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Attributes of Seals in Identity Documents and 

Presentation of a Suggested Pattern for Information 

Organization of Seals as Museum Object: 

A comparative study with MARC21 and Dublin Core 

 

Abstract 
The research was to study the attributes of seals in identity documents and to present 

a suggested pattern for information organization of seals.This was an applied study 

performed by using documentary study and descriptive survey.Data were gathered by 

analyzing 8 main works related to seals and identify documents of seals in 7 museums 

inside and 45 ones outside of Iran. The importance of each element was evaluated 

through implementation of Delphi technique. Based on the findings, a pattern was 

suggested for organization and documentation of seals and for preparing identity 

documents in museums. The proposed elements and standard bibliographic elements 

(MARC & DC) were studied comparatively.Findings showed there was no suitable 

pattern for organizing information of seals in the museums. Based on findings, 102 

elements in 18 sub-groups and 2 main groups of “descriptive” and “management” 

were identified for organization and documentation of information of museum Seals 

.Comparison of 102 suggested elements with elements of MARC21 showed there 

were no definite fields for 33 proposed elements in MARC21 and no equivalents for 

46 proposed elements in Dublin Core(DC). Therefore, the standards werenot suitable 

enough for organization and documentation of information of museum seals,  The 

results can help in integrating and facilitating the organization of information and 

documentation of museum seal. Suggested pattern can be applied for codifying 

identity documents of seals. Elements can be used in extensive and accurate 

information retrieval, information validation, management and providing appropriate 

context for research in the fields of seals and information organization. 

Keywords: Seal; Information Organization; Identity Document of Museum Objects; 

Documentation. 
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های داخلی و های موزهشناسایی عناصر توصیفی و مدیریتی مهر در شناسنامه

و   21تطابق عناصر آن با مارک  ها وخارجی و ارائه الگویی برای سازماندهی مهر 

 کور دابلین

 چکیده

حاضر  هدف   در  پژوهش  مهر  مدیریتی  و  توصیفی  عناصر  موزهشناسنامهشناسایی  ارائه  های  و  خارجی  و  داخلی  های 

پژوهش حاضر به لحاظ هدف  بود.    کورو دابلین  21ها و بررسی تطبیقی با مارک  الگویی مناسب برای سازماندهی مهر 

های  ای و سندی انجام شد. در این مرحله، داده که در مرحله اول پژوهش با روش مطالعه کتابخانه  بوداز نوع کاربردی  

موزه خارجی    45داخلی و    موزه   7منبع معتبر در حوزه مهر و بررسی  9د نیاز پژوهش از طریق مطالعه و تحلیل محتوای  مور

توصیفی روش  با  که  دوم،  مرحله  در  آمد.  دست  داده   -به  گرفت،  انجام  قالب  پیمایشی  در  شده  گردآوری  های 

یک از    ارزیابی قرار گرفت و میزان اهمیت هر   وارسی طی اجرای دو مرحله تکنیک دلفی توسط متخصصان موردسیاهه

عناصر توسط متخصصان تعیین شد. سپس، بر اساس نتایج به دست آمده از اجرای مرحله دوم تکنیک دلفی، الگویی  

ها ارائه شد. در انتها، به بررسی تطبیقی عناصر  های مهر در موزهجهت سازماندهی و مستندنگاری مهر و تدوین شناسنامه

های اولیه پژوهش نشان داد که الگویی مناسب  یافته   کور پرداخته شد.و دابلین21های مارک  ی با عناصر استانداردپیشنهاد

عنصر    102های پژوهش،  های مورد بررسی وجود ندارد. با توجه به یافته برای سازماندهی اطالعات مربوط به مهر در موزه

ای ارائه شد.  یتی برای سازماندهی و مستندنگاری اطالعات مهر موزه فرعی و دو گروه اصلی توصیفی، مدیر  گروه   18در  

عنصر پیشنهادی در    33نشان داد که برای    21عنصر پیشنهادی با عناصر کتابشناختی مارک  102بررسی تطبیقی    همچنین

ی در پژوهش  عنصر پیشنهاد  46کور برای  فیلدی تعریف نشده است. نتایج نشان داد که در استاندارد دابلین  21مارک  

ندارد معادلی وجود  این اساس،    .حاضر  استانداردبر  این  نمایان شد که  برای سازماندهی و  چنین  اندازه کافی  به  به  ها 

افزارهای مورد استفاده  رسند، این در حالی است که بسیاری از نرمای )مهر( مناسب به نظر نمیمستندنگاری اشیای موزه 

ف در آرشیوها، موزه  مراکز  اشیای موزه ها،  برای مستندنگاری  استانداردها  این  از  تاریخی  اماکن  و  رهنگی و  ای، هنری 

میتا استفاده  مییافته کنند.  ریخی  حاضر  پژوهش  یکپارچههای  به  مستندنگاری  تواند  و  سازماندهی  تسهیل  و  سازی 

همچنین الگوی پیشنهادی در این پژوهش  ها کمک کند.  اطالعات مربوط به مهر به عنوان یک شی اطالعاتی در موزه 

تواند در بازیابی  ها به کار گرفته شود. عالوه بر آن، عناصر پیشنهادی میهای مهر در موزه تواند در تدوین شناسنامه می

ای و مانند آن  هایی در ارتباط با مهر موزه گسترده و دقیق اطالعات و فراهم کردن شرایط مناسب برای انجام پژوهش

 استفاده قرار گیرد. مورد

موزه  ها:کلیدواژه اشیای  شناسنامه  اطالعات،  سازماندهی  مارک  مهر،  فراداده،  مستندنگاری،  استاندارد  21ای،   ،

 کوردابلین
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 و بیان مسئله  مقدمه

های تاریخی خود را از طریق به نمایش گذاشتن و نیز مستند جوامع، اصالت، ریشه و ارزش

  مراکز فرهنگی، علمی و هنری، از جمله  .نمایندکردن میراث فرهنگی حفظ و صیانت می

و اشاعه میراث فرهنگی جوامع بر عهده ها نقش بسزایی در حفظ  ها و موزهها، آرشیو کتابخانه

ها با در اختیار داشتن اشیای با ارزش فرهنگی و تاریخی که گنجینه  موزهدر این میان،    ارند.د

جلوه و  هستندتجارب  اقوام گذشته  باورهای  و  اعتقادات  هنر،  ملی، صنعت،  فرهنگ  ،  گاه 

 دارند.  بر عهده پذیری این آثاروظیفه مهمی در نگهداری و دسترس

و نماینگر، هنر،  آیند  به شمار مینماد فرهنگی و ملی جوامع    ،هااشیای موجود در موزه

ها، تحقیق در آثار و  هدف موزه  ها و اعتقادات پیشینیان هستند.آداب و رسوم، مذهب، باور 

به انسان و محیط زیست او، گردآوری آثار، حفظ و بهرهجایشواهد  وری معنوی و  مانده 

ها به منظور بررسی و بهره معنوی  اردن آنزنمایش گایجاد ارتباط بین این آثار، به ویژه به  

 (.3، ص 1380)نفیسی،  است

یار  های بسبا ارزش تاریخی و فرهنگی که از گذشته ای، یکی از اشیای  از میان اشیای موزه 

ای با ارزش تاریخی و  گنجینهمهر  .  است  1، مهر دور تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است

کاری  که درایران قدمتی تاریخی دارد و جزء اولین آثار هنری است که با کنده  است   هنری

نشانی دقیق از تاریخ و گذشته    ،روی مصالح مختلفی چون سنگ،گل، فلز، چوب و غیره

می  بهشومحسوب  اجتماعی،    فرهنگی،یت  وضع  درباره  توانمی   کهن   یادگار  این  یاری  د. 

اطالعات    و  مذهبی گذشتگان  می  کرد.  کسب سیاسی  ارزشمند  اشیای  این  تواند مطالعه 

مختلف   ادوار  اخالقی  و  روحی  اجتماعی،  فرهنگی،  زندگی،  وضع  از  مفیدی  اطالعات 

 ها در اختیار قرار دهد.  تاریخی و هویت دارندگان آن

د در نظر  توانای به عنوان یک سند می موزه  ء موزه به عنوان یک نظام اطالعاتی و شی 

توانند مورد مطالعه قرار گیرند ای به عنوان شکل دیگری از سند میگرفته شود و اشیای موزه

(Latham, 2012 .)  موزه اشیای  به  دسترسی  ارزشمند    ایبنابراین  بسیار  اطالعات  داری  که 
 

 است. "Signet  "و  "Seal"به معنی آنچه چاپ زده شده است، و در انگلیسی   «طبع»در عربی1 .
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جامعه  حتی  و  فرهنگی  تاریخی،  بسیار  هنری،  اهمیت  پژوهشگران  سوی  از  هستند،  شناسی 

ها دسترسی به اطالعات بدون رد. در تمامی مراکز فرهنگی، به خصوص در موزهزیادی دا

اشیا موزه اشیا    یکار  ،ایسازماندهی اطالعات  متفاوت  بسیار  ماهیت  دلیل  به  دشوار و گاه 

به    فرهنگی و  ء پذیر نیست. از سویی، هر شی ای امکانموزه به موزه  تاریخی پس از ورود 

بخشی از  و    شود ساماندهی می   ،و ایجاد شرایط مناسب جهت نگهداری  مستندنگاریمنظور  

شی است  ،ایموزه  ء ساماندهی  آن  به  مربوط  اطالعات  و )نوشین   سازماندهی    فرد 

 (.1392بالغ، قرهفضایی

اشیا محتوموزه   سازماندهی  سازماندهی  و  توصیف  از  است  عبارت  ویژگی ای  و  ا،  ها 

گونه به  اسناد  پیاماهداف  و  اسناد  این  که  آنای  در  نهفته  افراد جستجوکننده های  برای  ها 

ای، نه  مستندنگاری و سازماندهی اطالعات اشیای موزه  .(1390زاده، )تقی پذیر شوددسترس

بازیابی  بلکه به شناسایی،  ؛  تنها موجب ارائه ساختاری منسجم برای ثبت و ضبط این اشیا است

 کند. ها کمک میو اشاعه این اشیا و اطالعات مربوط به آن

ها  انواع مختلفی از استانداردها وجود دارد که برای سازماندهی اطالعات مجموعه موزه

تخصصی تا راهنماهاهای    شود. این استانداردها که شامل استانداردهای بسیاربه کار گرفته می

کند تا در هر دو سیستم کاغذی و ماشینی،  ها فراهم میبرای موزهعمومی است، این امکان را  

نمایهداده کارآمدی  و  منسجم  به صورت  را  با  های خود  و  نموده  بازیابی  و  ذخیره  سازی، 

گذارند اشتراک  به  فرهنگی    یکدیگر  میراٍ  اطالعاتی  آن 2019،  1کانادا)شبکه  میان  از  ها  (. 

