
هدف: پژوهش حارض، با هدف بررسی استانداردهای فراداده ای موجود 
در زمینۀ اشیای موزه ای و ارائۀ عنارص پیشنهادی جهت استاندارد فراداده ای 

اشیای موزه ای در ایران انجام شد. 

روش/ رویکرد پژوهش: روش این پژوهش تطبیقی با رویکرد کمی 
است. در این پژوهش، با استفاده از مطالعۀ کتابخانه ای، استانداردهای 

فراداده ای موجود برای اشیای موزه ای شناسایی شد و برای مشخص کردن 

عنارص مشرتک و غیرمشرتک آنها، مقایسۀ تطبیقی انجام گرفت. در مرحلۀ 

بعدی پژوهش، با استفاده از پرسشنامۀ محقق ساخته، میزان اهمیت عنارص 

فراداده ای براساس طیف لیکرت سنجیده شد. در این پژوهش 30 نفر از 

متخصصان موزه به عنوان جامعۀ آماری انتخاب شدند.

یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان داد از نظر این متخصصان، 
از بین کلیۀ عنارص فراداده ای شناخته شدۀ موزه ای، 230عنرص فراداده ای 

دارای اهمیت درسطح بسیار زیاد و زیاد هستند.

فراداده ای  استانداردهای  بین  در  که  داد  نشان  یافته ها  نتیجه گیری: 
شناسایی شده، 96 عنرص، در بین 2 تا 9 استاندارد فراداده ای اشیای موزه ای 

مشرتک است. از طرفی، بیش از 70 درصد عنارص این استانداردها از نظر 

متخصصان موزه ای مهم و موردنیاز موزه های داخل کشور تلقی شده اند.

ڪلیدواژه ها 

فراداده ها، استانداردها، موزه، اشیای موزه ای 
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1. کارشناس ارشد علم اطالعات و 

دانش شناسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

)نویسندۂ مسئول(

 Taherehrasi@yahoo.com

2.  استاد علم اطالعات و دانش شناسی

 دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

 serezai@alzahra.ac.ir 

6. دانشيارعلم اطالعات و دانش شناسی 

دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

 hkiani2000@alzahra.ac.ir

استانداردهای فراداده ای اشيای موزه ای و ارائۀ 
مهم ترین عنارص فراداده ای موزه ای از نظر 

متخصصان موزه در ايران

مقدمه
موزه ها، با در اختیار داشتن اشیاي با ارزش فرهنگي و تاريخي، که گنجینه های تجارب و 
جلوه گاه فرهنگ ملی، هنر، صنعت، و اعتقادات و باورهای اقوام گذشته هستند، وظیفة 
مهمي در نگهداری و دسترس پذيری اين آثار دارند. امروزه، موزه ها، عالوه بر گردآوری، 
تعیین هويت، نگهداری و عرضة آثار، در جهت امور آموزشی و مطالعاتی و پژوهشی نیز 
گام هايی برداشته اند. تبادل اطالعات، امری است که نمی توان به راحتی از کنار آن عبورکرد. 
ايجاد شبکه های اطالعاتی برای ارتباط میان موزه هاي داخل و خارج از کشور و تسهیل 

ارتباطات گستردة آحاد جوامع انسانی در سراسر دنیا، با اين شبکه ها امکان پذير می شود.
در شرايطي که موزه ها نیز همگام با ساير سازمان ها و مراکز اطالع رسانی اقدام به رقمي 
کردن اطالعات خود کرده اند، با مفهوم ديگري از معرفي و نمايش روبه رو شده اند)منصورزاده، 
1378(. فضای فیزيکی موزه ها قابلیت های مناسبی برای حس فضايی و لمس گذر تاريخ 
فراهم می کنند. اما محدوديت های فیزيکی موجب نوعی فاصله میان نوع بشر با تاريخ خود 
در هر نقطة جهان می شود. انسان امروزی، با تکیه بر فناوری های جديد ارتباطات و اطالعات 
می تواند تا حدود زيادی اين محدوديت ها را از میان برداشته و تاريخ خود را در هر کجای 
اين جهان فیزيکی مشاهده کند)عاملی، 1388(. انتقال و تبادل اطالعات، هم در سطح ملي و 
هم در سطح بین المللی، نیازمند سازماندهی و يکپارچه سازي اطالعات با  شیوة مناسب است. 
بدون سازماندهي مناسب و بهینة اطالعات، بازيابي اطالعات به صورت کامل و دقیق صورت 
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نمی گیرد. سازماندهي اطالعات در محیط های مختلف بايد به گونه ای باشد که اطالعات 
براي رسیدن به اهداف مختلف قابل بازيابي باشند)رنجبر،1388،ص139(. موزه ها در محیط 
رقمي براي سازماندهي، بازيابي، و اشاعة اطالعات همچون محیط سنتي، نیاز به نمايه سازي، 
توصیف، حفاظت، و مديريت دارند که اين امر در محیط رقمي به کمک فراداده ها صورت 
مي گیرد و فراداده ها به سبب ويژگی ها و کارکردهايي که دارند ارکان اصلي هر محیط رقمي 
محسوب می شوند. نکتة قابل توجه در به کارگیری فراداده ها اين است که فراداده را افراد، 
بنا به اهداف يا نقش خاص تهیه مي کنند. موجوديت، تعیین کنندة نوع فراداده نیست؛ بلکه 
نیازها، فناوری ها، و منابع دسترس پذير براي سازمان و اهداف افرادي که فراداده را ايجاد و 
از آن استفاده مي کنند، نوع فراداده را تعیین مي کند)منصوری،1388،ص 162(. انواع مختلفی 
از استانداردهای فراداده ای برای استفادة موزه ها وجود دارد. استانداردهای فراداده ای موزه ای 

مي تواند در يکپارچگي اطالعات سازماندهي شده کمک نمايد. 
 استانداردهای فراداده ای هدف های زير را دنبال می کنند:

•  افزايش اطالعات بازيابی)به ويژه بازيابی خودکار(،
•  افزايش سازگاری در داخل و بین پايگاه داده ها،

•  تضمین ثبت و ضبط اطالعات مهم،
•  باالبردن امنیت مجموعه ها،

•  اعتبار بخشیدن به مجموعه های موزه،
•  قابلیت اشتراک گذاری و استفاده از مجموعه و دانش آن،

•  تسهیل تبادل اطالعات بین پايگاه های داده ها، و
•  تسهیل انتقال داده ها به نظام های جديد)مقدمه ای بر استانداردهای فراداده برای 

