
مطالعۀ تطبیقی عنارص فراداده ای سازمان دهی نقشه های جغرافیایی در 

مراکز جغرافیایی، آرشیوی، کتابخانه ای و موزه ای ایران

 با استانداردهای توصیفی بین املللی

هدف: پژوهش حارض به بررسی و تعیین عنارص فراداده ای جهت 
سازمان دهی نقشه های جغرافیایی به عنوان یک منبع اطالعاتی باارزش 

در مراکز جغرافیایی، آرشیوی، کتابخانه ای و موزه ای ایران پرداخته 

است.

روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش به روش پیامیشی توصیفی تحلیل 
محتوا انجام پذیرفته و داده ها از طریق سیاهۀ وارسی و پرسش نامه 

گردآوری شده است. جامعۀ این پژوهش شامل 10 استاندارد توصیفی 

بین املللی، کاربرگۀ 9 سازمان دربردارندۀ نقشه های جغرافیایی و 6 منبع 

اطالعاتی مرتبط با نقشه های جغرافیایی است. نتایج حاصل از پژوهش 

با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.

یافته ها و نتایج پژوهش: با مطالعات صورت گرفته در کل 209 عنرص 
فراداده ای جهت سازمان دهی نقشه های جغرافیایی شناسایی شده 

است. از میان 209 عنرص، 59 عنرص در کاربرگه ها، 198 عنرص در 

استانداردها و 25 عنرص در منابع اطالعاتی مطرح شده است؛ 20 

عنرص، جزء عنارص مشرتک می باشند که در هر سه مورد بررسی شده، 

استفاده شده اند. هم چنین از میان کاربرگه های بررسی شده، کاربرگۀ 

سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی کامل ترین 

کاربرگۀ توصیفی است؛ که عالوه بر عنارص فراداده ای متداول توصیفی 

اسناد، شامل عنارص فراداده ای توصیف کنندۀ داده های ریاضی نقشه 

نیز است.

ڪلیدواژه ها 

عنارص فراداده ای، سازمان دهی، نقشه های جغرافیایی
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مطالعۀ تطبیقی عنارص فراداده ای سازمان دهی 
نقشه های جغرافیایی در مراکز جغرافیایی، آرشیوی، 

کتابخانه ای و موزه ای ایران
 با استانداردهای توصیفی بین املللی

1. استادیار گروه علم اطالعات 

و دانش شناسی دانشگاه الزهرا 

mkamran@alzahra.ac.ir

2. دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات 

آرشیوی دانشگاه الزهرا )نویسندۀمسئول(

n.zare@student.alzahra.ac.ir

3. دانشیار گروه علم اطالعات و 

دانش شناسی دانشگاه الزهرا

rbaradar@alzahra.ac.ir 

4. Archives

5.  Libraries

6.  Museums

7. Galleries

8. Organization

مقدمه
هر کشوری دارای اسناد باارزشی است که در مراکز فرهنگی ازجمله آرشیوها4، کتابخانه ها5، 
موزه ها6، نمایشگاه ها7 و مراکز تخصصی، حفظ و نگهداری می شوند. این اسناد به جهت 
ارزش تحقیقاتی و حفظ اعتبار و اصالت ملی ای که دارند بهتر است به درستی سازمان دهی8 
شوند؛ تا محققان در کوتاه ترین زمان ممکن به مربوط ترین و صحیح ترین منابع و اطالعات 
دسترسی یابند. نقشه ها نیز به عنوان یک نمونة باارزش از اسناد، مانند هر سندی، نیازمند 

سازمان دهی هستند.
نقشه های جغرافیایی به نقشه هایی گفته می شود که هر یک از پدیده ها، اهمیت واقعی 
خود را در مجموعة اطالعات موجود در نقشه حفظ کند و هیچ پدیدة خاصی مورد تأکید 
قرار نگیرد )ملکی و مسیبی، 1389(. امروزه رشد سریع جمعیت و افزایش پیچیدگی های 
به طور دقیق تر  انسان محیط طبیعی و اجتماعی خود را  باعث شده است که  زندگی، 
موردمطالعه قرار دهد؛ یکی از راه های دسترسی به چنین اطالعاتی تهیة نقشه از منطقة 
موردنظر است که اگر به صورت اصولی و استاندارد تهیه شده باشد می تواند سند مهمی 

تلقی شود )ملکی و مسیبی، 1389(.
در کشورهاي مختلف، سازمان هاي تخصصي متعددی براي تهیة نقشه تأسیس شده 
است؛ همچنین بخشی از خود این مراکز، یا مراکز دیگری چون آرشیوها، موزه ها، کتابخانه ها 
وظیفة نگهداری، سازمان دهی و اشاعة این اسناد را برعهده گرفته اند. در ایران نیز »سازمان 
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نقشه برداری کشور« به عنوان یکی از سازمان های اصلي، وظیفة تهیة نقشه هاي مختلف را بر 
عهده دارد و برخي مؤسسات و سازمان هاي دیگر مانند »سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی کشور«، »سازمان جغرافیایي نیروهاي مسلح«، »سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی 
گیتاشناسی« و »موسسة جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب« نیز در امور تهیة نقشه، در 
کشور فعال و در کنار تولید به نگهداری این دسته از اسناد نیز مشغول می باشند. عالوه بر 
این مراکز تخصصی، مراکز فرهنگی چون »کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای 
اسالمی ایران«، »مرکز آمار ایران«، »کتابخانه و موزة ملی ملک«، »سازمان اسناد و کتابخانة 
ملی جمهوری اسالمی ایران«، »کتابخانة آیت اهلل مرعشی نجفی«، »کتابخانة تخصصی آستان 
قدس رضوی«، »کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران« و »کتابخانة عمومی حسینیة 
ارشاد« دارای اسناد نقشه ای باارزشی می باشند که در مجموعة این مراکز نگهداری می شود.

اهمیت و رضورت پژوهش
امروزه به دلیل تولید روزافزون اطالعات در کنار افزایش نیازهای اطالعاتی، در سازمان ها 
و مؤسسات دارندة اسناد، جهت بقای سازمان، افزایش شانس مطالعه و یادگیری مداوم، 
الهام بخشی و فراهم نمودن امکان فرصت دستیابی به اسناد، میل به همکاری بین سازمانی 
افزایش پیدا کـرده است. به همین جهت، نظام سازمـان دهی نقشـه ها باید به گونه ای باشد 
که ضمن مستندسازی کاربرگة سازمان های نگه دارندة نقشه های جغرافیایی، شناسایی و 

دسترسی به اطالعات آن ها را تا حد امکان تسهیل و سرعت بخشد.
طبق مطالعه و بررسی پژوهشگر، از میان سازمان هایی که وظیفة گردآوری، سازمان دهی و 
حفاظت از اسناد جغرافیایی را بر عهده دارند، تعدادی از این مراکز که هرکدام دارای مجموعه های 
باارزش اسناد نقشه ای می باشند، به دلیل نداشتن برنامه ای جهت سازمان دهی این دسته از اسناد 
هنوز سازمان دهی نقشه های جغرافیایی خود را آغاز نکرده اند. بر همین اساس نتایج پژوهش 
طراحی شدة  کاربرگه های  توصیفِی  استانداردهای  فراداده ای  عناصر  معرفی  به  که  حاضر 
سازمان های داخلی و عناصر مطرح در منابع اطالعاتی مرتبط به نقشه های جغرافیایی می پردازد، 

می تواند در جهت شناسایی عناصر فراداده ای برای سازمان دهی اسناد نقشه ای کمک نماید.

