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مرورى بر متون نمايه سازى و چكيده نويسى در ايران بين سال هاى 
1387 -1348

دكتر محسن نوكاريزى1
شيوا يارى2

مقدمه
بوده،  تحول  و  تغيير  حال  در  همواره  جهان 
و  سرعت  از  حاضر  عصر  تحوالت  اما 

عصر  ظهور  است.  برخوردار  شگرفى  دامنة 
چالش هايى  عظيم ترين  از  يكى  اطالعات، 
تحت  را  مختلف  جوامع  امروزه  كه  است 

nowkarzi@yahoo.com 1. استاديار گروه كتابدارى و اطالع رسانى دانشگاه بيرجند
shivayari@yahoo.com  2. كارشناس ارشد كتابدارى و اطالع رسانى

چكيده 
با  كه  مي باشند  اطالعات  سازماندهى  نوين  شيوه هاى  جمله  از  چكيده نويسى  و  نمايه سازى 
گسترش روزافزون مجراهاى توليد اطالعات و نيز لزوم افزايش سرعت و دقت دسترسى به 
اطالعات توليد شده، از اهميت ويژه ای برخوردار شده اند. دربارۀ نمايه سازى و چكيده نويسى 
از  هدف  است.  شده  منتشر  چكيده نويسى  و  نمايه سازى  موانع  رفع  منظور  به  زيادى  منابع 
پژوهش حاضر تحليل و بررسى جامع آثار فارسى موجود از جمله كتاب، پايان نامه، و مقاله 
است كه از ابتداى طرح مبحث نمايه سازی و چكيده نويسي در حوزۀ كتابدارى و اطالع رسانى 
در ايران چاپ و منتشر شده است. نتايج بررسى نشان مى دهد در ايران نخستين نوشته های 
فارسي در حوزه نمايه سازی و چكيده نويسي در اوايل دهه 1350 منتشر شدند و بيشترين و 
برجسته ترين آثار اين حوزه در دهه 1380 منتشر شدند. همچنين در طول 4 دهه اى كه از 
طرح بحث نمايه سازى و چكيده نويسى در ايران مى گذرد، آثار موجود در اين حوزه اعم از 
كتاب و مقاله، بيشتر تأليفى هستند و بيشترين اين آثار، به نمايه سازى و جنبه هاى مختلف آن 

اختصاص يافته است. 

كليدواژه ها
چكيده نويسي، نمايه سازی، مقاله ها، پايان نامه ها،  كتاب های چاپي فارسي.
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تأثير قرار داده است. رشد غيرقابل پيش بينى 
براى  مجاز  زمان  كاهش  با  همراه  اطالعات 
دست يابى  ضرورت  و  اطالعات  پردازش 
شده،  توليد  اطالعات  به  پژوهشگران  سريع 
سازماندهى  نوين  شيوه هاى  به  توجه  لزوم 

اطالعات را ضرورى كرده است. 
سازماندهى  نوين  شيوه هاى  جمله  از 
چكيده نويسى  و  نمايه سازى  اطالعات، 
پيشينة  گرچه  است.  اطالعاتي  منابع  انواع 
سال  هزاران  به  چكيده نويسى  و  نمايه سازى 
پيش از اين و به دوران باستان بازمى گردد، اما 
شيوه های نوين آن در سال هاى بعد از جنگ 
انتشارات  حجم  كه  يافت  رواج  دوم  جهانى 
پديدۀ   و  يافت  افزايش  چشمگيری  حد  تا 
«انفجار اطالعات» يا «انتشار اطالعات» را به 
وجود آورد. پيدايش رشته هاى جديد علمى، 
عدم امكان دسترسى پژوهشگران به اطالعات 
گذشته با كمك روش هاى پيشين، هزينه هاى 
قاطع  ضرورت  و  علمى،  پژوهش هاى  زياد 
عواملى  جمله  از  دوباره كارى  از  جلوگيرى 
روش هاى  تدوام  و  تكوين  موجب  كه  بود 
در  چكيده نويسى  و  نمايه سازى  مختلف 
اطالعات  فراهم آورى  مختلف  سازمان هاى 

علمى شد (46). 
و  نمايه سـازى  بيستـم،  قـرن  اتمـام  با 
چكيده نويسى، انديشه های آغازين در دوران 
گذشته را پشت سر گذاشته است. روزآمدى، 
تنوع و فراوانى منابع غيركتابى، به ويژه با توجه 
به منابع فراوان موجود از طريق اينترنت و نيز 
تخصصى،  اطالعاتى  پايگاه هاى  ايجاد  لزوم 
و  نمايه سازى  جديد  روش هاى  به  نيار 

چكيده نويسى را ضرورت بخشيده است. 

چكيده هاى  و  نمايه ها  از  ما  واقع،  در 
منابع  چكيده هاى  و  نمايه ها  به  چاپى  منابع 
شبكة  نماية  اكنون،  رسيده ايم.  الكترونيكى 
جهان گستر را با چالش هاى نمايه سازى بسيار 
زمينة  در  نيز  بحث هايى  داريم.  پيش رو  قوى 
وب پنهان و وب معنايى انجام مى شود و اين 
توليد  اطالعاتى  كه  مى كند  مطرح  را  نگرانى 
را  آن  به موقع  اطالع رسانى  توان  ما  و  شود 

نداشته باشيم.
از طرفى، اين حوزه، امروزه پيچيده  شده 
درگير  مختلف  رشته هاى  از  پژوهشگراني  و 
چكيده نويسى  و  نمايه سازى  فعاليت هاى 
شده اند-  فعاليت هايى كه اغلب مورد توجه 
متخصصان علوم كتابدارى و اطالع رسانى بوده 
است. اين گفته، به ويژه در حوزه هاى پردازش 
متن، نمايه سازى ، و چكيده نويسى خودكار و 
صدق  بيشتر  چندرسانه اى  منابع  نمايه سازى 
از  بيش  مرتبط  مقاالت  نتيجه،  در  مى كند. 
پيش در متون بسيار متنوعى پراكنده شده اند 
و اكنون حوزه هاى تخصصى متنوعى از جمله 
و  مصنوعى،  هوش  علوم رايانه،  زبان شناسى، 
و  نمايه سازى  محتواى  بر  گفتار  فناورى 

