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هدف: این پژوهـش بر آن است تا شیـوه های مدیریت اطالعـات 

)سازماندهی، ذخیره، و بازیابی( را در موزه های مجازی ایران بررسی 

مناید.

روش/رویکرد پژوهش: روش پژوهـش، پیامیشی توصیفی و ابزار 

گردآوری داده ها پرسشنـامه است. جامعۀ پژوهـش، شامل كلیۀ 

موزه های مجازی است که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی، و گردشگری فعالیت می كنند. 

یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که 94/44 درصد از موزه ها از 

نرم افزار جام استفاده می كنند وآثار فلزی  )55/55 درصد(، بیشرتین 

شیء موزه ای موجود در موزه های مجازی مورد بررسی است. در 

44/4 درصد از موزه ها، ارتباط بین اشیای موزه ای وجود ندارد و 

نرم افزار مورد استفاده، از نظر سازماندهی اطالعات، ضعیف است و 

باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین، یافته ها نشان داد نرم افزار، در 

زمینۀ ذخیره و بازیابی، وضعیت بهرتی دارد؛ ولی بازهم الزم است 

قابلیت هایی به  آن اضافه شود. همچنین، یافته ها نشان داد که  در 

94/44 درصد از جامعۀ مورد مطالعه، ذخیره و بازیابی بر اساس زبان 

کنرتل شده و اصطالحنامه صورت می گیرد.

نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از  این است که موزه های مجازی، 

ضمن استفاده از یک نرم افزار واحد برای مدیریت اطالعات و ارتباط 

بیشرت با یکدیگر، الزم است برای ارتقای قابلیت های نرم افزار از 

همکاری متخصصان فناوری اطالعات، درکنار متخصصان آرشیو و 

موزه، بهره گیرند.
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بررسی شيـوه های سازماندهـی،
 ذخیـره و بازیابـی اطالعـات
 در موزه های مجازی ايران

مقدمه 
ريشة واژة موزه، از لغت يوناني Mousein ، به  معناي مقّر زندگي، و موز Mouse ، الهة هنر 
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. 
مجموعه هاي موزه ها را مواد ديداري با دو يا سه بعد تشکيل مي دهند. موزه ها، يکي از مراکز 
اصلي حفظ، نگهداري، و انتقال ارزش ها و داشته هاي بشري در اعصار مختلف زندگي 
بشر بوده اند. امروزه، اين مراکز، با استفاده از فناوري هاي اطالعات و ارتباطات دچار تحول 
عظيمي شده اند. تأثير اين فناوري ها به  حدي بوده که امروزه به  طور گسترده اي با موزه هايي 
با عنوان موزة مجازي مواجه هستيم. موزة مجازی، مجموعه اي از فايل های رقمي،  صوتی، 
تصويری، و متنی است.  اين فايل ها، شامل اطالعات علمی، فرهنگی، و تاريخی اي هستند که 
به  وسيلة رسانه های الکترونيکی به  دست آمده اند. موزة مجازی، فاقد اشيای حقيقی است و 
از  اين جهت با موزه  های سنتی تفاوت اساسی دارد. موزة مجازی، مکاني چندبعدي است که 
به  صورت صوتي، تصويري، و متني بر  روي  فضاي شبکة گستردة جهاني اينترنت  به  ارائة 
خدمات، اطالعات، و آموزش در زمينه هاي گستردة فرهنگي-تاريخي، در جهت فعاليت ها و 

اهداف موزه هاي واقعي مي پردازد )مک کوير3، استينمن4، 2004(. 
خدمات در اين موزه ها، مبتني بر تبادل متقابل اطالعات آثار، اشيا، و اسناد موجود در 
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موزه ها در ميان کاربران و نيز موزه هاي ديگر است. بنابراين، در حال حاضر، با موزه هايي 
سروکار داريم که به  مديريت اطالعات اشياي متعلق به  موزه و تسهيل فرآيند بازيابي اطالعات 
مربوط به  اين اشيا براي کاربران مي پردازند. مديريت اطالعات، اَعمال ماهرانة نظارت بر 
فراهم آوري، سازماندهي، ذخيره، ايمني، بازيابي، و اشاعة منابع اطالعاتي را دربر مي گيرد که 
براي انجام موفقيت آميز عمليات در يک پيشه، نهاد، سازمان، يا مؤسسه ضروري است و شامل 
مستندسازي، مديريت رکوردها، و زيرساخت فني مي شود)ريتز، 1383. نقل در مکتبي فرد، 
1387(. »باربارا الفان« تأکيد مي کند: مديريت اطالعات معّرف ابزارهايی است که به  وسيلة 
آنها يک سازمان به  صورت کارآمد، اطالعات خود را برنامه ريزی، گردآوری، سازماندهی، 
استفاده، و کنترل مي کند و آنها را اشاعه  و سر و سامان مي دهد)نقل در حسن زاده، 1384( 