معصومه کربال آقایی کامران
نگار زارع | رویا برادر
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هدف پژوهش
تطابق عناصر فراداده ای سازمان دهی نقشه های جغرافیایی، بر اساس منابع اطالعاتی و کاربرگه های 
سازمان های جغرافیایی، آرشیوی، کتابخانه ای و موزه ای ایران و استانداردهای توصیفی بین المللی.

پرسش اصلی
کدام عناصر فراداده ای سازمان دهی نقشه های جغرافیایی، بر اساس منابع اطالعاتی و کاربرگه های 
سازمان های جغرافیایی، آرشیوی، کتابخانه ای و موزه ای ایران و استانداردهای توصیفی بین المللی، 

مناسب است؟

روش شناسی پژوهش
به تحقیقاتی که در کنار روش پیمایشی به ارزیابی می پردازند و در کنار تصویرسازی آنچه 
هست به دنبال تجزیه وتحلیل و توصیف مطالب نیز می باشند، پیمایشی- توصیفِی تحلیِل 
محتوا گویند )حافظ نیا، 1387(. روش پژوهش حاضر نیز به جهت بررسی، توصیف و 
تجزیه وتحلیل عناصر فراداده ای موجود در کاربرگه های طراحی شدة مؤسسات و منابع 
اطالعاتی مرتبط با نقشه های جغرافیایی، از نوع پیمایشی – توصیفی تحلیل محتوا است. 
جامعة این پژوهش، شامل 10 استاندارد توصیفی بین المللی، کاربرگة 9 سازمان دربردارندة 
نقشه های جغرافیایی1 و 6 منبع اطالعاتی مرتبط است که در جدول شمارة 1 معرفی شده اند. 
ابزار گردآوری داده ها، سیاهة وارسی و پرسش نامه است. پرسش نامة استفاده شده در این 
پژوهش بر اساس طیف لیکرت است؛ که هرکدام از فراداده ها در پنج سطح ارزش سنجیده 

شده اند.

این 9  تنها  پژوهشگر  بررسی  از  پس   .1

سازمان مذکور شناسایی شدند که دارندۀ 

کاربرگۀ سازمان دهی نقشه های جغرافیایی 

پژوهشگر  با  به همکاری  متایل  و  بودند 

داشتند.

 2. General International Standard 

Archival Description )ISAD )G((

  3. International Standard 

Bibliographic Description for 

Cartographic Materials )ISBD 

)cm((

  4. Anglo American Cataloguing 

Rules 2 )AACR2(

  5. Resource Description and 

Access )RDA(

  6. Rules for Archival Description 

)RAD(

  7. Commonwealth Record Series 

system )CRS system(

  8. Standard Procedures for 

Collections Recording Used in 

Museums )SPECTRUM(

 9. ISO 690: Information and 

documentation – guidelines for 

bibliographic references and 

citation to information resource

 10. Cataloging Cultural Objects 

)CCO(

 11. Categories for the Description 

of Works of Art )CDWA(

استانداردهای توصیفی 

بین املللی

ایساد2؛ آی. اس. بی. دی. )سی. ام.(3؛ آنگلوامریکن4؛ آر. دی. ای.5؛ آر. ای. دی.6؛ سی. آر. اس.7؛ اسپکرتوم8؛ 
ایزو 9690؛ سی. سی. اُ.10 و سی. دی. دبلیو. ای.11

مراکز جغرافیایی، آرشیوی، 

کتابخانه ای و موزه ای

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ایران؛ مرکز آمار ایران؛ کتابخانه و موزۀ ملک؛ سازمان 

اسناد جمهوری اسالمی ایران؛ کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران؛ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 

کشور؛ سازمان نقشه برداری کشور؛ کتابخانۀ عمومی حسینیۀ ارشاد؛ سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 

آستان قدس رضوی

منابع اطالعاتی مرتبط با 

نقشه های جغرافیایی

مبانی نقشه خوانی؛ مبانی توصیف و تفسیر نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی؛ اصول جغرافیا؛ مبانی 

جغرافیا؛ اصول کارتوگرافی و کار با نقشه؛ نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا

مطالعۀ تطبیقی عناصر
 فراداده ای سازمان دهی 

نقشه های جغرافیایی در... 

 
جدول  1

معرفی استانداردها، مراکز و منابع 
اطالعاتی تشکیل دهندۀ جامعۀ آماری 

پژوهش
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پیشینة پژوهش
بیمر1 )2009( در مقاله ای با عنوان »فرادادة نقشه: عناصر ضروری برای ذخیره و جستجو«، 
به تهیة بینشی در جهت انتشارات جاری در دادة نقشه و فرمت های فایلی که امروزه برای 
ذخیره سازی این داده ها استفاده می شود می پردازد. هم چنین این مقاله در مورد نظام هایی 
که امروزه به وسیلة کتابخانه ها و آرشیوها، برای نقشه ها، استفاده می شود تحقیق می کند. این 
پژوهش بیان می دارد که فهرست نویسان نقشه در آینده باید نظام های مناسب و امن برای 
بازیابی و دربرداشتن اطالعات جغرافیایی مکانی، به خصوص مختصات عددی را فراهم 

آورند.
کاندویان2 )1999( در مقاله ای با عنوان »فهرست نویسی نقشه های چاپی قدیمی« 
به شرح فهرست نویسی تک نگاشت های نقشه های چاپی قدیمی یا منتشرشده، پرداخته 
است. این پژوهش باهدف ایجاد توصیف و دسترسی یک نقشة نادر در جهت ایجاد یک 
ذخیره سازی مناسب صورت گرفته است. روش این پژوهش به صورت گام به گام بوده و 
از طریق ادغام قوانین و راهنمایی گرفتن از چندین منبع انجام شده است. نتایج حاصل از 
این پژوهش با کمک گرفتن از ابزارهای فهرست نویسی و مواد مکمل صورت گرفته و از 
طریق ارجاع دهی به منابع، قواعد خاص و قوانین دولت در کنار ارائة نمونه هایی جهت 

