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ڪلیدواژه ها 

منایه سازی، پایان نامه ها، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

مقایسه واژه های عنوان و چکیده پایان نامه ها  با توصیفگرهای تعیین شده

 درمنایه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

ناهید بنی اقبال| فریربز خرسوی |  صدیقه پیرهادی

چڪیده

هدف: واژه های عنوان و چکیده پایان نامه ها با توصیفگرهای تعیین شده در 
منایه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با یکدیگر مقایسه شده است. 

روش/ رويكرد پژوهش: ابزار گردآوری داده ها سیاهه وارسی است. جامعه 
پژوهش 18۹۵1 پایان نامه از سال 138۰ تا پایان سال 138۷ است. از این تعداد 

به روش منونه گیری و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان  تعداد 38۰ مورد 

از بین 4 گروه علمی فنی- مهندسی و علوم پایه، علوم پزشکی، علوم انسانی 

و هرن انتخاب شدند.

 یافته ها: میزان مطابقت واژه های عنوان با توصیفگرهای موجود در منایه 
سازمان، 4۷ درصد و میزان مطابقت واژه های چکیده با توصیفگرها ۵3/۵ 

درصد بوده است. میزان مرتادف بودن واژه های عنوان با توصیفگرهای 

موجود در منایه سازمان، ۲4/6 درصد و میزان مطابقت واژه های چکیده با 

توصیفگرها حدود ۲4/۷ درصد ارزیابی شد. دو فرضیه مذکور در پژوهش نیز 

تأیید شد. حدود ۷۵ درصد توصیفگرها واژه های عنوان و چکیده یا مرتادف 

آنها  هستند.
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مقدمه 
سازماندهی اطالعات، از فرایندهای مهم حوزه اطالع رسانی است که برای امکان پذیر ساختن 
جست وجوی آسان و بازیابی مؤثر اطالعات و مدارک به کار می رود. اطالعات و مدارک بدون 
سازماندهی، به ویژه هنگامی که حجم آنها رو به فزونی می رود، قابلیت استفاده خود را از دست 
می دهند. به همین منظور، برای سازماندهی اطالعات روش های گوناگونی پدید آمده اند که راولی 

و فارو 4 آنها را چنین طبقه بندی می کنند:
۱. فهرستنویسی و رده بندی که معموالً برای منابع کتابی به کار می روند؛ و

2. نمایه سازی و چکیده نویسی )کاظم پور و اشرفی ریزی، ۱388، ص20(، که عموماً برای 
منابع غیرکتابی به کار می روند.

 با توجه به اینکه بیشتر مباحث علمی در قالبی غیر از کتاب ظاهر و نمایه سازی می شوند 
پرداختن به مسئله نمایه سازی، پراهمیت به نظر می رسد.

به عـلت حجـم فـراوان و افـزایش سـریع مـدارک در رشتـه هاي علمـي مختلف، و 
به منظورسهولت بازیابي و استخراج محتوا براي پژوهشگراني که در زمینه هاي گوناگون 
علمي مشغول به تحقیق و پژوهش هستند، وهمچنین جلوگیري از دوباره کاري و اتالف 
وقت در فعالیت های پژوهشي از نمایه سازي استفاده مي شود. نمایه سازي، روشي است 
که می تواند پژوهشگر را به محتواي اطالعاتي هر مدرک علمي هدایت کند؛ به خصوص 
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پایان نامه ها که از مهم ترین مواد غیر کتابی محسوب مي شوند. از جمله سازمان های داخلی 
که نمایه سازی پایان نامه های دانشگاه های ایران و پایان نامه های دانشجویان ایرانی خارج از 
کشور را برعهده دارند، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است. در این سازمان، اطالعات 
توصیفی پایان نامه ها به همراه چکیده آن در نرم افزار جامع رسا وارد شده وتوسط نمایه سازان 
این سازمان توصیفگرهایی، بر اساس واژگان کنترل شده، به آنها اختصاص داده می شود تا از 
راه هاي گوناگون امکان بازیابی این منابع برای محققان و دانشجویان فراهم گردد.حال سؤالی 
که در ذهن پژوهشگر مطرح شده این است که آیا نمایه سازی پایان نامه های موجود در سازمان 

