمايش محتواي پيچيدهاي را توسط
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گروهبندی اشيا بهچهريزههاي مشابهتسهيل ميبخشد تا طبقهبندي همة رکوردهاي صنايع
دستي پايگاه کانادا را ميسر سازد .طبقهبندي دو زبانة کاربرپسند ،امکان دسترسي راحتتر
ب ه مجموعههاي موزة مجازي کانادا را براي بازديدکنندگان در سطح جهاني فراهم ميکند.
مطالعة پیشینة پژوهش نشان ميدهد که پژوهشهای متعددی در زمینة مدیریت اطالعات در
کتابخانهها و پایگاههای اطالعاتی انجام شده است ،ولی در موضوع مدیریت اطالعات در
موزههای مجازی ،تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است واين موضوع بهاين دلیل است که
بحث موزههای مجازی در ایران بحث جدیدی است و اين موزهها در آغاز راه یا در حال
شکلگیری هستند .لذا انجام پژوهشی با هدف شناسایی وضعیت مدیریت اطالعات در
موزههای مجازی ميتواند در شناخت آرشیوهای مجازی و پی بردن بهنقاط قوت و ضعف
احتمالی در آنها مفید واقع شود.

روش پژوهش

این پژوهش ،از نوع توصیفی است و بهروش پیمایشی انجام شده است .جامعة پژوهش
را آن دسته از موزههای مجازی کشور تشکیل ميدهند که زیر نظر سازمان میراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري مشغول بهکار هستند .پس از بررسي 26 ،موزة مجازي شناسايي
شدند که جامعة پژوهش را تشکيل دادهاند .بهمنظور گردآوری اطالعات از پرسشنامه
استفاده شده است که توسط کارشناسان مسئو ل در موزههاي مجازي پاسخ داده شد .تدوین
پرسشنامه ،با در نظر گرفتن پرسشها و اهداف پژوهش صورت گرفت ،و برای سنجش
روایی آن نیز از متخصصان و صاحبنظران دراين حوزه استفاده شد .دادههای جمعآوری
شده ،با نرمافزار اکسل تجزیه و تحلیل شد.

يافتههایپژوهش

پرسش نخست پژوهش :براي مديريت اطالعات اشياي موزهاي ،در موزههاي مجازي
ايران ،از چه نرمافزارهايي استفاده ميشود؟
نرمافزار

تعداد

درصد

پارس آذرخش

1

5/55

جام

17

94/44

جمع

18

100

جدول 1
نرمافزارهایمورداستفاده
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اطالعات مندرج در جدول  1نشان ميدهد که  17موزة مجازي ،از نرمافزار جام و تنها
يک موزة مجازي از نرمافزار متفاوتي با عنوان پارسآذرخش استفاده ميکند.
پرسش دوم پژوهش :موزههاي مجازي ايران داراي چه نوع اشيای موزهاي هستند؟
موجود در موزه

اشیا

جدول 2

توزیع فراوانی نوع اشیای موجود در
موزههای مجازی ایران

106

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 89

موجود در پایگاه

تعداد موزه

درصد

تعداد موزه

درصد

نقاشی

5

27/77

5

27/77

کتیبه

4

22/22

4

22/22

اسکناس

2

11/11

2

11/11

فرش

3

16/66

3

16/66

سکه

5

27/77

5

27/77

اسلحۀ رسد و گرم

4

22/22

4

22/22

لوازمپزشکی

1

5/55

1

5/55

آثار فلزی

8

44/44

8

44/44

آثار چوبی

3

16/66

3

16/66

پارچه

2

11/11

2

11/11

نسخۀخطی

4

22/22

4

22/22

شیشه

4

33/33

4

33/33

مهر

2

11/11

2

11/11

مترب

1

5/55

1

5/55

سند

3

16/66

3

16/66

ساعت

1

5/55

1

5/55

گلیم

2

11/11

2

11/11

نشان و مدال

1

5/55

1

5/55

ساز

2

11/11

2

11/11

سفال

4

22/5

4

22/22

عکس

1

5/55

1

5/55

سنگ

2

11/11

2

11/11

مردمومیایی

1

5/55

1

5/55

چینی

1

5/55

1

5/55

بررسـیشیـوههایسازماندهـی،
ذخیرهوبازیابیاطالعاتدر...