فهرست نویسی اسناد، طرح ریزی شده است.
دیویس3 و چروینکو4 )1999( در مقاله ای با عنوان »فهرست نویسی و رده بندی نقشه: 
بر پایة چه کسی، چه چیزی و کجا« به بررسی فهرست نویسی نقشه در کتابخانه های 
تحقیقاتی و دانشگاهی پرداخته اند. تجزیه وتحلیل در این پژوهش با در نظر گرفتن چهار 
سطح مجموعه های نقشه صورت گرفته است. مباحث مطرح شدة حاصل از این پژوهش 
شامل: ارائة درگیری های افراد حرفه ای، فوق حرفه ای و دانشجویان فهرست نویسی نقشه؛ 
درک شایستگی کارمندان؛ مشخص کردن مکان فهرست نویسی نقشه؛ نظام های رده بندی 
در  کتابشناختی  کاربردپذیری  و  اسناد  سطح  نقشه؛  فهرست نویسی  برای  مورداستفاده 

فهرست نویسی نقشه است.
استیب5 )1999( در مقاله ای با عنوان »فهرست نویسی اسناد کارتوگرافی در آرشیوها« 
در کنار بررسی مختصری از پیشینة توسعة قواعد فهرست نویسی برای اسناد کارتوگرافی، 
به بررسی قواعد ملی و بین المللی فهرست نویسی آنگلوامریکن پرداخته است. نویسنده 
در مورد تفاوت فهرست نویسی این دسته از اسناد در آرشیوها در مقایسه با کتابخانه ها 
بحث کرده است و می گوید، فهرست نویسی این دسته از اسناد در آرشیوها چگونه با 
مواد تولیدشده درزمینة موضوعی در ارتباط هستند و چگونه می توان از آن ها استفاده کرد. 

1. Beamer

2. Kandoian

3. Davis

4. Chervinko

5. Stibbe
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فهرست نویسی آرشیوی یا توصیف آرشیوی )آرشیویست ها ترجیح می دهند این فرآیند 
را این گونه بنامند(، به جای توصیف اسناد به صورت انفرادی، بر توصیف مجموعه ای از 
اسناد تأکید دارد. این مقاله تالش دارد که به ارائة روش شناسی ها و کاربرد آن ها بپردازد. 
نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از موارد زیر مطرح شده است: نمودارها و مثال هایی 
در جهت نشان دادن روش شناسی آرشیوی؛ نتیجه گیری هایی که از فهرست نویسی اسناد 
شده است؛ اسناد توصیف شدة آرشیوی که به وسیلة این روش ها تولیدشده است و نمایش 

قابلیت توصیف چند سطحی ساختار سلسله مراتبی آرشیوی.
اشیای  فراداده ای  »استانداردهای  عنوان  با  پایان نامة خود  در   )1392( تهرانی  راثی 
موزه ای و ارائة مهم ترین عناصر فراداده ای«، به بررسی استانداردهای موجود درزمینة اشیا 
موزه ای و ارائة عناصر پیشنهادی برای استاندارد فراداده ای اشیاءِ موزه ای در ایران پرداخته 
است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی است و به کمک مطالعة کتابخانه ای، استانداردهای 
فراداده ای برای سازمان دهی و مستندسازی اطالعات اشیای موزه ای شناسایی شده است. 
در این پژوهش هشت استاندارد فراداده ای موزه ای موردبررسی قرارگرفته و همچنین این 
عناصر با سیستم جام تطبیق داده شده است. در پایان 610 عنصر فراداده ای از میان 818 

عنصر برای سازمان دهی اطالعات اشیای موزه ای پیشنهادشده است.
فعال )1389( در پایان نامة خود با عنوان »بررسی تطبیقی استانداردهای فهرست نویسی 
توصیفی منابع غیر کتابی )چاپی و غیر چاپی( و ارائة طرح پیشنهادی دستنامه برای کتابخانه ها 
و آرشیوهای ایران«، به ارائة طرح پیشنهادی دستنامة فهرست نویسی توصیفی برای منابع 
غیر کتابی فارسی بر اساس مقایسة قواعد و استانداردهای بین المللی و متناسب با نیاز 
کتابخانه ها و آرشیوهای دیداری شنیداری ایران پرداخته است. روش پژوهش پیمایش 
تطبیقی است. جامعة موردمطالعه را پنج استاندارد: ویرایش دوم آنگلوامریکن، استاندارد 
توصیف و دسترسی به منبع آر. دی. ای.؛ قواعد فهرست نویسی یاسا؛ قواعد فهرست نویسی 
فیاف و استاندارد عمومی بین المللی توصیف آرشیوی ایساد جی. تشکیل می دهند. در این 
پژوهش قواعد به کاررفته در هر استاندارد روی 53 نوع منبع غیر کتابی موجود در سازمان 
اسناد و کتابخانة ملی ایران در 8 گروه: منابع الکترونیکی، جغرافیایی، چاپی، سه بعدی، 
شنیـداری، گرافیـکی، میکروفیلـم ها، و ویدئویـی و پروژکتـوری مورد بررسی و مقایسه 
قرارگرفته اند. همچنین جهت تعیین عناصر کتابشناختی مورداستفاده برای فهرست نویسی 
منابع غیرکتابی فارسی، کاربرگه های شش کتابخانه و آرشیو دیداری شنیداری انتخاب 
شده اند. ابزار گردآوری اطالعات، سیاهة وارسی و مصاحبه است و در تجزیه  وتحلیل داده ها 
از آمار توصیفی و آزمون فریدمن و جهت پاسخ دهی به فرضیه ها، آزمون تِی)t(تک متغیری 
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به کارگرفته  شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در تمامی گروه های منابع 
مورد بررسی به جز گروه منابع ویدئویی و پروژکتوری، قواعد آنگلوامریکن، آر. دی. ای. 
و یاسا با یکدیگر مطابقت دارند درحالی که مقایسة سه استاندارد مذکور و قواعد فیاف 
در گروه منابع ویدئویی و پروژکتوری هیچ گونه انطباقی را نشان نداده است. در پایان بر 
اساس نتایج به دست آمده از مقایسة استانداردها و تعیین عناصر کتابشناختی کاربرگه های 
فارسی، قواعد و استانداردهای مورداستفاده جهت طرح پیشنهادی دستنامه ارائه شده است.
با عنوان »فهرست نویسی مواد نقشه ای بر  پایان نامة خود  مؤید طلوع )1364( در 
اساس قواعد) ISBD)cm«، به بررسی امر فهرست نویسی مواد نقشه ای با تکیه  بر قواعد 
ای.اس. بی. دی. مربوط به مواد کارتوگرافی که از طرف ایفال تهیه شده، پرداخته است. در 
این پژوهش ضرورت فهرست نویسی منابع جغرافیایی بر اساس قواعد، به منظور ذخیره 
و بازیابی نقشه ها و سایر مواد نقشه ای، سرشناسه ها، استانداردهای بین المللی توصیف 
کتابشناختی مواد نقشه ای و نمونة فهرست نویسی تعدادی از نقشه ها را آورده است. نتایج 
نشان می دهد که استفاده از مواد نقشه ای در اغلب کشورهای جهان امری عادی شده 
است و دامنة آن روزبه روز گسترش می یابد. همچنین یافته های این پژوهش مجموعه های 
نقشه را به دو مجموعة، بزرگ و کوچک، تقسیم کرده است. برای هر دو مجموعه، 
فهرست نویسی توصیفی با استفاده از قواعد استاندارد بین المللی کتابشناختی مواد نقشه ای 
پیشنهادشده است؛ اما جهت تنظیم نقشه ها، برای مجموعه های بزرگ استفاده از رده بندی 
متداول کتابخانه، جهت یکدستی با سایر مواد کتابخانه و برای مجموعه های کوچک، 