موزه ها،2012(.
ازآنجاکه الگوها و استانداردهای فـراداده ای اشیاي مـوزه ای متعـدد هستنـد، انتخاب 
عناصر مهم و مفید پیشنهادی برای موزه ها ضروری به نظر می رسد. شبکة اطالعات تاريخي 
کانادايي ها1)2010(، راهنمايي براي استانداردهاي موزه اي ارائه کرده است. در اين راهنما 
بیان شده است که انواع مختلفي از استانداردها براي مديريت اطالعات مجموعة موزه اي 
استفاده مي شود. اين استانداردها، که استانداردهاي تکنیکي جامعي هستند، به عنوان راهنماي 
عمومي، موزه ها را در نمايه سازي، ذخیره سازي، بازيابي، اشتراک، و ارائة کارآمد و يکپارچة 
اطالعات اشیاي موزه اي در سیستم اتوماتیک)خودکار( و کاغذي توانمند مي سازد. اين راهنما 
شامل استاندارد ساختارهاي داده، استانداردهاي واژگان، استانداردهاي قوانین فهرست نويسي، 
استانداردهاي قالب داده ها براي تبادل اطالعات و استانداردهاي رويه است. هدف اين راهنما، 
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استانداردسازي کامل فرآيند ذخیره و بازيابي و ارائة اطالعات اشیاي موزه اي است. 
پروژة سیستم اطالعات يکپارچة موزه اي1 )2007(، به بررسي اهداف، مزايا، و کارکردهاي 
سیستم اطالعات يکپارچة موزه اي پرداخته است. هدف اين پروژه، ارائة سیستمي براي ايجاد 

يکپارچگي در اطالعات موزه اي به صورت الکترونیکي است.
در  زمینه  اين  در  پژوهشی  تا کنون  می رسد  به نظر  موضوع،  اين  اهمیت  باوجود 
داخل کشور صورت نگرفته است. البته، درحال حاضر، برای موزه های سازمان میراث 
فرهنگی نظامی با نام »نظام شبکه جامع اموال فرهنگي تاريخي)جام(« با هدف ايجاد بانک 
اطالعاتِی اشیاي موزه ای و مستندسازی اطالعات آنها طراحی شده است، اما اقدامی جهت 
استانداردسازی و يکپارچه سازی اين اطالعات برای تمام اشیای موزه ای در محیط رقمی 

صورت نگرفته است.
برای انتخاب عناصر مهم- باتوجه به نیازهای موزه های ايران- آشنايی با استانداردهای 
فراداده ای موزه های خارج از کشور و مقايسة اين استانداردها برای تشخیص عناصر به کار 
گرفته شده در آنها و همچنین با عناصر درنظرگرفته شده در مستندسازی اشیای موزه ای در 

داخل کشور ضروری است. بنابراين، پرسش های اين پژوهش عبارت است از:
 1 . استانداردهای فراداده ای موجود برای سازماندهی اطالعات اشیای موزه ای خارج 

از ايران کدام اند؟ 
 2 . مهم ترين عناصر فراداده ای، از ديدگاه متخصصان موزه در داخل کشور کدام اند؟

روش شناسی پژوهش
 در اين پژوهش، با استفاده از مطالعة کتابخانه ای، استانداردهای فراداده ای موجود برای 
اشیای موزه ای شناسايی شد. روش پژوهش، پیمايش توصیفي است که با استفاده از 
پرسشنامة محقق ساخته، میزان اهمیت عناصر فراداده ای براساس طیف لیکرت سنجیده 
شد. جامعة پژوهش، تعداد 30 نفر از متخصصان حوزة موزه داری، باتوجه به میزان تجربه، 

سوابق کاری، و آشنايی با حوزة مورد مطالعه است.

یافته های پژوهش
 از استانداردهای فراداده ای موزه ای استفاده های مختلفی می شود. استانداردهای فراداده ای 
به موزه ها در تعريف انواع اطالعات برای ثبت مجموعه  و فرآيندهايشان و ساختاريافتگی 
اين اطالعات کمک می کنند. برای مثال، يک استاندارد فراداده ای موزه ای ممکن است 
واحدهای اطالعات مورد نیاز مستندسازی صحیح مجموعه را برای اهداف امنیتی مشخص 

استانداردهای فراداده ای اشيای موزه ای
 و ارائۀ مهم ترین عناصر فراداده ای ....

1. Integrated Museum

 Information System )Project(
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و تعاريف دقیق و مختصر برای هر واحد اطالعاتی را فراهم کند.
برخی استانداردهای فراداده ای)ماننددابلین کور( بسیار کلی هستند و برای هر نوع 
مجموعه يا منبع می توانند استفاده شوند. برخی ديگر، برای انواع خاص مجموعه های 
اهداف خاص)مثل  برای  يا  موزه ای)مجموعه های زيستی، مجموعه های رقمي رسانه( 
استاندارد  بر  شده اند)مقدمه ای  ايجاد  اشیا(  هويت  تعیین  يا  مجموعه،  سطح  توصیف 

فراداده ای موزه ها، 2012(.
در زير به استانداردهای فراداده ای موجود برای اشیای موزه ای اشاره می شود:

 1. رده های توصيف آثار هرنی1: اين استاندارد، تولید گروه ويژة اطالعات هنر است 

که با مشارکت تاريخ نگاران هنر، صاحبان گنجینه های هنري، و فراهم آورندگان اطالعات، 
کرده اند)بررسی  تهیه  اشیا  و  معماري،  هنري،  آثار  توصیف  براي  را  دستورالعمل هايي 
بیاني ديگر، اين استاندارد، چارچوبي را فراهم   استانداردهای مستندسازی، 2009(. به  
می کند که بتوان سیستم های اطالعات هنري موجود را در آن طرح ريزي کرد و براساس 
آن سیستم های جديدي را ايجاد يا داده ها را به يک محیط باز مرتبط کرد. ردة  توصیفي 
آثار هنري شامل 381 طبقه اصلی و فرعی در31 ردة اصلي هستند. زيرمجموعه های فرعی 
اين طبقه بندی، که به عنوان هسته مطرح می شوند، کمترين اطالعات الزم برای شناسايی و 

توصیف آثار به شمار می آيند.
CDWA Lite .2: يکی از استانداردهای فراداده ای گسترش يافتة مؤسسة پژوهشی 

گتی است که برای توصیف اشیای هنرهای زيبا استفاده می شود. اين استاندارد شامل 22 
عنصر و براساس رده های توصیف آثار هنري و فهرستنويسی اشیاي فرهنگی2 است. با 
CDWA Lite ، فرادادة آثار هنری براساس زبان نشانه گذاری گسترش پذير3 می تواند ذخیره 

شود. در اين طرح، عناصر 1 تا 19 فرادادة توصیفي و عناصر 20تا 22 با فرادادة مديريتي 
سروکار دارند)ولف و همکاران،2011(.