اطالعات مندرج در جدول  2حاكي از آن است كه موزههاي مجازي مورد بررسي
داراي انواع اشياي موزهاي هستند .اطالعات جدول 2همچنين حاکی از آن است که موزههاي
مجازي مورد بررسي ،اطالعات بيشتر اشياي موزهاي موجود را درنرمافزار موزة مجازي وارد
کردهاند که مطابق با يافتههاي استيلياني و ديگران ( )2009است و نشان ميدهد که موزهها
نسبتبهرقميکردن مجموعههاي خود ،بهمنظور حفظ ميراث فرهنگي و دسترسپذيري
محتواي اطالعاتي خود ،تمايل دارند .در اين ميان ،اطالعات آثار فلزي در تعداد بیشتری از
موزههای مجازی وارد پایگاه شده است.
پرسش سوم پژوهش :وضعيت سازماندهي اطالعات در موزههاي مجازي ايران چگونه
است؟
وجود

فراوانی فراوانی
درصد درصد

فراوانی
درصد

فراوانی
درصد

فراوانی
درصد

فراوانی
درصد

فراوانی
درصد

1

وجود فایل مستند مرتبط با شیء
موزهای یا تاریخچهای مستند شده
در پایگاه

11
61/1

7
38/88

0

1
9/09

9
81/88

0

1
9/09

2

وجود ارتباط بین اشیای
موزهای در پایگاه

8
44/44

10
55/55

0

0

1
12/5

7
87/5

0

وجود درختوارۀ موضوعی از
 3موضوعهایانتسابیبه
اشیای موزهای در پایگاه

0

18
100

0

0

0

0

0

4

امکان ورود گروهی مدارک در پایگاه

1
5/55

17
94/44

1
100

0

0

0

0

5

امکانتصحیحدستهجمعی
مدارک در پایگاه

1
5/55

17
94/44

1
100

0

0

0

0

6

امکان جلوگیری از ورود منابع
اطالعاتی تکراری

18
100

0

0

0

5
27/77

10
55/55

3
16/66

7

امکان کنرتل و بازدارندگی در برابر
اشتباه در ورود اطالعات

17
94/44

1
5/55

0

0

5
27/77

13
72/22

0

8

امکان نظارت بر مقداردهی
فیلدهای اصلی

0

18
100

0

0

0

0

0

ردیف

عدم

خیلیکم

کم

متوسط

زیاد

خیلیزیاد

گوی هها

جدول 3

وضعیتسازماندهیاطالعات
در موزههای مجازی ایران
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اطالعات جدول  3حاکي از آن است که امکان جلوگيري از ورود منابع اطالعاتي
تکراري در تمام موزههاي مجازي ،و امکان کنترل و بازدارندگي در برابر ورود اطالعات
اشتباه ،بهميزان متوسط بهباال در  17موزة مجازي انجام ميگيرد .بهاشتراکگذاري فايل
مستند در  11موزة مجازي ( 61/11درصد) وجود دارد که در بيشتر موارد در حد متوسط
است و مطابق با يافتههاي سايکي و روبينز ( )2008ميباشد .وجود ارتباط بين اشياي موزهاي
در  8موزة مجازي ،و ورود و تصحيح دستهجمعي اطالعات تنها در يک موزة مجازي ،با
ميزان خيلي کم؛ و نيز امکان نظارت بر مقداردهي فيلدهاي اصلي و ايجاد درختوارة موضوعي
از موضوعهاي انتسابي بهاشياي موزهاي در هيچيک از موزههاي مجازي انجام نميگيرد.
پرسش چهارم پژوهش :وضعیت ذخیره و بازیابی اطالعات در موزههاي مجازي ايران
چگونه است؟
برای پاسخ بهاين پرسش ،جدولهاي  6-4و نمودارهای 4-1در نظر گرفته شدهاند.