استفاده از شمارة ثبت پیشنهاد شده است.

یافته های پژوهش و پاسخ به پرسش اصلی پژوهش
کدام عناصر فـراداده ای سازمان دهی نقشـه های جغرافیایی، بر اسـاس منابـع اطالعاتی و 
کاربرگه های سازمان های جغرافیایی، آرشیوی، کتابخانه ای و موزه ای ایران و استانداردهای 

توصیفی بین المللی، مناسب است؟
جهت پاسخگویی به این پرسش ابتدا عناصر توصیفی موجود در 10 استاندارد توصیفی، 
شش منبع اطالعاتی مربوط به نقشه های جغرافیایی و کلیة کاربرگه های طراحی شدة سازمان های 
تشکیل دهندة جامعة آمارِی پژوهش جمع آوری و بررسی  شد. در انتها پس از گردآوری 
تمام عناصر فراداده ای، به دلیل هم پوشانی معنایی گروهی از عناصر با یکدیگر، آن دسته 
از عناصری که دامنة معنایی گسترده تری داشتند  و با سایر فراداده ها هم پوشانی معنایی 
نداشتند، بر اساس پژوهش های انجام شدة پیشین و کمک گرفتن از اصطالح نامه ها یا 
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واژه نامه های تخصصی کتابداری و جغرافیایی، انتخاب شد و میزان اهمیت هرکدام از 
عناصر از دید متخصصان بر اساس پرسش نامه ای که در اختیار آن ها قرارگرفته بود سنجیده 

و نتایج آن در جدول شمارة 2 ذکر شد.

عنارص فراداده ای

نظر متخصصان6 منبع اطالعاتی10 استاندارد9 مرکز

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
میانگین 

ارزش

انحراف 

معیار

Material source place

محل منبع نقشه )منشأ(
1%112%20004/230/97

Appropriate group

گروه مناسب نقشه
2%2200004/230/80

Reference code)s(

شامرۀ)های( بازیابی نقشه
5%566%60003/771/42

Record number

شامرۀ رکورد
2%2200003/621/39

Document number

شامرۀ مدرک / کد بایگانی
6%6700003/691/32

Registration number

شامرۀ ثبت
3%3300003/691/26

Title proper

عنوان کامل نقشه
7%7810%1001%174/690/61

Title / map type

نوع عنوان / نقشه
3%332%204%673/851/10

 General material

designation

وجه تسمیۀ عام

2%226%60003/381/15

Medium designation

وجه تسمیۀ رسانه
006%60003/541/28

Subtitles

عنوان فرعی
001%10003/081/21

Parallel title

عنوان به زبان دیگر
2%225%50003/311/38

Other title information

عنوان دیگر
005%50002/851/23

Key title

کلید عنوان
004%40003/621/44
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Half title

نیم عنوان
001%10002/691/26

 Statements of

responsibility

رشح مسئولیت

9%1009%901%174/081/14

Gender

جنسیت پدیدآور
003%30001/461/08

Creator role

نقش پدیدآور
001%10002/921/38

 Person / family alternative

name

نام جایگزین فرد / خاندان

002%20002/311/59

 Date of birth and death

date

تاریخ تولد و مرگ فرد

005%50002/151/51

عنارص فراداده ای

نظر متخصصان6 منبع اطالعاتی10 استاندارد9 مرکز

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
میانگین 

ارزش

انحراف 

معیار

 Period of activity of the

person

دورۀ فعالیت شخص

003%30001/620/84

Profession or occupation

حرفه یا شغل
002%20002/081/14

Person display biography

رشح رسگذشت فرد
002%20001/380/62

 Identifier for the person

/ family

شناساگر شخص / خاندان

001%10002/461/39

 Organization / agency

alternative title

عنوان برابر سازمان / مؤسسه

002%20003/621/21

 Organization / agency

date range

طیف تاریخی سازمان / مؤسسه

004%40002/000/96

 Place association with a

corporate body

محل مرتبط با تنالگان

004%40002/381/39
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عنارص فراداده ای

نظر متخصصان6 منبع اطالعاتی10 استاندارد9 مرکز

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
میانگین 

ارزش

انحراف 

معیار

Agency functions

عملکرد مؤسسه
002%20002/151/10

 Other designation

 associated with the

corporate body

دیگر نشانۀ وابسته به تنالگان

002%20001/690/91

 Identifier for the

corporate body

شناساگر تنالگان

004%40002/311/07

 Related person / corporate

body

شخص / تنالگان مرتبط

5%562%20003/081/14

Archival history

سابقۀ آرشیوی
002%20002/921/38

 Administrative /

biographical history

سابقۀ اداری / رشح حال

002%20002/691/26

Edition statement

رشح ویرایش
3%338%80003/381/15

 Statements of

 responsibility relating to

the edition

رشح پدیدآور مرتبط با ویرایش

005%50003/151/10

 Place of publication,

/distribution and etc

محل نرش، توزیع و جز آن

7%788%80004/460/84

 Name of publisher,

/distributor and etc

نام نارش، توزیع کننده و جز آن

8%898%80004/230/97

 Statement of function

 of publisher, distributor

/and etc

رشح وظیفۀ نارش، توزیع کننده 

و جز آن

005%50002/621/27
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 Date of publication,

