
اطالعات  دربردارندۀ   موزه ای  شی ء  یک  به عنوان  فرش  هدف: 
ارزشمندی است که می  تواند به عنوان یک منبع اطالعاتی در انواع 

پژوهش های هرنی، تاریخی، فرهنگی، جامعه شناختی، و مانند آن 

مورد استفاده قرار گیرد. پژوهش حارض با هدف بررسی عنارص 

سازماندهی  در  آنها  کاربرد  و  موزه ای  فراداده ای  استانداردهای 

فرش های موزه ای انجام شده است.

روش/ رویكرد پژوهش: پژوهش حارض به لحاظ هدف از نوع 
کاربردی است که با روش مطالعۀ سندی انجام شده است. داده های 

عنارص  محتوای  تحلیل  و  مطالعه  طریق  از  پژوهش  نیاز  مورد 

استانداردهای فراداده ای به دست آمد.

از 818  که  داد  نشان  پژوهش  یافته های  پژوهش:  یافته های 
عنرص 9 استاندارد فراداده ای موزه ای مورد مطالعه، 250 عنرص در 

سازماندهی فرش های موزه ای کاربرد دارد. این عنارص، در قالب 31 

گروه فرعی و دو گروه اصلی توصیفی و مدیریتی برای سازماندهی 

و مستندسازی اطالعات فرش های موزه ای در نظر گرفته شده است.

نتیجه گیری: یافته های پژوهش حارض می تواند به یکپارچه سازی و 
تسهیل سازماندهی و مستندسازی اطالعات فرش های موزه ای کمک 

کند. همچنین، در بازیابی گسرتده و دقیق این اطالعات، اعتباریابی 

و مدیریت آن، فراهم کردن رشایط مناسب برای انجام پژوهش هایی 

در ارتباط با فرش های موزه ای، و مانند آن مورد استفاده قرار گیرد.

ڪلیدواژه ها 

استانداردهای فراداده ای موزه ای/ سازماندهی اطالعات/فرش.
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1. استادیار گروه علم اطالعات و 

دانش شناسی، دانشگاه الزهرا

 zoya.abam@alzahra.ac.ir

2. دانشجوی كارشناسی ارشد علم اطالعات و 

دانش شناسی دانشگاه الزهرا

)نویسندۀ مسئول(  

darvishi.leila@yahoo.com

3. استادیار گروه علم اطالعات و 

دانش شناسی، دانشگاه الزهرا   

mkamran@alzahra.ac.ir

کاربرد عنارص فراداده ای
 در سازماندهی فرش  در موزه  ها

مقدمه 
تبادل، انتقال، و دسترسی به اطالعات در سطح ملی و بین المللی نیازمند سازماندهی و 
یکپارچه سازی اطالعات به شیوة  مناسب است و بدون سازماندهی مناسب و بهینة  اطالعات، 
بازیابی کامل و دقیق اطالعات صورت نمی گیرد)رنجبر، 1388، ص139(. به همین دلیل، با 
گذشت زمان و پی بردن به اهمیت موزه ها به عنوان مراکز اطالع رسانی و همچنین گسترش 
مجموعة  موزه ها، سازمان هایی در سطح ملی و بین المللی برای حفظ و صیانت از موزه ها و 
مجموعه های آنها، هدفمند کردن فعالیت  موزه ها، هماهنگ کردن شیوة سازماندهی اطالعات 
اشیا، و در واقع ایجاد نظم و یکدستی در مستندسازی مجموعه ها در موزه های مختلف و ایجاد 
بستری مناسب جهت تبادل اطالعات بین موزه ها و سایر مراکز اطالع رسانی به وجود آمدند. 
این سازمان ها، به منظور یکپارچه کردن اطالعات اشیای موزه ای موجود در مجموعة  موزه های 
مختلف و فراهم کردن شرایطی مناسب برای دسترسی به این اطالعات دستنامه ها، شیوه نامه ها، 
و استانداردهایی را در سطح ملی و بین المللی، با توجه به ماهیت متفاوت اطالعات اشیای 

موزه ای تنظیم نمودند.
استانداردهای فراداده ای موزه ای قواعد و مقرراتی هستند که در جهت ایجاد نظم و 
هماهنگی در نظام های اطالعاتی موزه ای، تسهیل بازیابی، و اشاعة  اطالعات اشیای موزه ای 
در قالبی استاندارد به وجود آمده اند. استانداردهای فراداده ای موزه ای، نظمی مبتنی بر نتایج 

استوار علوم و فنون و تجارب کتابداران و متخصصان اطالعاتی و موزه داران هستند. 
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فرش های موجود در موزه ها، به عنوان یکی از اشیای مهم موزه ای در کشورمان، 
دربردارندة  اطالعات ارزشمند تاریخی و فرهنگی هستند و توجه به آنها حفظ و صیانت از 
بخش مهمی از هویت فرهنگی و تاریخی یک ملت است. با توجه به اهمیت این موضوع، 
استفاده از استانداردهای فراداده ای موزه ای برای سازماندهی اطالعات فرش های موز ه ای 

گامی در جهت سازماندهی درست و علمی این اطالعات است.
هریک از استانداردهای فراداده ای موزه ای حاوی عناصر بسیار ارزشمند و اغلب 
جامعی جهت سازماندهی اطالعات اشیای موزه ای هستند، اما هیچ کدام از آنها به تنهایی و 
به طور کامل و جامع دربردارندة  تمامی عناصر مورد نیاز برای سازماندهی فرش به عنوان 
یک شیء موزه ای با ارزش اطالعاتی نیستند و به طور کامل نمی توانند توصیف کاملی از 
فرش به عنوان یک شیء موزه ای داشته باشند. بنابراین، الزم است تا کلیة استانداردهای 
فراداده ای مطرح در کنار یکدیگر مورد مطالعه قرار گیرد تا مشخص شود کدام یک می توانند 

در سازماندهی فرش به عنوان یک شی ء موزه ای دارای ارزش اطالعاتی به کار روند.
با توجه به این مسئله، در پژوهش حاضر تمامی عناصر 9 استاندارد فراداده ای مهم در 
زمینة موزه ها، با توجه به ویژگی های فرش های موزه ای مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد 

تا عناصر مرتبط برای سازماندهی فرش شناسایی و تعیین شود. 
فراداده، درواقع، اطالعات ساختار یافته ای است که توصیف و مکان یابی می کند یا 
روش های دیگری را برای آسان سازی بازیابی، استفاده یا مدیریت دیگر منابع در اختیار 