منودار 1

توزیع درصد فراوانی فرادادههای
مورداستفاده برای توصیف اشیای موزهای

اطالعات نمودار  1حاکي از آن است که فرادادههاي مشخصات فيزيکي ،تاريخ ساخت،
نام سازنده يا پديدآورنده ،محل نگهداري ،شمارة ثبت ،وضعيت مالکيت ،و شرح شيء،
هرکدام در  18موزة مجازي ( 100درصد) مورداستفاده قرار گرفتهاند و مشخص ميشود که
اين فرادادهها در موزههاي مجازي ايران جزء فرادادههاي اصلي و ضروري در توصيف اشيا
قرار دارد .همچنين ،اشاره بهاين موضوع دارد که تمام موزههاي مجازي ايران از پروتکل و
قوانين يکساني در زمينة فرادادههاي مرتبط استفاده ميکنند و از اين حيث مطابق با يافتههاي
پارک ()2008است .فرادادههاي محل ساخت ،تاريخ کشف ،محل کشف ،کاربري شيء ،و
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نقش شيء با درصد آماري بيش از  60درصد براي تمامي اشياي موزهاي استفاده ميشوند و
فرادادههاي رجشمار (مورداستفاده براي فرش در موزة فرش) و تکنيک ساخت (مورد استفاده
براي سکه در موزة رضا عباسي) ،هر کدام با يک درصد استفاده ،کمترين ميزان استفاده در
توصيف اشيا در موزههاي مجازي را بهخود اختصاص دادهاند .اين مسئله ميتواند ب ه اين
دلیل باشد که موزههای محدودی بهگردآوری اشیايی همچون فرش و سکه ميپردازند.

ردیف

گویهها

بلی

خیر

خیلیکم

کم

فراوانی
درصد

فراوانی
درصد

فراوانی
درصد

فراوانی
درصد

متوسط

زیاد

فراوانی فراوانی
درصد درصد

خیلی
زیاد
فراوانی
درصد

1

ذخیره و بازیابی اطالعات
براساس زبان کنرتل شده و
اصطالحنامه

17
94/44

1
5/55

0

0

10
58/82

7
41/17

0

2

ذخیرۀ سابقۀ جستوجو برای
استفادههایبعدی

18
100

0

0

0

0

17
94/44

1
5/55

18
100

0

-

-

-

-

-

1
5/55

17
94/44

-

-

-

-

-

5

جستوجوی همزمان در
فهرست آثار چند موزه

18
100

0

-

-

-

-

-

6

توانایی الصاق پیوند به
رکوردهایمشابه

1
5/55

17
94/44

-

-

-

-

-

3
4

مرورموضوعیموضو عهای
اشیای موزهای بهمنظور بازیابی
اطالعات مورد نیاز
جستوجویفرامتنیبرای
رسیدن بهآثار مشابهدر هر
رکورد

جدول 4

امکانات ذخیره و بازیابی اطالعات
در موزههای مجازی ایران

اطالعات جدول  4نشان ميدهد که در  94/44درصد موزهها ذخیره و بازیابی اطالعات،
براساس زبان کنترل شده و اصطالحنامه صورت ميگیرد ،که از اين حيث مطابق با يافتههاي
منارد( )2010است .ذخیرة سابقة جستوجو برای استفادههای بعدی ،مرور موضوعی به
منظور بازیابی و جستوجوی همزمان در فهرست آثار چند موزه در كلية موزههای مورد
توجوي فرامتني براي رسيدن بهآثار مشابه
بررسی امکانپذیر بود .همچنين ،امکان جس 
و داشتن پيوند در هر رکورد با رکوردهاي مشابه ،تنها در تعداد بسیار محدودی از موزهها
( 5/55درصد) وجود دارد ،که بهمنظور افزايش ميزان ربط در جستوجو و مشاهدۀ ّ
کل
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اطالعات مرتبط ،بهتر است بهامکان جستوجوي فرامتني براي رسيدن بهآثار مشابهوپيوند
با رکوردهاي مشابه توجه خاصيشود.