/distribution and etc

تاریخ نرش، توزیع و جز آن

9%1008%801%174/380/92

 Place of manufacture,

 name of manufacture,

date of manufacture

محل تولید، نام تولیدکننده، 

تاریخ تولید

006%60003/771/48

Mode of issuance

شیوۀ انتشار
001%10002/691/38

frequency

بسامد انتشار
001%10003/081/14

Contents date range

طیف تاریخ محتوا
2%224%401%173/151/29

Content type

نوع محتوای نقشه
001%10003/311/38

Scope and content

دامنه و محتوا
2%225%503%503/231/37

 Projection of cartographic

content

سیستم تصویر محتوای 

نقشه کشی

001%106%1003/381/27

 Describing illustrative

content

توصیف محتوای مصور

1%111%103%503/381/39

 Language / scripts of

material

زبان / خط نقشه

4%445%501%173/541/45

Geographic place name

نام مکان جغرافیایی
3%332%204%673/921/49

Geographic place type

نوع مکان جغرافیایی
1%112%204%674/231/25

Related geographic places

مکان های جغرافیایی مرتبط
002%20003/231/31

عنارص فراداده ای

نظر متخصصان6 منبع اطالعاتی10 استاندارد9 مرکز

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
میانگین 

ارزش

انحراف 

معیار
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Statement of scale

رشح مقیاس
7%787%706%1004/620/62

 Additional scale

information

سایر اطالعات مقیاس

1%111%106%1003/381/21

 Statement of coordinates

and equinox

رشح مختصات و برابران

3%335%506%1003/850/95

Statement of projection

رشح سیستم تصویر
2%223%306%1003/231/31

 Extent of item )including

 specific material

)designation

تعداد )تعیین نوع ویژۀ ماده(

7%788%80003/691/49

Color

رنگ
5%563%302%333/771/31

Dimensions

ابعاد
6%679%904%674/001/36

 Dimensions

measurements unit

واحد اندازه گیری ابعاد

002%20003/381/39

Objects state

وضعیت فیزیکی نقشه
002%20003/381/44

Carrier type

نوع محمل
3%333%304%673/541/15

 Note on changes in carrier

characteristics

یادداشت تغییرات در 

مشخصات محمل

001%10003/001/36

Media type

نوع رسانه
004%404%673/151/17

layout

صفحه آرایی
001%10003/381/27

عنارص فراداده ای

نظر متخصصان6 منبع اطالعاتی10 استاندارد9 مرکز

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
میانگین 

ارزش

انحراف 

معیار
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Other physical details

دیگر جزئیات مادی
1%117%70002/771/12

Title proper of series

عنوان کامل فروست
4%445%50003/081/27

Parallel title of series

عنوان موازی فروست
003%30002/621/15

 Other title information

of series

دیگر اطالعات عنوان فروست

003%30002/230/97

 Statements of

 responsibility relating to

the series

رشح مسئولیت مرتبط با 

فروست

003%30002/230/97

 International standard

serial number of series

شامرۀ رسی استاندارد بین املللی 

فروست

003%30002/381/15

Numbering within series

شامرۀ داخلی فروست
4%445%50002/461/01

Notes / other information

یادداشت ها / اطالعات دیگر
9%1009%90003/691/49

Controlled subject

موضوع کنرتل شده
8%892%202%333/691/54

Subject broader context

زمینه عام تر موضوع
1%113%302%334/231/19

Related subjects

موضوعات مرتبط
001%10003/621/33

Inscription date

تاریخ نوشتۀ خطی
001%10003/541/15

Inscription content

محتوای نوشتۀ خطی
002%202%333/621/27

Inscription author

پدیدآور نوشتۀ خطی
003%30003/771/12

عنارص فراداده ای
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درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
میانگین 

ارزش

انحراف 

معیار
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Standard number

شامرۀ استاندارد
1%114%40003/541/45

Supplementary items

آثار پیوستی
003%30002/921/21

Accompanying material

مادۀ همراه
2%224%40003/081/27

 Related units of

description

واحدهای مرتبط توصیف

 ) اسناد مرتبط(

1%113%30002/771/19

)Footnotes(

1  - اعتدالین ) شرح مختصات به زبان دیگر(

Inscription type

نوع نوشتۀ خطی
003%30003/311/32

Inscription location

موقعیت نوشتۀ خطی
003%30003/081/27

Inscription language

زبان نوشتۀ خطی
001%10003/311/32

Registered trade mark

عالمت تجاری ثبت شده
001%10003/231/42

Image number

شامرۀ طرح / عکس
1%1100003/311/20

Photograph date

تاریخ عکس برداری
3%33002%333/771/25

Image scale

مقیاس عکس
1%11002%333/771/19

Intended audience

مخاطبان موردنظر
001%10002/851/23

 Conditions governing

access and/or price

رشایط دسرتس پذیری و قیمت

3%334%40003/771/37

Qualification

ویژگی
003%30003/381/21

عنارص فراداده ای

نظر متخصصان6 منبع اطالعاتی10 استاندارد9 مرکز

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
میانگین 

ارزش

انحراف 

معیار

مطالعۀ تطبیقی عناصر
 فراداده ای سازمان دهی 

نقشه های جغرافیایی در... 

 
 ادامۀ جدول  2

عنارص فراداده ای جهت سازمان دهی 
نقشه های جغرافیایی
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 Research / use of object

date

تاریخ پژوهش / استفاده از 

نقشه

001%10003/081/27

 Research / use of object

method

شیوۀ پژوهش / استفاده از 

نقشه

001%10002/921/21

 Research / use of object

note

یادداشت پژوهش / استفاده 

از نقشه

001%10002/691/14

 Research / use of object

provisos

رشایط پژوهش / استفاده 

از نقشه

005%50002/691/07

 Research / use of object

result

نتیجۀ پژوهش / استفاده از 

نقشه

001%10002/540/93

Researcher / user

پژوهشگر / استفاده کننده
001%10002/921/14

Information usage

کاربرد اطالعات
1%111%10002/851/23

 Exhibition / loan

description

رشح منایشگاه / امانت

002%20002/921/00

Exhibition title or name

نام یا عنوان منایشگاه
002%20002/851/03

Exhibition curator

متصدی منایشگاه
001%10002/461/08

Exhibition organizer

گردآورندۀ منایشگاه
001%10002/311/14

عنارص فراداده ای

نظر متخصصان6 منبع اطالعاتی10 استاندارد9 مرکز

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
میانگین 

ارزش

انحراف 

معیار

معصومه کربال آقایی کامران
نگار زارع | رویا برادر

 
ادامۀ جدول  2 
 عنارص فراداده ای جهت سازمان دهی
نقشه های جغرافیایی
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Exhibition sponsor

حامی منایشگاه
001%10002/311/14

Exhibition object number

شامرۀ نقشه در منایشگاه
002%20003/001/36

Confidentiality note

یادداشت محرمانه بودن
001%10003/081/49

owner

مالک
002%20003/081/49

Ownership access

دسرتسی مالکیت
001%10003/151/41

Ownership date

تاریخ مالکیت
002%20002/691/14

 Ownership exchange

method

روش انتقال مالکیت

002%20002/621/15

Ownership exchange note

یادداشت انتقال مالکیت
001%10002/461/15

 Ownership exchange

price

قیمت انتقال مالکیت

002%20002/541/22

Ownership place

مکان مالکیت
002%20002/541/22

 Object rights out

information

اطالعات حق واگذاری

002%20002/541/22

Acquisition date

تاریخ فراهم آوری
2%222%20003/851/23

Acquisition method

روش فراهم آوری
1%111%10003/771/25

Acquisition provisos

رشایط فراهم آوری
001%10002/691/32

عنارص فراداده ای

نظر متخصصان6 منبع اطالعاتی10 استاندارد9 مرکز

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
میانگین 

ارزش

انحراف 

معیار

مطالعۀ تطبیقی عناصر
 فراداده ای سازمان دهی 

نقشه های جغرافیایی در... 