اسناد و کتابخانه ملی ایران، با انتخاب مستقیم واژگان از عنوان و چکیده تفاوت دارد؟
اهمیت طرح این سؤال از آنجا ناشي مي شود که معموالً در عنوان پایان نامه ها موضوع 
اصلی با عبارتی خالصه و کوتاه بیان می شود و در چکیده نیز هدف، روش، جامعه آماری، 
یافته ها، و نتیجه پژوهش بیان می شود؛ ازسوي دیگر، در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 
توصیفگرها معموالً براساس عنوان و چکیده تعیین می شوند و در موارد معدودی به فهرست 
مندرجات هم مراجعه می شود و در نرم افزار جامع رسا نیز عالوه بر توصیفگرها، قابلیت 
جست وجوی واژه های عنوان و چکیده نیز وجود دارد و در مجموع، به نظر می رسد نمایه ها 
اطالعات جدیدی ارائه نمی کنند و تنها باعث صرف وقت و هزینه برای سازمان و طوالنی 
شدن فرایند سازماندهی پایان نامه ها مي شوند. به همین منظور، انجام پژوهشی با عنوان ارزیابی 
تطبیقی واژه های عنوان و چکیده پایان نامه ها با توصیفگرهای تعیین شده در نمایه سازمان 

اسناد و کتابخانه ملی ایران ضروري به نظر می رسد.
هدف پژوهش، ارزیابی تطبیقی واژه های عنوان و چکیده پایان نامه ها با توصیفگرهای 
تعیین شده در نمایه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است، و این ارزیابی از چند جهت 
انجام مي گیرد: تعیین میزان نمایه هایی که دقیقاً با واژه های عنوان و چکیده مطابقت دارند تا 
مشخص شود که چه مقدار از نمایه ها به زبان طبیعی نزدیک هستند، تا چه حد نمایه ها تنها 
تکرار واژه های موجود در عنوان و چکیده است، چه میزان از توصیفگرها با آنها مترادف 
بوده اند، و چه میزان از نمایه ها غیر از واژه های عنوان و چکیده هستند. در ضمن، میزان 
مطابقت نمایه ها با واژه های عنوان و چکیده، در گروه ها یا رشته های مختلف نیز بررسی 
می شود. پس از این بررسی ها، میزان فایده و لزوم صرف هزینه، نیروی متخصص، و زمان 

براي نمایه سازی این منابع مشخص مي  گردد.
این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سؤاالت است:

۱. میزان مطابقت واژه های عنوان و چکیده پایان نامه ها با توصیفگرهای انتخاب شده در 
نمایه سازمان به تفکیک سال چقدر است؟

ناهید بنی اقبال
فریبرز خسروی | صدیقه پیر هادی
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2. میزان مطابقت واژه های عنوان و چکیده پایان نامه ها با توصیفگرهای تعیین شده در 
نمایه سازمان برای گروه های فنی- مهندسی و علوم پایه، علوم پزشکی، علوم انسانی، و هنر 

چقدر است؟
3. میزان ترادف واژه های عنوان و چکیده پایان نامه ها با توصیفگرهای تعیین شده در 
نمایه سازمان برای گروه های فنی- مهندسی و علوم پایه، علوم پزشکی، علوم انسانی، و هنر 

چقدر است؟
۴. میزان واژه هایی که در عنوان و یا چکیده پایان نامه ها وجود ندارند ولی در توصیفگرهای 

نمایه سازمان وجود دارد، چقدر است؟
در این پژوهش دو فرضیه نیز مطرح شد:

فرضیه اول: بین واژه های عنوان پایان نامه ها با توصیفگرهای تعیین شده در نمایه سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران رابطه معني داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین واژه های چکیده پایان نامه ها با توصیفگرهای تعیین شده در نمایه سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران رابطه معني داری وجود دارد.

از جمله پژوهش هایی که در داخل و خارج از کشور انجام شده و تا حدودی به پژوهش 
حاضر نزدیک است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

چشمه سهرابي )۱3۷8(، در پایان نامه خود، به بررسی تأثیر استفاده از اصطالحنامه در 
بانک هاي اطالعاتي کتابشناختي بر میزان جامعیت، مانعیت، و مدت زمان جست وجوي 
اطالعات پرداخته است. نتایج نشان داد که استفاده از اصطالحنامه باعث کاهش میزان جامعیت 
و افزایش مانعیت جست و جو می شود و استفاده از اصطالحنامه مدت زمان جست و جوی 
اطالعات را کاهش می دهد. بازیابی اطالعات در عمل مستلزم ترکیبی از زبان های طبیعی و 

کنترل شده است.
انصاری )۱3۷۹(، در پایان نامه خود، به بررسی انطباق میان توصیفگرهای نمایه سازی 
و کلیدواژه های عنوان پایان نامه های دکترای تخصصی کودکان، زنان، قلب و عروق، و 
روان پزشکی پرداخت. نتایج نشان داد میزان انطباق در بین ۴ رشته مورد بررسی یکسان نبوده 

و پایان نامه های رشته روان پزشکی در وضعیت متفاوتی بوده است.
داروغه )۱380(، در پایان نامه خود، به بررسی میزان همپوشانی کلیدواژه های عنوان، و 
عناوین مآخذ، با توصیفگرهای نمایه سازی در پایان نامه های دکترای تخصصی روان پزشکی، زنان 
و زایمان، و قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی ایران پرداخت. نتایج نشان داد میزان همپوشانی 
کلیدواژه های عنوان و عناوین مآخذ با توصیفگرهای نمایه سازی در رشته روان پزشکی5/۷2 

درصد، در رشته قلب و عروق 3/58 درصد، و در رشته زنان و زایمان 5۹ درصد است.