نيازهاي تحقيقاتي اخير، توجه به  سازماندهي اطالعات موزه ها را تشديد کرده است)موسوي 
ديزج، 1388(. سازماندهي اطالعات، ممکن است از موزه اي به  موزة ديگر و از  شيئي به  شيئي 
ديگر متفاوت باشد. همين تفاوت در ملزومات و استانداردهاي مورد استفاده ممکن است باعث 
ايجاد تنوع و تفاوت در ساختارهاي ذخيره سازي و بازيابي اطالعات شده و دستيابي به  اطالعات 
را براي کاربران تحت الشعاع قرار دهد و نيز امکان تبادل اطالعات بين اين موزه ها را با مشکل 
مواجه سازد؛ در نتيجه، مي توان سازماندهي اطالعات در موزه هاي امروزي را ضروري دانست يا 

جزء ويژگي هاي موزه هاي مجازي دانست.
هر شيء فرهنگي- تاريخي، پس از ورود به  موزه، به  منظور هويت بخشي و مستندنگاري 
و تهية شرايط مناسب جهت نگهداري ساماندهي مي شود. بخشي از سازماندهي شيء موزه اي، 
ساماندهي يا مديريت اطالعات آن است که به  دو قسمت مديريت اطالعات عمومي و 
تخصصي تقسيم مي شود. از آنجا که کلية اشياي فرهنگي- تاريخي داراي اطالعات عمومي 
و تخصصي هستند، ضروري است در مرحلة نخست، پس از تفکيک و طبقه بندي، اطالعات 
عمومي اشيا را در شناسنامة عمومي ثبت و ضبط و در مرحلة بعدي، اطالعات تخصصي اشيا 

را بر اساس نوع، رسته، و جنس آن مستندنگاري کرد)نعمت گرگاني، دست سري، 1389(.
به  اعتقاد ويلسون1، مديريت اطالعات عبارت است از مديريت کارآمد منابع اطالعاتي 
داخل و خارج سازمان از طريق استفادة مناسب از فناوري اطالعات )بصيريان جهرمي،رضا، 

بصيريان جهرمي، حسين، 1388(.
با توجه به  اهميت مديريت اطالعات در موزه هاي مجازي ايران، هدف اصلی پژوهش 
حاضر اين است که وضعيت مديريت اطالعات، از لحاظ سازماندهی و بازيابی را در موزه های 
مجازی  ايران مورد بررسی قرار دهد تا با شناسايی وضعيت موجود و آشکار شدن نقاط قوت 
و ضعف، بتواند راهکارهای مناسبی را ارائه دهد. در اين پژوهش، منظور از موزه های مجازی  1.  Wilson

فاطمه نوشين فرد
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 ايران، موزه های مجازی  خاصي هستند که زير نظر سازمان ميراث فرهنگی فعاليت مي کنند.

پرسش های پژوهش
1. در موزه هاي مجازي ايران، براي مديريت اطالعات اشياي موزه اي، از چه نرم افزارهايي 

استفاده مي شود؟
2. موزه هاي مجازي ايران داراي چه نوع اشياي موزه اي هستند؟

3. روش هاي ذخيرة اطالعات در موزه هاي مجازي ايران چگونه است؟
4. وضعيت ساماندهي اطالعات در موزه هاي مجازي ايران چگونه است؟