 
 ادامۀ جدول  2

عنارص فراداده ای جهت سازمان دهی 
نقشه های جغرافیایی
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Acquisition reason

علت فراهم آوری
001%10003/001/36

Acquisition source

منبع فراهم آوری
002%20003/231/37

Map purchase price

قیمت خرید نقشه
001%10002/380/92

 Condition check /

assessment date

تاریخ بررسی رشایط / ارزیابی

003%30002/921/14

 Condition check /

assessment method

شیوۀ بررسی رشایط / ارزیابی

001%10002/921/21

 Condition check /

assessment note

یادداشت بررسی رشایط / 

ارزیابی

001%10002/771/19

 Condition checker /

assessor

بررسی کنندۀ رشایط / ارزیاب

001%10002/851/03

 Conservation and

treatment history

پیشینۀ حفاظت و مرمت

1%112%20003/001/30

Treatment date

تاریخ مرمت
001%10003/001/36

Treatment report

گزارش مرمت
001%10002/691/20

Technical assessment

ارزیابی فنی
001%10003/001/24

Special requirements

نیازهای خاص
001%10002/851/03

عنارص فراداده ای

نظر متخصصان6 منبع اطالعاتی10 استاندارد9 مرکز

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
میانگین 

ارزش

انحراف 

معیار

معصومه کربال آقایی کامران
نگار زارع | رویا برادر

 
ادامۀ جدول  2 
 عنارص فراداده ای جهت سازمان دهی
نقشه های جغرافیایی
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 Physical characteristics

 and technical

requirements

مشخصات ظاهری و نیازهای 

فنی

003%30003/081/38

 Next condition check /

assessment date

تاریخ بررسی رشایط / ارزیابی 

بعدی

002%20002/621/00

 Conservation treatment

priority

اولویت های حفاظتی مرمت

001%10002/771/12

 Environmental condition

note

یادداشت رشایط محیطی

001%10002/921/21

Conservation material

مواد حفاظتی
001%10002/921/21

Conservation note

یادداشت حفاظتی
2%221%10002/771/05

Conservation method

شیوۀ حفاظت
002%20003/081/21

 Conservation reference

number

شامرۀ پروندۀ حفاظت

001%10002/921/14

Conservator

حفاظت کننده
002%20002/460/84

Recall date

تاریخ یادآوری مرحلۀ بعدی
001%10002/461/01

Object valuation

ارزش گذاری نقشه
1%112%20003/001/41

Object valuation date

تاریخ ارزش گذاری نقشه
002%20002/851/35

Valuer

ارزش گذار
001%10002/621/21

عنارص فراداده ای

نظر متخصصان6 منبع اطالعاتی10 استاندارد9 مرکز

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
میانگین 

ارزش

انحراف 

معیار

مطالعۀ تطبیقی عناصر
 فراداده ای سازمان دهی 

نقشه های جغرافیایی در... 

 
 ادامۀ جدول  2

عنارص فراداده ای جهت سازمان دهی 
نقشه های جغرافیایی
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Disposal status

وضعیت امحا ) تعیین تکلیف 

اثر(

001%10003/231/48

Deaccession date

تاریخ از دسرتس خارج منودن 

نقشه

002%20003/231/42

Disposal date

تاریخ امحا
002%20002/921/49

Disposal method

روش امحا
002%20002/541/22

 Disposal new object

number

شامرۀ جدید امحای نقشه

001%10002/461/15

Disposal note

یادداشت امحا
002%20002/381/00

Disposal price

قیمت امحا
001%10002/151/10

 Disposal proposed

recipient

دریافت کنندۀ امحا پیشنهادشده

001%10002/311/26

Disposal provisos

رشایط امحا
002%20002/771/37

Disposal reason

دلیل امحا
002%20003/081/64

Insurance note

یادداشت بیمه
001%10001/851/03

Insurance policy number

شامرۀ بیمه نامه
001%10001/851/03

Insurance renewal date

تاریخ متدید بیمه
001%10001/851/03

Insurer

بیمه گر
001%10001/851/03

Display recommendations

پیشنهادهای منایش
001%10002/381/00

عنارص فراداده ای

نظر متخصصان6 منبع اطالعاتی10 استاندارد9 مرکز

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
میانگین 

ارزش

انحراف 

معیار

معصومه کربال آقایی کامران
نگار زارع | رویا برادر

 
ادامۀ جدول  2 
 عنارص فراداده ای جهت سازمان دهی
نقشه های جغرافیایی
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Disposal note

یادداشت امحا
002%20002/381/00

Disposal price

قیمت امحا
001%10002/151/10

 Disposal proposed

recipient

دریافت کنندۀ امحا پیشنهادشده

001%10002/311/26

Disposal provisos

رشایط امحا
002%20002/771/37

Disposal reason

دلیل امحا
002%20003/081/64

Insurance note

یادداشت بیمه
001%10001/851/03

Insurance policy number

شامرۀ بیمه نامه
001%10001/851/03

Insurance renewal date

تاریخ متدید بیمه
001%10001/851/03

Insurer

بیمه گر
001%10001/851/03

Display recommendations

پیشنهادهای منایش
001%10002/381/00

 Environmental

recommendations

پیشنهادهای محیطی

001%10002/921/27

 Handling

recommendations

پیشنهادهای دسرتسی و ملس 

شیء

001%10002/771/12

 Packing

recommendations

پیشنهادهای بسته بندی

001%10002/851/29

 Security

recommendations

پیشنهادهای امنیتی

001%10003/001/47

Storage recommendations

پیشنهادهای نگه داری
001%10002/921/33

Loss / damage date

تاریخ مفقود شدن / آسیب 

دیدن

001%10003/151/46

Loss / damage method

شیوۀ مفقود شدن / آسیب 

دیدن

001%10002/621/21

Loss / damage note

یادداشت مفقود شدن / آسیب 

دیدن

001%10002/691/07

 Los / damage reference

reporter

گزارشگر مفقود شدن / آسیب 

دیدن

001%10002/621/08

Lender

امانت دهنده
001%10003/461/08

Lender’s authorizer

شخص تأییدکنندۀ امانت دهنده
001%10002/770/97

Loan in contact

مخاطب امانت گیری
001%10002/771/12

عنارص فراداده ای

نظر متخصصان6 منبع اطالعاتی10 استاندارد9 مرکز

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
میانگین 

ارزش

انحراف 

معیار

مطالعۀ تطبیقی عناصر
 فراداده ای سازمان دهی 

نقشه های جغرافیایی در... 