مقایسه واژه های عنوان و چکیده
 پایان نامه ها با توصیفگرهای ...
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ایرانشاهی و داورپناه )۱383(، در پژوهشی به بررسي میزان همخواني کلیدواژه هاي عنوان 
و توصیفگرهاي نمایه سازان در پایگاه اطالعاتي )چکیده پایان نامه های ایران( با توصیفگرهاي 
اختصاص یافته به این پایان نامه ها پرداختند. نتایج نشان داد که بین تعداد متوسط کلید واژه هاي 
عنوان، در حوزه های مورد بررسي، تفاوت معني داري وجود دارد و ۶۷ درصد توصیفگرهاي 

نمایه سازان را کلید واژه هاي عنوان تشکیل مي دهند.
جوکار و انواری )۱385(، در پژوهش خود به بررسي رویکردهاي موضوعي )زبان 
طبیعي و کنترل شده(  در بازیابي اطالعات ازپایگاه هاي پیوسته کتابشناختي پرداخته اند. نتایج 
نشان می دهد بازیافت رویکرد جست وجوي زبان طبیعي در هر دو پایگاه بیش از رویکرد 
موضوعي کنترل شده است و براي کسب نتایج جامع در جست وجوهاي موضوعي در 
پایگاه هاي کتابشناختي پیوسته، باید ترکیبي از دو رویکرد زبان طبیعي و کنترل شده مورد 

استفاده قرار  گیرد.
ووربیج5 )۱۹۹8(، در مقاله ای، با عنوان »کلیدواژه های عنوان و توصیفگرهای موضوعی« 
به مقایسه مدخل های موضوعی کتاب های علوم اجتماعی و انسانی می پردازد و در دو 
بررسی توصیفگرهای موضوعی و کلیدواژه های عنوان را به عنوان مدخل های جست وجوی 
موضوعی در رکورد های موجود در فهرست عمومی پیوسته کتابخانه ملی هلند مقایسه 
می کند. نتایج نشان داد، رکوردهای زیادی هستند که تنها به وسیله توصیفگرهای موضوعی 
پیدا می شدند. و با وجود آنکه عناوین بی اهمیت خیلی کم یافت می شوند، عنوان یک اثر 
همیشه نمی تواند اطالعات کاملی از طریق جست وجوی کلیدواژه ای ارائه دهد و مهم ترین 

وظیفه توصیفگرهای موضوعی کنترل واژگان است.
مورفی۶، و همکارانش )2003(، در پژوهش خود با عنوان »جست وجوی پایگاه های 
زیست پزشکی مربوط به پزشکی سنتی : کاربرد واژگان کنترل شده در بین نمایه سازان و 
جست وجوگران«، فراوانی استفاده از سرعنوان های موضوعی پزشکی، کلیدواژه ها، و واژگان 
کنترل شده در زمینه اختالالت عصبی توسط نویسندگان در عنوان و چکیده را با استفاده از 
روش های استاندارد در نمایه سازی تحلیلی و معنایی در مدالین7، مانتیس8، سینال9، و وب 
آو ساینس10 مقایسه کردند. نتایج نشان داد اغلب نویسندگان با واژگان کنترل شده در حوزه 

اختالالت عصبی آشنا نبودند.
گراس و تیلور11 )2005(، در پژوهشی با عنوان »ما چه به دست می آوریم چه از دست 
می دهیم؟« به بررسی تأثیر استفاده از واژگان کنترل شده در نتایج جست وجوهای کلیدواژه ای 
پرداخته اند. نتایج نشان داد بیش از یک سوم رکوردهای بازیابی شده به وسیله جست وجوهای 
کلیدواژه ای از سرعنوان های موضوعی یافت شده اند و موارد زیادی وجود دارد که 80، ۹0، 

5. Voorbij

6. Murphy

7. MEDLINE 

8. MANTIS

9. CINAHL

10. Web of Science

11. Gross & Taylor

ناهید بنی اقبال
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و حتی ۱00 درصد رکوردهای بازیابی شده، در صورت نداشتن سرعنوان های موضوعی، 
بازیابی نخواهند شد.