پيشينۀ پژوهش
مرور مطالعات انجام شده نشان مي دهد که هيچ پژوهشی دقيقا به  بررسی وضعيت مديريت 
با پژوهش حاضر  لذا مواردی که  نپرداخته است،  اطالعات در موزه های مجازی ايران 
نزديکی بيشتری دارد در ادامه ارائه مي شود: تقي زاده )1385(، در پايان نامة خود به  مطالعة 
تأثير فناوري اطالعات بر اثربخشي سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضوي، از منظر کاربران پرداخت و ويژگي هايي نظير سرعت و دقت در انجام کار و زمان 
دستيابي، ذخيره سازي، و بازيابي اطالعات در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد را 
مورد بررسي قرار داد. طبق يافته هاي پژوهش، سرعت ارائة خدمات به  کاربران، افزايش و 
زمان دستيابي و بازيابي اطالعات کاهش يافته است که حاکي از افزايش اثربخشي سازمان 
است. حمزه)1385( در پژوهش خود تحت عنوان»ساماندهي، طبقه بندي و الويت هاي 
حفاظتي در مخزن آثار گنجينة ميراث فرهنگي زنجان«، به  بررسي مخازن موزه ها، شيوه هاي 

مديريت، ذخيره سازي مجموعه ها، و عوامل آسيب رسان بر آنها پرداخته است.
لطفي)1386(، در پژوهشي با عنوان» بررسي و تحليل موزة مجازي« ابتدا به  معرفي و 
بيان پيشينه و سير تکاملي موزه هاي مجازي پرداخته و در ادامه، انواع موزه هاي مجازي کنوني 
و نحوة استفاده از موزه هاي مجازي مبتني بر اينترنت را به  بحث گذاشته است. به  دليل اهميت 
و کاربري باالي موزه هاي مجازي مبتني بر اينترنت، در ادامه، فناوري هاي مرتبط با اين گونه 
موزه هاي مجازي را بررسي کرده و در نهايت، به  تحليل نقاط قوت و ضعف، فرصت، و 
تهديد موزه هاي مجازي پرداخته است. نتيجه اين پژوهش اين است که  موزه هاي مجازي 
مي توانند به عنوان رهيافتي نوين با پياده سازي و به کارگيري امکانات الکترونيکي ياري رسان 
موزه ها باشند. ميري)1386(، در مقالة خود با عنوان »گزارشي از نحوه سازماندهي عکس هاي 
تاريخي در مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران« به  مراحل سازماندهي عکس ها در پنج 

بررسـی شیـوه های سازماندهـی، 
ذخیره و بازیابی اطالعات در ...
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مرحله پرداخته است که شامل تفکيک و ارزيابي، ثبت، شناسايي، نمايه سازي، و ايجاد بانک 
اطالعاتي مي باشد و هر مرحله را با ذکر مثالي مرتبط شرح داده است.پارک1، ميشل2 و 
دي النگ3 )2008(، در پژوهشي، به  بررسي استفاده هاي اجتماعي رقمي سازي در محتواي 
اجتماعي ايدز و درست کردن آرشيوهاي رقمي تصاوير پرداخته اند. اين پژوهش، با هدف 
ارائة چارچوبي فناورانه و روش شناختي براي درک استفاده هاي اجتماعي از عکاسي با استفاده 
از فناوري رقمي انجام شد. مجموعة داده هاي ديداري در مورد ايدز، از مطالعات کالمي- 
تصويري پژوهش های پيشين گرفته شده است، که در کانادا و آفريقاي جنوبي انجام شده بود. 
سايکي4 )2008(، در مقاله اي با عنوان »بررسي ويژگي های مجموعه های آن الين لباس 
و پارچه« به  تجزيه و تحليل تصاوير رقمي موجود در وبگاه هاي کلکسيون پارچه و لباس 
پرداخته است. وی، با استفاده از روش تحليل محتوا،  به  بررسی 57 وبگاه کلکسيون لباس 
و پارچه پرداخت. سايکي و روبينز5 )2008(، در پژوهشي به  ارزيابي تمايالت مقوله هاي 
اطالعاتي برجسته در وبگاه هاي کلکسيون لباس و پارچه و نيز ارزيابي تفاوت هاي موجود 
در قابليت هاي برخط اين برجستگي ها در بازة زماني سال هاي 1997و 2006  پرداخته است. 
ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، تحليل محتواي وبگاه هاي کلکسيون پارچه و لباس است 
که از روي مطالعه اي که در سال 1997 انجام شده بود، توسعه يافته است. اين مقاله، اطالعات 
دسته بندي شده اي را مشخص مي کند که موزه هاي پارچه و لباس براي تأمين نيازهاي 
بازديدکنندگان خود مفيد مي  دانند. همچنين، تمايالت و عاليق بازديدکنندگان به  استفاده از 
اطالعات وبگاه ها را توصيف مي کند، که مي تواند در گسترش وبگاه هاي موزه کارآمد باشد.