چكيده نويسى اثر مى گذارند. 
 ،1350 دهة  اوايل  از  نيز  ايران  در 
و  كتابدارى  آموزش  آغاز  با  همزمان  تقريباً 
اطالع رسانى، انتشار آثار گوناگونى در حوزۀ 
نمايه سازى و چكيده نويسى آغاز شد. البته ذكر 
اين نكته خالى از فايده نيست كه ارائة خدمات 
نمايه سازى و چكيده نويسى حتى پيش از انتشار 
آثارى در اين حوزه آغاز شده بود. به اين ترتيب 
كه نخستين خدمات ارائه شده در اين حوزه، 
علمى  مدارک  و  اطالعات  پژوهشگاه  توسط 
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ايران3 با انتشار نشريه اى باعنوان «چكيده» در 
سال 1348 آغاز شد. 3 سال بعد، نخستين اثر 
در اين حوزه، كه مقاله اى ترجمه اى با عنوان 
فرايدى4  اثر  ادوارى»  نشريات  «نمايه سازى 
(58) بود، توسط آقاميرى به فارسى برگردانده 
شد. در اين دهه شاهد انتشار مقاالت تأليفى 
مهم و برجسته اى هستيم كه تأثيرگذارى آنها 
شدند،  نوشته  بعد  دهه هاى  در  كه  آثارى  بر 

كامًال مشهود است. 
نقطة عطف انتشار منابعى در اين حوزه به 
دهة 1380 باز مى گردد. در اين دهه، اهميت 
چكيده نويسى،  و  نمايه سازى  به  پرداختن 
منابع  سازماندهى  نوين  شيوه هاى  عنوان  به 
غيركتابى  منابع  حجم  افزايش  با  به ويژه 
منابع  اطالع رسانى،  مراكز  و  كتابخانه ها  در 
فراوان موجود در دسترس از طريق اينترنت 
اطالعاتى  پايگاه هاى  ايجاد  ضرورت  نيز  و 
دوچندان  قبل  دهه هاى  به  نسبت  تخصصى، 
آثار  بيشترين  انتشار  شاهد  دهه  اين  در  شد. 
همراه با بسط مباحث مطرح شده در دوره هاى 
قبل و همچنين، طرح مباحث جديدى مانند 
معنايى،  نمايه سازى  وب،  در  نمايه سازى 
نمايه سازى چندرسانه اى ها، نمايه سازى منابع 
الكترونيكى، و نظاير آن هستيم. هدف هر يك 
از اين منابع اين بوده كه بخشى از اطالعات 
و  نمايه سازى  كار  راستاى  در  را  موردنياز 
به  و  آورند  فراهم  منابع  انواع  چكيده نويسى 
بر  موجود  مشكالت  از  گوشه اى  ترتيب  اين 
سر راه نمايه سازى و چكيده نويسى منابع در 

ايران را برطرف كنند. 
در مقالة حاضر سعى مى شود با رويكردى 
تحليلى به بررسى جامع آثار فارسى موجود 
و  پايان نامه،  كتاب،  جمله  از  حوزه  اين  در 
مقاله هايى كه از ابتداى طرح مبحث نمايه سازى 
در  امروزى  نوين  شيوۀ  به  چكيده نويسى  و 
ايران  در  اطالع رسانى  و  كتابدارى  حوزۀ 
چاپ و انتشار يافته و در پيشبرد اين حوزه 
مؤثر بوده اند، پرداخته شود. همچنين الزم به 
افزايش  از  جلوگيری  دليل  به  كه،  است  ذكر 
حجم مقاله، از بررسى و تحليل آثار موجود 
در  كه  فراداده ها،  و  اصطالحنامه ها  زمينة  در 
حوزۀ موضوعى نمايه سازى و چكيده نويسى 
قرار مى گيرند و نيز آثار گوناگون منتشر شده 
خوددارى  حوزه،  اين  در  رشته ها  ساير  در 

شده است. 

1. كتاب ها 
در اين بخش به منظور سهولت بررسى و تحليل 
كتاب هاى حوزۀ نمايه سازى و چكيده نويسى، 
در 4 دهه، از دهة 1350 تا1380 به بررسى و 

تحليل اين منابع مى پردازيم. 
نخستين كتاب و تنها كتابى كه در دهة1350 
مدارک  نمايه سازى  «راهنماى  شد،  منتشر 
در  فرهنگى  توسعه  اصطالحنامه  گسترش  و 
است   (44) سن ويل5  اثر  آسيا»  كشورهاى 
شد.  برگردانده  فارسى  به  آذرنگ  توسط  كه 
از  نويسنده  مشاهدات  از  گزارشى  كتاب  اين 
فعاليت هاى مركز اسناد فرهنگى آسياست. كتاب 
3. اين مركز از سال 1384 عنوان آن به پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمى ايران ارتقا يافته است. عنوان پيشين آن مركز 

اطالعات و مدارک علمى ايران بوده است.
4. Fridy 5. Sainville
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با تشريح اهداف مركز اسناد فرهنگى آسيا و 
معرفى خدمات و منابع آن آغاز شده و در ادامه 
بر اساس دو استاندارد بين المللى شناخته شده 
آموزشى  نكات  بيان  به  نمايه سازى  حوزۀ  در 
و عملى در زمينة دستورالعمل هاى مربوط به 
نمايه سازى مى پردازد. اما كتاب مذكور به دليل 
حجم اندک و نيز با توجه به اينكه تنها قسمتى 
يافته  اختصاص  نمايه سازى  مبحث  به  آن  از 

بود، پاسخگوى نياز نمايه سازان نبود. 
در  تحميلى  جنگ  به  مربوط  بحران هاى 
نبوده  بى تأثير  نيز،  حوزه  اين  بر  دهة1360 
اين  در  منابع  انتشار  ركود  داليل  جمله  از  و 
نيز  دهه  اين  در  رو،  اين  از  است.  بوده  دهه 
هستيم.  كتاب  عنوان  چهار  انتشار  شاهد  تنها 
اصول  عنوان  با  مانند  جزوه  نخست،كتابى 
نمايه سازى از سلسله انتشارات يونسكوست 
كه توسط مهدوى (106) ترجمه شد. اين اثر 
با هدف برقرارى اصول معتبر و يكدستى به 
هنگام بازنمود موضوع يك مدرک به فرايند 
ديگر  كتاب  دو  است.  پرداخته  نمايه سازى 
همارا  نمايه سازى  اصول  عنوان های  با  نيز 
راهنماى  و   (75) هسته اى  علوم  بر  تاكيد  با 
نظام  براى  رايانه  كمك  به  نمايه سازى 
بين المللى اطالع رسانى علوم هسته اى (76)، 
نخست  كتاب  در  شد.  منتشر  محبت،  نوشتة 
مراحل كلى نمايه سازى منابع غيركتابى شامل 
گزارش هاى  پايان نامه ها،  دولتى،  انتشارات 
قرار  بحث  مورد  مقاالت  و  فنى،  و  علمى 
گرفته است. در كتاب دوم دستورالعمل هايى 
غيركتابى  منابع  نمايه سازى  چگونگى  دربارۀ 
جهت  برنامه نويسى  براى  آنها  آماده سازى  و 