جدول 5
سطوح جستوجو در نرمافزار

جدول 6
قابليت جستوجو در انواع فيلدها

توجو
سطوحجس 

تعداد

درصد

ساده

0

0

پيرشفته

17

94/44

هر دو

1

5/55

جمع

18

100

قابلیتجستوجو

تعداد

درصد

فیلدهایجستوجوپذیر

0

0

متامفیلدها

18

100

جمع

18

100

اطالعـات جدولهای  5و  6نشان ميدهد که در تمام موزههای مجـازی ،از سطـوح
جستوجوی پیشرفته برای بازیابی اطالعات بهره گرفته ميشود و جستوجو در تمام فیلدها
امکانپذیراست.

منودار 2

انواعامکاناتجستوجو
در نرمافزار مورد استفاده
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منودار 3

نوع شیء تاریخ شیء محل نگهداری دورۀ زمانی پدیدآورندۀشیء

محدودسازینتایججستوجو

منودار 4

امکانجستوجویترکیبی
با عملگرهای منطقی

با توجه بهنمودارهای  2الی  4ميتوان گفت که جستوجوی عبارتی ،کلیدواژهاي و
موضوعی در بیشتر موزهها امکانپذیر است .همچنين ،هر سه عملگر منطقي  ،And، Orو Not
در جستوجوي ترکيبي در كلية موزهها قابل استفاده است .محدودسازی نتایج جستوجو،
براساس نوع شیء ،تاریخ شیء ،و محل نگهداری آن امکانپذیر است.
بدين ترتيب ،ميتوان گفت که امکان جستوجو و بازيابي اطالعات در موزههاي
مجازي ايران در حد خوبي است که با يافتههاي تقيزاده ( )1385همسوست؛ از اين حيث
که با کمک فناوري اطالعات زمان دستيابي و بازيابي اطالعات کاهش يافته ،ولي ميتوان با
تصحيح برخي روندها ،اين وضعيت را بهبود بخشید.
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نتيجهگريی

ي هنری امروز ،حفاظت از ميراث مادی و معنوی و چگونگی نمایش و طبقهبندی
در دنياي علم 
آثار در موزهها از اهمیت باالیی برخودارند .همچنين ،با پیشرفت و رشد فناوری رایانهاي و رقمي
و استفاده ازآن  ،تمام جزئيات و اطالعات آثار بهصورت تصويري و متني مستندنگاري ميشود
و در فضاي رقمي در قالب موزة مجازي بر روي اينترنت و لوحهای فشرده بهنمايش در
ميآید .با وجود آثار فراوان و حجم عظیم اطالعات در مورد آنها ،نياز بهسازماندهی،گردآوري،
و طبقهبندي اين اطالعات جهت نگهداري و استفادة بهتر ضروري بهنظر ميرسد.
با توجه بهیافتههای پژوهش حاضر و در نظر گرفتناين نکته که از زمان شکلگیری
موزههای مجازی در ايران مدت زیادی نميگذرد ،باید اذعان داشت که برای مدیریت
اطالعات در موزههای مجازی کشور استفاده از یک نرمافزار واحد جهتايجاد سامانهای
یکپارچه ضروری است.
بهدلیل اينکه ساماندهي مناسب اطالعات موجب انسجام و يکپارچگی اطالعات در
پايگاههاي اطالعاتي و افزايش قابليت جستوجو و بازيابي ميشود ،بايد بهوضعيت ساماندهي
اطالعات در موزهها بيشتر توجه شود .نتایجاين پژوهش نشان داد که نرمافزارهای مورد استفاده
در موزههای مجازی ،از نظر سازماندهی ضعیفاند و از قابلیتهای الزم برخوردار نیستند و
الزم است نسبت بهايجاد قابلیتهای جدید در آنها اقداماتی صورت گیرد.
با توجه بهنتایج حاصل شده ،موزههای مجازی از لحاظ ذخیره و بازیابی در وضعیت
بهتری بهسر ميبرند و نتایج نشان داد که برخی امکانات ذخیرهسازی اطالعات در نرمافزار
وجود ندارد و الزم است قابلیتهای بیشتری برای تسهیل ذخیرهسازی در نرمافزار گنجانده
شود .در خصوص بازیابی اطالعات ،یافتهها نشان داد که گرچه نرمافزار از نظر امکانات
جستوجو نسبتا خوب بود ،محدودیتهایی نیز دارد که باید رفع گردد و نقاط بازیابی
بیشتری برای جستوجو وجود داشته باشد .نظر بهاينکه موزههای مجازی در محیط وب نیز
قابل استفاده هستند ،باید توجه خاصي بهامکان جستوجوي فرامتني براي رسيدن بهآثار
مشابهو نيز توانایی برقراری پیوند بارکوردهاي مشابهمبذول شود.
با توجه بهفرآيند روبهرشد محيط مجازي و امکانات آن و تمايل بيشتر کاربران در
استفاده از محيط مجازي ،بهجاي بازديد از محيط فيزيکي ،انتخاب رويکردي مناسب در
مدیریت اطالعات موزههاي مجازي ميتواند بهاشاعة سريع و جامع اشيای موزهاي و افزايش
بازديد و رضايت کاربران و جلوگيري از اتالف وقت پژوهشگران کمک شاياني کند .بدیهی
استاين اقدامات ميتواند در جذب افراد جهت مراجعه ب ه موزههای سنتی و رونقاين
موزهها نیز بسیار مؤثر واقع شود.
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پیشنهادها