به  می فراداده»توان  موزهااستانداردهای  هنری ردهای  ی  آثار  توصیف  که    « 2های  برد  با  نام 

تاریخ گنجینهمشارکت  صاحبان  هنر،  فراهمنگاران  و  هنری  اط های  ،  العاتآورندگان 

تهیه  هادستورالعمل اشیا  معماری، و  آثار هنری،  برای توصیف  شده است. همچنین  در  یی 

می موزه،  با  مانند  رابطه  استانداردهایی  به    ه مؤسس   توسط   هیافتگسترش)""DWA Litتوان 

ای  نوعی استاندارد فراداده)« 3میوزیومدات »(،  پژوهشی گتی برای توصیف اشیای هنرهای زیبا

 

1. Canadaian Heritage Information Network (CHIN) 

2. CDWA: Categoriesbfor the Description of Works of Art 

3. MuseumDat 
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موزه  برای انجمن  در  آلمانمستندسازی  برداشت نوعی  «)1لیدو»(،  های  تهی قالب    ه برای 

های  رویه)« 2اسپکتروم»(،  هاحوزهاز  در بسیاری    مورد استفاده  ایهای هسته اشیای موزهداده

مجموعه ثبت  برای  در استاندارد  استفاده  مورد   منابع   انجمن   ته هس »ها(،  موزه  های 

فرهنگی(،  « 3دیداری و  دیداری  اشیای  توصیف  فرهنگی فهرست»)برای  اشیای    «4نویسی 

رهنگ  ف»(،  مستندسازی آثار فرهنگی و تصاویر آنها  وهرست نویسی  ف  راهنمای توصیف،)

اطالعات شبکه  کانادام  داده  و  )  « 5یراث  مجموعه  مدیریت  برای  توصیفی  فیلدهای  شامل 

برای مدیریت مجموعه   ایاشیای موزهالعات هنمای اط )را  « 6سی داک »( و  مستندسازی موزه

  (.1392)راثی تهرانی،  و توصیف اشیا( اشاره کرد

داده به عنوان محصول اصلی فرآیند سازماندهی دانش، ابزاری کارآمد برای فراهمچون  

ای و  )آرشیوی، کتابخانه های فیزیکی و محتوایی اشیا بافت اطالعاتی فرهنگیتوصیف جنبه

ای برای کمک  ها از استانداردهای فرادادهموزه  (.1391)طاهری،    آیدای( به شمار میموزه

مستندسازی   میبه  استفاده  منابع  بازیابی  و  کشف  و  مدیریت  کلی،  مجموعه،  بطور  کنند. 

اهدافمهم بازیابی اطالعات،   است  ای عبارتاستانداردهای فراداده  ترین  بهبود  افزایش    از 

پایگاه  انسجام و یکپارچگی درون و های داده، اطمینان از ثبت اطالعات مهم، ارتقای  بین 

گذاری اطالعات مجموعه و دانش مربوط  ان به اشتراکامنیت مجموعه، فرآهم آوردن امک

های  ها به سیستمهای داده و تسهیل انتقال دادهبه مجموعه، تسهیل تبادل اطالعات بین پایگاه

 (. 2019)شبکه اطالعاتی میراٍ فرهنگی کانادا،  جدید است

تفاده قرار  های تدوین شده مورد اسها براساس یک دسته استانداردها و طرحواره فراداده 

)سعادت،    توان به دو دسته فراداده عام و فراداده خاص تقسیم کردگیرند. فراداده را میمی

تواند در مورد همه  (. طرح عام فراداده یک مجموعه هسته عناصر فراداده است که می1385

کار   به  کارکرد  رود؛منابع  معمول  عملکرد  پاسخگوی  فراداده  زیرا  عملکرداستهای  ها  . 

 

1. LIDO: lightweight Information Describing Objects 

2. SPECTRUM: Standard ProcEdures for CollecTion Recording Used in Museums 

3. VRA Core: Visual Resources Association Core 

4. Cataloging Cultural Objects 

5. Canadian Heritage Information Network (CHIN) Data Dictionary 

6. CiDoc 
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های  ها، محافظت، حقوق، عملکردشامل کشف منبع، مدیریت، نگهداری از رکورد   معموالً

های فراداده اضافی خاص  های عام نیز ممکن است با طرح  شود. طرحساختاری و فنی می 

های  واره(. از جمله طرح1385؛ نقل در: سعادت،  2004)راهنمای منابع فراداده،    تکمیل شوند

 اشاره نمود.  2کور و دابلین  1مارک  توان بهخاص نیز می 

به موزهسازماندهی اطالعات ممکن است از موزه   ءبه شی   ء ای دیگر و از یک شی ای 

ت باشد. همین  های مورد استفاده ممکن است  اوت در ملزومات و استاندارد ف دیگر متفاوت 

یابی  و دست سازی و بازیابی اطالعات شدههای ذخیرهباعث ایجاد تنوع و تفاوت در ساختار 

را  هاثیر قرار دهد و نیز امکان تبادل اطالعات بین موزه أبه اطالعات را برای کاربران تحت ت

سازد مواجه  مشکل  و  )نوشین   با  روش   (.1392بالغ،  قرهفضایی  فرد  و  وجود  مختلف  های 

ها و  ها، امکان همکاری بین موزه در موزه های مهر  غیراستاندارد برای مستندسازی مجموعه

می را کاهش  زمینه  این  در  اطالعات  تبادل  محتوای  دهد.  همچنین  سازماندهی  و  توصیف 

موجب بهبود خدماتی نظیر شناسایی، معرفی،    مستندنگاری آنها ای و  های موزه اطالعاتی مهر

 شود. می  ایهای موزهمهر آنهاها و اطالعات مربوط به رسی به آنرسانی و دست اطالع

ای دارای ارزش اطالعاتی و یک سند ارزشمند موزه  ء رو، مهر به عنوان یک شی از این 

شی هر  همانند  تاریخی  و  هنری  پیشینه  مستندنگاری  موزه  ء از  و  سازماندهی  به  دیگر  ای 

نیاز دارد. در بررسی اولیه که از   به آن  موزه  موزه داخلی)  هفت  شناسنامهاطالعات مربوط 

موزه  ،  موزه بانک سپه،  موزه مقدم،  موزه ملی،  موزه عشایری سنگسر سمنانکاخ گلستان،  

مشخص شد هیچ  به عمل آمد،    3خارجی موزه    45و    موزه آستان حضرت معصومه(و    مجلس 

ای وجود ندارد. همچنین  موزه  ء روش خاصی برای سازماندهی و توصیف مهر به عنوان شی 

ویژگی چه  نیست  مشخص  طوردقیق  برای به  آنها  از  بتوان  که  دارد  وجود  مهر  برای  های 

ب  توصیف مهر فعالیتهاستفاده نمود.  به نگهداری و  عالوه، مشخص نیست که  های مربوط 

در   مهر  از  میموزهحفاظت  مستندسازی  چگونه  شده، ها  ذکر  موارد  همه  بر  عالوه  شود. 

 

1. MARC: Machine Readable cataloging 

2. Dublin Core 

 پذیر نیست.ها در مقاله امکانهای خارجی، ذکر نام آنبه دلیل زیاد بودن تعداد موزه  . 3



 45 |   آبام و سفیان 

 

 

و دابلین کور که برای سازماندهی    1  21معمول مانند مارک  های  استاندارد    مشخص نیست که

افزارهای این مراکز به  ها، مراکز فرهنگی و بسیاری از نرمطور عام در موزههمنابع اطالعاتی ب 

ای را  میزان نیازهای مربوط به سازماندهی و مستندنگاری اشیای موزهشوند، چه کار برده می

سازند. این پژوهش بر آن است تا با شناسایی عناصر توصیفی و مدیریتی مهر در  برآورده می

ها ارائه دهد.  های داخلی و خارجی، الگویی مناسب برای سازماندهی مهری موزه شناسنامه

ای  در  شده  پیشنهاد  عناصر  فیلدهمچنین  با  مهر  سازماندهی  برای  پژوهش  استاندارد  ن  های 

دابلین  عناصر  و  میمارک  داده  تطابق  فرادادهکور  استاندارد  دو  این  کارایی  تا  در  شود  ای 

ها که حالتی کلی و عمومی  سازماندهی اطالعات مربوط به مهر به دست آید. این استاندارد

شوند، در بسیاری  ها محسوب می استاندارد  ترین در سازماندهی اطالعات دارند و پراستفاده

   گیرند.مورد استفاده قرار توانند میها از مراکز فرهنگی، از جمله موزه 

تواند به شناسایی، تدوین و ارائه عناصر مناسب برای سازماندهی  نتایج پژوهش حاضر می 

گهداری مهر کمک  ها و سایر مراکز ندر موزهیکپارچه و مناسب مهر و اطالعات مرتبط با آن

و آسان به    های زمانی و مکانی امکان شناسایی و دسترسی سریعکند و فارغ از محدودیت

به نحوه مطلوبی فراهم    و عالقمندان این منابع اطالعاتی   ها، محققان داراطالعات را برای موزه

العات،  عالوه، از طریق یک استاندارد مشخص و مبتنی بر اصول مهم سازماندهی اط هنماید. ب

ها و مطالعه بر روی آن از سوی کاربران و تبادل اطالعات  دسترسی به اطالعات مربوط به مهر

شود. بنابراین  پذیر میها با سرعت، سهولت و کیفیت بهتری امکانها و تعامل بین آنمیان موزه

 مدیریتی  و  توصیفی  عناصر  شناسایی  ،توان چنین بیان کرد که هدف کلی پژوهش حاضرمی

  سازماندهی   برای  مناسب  الگویی  ارائه   و  خارجی  و   داخلی  هایموزه  های شناسنامه   در  مهر

تطابق داده    کور دابلین  و  21  مارک است. ضمن آنکه، عناصر شناسایی شده با عناصر    مهرها

به اهداف پژوهش، پرسش می یافتهشود. برای رسیدن  های  هایی مطرح است که در بخش 

 شود.پژوهش آورده می

 

 . است 21  مارکدر این مقاله منظور از اشاره به مارک، همان  1.
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 بررسی مطالعات انجام شده

، با هدف  وهش حاضرژوهشی که مشابه با پژ، پآنهاهای پیشین و مرور  وهش ژدر بررسی پ

انجام شده   ایوزههای ممجموعه  مهر در سازی  مستندسازیمطالعه چگونگی سازماندهی و  

ای  سازماندهی و مستندسازی اشیای موزه  هایی که، پژوهش یافت نشد. بنابراین در ادامه   باشد،

 شود. ه بودند، مرور و گزارش میش خود قرار دادهوژرا هدف پ

پایان1394)  زارع های  تنظیم و توصیف نقشه   ای عناصر فرادادهبه مطالعه    نامه خود ( در 

کتابخانه آرشیوی،  موزهجغرافیایی،  و  جهانای  و  ایران  و با  با    ای  سندی  مطالعه  روش 

یافته   عنوان  پیماشی  -توصیفی  ای  الگوی یکپارچه  های پژوهش وی نشان داد کهپرداخت. 