ورودى رايانه در نظام بين المللى اطالع رسانى 
علوم هسته اى ارائه شده است. آخرين كتاب 
منتشر شده در اين دهه چكيده نويسي ، مفاهيم  
و روش ها اثر مهدوى (90) است. اين كتاب 
كه  است  فارسى  زبان  به  نوشتار  نخستين 
آن  مختلف  جنبه هاى  از  را  چكيده نويسى 

مورد بررسى قرار داده است. 
قبل  دهه هاى  همچون  نيز  دهة1370،  در 
حوزۀ  در  آثارى  انتشار  در  چشمگير  تحولى 
نشد  پديدار  چكيده نويسى  و  نمايه سازى 
به  كه  هستيم  كتاب  سه  انتشار  شاهد  تنها  و 
شرح و بسط مباحث مطرح شده در دهه هاى 
نمايه سازى  كتاب  نخست،  پرداخته اند.  قبل 
آقابخشى  روش هاتأليف  و  مفاهيم  همارا: 
سال  در  آن  نخست  ويرايش  كه  است   (6)
و   ،1376 سال  در  دوم  ويرايش   ،1372
شد.  منتشر  سال 1386  در  آن  سوم  ويرايش 
اما در ويرايش های انجام شده، تجديدنظرى 
نگرفته  صورت  نخست  ويرايش  مطالب  در 
و تنها مطالبى در مورد فهرستنويسى مدارک 
مطالبى  مختصر  بسيار  شكل  به  و  غيركتابى 
متاتزاروس  و  ماشينى  نمايه سازى  مورد  در 
كتاب  است.  شده  افزوده  كتاب  محتواى  به 
مباني   نمايه سازی :  و  موضوعي   «تحليل  
نظری  و توصيه های  عملي» اثر فاگمن6 (57) 
توسط مزينانى ترجمه شد. در اين كتاب، به 
روندهاى ذهنى و انسانى نمايه سازى ماشينى 
نظرى  مبانى  واقع  در  و  شده  خاصى  توجه 
نمايه سازى  و  اطالع رسانى  نظام هاى  استقرار 
ماشينى مورد بررسى قرار گرفته است. نكتة 
قابل ذكر در اين كتاب تدارک سه نوع نمايه 
6. Fugmann
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براى  عملى  تمرينى  هدف  با  كتاب  انتهاى 
كتاب  از  زيادى  حجم  كه  است  نمايه سازى 
كتاب  است.  داده  اختصاص  خود  به  را 
 (34) راولى7  چ ك ي ده ن ويسى»  و  «ن م ايه س ازى  
توسط مهراد به فارسي ترجمه شده است. در 
اين كتاب، به شرح عمليات مهم نمايه سازى 

و چكيده نويسى پرداخته شده است. 
دهة 1380 نقطة عطفى در تاريخ نمايه سازى 
و چكيده نويسى در ايران است. در اين دهه، 
اهميت پرداختن به نمايه سازى و چكيده نويسى 
منابع  سازماندهى  نوين  شيوه هاى  عنوان  به 
به ويژه با افزايش حجم منابع غيركتابى، منابع 
فراوان موجود از طريق اينترنت و نيز ضرورت 
نسبت  تخصصى،  اطالعاتى  پايگاه هاى  ايجاد 
به دهه هاى قبل دوچندان شده است و شاهد 
مباحث  بسط  با  همراه  آثار  بيشترين  انتشار 
مطرح شده در دوره هاى قبل و همچنين طرح 
وب،  در  نمايه سازى  مانند  جديدى  مباحث 
نمايه سازى چندرسانه اى ها، نمايه سازى منابع 

الكترونيكى، و نظاير آن هستيم.  
در  بيشتر  اطالعات  به  نياز  به  توجه  با 
اطالعات  نبود  و  خاص  زمينه هاى  از  بعضى 
دوره هاى  در  شده  منتشر  منابع  در  كافى 
دوره  اين  در  كه  كتاب هايى  از  برخي  قبل، 
را  خود  مطالب  ويژه  به طور  يافتند،  انتشار 
حوزۀ  در  مطرح  مباحث  از  خاصى  بحث  به 
چكيده نويسى و نمايه سازى اختصاص دادند. 
اين  در  شده  منتشر  كتاب  دو  مثال،  طور  به 
راهنمايي   كتاب :  نمايه سازی   شامل  دوره 
مؤلفان   كتابداران ،  نمايه سازان ،  ناشران ،  برای  
آماده سازى  و  (99)؛  نوروزى  از  مترجمان  و 

كتاب: بخش دوم هنر نمايه سازى به انضمام 
استانداردهاى ايزو اثر پورممتاز (19)، به طور 
پرداخته اند.  كتاب  نمايه سازى  بحث  به  ويژه 
و  نمايه ها  تهية  به  روزافزون  نياز  همچنين، 
چكيده هايى مطابق با استانداردهاى معتبر در 
اين  رعايت  نامطلوب  وضعيت  و  حوزه  اين 
استانداردها در منابع فارسي، موجب شد دو 
استاندارد  براساس   نمايه سازی   اصول   كتاب 
(52)؛  صديق بهزادی  اثر   1996-999 ايزو 
استاندارد  براساس   چكيده نويسي   و  اصول  
ايزو  4  1  2 -   6  7  9  1  از صديق بهزادی و مولوی 
و  تهيه   ايزو  استانداردهای  براساس   ،(53)

منتشر شود.  
عنوان  با  خود  كتاب  در   ،(101) نياكان 
نمايه سازى ماشينى به بحث پيرامون جنبه هاى 
نظرى  مرحلة  از  ماشينى  نمايه سازى  مختلف 
دليل  به  است.  پرداخته  آن  اجرايى  مرحلة  تا 
و  چندرسانه اى  منابع  تعداد  و  تنوع  افزايش 
براى  موردنياز،  اطالعات  به  دستيابى  لزوم 
نمايه سازى اين منابع، رستمى  گومه و معرفت 
كتابى را با عنوان نمايه سازى چندرسانه اى ها 
و آثار خالق: مسائل  مربوط به معنا و تفسير 
كردند.  ترجمه   (33) هيدرلى8  و  رافرتى  اثر 
اطالعات  بازيابى  بر  مرورى  با  اثر،  اين  در 
بحث  به  آن،  به  مربوط  مختلف  جنبه هاى  و 
و  چندرسانه اى ها  اطالعات  بازيابى  پيرامون 

نمايه سازى آنها پرداخته شده است. 
ضمن  دهه  اين  در  يافته  انتشار  آثار  ساير 
شرح و بسط اطالعات مورد بحث در دهه هاى 
گذشته، به طرح مباحث جديدى پرداخته اند 
كه در سال هاى اخير در حوزۀ نمايه سازى و 