3. ميوزيوم دات4: نوعي  استاندارد فراداده ای است که توسط گروه تخصصی برای 

استاندارد  تعمیم  میوزيوم دات،  شد.  ايجاد  آلمان«  موزه های  انجمن  در  »مستندسازی 
فراداده ای CDWA Lite برای استفادة انواع مجموعه های مختلف مثل تاريخ طبیعی يا تاريخ 
فرهنگی است. به عالوه، میوزيوم دات، با )الگوی( مدل مرجع مفهومی)کمیتة بین المللی 
مستندسازی( نیز سازگار است. هدف میوزيوم دات، عمل به عنوان قالب تبادل مرکزی برای 
اشیای موز ه ای میان پرتال موزه ها در آلمان است. ساختار میوزيوم دات مبتني بر 5 طبقة 
مستندسازي است، دو طبقة شناسايي و توصیف، عناصري را براي نمايش ارائه می دهد 
و سه طبقة رده بندي، رويدادها و ارتباط، داراي عناصر نمايه سازي هستند)میوزيوم دات، 
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.)2007
لیدو)اطالعات کم حجم برای توصیف اشیا(، نوعی  4. ليدو1: استاندارد فراداده ای 

قالب برداشت2 برای تهیة داده های هسته)اصلی( اشیای موز ه ای است که در بسیاری از 
حوزه ها استفاده می شود. لیدو، طرح مشترکي است که توسط CDWA Lite و میوزيوم دات 
و اسپکتروم و جامعة ناشران مرتبط با مفاهیم استاندارد فراداده ای توسعه يافته است)ولف 
و همکاران، 2011(. عناصر لیدو، عالوه بر پوشانندة جهاني عناصر در گروه هاي زير قرار 

مي گیرند:
عناصر طبقه بندي اشیا، عناصر شناسايي اشیا، عناصر رويداد، عناصر ارتباط، عناصر 

مربوط به حقوق آثار، عناصر پیشینه، و منابع)ُکبرن و همکاران،2010(.
5. اسپکرتوم3: اسپکتروم)رويه های استاندارد برای ثبت مجموعه های مورد استفاده در 

موزه ها( نوعی استاندارد انگلیسی برای مستندسازی و مديريت مجموعة موزه هاست. اين 
سابق(  موزه های  مستندسازی  کالکشن تراست4)انجمن  توسط  مشترک  به طور  استاندارد، 
و جوامع موزه ای در انگلستان منتشر شده است. اسپکتروم، نوعي قالب جهانی برای تبادل 
داده های اشیای موز ه ای بین سیستم های مديريتی مختلف برای مجموعة موزه هاست و 
به صورت بین المللی از آن استفاده می شود)ولف و ديگران،2011(. همچنین، نوعی راهنما 
برای عملیات بهتر مستندسازی موزه هاست که شامل رويه هايی برای مستندسازی اشیا و 
فرآيندهای مرتبط با آنها و همچنین شناسايی و توصیف اطالعاتی می شود که در ثبت آنها برای 
پشتیبانی از رويه ها مورد نیاز است. اسپکتروم، به خودی خود هم نوعی استاندارد فراداده ای برای 

مستندسازی مجموعة  موزه و هم نوعی استاندارد رويه ای است)اسپکتروم، 2005(.
6. هستۀ انجمن منابع ديداری5: اين استاندارد فراداده ای برای توصیف آثار ديداری 

فرهنگی است و توسط کمیتة استاندارد داد ه ای انجمن منابع ديداری منتشر و مديريت 
می شود و از آن برای انتقال و تبادل داده های اشیا در زمینة میراث فرهنگی استفاده می شود. 
اين استاندارد، شامل هر دو فرادادة مديريتی و توصیفی برای توصیف آثار تصوير يا 

مجموعة تصاوير است)خالصه هستة انجمن ديداری، 2013(.
7. فهرست نويسی اشيای فرهنگی6: فهرست نويسي اشیاي فرهنگي راهنمای توصیف، 

مستندسازی، و فهرست نويسی آثار فرهنگی و تصاوير آنهاست. عالوه بر اين، راهنمايی 
را برای انتخاب، مرتب سازی، قالب بندی داده های استفاده شده در پیشینه های فهرست ها 
تهیه می نمايد که توسط انجمن منابع ديداری توسعه يافته است. اين راهنما بر استاندارد 
محتوای داده جهت فهرست نويسی توصیفی تمرکز دارد. فهرست نويسی اشیای فرهنگی 
برای فهرست نويسی توصیفی طراحی شده است و البته تمامی اطالعات عملکردهای 

استانداردهای فراداده ای اشيای موزه ای
 و ارائۀ مهم ترین عناصر فراداده ای ....

1.  LIDO: lightweight Information 

Describing Objects

 2. Harvesting

3.  SPECTRUM: Standard ProcE-

dures for CollecTions Recording 

Used in Museums

 4.  Collections Trust

 5. VRA Core: Visual Resources

 Association Core

 6. Cataloging Cultural Objects 

)CCO(
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همه جانبة مديريتی مجموعه را پوشش نمی دهد. فهرست نويسی اشیاي فرهنگی متشکل 
از 3 بخش است. بخش نخست، مسائلی است که بايد طی فرآيند توصیف تحلیلی يک 
نوع شی ء در نظر گرفته شود، ازجمله راهنمايی برای حداقل پیشینه، روابط بین پیشینة اثر 
و تصوير آن و توصیف آثار پیچیده و همچنین نمای کلی از طراحی پايگاه داده و روابط 
مدخل ها و واژگان کنترل شده را تهیه می کند. بخش دوم، پوشش قوانین فهرست نويسی 
توصیفی متشکل از عناصر هستة موردنیاز در توصیف آثار فرهنگی و تصاوير آن است. 
بخش سوم نیز شامل فصول مستند نام اشخاص و سازمان ها، مستند مکان های جغرافیايی، 
مستند موضوعی، و يک مستند برای مفاهیم عمومی است)فهرست نويسي اشیاي فرهنگي، 

.)2006
8. فرهنگ دادۀ شبکۀ اطالعات مرياث کانادا1: فرهنگ دادة شبکة اطالعات میراث کانادا 

شامل فیلدهای توصیفی برای مديريت مجموعه و مستندسازی موزه است که می تواند 
برای کمک به طیف گسترده ای از موزه ها در شناسايی نیازهای اطالعاتی مؤسسة خود و 
استاندارد نمودن مستندسازی  مورد استفاده قرار گیرد. از فرهنگ داده، در طراحی سیستم های 
مديريت مجموعه و استانداردسازی فهرست نويسی استفاده می  شود)خالصه فرهنگ داده 
شبکه اطالعات میراث کانادا، 2013(. فرهنگ دادة علوم انسانی شبکة اطالعات میراث 
کانادا شامل 641 فیلد برای مجموعه های تاريخی، قومیت  شناسی، نمونه های باستان شناسی، 
و هنرهای زيبا و تزئینی است. هر فیلد داده در اين فرهنگ  توسط برچسب فیلد، يک 
ياديار، يک نام، يک تعريف، قواعد ثبت، فیلدهای مرتبط، نوع داده، مثال ها، نظم و ترتیب، 

و منبع توصیف می شود. 
9. سی داک: نوعی راهنمای اطالعات اشیای موزه ای است که توسط کمیتة بین المللی 

مستندسازی)سی داک( وابسته به ايکوم گسترش يافته است. اين راهنما، شامل رده های 
اطالعاتی برای مديريت مجموعه و توصیف اشیاست و به عنوان پايه و اساسی برای 