قرار می دهد)نیسو1 ، 2004(.
موزه ها، به طور گسترده از فراداده برای مدیریت و مستند سازی و به اشتراک گذاشتن 
اطالعات مربوط به مجموعه  و کمک به مستندسازی مجموعه ها و مدیریت و کشف منابع 
استفاده می کنند. استانداردهای فراداده ای، در تعریف انواع اطالعات برای ثبت مجموعه و 
فرآیندها و ساختار یافتگی این اطالعات به موزه ها کمک می کنند)مقدمه ای بر استاندارد های 

فراداده ای برای موزه ها، 2012(.
کاربردهای مهم فراداده عبارت اند از:

•  تسهیل جست وجو و بازیابی منابع اطالعاتی شبکة اینترنت؛
•  نظم بخشیدن به منابع اطالعاتی موجود در اینترنت؛

منابع  فایل های صوتی، و سایر  پایگاه های اطالعاتی، تصاویر رقمی،  •  توصیف 
غیر متنی شبکه؛

•  تحلیل محتوا و نمایه سازی و سازماندهی انواع منابع اطالعاتی شبکه؛
•  تطبیق، اشتراک، نمایه سازی، و سازماندهی انواع منابع اطالعاتی شبکه؛ 1. NISO
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•  فراهم آوردن زمینة استفادة مجدد از انواع اطالعات توزیع شده در محیط شبکه از 
طریق مستندسازی محتوای اطالعات؛ و

• ایجاد امکان برای دسترسی کاربران شبکه به اطالعات دقیق و مرتبط)محمدی، 
.)1386

همچنین، فراداده می تواند به تشخیص دربارة اعتبار داده کمک کند. فراداده امکان 
بررسی مالکیت و اعتبار را برای یک شی ء رقمی مثل یک مدرک یا تصویر الکترونیکی 

فراهم می کند)اسدزندی، 1391(.
در پژوهش حاضر 9 استاندارد مهم فراداده ای برای آثار موزه ای مورد مطالعه قرار 

گرفتند که در ادامه هریک از آنها به اختصار شرح داده می شوند.
به  مربوط  فرآیندهای  و  اشیا  مستندسازی  برای  روشی  استاندارد،  این  اسپکرتوم1: 

آنهاست که هستة اولیة آن در 1991 ایجاد شد. سپس، در موزه و با اشیای واقعی آزمایش 
و به تدریج کامل شد و در سال 1994 برای نخستین بار منتشر شد. اسپکتروم، استانداردی 
شناخته شده در سطح ملی و بین المللی است که به سیستم مدیریتی در موزه ها کمک 
کرده و موزه ها را قادر می سازد تا به صورت نوآورانه از مجموعة خود استفاده کنند. این 
استاندارد، مجموعه ای از واحدهای اطالعاتی موزه ای است که به منظور انجام فرآیندهای 
مدیریتی، بهره وری، و حمایت از دسترسی آزاد به اطالعات تنظیم شده است. اسپکتروم، 
نوعی استاندارد در حال تغییر است که قادر به پاسخ به نیازهای در حال تغییر موزه هاست. 
در حال حاضر، بیش از 7000 موزه در 40 کشور جهان از نسخة 4/0 این استاندارد استفاده 
می کنند. الزم به ذکر است که عناصر این استاندارد در 21 گروه به منظور مستندسازی 
اطالعات اشیا و فرآیندهای مرتبط با آن طبقه بندی شده اند)اسپکتروم: استانداردی برای 

مدیریت مجموعه موزه های بریتانیا، 2011(.
بین المللی مستندسازی  اشیای موز ه ای توسط کمیتة  سی داک2: راهنمای اطالعات 

گسترش یافته است. این استاندارد می تواند مورد استفادة موزه ها، مراکز مستندسازی ملی 
و توسعه دهندگان سیستم ها به عنوان پایه ای برای سیستم های مستندسازی اشیای موزه ای 
و استانداردهای جدید ملی قرار گیرد. رده های اطالعاتی این استاندارد، برای توصیف و 
مدیریت اطالعات اشیای موزه ای در موزه های کوچک و موزه های کشورهای جهان سوم 

در نظر گرفته شده است)راهنمای سی داک، 1995(.
سی. دی. دبلیو. اِی3: این استاندارد در اوایل 1990 توسط اِی. آی. تی. اف.4 گسترش 

یافت. این استاندارد راهنمایی برای پاسخ به نیاز کسانی است که به ثبت، حفظ، و بازیابی 
اطالعات هنری)شامل اطالعات هنری برای حرفه مندان و محققان دانشگاهی( می پردازند.            

1. SPECTRUM)Standard Procedures for

 Collections Recording Used in Museums(

2. CIDOC)International 

Committee for Documentation(

3. CDWA)Categories for 

the Description of Works of Art(

4. AITF)Art Information Task Force(

کاربرد عناصر فراداده ای
 در سازماندهی فرش  در موزه  ها
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سی. دی. دبلیو. اِی. دارای حدود 540 شاخه و زیر شاخه برای توصیف آثار هنری، معماری، 
اشیا، و تصاویر مرتبط با آنها و جایگزین  های متنی و دیداری اشیاست. استفاده از این 
استاندارد به طول عمر و یکپارچگی داده ها کمک خواهد کرد)جی پو آل گتی تراست، 

.)2014
سی دی دبلیو  ای الیت1: این استاندارد زیر مجموعه ای از استاندارد CDWA است و 

عناصر آن مبتنی بر استانداردهای CDWA  وسی سی اُ است. یکی از اهداف مؤسسة گتی از 
ایجاد این استاندارد، ذخیره سازی فراداده های آثار هنری به زبان ایکس ام ال است. عناصر 
این استاندارد در دو گروه مدیریتی و توصیفی قرار می گیرند. این استاندارد، شامل 22 

عنصر در گروه های توصیفی و مدیریتی است)جی پوآل گتی تراست2، 2006(. 
فهرست نویسی اشیای فرهنگی3:  این استاندارد نوعی راهنما برای توصیف، مستندسازی، 

و فهرست نویسی اشیای فرهنگی است و تمرکز اصلی آن بر روی آثار هنری و معماری 
از جمله نقاشی، مجسمه سازی، چاپ، نسخه های خطی، و عکس است. همچنین، این 
استاندارد وبگاه  های باستان شناسی و آثار و اشیای کاربردی از قلمرو فرهنگ مادی را 

پوشش می دهد. از ویژگی های این استاندارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:  
•  قابل استفاده با سایر استانداردهای توصیفی و مجموعه عناصر ابرداده ای است؛ 

•  دارای قوانین مشخص برای فهرست نویسی توصیفی آثار هنری، معماری، اشیای 
فرهنگی و تصاویر آنهاست؛ 

•  داده های آن توسط عناصر اصلی مورد نیاز برای توصیف آثار فرهنگی سازمان 
یافته است؛ و

•  برای متخصصان موزه ها، آرشیوها، و کتابخانه ها طراحی شده است.
الزم به ذکر است این استاندارد در قالب یک مجلة چاپی توسط انجمن کتابخانه های 