7. Rowley 8. Rafferty & Hiderly
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چكيده نويسى مطرح شده  و در مجموع آثارى 
شمار  به  حوزه  اين  در  اثرگذار  و  برجسته 
مى  آيند، از آن جمله مي توان به آثار زير اشاره 
(77)؛  محمدى فر  اثر  نمايه سازى  مبانى  كرد: 
نظرى  مبانى  چكيده نويسى:  و  «نمايه سازى 
گيلوری ؛   ترجمة   (71) لنكستر9  از  عملى»  و 
(54)؛  ضرغاميان  از  ن م اي ه س ازى   و  ن م اي ه  
چكيده نويسى»  و  نمايه سازى  بر  «درآمدى 
از كليولند و كليولند10 (66) ترجمة حسينى؛ 

چكيده نويسى از شفيع پور فومنى (50). 
در اين ميان كتاب مبانى نمايه سازى (77)، 
اثر تأليفى ارزشمندى به نظر مى رسد. در اين 
نمايه سازى،  اساسى  مفاهيم  بر  افزون  كتاب 
روش شناسى و شيوه نامة نمايه سازى، به بحث 
نمايه سازى  نمايه سازى،  آموزش  پيرامون 
پرداخته  آن  نظاير  و  الكترونيكى  كتاب هاى 
موضوعات  و  مباحث  كليه  در  تقريبًا  و  شده 
آن همز مان با تشريح شيوۀ نمايه سازى فارسى، 
است.  شده  تشريح  نيز  انگليسى  نمايه سازى 
اين كتاب شامل چند پروژۀ  نمايه سازى است 
كه عالوه بر آموزش، كاربردهاى فرهنگى و 

اقتصادى فراوانى دارند.  
و  «نمايه سازى  كتاب  ديگر،  ارزشمند  اثر 
نوشته  عملى»  و  نظرى  مبانى  چكيده نويسى: 
مجموع  در  كتاب  اين  است.   (71) لنكستر 
بسيار  پيشينه اى،  و  نظرى  مباحث  بر  تكيه  با 
كاربردى و عمل گرايانه است. نويسندۀ اثر نامى 
نمايه سازى  و  چكيده نويسى  حوزۀ  در  آشنا 
است كه با سابقه اى در حدود 40 سال در اين 
حوزه و نگارش كتاب ها و مقاالت متعدد و 
آثار  پژوهش هاى مختلف، باعث شده تا اوالً 

ثانيًا  باشند؛  برخوردار  بااليي  جامعيت  از  او 
موضوعى  حوزۀ  اين  با  وى  عملى  درگيرى 
باعث شده تا جنبة كاربردى آثار او با جنبه هاى 
كه  بارزى  ويژگى  باشد.  هم سنگ  آن  نظرى 
يافت.  مى توان  نوع  اين  از  كتابى  كمتر  در 
نمايه سازى  همچون  جديدى  مباحث  طرح 
چندرسانه اى،  منابع  نمايه سازى  تخيلى،  آثار 
ارزيابى  روش هاى  اينترنت،  در  نمايه سازى 
و بهبود نمايه سازى، و نظاير آن نيز از ديگر 

ويژگى هاى برجستة اين كتاب است. 

2. مقاله ها
به  كتاب ها  بخش  همانند  نيز  بخش  اين  در 
سير  دادن  نشان  و  بررسى  سهولت  منظور 
حوزۀ  مقاالت  موضوعى  تكامل  و  پيشرفت 
از  استفاده  با  چكيده نويسى  و  نمايه سازى 
تقسيم بندى تاريخى در 4 دهه، از دهة1350 
منابع  اين  تحليل  و  بررسى  به   1380 تا 

مى پردازيم. 
براساس اطالعات به دست آمده، نخستين 
در  رسمى،  طور  به  ايران،  در  كه  مقاله ای 
منتشر  چكيده نويسى  و  نمايه سازى  حوزۀ 
نشريات  «نمايه سازى  عنوان  با  مقاله اى  شد، 
توسط  كه  است   (58) فرايدى  اثر  ادوارى» 
آقاميرى به فارسى برگردانده شد. در اين اثر، 
جديد  نمايه هاى  از  نمونه هايى  ارائة  كنار  در 
خصوصيات  با  رابطه  در  مجالت،  قديم  و 
نمايه هاى ادوارى و شيوه هاى تهية آنها بحث 
شده است، اما به عنوان نخستين منبع مطالب 
دهه  اين  در  كه  مقاالتى  ساير  ندارد.  زيادی 
نوشته شدند، با توجه به نياز به اطالعات در 
9. Lancaster 10. Donald B. Cleveland & Ana D. Cleveland
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و  حوزه  اين  عملى  و  نظرى  مباحث  زمينة 
جديد بودن بحث در ايران به تشريح تاريخچه، 
تعاريف، دستورالعمل ها و اصول نمايه سازى 
11؛  5؛  (45؛92؛  پرداختند  چكيده نويسى  و 
96؛ 14؛ 47؛ 93؛ 59؛ 80 ؛ 81؛ 82؛ 83). در 
اين ميان، مقاله فوسكت با ديدى متفاوت از 
مقاالت تأليفى در اين دهه با ارائة مطالبى در 
مورد چند نوع رده بندى، واژه نامه و سرعنوان 
پيرامون  مختصرى  توضيح  به  موضوعى 

نمايه سازى همارا پرداخته است.
آثار  وجود  دهه  اين  در  توجه  قابل  نكتة 
تأليفى برجسته اى است كه تأثير آنها در انواع 
مشاهده  بعد  دهه هاى  در  شده  منتشر  منابع 
نبود  منابع  اين  وجود  اينكه  ديگر  و  مي شود 
حدودى  تا  زمان  آن  در  را  مناسب  كتابى 

جبران كرده است.   
اثرات  و  تحميلى  جنگ  مشكالت 
علمى  منابع  انتشار  و  توليد  بر  آن  نامطلوب 
نيز  موضوعى  حوزۀ  اين  بر  دهة1360،  در 
بى تأثير نبوده و ركود قابل مالحظه اى را در 
انتشار انواع منابع، به ويژه مقاالت، كه در دهة 
گذشته پيشرفت چشمگيرى را در اين حوزه 
در  اين رو،  از  شد.  موجب  بودند،  داده  نشان 
هستيم  مقاله  سه  انتشار  شاهد  تنها  دهه  اين 
و  پرسش  شكل  به  مساوات   .(86 22؛  (3؛ 
كه  اشكال هايى  و  ابهامات  بررسى  به  پاسخ 
دربارۀ چكيده ها و فرايند چكيده نويسى پيش 
به  توجه  با  اما   ،(86) است  پرداخته  مى آيد، 
شيوۀ طرح آن به نظر مى رسد بيشتر مناسب 