استانداردهای جديد ملی توصیه می شود)سی داک، 2011(. 
در پاسخ به پرسش نخست می توان اذعان داشت که انواع مختلفی از استانداردهای 
استانداردهای  از  به طورگسترده  موزه ها،  دارند.  وجود  موزه ها  استفادة  برای  فراداده ای 
فراداده ای برای کمک به مستندسازی مجموعه ها، مديريت و کشف منابع استفاده می کنند. 
در اين پژوهش، بااستفاده از روش مطالعة کتابخانه اي، استانداردهای فراداده اي اشیای 

موزه ای زير شناسايی شد:
رده های توصیف آثار هنری، CDWA Lite ، میوزيوم دات، لیدو، اسپکتروم، هستة 
انجمن منابع ديداري، فهرستنويسي اشیای فرهنگي، فرهنگ داده شبکه اطالعات میراث 

 طاهره راثی تهرانی  
   سعيد رضائی شريف آبادی 
  حسن کيانی خوزستانی

1.   Canadian heritage information network 

)CHIN( Data Dictionary
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کانادا، و سي داک.
عناصر اين استانداردها را می توان در 48 گروه  اطالعاتی جای داد.گروه های اطالعاتی 
نظیر رده بندی، ابعاد، وضعیت، سبک، ويرايش، نوشتة خطی، مواد و تکنیک، توصیف 
شی ء، شماره، عنوان، فرهنگ، شرايط، مکان و زمان مربوط به شی ء، سازندگان، موضوع، 
مواد و منابع مرتبط با شی ء، مالکیت شی ء، نمايشگاه، و حقوق مرتبط با شی ء در بیشتر 
استانداردها مورد توجه قرار گرفته اند. جدول 1 عناصر مشترک در استانداردهای فراداده ای 
اشیای موزه ای را مشخص می کند و برای شناسايی هريک از استانداردها کدی به شرح 

زير اختصاص يافته است:
راهنامی جدول1. 

|   لیدو= 2   |   میوزيوم دات=3  |    ردة توصیف آثار هنری=4  اسپکتروم=1 
   CDWA Lite=5    |    هسته انجمن منابع ديداری=6  |  فهرست نويسي اشیاي فرهنگي=7

)Inscription ,Signature , Marks and Labels )1-9سی داک=8  |    فرهنگ داده شبکه اطالعات میراث کانادا= 9 نوشتۀ خطی، امضا، نشانه ها، و برچسب ها

Material)1-9( مواد

Title)1-9( عنوان

Object State )2()3()4()5()6()7()8()9( )وضعیت فیزیکی شی ء)کامل یا ناقص، جدید یا کار کرده و جزآن

Edition)1()2()3()4()5()6()7()9(  ویرایش

Copyright-Object; Copyright To )1-6()8-9(  کپی رایت  شی ء

Dimension Measurement)1()2()3()5-9( اندازه گیری ابعاد

Object/Work Type)2()3()4()5()6()7()8()9( نوع شی ء / اثر

Earliest Date)1-7(  ابتدایی ترین تاریخ

Latest Date)1-7(  آخرین تاریخ

Classification)2()3()4()5()7()9( رده بندی

Scale)2()3()4()5()7()9( مقیاس

Technique)1()3()4()6()8()9(  تکنیک یا فن

Culture)2()3()4()5()7()9( فرهنگ

Style/ Period)1()3()4()5()6()7()9(  سبک/ دوره

Edition Number or Name)1()4()6()7()9( شامره یا نام ویرایش

Dimension Measurement Unit )1()2()7()8()9( واحد اندازه گیری ابعاد

Shape)2()4()5()7()9( شکل

Object Name)1()2()3()8()9( نام شی ء

Title Type)1()4()6()7()8( نوع عنوان

Dimension)1()4()8()9( ابعاد

Dimension Value)1()2()4()7( ارزش ابعاد

Inscription Description)1()2()4()8( توصیف نوشتۀ خطی
عنارص مشرتک در استانداردهای  

فراداده ای اشیای موزه ای

جدول 1

استانداردهای فراداده ای اشيای موزه ای
 و ارائۀ مهم ترین عناصر فراداده ای ....
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Physical Description)1()4()7()8( توصیف فیزیکی

Treatment)1()4()7()9( رسیدگی

Related Work)2()3()4()5( آثار مرتبط

Record Type)1()2()3()5( نوع رکورد

Record ID)2()3()4()5( شناسۀ رکورد

Patent/Copyright Dates Object)1()2()4()9( تاریخ کپی رایت/ پروانه ثبت اخرتاع شیء

Object Status)1()8()9( وضعیت شی ء)اصلی، کپی، تکثیر، امانت داده شده، جزآن(

Inscription Language)1()4()8( زبان نوشتۀخطی

Inscription Position)1()6()8( موقعیت نوشتۀخطی

Inscription Translation)1()8()9( ترجمۀ نوشتۀخطی

Material Name)1()4()9( نام مواد

Technique Source)2()3()5( منبع فن

Object Number)1()4()8( شامرۀ انحصاری شی ء

Object Name/Title Language)1()4()7( زبان نام/ عنوان شی ء

Title Translation)1()8()9( ترجمۀ عنوان

Cultural Context)2()6()9( زمینۀ فرهنگی

Treatment Date)1()4()9(  تاریخ رسیدگی

Current Location)1()8()9( مکان فعلی

Acquisition Date )1()8()9( تاریخ فراهم  آوری

Exhibition Title)1()4()9( عنوان منایشگاه

Exhibition Organizer Name)1()4()9( نام گردانندۀ منایشگاه

Record Information Link)2()3()5( پیوند اطالعات رکورد

Colour)1()9( رنگ

Category)2()9( طبقه

Known States)4()7( وضعیت شناخته شده

Impression Number)4()7( شامرۀ چاپ

Edition Size)4()7( مقدار ویرایش

State Identification)4()7( تشخیص وضعیت

Dimension Measured Part)1()8( ابعاد بخش  اندازه گیری شده

Inscription Date)1()4( تاریخ نوشتۀخطی

Inscription Method)1()9( شیوۀ حکاکی

Inscription Transcription)2()4( رونویسی

Inscriber)1()4( حکاک

Narrative)1()9( حکایت یا روایت داستان شیء

Material Color)4()7( رنگ مواد

Facture)4()7( طریقۀ ساخت

Number of parts or Components)8()9( تعداد بخش ها یا اجزا
عنارص مشرتک در استانداردهای
 فراداده ای اشیای موزه ای

ادامۀ جدول 1

 طاهره راثی تهرانی  
   سعيد رضائی شريف آبادی 
  حسن کيانی خوزستانی
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Comments )1()4( نظرات