گیل- لیوا و آلونزو- آرویو12 )200۷(، در پژوهش خود با عنوان کلیدواژه های داده شده 
توسط مؤلفان در توصیفگرهای پایگاه های اطالعاتی اینسپک13، کب14، ایستا15، و رکوردهای 
موجود در لیزا16 پرداخته اند. نتایج نشان داد که که بیش از ۴۶ درصد کلیدواژه های مؤلفان در 
توصیفگرها دیده شده اند. از طرفی، مشخص شد که در این پایگاه ها سیاست های نمایه سازی 

متمایزی وجود دارد.
لیو17 )200۹(، در پژوهش خود به بررسی تأثیر استفاده از اصطالحنامه پزشکی18 در 
کارآیی جست وجوی اطالعات پرداخته است. نتایج نشان داد دانش موضوعی از مهارت های 

زبانی در جست وجوی موضوعات تخصصی مهم تر است.

روش تحقیق
روش تحقیق پیمایشی تطبیقی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و 
برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده  است. جامعه پژوهش تعداد 
۹5۱, ۱8 پایان نامه از سال ۱380 تا پایان سال ۱38۷ بود که از بین آنها به روش نمونه گیری و 
با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 3۷۷ مورد انتخاب شد که با گرفتن تناسب بین تعداد 
پایان نامه های هرسال به نسبت کل پایان نامه ها و مقداری که از 3۷۷ نمونه به آنها تعلق گرفت؛ 
برای مساوی بودن تعداد نمونه های ۴ گروه علمی در هر سال، 3 پایان نامه به این تعداد اضافه 

شد و در کل، بررسی روی 380 پایان نامه انجام شد.
ابزار گردآوری داده ها سیاهه وارسی است که دربردارنده اطالعاتی از این قبیل است: 
تعیین گروه علمی، سال تهیه پایان نامه، تعداد توصیفگرها، تعداد واژه های عنوان و چکیده، 
تعداد توصیفگرهایی که با واژه های عنوان و یا چکیده مطابقت داشته و یا مترادف بوده اند، و 

تعداد توصیفگرهایی که در بین واژه های عنوان و یا چکیده نبوده اند.

12. Gil- Leiva, Alonso- Arroyo 

13. INSPEC = Information Service 

for Physics, Engineering,

 and Computing   

 14. CAB = Current 

Agriculture Bibliography

15. ISTA = Information Science 

and Technology Abstracts

16. LISA = Library and Information 

Science Abstracts 

17. Liu

18. MeSH = Medical 

Subject Heading

مقایسه واژه های عنوان و چکیده
 پایان نامه ها با توصیفگرهای ...
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یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها
سؤال اول پژوهش: میزان مطابقت واژه های عنوان و چکیده پایان نامه ها با توصیفگرهای انتخاب 

شده در منایه سازمان به تفکیک سال چقدر است؟

با توجه به جدول ۱ می توان مشاهده کرد که میزان مطابقت واژگان عنوان و چکیده با 
توصیفگرها روند رو به کاهش یا افزایش نداشته است و از طرف دیگر، شایان توجه است 
که نزدیک به نیمی از توصیفگرها دقیقاً در عنوان و یا چکیده ذکر شده است که از دالیل آن 
می توان نزدیکی زبان دانشجویان به واژگان کنترل شده و یا نزدیکی زبان اصطالحنامه های 

تخصصی را به زبان طبیعی ذکر کرد.
سؤال دوم پژوهش: میزان مطابقت واژه های عنوان و چکیده پایان نامه ها با توصیفگرهای تعیین 

شده در منایه سازمان برای گروه های فنی- مهندسی و علوم پایه، علوم پزشکی، علوم انسانی، و هرن 

چقدر است؟

همان طور که در جدول 2 مشاهده می شود بیشترین میزان مطابقت هم در بین واژه های 
عنوان و هم چکیده با توصیفگرها، مربوط به گروه علوم انسانی است و بعد از آنها گروه های 
علوم پزشکی، فنی- مهندسی و علوم پایه و هنر قرار دارند که از دالیل آن می توان عالوه 
بر عواملی که در ارتباط با جدول ۱ ذکر شد این مطلب را عنوان کرد که بین اصطالحات 
مورد استفاده نویسندگان و متخصصان حوزه علوم انسانی و واژگان کنترل شده موجود 

میزان مطابقت واژه های 
عنوان و چکیده پایان نامه ها با 
توصیفگرهای انتخاب شده در 
نمایه سازمان به تفکیک سال

جدول 1

فراوانی و درصد فراوانی میزان مطابقت 
واژه های عنوان و چکیده پایان نامه ها با 
توصیفگرهای انتخاب شده در نمایه
 سازمان به تفکیک گروه های علمی