جزوه اى درسى باشد تا يك مقاله.
به  مختلف  آثار  انتشار   ،1370 دهة  در   

بحث  شدن  شكوفا  نويد  ترجمه،   آثار  ويژه 
مي دهد.  را  چكيده نويسي  و  نمايه سازی 
عنوان  با  مقاله اى  دهه  اين  در  اثر  نخستين 
«پيش همارايى، آرى يا نه؟» اثر اسونونيوس11 
در   .(8) شد  ترجمه  مزينانى  توسط  كه  بود 
تاريخى  ريشه هاى  بررسى  به  مقاله  اين 
استفاده  با  و  شده  اشاره  موضوعى  تحليل 
نمايه سازى  مقايسه  به  مختلفى  معيارهاى  از 
پيوسته  فهرست هاى  در  پيش همارا  و  همارا 
كنونى پرداخته شده است. در اين دوره آثار 
18؛  85؛  74؛  (37؛  است  چشمگير  ترجمه 

63؛ 70؛ 73). 
در اين ميان، مقالة  «الگويى روش شناختى 
مولينا12  پينتو  اثر  مستند»  چكيده نويسى  براى 
(18) با توجه به رويكرد ويژه اى كه به مبحث 
نظر  به  ارزشمند  اثرى  دارد،  چكيده نويسى 
مى رسد. در اين مقاله نويسنده ضمن تشريح 
استفادۀ  و  كاربرد  به  چكيده نويسى  فرايند 
و  زبان شناسى،  فلسفه،  و  منطق  رشته هاى 
روان شناسى شناختى در فرايند چكيده نويسى 

پرداخته است. 
مقالة «پارامتر  نگارش  با  نعمت زاده (98) 
هسته و نمايه سازى: مقايسه اى بين گروه اسمى 
انگليسى و فارسى»، با رويكردى زبان شناختى 
در  مقايسةآن  و  اسمى  گروه هاى  بررسى  به 
ارائة  ميزان  نظر  از  انگليسى  و  فارسى  زبان 
اطالعات واژگان با توجه به ترتيب قرارگرفتن 
آنها در گروه هاى اسمى پرداخته است. مقالة 
در  جمع  و  «مفرد  عنوان  با  نيز  سمايى (42) 
زبان شناختى  رويكردى  با  نيز،  نمايه سازى» 

نوشته شده است.
11. Svenonius 12. Pinto Molina 
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بحث نمايه سازی در نظام های اطالعاتي و 
نمايه سازی خودكار و رايانه ای نيز از مباحث 
جديد مطرح شده در اين دوره است كه سه 
نوشته  موضوعات  اين  در  توجه  قابل  مقالة 
شده است (68؛ 105؛ 69) و به نظر مي رسد 
كه در توسعة اين حوزه های جديد، اين آثار 

تأثيرگذار بوده اند. 
با توجه به اهميتى كه شبكه هاى جهانى در 
امر اطالع رسانى پيدا كرده اند، در دهة 1380 
موضوع  در  مقاله هايي  بار  نخستين  برای 
نمايه سازى پايگاه هاى اينترنتى و اطالع رسانى 
منتشر شد و توجه به ويژگى هاى نمايه سازى 
شبكه هاى اطالع رسانى، به ويژه اينترنت، اهميت 
يافت. از اين رو، در اين دهه عالوه بر مقاالتى 
كه با رويكردهاى نوينى به مباحث طرح شده 
در دهه هاى قبل پرداخته اند، مباحث جديدى 
مانند نمايه سازى در موتورهاى كاوش وب، 
نمايه سازى معانى پنهان، نمايه سازى تصاوير، 
و نظاير آن در مقاالت پديدار مي گردد. به اين 
چند  در  دوره  اين  در  يافته  انتشار  آثار  دليل 

دسته قرار مى گيرند: 
دسته اى به طرح مجدد مباحث طرح شده 
پرداخته اند،  آنها  بسط  و  پيش  دوره هاى  در 
كاربرد  «بررسى  جمله اند:  آن  از  زير  آثار  كه 
نمايه سازى ماشينى در كتابخانه ها» اثر نياكان 
نجيبى  اثر  چكيده نويسى»  «آيين  (101)؛ 
نمايه  مالک هاى  نمايه ها:  «ارزشيابى  (97)؛ 
كارآمد» اثر لى13 (72) ترجمة مختارى؛ «لزوم 
استانداردسازى نمايه ها با نگاهى به نمايه هاى 
انتهاى كتاب براساس استاندارد ايزو 999 - 
«ارزيابى  (21)؛  تيموری خانى  اثر   «1996

استانداردها»  و  معيارها  نمايه سازى:  و  نمايه 
«بررسى  و  (9)؛  كاظم پور  و  اشرفى ريزى  اثر 
و  اشرفى ريزى  اثر  نمايه سازى»  در  انسجام 

كاظم پور (10).
و  نمايه ها  وضعيت  بررسى  به  برخى 
چكيده ها پرداخته اند كه از آن جمله اند: «نحوه 
و  اطالعات  مركز  در  پايان نامه ها  نمايه سازى 
مدارک علمى ايران» اثر معمارطلوعى (88)؛ 
«چگونگى نمايه سازى در پايگاه هاى اطالعاتى 
مراكز اطالع رسانى تهران» اثر ميرجليلى (95)؛ 
پايان نامه هاى  فارسى  چكيده هاى  «مقايسه  و 
از  صادق (ع)  امام  دانشگاه  ارشد  كارشناسى 
سال 1368 تا 1382 با استانداردهاى بين المللى 

ايزو» اثر ديبا و الريجانى (31).
در زمينة نمايه هاى استنادى و با توجه به 
اهميت فراوان آن ها به عنوان بسترهاى مناسبى 
مقاالت  كتابشناختى  اطالعات  عرضه  جهت 
انتشارات  ارزيابى  علمى،  برجستة  و  كليدى 
توليدكنندگان  سازماندهى  كشورها،  علمى 
علم و نظاير آن مقاالتى نيز نوشته شده است 
كه از ميان آنها مي توان به موارد زيراشاره كرد: 
كاربردهاى  و  ساختار  علوم:  استنادى  «نمايه 
آن» اثر عصاره و فارسى (61)، و «بازخوانى 
زيربنا و مالحظات نظرى نمايه استنادى» اثر 