 استيلياني و همکارانش )2009(، در پژوهشي، به  بررسي برخي مسائل مربوط به  موزه ها 
پرداختند. نتايج نشان داد که موزه ها به  رقمي کردن مجموعه هاي خود، به   منظور حفظ 
ميراث فرهنگي و نيز دسترس پذيري محتواي اطالعاتي خود، به  شيوه اي جذاب براي سطح 
گسترده اي از مردم تمايل دارند. آنها، ظهور فناوري هايي مانند وي آر6، اِي آر7، و  وب3/0 8 
را براي ايجاد نمايشگاه هاي موزة مجازي در محيط موزه ها )از طريق کيوسک هاي اطالعاتي( 
و شبکة جهاني وب فرصتي تلقي مي کنند. منارد9، مس10 و آلبرت11 )2010(، در پژوهش 
خود با عنوان »طبقه بندي چهريزه اي براي صنايع دستي موزه اي: روشي براي حمايت از 
توسعه وب سايت سازمان هاي فرهنگي« در پي شيوة جديدی از نمايش تصويري مجموعة 
آثار صنايع رقمي کانادا و نيز ابزاري براي کاربران جهت جست وجو هستند. صنايع دستي 
انسان شناسي کانادا، پايگاه داده اي است حاوي 3/5 ميليون سند دربارة مجموعه هاي مختلف 
موزه هاي کانادا. روش پژوهش حاضر، براي توسعة مدل طبقه بندي چهريزه اي، دارای چهار 
مرحله بود. به  بيان پژوهشگران، اين طبقه بندي جديد، نمايش محتواي پيچيده اي را توسط 
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گروه بندی اشيا به  چهريزه هاي مشابه  تسهيل مي بخشد تا طبقه بندي همة رکوردهاي صنايع 
دستي پايگاه کانادا را ميسر سازد. طبقه بندي دو زبانة کاربرپسند، امکان  دسترسي راحت تر 
به  مجموعه هاي موزة مجازي کانادا را  براي بازديدکنندگان در سطح جهاني فراهم مي کند. 
مطالعة پيشينة پژوهش نشان مي دهد که پژوهش های متعددی در زمينة مديريت اطالعات در 
کتابخانه ها و پايگاه های اطالعاتی انجام شده است، ولی در موضوع مديريت اطالعات در 
موزه های مجازی، تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است و  اين موضوع به  اين دليل است که 
بحث موزه های مجازی در ايران بحث جديدی است و  اين موزه ها در آغاز راه يا در حال 
شکل گيری هستند. لذا انجام پژوهشی با هدف شناسايی وضعيت مديريت اطالعات در 
موزه های مجازی مي تواند در شناخت آرشيوهای مجازی و پی بردن به  نقاط قوت و ضعف 

احتمالی در آنها مفيد واقع شود.

 روش پژوهش
اين پژوهش، از نوع توصيفی است و به  روش پيمايشی انجام شده است. جامعة پژوهش 
را آن دسته از موزه های مجازی کشور تشکيل مي دهند که زير نظر سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري مشغول به کار هستند. پس از بررسي، 26 موزة مجازي شناسايي 
شدند که جامعة پژوهش را تشکيل داده اند. به  منظور گردآوری اطالعات از پرسشنامه 
استفاده شده است که توسط کارشناسان مسئول  در موزه هاي مجازي پاسخ داده شد. تدوين 
پرسشنامه، با در نظر گرفتن پرسش ها و اهداف پژوهش صورت گرفت، و برای سنجش 
روايی آن نيز از متخصصان و صاحب نظران در اين حوزه استفاده شد. داده های جمع آوری 

شده، با نرم افزار اکسل تجزيه و تحليل شد. 

يافته های پژوهش
پرسش نخست پژوهش:  براي مديريت اطالعات اشياي موزه اي، در موزه هاي مجازي 

ايران، از چه نرم افزارهايي استفاده مي شود؟

درصد تعداد نرم افزار

5/55 1 پارس آذرخش

94/44 17 جام

100 18 جمع
نرم افزارهای مورداستفاده

جدول 1

بررسـی شیـوه های سازماندهـی، 
ذخیره و بازیابی اطالعات در ...
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اطالعات مندرج در جدول 1 نشان مي دهد که 17 موزة مجازي، از نرم افزار جام و تنها 
يک موزة مجازي از نرم افزار متفاوتي با عنوان پارس آذرخش استفاده مي کند.