امریکا در دسترس است)سی سی اوچیست؟، 2006(.
انجمن منابع دیداری4: نوعی استاندارد فراداده ای است که در جامعة بین المللی به 

با  ایجاد شد و  استاندارد در سال 1996  این  اولیة  رسمیت شناخته شده است. هستة 
گذشت زمان و تکمیل شدن نسخة فعلی آن)./4( در سال 2007 منتشر شد. این استاندارد، 
هم به عنوان یک فرمت مستقل و هم به عنوان طرحی برای توسعة استاندارد متس5 برای 
سازماندهی اشیای منابع فرهنگی ایجاد شده است. سه نهاد ابتدایی در این مدل داده ای 
وجود دارد که عبارت اند از خود اثر، مجموعه و تصویر)تصاویر( اثر. این استاندارد شامل 

19 عنصر است)وی. آر. ای. کور، 2014(.
فرهنگ داده ای شبکه اطالعات میراث کانادا6: استاندارد فرهنگ داده ای شبکة اطالعات 

1. CDWA Lite )Specification for an XML 

Schema for Contributing Records via the 

OAI Harvesting Protocol(

2. J. Paul Getty Trust

3. CCO)Cataloguing Cultural Objects(

4. VRA Core)Visual Resources Association 

Core(

5. METS)Metadata Encoding and Trans-

mission Standard(

6. CHIN Dictionary Data)Canadian Herit-

age Information Network Dictionary Data(
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در  مستند سازی  و  مجموعه  مدیریت  برای  توصیفی  فیلدهای  شامل  کانادا،  میراث 
موزه هاست. این استاندارد شامل 641 فیلد برای مجموعه های تاریخی، قومیت شناسی، 
نمونه های باستان شناسی، و هنرهای زیبا و تزئینی است. هر فیلد داده در این فرهنگ توسط 
برچسب فیلد، یک یادیار، یک نام، یک تعریف، قواعد ثبت، فیلدهای مرتبط، نوع داده، 
مثال ها، نظم و ترتیب و منبع توصیف می شود)خالصة فرهنگ شبکة اطالعات میراث 

کانادا، 2013، نقل در: راثی تهرانی، 1392(.
برای  تخصصی  گروه  توسط  که  است  فراداده ای  استاندارد  نوعی  میوزیومدات1: 

مستندسازی در انجمن موزه های آلمان ایجاد شده است. میوزیوم دات تعمیم استاندارد 
فراداده ای CDWA Lite برای استفاده در انواع مجموعه های مختلف، مثل تاریخ طبیعی یا 
تاریخ فرهنگی است. هدف میوزیوم دات عمل به عنوان قالب تبادل مرکزی برای اشیای 
طبقة  پنج  بر  مبتنی  میوزیوم دات  ساختار  است.  آلمان  در  موزه ها  پرتال  میان  موزه ای 

مستندسازی است)میوزیوم دات، 2007، نقل در راثی تهرانی، 1392(.
لیدو2: این استاندارد برای ارائه و استفادة فراداده ها در انواع خدمات برخط، از پایگاه 

داده مجموعة برخط یک سازمان به پرتال منابع و همچنین برای تعامل، به اشتراک گذاری، 
و اتصال داده ها در وب در نظر گرفته شده است. این استاندارد، به عنوان پایه ای برای یک 
سیستم مدیریت مجموعه مورد استفاده قرار می گیرد و یکی از ویژگی های آن حمایت 
از طیف گسترده ای از اطالعات توصیفی در مورد اشیای موزه ای است. از این استاندارد 
تاریخ  فرهنگی،  تاریخ  معماری،  هنری،  اشیای  انواع  اطالعات  توصیف  برای  می توان 
فناوری، و تاریخ طبیعی استفاده کرد. لیدو، با ارائة مجموعه ای از فراداده های توصیفی در 
قالب  هاروستینگ و پشتیبانی از محیط پرتال های چندزبانه، سازمان ها را قادر می سازد تا 
مشکل فرمت های مختلف فراداده ای برای اطالعات اشیای موجود در سیستم های مدیریت 
مجموعه و پایگاه های داده های فهرست نویسی را در گسترة ملی، منطقه ای، و بین المللی 

حل کند) آیکوم3، 2010(.

پیشینۀ پژوهش
وان4 و همکاران)2014(، در مقاله ای باعنوان »طراحی چند سطح فراداده براساس استاندارد 
هسته دابلین برای داده های موزه ای« بیان می کند که عناصر فراداده ای جنبة  حیاتی توصیف، 
مدیریت و تشریک اطالعات در موزه ها هستند. همچنین، در این مقاله توضیحات مختصر 
و کوتاهی در ارتباط با استانداردهای کلی مورد نیاز در موزه ها بیان شده است. هدف اصلی 
این مقاله طراحی فراداده ای بر پایة  هستة   دابلین کور برای موزة  چین است. طرح ذکر شده 

1. MUSEUMDAT)Harvesting Format

 for Providing Core Data from Museum 

Holdings(

2. LIDO)Lightweight Information

 Describing Objects(

3 . ICOM)International Council of 

Museums(

4. Wan
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دارای سه بخش فرادادة هسته، قوانین توسعه و فراداده ای خاص است. همچنین، فرادادة 
هسته خود از بخش هایی از قبیل شرایط، تعاریف، قوانین ثبت نام، و نمونه ای جهت شرح 
و توصیف تشکیل شده است. الزم به ذکر است فراداده های مورد نظر با توجه به ظروف 

موجود در موزة ملی چین طراحی شده اند. 
ماکریز1  و همکاران)2013(، در مقاله ای باعنوان »مدیریت فراداده و پشتیبانی متقابل برای 
موزه های تاریخ طبیعی«2 ، با اشاره به منبع غنی دانش در موزه های تاریخ طبیعی و اهمیت این 
موزه ها بیان می کند که ناکافی بودن عناصر فراداده ای مورد استفاده در این موزه ها و عدم امکان 
اتصال و همکاری بین سیستم های مدیریتی مورد استفاده در موزه های تاریخ طبیعی اروپا مانع 
دسترسی با کیفیت باال به اطالعات موجود در این موزه ها شده است. در ادامه، برای رفع 
موانع موجود، پروژة اروپای طبیعی را به عنوان یک راه حل هماهنگ جهت رفع مشکالت ذکر 
شده بیان کرده و اعالم می کنند که به منظور معماری، استقرار و ارزیابی زیرساخت های پروژة
  نام برده شده مسئوالن باید به توصیف معنایی و مدیریت اطالعات میراث فرهنگی موجود 