ديانى (30).
آثارى نيز به نمايه سازى در وب پرداخته اند، 
مناسب  وب  نمايه  يك  عواملى  «چه  مانند 
 (103) هنينگر14  اثر  مى آورند؟»  به وجود 
نمايه سازى  «ساختار  نوروزى چاكلى؛  ترجمة 
كميجانى  اثر  وب»  كاوش  موتورهاى  در 
پنهان:  معانى  نمايه سازى  بر  «مرورى  (67)؛ 
13. Lee 14. Henninger
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(27)؛  دستغيب  اثر  كاربردها»  و  نظريه ها 
زوارقي (39)؛  اثر  پنهان»  معنايى  «نمايه سازى 
خودكار  نمايه سازى  رويكردهاى  بر  «مرورى 
معنا  و  محورى  استناد  محتوامحورى،  وب: 
«نمايه سازى  و  (49)؛  شريف  اثر  محورى» 
خودكار وب با استفاده از خزنده مهاجر» اثر 
پاپاپترو15 (17) ترجمة مظفرى غربا. همان طور 
شده  منتشر  مقاالت  اكثر  مى رسد،  نظر  به  كه 
در زمينة نمايه سازى در وب، تأكيد ويژه اى بر 
در  نمايه سازى  روند  در  معنامحورى  رويكرد 

وب داشته اند.
بسيارى  در  تصاوير  اهميت  با  توجه  با 
نياز  و  پزشكى  و  معمارى  مانند  رشته ها  از 
كه  شكلى  به  آنها  سازماندهى  به  روزافزون 
پاسخگوى نياز استفاده كنندگان باشند، آثارى 
تصاوير  نمايه سازى  پيرامون  بحث  به  نيز 
از:  عبارت اند  آنها  از  برخي  كه  پرداخته اند، 
«مرورى بر نمايه سازى متنى، محتوايى و فازى 
رقمى»  تصاوير  بازيابى  نظام  رقمى:  تصاوير 
فولكسونومى  «كاربرد  و  (26)؛  دستغيب  اثر 
رويكردى  ديجيتالى:  تصاوير  بازنمون  در 
نوين در نمايه سازى كاربر مدار» اثر سبزى پور 
(41). هر چند بررسى ها نشان مى دهد كه اين 
حوزه هنوز در ابتداى راه است، اما جاى بسى 
اميدوارى است كه در ايران نيز همپاى ساير 

كشورها به اين مبحث توجه شده است. 
و  مباحث  طرح  به  آثار  از  ديگرى  دستة 
رويكردهاى جديدى در مباحث مطرح شده 
اين  جملة  از  پرداخته اند،  پيش  دهه هاى  در 
واژه گزينى  و  اصطالح شناسى  «كاربرد  آثار 
اطالعات»  بازيابى  و  ماشينى  نمايه سازى  در 

كيفيت  «كنترل  (23)؛  حسينى بهشتى  اثر 
و  عصاره  عليدوستى،  اثر  نمايه سازى» 
محاسبه  روش هاى  «بهبود  (62)؛  كاظم پور 
اثر  جايگشتى»  نمايه گردان  در  مدخل ها 
نقش  و  ساختارى  «چكيده  (40)؛  سام آرام 
پزشكى  علوم  اطالعات  فشرده سازى  در  آن 
و بهداشتى» اثر مختارى (79)؛ و «متافيزيك 
مقالة   .(25) خندان  اثر  نمايه سازى»  در  زبان 
اخير نخستين و تنها اثرى است كه تاكنون با 
در  زبان  پيرامون  بحث  به  فلسفى  رويكردى 
مي رسد  نظر  به  و  است  پرداخته  نمايه سازى 
جايگاه مناسبي در اين حوزه در آينده داشته 

باشد. 
برخي از آثار ديگر وجود دارد كه در اين 
تازه اى  بحث  به  يك  هر  و  شده  منتشر  دهه 
در حوزۀ نمايه سازى پرداخته  است (87؛ 28؛ 

16؛ 36؛ 94؛ 104؛ 38).

3. پايان نامه ها
با توجه به اهميت پايان نامه ها و نتايج كاربردى 
بررسى،  مورد  حوزۀ  وضعيت   بهبود  در  آنها 
آموزش  با  همزمان  تقريبًا  نيز  زمينه  اين  در 
آثار  انتشار  شاهد  اطالع رسانى  و  كتابدارى 
ايران  در  پايان نامه  نخستين  هستيم.  متعددى 
چكيده نويسى  و  نمايه سازى  حوزۀ  در  كه 
نوشته شد، پايان نامة كارشناسى ارشد آزاديان 
(4) با عنوان «نمايه سازی گردان و برخي از 
در  او  است.  فارسي»  زبان  در  آن  مشكالت 
نمايه ها،  پيرامون  مباحثى  طرح  به  اثر  اين 
استفاده  با  و  پرداخته  گردان  نماية  ويژه  به 
نمايه  يك  تهية  و  مدارک  از  مجموعه اى  از 
15. Papapetrou
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مشكالت  موضوعى  فهرست  يك  و  گردان 
فارسى  زبان  در  را  نمايه  نوع  اين  به  مربوط 
مورد بررسى قرار داده است. دو سال پس از 
آن، آذرنگ (2) نيز پايان نامة خود را در حوزۀ 
شيوه های نمايه سازی و مشكالت آن در زبان 
فارسي نوشت. وی به بررسى مسائلى از قبيل 
اصطالحات نمايه سازى، تاريخچه، و تعريف 
نمايه سازى، زبان نمايه و زبان فارسى، و انواع 
پيرامون  را  بحث هايى  و  پرداخت  نمايه ها 

فهرست اعالم مطرح كرد. 
باقرى (107) نيز پايان نامة دكتری خود را 
در حوزۀ خدمات نمايه سازی و چكيده نويسي 
در ايران در دانشگاه پنجاب نوشت. او در اين 
تحول  و  تاريخچه  بررسى  ضمن  پايان نامه 
نمايه سازى و چكيده نويسى در ايران و ارائة 
به  فارسى،  اصطالحنامه هاى  ايجاد  جزئيات 
معرفى مراكز ارائه دهندۀ خدمات نمايه سازى و 
چكيده نويسى پرداخته و نمايه ها و چكيده هاى 

تهيه شده در ايران را نيز معرفى كرده است. 
بعد از اين سه پايان نامه كه در آنها به بيان مباحث 
چكيده نويسى  و  نمايه سازى  حوزۀ  در  نظرى 
پرداخته شده است، در ساير پايان نامه های نوع 
كاربردى، نتايج عملى به كارگيرى اين شيوۀ نوين 
سازماندهى در زمينه هاى گوناگون مورد بررسى 

قرار گرفته است.  
در ميان پايان نامه های كاربردی، موضوعي 
بررسي  بحث  مي خورد،  چشم  به  خيلي  كه 
نمايه های انتهای كتاب است كه بحث خاصى 
در نمايه سازی به حساب مي آيد و اصول و 
قواعد منحصربه  فردی دارد. در واقع، نخستين 
پايان نامه ها در ايران و در اين زمينه در اوايل 
دهة1370 نوشته شد. در اين حوزه، نخستين 