در پژوهش وی،  های جغرافیایی وجود ندارد.  برای تنطیم و توصیف اطالعات مربوط به نقشه 

ناحیه و در دو گروه توصیفی و    26در    ایعنصر فراداده  216پژوهش،    هایبا توجه به یافته

 ها ارائه شده است. و مستندنگاری نقشه مدیریتی برای سازماندهی 

ای و پیشنهاد  ای موزهبررسی عناصر فراداده  به  نامه خود( در پایان1393درویشی کلور)

به فرش برای موزه   مستندنگاریالگویی برای سازماندهی و   انجام داد.  اطالعات مربوط  ها 

  ، پیماشی انجام شد  -یبا روش مطالعه سندی و توصیفکه های مورد نیاز در پژوهش وی داده

های در  از طریق مطالعه و تحلیل محتوای منابع فارسی و التین در حوزه فرش، شناسنامه موزه

ها در قالب سیاهه وارسی  داده  .ای به دست آمدداخل و خارج از کشور و استاندارهای فراداده

گرفت.   قرار  ارزیابی  مورد  متخصصان  توسط  دلفی  تکنیک  مرحله  دو  اجرای  این  طی  در 

گروه فرعی و در دو گروه اصلی توصیفی، مدیریتی و در قالب  30عنصر در    318پژوهش،  

 ای ارائه شده است. طالعات فرش موزها مستندنگاریسه سطح توصیف برای سازماندهی و 

پایان  1393)  زادهعلی در  خود(  با    نامه  را  ای  دی.  آر.  استاندارد  کارکردپذیری  میزان 

-ان مینتایج پژوهش نشداد.  های توصیف تابلوهای نقاشی مورد بررسی قرار  عناصر کاربرگه 

)آر.    ندارد توصیف و دسترسی به منبعدرصد است و استا  50دهد که میزان تطابق کمتر از  

کاربر با  مقایسه  در  ای(  فهرستگه دی.  تابلو های  موزهنویسی  نقاشی  تهران  های  شهر  های 

جامع فهرستپوشش  برای  تابلو تری  توصیفی  دا نویسی  نقاشی  این    وی   .ردهای  پایان  در 
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عنصر از استاندارد آر. دی. اس را برای هماهنگی و بهبود توصیف و سازماندهی    51پژوهش  

کاربرگه تابلو در  حضور  جهت  نقاشی  فهرستهای  تابلوهای  پیشنهاد  نویسی  نقاشی  های 

 دهد.می

قرهنوشین  فضایی  و  شیوه   (1392)  بالغفرد  پژوهشی  مدیریت در  های 

های مجازی ایران را مورد بررسی قرار داد.  اطالعات)سازماندهی، ذخیره و بازیابی( در موزه

های مجازی از لحاظ  های مورد استفاده در موزهافزارگر آن بود که نرمهای پژوهش بیانیافته 

و بازیابی موقعیت بهتری داشتند. وی براساس   اما از لحاظ ذخیره  ،سازماندهی ضعیف هستند

افزار واحد برای مدیریت های پژوهش خود پیشنهاد داد که ضمن استفاده از یک نرمیافته 

یو و موزه  آرش افزار از همکاری  اطالعات و ارتباط بیشتر با یکدیگر، برای ارتقای قابلیت نرم

 کمک گرفته شود. فناوری اطالعات در کنار متخصصان 

ای  های فرادادهاستاندارد  ،ایمطالعه کتابخانهاز طریق    (1392)  اثی طهرانیر  نامهر پایاند

و   سازماندهی  موزه  مستندنگاریبرای  اشیا  شناساییاطالعات  پژوهش    شد.  ای  این  در 

. ان،  ای سی. اچ. ایای اسپکترم، لیدو، میوزیوم دات، دیکشنری دادهای موزهاستاندارد فراده

سی. دی. دبلیو. ای. الیت و وی. آر. ای. کورر را مورد  سی. سی. او، سی. دی. دبلیو. ای،  

اصر موجود  ای را با عن های موزهمشترک بین این استاندارد گرفت. وی عناصر غیربررسی قرار  

جام سیستم  داد  را  در  نتایج  تطبیق  فقط    کردمشخص  .  بین   114که  مشترک  عنصر 

فرادادهاستاندارد موزههای  دارد.  ای  وجود  جام  سیستم  و  نتیجه،  ای  عنوان  عنصر    610به 

 د. شوای پیشنهاد می عنصر برای سازماندهی اطالعات اشیا موزه 818ای از مجموعه فراداده

ها  در پایان نامه خود به بررسی روش متداول سازماندهی سکه و اسکناس  (1390)  زادهتقی

موزه با  در  مصاحبه  کمک  به  پژوهش  این  در  پرداخت.  خارجی  موزه  65ها  و  ایرانی  دار 

و  ها و اسکناس های سازماندهی سکه متخصص در زمینه سکه و اسکناس روش  مزایا  ها و 

نشان داد که روش    هایافته .  بررسی قرار گرفت  ها را مورد مطالعه وعایب هر کدام از روش م

های مختلف جامعه پژوهش یکپارچه و هماهنگ  ها در موزه ها و اسکناس سازماندهی سکه 

نیست. به همین دلیل در پایان پژوهش، محقق با استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش و  
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نظام    ،پژوهش ی مورد مطالعه  اهها در موزهو اسکناس   عناصر به کار رفته در سازماندهی سکه

 .  ها ارائه دادهادر موزهها و اسکناسهماهنگی را برای سازماندهی یکپارچه و استاندارد سکه

ای هسته دابلین و  کارایی طرح فراداده  محتوا،   با استفاده از روش تحلیل(  1387)  طاهری

مارک   فراداده  شبکه    21قالب  اطالعاتی  منابع  سازماندهی  وبدر  سازی  نمایه  و  جهانی 

 21قالب مارک  پژوهش وی نشان داد که  را باهم مقایسه کرد. نتیجه    اطالعات الکترونیکی

 تر است. محیط وب مناسبدر برای ذخیره، پردازش و مبادله اطالعات 

طراحی چند سطح فراداده براساس استاندارد  »ای با عنوان  ( در مقاله2014)  و دیگران   1وان

داده   هسته برای  موزهدابلین  می  ، « ایهای  فرادادهبیان  عناصر  که  توصیف،  برای  ای  کند 

اشتراکمدیریت به  و  سازماندهی  موزه،  در  اطالعات  این  گذاری  اصلی  هدف  هستند.  ها 

کور برای موزه چین بوده است. طرح ذکر دابلین   ای بر پایهفرادادهیک طرح  طراحی  پژوهش  

ای خاص است. همچنین فراداده  هسته، قوانین توسعه و فراداده  شده دارای سه بخش فراداده

ای جهت شرح و  هایی از قبیل: شرایط، تعاریف، قوانین ثبت نام و نمونههسته خود از بخش 

   توصیف تشکیل شده است.

ای موجود برای  های فرادادهزیابی فرمتر( پژوهشی با هدف بررسی و ا 1999)2لی زنگ 

کنت   دولتی  دانشگاه  موزه  مد  دادمجموعه  از  انجام  استفاده  موارد  بررسی  به  پروژه  این   .

. از  ختپردامجموعه و شناخت عناصر فراداده به منظور پشتیبانی و استفاده از این مجموعه  

شی برای ساخت شناسنامه انتخاب شده    42  ،شی تاریخی نگهداری شده در موزه  90مجموع  

پژوهش  .است این  چهار  در  فراداده  عناصر  یعنی  ایاستاندارد  امریکن،  ،  انگلو  قوانین 

کور و وی آر کور و یونی مارک به منظور ساخت بانک اطالعاتی و تهیه شناسنامه  دابلین 

موزه اشیای  نشان  برای مجموعه  پژوهش  این  نتایج  قرار گرفت.  مقایسه  و  تحقیق  مورد  ای 

عناصر مناسب برای ساخت بانک اطالعاتی و تهیه    ،ی وی آر کورادهد که عناصر فرادادهمی

 . استای مد شناسنامه برای مجموعه اشیای موزه

 

1.Wan 

2. Zang, L. 
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های  مجموعه  به عنوان ها  تحوالت جامعه و افزایش ارزش اطالعات باعث شده تا موزه 

قرار  غنی از هنر و تاریخ، فرهنگ و حتی علم، مورد بیشتری توجه اطالعات  دارای ارزشمند

به دلیل نقش آن در ثبت  ها  موزه   های ، سازماندهی و مستندسازی مجموعهبدین ترتیب  گیرند.