جدول ۲

ناهید بنی اقبال
فریبرز خسروی | صدیقه پیر هادی

138۷ 1386 138۵ 1384 1383 138۲ 1381 138۰
                 سال 

میزان مطابقت)درصد(

۵۰/۲ ۵۷/۵ 41/6 44/۹ 4۹/1 4۵/4 3۹/4 44/1 مطابقت با عنوان

۵۵/3 ۵۷/۹ 4۲/8 ۵6/4 ۵6/6 ۵4/۵ 4۷/1 46/۹ مطابقت با چکیده

هرن علوم انسانی علوم پزشکی فنی- مهندسی و علوم پایه                گروه  های 

علمی
درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1۰۰ 46۹ 1۰۰ ۵18 1۰۰ 446 1۰۰ ۵۰۰ توصیفگرها

41/۵ 1۹۵ ۵4/4 ۲8۲ 4۵/۹ ۲۰۵ 4۵/6 ۲۲8 مطابقت با عنوان

4۷/3 ۲۲۲ 61/۷ 3۲۰ ۵۲/4 ۲34 ۵۲ ۲6۰ مطابقت با چکیده
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در اصطالحنامه های این حوزه هماهنگی بیشتری وجود دارد که این میزان مطابقت در بین 
گروه های علمی دیگر به  میزان کمتری است.

سؤال سوم پژوهش: میزان مرتادف بودن واژه های عنوان و چکیده پایان نامه ها با توصیفگرهای 

تعیین شده در منایه سازمان برای گروه های فنی- مهندسی و علوم پایه، علوم پزشکی، علوم انسانی، 

و هرن چقدر است؟

در جدول 3 مشاهده مي شود که میزان مترادف بودن واژه های عنوان و چکیده با توصیفگرها 
با میزان مطابقت آنها در جدول 2 متفاوت است و قابل توجه است که بیشترین میزان مترادف 
بودن واژه ها مربوط به گروه علوم پزشکی است که از دالیل آن می توان وجود مترادفات بیشتر 
برای اصطالحات پزشکی و عدم هماهنگی بین اصطالحات نویسندگان و واژگان کنترل شده 

را ذکر کرد.
سؤال چهارم پژوهش: میزان واژه هایی که در عنوان و یا چکیده پایان نامه ها وجود ندارند ولی در 

توصیفگرهای منایه سازمان وجود دارد، چقدر است؟

میزان واژه هایی که در عنوان و یا 
چکیده  پایان نامه ها وجود ندارند 

ولی در توصیفگرهای نمایه سازمان 
وجود دارد

جدول 4

مقایسه واژه های عنوان و چکیده
 پایان نامه ها با توصیفگرهای ...

میزان مترادف بودن واژه های 
عنوان و چکیده پایان نامه ها با 
توصیفگرهای انتخاب شده در 

نمایه سازمان به  تفکیک 
گروه های علمی

جدول 3

هرن علوم انسانی علوم پزشکی فنی- مهندسی و علوم پایه                گروه  های 

علمی
درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1۰۰ 46۹ 1۰۰ ۵18 1۰۰ 446 1۰۰ ۵۰۰ توصیفگرها

۲3 1۰8 ۲۲/۵ 11۷ 33/4 14۹ ۲۰/4 1۰۲ مرتادف با عنوان

۲3/4 11۰ ۲۲ 114 3۲/۹ 14۷ ۲1/6 1۰8 مرتادف با چکیده

هرن علوم انسانی علوم پزشکی
فنی- مهندسی و 

علوم پایه                گروه  های علمی

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1۰۰ 46۹ 1۰۰ ۵18 1۰۰ 446 1۰۰ ۵۰۰ توصیفگرها

3۵/3 166 ۲۲/۹ 11۹ ۲۰/6 ۹۲ 34 1۷۰
توصیفگرهایی که در واژه  های 

عنوان نبود

۲۹/۲ 13۷ 16/۲ 84 14/۵ 6۵ ۲6/4 13۲
 توصیفگرهایی که در واژه  های

چکیده نبود



14۲
مجله مطالعات ایرانی ڪتابداری و اطالع رسانی | شامره 86 

یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها
سؤال اول پژوهش: میزان مطابقت واژه های عنوان و چکیده پایان نامه ها با توصیفگرهای انتخاب 

شده در منایه سازمان به تفکیک سال چقدر است؟

با توجه به جدول ۱ می توان مشاهده کرد که میزان مطابقت واژگان عنوان و چکیده با 
توصیفگرها روند رو به کاهش یا افزایش نداشته است و از طرف دیگر، شایان توجه است 
که نزدیک به نیمی از توصیفگرها دقیقاً در عنوان و یا چکیده ذکر شده است که از دالیل آن 
می توان نزدیکی زبان دانشجویان به واژگان کنترل شده و یا نزدیکی زبان اصطالحنامه های 