پايان نامه توسط مزينانى (84) نوشته شد كه 
به بررسي نمايه های انتهای كتاب های فارسي 
اواخر  در  شده  منتشر  پزشكي  علوم  حوزۀ 
دهة 1360 و آغاز دهة 1370 پرداخته است. 
كه  بود  راهى  آغازگر  حوزه  اين  در  مزينانى 
ديگرى  مختلف  پژوهش هاى  انجام  به  منجر 
در سال های پس از آن شد و مي توان گفت 
كه بيشترين كارها در اين مبحث انجام شد. از 
ميان كارهای انجام شده در حوزۀ نمايه های 
انتهای كتاب مي توان به پايان نامه های شريفيان 
(48) در باب كتاب های رشتة زبان و ادبيات 
كتاب های  مورد  در   (1) آبادطلب  و  فارسي 
فارسي حوزۀ علوم فني و مهندسي اشاره كرد. 
برخي از پايان نامه ها همين موضوع نمايه های 
انتهای كتاب را از نظر مطابقت با استاندارهای 
بين المللي (مثل ايزو) مورد توجه قرار داده اند 
 ،(65) كريمى  آثار  مي توان  جمله  آن  از  كه 
برشمرد.  را   (29) دهنوى  و   ،(20) تجعفرى 
وضعيت  پايان نامه  يك  فقط  بين  اين  در 
را  فارسى  ادوارى  نشريات  نمايه نامه هاى 

مورد بررسي قرار داده است (32). 
به  كارها  بيشتر  چكيده نويسي،  حوزۀ  در 
برای  شده  تهيه  چكيده های  وضعيت  بررسي 
و  فارسي  نشريات  و  مجالت،  پايان نامه ها، 
ميزان تبعيت آنها از استاندارهای موجود در 
اين زمينه پرداخته اند. نخستين اثر در اين زمينه 
توسط حفيظى اردكانى (24) به رشتة تحرير 
درآمد كه به مبحث ميزان رعايت استاندارد در 
تهية چكيدۀ فارسي پايان نامه های كارشناسي 
بود.  يافته  اختصاص  دانشگاه  دو  در  ارشد 
نيز   (64) كريم زاده  و   (89) ملك محمدی 
همين موضوع را مورد بررسي قرار داده اند. 
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با  مجالت  مقاالت  چكيدۀ  انطباق  بررسى 
در  موجود  استانداردها  و  دستورالعمل ها 
آثار  موضوع  نيز  نشريات  نمايه سازی  حوزۀ 
مختارى (78) و شيردل (51) است. البته كار 
مطابقت مقاالت در اين دو اثر با استاندارهای 
مختصر  بررسي  است.  شده  انجام  مختلفي 
مبحث چكيده نويسي نيز نشان مي دهد كه اين 
موضوع مانند بحث نمايه های انتهای كتاب از 
برخوردار  پايان نامه ها  در  بااليي  نسبتًا  بسامد 

است.   
اين  در  شده  نوشته  پايان نامه هاى  ساير 
مى گيرند.  قرار  عمده  دستة  چند  در  حوزه 
در  نمايه سازى  وضعيت  بررسى  به  برخى 
پرداخته اند  اطالع رسانى  مراكز  و  كتابخانه ها 
غيرمكتوب  مواد  نمايه سازی  بعضي   .(60)
ديگر  گروهي   .(35) داد ه اند  قرار  هدف  را 
اطالعاتي  پايگاه های  نمايه سازی  وضعيت 
مقاالت فارسي را مورد تجزيه و تحليل قرار 

داده اند (7).  
بحث نماية استنادى نيز موضوع پايان نامة 
نماية  طرح  آن  در  كه  است   (56) فارسي 
استنادی علوم جمهوری اسالمي ايران پيشنهاد 
شده است. نگارنده در اين اثر دليل طرح خود 
برای  علوم  حوزۀ  در  مستقل  منبعي  نبود  را 
استنادى  نماية  پوشش  عدم  و  فارسي  منابع 
علوم مؤسسة اطالعات علمى كه نشان دهندۀ 
غيرانگليسي  كشورهاى  علمى  توليدات  كل 

زبان است، ذكر مي كند. 
دو پايان نامة نيز با رويكرد ويژه اى به بررسى 
عملكرد نمايه سازان و شيوۀ نمايه سازى منابع 
كليدواژه های  مطابقت  ميزان  و  پرداخته اند 
توسط  شده  انتخاب  توصيفگرهای  با  عنوان 

نمايه سازان را بررسي كرده اند. نخست مريم 
اين   (13) ايرانشاهي  سپس  و   (12) انصاری 

كار را در دو پايگاه مختلف انجام دادند.  
اما در زمينة مباحث جديد نمايه سازی مثل 
نمايه سازی ماشيني، نيز كارهای نسبتًا خوبي 
انجام شده و برخي جنبه های اين موضوع در 
است.  شده  كشيده  تصوير  به  پايان نامه  چند 
در اين حوزه سه اثر نوشته شده كه هر يك 
است  پرداخته  موضوع  به  خاص  جنبه ای  از 
امكان سنجي  اثر  نخستين   .(43 15؛  (100؛ 
خاص،  پايگاهي  مدارک  ماشيني  نمايه سازی 
براساس  مقاالت  ماشيني  نمايه سازی  دومي 
واژه های  شناسايي  اثر  آخرين  و  زيف  قانون 
مدارک  خودكار  نمای سازی  در  غيرمفهومي 

فارسي را مورد توجه قرار داده اند. 
مختلف  ابزار  سپس  و  اينترنت  ظهور  اما 
توجه  نيز  آن  در  اطالعات  جست وجوی 
بسياری از پژوهشگران را به خود جلب كرده 
است. بحث  نمايه سازی نيز يكي از بزرگ ترين 
كار  چگونگي  زمينة  در  موجود  چالش های 
موتورهای كاوش است. در نتيجه، اين حوزه 
نشده  گرفته  ناديده  فارسي  پايان نامه های  در 
است و گروهى ديگر از پايان نامه ها به مسائل 
موتورهاى  در  نمايه سازى  يعنى  حوزه،  اين 
موضوع  به  پايان نامه  دو  پرداخته اند.  كاوش 
ديد  دو  از  كاوش  موتورهای  نمايه سازی 

مختلف پرداخته اند (91؛ 55). 