Object Number Type)4()8( نوع شامره شی ء

Object Name Type)1()8(  نوع نام

Source of Title)3()5( منبع عنوان

Associated Object Type)1()8( نوع شی ء مرتبط

Condition Note)1()8( یادداشت رشایط

Conservator)1()9( حفاظت کننده و مرمت کننده

Institution Name)7()9( نام مؤسسه

Institution Country)7()9( کشور مؤسسه

Custody/Repository Location)2()3( مکان حفاظت/ مخزن

Normal Location)1()8( مکان معمول

Location Type)1()4( نوع مکان

Associated Place)1()8( مکان  مرتبط

Link Related Work)3()5( پیوند آثار مرتبط

Related Work Relationship Type)3()5( نوع ارتباط میان آثار مرتبط

 Label for Related Work/Group/ Collection/Series )3()5( برچسب برای آثار/ گرو ه ها/ مجموعه  ها/رسی های مرتبط

 Location of Related Work)3()5( مکان آثار مرتبط

Link Related Resource)3()5( پیوند منابع مرتبط

Related Resource Relationship Type)3()5( نوع ارتباط میان منابع مرتبط

Label for Related Resource)3()5( برچسب برای منابع مرتبط

Acquisition Method)1()8( روش فراهم  آوری

Acquisition Source)1()8( منبع فراهم  آوری

Deaccession Date)1()8( تاریخ از دسرتس خارج منودن شی ء

Disposal Date)1()8( تاریخ امحا

Disposal Method)1( )8( شیوۀ امحا

Disposal Recipient )1()8( رسید امحا

Insurance Policy Number)1()9( شامرۀ بیمه نامه

Insurer)1()9( بیمه گر

Ownership Dates)1()4( تاریخ های مالکیت

Ownership Place)1()4( مکان مالکیت

Depositor )1()8( ودیعه گذار

Exhibition Sponsor Name)4()9( نام حامی منایشگاه

Exhibition Starting Date)1()9( تاریخ رشوع منایشگاه

Exhibition Ending Date)1()9( تاریخ امتام منایشگاه

Reference)1()8( جزئیات کتابشناختی یا دیگر ارجاعات به شی ء

Reference Type)1()8( نوع منبع ارجاع
عنارص مشرتک در استانداردهای  

فراداده ای اشیای موزه ای

ادامۀ جدول 1

استانداردهای فراداده ای اشيای موزه ای
 و ارائۀ مهم ترین عناصر فراداده ای ....
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پاسخ به پرسش دوم پژوهش: مهم ترین عنارص فراداده ای از دیدگاه متخصصان موزه در داخل 

کشور کدام اند؟

در اين پژوهش به منظور بررسی میزان اهمیت و ارزش گذاری هريک از عناصر فراداده ای 
پیشنهادی از ديدگاه متخصصان موزه از روش پیمايشی توصیفی بااستفاده از پرسشنامة 
محقق ساخته استفاده شده است. عناصر پرسشنامه نیز براساس ديدگاه 30 نفر از متخصصان 

موزه،  بااستفاده از طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفت.
از ديدگاه متخصصان موزه، 230عنصر فراداده ای دارای اهمیت بسیار زياد و زياد با 

میانه 5 و درصد فراوانی تجمعی بیشتر از 80 تعیین شدند.
 عناصر وضعیت شی ء)اصلي، کپي، تکثیرشده، المثنی، وضعیت امانت(، نوشتة  خطی، 
امضا، نشانه ها و برچسب ها، توصیف نوشتة خطی، تاريخ نوشته، ترجمة نوشتة خطی، مواد 
حفاظت و مرمت، شیوة حفاظت و مرمت، تاريخ پیدايش، دورة تاريخی، نام هنرمند/خالق/ 
طراح، بافت معماری، نام مالک اصلی با میانة 5 و درصد فراوانی تجمعی موافقت 100 
بیشترين اهمیت را از ديدگاه متخصصان موزه به خود اختصاص داده اند. تفسیر نوشتة خطی، 
نوع شی ء/ اثر، مکان فعلی، محل مکان فعلی، تاريخ قطعی، تاريخ ساخت شي ء، يادداشت 
ساخت شي ء، يادداشت مفقودشدن/ آسیب ديدن، متن نوشتة خطی، اولويت های رسیدگی  
مرمت، نام سازنده، تاريخ ارزش شي ء، تاريخ شرايط فعلی با درصد فراوانی تجمعی 
موافقت بیش از 95 درصد به ترتیب در اولويت های بعدی اهمیت از ديد متخصصان است.

انحراف 

استاندارد
میانه

درصد فراوانی 

تجمعی موافقت
)Element( عنارص

0/47 5 100 )Object Status()وضعیت شی ء)اصلی، کپی، تکثیرشده، املثنی، وضعیت امانت

0/3 5 100
نوشتۀ  خطی، امضا، نشانه ها و برچسب ها

)Inscription ,Signature ,Marks and Labels(

0/34 5 100 )Inscription Description(رشح نوشتۀخطی

0/45 5 100 )Inscription Date(تاریخ نوشتۀخطی

0/46 5 100 )Inscription Translation(ترجمۀ نوشتۀخطی

0/43 5 100 )Conservation Material(موادحفاظت ومرمت

0/47 5 100 )Conservation Method(شیوۀ حفاظت و مرمت

0/41 5 100 )Creation Date(تاریخ پیدایش

0/4 5 100 )Date – Period(دورۀ تاریخی

0/35 5 100 )Artist/Maker/Designer Name(نام هرنمند/خالق/ طراح

0/48 5 100 )Architectural Context(بافت معامری
 مهمرتین عنارص فراداده ای از دید 
متخصصان موزه

جدول 2

 طاهره راثی تهرانی  
   سعيد رضائی شريف آبادی 
  حسن کيانی خوزستانی
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انحراف 