پرسش دوم پژوهش:  موزه هاي مجازي ايران داراي چه نوع اشيای موزه اي هستند؟ 

موجود در پایگاهموجود در موزهاشیا

درصدتعداد موزهدرصدتعداد موزه

527/77527/77نقاشی

422/22422/22کتیبه

211/11211/11اسکناس

316/66316/66فرش

527/77527/77سکه

422/22422/22اسلحۀ رسد و گرم

15/5515/55لوازم پزشکی

844/44844/44آثار فلزی

316/66316/66آثار چوبی

211/11211/11پارچه

422/22422/22نسخۀ خطی

433/33433/33شیشه

211/11211/11مهر

15/5515/55مترب

316/66316/66سند

15/5515/55ساعت

211/11211/11گلیم

15/5515/55نشان و مدال

211/11211/11ساز

422/5422/22سفال

15/5515/55عکس

211/11211/11سنگ

15/5515/55مرد مومیایی

15/5515/55چینی

توزیع فراوانی نوع اشیای موجود در 

موزه های مجازی ایران

جدول 2

فاطمه نوشين فرد
 زينب فضایی قربالغ
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اطالعات مندرج در جدول 2 حاکي از آن است که موزه هاي مجازي  مورد بررسي 
داراي انواع اشياي موزه اي هستند. اطالعات جدول2  همچنين حاکی از آن است که موزه هاي 
مجازي مورد بررسي، اطالعات بيشتر اشياي موزه اي موجود را در  نرم افزار موزة مجازي وارد 
کرده اند که مطابق با يافته هاي استيلياني و ديگران )2009( است و نشان مي دهد که موزه ها 
نسبت  به  رقمي کردن مجموعه هاي خود، به   منظور حفظ ميراث فرهنگي و دسترس  پذيري 
محتواي اطالعاتي خود، تمايل دارند. در اين ميان، اطالعات آثار فلزي در تعداد بيشتری از 

موزه های مجازی وارد پايگاه شده است.
پرسش سوم پژوهش: وضعيت سازماندهي اطالعات در موزه هاي مجازي ايران چگونه 

است؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم عدم وجود

گویه ها ف
ردی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

1

9/09
0

9

81/88

1

9/09
0

7

38/88

11

61/1

 وجود فایل مستند مرتبط با شی  ء

 موزه ای یا تاریخچه ای مستند شده

در پایگاه

1

0
7

87/5

1

12/5
0 0

10

55/55

8

44/44

 وجود ارتباط بین اشیای

موزه ای در پایگاه
2

0 0 0 0 0
18

100
0

 وجود درختوارۀ موضوعی از

موضوع های انتسابی به

  اشیای موزه ای در پایگاه

3

0 0 0 0
1

100

17

94/44

1

5/55
امکان ورود گروهی مدارک در پایگاه 4

0 0 0 0
1

100

17

94/44

1

5/55

امکان تصحیح دسته جمعی

 مدارک در پایگاه
5

3

16/66

10

55/55

5

27/77
0 0 0

18

100

امکان جلوگیری از ورود منابع

 اطالعاتی تکراری
6

0
13

72/22

5

27/77
0 0

1

5/55

17

94/44

امکان کنرتل و بازدارندگی در برابر

 اشتباه در ورود اطالعات
7

0 0 0 0 0
18

100
0

امکان نظارت بر مقداردهی

 فیلدهای اصلی
وضعیت سازماندهی اطالعات8

 در موزه های مجازی ایران

جدول 3

بررسـی شیـوه های سازماندهـی، 
ذخیره و بازیابی اطالعات در ...
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اطالعات جدول 3 حاکي از آن است که امکان جلوگيري از ورود منابع اطالعاتي 
تکراري در تمام موزه هاي مجازي، و امکان کنترل و بازدارندگي در برابر ورود اطالعات 
اشتباه، به  ميزان متوسط به  باال در 17 موزة مجازي انجام مي گيرد. به  اشتراک گذاري فايل 
مستند در 11 موزة مجازي )61/11 درصد( وجود دارد که در بيشتر موارد در حد متوسط 
است و مطابق با يافته هاي سايکي و روبينز )2008( مي باشد. وجود ارتباط بين اشياي موزه اي 
در 8 موزة مجازي، و ورود و تصحيح دسته جمعي اطالعات تنها در يک موزة مجازي، با 
ميزان خيلي کم؛ و نيز امکان نظارت بر مقداردهي فيلدهاي اصلي و ايجاد درختوارة موضوعي 