موجب تسهیل  نوبه خود  هتواند باهمیت پیدا کرده است که این امر می  یکپارچگی اطالعات   و

های انجام  پژوهشای شود.  های مختلف موزهجستجو، بازیابی و اشتراک اطالعات بین شبکه

دهنده عدم وجود یکپارچگی و هماهنگی در سازماندهی و مستندنگاری اطالعات  شانگرفته ن

 ای است. مربوط به اشیا موزه

 روش پژوهش 
از دو نوع مطالعه    ،هابه لحاظ روش گردآوری داده  و   پژوهش حاضر از نوع کاربردی است

های مرتبط  شود. به منظور شناسایی و گردآوری دادهسندی و توصیفی پیمایشی محسوب می

های خارجی و سایت موزه ها و عناصر مطرح جهت معرفی مهر، منابع فارسی و وببا ویژگی

ق سند مورد مطالعه قرار گرفت و مطاب  های موجود درموزه های داخلی به عنوانمهر  شناسنامه

)بسیار   ایوارسی براساس طیف لیکرت با مقیاس پنج گزینهاین سیاهه  ای تهیه شد.با آن سیاهه

عضو    20وارسی به  زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم( تدوین شد. همچنین در طراحی سیاهه

های خود را مبنی بر افزودن  کننده در تکنیک دلفی این امکان داده شد که پیشنهادشرکت

یا دهند  عنصر  ارائه  را  اطالعات  دو  سیاهه.  عناصر در هر گروه  اجرای  مربوطه طی  وارسی 

 داران متخصص مهر توزیع شد. نفر از متخصصان مهر و موزه 20مرحله تکنیک دلفی بین 

و    معرفی   برایدر آغاز پژوهش، به منظور شناسایی و استخراج عناصر به کار برده شده  

برای مطالعه   ،در ادامه  در حوزه مهر شناسایی شد.رسی  فامعتبر و مهم    منابع  ،مهر  توصیف

های داخل و خارج از کشور، ابتدا لیستی از این  در موزه  های مهرمستندنگاری مجموعهشیوه  

جو در وب تهیه شد. سپس با مراجعه  وها از طریق مراجعه به منابع موجود و یا جستموزه

آوری شد  های داخلی گردمهر موجود در موزه های  های داخلی، شناسنامه حضوری به موزه 

به عناصر  شناسنامه و  این  در  رفته  با  کار  ارتباط  در  گردید.  استخراج  مهر  معرفی  جهت  ها 

ها عناصر به کار برده شده برای معرفی سایت این موزههای خارجی با مراجعه به وبموزه
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می عناصر استخراج شده از  ها شناسایی و استخراج شد. سپس تمامهر موجود در این موزه

موزه برایبررسی  ارائه  جهت  فارسی،  منابع  همچنین  خارجی  و  داخلی  مستندنگاری    های 

شی  یکی  عنوان  به  آن  سازماندهی  و  مهر  به  مربوط  کنار  موزه  ءاطالعات  جدولی  در  ای 

قرار گرفت و سیاهه مطابق آن طراحی شد.یکدیگر  به    وارسی  سیاهه وارسی طراحی شده 

اعتباریابی و تعیین میزان صحت، ارزش و اعتبار هر یک از عناصر مطرح شده جهت  منظور  

شی  یک  عنوان  به  مهر  دوموزه  ء سازماندهی  طی  اجرای  ای  در    مرحله  دلفی  تکنیک 

پژوهش حاضر در چهار مرحله انجام   اختیارمتخصصان حوزه مهر و سازماندهی قرار گرفت.

 ه با مرحله دیگر متفاوت است. شده است و جامعه مورد بررسی در هر مرحل

ویژگی • که  معتبر  منابع  شامل  پژوهش  جامعه  پژوهش،  اول  مرحله  توسط  در  مهر  های 

 1کتاب معتبر در حوزه مهرنه    لفان و متخصصان مهر بیان شده است. در این پژوهش ؤم

هایی که برای توصیف مهر به کار رفته بود،  مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت و ویژگی

 دست آمد. پوشانی بهعنصر بدون هم 30استخراج گردید که در مجموع  

های داخلی و خارج از کشور  های موزهدر مرحله دوم پژوهش، جامعه پژوهش شناسنامه  •

هایی از کل کشور انتخاب شدند که  موزه   7های داخل کشور،  است. در ارتباط با موزه 

ی موجود در موزه، دارای شناسنامه نیز  ها عالوه بر دارا بودن مهر در مجموعه خود، مهر

انتخاب شد که عالوه بر داشتن مهر در    موزه  45های خارجی،  بودند. در ارتباط با موزه

 به صورت برخط فراهم بود.   مجموعه خود، امکان بازیابی اطالعات آن

نفر از متخصصان مهر به صورت هدفمند برای شرکت    20در مرحله سوم پژوهش، تعداد   •

ت  تعداد  در  افراد،  این  میان  در  مجموع  در  شدند.  انتخاب  دلفی  موزه  8کنیک    دار نفر 

 

(، زاده  تبریزیمحمد علی کریمهای پادشاهان ایران)ها و فرمانها، طغرامهر،  ( محسن احتشامییی از جنس عشق)مهرها  .1

محمد جواد  )دانشنامه مهر و حکاکی(،  محمد جواد جدی)ها در مجموعه موزه آستانه حضرت معصومهمهرها و نگین 

  آداب(، حسن طالیی)اسالم  صدر  تا  آغاز از ایران در  مهر(، حسین یاوری)ایرانی هایمهر  تحول  سیر  و  پیدایش(، جدی

ابوالقاسمی)قاجاریه  پایان  تا  ایلخانان  از  اسالمی  دوره   نویسیمهر میرزا  صادق  اسناد  مقدمه  و(  محمد  شناخت  بر  ای 

 (. جهانگیر قائم مقام فراهانیآرشیوی)
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شناسی و تخصص  متخصص در زمینه باستان  نفر    3نویسی و  متخصص در حوزه فهرست

 های اسالمی وجود دارد. نفر مؤلف و متخصص در مهر 9های باستانی و در حوزه مهر

الگوی   • عناصر  چهارم  مرحله  دابلین در  و  مارک  عناصر  به  توجه  با  را  کور  پیشنهادی 

ای مطرح تا میزان تطابق عناصر کتابشتاختی دو استاندارد فراداده  ،مطابقت داده شده است

در حوزه سازماندهی اطالعات را با عناصر پیشنهادی این پژوهش است. علت استفاده از  

در این پژوهش آن بود که این    این دو استاندارد جهت تطابق و مقایسه عناصر پیشنهادی

فرادادهاستاندارد  گستردههای  کاربرد  همگانی ای  استفاده  و  فرهنگی،  تر  مراکز  در  تر 

 ها دارند.ها و کتابخانهموزه

 های پژوهش یافته

ها پاسخ داده خواهد  و به آنشده های اصلی پژوهش به طور جداگانه مطرح  در اینجا پرسش

 شد.

برای:  پرسش اول از چه عناصری  مهر  به  مربوط  استفاده شده   درمتون علمی  مهر  توصیف 

 است؟

  لفان ؤم  دیدگاه  از  مهر  معرفی  برای  مهم  های توصیفیشناسایی ویژگی  هدف  با  پرسش   این 

و    ترین منابعمهم  ، پرسش   این   به  پاسخگویی   برای.  است  شده  مطرح  مهر  حوزه   در  متخصص

آنمتون به موضوع  ی که در  آنمهرها  معرفی  و  مختلف  انتخاب  های  بود،  پرداخته شده  ها 

م  شدند. صاحب  جمله  زانابع  این  افراد  توسط  که  مهر  در حوزه  اصلی  و  مهم  و منابع  نظر 

. است  به رشته تحریر در آمده  ،اندبه عنوان سرآمدان مهرشناس شناخته شده  که  متخصص

ع و سند قابل پژوهش در نظر گرفته شده بنابراین در این پژوهش این منابع به عنوان منبع مرج

  است.

تحلیل   مطالعه  از  آمده  دست  به  می  9نتایج  نشان  فارسی  کهمنبع  با    103  دهد  عنصر، 

ویژگیپوشانی  هم توصیف  و  معرفی  میبه  مهر  میان،  های  این  از   بدون عنصر 29پردازد. 

 8، شعار و شکل با  امبرای توصیف مهر استخراج شده است که به ترتیب عبارت ن  پوشانیهم

جنس    فراوانی،  6 توصیف سجع و خط با  فراوانی، 7با خط و عبارت تاریخ ، ویژگی فراوانی
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ا دارند. به ترتیب بیشترین فراوانی ر  فراوانی  4های حکاکی با  فراوانی، شیوه   5با  و کاربرد مهر  

  زیبایی   معنوی،   تجلی  مهرنگاری »منبع تخصصی در حوزه مهر، منابع    9مطابق با جدول، از بین  

ها برای توصیف  عنصر به بیشترین ویژگی  12با  « دانشنامه مهر و حکاکی »و    عنصر  19با  «  بصری

 . اندو معرفی یک مهر، در مقایسه با سایر منابع بررسی شده، اشاره کرده

خارجی دربردارنده چه عناصشری)توصشیفی و های ایرانی و ششناسشنامه مهردرموزه: پرسشش دوم

 مدیریتی( است؟

  ها موزه   متخصصان  ازدیدگاه  که  است  شده  مطرح  عناصری  بررسی  هدف  باپرسش    این 

مهم تشخیص داده شده است و در  ، مهر به مربوط اطالعاتمستندنگاری   و سازماندهی برای

مهر درمستندسازی مجموعه برده شده  موزه  های  به کار    این  به  گوییپاسخ  برای  است.ها 

شناسنامه ،  پرسش  در  برده شده  کار  به  موزهعناصر  در  موجود  و خارجی  های  داخلی  های 

 بررسی شد.  

 عنصر 40دهد که  نشان می  موزه داخلی   7نتایج به دست آمده از مطالعه تحلیل شناسنامه  

فراوانی،   6عنصر وضعیت مرمت و تاریخ با    به دست آمده است که به ترتیب  پوشانیهم  بدون

فراوانی، عناصر عمق، واحد    4آوری با  فراوانی، عنصر سبک و شیوه فراهم  5عنصر جنس با  

کننده، طول/ عرض  گیری وزنی، ارتفاع، طول، عرض، اهداء گیری ابعاد، واحد اندازهاندازه

با  جغرافیایی محل کشف، ارتفاع، تاریخ فراهم بیشترین فراوانی را دارندفراوان  3آوری  .  ی 

ها عالوه بر توجه بر عناصر توصیفی مهر، به عناصر مدیریت نیز از  بنابراین نتیجه گرفت موزه

دهنده  اند این امر نشانکننده نیز توجه کردهآوری، اهداء آوری، شیوه فراهمفراهم  جمله تاریخ

 ای است.ی موزهاهمیت اطالعات مدیریتی در مستندنگاری و سازماندهی اشیا
 اطالعات مربوط به مهر  ،موزه  45  سایتجوی وبوجستطریق  از  های خارجی،  در موزه

عمومی مهر در نظر گرفته    ها به منزله شناسنامهسایت موزه  دست آمد. در پژوهش حاضر وب

و سازماندهی اطالعات مربوط به    مستندنگاریهای خارج از کشور برای  در موزه  شده است.