استاندارد
میانه

درصد فراوانی 

تجمعی موافقت
)Element( عنارص

0/41 5 100 )Original Owner Name(نام مالک اصلی

0/56 5 96/7 )Interpretation Inscription(تفسیر نوشتۀ خطی

0/68 5 96/7 )Object/Work Type( نوع شی/ اثر

0/5 5 96/7 )Current Location(مکان فعلی

0/55 5 96/7 )Current Location Site(محل مکان فعلی

0/5 5 96/7 )Absolute Date(تاریخ قطعی

0/64 5 96/7 )Object Production Date(تاریخ ساخت شی ء

0/66 5 96/7 )Object Production Note(یادداشت ساخت شی ء

0/54 5 96/7 )Loss/Damage Note(یادداشت مفقودشدن/ آسیب دیدن

0/66 5 96/6 )Inscription Script(منت سند

0/57 5 96/6 )Conservation Treatment Priority(اولویت های رسیدگی  مرمت

0/55 5 96/6 )Manufacturer Name(نام سازنده

0/56 4 96/6 )Object Valuation Date(تاریخ ارزش شی ء

0/64 4 96 )Current Condition Date(تاریخ رشایط فعلی

0/6 5 93/3 )Material(مواد

0/6 5 93/3 )Material Name(نام مواد

0/71 5 93/3 )Technique(تکنیک یا فن

0/59 5 93/3 )Object Component(اجزای شی ء

0/58 5 93/3 )Title(عنوان

0/59 5 93/3 )Custody/Repository Location(مکان حفاظت/ مخزن

0/58 5 93/3 )Object Production Place( مکان ساخت شی ء

0/62 5 93/3 )Movement Contact(مسئول جابه جایی

0/62 5 93/3 )Movement Method(شیوۀ جابه جایی

0/62 4/5 93/3 )History of Use(تاریخچۀ استفاده از شی ء

0/63 5 93/1 )Inscription Language(زبان نوشتۀ خطی

0/73 5 93/1 )Inscription Method(شیوۀ حکاکی

0/62 5 93/1 )General Subject(موضوع اصلی

0/73 5 93/1
 Exhibition Location Province/(ایالت/ قلمرو/ منطقه مکان منایشگاه

)Territory

0/63 5 93/1 )Research/Use of Object Date(تاریخ پژوهش/ استفاده از شی ء

0/63 5 93/1 )Research/Use of Object result(نتیجۀ پژوهش/ استفاده از شی ء

0/62 5 93/1 )Researcher/User(پژوهشگر/ استفاده کننده

0/62 4 93/1 )Surface Markings(عالئم سطح شی ء 
ادامۀ جدول 2

استانداردهای فراداده ای اشيای موزه ای
 و ارائۀ مهم ترین عناصر فراداده ای ....

 مهمرتین عنارص فراداده ای از دید 
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انحراف 

استاندارد
میانه

درصد فراوانی 

تجمعی موافقت
)Element( عنارص

0/74 5 92/9 )Other Artist/Maker/Technician Name(نام هرنمند/ خالق/ کاردان دیگر

0/63 5 92/9 )Research/Use of Object Method(روش پژوهش/ استفاده از شی ء

0/57 4 92 )Current Condition(رشایط فعلی

0/64 4 92 )Hazard()خطر )بالقوه

0/67 5 90/9 )Natural Science, Species(علوم طبیعی، گونه

0/67 5 90/9 )Natural Science, Common Name(علوم طبیعی، نام رایج

0/67 5 90/9 )Natural Science, Genus(علوم طبیعی، دسته

0/79 4/5 90/9 )Natural Science, Class(علوم طبیعی، رده

0/79 4/5 90/9 )Natural Science, Family( علوم طبیعی، خانواده

0/77 5 90 )Classification(رده بندی

0/68 5 90 )Inscription Position(موقعیت نوشتۀ خطی

0/96 5 90 )Permanent Location Building(ساختامن مکان دامئی

0/85 5 90 )Object Production Reason(علت ساخت شی ء

0/93 5 90  )Photograph Number(شامرۀ عکس

0/85 5 90 ) Photographer Name(نام عکاس

0/77 5 90  )Image Details(جزئیات عکس

0/75 5 90 )Loss/Damage Date(تاریخ مفقودشدن/ آسیب دیدن

0/77 5 90 )Loss/damage Method(شیوۀ مفقودشدن/ آسیب دیدن

0/9 5 90 )Loss/Damage Reporter(گزاشگر مفقودشدن/ آسیب دیدن شی ء

0/67 4/5 90 )Culture(فرهنگ 

0/67 4/5 90 )Culture Original(فرهنگ اصلی

0/81 4 90 )Category(طبقه

0/75 4 90 )Narrative(حکایت یا روایت داستان شی ء

0/68 5 89/7 )Period of Use From(نخستین تاریخ استفاده 

0/78 5 89/7 )Period of Use To(آخرین تاریخ استفاده 

0/68 5 89/7 )Loan In Conditions(رشایط امانت گیری

1/08 5 89/7 )Loan Return Date(تاریخ بازگشت امانت

0/94 5 89/7 )Borrower City/Town(شهر/ شهرک امانت گیرنده

0/86 5 89/7 )Loaned object status(وضعیت شیء امانت داده شده

0/68 5 89/7 )Exhibition Title(عنوان منایشگاه

0/68 5 89/7 )Exhibition Object Number(شامرۀ اشیای منایشگاه

0/6 4 89/7 )GeoCultural Area( منطقۀ جغرافیایی فرهنگ

0/76 4 89/7 )Recall Date(تاریخ یادآوری مرحلۀ بعدی مرمت

ادامۀ جدول 2

 طاهره راثی تهرانی  
   سعيد رضائی شريف آبادی 
  حسن کيانی خوزستانی

 مهمرتین عنارص فراداده ای از دید 
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انحراف 

استاندارد
میانه

درصد فراوانی 

تجمعی موافقت
)Element( عنارص

0/71 4 89/7 )Treatment Place(محل رسیدگی

0/67 4 89/7 )Lender’s Authoriser(شخص تأیید کنندۀ امانت دهنده

0/67 4 89/7 )Exhibition/Loan Description(رشح منایشگاه/ امانت

0/63 4 89/7 )Research/Use of Object Note(یادداشت پژوهش/استفاده از شی ء

0/67 5 89/3 )Manufacturer Country(کشور سازنده

1/03 4 89/3 )Object Purchase Price(قیمت خرید شی ء

0/61 4 88/5 )Object Restrictions(محدودیت های شی ء

0/63 4 88/5 )Restriction Details – Photo(جزئیات محدودیت- عکس

0/64 4 88 )Condition/ Examination Description(توصیف رشایط/ بازرسی

0/69 4 88 ) Hazard Date(تاریخ خطر

0/62 4 88 )Technical Assessment(ارزیابی فنی

0/81 5 86/7 )Age(عمر

0/73 5 86/7 )Physical Description(توصیف فیزیکی

0/81 5 86/7 )Physical Appearance( ظاهر فیزیکی 

0/88 5 86/7 )Pattern Name( نام الگو

0/82 5 86/7 )Technical Attribute(خصوصیات فنی

0/82 5 86/7 )Facture(طریقۀ ساخت

1/12 5 86/7 )Accession Number(شامرۀ ثبت

0/81 5 86/7 )Permanent Location Site( محل مکان دامئی

0/92 5 86/7 )Permanent Location Room(اتاق مکان دامئی

1/12 5 86/7 )Permanent Location Shelf(قفسۀ مکان دامئی

0/71 5 86/7 )Earliest Date( ابتدایی ترین تاریخ

0/71 5 86/7 )Latest Date(آخرین تاریخ

0/72 5 86/7  )Photograph Negative Number(شامرۀ نگاتیو عکس

0/81 5 86/7  )Photograph Dates(تاریخ عکس

1/15 5 86/7 )Borrower Address(نشانی امانت گیرنده

0/86 4 86/7 )Style/Period(سبک/ دوره

0/72 4 86/7 )Inscriber(حکاک

0/76 4 86/7 )Cultural Identifier(مشخصۀ فرهنگی

0/72 4/5 86/4 )Natural Science, Sex(علوم طبیعی، جنسیت

0/73 5 86/2 )Watermarks(ته نقش

0/73 5 86/2 )Brief Description(توصیف مخترص

0/73 5 86/2 )Treatment(رسیدگی

استانداردهای فراداده ای اشيای موزه ای
 و ارائۀ مهم ترین عناصر فراداده ای ....