از موضوع هاي انتسابي به  اشياي موزه اي در هيچ يک از موزه هاي مجازي انجام نمي گيرد.
پرسش چهارم پژوهش: وضعيت ذخيره و بازيابی اطالعات در موزه هاي مجازي ايران 

چگونه است؟
برای پاسخ به  اين پرسش، جدول هاي 4-6 و نمودارهای1-4 در نظر گرفته شده اند.

اطالعات نمودار 1 حاکي از آن است که فراداده هاي مشخصات فيزيکي، تاريخ ساخت، 
نام سازنده يا پديدآورنده، محل نگهداري، شمارة ثبت، وضعيت مالکيت، و شرح شيء،  
هرکدام در 18 موزة مجازي  )100 درصد( مورداستفاده قرار گرفته اند و مشخص مي شود که 
اين فراداده ها در موزه هاي مجازي ايران جزء فراداده هاي اصلي و ضروري در توصيف اشيا 
قرار دارد. همچنين،  اشاره به  اين موضوع دارد که تمام موزه هاي مجازي ايران از پروتکل و 
قوانين يکساني در زمينة فراداده هاي مرتبط استفاده مي کنند و از اين حيث مطابق با يافته هاي 
پارک )2008(است. فراداده هاي محل ساخت، تاريخ کشف، محل کشف، کاربري شيء، و 

توزیع درصد فراوانی فراداده های 

مورداستفاده برای توصیف اشیای موزه ای

منودار 1

فاطمه نوشين فرد
 زينب فضایی قربالغ
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نقش شيء با درصد آماري بيش از 60 درصد براي تمامي اشياي موزه اي استفاده مي شوند و 
فراداده هاي رج شمار )مورد   استفاده 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 موزه هاي مجازي را به  خود اختصاص داده اند.  اين مسئله مي تواند به  اين 

دليل باشد که موزه های محدودی به  گردآوری اشيايی همچون فرش و سکه مي پردازند.

اطالعات جدول 4 نشان مي دهد که در 94/44 درصد موزه ها ذخيره و بازيابی اطالعات، 
بر اساس زبان کنترل شده و اصطالحنامه صورت مي گيرد، که از اين حيث مطابق  با يافته هاي 
منارد)2010( است. ذخيرة سابقة جست وجو برای استفاده های بعدی، مرور موضوعی به 
 منظور بازيابی و جست وجوی همزمان در فهرست آثار چند موزه در کلية موزه های مورد 
بررسی امکان پذير بود. همچنين، امکان جست و جوي فرامتني براي رسيدن به  آثار مشابه 
 و داشتن پيوند در هر رکورد با رکوردهاي مشابه، تنها در تعداد بسيار محدودی از موزه ها 
)5/55 درصد( وجود دارد، که به  منظور افزايش ميزان ربط در جست وجو و مشاهدة کّل 

خیلی 

زیاد
زیاد متوسط کم خیلی کم خیر بلی

گویه ها ف
ردی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

0
7

41/17

10

58/82
0 0

1

5/55

17

94/44

ذخیره و بازیابی اطالعات 

براساس زبان کنرتل شده و 

اصطالحنامه

1

1

5/55

17

94/44
0 0 0 0

18

100

ذخیرۀ سابقۀ جست وجو برای 

استفاده های بعدی
2

- - - - - 0
18

100

مرور موضوعی موضوع های 

اشیای موزه ای به  منظور بازیابی 

اطالعات مورد نیاز

3

- - - - -
17

94/44

1

5/55

جست وجوی فرامتنی برای 

رسیدن به  آثار مشابه  در هر 

رکورد

4

- - - - - 0
18

100

جست وجوی همزمان در 

فهرست آثار چند موزه
5

- - - - -
17

94/44

1

5/55

توانایی الصاق پیوند به   

رکوردهای مشابه
امکانات ذخیره و بازیابی اطالعات6

 در موزه های مجازی ایران

جدول 4

بررسـی شیـوه های سازماندهـی، 
ذخیره و بازیابی اطالعات در ...
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اطالعات مرتبط، بهتر است به  امکان جست وجوي فرامتني براي رسيدن به  آثار مشابه  و  پيوند 
با رکوردهاي مشابه توجه خاصي  شود.