تخصصی را به زبان طبیعی ذکر کرد.
سؤال دوم پژوهش: میزان مطابقت واژه های عنوان و چکیده پایان نامه ها با توصیفگرهای تعیین 

شده در منایه سازمان برای گروه های فنی- مهندسی و علوم پایه، علوم پزشکی، علوم انسانی، و هرن 

چقدر است؟

همان طور که در جدول 2 مشاهده می شود بیشترین میزان مطابقت هم در بین واژه های 
عنوان و هم چکیده با توصیفگرها، مربوط به گروه علوم انسانی است و بعد از آنها گروه های 
علوم پزشکی، فنی- مهندسی و علوم پایه و هنر قرار دارند که از دالیل آن می توان عالوه بر 
عواملی که در ارتباط با جدول ۱ ذکر شد این مطلب را عنوان کرد که بین اصطالحات مورد 

استفاده نویسندگان و متخصصان حوزه علوم انسانی و واژگان کنترل شده موجود در 

با توجه به جدول ۴- از لحاظ میزان توصیفگرهایی که در عنوان و یا چکیده نبودند- 
گروه هنر و بعد فنی- مهندسی و علوم پایه باالترین سطح را دارا بودند که از دالیل آن 
می توان این مطلب را ذکر کرد که در این سازمان، اصطالحنامه ای مختص گروه هنر وجود 
ندارد و به  همین دلیل کتابداران به برگزیدن اصطالحاتی عام از اصطالحنامه های در دسترس 
مبادرت ورزیده و قاعدتاً میزان زیادی از اصطالحاتی که برمی گزینند در بین واژه های عنوان 
و چکیده وجود ندارد. در گروه فنی- مهندسی و علوم پایه نیز معموالً در عنوان و چکیده 
آنها از واژه ها و اصطالحاتی استفاده می شود که بسیار تخصصی بوده و از طرفی ضعف 
اصطالحنامه های فنی موجود و بي اطالعي کتابداران در این حوزه، منجر به عدم بازیابی معادل 
مناسب برای واژه های مذکور در عنوان و چکیده شده است ودرنتیجه، از توصیفگرهای عام 

استفاده می شود که در عنوان و چکیده ذکری از آنها نشده است.
جهت اثبات فرضیه ها و به منظور سنجش معني داری رابطه بین هریک از دو متغیر 
واژه های عنوان و چکیده پایان نامه های مورد مطالعه با توصیفگرهای تعیین شده در نمایه 

سازمان، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شده است.
فرضیه اول: بین واژه های عنوان پایان نامه ها با توصیفگرهای تعیین شده در نمایه سازمان 

اسناد و کتابخانه ملی ایران رابطه معني داری وجود دارد.

همان طور که نتایج جدول 5 نشان می دهد، ضریب همبستگی محاسبه شده بین متغیر 
واژه های عنوان با توصیفگرهای تعیین شده در نمایه سازمان )r =0/52( از مقدار ضریب 
همبستگی جدول )r =۱5/0( با درجه آزادی 3۷۹ در سطح خطای کمتر از 0/0۱، مثبت و 
معني دار است؛ یعني با افزایش واژه های عنوان در پایان نامه های مورد بررسی، توصیفگرهای 
تعیین شده در نمایه سازمان نیز افزایش می یابد و با توجه به یافته های فوق فرضیه اول تأیید 

مي شود.
فرضیه دوم: بین واژه های چکیده پایان نامه ها با توصیفگرهای تعیین شده در نمایه سازمان 

اسناد و کتابخانه ملی ایران رابطه معني داری وجود دارد. 

ناهید بنی اقبال
فریبرز خسروی | صدیقه پیر هادی

               مشخصات آماری

سطح معناداریدرجه آزادیرضیب بحرانیرضیب مشاهده شدهنوع آزمون

۰/۵۲۰/1۵3۷۹۰/۰۰۰رضیب همبستگی پیرسون
نتایج حاصل از آزمون ضریب 
همبستگی پیرسون بین واژه های عنوان 
پایان نامه ها با توصیفگرهای تعیین شده 

جدول ۵
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یافته های به دست آمده از جدول ۶ حاکی از آن بود که ضریب همبستگی محاسبه شده 
بین متغیر واژه های چکیده با توصیفگرهای تعیین شده در نمایه سازمان )r= 0/۴8( از مقدار 
ضریب همبستگی جدول )r= 0/۱5( با درجه آزادی 3۷۹ در سطح خطای کمتر از 0/0۱، 
مثبت و معني دار گردیده است. می توان اینگونه نتیجه گرفت که با افزایش واژه های چکیده 
در پایان نامه های مورد مطالعه، مقدار توصیفگرهای تعیین شده در نمایه سازمان نیز افزایش 

خواهد یافت و با توجه به یافته های فوق فرضیه دوم نیز تأیید مي شود.