در این موزه ها بپردازند.
التام3 )2012( ، در مقاله ای باعنوان »شی ء موزه ای به عنوان سند: استفاده از اطالعات 
پذیرفته شدة  باکلند برای درک تجارب موزه ای«، به درک معانی اشیای موزه ای از دیدگاه 
اطالعات پرداخته است. در این مقاله، قوانین اطالعاتی موزة باکلند به عنوان سندی برای 
نشانه شناختی اشیای موزه ای مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این مقاله ایجاد یک 
دیدگاه جدید برای درک اشیای موزه ای و پذیرش مطالعة  این اشیا به عنوان شکل  دیگری 
از اسناد است. نتایج حاصل از این پژوهش به شکل یک مدل برای درک اطالعات اشیای 
موزه ای به عنوان یک سند ارائه شده است. در این پژوهش، موزه به عنوان یک سیستم 
اطالعاتی و شی ء موزه ای به عنوان یک سند در نظر گرفته شده است. همچنین، استفاده های 
چندبعدی از مفهوم اطالعات و عواقب نشانه شناختی اشیای موزه ای قابل مشاهده است. 
در این مقاله، سند، چشم انداز گسترده تری دارد و در این مفهوم فراگیر، سند یک مفهوم 

نظری و وحدت بخش ها، موزه ها، کتابخانه ها، و آرشیوهاست.
بهزادی)1393( ، در پایان نامة  خود به کمک مطالعة  تطبیقی و روش پیمایش توصیفی 
به شناسایی عناصر مشترک و پر کاربرد استانداردهای فراداده ای عکس و تعیین عناصر 
مناسب برای آرشیو عکس خبری پرداخته است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که دو 
استاندارد IPTC و NISOZ39.87 به علت بیشترین پوشش عناصر فراداده ای برای حضور در 
آرشیو عکس خبری مناسب هستند. در پایان پژوهش، 165 عنصر فراداده ای بر اساس نظر 

متخصصان برای سازماندهی اطالعات عکس خبری ارائه شد.

1. Makris

2. Natural History Museums )NHMs(

3. Latham
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راثی تهرانی)1392( ، در پایان نامة خود به بررسی استانداردهای موجود در زمینة 
 اشیای موزه ای پرداخته است. در این پژوهش، به کمک مطالعة  کتابخانه ای استانداردهای 
فراداده ای برای اشیای موزه ای در ایران شناسایی شدند. یافته های پژوهش نشان داد که 
تعداد عناصر غیرمشترک بین استانداردهای فراداده ای موزه ای بیشتر از عناصر مشترک 
است. در این پژوهش، میزان اهمیت عناصر فراداده ای بر اساس طیف لیکرت و با استفاده 
از پرسشنامة  محقق ساخته سنجیده شد. در پایان پژوهش، محقق 610 عنصر فراداده ای را 

از مجموعة 818 عنصر برای سازماندهی اطالعات اشیای موزه ای پیشنهاد داد.

هدف و طرح پژوهش
 هدف کلی پژوهش حاضر بررسی عناصر استانداردهای فراداده ای موزه ای و ارائة عناصر 
مناسب جهت کاربرد در سازماندهی و مستندسازی اطالعات فرش در موزه هاست. به همین 
دلیل، در پژوهش حاضر از روش  مشاهدة سندی برای بررسی و شناسایی استانداردهای 
فراداده ای موزه  ای جهت انتخاب عناصر مناسب برای سازماندهی فرش در موزه  ها استفاده 

شده است.

پرسش پژوهش
 پرسش اصلی پژوهش حاضر به شرح زیر است:

کدام یک از عناصر موجود در استانداردهای فراداده ای موزه ای برای سازماندهی و مستندسازی 
فرش به عنوان یک شی ء موزه ای مناسب است؟

پاسخ به این پرسش در سه مرحله انجام شد. در مرحلة نخست، پس از مطالعه و 
بررسی عناصر استانداردهای فراداده ای موزه ای، از بین 818 عنصر موجود در عناصر 
استانداردهای فراداده ای موزه ای 470 عنصر برای سازماندهی و مستندسازی فرش در 

موزه ها مناسب تشخیص داده شد.
در مرحلة دوم،  به دلیل همپوشانی معنایی بعضی عناصر با یکدیگر، عناصر انتخاب 
شده در مرحلة نخست با توجه به ویژگی های فرش های موزه ای مورد بررسی دوباره قرار 
گرفت. سپس عناصر مناسب تر و عناصری که دامنة معنایی گسترده تری داشتند و همچنین 
عناصری که با سایر عناصر همپوشانی معنایی نداشتند، انتخاب شدند. در این مرحله، از 

بین 470 عنصر انتخاب شده در مرحلة نخست 250 عنصر انتخاب شدند.
در ادامه، به دلیل آنکه استانداردهای فراداده ای موزه  ای مورد مطالعه برای تمام اشیای/ 
موزه ای تنظیم شده  اند و به شیء موزه  ای خاصی تعلق ندارند، برای ایجاد هماهنگی بیشتر 
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بین عناصر انتخاب شده و ویژگی های فرش، برخی عناصر انتخاب شده در مرحلة دوم 
متناسب با ویژگی  ها و ماهیت فرش به عنوان یک شی ء موزه  ای تغییر داده شدند. برای مثال، 
به جای واژة »شی ء« از واژة»فرش« و به جای واژه های »هنرمند و سازنده« از واژة »بافنده« 
استفاده شد. الزم به ذکر است که تغییرات ایجاد شده با هدف هماهنگی بیشتر بین عناصر 
استانداردهای فراداده ای و ویژگی های فرش انجام گرفت و هیچ تغییری در مفاهیم عناصر 
انتخاب شده، به وجود نیامد. همچنین، به دلیل تعداد زیاد عناصر و اشتراک معانی برخی از 
آنها با یکدیگر برخی عناصر با هم ترکیب شده و به جای آنها از یک عنصر استفاده شد 
که دربردارندة مفهوم سایر عناصر است. سپس، به منظور یکپارچه سازی و سهولت کاربرد 
عناصر انتخاب شده برای سازماندهی اطالعات فرش های موزه  ای و همچنین با توجه به 
اینکه تمامی استانداردهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر عناصر خود را در گروه  های 
مختلفی تقسیم  بندی کرده اند، تمامی عناصر پیشنهاد شده برای سازماندهی اطالعات مربوط 
به فرش در پژوهش حاضر از لحاظ معنایی و کاربردی به 31 گروه فرعی تقسیم شد. 
همچنین، باتوجه به کاربرد عناصر انتخاب شده و گروه بندی عناصر در استاندارد اسپکترم 
و وی. آر. ای. کور، در مرحلة بعد عناصر به دو گروه کلی توصیفی و مدیریتی تقسیم شد. در 
جدول1 آمده هریک از این عناصر به همراه استاندارد مربوط به عنصر مورد نظر، فراوانی 