عالوه    ها داد که این موزه. نتایج نشان میمشاهده شدعنصر    610پوشانی  مهر در مجموع با هم

عناصر به  توصیفی  عناصر  موزهبر  اشیای  مدیریت  برای  که  استانداردی  به  توجه  با  های  ای 

مثال  ایموزه عنوان  به  است.  شده  توجه  است،  نیاز  تاریخ    ی عناصربه    ، مورد  همچون 
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و مالکیت، شماره ثبت، شماره    أمنش  کننده و خریدار،آوری، اهداءآوری، شیوه فراهمفراهم

از بین شناسنامه مهر    .توان اشاره کردمیاره مهر و محل کنونی مهر در موزه،  دسترسی، شم

توصیف،    برایها را  بیشترین ویژگی  ،عنصر  28موزه هاروارد با    ،از کشور  خارج  هایدر موزه

 تعریف کرده است.در مقایسه با سایر شناسنامه مهر مهر  مستندنگاریسازماندهی و 

های  های موزهاستفاده شده در وب سایت  پوشانیبدون هم رعنص 48فراوانی نگاهی به با 

خارج از کشور عالوه بر توجه به مباحث    ها درموزهشود که  مشاهده میخارج از کشور،  

با    أ منش  به شرح زیر است.عناصر مدیریتی    . اینبه مباحث مدیریتی نیز توجه داشتند  ، توصیفی

این  فراوانی،    18 در  که  موجود  مهر  شناسنامه  در  شده  برده  کار  به  مالکیت  معادل  عنصر 

فراهمموزه است. شیوه  باهای داخلی  ثبت/ شماره موزه/ شماره  ، شماره  14  فراوانی  آوری 

فراوانی  ،13فراوانی    با  موجودی با  موزه  در  مهر  فراوانی12محل  با  دسترسی  شماره   ،11  ،

های خارج  فراوانی در موزه   ینبیشتردارای    مهرکننده  توصیف  عناصر  .8فراوانی  اهداءکننده با  

فراوانی،   23ابعاد با فراوانی،  23فراوانی، دوره تاریخی با  31: جنس با از ندااز کشور عبارت

فراوانی، هنرمند/   15فراوانی، توصیف سجع با    19فراوانی، مجموعه با    21منطقه جغرافیایی با  

 .فراوانی 8فراوانی، عنوان مهر با  9سازننده با 

)سششازماندهی و مسششتندنگاری(   برای توصششیف و مدیریت ترین عناصششرپرسششش سششوم: مهم

 کدام است؟های داخلی و خارجی  مهردرموزه

این  برای پاسخ به  های شناسایی شده از  ، پس از بررسی و مطالعه ویژگیپرسشگویی 

های داخلی و  های مهر در موزه طریق تحقیق منابع مرتبط و مطالعه عناصر آمده در شناسنامه

ای  های فرادادهبندی براساس تعدادی از استاندارد بندی به عمل آمد. این گروهخارجی، گروه

های اسپکتروم، سی  استاندارد  شد. این استانداردها شاملها انجام  از آن   گرفتن  و الهام  ایموزه

گفته،  در اینجا، بر اساس موارد پیش است.    1دی دبیلیو. ای. الیت، لیدو و وی. آر. ای. کور 

بر مبنای ویژگی  به عنوان یک شی عناصر    ءهای مهر برای سازماندهی و مستندنگاری مهر 

اموزه نشانای  اینکه  بر  عالوه  عناصر  این  شد.  مناسب نتخاب  برای  دهنده  عناصر  ترین 

 

1. Sepectrum, CDWA Lite,LIDO, VRECore 
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مهر  سازماندهی مستندنگاری  منش   و  بلکه  فراوانی    أاست  و  انتخاب شده  از عناصر  هر یک 

های داخلی و خارجی( که به هر کدام از عناصر اشاره  هریک از عناصر)منابع فارسی، موزه

 .1دهد اند را نشان میکرده

  اساس   پوشانی در دوگروه اصلی مدیریتی و توصیفی برعنصر بدون هم  72ر اساس نتایج،  ب

های اسپکتروم، سی دی دبیلیو. ای. الیت، لیدو و  ای از جمله استانداردهای موزهاستاندارد 

گروه فرعی و    14خود دارای  بندی شده است که گروه توصیفی  وی. آر. ای. کور تقسیم

کار برده  عنصر با عناصر به  9،  عنصر  72گروه فرعی است. از میان    4  ایراگروه مدیریتی د

بیشتر   ،. با این وجود استهای داخلی و خارجی مشترک  شده در منابع فارسی و همچنین موزه

های  عنصر در شناسنامه موزه 34عناصری که مربوط به توصیف و معرفی مهر هستندبه ترتیب  

 . باشدهای داخلی میعنصر در شناسنامه موزه26تخصصی مهر وعنصر در منابع    28ی،  خارج 

آید که بیشتر عناصر ارائه شده درگروه چنین بر می  به دست آمده،همچنین با مشاهده عناصر  

های داخلی و خارجی ارائه شده  تنها در شناسنامه موزه  مدیریت مربوط به سازماندهی مهر،

به ترتیب   م  16است که  های  عنصر در شناسنامه  12های خارجی و  وزه عنصر در شناسنامه 

 . های داخلی ارائه شده استموزه

پرسشششش چهارم: اهمیت هر یک از عناصشششر ششششناسشششایی ششششده برای توصشششیف و مدیریت  

 ها ازدیدگاه متخصصان چه میزان است ؟)سازماندهی و مستندنگاری(  مهر در موزه

ناصر پیشنهاد شده جهت حضور  این پرسش برای تعیین میزان اهمیت و ارزش هریک از ع 

،  پرسش ها از دیدگاه متخصصان مطرح شد. برای پاسخگویی به این  در شناسنامه مهر در موزه 

قالب یک سیاهه انتخاب شده در  وارسی و طی دو مرحله اجرای تکنیک دلفی در  عناصر 

 

توان  ها در مقاله وجود نداشت. برای اطالعات بیشتر، میها، امکان آوردن آنبه دلیل بزرگ و طوالنی بودن جدول   1.

کرد:   مراجعه  زیر  مشخصات  با  منبع  اصل  سفیان)[به  مد(.  1395المیرا  و  توصیفی  عناصر  در شناسایی  مهر  یریتی 

و   21ها و بررسی تطبیقی با مارک های داخلی و خارجی و ارائه الگویی مناسب برای سازماندهی مهرهای موزه شناسنامه

شناسی، گرایش مدیریت اطالعات. دانشکده علوم تربیتی و  نامه کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش. پایانکوردابلین

 ]الزهرا )س(شناسی، دانشگاه روان
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ر  گویی،کاربرد هریک از عناصتن از متخصصان قرار گرفت. برای سهولت پاسخ 20اختیار  

همچنین در انتهای هرگروه از متخصان درخواست شد    .را در خانه رو به روی عنصر ذکر شد

های خود را در ارتباط با گروه عناصر مورد نظر در جای مناسب آن بیان  تا نظر و پیشنهاد 

کننده میزان اهمیت هریک از عناصر  کنند. در مرحله اول تکنیک دلفی، متخصصان شرکت

ای مشخص کردند. در مرحله دوم، ضمن تکرار این عمل، میانگین  نقطه را در یک طیف پنج  

گویان قرار گرفت تا  به دست آمده از اجرای مرحله اول تکنیک دلفی نیز در اختیار پاسخ

عالوه بر مشاهده میانگین به دست آمده از اجرای مرحله اول دلفی، فرصت تجدید نظر یا 

  گذاری عناصر میانگین به دست آمده از ارزش  1ل  تکرار نظر خود را داشته باشند. در جدو

 دهد. متخصصان در دو مرحله از اجرای تکنیک دلفی نشان می  توسط

گذاری عناصر توسط متخصصان در دو مرحله اجرای تکنیک میانگین به دست آمده از ارزش .1جدول 

 دلفی 

 عناصر مرحله اول مرحله دوم 
های  گروه 

 فرعی

گروه  

 اصلی 

 بندی طبقه 4 80/3
 بندی رده 

فی 
صی

تو
ت 

العا
اط

 

 مجموعه  4 12/4

 طول 4 95/3

 ابعاد

 عرض 95/3 00/4

 ارتفاع 74/3 80/3

 وزن 80/3 4

 عمق 80/3 4

 وزنی  گیریواحداندازه  22/4 12/4

 گیری ابعادواحد اندازه  44/3 80/3

 توصیف سجع  35/4 79/4

 سجع 

 خطی زبان سجع  37/4 82/4

 ترجمه سجع خطی  00/4 45/4

 نقوش  11/4 65/4

 عبارت نام  72/4 70/4

 عبارت شعار  44/4 40/4
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 عبارت تاریخ  00/5 90/4

 بندی سطر 95/3 70/4

 نویسی خوش

 ها جهت نوشته  60/3 55/4

 نگاری کتیبه 74/3 85/3

 نویسی های متالصقشیوه  80/3 25/4

 نگاری بدایع 85/3 10/4

 نویسیمقطعه 60/3 10/4

 قواعد مبناء  60/3 95/3

 نگاری مثنی 60/3 4

 خط 5 5

 شاءن بخشی مکانی  00/4 25/4

 سبک 58/4 70/4
سبک و  

 فرهنگ 
 دوره تاریخی  5 75/4

 فرهنگ  75/4 72/4

هویت   های رسمی و سلطنتی مهر 68/4 74/4

اجتماعی  

دارندگان  

 مهر

 های غیر رسمی و معمولی مهر 68/4 85/4

  کاربرد 06/4 80/3

 تاریخچه استفاده 00/4 50/3 کاربرد

 نام  نام سازنده / هنرمند  4 4

 عنوان  عنوان مهر  4 25/3

 منطقه جغرافیایی  65/4 70/4
 ساخت

 مکان ساخت 58/4 70/4

گذاری عناصر توسط متخصصان در دو مرحله تکنیک میانگین به دست آمده از ارزش .1ادامه جدول 

 دلفی 

گروه  

 اصلی 
 مرحله دوم  مرحله اول عناصر های فرعی گروه 

ت  
العا

اط

فی
صی

تو
 

 75/4 5 تاریخ ساخت مهر  ساخت

 17/4 15/4 شیوه ساخت مهر 

 4 85/3 پیوند به آثار مرتبط  پیوندها 
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 95/3 06/4 کتابشناختی منابع 

 42/4 40/4 محل کشف سایت  شناسی باستان

 25/4 62/3 نام کاوشگر سایت 

 95/3 63/3 تاریخ کاوش سایت 

 71/4 68/4 جنس خصوصیات فنی 

 55/4 11/4 رنگ

 85/4 55/4 شکل 

 85/4 4 نوع مهر 

 33/4 40/4 تعداد قطعات 

 44/4 4 وضعیت فعلی مهر وضعیت فیزیکی 

 00/4 55/4 کننده وضعیت نام بررسی

 06/4 80/3 تاریخ بررسی وضعیت 

 41/4 40/4 وضعیت مرمتی 

 00/4 50/3 نام آزمایشگاه 

تی 
یری

مد
ت 

العا
اط

 