 
ادامۀ جدول 2

 مهمرتین عنارص فراداده ای از دید 
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انحراف 

استاندارد
میانه

درصد فراوانی 

تجمعی موافقت
)Element( عنارص

1/13 5 86/2 )Permanent Location Box/Drawer(جعبه/ کشوی مکان دامئی

0/73 5 86/2  )Photograph Type(نوع عکس

1/11 5 86/2 )Lender(امانت دهنده

0/96 5 86/2 )Loan Purpose(هدف امانت

0/93 5 86/2 )Borrower(امانت گیرنده

0/89 5 86/2 )Borrower’s Contact(متاس با امانت گیرنده

1/09 5 86/2 )Borrower Country(کشور امانت گیرنده

0/97 5 86/2 )Borrower Province/ Territory / State(ایالت/ قلمرو/ منطقه امانت گیرنده

0/73 5 86/2 )Original Owner Country(کشور مالک اصلی

0/73 5 86/2 )Exhibition Ending Date(تاریخ امتام منایشگاه

0/75 4 86/2 )Treatment Report(گزارش رسیدگی

0/72 4 86/2 )Conservation Future Treatment(رسیدگی های آتی حفاظت و مرمت

0/69 4 86/2
 Environmental Condition(یادداشت رشایط محیطی حفاظت و مرمت

)Note

0/79 4 86/2
 Environmental(تاریخ یادداشت رشایط محیطی حفاظت و مرمت

 ) Condition Note Date

0/72 4 86/2 )Object Valuation(ارزش شی ء

0/74 5 85/7 )Inscription Transliteration(نویسه گردانی 

0/74 5 85/7 )Body Form(شکل بدنه

0/73 4/5 85/7 )Lip Form(شکل لبه

0/71 4 85/7 )Collar Form(شکل گردن

0/74 5 85/2 )Handling Recommendations(پیشنهادات ملس و بررسی

0/96 4 84/6 )Original Object Purchase Price(قیمت واقعی شی ء خریداری شده

0/8 4 84/6 )Brand Name(نام مارک

0/82 4 84/6 )Patent/ Copyright Dates-Object(تاریخ کپی رایت شی ء

0/69 4 84/6 )License Term – Photo(مدت مجوز- عکس

0/66 4 84 )Initial Condition(وضعیت اولیه

0/83 4 84 )Hazard Note(یادداشت خطر

0/7 4 84 )Field Collection Place(مکان گردآوری منطقه

1/02 5 83/3 )Status Date(تاریخ وضعیت

0/98 5 83/3 )Length(طول

0/99 5 83/3 )Depth( عمق

0/85 5 83/3 )Width(عرض 

 طاهره راثی تهرانی  
   سعيد رضائی شريف آبادی 
  حسن کيانی خوزستانی

ادامۀ جدول 2
 مهمرتین عنارص فراداده ای از دید 
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انحراف 

استاندارد
میانه

درصد فراوانی 

تجمعی موافقت
)Element( عنارص

0/86 5 83/3 )Shape(شکل

0/95 5 83/3 )Typeface/Letterform(طرح حروف/شکل حروف الفبا

0/85 5 83/3 )Component /Part Names(نام اجزا/ بخش ها

0/93 5 83/3 )Object number(شامرۀ انحصاری شی ء

1/13 5 83/3 )Object Name(نام شی ء

0/77 5 83/3 )Current Location Building(ساختامن مکان فعلی 

0/91 5 83/3 )Current Location Unit(واحد مکان فعلی

1/14 5 83/3 )Artist/Maker/Designer Biography(بیوگرافی هرنمند

0/75 4/5 83/3 )Decorative Technique(فن تزئینی

0/91 4 83/3 )Inscription Transcription(رونویسی

0/82 4 83/3 )Sub Category(طبقه فرعی 

0/8 4 83/3 )Group(گروه

0/81 4 83/3 )Current Location Box/Drawer(جعبه / کشور مکان فعلی

0/84 4 83/3 )Location Date(تاریخ قرارگیری در مکان فعلی

0/96 4 83/3 )Location Access Note(یادداشت دسرتسی به مکان

0/76 5 82/8 )Thickness(ضخامت

0/76 5 82/8 )Watermarks Identification(تشخیص ته نقش

0/82 5 82/8 )Fumigation Date()تاریخ سمپاشی)ضدعفونی

1/22 5 82/8 )Permanent Location Tray(سینی مکان دامئی

1/06 5 82/8 )Image Color(رنگ عکس

1/11 5 82/8 )Loan Itinerary(خط سیر امانت

1/29 5 82/8 )Loan In Contact(مخاطب امانت گیری

0/92 5 82/8 )Loaned object status date(تاریخ وضعیت شی ء امانت داده شده

0/85 5 82/8 )Exhibition Organizer Name(نام گرداننده منایشگاه

0/78 5 82/8 )Exhibition Starting Date(تاریخ رشوع منایشگاه

0/92 5 82/8
Exhibition Location City/(شهر/ شهرک/ منطقه شهرداری مکان منایشگاه

)Town

1/13 4/5 82/8 )Site Latitude(عرض جغرافیایی

1/13 4/5 82/8 )Site Longitude(طول جغرافیایی

0/71 4 82/8 )Technical Assessment Date(تاریخ ارزیابی فنی

0/76 4 82/8 )Subject Type( نوع موضوع

0/83 4 82/8 )Outside Iconography Terms(مناد بیرونی

استانداردهای فراداده ای اشيای موزه ای
 و ارائۀ مهم ترین عناصر فراداده ای ....

 
ادامۀ جدول 2

 مهمرتین عنارص فراداده ای از دید 
متخصصان موزه
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انحراف 