هر عنصر و گروه بندی عناصر ذکر شده است.
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Controlled Subject*1                  )موضوع کنرتل شده(

Iconographic Meaning*1                   )معنای منادها(

ت
مرم

Object State********8                               )وضعیت کلی اثر(

Conservation Material*1       )مواد حفاظت و مرمت(

Conservation Method*1       )روش حفاظت و مرمت(

Conservation Note*1       )یادداشت حفاظت و مرمت(

Conservation File Number

1*)شامرۀ پروندۀ حفاظت و مرمت(

Conservator**2                                      )مرمت کننده(

Recall Date*1       )تاریخ یادآوری مرحلۀ بعدی مرمت(

Treatment Place*1                 )محل رسیدگی/ مرمت(

Conservation Treatment Priority

1*)اولویت های رسیدگی/ مرمت(
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ج

فی
صی

تو

ت
مرم

Environmental Condition Note

1*)یادداشت رشایط محیطی حفاظت/ مرمت(

Initial Condition Date*1           )تاریخ وضعیت اولیه(

Current Condition***3                           )رشایط فعلی(

Current Condition Date***3          )تاریخ رشایط فعلی(

شا
من

Originating Continent*1                        )اقلیم منشا(

Originating Country*1                         )کشور منشأ(

Carpet Weave Place*1                 )محل بافت فرش(

ده
ازن

/ س
ند

رنم
ه

Weaver Name*1                                     )نام بافنده(

Designer Name*1                                    )نام طراح(

Weaver/ Designer School/ Style

1*)سبک/ مکتب بافنده/ طراح(

Carpet Weave Note*1             )یادداشت بافت فرش(

Object Weave Reason*1               )دلیل بافت فرش(

Weaver/ Designer Remarks

1*)مالحظات بافنده/ طراح(

Weaver/ Designer Flourished 

1*)سال رشوع کار بافنده/ طراح(

Weaver/ Designer Birth Date

1*)تاریخ تولد بافنده/ طراح(

Weaver/ Designer Death Date

1*)تاریخ وفات بافنده/ طراح(

Weaver/ Designer Birth Country

1*)کشور تولد بافنده/ طراح(

Weaver/ Designer Birth Province/ Territory/ State

1*)ایالت/ منطقه تولد بافنده/ طراح(

Weaver/ Designer Death City/ Town/ Municipality

1*)شهر/ شهرستان تولد بافنده/ طراح(

Weaver/ Designer Biography

1*)زندگی نامه بافنده/ طراح(

Weaver/ Designer Citizenship

1*)محل سکونت بافنده(

Weaver/ Designer Sex*1        )جنسیت بافنده/ طراح(
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تو

ده
ازن

/ س
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رنم
ه

Weaver/ Designer Other Names*1)نام های دیگر بافنده/ طراح(

Manufacturer Brand Names*1)نام های مارک سازنده( 

Manufacturer Address                  )آدرس سازنده(

تی
یری

مد

سی
زر

با

Examination Type*1                          )نوع بازرسی(

Examination Agent*1                       )مأمور بازرسی(

Examination Place*1                        )مکان بازرسی(

Condition/ Examination Description*1)توصیف رشایط بازرسی(

Condition Check/ Assessment Note

1*)یادداشت بررسی/ رشایط بازرسی(

Next Condition Check/ Assessment Date

1*)تاریخ بررسی/ رشایط بازرسی(

ت
کی

مال

Carpet Status***3         )وضعیت فرش}اصلی، کپی و..{(

Institution Name**2                               )نام مؤسسه(

Responsible Department/ Section*1)واحد مسئول در موسسه(

Organization’s Group*1      )گروه وابستگی سازمانی(

Original Owner Name*1                )نام مالک اصلی(

Original Owner Address*1        )آدرس مالک اصلی(

Current owner Name*1                   )نام مالک فعلی(

Current Owner Address*1          )آدرس مالک فعلی(

Other Previous Owners Names*1  )نام مالکان قبلی(

Other Previous Owners Remarks*1)مالحظات مربوط به مالکان قبلی(

Owner’s Credit Line*1                      )اعتبار مالکیت(

Ownership Dates**2                     )تاریخ های مالکیت(      

Ownership Exchange Method  *1)روش انتقال مالکیت(

Gift Agreement Date*1                 )تاریخ قبول اهدا(

Ownership Exchange Price*1  )قیمت انتقال مالکیت(

Ownership Place**2)مکان مالکیت(                         

Ownership Exchange Note   *1)یادداشت انتقال مالکیت(
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Merchant/ Establishment/ Distributor Name

1*)نام تاجر/ مؤسسه/ توزیع کننده(

Merchant/ Establishment/ Distributor Address

1*)آدرس تاجر/ مؤسسه/ توزیع کننده(

Merchant/ Establishment/ Distributor Liquidation Date

1*)تاریخ تسویه تاجر/ مؤسسه/ توزیع کننده(

Merchant/ Establishment Distributor Remarks

1*)مالحظات تاجر/ موسسه/ توزیع کننده(

سی
سرت

/ د
ری

آو
هم 

فرا

Acquisition Date***3                      )تاریخ فراهم آوری(

Acquisition Method**2                 )روش فراهم آوری(

Acquisition Funding Source**2)منبع تأمین فراهم آوری(

Acquisition Funding**2                )هزینۀ فراهم آوری(

Acquisition Funding Source Provisos

1*)رشایط منبع تأمین فراهم آوری(

Acquisition Reason*1                   )دلیل فراهم آوری(

Acquisition Note*1                 )یادداشت فراهم آوری(

Acquisition Authorizer*1       )کارشناس فراهم آوری(

Accession Date*1                           )تاریخ دسرتسی(

Original Object Purchase Price*1)قیمت خرید فرش} منونه{ اصل(

Original Object Purchase Price Denomination

1*)واحد پول قیمت خرید فرش}منونه{ اصل(

Access Category*1                          )گروه دسرتسی(

Access Category Note*1     )یادداشت گروه دسرتسی(

ان
مک

Collection Date*1               )تاریخ  ورود به مجموعه (

Custody/ Repository Location**2)مکان نگهداری/ مخزن(

Current Location***3                              )مکان فعلی(

Current Location Fitness*1        )تناسب مکان فعلی(

Current Location Note*1         )یادداشت مکان فعلی(

Permanent Location Site*1          )محل مکان دامئی(

Location Access Note*1 )یادداشت دسرتسی به مکان(

Location Condition Note*1  )یادداشت رشایط مکانی(
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Location Condition Note Date