سازی و  مجموعه

 آوری فراهم

 33/4 85/3 آوریشیوه فراهم

 17/4 15/4 آوریتاریخ فراهم

 06/4 65/3 اهداءکننده

 00/4 65/3 خریدار

 22/4 12/4 مالکیت فعلی 

 3 20/3 فروشنده

 41/4 40/4 اتاق مکان مهر

 41/4 4 مخزن

 4 55/4 قفسه

های  شماره

 اختصاصی 

 41/4 65/3 شماره مهر 

 25/4 41/4 شماره شناسنامه 

 25/4 55/4 شماره دسترسی 

 71/3 10/4 شماره مخزن

 24/4 80/3 شماره ثبت 

 78/3 95/3 شماره ردیف 

 00/4 12/4 عنوان نمایشگاه نمایشگاه

 74/3 80/3 مکان نمایشگاه

 32/4 55/4 تاریخ شروع و پایان نمایشگاه
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ب نشان می  1جدول   نسبت  نظر متخصصان  از  بیشتر عناصری که  عناصر  دهد که  ه سایر 

را کسب   4تکنیک دلفی میانگین باالی  اجرای  و در هر دو مرحله از    اهمیت بیشتری دارند

محل کشف    از  نداعبارت  و  پردازندند، عناصری هستند که به معرفی و توصیف مهر میاهکرد

سایت، توصیف سجع، نوع خط، ترجمه سجع خطی، نام سازنده، کاربرد، تاریخچه استفاده،  

ات، شان بخشی مکانی،  ، شکل، تعداد قطعتاریخ ساخت، مکان ساخت، شیوه ساخت، جنس 

فعلی، وضعیت مرمت،   منش وضعیت  تاریخی و  تعداد  میهمچنین  .  أدوره  توان دریافت که 

اجرای تکنیک دلفی کسب    را در هر دو مرحله از   4عناصرکه میانگین باالی  توجهی از  قابل

یدگاه مدیریت عناصری هستند که از دآیند و  اند، جز عناصر توصیفی به حساب نمیکرده

و   سازماندهی  برای  هستند  مستندنگاریموزه  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  عناصر  مهر  این   .

عنوان    بندی وآوری، مجموعه، طبقهتاریخ فراهم  مخزن، اتاق، قفسه، محل نگهداری،  شامل

 .استنمایشگاه 

بینی  پیش ای در سیاهه وارسی که طی دو مرحله اجرای تکنیک دلفی قرار گرفت، گزینه

برای  رار گرفتن در آن گروه ارائه دهند.  شد تا متخصصان عناصر پیشنهادی خود را برای ق

توسط متخصصان، سیاهه وارسی دیگری بر مبنای    تعیین ارزش هریک از عناصر پیشنهاد شده

گذاری در اختیار  برای ارزش  عناصر پیشنهاد شده بر اساس طیف لیکرت تدوین شد و مجدداً

ق جدول  متخصصان  گرفت.  ارزش  2رار  و  پیشنهادی  توسط  عناصر  عناصر  آن  گذاری 

   دهد.متخصصان را نشان می

کننده در مرحله  متخصصان شرکتو میانگین عناصر پیشنهاد شده توسط  عناصر پیشنهادی .2جدول 

 اجرای تکنیک دلفی 

 میانگین  عناصر پیشنهاد شده گروه میانگین  عناصر پیشنهاد شده گروه

 

پیوندهای  

 مرتبط

 

معرفی اشخاص  

متخصص در زمینه  

 شناسیمهر

40/4 

وضعیت  

 فیزیکی 

 10/4 نام مرمتگر

های انجام  پژوهش

 شده در مورد مهر 
 55/4 ها تصاویر آسیب 95/3
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 40/4 های حاوی مهر ه موز
های حفاظتی و  اولویت

 مرمتی
95/3 

 شناسی باستان

 

معرفی کاوشگر  

 سایت
 15/4 های مورد نیاز آزمایش  25/4

بافت  

 شناسی زمین
40/4 

یادداشت شرایط مکان 

 نگهداری 
10/4 

 75/3 شماره بررسی وضعیت  40/4 بافت مکان 

 35/3 توصیف سطح 

-فراهم

آوری و  

-مجموعه

 سازی

 59/3 دهندهامانت

جهت شمال/ جنوب  

 جغرافیایی سایت
 95/3 گیرندهامانت 95/3

جهت شرق/ غرب  

 جغرافیایی سایت
 41/3 گیرندهشرایط امانت 35/3

 95/3 تاریخ بازگشت امانت  53/3 خصوصیات حفاری

های یادداشت

 شناسی باستان
 41/3 مدت زمان امانت 71/3

مکان 

 نگهداری 

نام موزه محل  

 نگهداری 
 70/3 آورییادداشت فراهم 85/4

ساختمان مکان  

 دائمی 
 41/3 مقصد خروج 47/4

یادداشت دسترسی 

 به مکان 
95/3 

وضعیت مهر امانت  

 داده شده
95/3 

 80/3 محیط  ابعاد

 65/4 چندزبانگی سجع  سجع 

به   پیشنهاد شده توسط متخصصان  عناصر  توان چنین دریافت که  می  ،2  جدولبا توجه 

  ها موزه  های شناسنامهاز منابع و  ر هیچ یک  د  که  باشددر زمینه مباحث مدیریتی موزه میبیشتر  

است.   سجع،   عناصرنیامده  زمین   چندزبانگی  کاوشگر  بافت  معرفی  سایت،  مکان  شناسی، 
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نیاز اشخاص متخصص در زمینه مهرشرایط امانت و آزمایش   سایت، شناسی در  های مورد 

 است.  4دارای میانگین باالی  ،در گروه مدیریتمحل نگهداری،  گروه توصیفی و نام موزه

پرسشششش پنجم: چشه الگویی برای توصشششیف و مشدیریشت)سششششازمشانشدهی و مسشششتنشدنگشاری(  

 شود؟ها پیشنهاد میمهردرموزه

هدف اصلی از این پژوهش رسیدن به الگویی مناسب برای سازماندهی و مستندنگاری  

شی  یک  عنوان  به  خاص،  طور  به  است.موزه  ء مهر  اطالعاتی  ارزش  با  به    ای،  توجه  با 

های خارجی  های توصیف شده در منابع معتبر علمی مرتبط با مهر و بررسی شناسنامه ویژگی

عناصری به عنوان    همچنین نظر خواهی از متخصصان حوزه مهر در دو مرحله تکنیک دلفی،

اطالعاتی پیشنهاد شد.    ء یک الگو جهت سازماندهی و مستندنگاری مهر به عنوان یک شی

های موجود در حوزه  های فرعی و در دو گروه براساس استانداردگروه18عناصر در    102

و    استاندارد اسپکتروم، سی. دی. دبیلیو.ای. الیت، و لیدو  ای از جملهسازماندهی اشیای موزه

ای. کور دسته ابعاهای فرعی شامل، ردهگروه18بندی شده است.  وی. آر.  د، سجع  بندی، 

ویژگی باستانمهر،  اطالعات  مرتبط،  آثار  شماره های خوشنویسی،  اختصاص  شناسی،  های 

فراهم فیزیکی،  وضعیت  نگهداری،  مکان  هنرمند،  فنی،  خصوصیات  شده،  و  داده  آوری 

سازی، نام، سبک و فرهنگ، هویت اجتماعی دارندگان مهر، کاربرد، خاستگاه و  مجموعه

بندی شده  توصیفی و گروه مدیریتی تقسیم  ر گروه اصلی گروهساخت مهر، و نمایشگاه و د

 . ارائه شده است 3است که در جدول

 های فرعی عناصرمربوط به گروه های اصلی و گروه .3جدول 

 های فرعی گروه  عناصر
های  گروه 

 اصلی 

 بندی رده  طبقه، مجموعه 

فی 
صی

تو
وه 

گر
 

گیری  اندازه  ابعاد، واحدگیری اندازه  ارتفاع، طول، عرض، وزن، قطر، واحد

 وزن، محیط، عمق 
 ابعاد

توصیف سجع، زبان سجع، ترجمه سجع، نقوش، عبارت نام، عبارت شعار،  

 عبارت تاریخ، چندزبانگی 
 سجع 
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نویسی،  های متالصقها، شیوهنگاری، جهت نوشته بندی،کتیبه سطر

 نگاری، قواعد مبنا نویسی، خط، شاءبخشی مکان، مثنینگاری، مقطعه بدایع

های  ویژگی

 خوشنویسی 

 سبک و فرهنگ  دوره، سبک، فرهنگ 

 های شخصی و غیر رسمی های رسمی و سلطنتی، مهرمهر
هویت اجتماعی  

 دارندگان

 عنوان  عنوان 

 کاربرد مهر کاربرد، تاریخچه استفاد

 ساخت مهر منطقه جغرافیایی، تاریخ ساخت، مکان ساخت، شیوه ساخت 

های انجام شده در  شناسی، پژوهشمعرفی اشخاص متخصص در زمینه مهر

های حاوی مهر، معرفی کاوشگر سایت، کتابشناختی، آثار  مورد مهر، موزه

 مرتبط

 ها پیوند 

جنوب   /شناسی، بافت مکان، توصیف سطح، جهت شمال زمین بافت

غرب جغرافیایی سایت، خصوصیات   /جغرافیایی سایت، جهت شرق

شناسی، نام کاوشگر سایت، محل کشف  های باستانحفاری، یادداشت

 سایت، تاریخ کاوش سایت 

 شناسی باستان

 خصوصیات فنی  جنس، شکل، تعداد قطعات، رنگ، نوع مهر

 هنرمند  نام حکاک 

کننده وضعیت،تاریخ بررسی وضعیت، نام  وضعیت فعلی مهر، نام بررسی

های حفاظتی و مرمتی، ها، اولویتتصاویر آسیبآزمایشگاه، نام مرمتگر، 

 های موردنیاز، یادداشت شرایط مکان نگهداری، وضعیت مرمتی آزمایش 

 وضعیت فیزیکی 

آوری، اهداءکننده، خریدار، مالکیت فعلی،  شیوه فراهم آوری، تاریخ فراهم

امانت،  گیرنده، تاریخ بازگشت گیرنده، شرایط امانتدهنده، امانتامانت

آوری، مقصد خروج، وضعیت مهر  مدت زمان امانت، یادداشت فراهم

 شدهامانت داده 

  سازی ومجموعه

 آوری فراهم

تی
یری

مد
وه 

گر
 

مخزن، اتاق، قفسه، نام موزه نگهداری، ساختمان مکان دائمی، یادداشت  

 دسترسی به مکان 
 مکان نگهداری 

مهر، شماره مخزن، شماره ردیف،  شماره شناسنامه، شماره دفترثبت، شماره 

 شماره دسترسی، شماره بررسی وضعیت 

های  شماره

 اختصاصی 

 نمایشگاه عنوان نمایشگاه، مکان نمایشگاه، تاریخ شروع و پایان نمایشگاه

های فرعی و دو گروه گروه  18عنصر در    102  شود،مشاهده می  3  جدولهمانگونه که در  

 ند افرعی که عبارت  گروه  4بندی شدند. در گروه مدیریتی  دستهاصلی مدیریتی و توصیفی  
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های اختصاصی و نمایشگاه و در گروه آوری، مکان نگهدار، شمارهسازی و فراهممجموعه  از