 
 ادامۀ جدول  2

عنارص فراداده ای جهت سازمان دهی 
نقشه های جغرافیایی
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Loan in conditions

رشایط امانت گیری
001%10003/001/18

Loan in note

یادداشت امانت گیری
001%10003/381/08

Loan in reference number

شامرۀ مرجع امانت
001%10003/461/34

Borrower

امانت گیرنده
001%10003/151/35

Loan out note

یادداشت امانت دهی
001%10002/691/26

Loaned object status

وضعیت شیء امانت داده شده
001%10003/001/24

Special conditions of loan

رشایط ویژۀ امانت
001%10003/231/12

Movement contact

مسئول جابجایی
001%10003/001/04

Movement method

شیوۀ جابجایی
001%10002/771/05

Movement note

یادداشت جابجایی
001%10002/691/14

Removal date

تاریخ انتقال
001%10003/231/25

 Existence and location of

originals

محل نگهداری اصل نقشه

004%40003/691/32

Location type

نوع مکان
002%20003/311/26

Location access note

یادداشت دسرتسی به مکان
006%60003/001/04

Location address

آدرس مکان
003%30003/461/08

Location condition note

یادداشت رشایط مکان
002%20003/001/04

عنارص فراداده ای

نظر متخصصان6 منبع اطالعاتی10 استاندارد9 مرکز

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
میانگین 

ارزش

انحراف 

معیار

معصومه کربال آقایی کامران
نگار زارع | رویا برادر

 
ادامۀ جدول  2 
 عنارص فراداده ای جهت سازمان دهی
نقشه های جغرافیایی
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Location security note

یادداشت امنیت مکان
001%10003/001/18

Repository number

شامرۀ مخزن
006%60003/381/33

Digital file characteristic

مشخصات پرونده دیجیتالی
1%111%10003/621/27

 Existence and location

of copies

محل نگهداری تصاویر نقشه

001%10003/621/33

Level of description

سطح توصیف
002%20003/851/10

System of arrangement

شیوۀ تنظیم
003%30003/621/08

Date)s( of descriptions

تاریخ)های( توصیف
4%442%20003/311/07

Rules or conventions

قوانین یا قراردادها
003%30003/311/26

Archivist’s note

یادداشت بایگان
002%20003/461/45

Source consulted

منبع مورد مشورت
001%10002/921/14

Descripting institution

مؤسسۀ توصیف کننده
001%10003/001/24

Archivist’s name

نام بایگان
4%441%10002/921/38

Inspector

بازرس
1%1100002/851/35

Inspection date

تاریخ بازبینی
1%1100003/231/19

Data entry operator

مسئول ورود اطالعات
1%1100003/851/10

Data entry date

تاریخ ورود اطالعات
1%1100003/921/21

عنارص فراداده ای

نظر متخصصان6 منبع اطالعاتی10 استاندارد9 مرکز

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
میانگین 

ارزش

انحراف 

معیار

مطالعۀ تطبیقی عناصر
 فراداده ای سازمان دهی 

نقشه های جغرافیایی در... 

 
 ادامۀ جدول  2

عنارص فراداده ای جهت سازمان دهی 
نقشه های جغرافیایی
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Technique

 فن ساخت نقشه
4%443%303%503/541/39

Spectral information

اطالعات طیفی / پوشش ابری
001%10003/311/38

Medium of performance

وسیلۀ اجرا
001%10003/081/49

Copy number

تعداد کپی
2%221%10002/541/15

 Unit of information

added

واحد اطالعاتی اضافه شده

001%10002/691/20

Catalogue number

شامرۀ فهرست
002%20003/001/41

Accruals

گسرتش های آتی
001%10002/771/48

Object status

وضعیت نقشه
001%10003/541/45

عنارص فراداده ای

نظر متخصصان6 منبع اطالعاتی10 استاندارد9 مرکز

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
میانگین 

ارزش

انحراف 

معیار

»شرح  مؤلفه های  شناسایی شده،  مؤلفة  میان 209  از  ارائه شده،  به جدول  توجه  با 
مقیاس«، »سایر اطالعات مقیاس«، »شرح مختصات جغرافیایی«، »شرح سیستم تصویر« 
و »سیستم تصویر محتوای نقشه« در تمام منابع اطالعاتی و گروهی از کاربرگه های مراکز 
مؤلفه های  جزءِ  و  قرارگرفته اند  موردتوجه  استانداردها  و  آماری  جامعة  تشکیل دهندة 

تخصصی توصیف نقشه های جغرافیایی به حساب می آیند.
بر اساس تجزیه وتحلیل کاربرگه های نه مرکز جغرافیایی، آرشیوی، کتابخانه ای و 
موزه ای متوجه می شویم، عناصر فراداده اِی »شرح پدیدآور«، »تاریخ نشر« و »یادداشت« با 
100% دارای بیشترین درصد توزیع و پس ازآن عناصر »عنوان کامل نقشه«، »محل نشر«، 
»ناشر«، »شرح مقیاس«، »تعداد« و »موضوع« با درصد توزیع باالی 70% پرطرفدارترین 
عناصر فراداده ای، نسبت به سایر عناصر، در کاربرگه های سازمان دهی اسناد نقشه ای در 

مراکز مذکور می باشند.
بامطالعة ده استاندارد معرفی شده، عناصر »عنوان کامل نقشه«، »شرح پدیدآور«، »شرح 
ویرایش«، »محل نشر«، »ناشر«، »تاریخ نشر«، »شرح مقیاس«، »تعداد«، »ابعاد«، »جزئیات 

معصومه کربال آقایی کامران
نگار زارع | رویا برادر

 
ادامۀ جدول  2 
 عنارص فراداده ای جهت سازمان دهی
نقشه های جغرافیایی
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مادی« و »یادداشت« با درصد توزیع باالی 70% دارای بیشترین استفاده در استانداردها 
جهت توصیف نقشه ها بوده است.