اطالعـات جدول های 5 و 6 نشان مي دهد که در تمام موزه های مجـازی، از سطـوح 
جست وجوی پيشرفته برای بازيابی اطالعات بهره گرفته مي شود و جست وجو در تمام فيلدها 

امکان پذير است.

درصدتعدادسطوح جست وجو

00ساده

1794/44پيرشفته

15/55هر دو

18100جمع

درصدتعدادقابلیت جست وجو

00فیلدهای جست وجوپذیر

18100متام فیلدها

18100جمع

انواع امکانات جست وجو 

در نرم افزار مورد استفاده

منودار 2

قابليت جست وجو در انواع فيلدها

جدول 6

سطوح جست وجو در نرم افزار

جدول 5

فاطمه نوشين فرد
 زينب فضایی قربالغ

عبارتی      کلید واژه     موضوعی        رسعنوانی       مرور
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با توجه به  نمودارهای 2 الی 4 مي توان گفت که جست وجوی عبارتی، کليدواژه اي و 
 Not و ،And، Or موضوعی در بيشتر موزه ها امکان پذير است. همچنين، هر سه عملگر منطقي
در جست وجوي ترکيبي در کلية موزه ها قابل استفاده است. محدودسازی نتايج جست وجو، 

بر اساس نوع شیء، تاريخ شیء، و محل نگهداری آن امکان پذير است. 
بدين ترتيب، مي توان گفت که امکان جست وجو و بازيابي اطالعات در موزه هاي 
مجازي ايران در حد خوبي است  که با يافته هاي تقي زاده )1385( همسوست؛ از اين حيث 
که با کمک فناوري اطالعات زمان دستيابي و بازيابي اطالعات کاهش يافته، ولي مي توان با 

تصحيح برخي روندها، اين وضعيت را بهبود بخشيد. 

محدودسازی نتایج جست وجو

منودار 3

بررسـی شیـوه های سازماندهـی، 
ذخیره و بازیابی اطالعات در ...

نوع شیء     تاریخ شیء   محل نگهداری    دورۀ زمانی    پدیدآورندۀشیء

امکان جست وجوی ترکیبی

 با عملگرهای منطقی

منودار 4
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نتيجه گريی
در دنياي علمي  هنری امروز، حفاظت از ميراث  مادی و معنوی و چگونگی نمايش و طبقه بندی 
آثار در موزه ها از اهميت بااليی برخودارند. همچنين، با پيشرفت و رشد فناوری رايانه اي و رقمي 
و  استفاده ازآن ، تمام جزئيات و اطالعات آثار به  صورت تصويري و متني مستندنگاري مي شود 
و  در فضاي رقمي در قالب موزة مجازي بر روي اينترنت و لوح های فشرده به  نمايش در 
مي آيد. با وجود آثار فراوان و حجم عظيم اطالعات در مورد آنها، نياز به  سازماندهی،گردآوري، 

و طبقه بندي اين اطالعات جهت نگهداري و استفادة بهتر ضروري به  نظر مي رسد.
با توجه به  يافته های پژوهش حاضر و در نظر گرفتن  اين نکته که از زمان شکل گيری 
موزه های مجازی در  ايران مدت زيادی نمي گذرد، بايد اذعان داشت که برای مديريت 
اطالعات در موزه های مجازی کشور استفاده از يک نرم افزار واحد جهت  ايجاد سامانه ای 

 يکپارچه  ضروری است. 
به  دليل اينکه ساماندهي مناسب اطالعات موجب انسجام و يکپارچگی اطالعات در 
پايگاه هاي اطالعاتي و افزايش قابليت جست وجو و بازيابي مي شود، بايد به  وضعيت ساماندهي 
اطالعات در موزه ها بيشتر توجه شود. نتايج  اين پژوهش نشان داد که نرم افزارهای مورد استفاده 
در  موزه های مجازی، از نظر سازماندهی ضعيف اند و از قابليت های الزم برخوردار نيستند و 