نتیجه گیری و پیشنهادها
همان طور که در بخش پیشینه و تاریخچه تحقیق در پژوهش های انجام شده توسط گیل- 
لیوا و آلونزو- آرویو )200۷( مشاهده شد، بیش از ۴۶ درصد از کلیدواژه های مؤلفان در 
توصیفگرها بوده است. انصاری )۱3۷۹(، در پژوهش خود دریافته است که 2/3۴ درصد 
توصیفگرها با واژه های عنوان انطباق کامل داشته اند. داروغه )۱380(، نیز میزان همپوشانی 
کلیدواژه های عنوان با توصیفگر ها را حدود ۴2 درصد اعالم کرد که در بین رشته های مختلف 
مورد بررسی متفاوت بوده است. همچنین، ایرانشاهی و داورپناه )۱383(، در پژوهش خود 

دریافتند که ۶۷ درصد توصیفگرهای نمایه سازان را کلیدواژه های عنوان تشکیل می دهد.
یافته های این پژوهش نیز نشان داد که میزان مطابقت واژه های عنوان با توصیفگرهای 
موجود در نمایه سازمان، در کل، حدود ۴۷ درصد؛ و میزان مطابقت واژه های چکیده با 

توصیفگرها، در کل، حدود5/53 درصد است.
در پژوهش های ووربیج )۱۹۹8( و گراس و تیلور )2005( مشاهده شد، رکوردهای 
زیادی هستند که در جست وجوهای کلیدواژه ای فقط با استفاده از واژگان کنترل شده قابل 
بازیابی هستند و بدون استفاده از سرعنوان های موضوعی اطالعات آنها به دست نخواهد آمد. 
البته، در مقابل این دو، چشمه سهرابی )۱3۷8( و جوکار و انواری )۱385(، نتیجه گرفتند که 

بازیابی اطالعات، ترکیبی از زبان های کنترل شده و طبیعی است.
انصاری )۱3۷۹(، نیز در پژوهش یاد شده، دریافته است که 30/۴ درصد توصیفگرها با واژه های 

عنوان، از طریق ارجاع، انطباق داشته اند که در بین رشته های مورد بررسی متفاوت بوده است.

مقایسه واژه های عنوان و چکیده
 پایان نامه ها با توصیفگرهای ...

نتایج حاصل از آزمون ضریب 
همبستگی پیرسون   بین 

واژه های چکیده پایان نامه ها با 
توصیفگرهای تعیین شده

جدول 6
سطح معناداری درجه آزادی رضیب بحرانی رضیب مشاهده شده

          مشخصات آماری

نوع آزمون

۰/۰۰۰ 3۷۹ ۰/1۵ ۰/48 رضیب همبستگی پیرسون
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مورفی و همکارانش )2003(، نیز در پژوهش خود، بزرگترین مسئله در جست وجوها 
را ناهماهنگی بین اصطالحات نویسندگان، نمایه سازان، و جست وجوگران معرفی کرده اند 
و به نظر آنها اغلب نویسندگان، با واژگان کنترل شده و حوزه های موضوعی مختلف آشنایی 
ندارند. همچنین لیو )200۹(، اینگونه نتیجه گیری کرد که دانش موضوعی، از مهارت های زبانی 
در جست وجوی موضوعات تخصصی مهم تر است و منجر به نزدیکی زبان جست وجوگر به 

زبان کنترل شده می شود. 
در پژوهش حاضر، عالوه بر اینکه نیمی از توصیفگرهای اختصاص داده شده به 
پایان نامه ها با واژه های عنوان و چکیده مطابقت دارند، مشخص شد که حدود 2۴/۶ درصد 
دیگر نیز از توصیفگرها با واژه های عنوان و چکیده مترادف هستند؛ یعنی از طریق نظام 

ارجاعات امکان دسترسی به آنها وجود دارد.
درضمن، میزان مطابقت آنها در گروه های علمی مختلف، متفاوت است و قابل توجه 
است که بیشترین میزان مترادف بودن واژه ها مربوط به گروه علوم پزشکی است که از 
دالیل آن می توان وجود مترادفات بیشتر برای اصطالحات پزشکی و عدم هماهنگی بین 