1*)تاریخ ثبت یادداشت رشایط مکانی(

Date of Delivery to Site Maintenance

1*)تاریخ تحویل به محل نگهداری(

فی
صی

تو

ف
کش

ل 
مح

Site Researcher Name*1    )نام کاوشگر محل کشف(

    Site Access

1* )جزئیات دسرتسسی فیزیکی به محل کشف(

Site Culture*1                           )فرهنگ محل کشف(

Site Features*1                   )خصوصیات محل کشف(

ط
رتب

ر م
آثا

Related Work**2                                    )آثار مرتبط(

Link Related Work**2                   )پیوند آثار مرتبط( 

Work Broader Context*1           )محتوای عام تر آثار(

Related Work Relationship Type**2)نوع ارتباط آثار مرتبط(

Location of Related Work**2         )مکان آثار مرتبط(

Link Related Resource**2             )پیوند منابع مرتبط(

یر
صو

س/ ت
عک

Photograph Number*1           )شامرۀ عکس}فرش{(

Photograph Type*1                    )نوع عکس}فرش{(

Photograph Negative Number*1)شامرۀ نگاتیو عکس(

Photograph Dates*1                      )تاریخ های عکس(

Transparency Number*1                  )درجۀ شفافیت(

Image Details*1                              )جزئیات عکس(

Image Full/ Thumbnail  Size URL

1*)یو آر ال عکس در سایز بزرگ/ کوچک(

Digital Image Number*1       )شامرۀ عکس رقمی(

Digital Image Formats*1       )فرمت عکس دیجیتالی(

Image Color*1                                     )رنگ عکس(

Image Measurements*1                     )اابعاد عکس(

Image Repository*1                           )مخزن عکس(

Image Repository Numbers*1   )شامره های مخزن عکس(

Microfiche Number*1                 )شامرۀ میکروفیش(
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سی
نوی

ت 
رس

فه

Cataloguer Name*1                     )نام فهرست نویس(

Registrar Name*1                              )نام ثبت کننده(

Cataloging Institution*1       )مؤسسۀ فهرست نویسی(

Collection Reason*1                 )دلیل مجموعه سازی(

Collection Method*1                    )شیوۀ مجموعه سازی(

Errors in Documentation*1   )اشتباهات مستندسازی(

Recording Date**2                                 )تاریخ ثبت(

Record Type****4                                     )نوع رکورد(

Unit of Information Added*1)واحد اطالعاتی اضافه شده(

مه
بی

Indemnity Confirmation Date*1)تاریخ تایید ضامنت(

Indemnity Note*1                        )یادداشت ضامنت(

Insurance Policy Number**2            )شامرۀ بیمه نامه(

Insurance Renewal Date*1          )تاریخ متدید بیمه(

Insurer**2                                                 )بیمه کننده( 

Valuer*1                                               )ارزش گذار(

Carpet Valuation*1                             )ارزش فرش(

Carpet Valuation Date*1   )تاریخ قیمت گذاری فرش(

حا
ام

Disposal New Carpet Number*1)شامرۀ جدید فرش امحا شده(

Disposal Date**2                                   )تاریخ امحا(

Disposal Method**2                                )شیوۀ امحا(

Disposal Note*1                               )یادداشت امحا(

Disposal Price*1                                   )قیمت امحا(

Disposal Proposed Recipient*1)دریافت کننده امحا پیشنهاد شده(

Disposal Provisos*1                            )رشایط امحا(

Disposal Reason*1                               )دالیل امحا(

ت
مان

ا

Loan Purpose*1                                  )هدف امانت(

Lender*1                                              )امانت دهنده(

Lender’s Authorizer*1  )شخص تأیید کننده امانت دهنده(

 
ادامۀ جدول  1

استانداردهای فراداده ای مناسب برای 
سازماندهی فرش

زویا آبام |  لیال درویشی 
 معصومه کربال آقایی کامران 



159
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ 97

استانداردهای فراداده ای مناسب برای سازماندهی فرش

لی
اص

وه 
گر

عی
 فر

وه
نام استانداردهاگر

Spنام عنارص
ec

tru
m

Li
do

M
us

eu
m

 d
at

CD
W

A

CD
W

A 
Li

te

VR
A 

Co
re

CC
O

CI
D

O
C

CH
IN

مع
ج

تی
یری

مد

ت
مان

ا

Loan Number*1                                 )شامرۀ امانت(

Loan Itinerary*1                            )برنامۀ سفرامانت(

Loan Policy or Rider Number *1)شامرۀ گذرنامه/ بیمه نامۀ امانت(

Loan in contact*1                     )مخاطب امانت گیری(

Loan in conditions*1                         )رشایط امانت(

Loan in Note*1                               )یادداشت امانت(

Loan Return Date*1               )تاریخ بازگشت امانت(

Borrower*1                                         )امانت گیرنده(

Loaned Carpet Status*1)وضعیت فرش امانت داده شده(

Loan Transport Insurance Company Name

1*)نام رشکت بیمۀ حمل و نقل امانت(

Loan Coverage Amount*1 )مقدار پوشش بیمۀ امانت(

Loan Shipping/ Waybill Number, Incoming

1*)شامرۀ حمل امانت/ بارنامۀ امانت/ ورود(

Shipping Department*1       )بخش حمل کنندۀ امانت(

Loan Container Number*1      )شامرۀ محفظۀ امانت( 

Loan Container Position*1    )موقعیت محفظۀ امانت(

Loan Shipping/ Waybill Number, Outgoing

1*)شامره حمل امانت/ بارنامه امانت/ خروج(

Shipper*1                                              )حمل کننده(

Export Date*1                                    )تاریخ خروج(

Import Date*1                                      )تاریخ ورود(

Entry Note*1                                   )یادداشت ورود(

Exit Note*1                                   )یادداشت خروج(

Exit Destination*1                             )مقصد خروج(

دن
دش

قو
/ م

دن
دی

ب 
سی

Loss/ Damage Date*1  )تاریخ آسیب دیدن/ مفقودشدن(آ

Loss/ Damage Note*1)یادداشت آسیب دیدن/ مفقودشدن(

Loss/ Damage Reporter*1)گزارشگر آسیب دیدن/ مفقودشدن(
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منا