الزم است نسبت به  ايجاد قابليت های جديد در آنها اقداماتی صورت گيرد.
با توجه به  نتايج حاصل شده، موزه های مجازی از لحاظ ذخيره و بازيابی در وضعيت 
بهتری به سر مي برند و نتايج نشان داد که برخی امکانات ذخيره سازی اطالعات در نرم افزار 
وجود ندارد و الزم است قابليت های بيشتری برای تسهيل ذخيره سازی در نرم افزار گنجانده 
شود. در خصوص بازيابی اطالعات، يافته ها نشان داد که گرچه نرم افزار از نظر امکانات 
جست وجو نسبتا خوب بود،  محدوديت هايی نيز دارد که بايد رفع گردد و نقاط بازيابی 
بيشتری برای جست وجو وجود داشته باشد. نظر به اينکه موزه های مجازی در محيط وب نيز 
قابل استفاده هستند، بايد توجه خاصي به  امکان جست وجوي فرامتني براي رسيدن به  آثار 

مشابه  و نيز توانايی برقراری پيوند با  رکوردهاي مشابه  مبذول شود.
 با توجه به  فرآيند روبه رشد محيط مجازي و امکانات آن و تمايل بيشتر کاربران در 
استفاده از محيط مجازي، به  جاي بازديد از محيط فيزيکي، انتخاب رويکردي مناسب در 
مديريت اطالعات موزه هاي مجازي مي تواند به  اشاعة سريع و جامع اشيای موزه اي و افزايش 
بازديد و رضايت کاربران و جلوگيري از اتالف وقت پژوهشگران کمک شاياني کند. بديهی 
است  اين اقدامات مي تواند در جذب افراد جهت مراجعه به  موزه های سنتی و رونق  اين 

موزه ها نيز بسيار مؤثر واقع شود. 
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پیشنهادها
پيشنهادهايی که با توجه به  نتايج پژوهش حاضر مي توان ارائه نمود عبارت است از:

1. استفاده از قالب   هاي ابرداده اي استاندارد براي ورود و ذخيرة اطالعات مربوط به 
 اشياي موزه اي؛

2. راه اندازي يک بخش متمرکز در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به 
 منظور پيگيري ورود اطالعات و نظارت بر ورود صحيح اطالعات و پشتيباني از نرم افزارهاي 

مورد استفاده در موزه هاي مجازي و پيگيري روزآمدسازي آنها؛ 
3. تهية خط مشي مدوني توسط بخش ذکر شده يا مرکزي ديگر به  منظور تعيين حداقل 

ميزان ورود اطالعات براي انواع اشيای موزه اي؛
4. مستندسازی اطالعات جهت تسهيل ذخيره سازی و بازيابی اطالعات در موزه ها؛

5. ايجاد امکاناتي که تمامي موزه هاي مجازي بتوانند خدمات خود را از طريق شبکة 
جهاني وب ارائه کنند.

6. اصالح و ايجاد رابط کاربر قوي نرم افزار موزه اي.
7. برقراری ارتباط بيشتر بين کتابداران و آرشيويست ها و متخصصان فناوری اطالعات 
برای انتقال دانش و تجربه  در زمينة تهيه و ارتقاي نرم افزار ها. با توجه به اينکه افرادی که در 
موزه ها فعاليت مي کنند با آگاهی از نيازها و فرآيندهای کاری مي توانند اطالعات مفيدی را 
در اختيار طراحان قرار دهند، به  گونه اي که نرم افزارهای موزه اي از لحاظ کارآيی با نيازهای 
آرشيويست ها و مراجعان پژوهشگران منطبق باشد. بنابر اين، تعامل  اين دو گروه بسيار 

ضروری مي نمايد.

پيشنهاد برای پژوهش های آتی
•  بررسي ميزان انطباق پذيري ابرداده هاي مورداستفاده در نرم افزارهاي موزه هاي مجازي 

با قالب هاي ابرداده اي استاندارد.
•  بررسي راهکارهاي استانداردسازي فرآيند سازماندهي اشيای موزه اي در نرم افزارهاي 

موزه هاي مجازي.
•  مطالعة تطبيقي نحوة سازماندهي اشيای موزه اي در موزه هاي مجازي داخل و خارج 

از کشور.
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