پیشنهادهایی که با توجه بهنتایج پژوهش حاضر ميتوان ارائه نمود عبارت است از:
 .1استفاده از قالبهاي ابردادهاي استاندارد براي ورود و ذخيرة اطالعات مربوط به
اشياي موزهاي؛
 .2راهاندازي یک بخش متمرکز در سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري به
منظور پيگيري ورود اطالعات و نظارت بر ورود صحيح اطالعات و پشتيباني از نرمافزارهاي
مورد استفاده در موزههاي مجازي و پيگيري روزآمدسازي آنها؛
 .3تهیة خطمشي مدوني توسط بخش ذکر شده يا مرکزي ديگر بهمنظور تعيين حداقل
ميزان ورود اطالعات براي انواع اشيای موزهاي؛
 .4مستندسازی اطالعات جهت تسهیل ذخیرهسازی و بازیابی اطالعات در موزهها؛
 .5ايجاد امکاناتي که تمامي موزههاي مجازي بتوانند خدمات خود را ازطريق شبکۀ
جهاني وب ارائه کنند.
 .6اصالح و ايجاد رابط کاربر قوي نرمافزار موزهاي.
 .7برقراری ارتباط بیشتر بین کتابداران و آرشیویستها و متخصصان فناوری اطالعات
برای انتقال دانش و تجرب ه در زمینۀ تهیه و ارتقاي نرمافزارها .با توجه بهاينکه افرادی که در
موزهها فعالیت ميکنند با آگاهی از نیازها و فرآیندهای کاری ميتوانند اطالعات مفیدی را
در اختیار طراحان قرار دهند ،بهگونهاي که نرمافزارهای موزهاي از لحاظ کارآیی با نیازهای
آرشیویستها و مراجعان پژوهشگران منطبق باشد .بنابراين ،تعاملاين دو گروه بسیار
ضروری مينماید.

پيشنهاد برای پژوهشهای آتی

• بررسي ميزان انطباقپذيري ابردادههاي مورداستفاده در نرمافزارهاي موزههاي مجازي
با قالبهاي ابردادهاي استاندارد.
• بررسي راهکارهاي استانداردسازي فرآيند سازماندهي اشيای موزهاي در نرمافزارهاي
موزههاي مجازي.
• مطالعۀ تطبيقي نحوة سازماندهي اشيای موزهاي در موزههاي مجازي داخل و خارج
از کشور.
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