Exhibition Title***3                          )عنوان منایشگاه(

Exhibition Sponsor Name**2 )نام حامی منایشگاه(  

Exhibition Starting/ Ending Date

2**)تاریخ رشوع/ پایان منایشگاه(

Exhibition Location Address*1)آدرس محل منایشگاه( 

Exhibition Curator*1        )موزه دار متصدی منایشگاه(

Exhibition/ Loan Description*1)رشح منایشگاه/ امانت(

Exhibition Carpet Number*1)شامرۀ فرش در منایشگاه(

ش
وه

پژ

Research/ Use of Carpet Date

1*)تاریخ پژوهش/ استفاده از فرش(

Researcher/ User*1             )پژوهشگ ر/ استفاده کننده(

Research/ Use of Carpet Method

1*)روش پژوهش/ استفاده از فرش(

Research/ Use of Carpet Note

1*)یادداشت پژوهش/ استفاده از فرش(

Research/ Use of Carpet Result

1*)نتایج پژوهش/ استفاده از فرش(

ها
اد

نه
یش

پ

Display Recommendations*1     )پیشنهادهای منایش(

Handling Recommendations*1)پیشنهادهای حمل و نقل(

Packing Recommendations*1 )پیشنهادهای بسته بندی(

Security Recommendations*1      )پیشنهادهای امنیتی(

Special Requirement*1                  )ملزومات خاص(

زها
جو

ن/ م
وانی

ق

Legal/ License Requirements Held

1*)قوانین و مجوزهای موردنیاز(

Legal/ License Requirements Held Begin Date

1*)تاریخ رشوع قوانین و مجوزهای مورد نیاز(

Legal/ License Requirements Held End Date

1*)تاریخ پایان قوانین و مجوزهای مورد نیاز(

Legal/ License Requirements Held Number

1*)شامرۀ قوانین و مجوزهای مورد نیاز(

Legal/ License Requirements Held Renewal Date

1*)تاریخ متدید قوانین و مجوز های موردنیاز(
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با توجه به جدول ارائه شده، از بین 250 عنصر انتخاب شده از استانداردها، با در نظر 
گرفتن عناصر مشترک، 105 عنصر از استاندارد اسپکتروم، 13 عنصر از استاندارد لیدو، 
13 عنصر از استاندارد میوزیوم دات، 43 عنصر از استاندارد سی. دی. دبلیو. اِی.، 13 عنصر 
از سی. دی. دبلیو. اِی. الیت، 6 عنصر از استاندارد وی. آر. ای. کور، 13 عنصر از استاندارد 
سی.سی. اُ، 24 عنصر از استاندارد سی داک، و 117 عنصر از استاندارد دیکشنری داده های 
سی.اچ. اِی. ان. به دست آمده است. با توجه به تعداد عناصر موجود در هریک از استانداردها 
و حجم بسیار باالی عناصر موجود در دو استاندارد سی. اچ. اِی .ان. و اسپکتروم، بیشتر 
عناصر انتخاب شده به ویژه در گروه مدیریتی از این دو استاندارد هستند. از طرفی، برخی 
استانداردها، به دلیل تعداد کمتر عناصر یا به دلیل برخورداری از برخی ویژگی ها، از عناصر 
مناسب کمتری برای قرار گرفتن در سیاهة عناصر برای سازماندهی فرش برخوردار بودند. 
به عنوان مثال، در استاندارد فراداده ای وی. آر. ای. کور.، که استانداردی برای منابع دیداری 
و تصاویر مربوط به آنهاست، تعداد عناصر مناسب برای سازماندهی اطالعات فرش های 

موزه ای نسبت به سایر استانداردها کمتر است.
از بین 250 عنصر جدول پژوهش، 129 عنصر در گروه اصلی توصیفی و 17 زیر گروه 
فرعی تاریخ، رنگ، طبقه بندی، مرمت، ابعاد، کتیبه/ عالمت، طرح، مواد سازنده، سبک/ 
فن، توضیحات ظاهری، نام/عنوان، سبک/ فرهنگ، منشأ، هنرمند، محل کشف، آثار مرتبط 
و تصویر قرار می گیرد. همچنین، 121 عنصر در گروه اصلی مدیریتی و14 زیر گروه 
به فرش، مکان  بازرسی، فراهم آوری، شماره های اختصاص داده شده  فرعی مالکیت، 
فرش، فهرست نویسی، بیمه، امانت، مفقود شدن/ آسیب دیدن، امحا، نمایشگاه، پژوهش، 
پیشنهادها و قوانین و مجوز ها قرار می گیرد. در بخش عناصر توصیفی، بیشتر عناصر در 
گروه های فرعی هنرمند، تصویر، مرمت و کتیبه عناصر بیشتری جای گرفته اند. این یافته ها 
نشان دهندة اهمیت این مباحث در توصیف اطالعات اشیای موزه ای است. بیشتر عناصر 
بخش مدیریتی در گروه های فرعی مالکیت و امانت قرار دارند. درواقع، مفاهیم مربوط به 

این گروه های فرعی در مدیریت اطالعات اشیای موزه ای حائز اهمیت است.
با توجه به یافته ها، فراوانی عناصر نشان می دهد که گروه توصیفی نسبت به گروه 
مدیریتی از عناصر بیشتری برخوردار هستند. همچنین از بین 54 عنصر مشترک، 33 عنصر 
به گروه توصیفی تعلق دارد. از جمله دالیل احتمالی آن می تواند مشترک بودن برخی 
ویژگی های توصیفی اشیای موزه ای از جمله فرش های موزه ای با یکدیگر باشد. همچنین، 
با توجه به کاربرد تعریف شده برای هریک از استانداردها، تعداد عناصر توصیفی و مدیریتی 
موجود در هر یک از آن ها و این که بسیاری از عناصر مدیریتی از دو استاندارد اسپکتروم 
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و سی. اچ. اِی. ان. انتخاب شده اند می توان نتیجه گرفت که تدوین کنندگان استانداردهای 
فراداده ای بر روی عناصر توصیفی و توصیف اطالعات اشیای موزه ای بیشتر از عناصر 
مدیریتی و مدیریت این اطالعات در موزه ها تأکید داشته اند. از بین عناصر انتخاب شده، 
عناصر نوع اثر، وضعیت کلی اثر، سبک/ دوره، طبقه بندی، سبک/تکنیک و فرهنگ نسبت 
به سایر عناصر بیشترین فراوانی را داشتند. این عامل نشان دهندة اهمیت باال و کاربرد بیشتر 
این عناصر توصیفی در سازماندهی اطالعات توصیفی اشیای موزه ای از جمله فرش های 

موجود در موزه هاست.
همچنین، با در نظر گرفتن عناصر موجود در گروه توصیفی، مدیریتی و ویژگی های 
فرش های موزه ای می توان نتیجه گرفت که استانداردهای فراداده ای در گروه مدیریتی در 
زمینة مالکیت، امانت، بیمه و در گروه توصیفی در زمینه های هنرمند، مرمت و تصاویر دارای 
عناصر کافی و مناسب برای سازماندهی اطالعات فرش های موزه ای هستند. اما عناصر کافی 
و مناسب برای سازماندهی اطالعات مربوط به طرح، رنگ، و تکنیک بافت فرش در گروه 
توصیفی ندارند. درنتیجه، می توان گفت اگرچه استانداردهای فراداده ای بر مباحث توصیفی 
نسبت به مباحث مدیریتی تأکید بیشتری دارند؛ دارای عناصر توصیفی کامل و کافی برای 
سازماندهی اطالعات فرش های موزه ای نیستند و الزم است بر اساس ویژگی های فرش 
به عنوان یک شیء موزه ای، مطالعه و تحلیل متون مرتبط و نظرخواهی از متخصصان عناصر 