استاندارد
میانه

درصد فراوانی 

تجمعی موافقت
)Element( عنارص

0/76 4 82/8 )Special conditions of loan(رشایط ویژه امانت

0/73 4 82/8 )Exhibition Location Country(کشور مکان منایشگاه

0/73 4 82/8 )Exhibition Curator(موزه دار منایشگاه

0/81 4 82/8 )Research/Use of Object provisos(رشوط پژوهش/استفاده از شی ء

0/86 5 82/2 )Other Artist/Maker/Technician Role(نقش هرنمندان دیگر

0/87 5 82/1 )Title Type(نوع عنوان

0/79 5 82/1 )Institution Name(نام مؤسسه

0/87 5 82/1 )Institution Country(کشور مؤسسه

1/23 5 82/1 )Artistic Source(منبع هرنی

0/98 5 82/1 )Building/Site Context(بافت ساختامن/ سایت

0/78 5 82/1 )Site Research Date(تاریخ کاوش

0/98 5 82/1 )Site County(نام روستای سایت

0/96 4/5 82/1 )Part/Placement Context(بافت مکان/ قسمت

0/91 4 82/1 )Vessel Designation(نقش لوله

0/95 4 82/1 )Collection Date(تاریخ مجموعه سازی

1/03 4 82/1 )Exit )Dispatch( Date(تاریخ خروج

1/01 4 82/1 )Exit Method(شیوۀ خروج

0/76 4 81/8 )Natural Science, Age/Stage(علوم طبیعی، سن/ مرحله

0/92 4 81/5 )Site Access(جزئیات دسرتسی فیزیکی به سایت

0/87 4 81/5 )Related Work( آثار مرتبط

0/18 4 81/5 )Unit of Information Added( واحد اطالعاتی اضافه شده

0/93 4 81/5 ) Environmental Recommendations( پیشنهادات محیطی

0/83 4 80/8
 Original Object Purchase Price(واحد پول قیمت شی خریداری شده

)Denomination

0/95 4 80/8 )Insurance Note(یادداشت بیمه

1 4 80/8 )Reference(جزئیات کتابشناختی یا دیگر ارجاعات به شی ء

0/76 4 80/8 )Copyright-Object; Copyright To(کپی رایت شی ء

1/03 5 80 )Form(قالب

0/87 5 80 )Discipline(رشتۀ علمی

0/8 5 80  )Object State( )وضعیت فیزیکی شیء)کامل یا ناقص، جدید یا استفاده شده

0/89 5 80 )Dimension( ابعاد 

0/89 5 80 )Height( ارتفاع 

0/89 5 80 )Weight( وزن

 طاهره راثی تهرانی  
   سعيد رضائی شريف آبادی 
  حسن کيانی خوزستانی

ادامۀ جدول 2
 مهمرتین عنارص فراداده ای از دید 
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انحراف 

استاندارد
میانه

درصد فراوانی 

تجمعی موافقت
)Element( عنارص

1/07 5 80  )Transparency Number( درجۀ شفافیت

0/81 5 80 )Registrar Name(نام ثبت کننده

0/98 5 80 )Gift Agreement Number( شامرۀ قبول اهدا

0/8 5 80 )Gift Agreement Date( تاریخ قبول اهدا

0/8 5 80 )Gift Agreement Remarks( مالحظات قبول اهدا

0/81 5 80 )Conservator(حفاظت کننده و مرمت کننده

0/89 5 80 )Custody: Institution / Person(افراد/ مؤسسۀ حفاظت کننده

0/9 5 80 )Custody: Designation(مکان حفاظت معین شده 

1 5 80 )Repository Location: Designation(مکان مخزن معین شده 

0/87 5 80 )Current Location Shelf(قفسۀ مکان فعلی

0/79 4/5 80 )Cataloguer Name(نام شناسنامه نویس

0/78 4 80 )Current Location Room(اتاق مکان فعلی 

1/07 4 80 )Coordinates( )مختصات جغرافیایی)برای آثار ساخته شده یا یادمان

0/85 4 80 )Iconographic Meaning(معنای منادها

0/85 4 80 )Site Researcher Name(نام کاوشگر سایت

1/08 4 80 )Acquisition Method(روش فراهم آوری

0/81 4 80 )Initial Condition Date(تاریخ وضعیت اولیه

0/84 4 80 )Examination Type(نوع بازرسی

0/73 4 80 )Treatment Date(تاریخ رسیدگی

0/96 4 80
Artist/Maker/Designer School/(سبک/ مکتب هرنمند، سازنده، طراح

)Style

0/83 4 80 )State Identification(تشخیص وضعیت

1/02 4 80 )Decorative Element(عنرص تزئینی

0/92 4 80 )Performance Actions(اقدامات شاهکار

0/74 4 80 )Cultural Context(زمینۀ فرهنگی

1/02 4 80 )Shipping Mode(طریقه حمل

0/72 4 80 )Field Collection Date(تاریخ گردآوری منطقه

0/7 4 80 ))Field collection Source )Org, Peo, Per(منبع گردآوری منطقه

0/83 4 80 ) Field Collector(گردآورندۀ منطقه

86/85 میانگین

استانداردهای فراداده ای اشيای موزه ای
 و ارائۀ مهم ترین عناصر فراداده ای ....

 
ادامۀ جدول 2

 مهمرتین عنارص فراداده ای از دید 
متخصصان موزه
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نتیجه گیری و پیشنهاد
باتوجه به اينکـه يکی از اهداف مـوزه ها در محیـط وب، دستـرس پذيری اطالعات اشیای 
موزه ای است، تمامی تالش متخصصان بر اين امر متمرکز شده که اين اصل را به طور 
کامل اجرا کنند. در عصر جديد، که موزه ها می کوشند منابع خود را به صورت رقمی ارائه 
دهند، بايد از روش های نوينی جهت سازماندهی منابع آنها استفاده کرد. براي عرضة رقمي 
اشیاي موزه ها در وب، فراداده به عنوان روش و ابزاری برای فهرست نويسی، سازماندهی، 

و بازيابی منابع الکترونیکی در شبکة اينترنت به کار می رود. 
آنچه که در رقمي  سازی موزه ها و دسترس پذيری منابع آنها ضروری است وجود 
استاندارد فراداده ای مناسب و يکدست با توجه به شرايط و وضعیت فهرست نويسی 
آنهاست و تا جايی که در اين پژوهش بررسي شد، استاندارد فراداده ای مشخصی برای 
اشیای موزه ای در داخل کشور به تصويب نرسیده است. در اين پژوهش، مهم ترين عناصر 
به کاررفته در 9 استاندارد فراداده ای موزه ای در جهان براساس نیازهاي بومی موزه های ايران 

از ديد متخصصان موزه شناسايی شد. 
يافته ها نشان داد که موزه های خارج از کشور، استانداردهای فراداده ای را برای تسهیل 
مستندسازی و مديريت مجموعة موزه تدوين کرده اند. برخی از اين استانداردها برپاية چند 
استاندارد ديگر تدوين شده، يا تعمیم يافته استاندارد ديگری هستند که بر اساس نیاز و 
مجموعه موزه گسترش يافته اند. پیشنهاد می شود جهت ايجاد يکپارچگی و تضمین ثبت و 
ضبط اطالعات مهم، دستیابی به اطالعات اشیای موزه ای بر اساس سطوح دسترسی، و نیز 
تسهیل تبادل و اشتراک اطالعات میان موزه ها، استاندارد فراداده ای برای اشیای موزه ای بر 

اساس نیازهای بومی موزه های داخل کشور تدوين گردد. 
براساس نتـايج اين پژوهـش مي تـوان گفـت که متخصصـان مــوزه ای بر هر دو 
نوع عناصـرتوصیفـي و مديريتـی تأکید يکسـانی دارند. به عبارتي ديگر، دربرگیرندة 
فعالیـت ها و فرآينـدهاي مـوزه ای به صـورت کلـی است. پیشنهـاد می شود در تدوين 
عناصر فراداده ای برای موزه های داخل کشور، عناصری در نظر گرفته شود که هم 
استفاده  کنندگان  و  موزه ها  نیازهای  هم  و  آينـده  در سال های  داخل کشور  نیازهای 

خارج از کشور را برآورده سازد. 
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