های خوشنویسی، سبک و  بندی، ابعاد، سجع، ویژگیگروه فرعی که شامل، رده14توصیفی 

دارندگان،   اجتماعی  هویت  باستانفرهنگ،  پیوندها،  ساخت،  کاربرد،  شناسی،  عنوان، 

های فرعی  بندی شده است. از بین گروهخصوصیات فنی، هنرمند و وضعیت فیزیکی دسته

با   نام و عنوان  ویژگی  1توصیفی، گروه  های خوشنویسی و  عنصر کمترین عنصر و گروه 

. در گروه  دارندرا  عنصر بیشترین عنصر    12شناسی با  عنصر و باستان  10وضعیت فیزکی با  

عنصر    13سازی با  عنصر کمترین عنصر و مجموعه  3مدیریتی نیز گروه فرعی نمایشگاه با  

را   عنصر  هستندبیشترین  میدارا  عناصر  این  شناسنامه.  در  موزهتواند  مهر های  که  هایی 

 برای توصیف و سازماندهی اطالعات مربوط به مهر به کار برود.  ،کنندنگهداری می 

ش از  شم:  پرسش  میزان  و  چه  توصیف  برای  حاضر  پژوهش  در  شده  شناسایی  عناصر 

 ؟کور مطابقت داردو دابلین 21مدیریت)سازماندهی( مهر با عناصر کتابشناختی مارک 

مهر با عناصر مارک  و مستندسازی عناصر پیشنهاد شده در این پژوهش برای سازماندهی 

عناصر کارایی  تا  شده  داده  تطابق  کور  دابلین  دابلین   و  و  از  مارک  بسیاری  در  که  کور 

مستندافزارنرم  برای  موزه  سازیها  اشیای  سازماندهی  میو  قرار  استفاده  مورد  گیرند، ای 

 .(4)جدول مشخص شود

،  های کنترلیهای مرتبط با فیلدبلوک اصلی به ترتیب در برگیرنده داده  10با    21  کمار

ردهشماره جزءآنهای  و  شناسایی  و  فیلد(1xxسرشناسه   ،(000)بندی  به  (،  مربوط  های 

عنوان  متعلقات  و  نشر  و  ویرایش  مادی(2XX)عناوین،  فروست  شرح،  (3xx)توصیف  های 

(4xx)،  یاداشت(5xx)،   موضوعی شناسه افزوده  از    ،(6xx)های  غیر  به  افزوده  شناسه 

موضوعشناسه افزوده  فروست(7xx)های  افزوده  شناسه  برای  (8xx)ها ،  ذخیره  استفاده  ، 

 .است( 9xxمحلی)

که یک مجموعه هسشته از    اسشت  ایرششتهالمللی و بین طرح بین ن کور یک از طرفی، دابلی 

دهد. این طرح دارای دو ای ارائه میای را برای توصشیف و بازیابی منابع ششبکهعناصشر فراداده

  از   اسشت  عبارت وهای خاص تهیه ششده اسشت  مین نیازأسشطح سشاده و ویژه اسشت که به منظور ت

 ،(Description)تشوصشششیشف،  (Subject)مشوضشششوع  ،(Creator)پششدیششدآورنششده  ،(Title)عشنشوان
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، (format)، قشالشب(Type)منبع  ، نوع(Date)تشاریخ،  (Contributor)همکشار،  (Publisher)نشاششششر

زبششان(Identifier)گششرششششششنششاسشششششه  ،(Language)ارتششبششاط  ،(Relation)مششنششبششع  ،(Source)  ،

عنصشر، ششامل  7ششامل اسشت. سشطح ویژه دابلین کور    (Rights)، حقوق(Coverage)پوششش 

شششیوه    ،(Rightsholder)، مالکیت حقوق  (Provenance) أمنششش ، (Audience)عنصششر، مخاطب

گسششششتششرش(Instructional Method)آمششوزشششششی شششششیششوه   ،(Accrual method) تششنششاوب  ،

،  1394است )طاهری،   (Accrual Policy)مششی گسترشخط،  (Accrual periodicity)گسشترش

 .)77ص 

بررسی تطبیقی عناصر پیشنهادی برای توصیف و مدیریت )مستندسازی و سازماندهی(   .4جدول 

 کور مهر با استاندارد مارک و دابلین

گروه  

 اصلی 
 دابلین کور  مارک عناصر های فرعی گروه 

فی 
صی

تو
وه 

گر
 

 بندی رده 
 a Type$754 بندی طبقه

 052a Type ,052 مجموعه 

 ابعاد

 g Format$300 ارتفاع
 g Format$300 طول

 g Format$300 عرض

 g Format$300 وزن

 g Format$300 قطر 

 g Format$300 محیط 

 g Format$300 عمق

گیری  واحد اندازه 

 ابعاد
300$c Format 

گیری  واحد اندازه 

 وزنی
300$c Format 

 سجع 

 b Description$300 توصیف سجع 

 ,a$041 چندزبانگی سجع 

546$a, 546$b 
Description/language 

 a Description/language$041 زبان سجع 

 b Description$300 نقوش 
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 b Description$300 عبارت نام 

 b Description$300 عبارت شعار 
 a Coverage$518 /033 عبارت تاریخ 

 خوشنویسی 

 b Description$300 نویسیمقطعه

 b Description$300 قواعد مبنا 

 b Description$300 نگاری مثنی

 b Description$300 شآن بخشی مکانی 

 b Description$300 نگاری بدایع

-های متالصقشیوه 

 نویسی
300$b Description 

 b Description$300 نگاری کتیبه

 b Description$300 جهت نوشته 

 b Description$300 بندی کرسی

 سبک و فرهنگ 

 a Coverage$518 دوره
 a Descriotion$655 سبک

 a Descriotion$655 فرهنگ 

هویت اجتماعی  

 دارندگان مهر 

های رسمی و  مهر

 سلطنتی 
100$a Creator 

های غیررسمی  مهر

 شخصی و 
100$a Creator 

 کاربرد
 a Description$500 کاربرد

 a Date$030 تاریخچه استفاده

 ساخت

 

 a, 043$b Coverage$043 منطقه جغرافیایی 

 g Date$260 تاریخ ساخت 

 e$260 مکان ساخت
Description, 

coverage 
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بررسی تطبیقی عناصر پیشنهادی برای مستندسازی و سازماندهی مهر با استاندارد مارک   .4ادامه جدول 

 کور  و دابلین

گروه  

 اصلی 
 دابلین کور  مارک عناصر های فرعی گروه 

فی 
صی

 تو
ت

العا
اط

 

 a, 260 Description$655 شیوه ساخت  ساخت

 پیوندها 

های انجام شده  پژوهش

 در مورد مهر
500$a Relation 

 a Relation$500 آثار مرتبط 

 a Relation$581 کتابشناختی 
معرفی اشخاص  

متخصص در زمینه  

 شناسیمهر
500$a Relation 

 a Relation$500 های حاوی مهر موزه 

 شناسی باستان

 a Description$700 نام کاوشگر سایت 

 a$518 محل کشف سایت 
Description, 

coverage 
 a Date$518 کاوش سایت تاریخ 

 a, Description$500 بافت مکان 

 a Description$500 بافت زمین شناسی 

جهت طول/ عرض  

 جغرافیایی سایت
500$a Description 

 a Description$500 توصیف سطح 

جهت شمال/ جنوب  

 جغرافیایی سایت
500$a Description 

جهت شرق/غرب 

 جغرافیایی سایت
500$a Description 

 a Description$500 خصوصیات حفاری

 a Description$500 شناسی یادداشت باستان

 خصوصیات فنی 

 ,a$300 تعداد قطعات 

300$b 
Description 

 a Description$500 نوع مهر 

 a Description$500 جنس
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 a Format$500 شکل 

 b Description$300 رنگ

 700Sa Contributor نام حکاک  نام 

 a,245$k Title$245 عنوان مهر  عنوان 

 وضعیت فیزیکی 

 a Description$500 وضعیت فعلی مهر

 a Contributor$700 نام مرمتگر

 a Description$500 وضعیت مرمت

کننده  نام بررسی

 وضعیت 
700$a Contributor 

 a Description$500 تاریخ بررسی وضعیت 

 a Description$500 شماره بررسی وضعیت 
نام آزمایشگاه بررسی  

 وضعیت 
500$a Description 

 a Description$500 تصاویر آسیب

های حفاظتی و  اولویت

 مرمتی
500$a Description 

 a Description$500 های مورد نیاز آزمایش 

یادداشت شرایط مکان 

 نگهداری 
500$a Description 

 
سازی و  مجموعه

 فراهم آوری 

 c Accrual Policy$541 آوریروش فراهم

 d$561 آوریتاریخ فراهم
Accrual Policy, 

Accrual Periodicity 

 

بررسی تطبیقی عناصر پیشنهادی برای توصیف و مدیریت)مستندنگاری و سازماندهی(   .4 ادامه جدول

 کور مهر با استاندارد مارک و دابلین

 گروه اصلی 
های  گروه 

 فرعی
 کور دابلین مارک عناصر

تی 
یری

مد
ت 

العا
اط

 

 