دیگری به این سیاهه اضافه شود که خود مستلزم پژوهش های مکمل بیشتری است.
با مشاهده عناصر انتخاب شده و در نظر گرفتن عناصری که فقط در یک استاندارد 
ارائه شده اند، مشخص می شود که برخی استانداردها به موضوع هایی توجه کرده اند که سایر 
استانداردها اصاًل یا کمتر آنها را مورد توجه قرار داده اند. برای مثال، استاندارد اسپکتروم به 
عناصر مربوط به بخش کتیبة فرش و همچنین قوانین مورد نیاز نگهداری فرش به خوبی 
توجه کرده است در حالی که سایر استانداردها به این مفاهیم کم توجه بوده اند. همینطور 
استاندارد دیکشنری داده های سی. اچ. اِی. ان. مفاهیم مربوط به هنرمند و امانت را به خوبی 
پوشش داده است، در حالی که سایر استانداردها به این مفاهیم توجه کمتری کرده اند. با 
مشاهدة فراوانی عناصر در جدول، مشخص می شود که از بین 250 عنصر انتخاب شده، 
196 عنصر فقط در یک استاندارد، 29 عنصر در 2 استاندارد، 12 عنصر در 3 استاندارد، 
3 عنصر در 4 استاندارد، 4 عنصر در 5 استاندارد، 3 عنصر در 6 استاندارد، 1 عنصر در 7 
استاندارد، و 2 عنصر در 8 استاندارد آمده است. همچنین، هیچ کدام از عناصر انتخاب شده 
در هر 9 استاندارد نیامده اند. در واقع، از بین 250 عنصر فقط 54 عنصر مشترک وجود دارد 
که این اشتراک بین 8 تا دو استاندارد است. با در نظر گرفتن اینکه تعداد عناصر غیرمشترک 
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بیشتر از عناصر مشترک است، می توان نتیجه گرفت که استانداردهای فراداده ای هم پوشانی 
کمتری با یکدیگر دارند و برای دستیابی به مجموعة عناصر مناسب برای سازماندهی فرش 

نیاز به مطالعة تمامی عناصر موجود در استانداردهاست.
   با توجه به تعداد عناصر انتخاب شده از هر استاندارد، نوع گروه بندی عناصر در 
استانداردها و ویژگی های فرش می توان گفت که دو استاندارد اسپکتروم و دیکشنری 
مناسب  عناصر  دارای  فراداده ای  استانداردهای  سایر  به  نسبت  سی. اچ. اِی. ان.  داده های 

بیشتری برای سازماندهی اطالعات فرش های موزه ای هستند. 

بحث و نتیجه گیری
مشابه با پژوهش التام)2012(، در این پژوهش نیز فرش های موزه ای به عنوان اسناد)اشیا( 

دارای اطالعات ارزشمند در نظر گرفته شدند.
که  بهزادی)1393(  و  وان)2014(  توسط  گرفته  انجام  پژوهش های  با  مشابه  همچنین، 
استانداردهای فراداده ای در ارتباط با یک شی ء اطالعاتی خاص مورد مطالعه و بررسی 
قرار دادند، در این پژوهش نیز استانداردهای فراداده ای در ارتباط با فرش های موزه ای 

به عنوان یک شی ء اطالعاتی، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند.
 همانند یافته های پژوهش راثی تهرانی)1392(، مبنی بر عدم کارآیی هریک از استانداردهای 
فراداده ای در سازماندهی یک شی ء موزه ای خاص، یافته های پژوهش حاضر نیز نشان داد 
که هیچ یک از استانداردهای فراداده ای به تنهایی نمی توانند پاسخگوی مناسبی برای سازماندهی 
اطالعات مربوط به فرش باشند. در پژوهش حاضر، تعداد 250 عنصر از مجموعة 818 عنصر، 
9 استاندارد فراداده ای از طریق مطالعه و تحلیل انتخاب شد تا عناصر مورد نیاز برای توصیف و 

مدیریت اطالعات فرش های موزه ای شناسایی و تعیین شود. 
عناصر ارائه شده در پژوهش حاضر، با توجه به کاربرد فراداده ها)محمدی، 1386(، 
می توانند نقش مؤثری در سازماندهی اطالعات فرش های موزه ای، تسهیل ذخیره سازی این 
اطالعات، کمک به دسترسی و بازیابی اطالعات دقیق در زمینة فرش های موزه ای، تعیین 
صحت اطالعات فرش های موزه ای و تسهیل اشاعة این اطالعات، ایجاد زمینة مناسب به-
منظور انجام پژوهش هایی در ارتباط با فرش های موزه ای، امکان برقراری ارتباط و تبادل 
اطالعات بین موزه های مختلف و مانند آن داشته باشند. همچنین، در صورت بروز حوادثی 
مانند مفقود شدن شی ء)فرش(، بروز بالیای طبیعی، آتش سوزی، و مانند آن، سازماندهی 
اطالعات مربوط به فرش با استفاده از عناصر پیشنهاد شده در این پژوهش می تواند نقش 

مهمی در حفظ و صیانت از فرش های موزه ای و اطالعات آنها ایفا کند. 
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از طرف دیگر، گروه بندی عناصر پیشنهاد شده در 31 گروه فرعی و 2 گروه اصلی 
تأثیر و اهمیت فراوانی در یکپارچه سازی و انسجام سازماندهی اطالعات فرش های موزه ای 

و تسهیل دسترسی و مدیریت اطالعات مربوط به فرش های موزه ای دارد.
همچنین، کاربرد این عناصر در تهیة شناسنامة عمومی و تخصصی فرش های موزه ای 
می تواند عامل تأثیرگذاری در تدوین شناسنامه های یکدست برای فرش های موزه ای و 

استاندارد کردن آنها و مستندنگاری یکپارچة فرش های موزه ای باشد. 

پیشنهادهای پژوهش
1. به کارگیری عناصر پیشنهاد شده در تدوین نرم افزارها و پایگاه های اطالعاتی بر خط  برای 

فرش های موزه ای.
2. استفاده از عناصر مدیریتی برای تصمیم گیری فرآیندهای مربوط به فرش در موزه ها.

3. بررسی عناصر ارائه شده در این پژوهش برای طراحی استانداردهایی جهت سازماندهی 
و مستندسازی سایر اشیا بافته شده به خصوص سایر اقالم فرش مانند گلیم، جاجیم، 

گبه و مانند آن.
4. استفاده از عناصر پیشنهاد شده برای مستندنگاری و تهیة شناسنامه فرش های موزه ای.
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