اصطالحات علمی مورد استفاده نویسندگان و واژگان کنترل شده، ذکر کرد.
الزم به ذکر است که حدود 2۴/۹ درصد توصیفگرهای انتخابی نمایه سازان در بین 
واژه های عنوان و چکیده وجود ندارد )البته مطابقت این توصیفگرها با موضوع پایان نامه، جای 
بحث و بررسی دارد و اینکه چه  میزان از این توصیفگرها مناسب موضوع آن پایان نامه بوده اند 
که در بین واژه های عنوان و چکیده ذکری از آنها نشده است(؛ و در بین گروه های علمی 
مختلف، گروه هنر و بعد فنی- مهندسی و علوم پایه باالترین سطح را دارا بودند که از دالیل 
آن می توان این مطلب را ذکر کرد که در این سازمان اصطالحنامه ای مختص گروه هنر وجود 
ندارد و، به همین دلیل، کتابداران به برگزیدن اصطالحاتی عام از اصطالحنامه های در دسترس 
مبادرت ورزیده و قاعدتاً میزان زیادی از اصطالحاتی که بر می گزینند در بین واژه های عنوان 
و چکیده وجود ندارد. در گروه فنی- مهندسی و علوم پایه نیز معموالً در عنوان و چکیده، 
از واژه ها و اصطالحاتی استفاده می شود که بسیار تخصصی بوده و ضعف اصطالحنامه های 
فنی موجود و بي اطالعي کتابداران در این حوزه، منجر به عدم بازیابی معادل مناسب برای 
واژه های مذکور در عنوان و چکیده و استفاده از توصیفگرهای عام می شود که در عنوان و 

چکیده ذکری از آنها نشده است.
بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود:

۱. از آنجا که نمایه سازی پایان نامه ها، در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، بر اساس 
عنوان و چکیده، و گاه با کمک از فهرست مندرجات انجام می شود؛ و با توجه به نتایج 

ناهید بنی اقبال
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پژوهش حاضر )که تنها 2۴/۹ درصد توصیفگرها در بین واژه های عنوان و چکیده وجود 
ندارند و به احتمال بسیار باال، میزان زیادی از این توصیفگرها در بین مطالب مذکور در 
فهرست مندرجات وجود دارد( پیشنهاد می شود مطالب اصلی فهرست مندرجات پایان نامه ها 

نیز ورود اطالعات شده و قابل بازیابی باشد، تا حیطه بازیابی گسترده تر شود. 
2. با توجه به اینکه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، پایان نامه ها از جمله منابعی 
هستند که به میزان زیادی توسط مراجعان مورد استفاده قرار می گیرند و فرایند نمایه سازی 
پایان نامه ها توسط نمایه سازان این سازمان زمان بر بوده و نمایه سازی انجام شده روی این 
مدارک بر اساس عنوان و چکیده و فهرست مندرجات و مطابقت اصطالحات استخراجی از 
آنها با اصطالحنامه هاست و در هنگام جست وجو نیز امکان بازیابی واژه های عنوان و چکیده 
وجود دارد و با توجه به یافته های پژوهش حاضر حدود ۷5 درصد توصیفگرهای انتخابی 
نمایه سازان سازمان با واژهای عنوان و چکیده تطابق دارند؛ پیشنهاد می شود برای جلوگیری از 
اتالف وقت و صرفه جویی در زمان نمایه سازی، واژگان عنوان و چکیده و فهرست مندرجات 
با اصطالحنامه های مورد استفاده مطابقت داده شده و با استفاده از روش هایی نظیر امکان 
استفاده از اُ.سي.آر.19 و یا روش های دیگری از قبیل پر رنگ کردن، ایتالیک کردن، و خط کشی 
زیر کلمات از ورود اطالعات دوباره جلوگیری کرده و امکان بازیابی دقیق تری فراهم شود و 

روند نمایه سازی سرعت گیرد.
3. اجباری کردن اختصاص دادن کلیدواژه به چکیده ها مطابق با اصطالحنامه های 

تخصصی معتبر در حوزه های مختلف علمی توسط دانشجویان.
به منظور  دانشجویان  توسط  استانداردهای چکیده نویسی  اجباری کردن رعایت   .۴

جلوگیري از بازنویسی چکیده ها توسط نمایه سازان.
 5. با توجه به اینکه اکثر پایان نامه های موجود در سازمان، مربوط به سطح کارشناسی 
ارشد و دکتري است، استفاده از اصطالحنامه های تخصصی معتبر در کنار اصطالحنامه های 

مورد استفاده در این سازمان، در حوزه های موضوعی مختلف ضروری به نظر می رسد.
۶. پیشنهاد می شود در اصطالحنامه های مورد استفاده نمایه سازی در این سازمان توسط 

مسئوالِن تدویِن اصطالحنامه ها بازنگری انجام گیرد.
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