همچنین دیدگاه متخصصان این گونه نشان می دهد که از میان 209 عنصر بررسی شده، 
47 عنصر )22%(، با میانگین باالی 3.5 و انحراف معیار کمتر از 1.5 پرطرفدارترین عناصر 
جهت سازمان دهی نقشه های جغرافیایی هستند. از میان 47 عنصر فراداده ای مذکور، عنصر 
»عنوان کامل نقشه« با بیشترین میانگین )4.69( و کمترین انحراف معیار )0.61(، از دید 

متخصصان دارای بیشترین اهمیت است.
با توجه به داده های استخراج شده از کاربرگه های مراکز جغرافیایی، کتابخانه ای، آرشیوی 
و موزه ای، استانداردها و منابع اطالعاتــی و همچنین با در نظر گرفتن نظر متخصصان می توان 
نتیجه گرفت که عناصر فراداده ای »شرح مقیاس« و »ابعاد« در هر سه گروه بررسی شده، درصد 
و میانگین باالیی را داشته اند و درنتیجه جزء مهم ترین عناصر تلقی می شوند. پس ازاین دو 
عنصر، عناصر فراداده ای »عنوان کامل نقشه«، »نوع عنوان/نقشه«، »شرح پدیدآور«، »تاریخ 
نشر«، »محل نشر«، »ناشر«، »نام مکان جغرافیایی«، »نوع مکان جغرافیایی«، »شرح مختصات 
و برابران«، »رنگ«، »نوع محمل«، »یادداشت/اطالعات دیگر«، »موضوع کنترل شده« و » فن 
ساخت نقشه« با در اختیار داشتن درصد توزیع و میانگین باال در میان حداقل دو گروه 

بررسی شده، جزء پرطرفدارترین عناصر فراداده ای جهت توصیف نقشه ها هستند.

نتیجه گیری و پیشنهاد ها
بیمـر )2009(، نقشه را به عنوان یک شیء اطالعاتی  نیز مانـند پژوهش  این پژوهش 
باارزش در نظر گرفته است که جهت بازیابی درست اطالعات جغرافیایی باید به درستی 

سازمان دهی شود.
همچنین مشــابه با پژوهــش های کاندویان )1999( و دیویس و چروینکو )1999(، 
این پژوهش به این نتیجه رسیده است که جهت سازمان دهی هرچه بهتر اسناد نقشه ای و 
سرعت در بازیابی اطالعات، سازمان ها موظف هستند تا از ابزارها و استانداردهای مناسب 

جهت تحقق این امر استفاده نمایند.
مشابه با پژوهش راثی تهرانــی )1392( که جهــت سازمــان دهی اشیــای موزه ای 
به استانداردهای موجود در این زمینه توجه نموده، این پژوهش نیز جهت سازمان دهی 
هرچه بهتر نقشه ها و شناسایی عناصر فراداده ای موجود در استانداردها به بررسی و مطالعه 
استانداردهای طراحی شده جهت سازمان دهی مواد کارتوگرافی پرداخته است. حاصل این 
بررسی این بود که پس از حذف عناصر دارای دامنة معنایی مشابه، 198 عنصر استخراج  شد.
پژوهش استیب )1999( به بررسی قواعد آنگلوامریکن به عنوان استاندارد کتابخانه ای 
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در آرشیو جهت سازمان دهی نقشه ها، پژوهش فعال )1389( به بررسی استانداردهای 
توصیفی جهت سازمان دهی منابع غیرکتابی بر اساس نیاز کتابخانه ها و آرشیوها و پژوهش 
مؤید طلوع )1364( به بررسی استاندارد ای. اس. بی. دی. مربوط به مواد کارتوگرافی 
پرداخته اند؛ در این پژوهش نیز استانداردهای مرتبط جهت شناسایی عناصر فراداده ای 

موردمطالعه و بررسی قرارگرفته است.
با مطالعات صورت گرفته بر روی کاربرگه های طراحی شدة سازمان های جغرافیایی، 
کتابخانه ای، آرشیوی و موزه ای، استانداردها و منابع اطالعاتی مرتبط با نقشه های جغرافیایی 
در کنار مطالعة پژوهش های صورت گرفتة پیشین و مقایسه های انجام شده، در کل 209 
عنصر فراداده ای جهت سازمان دهی نقشه های جغرافیایی شناسایی، استخراج و پس از رفع 
هم پوشانی های معنایی و کمک گرفتن از پایان نامه ها، اصطالح نامه ها یا واژه نامه های تخصصی 
کتابداری و جغرافیایی و هم فکری با متخصصان فهرست نویسی و جغرافیایی، انتخاب شده 
است. از میان این 209 عنصر، 58 عنصر در کاربرگه ها، 198 عنصر در استانداردها و 25 عنصر 
در منابع اطالعاتی مطرح شده است؛ 20 عنصر آن جزء عناصر مشترک می باشند که در هر سه 
مورد بررسی شده، استفاده شده اند. عناصری همچون »شرح مختصات و برابران«، »مقیاس نقشه«، 
»مقیاس عکس« و »ابعاد« که جزئی از عناصر توصیف کنندة داده های ریاضی نقشه های جغرافیایی 
هستند، با دربرداشتن میانگین باالی 3.5 و درصد توزیع باالی 50% می توانند جزء عناصر 
فراداده ای مهم جهت توصیف نقشه های جغرافیایی به حساب آیند. عناصر فراداده ای پیشنهادی 
حاصل از این پژوهش می تواند سازمان ها را در جهت سازمان دهی مؤثر اسناد نقشه ای راهنمایی 
و کمک نماید تا به این طریق امکان تبادل و بازیابی اطالعات جغرافیایی نه تنها برای پژوهشگران 
بلکه جهت تبادل اطالعات بین مراکز نگه دارندة این دسته از اسناد آسان شود و سرعت بگیرد. 
هم چنین از میان کاربرگه های بررسی شده، کاربرگة سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی کامل ترین کاربرگة توصیفی است؛ که عالوه بر عناصر فراداده ای متداول 

توصیفی اسناد، شامل عناصر فراداده ای توصیف داده های ریاضی نیز است.
با تکیه  بر داده های به دست آمده و به منظور ارتقای سطح سازمان دهی نقشه های جغرافیایی 

در مراکز نگه دارندة نقشه های جغرافیایی پیشنهادهای زیر مطرح می شوند:
- عناصر فراداده ای پیشنهادی در پژوهش حاضر در مراکز جغرافیایی، آرشیوی، 

کتابخانه ای و موزه اِی دارندة اسناد نقشه ای استفاده  و میزان کارایی آن ها سنجیده شود؛
- استفاده از عناصر فراداده ای پیشنهادی جهت ایجاد نرم افزار مربوط به سازمان دهی 

نقشه های جغرافیایی؛
- استفاده از عناصر فراداده ای پیشنهادی جهت ایجاد بانک های اطالعاتی مربوط به 

نقشه های جغرافیایی.

معصومه کربال آقایی کامران
نگار زارع | رویا برادر
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