مجموعه  

سازی و  

 آوری فراهم

 a Accrual Policy$500 آورییادداشت فراهم

 a Accrual Policy$561 اهداءکننده

 a Accrual Policy$500 شرایط اهداء 

 a Accrual Policy$561 فروشنده
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 a Accrual Policy$561 خریدار

 a Accrual Policy$541 منشاء

 f Accrual Policy$541 مالکیت فعلی 

 a Accrual Policy$500 دهندهامانت

 a Accrual Policy$500 امانت گیرنده

 a Accrual Policy$500 شرایط امانت گیرنده

 a Date$500 تاریخ بازگشت امانت 

 a Date$500 مدت زمان امانت

 a Description$500 مقصدخروج

مکان 

 نگهداری 

 a Description$852 اتاق

 b Description$852 مخزن

 c Description$852 قفسه

 c Identifier$852 یادداشت دسترسی به مکان 

های  شماره

 اختصاصی 

 a Identifier$037 شماره شناسنامه 

 a Identifier$037 شماره بررسی وضعیت 

 a Identifier$037 شماره دفتر ثبت 

 a Identifier$037 شماره مهر 

 a Identifier$037 شماره مخزن

 a Identifier$037 شماره ردیف 

 a Identifier$037 شماره دسترسی 

 a Description$585 عنوان نمایشگاه نمایشگاه

 a Publisher$585 مکان نمایشگاه

 a Date$585 تاریخ شروع و پایان نمایشگاه

بندی نتایج حاصل از بررسی تطابق عناصر پیشنهادی پژوهش حاضر در الگوی ارائه  جمع

 ارائه شده است. 5کور در جدولو دابلین  21عناصر قالب مارکشده با 
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 کورو دابلین 21مطابقت عناصر پیشنهادی با عناصر استاندارد مارک .5جدول 

بلوک  

 مارک

تعداد عناصر  

 پیشنهادی
 کور دابلین

تعداد  

عناصر  

 پیشنهادی

 کور دابلین

تعداد  

عناصر  

 پیشنهادی

0XX 14 Title 1 Identifer 8 

1XX 2 Creator 2 Language 2 

2XX 4 Description 49 Relation 5 

3XX 24 Publisher 1 Coverage 5 

5XX 47 Contributor 3 Accrual 

Periodicity 
1 

6XX 3 Date 6 Accrual 

Policy 
12 

7XX 5 Type 2   

8XX 4 Format 10   

بلوک    10شود که از  نمایان میشود، چنین  مشاهده می  5ها که در جدول  بر اساس یافته

تواند با عناصر پیشنهادی مطابقت داده شود که از  میبلوک اصلی    8اصلی مارک، فیلدهای  

بلوک    8این   یادداشت5XX بلوک،  شامل  عمومی  که  با  استهای  را  مطابقت  بیشترین   ،

فیلد    47، تعداد    5XXعناصر پیشنهادی برای مستندسازی مهر دارد. بدین معنا که در بلوک  

می که  دارد  و  وجود  توصیف  برای  حاضر،  پژوهش  در  پیشنهادی  عناصر  براساس  تواند 

، به دلیل وجود تنها  1XXمدیریت)سازماندهی و مستندسازی( مهر  به کار رود. در بلوک  

  1XXشود. به این معنا که در بلوک  دو فیلد، کمترین تطابق با عناصر پیشنهادی مشاهده می

تواند برای مستندسازی اطالعات مربوط به مهر به  عناصر پیشنهادی، می  فقط دو فیلد براساس

تواند با عناصر  عنصر می13عنصر، تنها    22کار رود.  از طرفی، در استاندارد دابلین کور از  

این   با    Descriptionعنصر، عنصر  13پیشنهادی مطابقت داده شود که از  بیشترین تطابق را 

عنصر پیشنهادی پژوهش حاضر برای مستندسازی    49معنا که  عناصر پیشنهادی دارد. بدین  

 .)در دابلین کور( تلقی شود Descriptionتواند عنصر مهر، به جهت توصیفی بودن، می
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 گیریبحث و نتیجه 

( که طی آن قوانین اطالعاتی موزه باکلند را به عنوان سندی  2012)  1مشابه با پژوهش التام

هدف آن ارائه یک دیدگاه جدید  ای مورد بررسی قرار داد واشیای موزهشناختی  برای نشانه

تواند ای و پذیرش این اشیا به عنوان شکل دیگری از سند بود که میبرای درک اشیای موزه

( در  ی اطالعاتیای به عنوان اسناد)اشیاهای موزهپژوهش مهردر این    ،مورد مطالعه قرار گیرد

ا است. هدف  گرفته شده  و  نظر  سازماندهی  برای  الگویی  پیشنهاد  مطالعه  مستندنگاری  ین 

بوده است.    ایشی موزهبه عنوان یک    آن  هایبا ویژگیمتناسب    هاهای مهر در موزه مجموعه

به چنین هدفی  پنجبرای رسیدن  در    ،  تا چهار  پرسش یک  به  پاسخ  مطرح شد که  پرسش 

هدف اصلی پژوهش    م،پنجسش  پراما  ،  بوده استپژوهش    جزییراستای رسیدن به اهداف  

گویی  های یک تا چهار امکان و مقدمات پاسخپاسخ به پرسش  .را مورد توجه قرار داده است

 کند.پذیر میبه پرسش پنجم را امکان

پژوهش،   این  انجام  از  آمده  به دست  نتایج  به  توجه  و    102با  سازماندهی  برای  عنصر 

مرب  مستندنگاری  موزه اطالعات  در  مهر  به  شدوط  پیشنهاد  منظور  ها  به  از  بهره.  بهینه  وری 

پیشنهادی،   در  الگوی  پیشنهادی،  الگوی  در  حضور  جهت  شده  پیشنهاد  گروه   18عناصر 

قرار گرفته در گروه توصیفی به معرفی و توصیف  ند. عناصر  توصیفی و مدیریتی قرار گرفت 

شناسی، فرهنگی،  های هنری، تاریخی، باستان این عناصر برای انجام پژوهش  پردازند.مهر می

ای دارای اهمیت هستند. عناصر ارائه شده در  شناسی در ارتباط با مهر موزهاقتصادی و جامعه

م مباحث  سازماندهی  برای  مدیریتی  موزه گروه  در  فرآینددیریتی  انجام  سهولت  و  های  ها 

ها، حفظ  ه های موجود در موز. این عناصر برای مدیریت بهتر مجموعه مهراندبمدیریتی مناس

های  ها با یکدیگر، برگزاری نمایشگاهها، ارتباط موزه های موجود در موزهاز مهر  و نگهداری

 .هستندای دارای اهمیت  های موزههرمهر، امانت و همچنین اشاعه اطالعات مربوط به م 

  ی هایی انجام شده در ارتباط با اشیاپژوهش  سیاری ازبراستا با نتایج  نتایج این پژوهش هم

(  1393)  (، درویشی کلور1390)  زاده(، تقی1392)  نوشین فرد  هایپژوهش   از جمله  ،ایموزه

 
1. Latham, K. 
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عالوه بر توجه    ن داده شد کهها نشاهای این پژوهش بوده است. براساس یافته  (1394)  و زارع

سازی سازماندهی  یکپارچه این عناصر در  ای،  به سازماندهی و مدیریت اطالعات اشیا موزه

 ها از اهمیت برخوردار هستند. در موزهاطالعات 

ها و توانمندی دو  ، قابلیتطبیقیبا استفاده از روش ت که  حاضردر بخشی دیگر، پژوهش  

در حوزه سازماندهی اطالعات را با    21ای مارک  کور و قالب فرادادهدابلینای  طرح فراداده

پیشنهادی پژوهش حاضر   این اسعناصر  انداردها برای  ت مورد مطالعه قرار داد، نشان داد که 

الزم را ندارند و استانداردهای مناسبی برای    ای، از جمله مهر قابلیتسازماندهی اشیای موزه

نمی منظور محسوب  این در حالی است کهاین  فراداده  شوند.  استاندارد  ای کاربرد این دو 

در  گسترده همگانی  استفاده  و  از  تر  موزهبسیاری  فرهنگی،  کتابخانه مراکز  و  دارند. ها  ها 

 :گرددراساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، پیشنهادات زیر ارائه میب

موز • در  حاضر  پژوهش  پیشنهادی  عناصر  از  برای  ه استفاده  نگهداری  مراکز  و  ها 

 های مهر.سازماندهی و مستندسازی مجموعه

به • جهت  پیشنهادی  عناصر  از  نرم استفاده  طراحی  در  مدیریت کارگیری  افزارهای 

 ها و مراکز فرهنگی. اطالعات در موزه

استفاده از عناصر پیشنهاد شده در پژوهش حاضر برای ایجاد بانک اطالعاتی مربوط به   •

 مهر.

های  ای به جای استفاده از استانداردها و عناصر مرتبط با اشیای موزهده از استاندارد استفا •

افزارهای مدیریت اطالعات در  کور( در نرم)مارک و دابلین   مرتبط با منابع کتابشناختی

 .ها و مراکز فرهنگیموزه
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 منابع  
نامه کارشناسی پایان  ها.ها در موزه ها و اسکناسسازماندهی یکپارچه سکه(.  1390)  .زاده، سعیده تقی

 .)س(الزهراشناسی، دانشگاه ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان 

لیال موزه (.  1394)  .درویش،  عناصرفرادادهای  و  بررسی  سازماندهی  برای  الگویی  پیشنهاد  و  ای 
نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه  پایان مستندنگاری فرش.

 .  )س(الزهرا

طاهره  تهرانی،  استاندارد (.  1392).راثی  تطبیقی  اشیا  مطالعه  عناصر  موزه های  پیشنهاد  ارائه  و  ای 
نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  . پایانای در ایرانای موزه ابرداده 

 . )س(دانشگاه الزهرا

نگار فراداده (.  1394).زارع،  عناصر  تطبیقی  نقشهمطالعه  توصیف  و  تنظیم  جغرافیایی، ای  های 
نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم  . پایانایران و جهانای  ای و موزه آرشیوی، کتابخانه

 .)س(تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا 

علیرضا ابرداده   (.1385)  .سعادت،  استانداردهای  از  و رکورداستفاده  های  ای در مدیریت مدارک 

آرشیو  فراروی  راهی  مدارک.  الکترونیکی:  و  اطالعات  مراکز  و  و  ها  پردازش  پژوهشنامه 
 .97 -110(، 2و1)22 مدیریت اطالعات، 

مهدی سید  بر  1391).طاهری،  مروری  و  رویکردها  مفاهیم،  آرشیوی:  بافت  در  فراداده  کاربرد   .)

 . 143-126)زمستان(، 88گنجینه اسناد، شماره استانداردها.  
سیدمهدی کارآیی ط1387).طاهری،  مقایسه  فراداده (.  فراداده رح  قالب  و  کور  دابلین  هسته  ای  ای 
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