نتيجه گيرى
در  اطالعات،  چكيده نويسى  و  نمايه سازى 
اجتناب ناپذير  ضرورتى  آن  مختلف  ابعاد 
اطالعات  به  سريع  دستيابى  زيرا،  است. 
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علمى موردنظر از ميان حجم عظيم توليدات 
و  نمايه سازى  طريق  از  تنها  جهان  علمى 
فناورى هاى  از  بهره گيرى  و  چكيده نويسى 

اطالعات امكان پذير است. 
فارسى  نوشته هاى  نخستين  ايران،  در 
در  چكيده نويسى  و  نمايه سازى  حوزۀ  در 
دهه  اين  در  شدند.  منتشر   1350 دهة  اوايل 
مقاالت برجسته اى به رشتة تحرير درآمدند، 
كتاب  انتشار  زمينة  در  مطلوبى  وضعيت  اما 
و پايان نامه مشاهده نمى شود. در دهة بعد به 
دليل مشكالت ناشى از جنگ تحميلى، ركود 
قابل مالحظه اى را در انتشار انواع منابع شاهد 
هستيم. اما در دهة 1370 با انتشار انواع منابع 
و طرح مباحثى مانند بررسى وضعيت نمايه ها 
و چكيده ها در منابع مختلف، و بسط و توسعة 
مباحث مطرح شده در دهه هاى پيش وضعيت 
نامطلوبى كه در گذشته به وجود آمده بود، تا 
حدودى بهبود يافت. به هر حال، بيشترين و 
 1380 دهة  در  حوزه  اين  آثار  برجسته ترين 
پرداختن  اهميت  دهه  اين  در  شدند.  منتشر 
عنوان  به  چكيده نويسى  و  نمايه سازى  به 
با  به ويژه  منابع  سازماندهى  نوين  شيوه هاى 
كتابخانه ها  در  غيركتابى  منابع  حجم  افزايش 
و مراكز اطالع رسانى، منابع فراوان موجود بر 
روى اينترنت و نيز ضرورت ايجاد پايگاه هاى 
قبل  دهه هاى  به  نسبت  تخصصى،  اطالعاتى 
دو چندان شده است. لذا در اين دهه شاهد 
مباحث  بسط  با  همراه  آثار  بيشترين  انتشار 
همچنين  و  قبل  دوره هاى  در  شده  مطرح 
نمايه سازى  مانند  جديدى  مباحث  طرح 
نمايه سازى  معنايى،  نمايه سازى  وب،  در 
چندرسانه اى ها، نمايه سازى منابع الكترونيكى 

و نظاير آن هستيم. 
به طور كلي، از اين بررسى مى توان نكات 

زير را استباط كرد:
1. در مجموع روند انتشار انواع منابع در 
اين حوزه رو به رشد و تكامل بوده و به ويژه 
كه  مقاالتى  و  كتاب ها  در  اخير  سال هاى  در 
مشهود  كامًال  روند  اين  رسيده اند،  چاپ  به 
پايان نامه هاى  جديد  بحث هاى  در  اما  است. 
اندكى نگاشته شده اند و نياز به پژوهش و كار 

بيشترى وجود دارد. 
فناورى هاى  كاربرد  توجه،  قابل  نكتة   .2
اطالعات، به ويژه رايانه، در فرايند نمايه سازى 
و چكيده نويسى از همان ابتداى طرح بحث 
فناورى هاى  پيشرفت  با  است.  ايران  در 
تغييرات  دستخوش  نيز  حوزه  اين  اطالعات 
امروزه  به گونه اى كه  است،  شده  فراوانى 
حوزه  اين  در  اصلى  بحث هاى  از  يكى 
از  استفاده  با  چكيده نويسى  و  نمايه سازى 
ولي  است.  مربوط  سخت افزارهاى  و  رايانه 
و  نرم افزارها  از  حد  چه  تا  عمل  در  اينكه 
سخت افزارهاى مربوط در اين حوزه استفاده 

مى شود، بحث و تحقيق بيشترى را مى طلبد.
حوزۀ  در  انتشاريافته  آثار  بيشتر   .3
كتاب  از  اعم  چكيده نويسى-   و  نمايه سازى 
و مقاله-  تأليفى هستند نه ترجمه (36 درصد 
از كتاب ها و 29/5 درصد از مقاالت ترجمه 
ترجمه   كتاب هاى  اكثر  بين  اين  در  هستند). 
حوزه  اين  در  بااليى  اطالعاتى  محتوای  از 
برخوردارند اما مقاالت ترجمه چنان كه بايد، 
عمده اى  تأثير  و  ندارند  چندانى  علمى  غناى 
را در پيشرفت اين حوزه نداشته اند. همچنين 
نكتة حائز اهميت ديگر در مورد آثار تأليفى، 
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است  حوزه  اين  در  پركارى  نويسندۀ  نبود 
(مرادى با انتشار 4 مقاله در دهة 1350، نياكان 
يك  و  كتاب  يك  پايان نامه،  يك  انتشار  با 
مقاله و همچنين دستغيب با انتشار سه مقاله 
پركارترين نويسندگان دهة1380 هستند). اين 
مورد خود گوياى عدم تمركز كتابداران بر حوزۀ 
موضوعى خاص نمايه سازی و چكيده نويسي 

و انتشار آثار در آن حوزه است.
طول  در  انتشاريافته  آثار  بيشترين   .4
و  نمايه سازى  بحث  طرح  از  كه  دهه اى   4
چكيده نويسى در ايران مى گذرد، به نمايه سازى 
و جنبه هاى مختلف آن اختصاص يافته است 
(78/3 درصد كل منابع)، و برخالف اهميت 
بسيار زياد چكيده ها در حوزۀ ذخيره و بازيابى 
اطالعات-  همپاى نمايه ها- اين حوزه چندان 
مورد توجه نويسندگان واقع نشده است و در 
حدود 16/98 درصد منابع به طور اختصاصى 
 4/72 و  چكيده نويسى،  پيرامون  بحث  به 
به  مشترک  طور  به  نيز  منابع  كل  از  درصد 
چكيده نويسى  و  نمايه سازى  پيرامون  بحث 

پرداخته اند.
انجام  پايان نامه هاى  نتايج  از   كمتر   .5
منتشر  مقاله  به صورت  حوزه  اين  در  شده 
شده است. از طرفى مشخص نيست كه نتايج 
مورد  حد  چه  تا  پايان نامه ها  اين  كاربردى 

استفاده قرار گرفته است. 
6. تحقيقات انجام شده در زمينة بررسى 
در  چكيده نويسى  و  نمايه سازى  وضعيت 
كه  است  نامطلوبى  وضعيت  از  حاكى  ايران 
هويداست.  بررسى  مورد  زمينه هاى  همة  در 
دليل اصلى اين امر شايد توجه بيش از حد به 
فهرستنويسى و رده بندى منابع كتابى و عدم 

غيركتابى،  منابع  سازماندهى  به  كافى  توجه 
به ويژه نمايه سازى و چكيده نويسى آنها باشد. 
الزم  توجه  عدم  شايد  مسأله  اين  ديگر  دليل 
مباحث  مانند  مبحث  اين  اصولى  آموزش  به 
فهرستنويسى و رده بندى-  چه در دوره هاى 
سازمان هاى  در  چه  و  دانشگاهي  تحصيالت 
و  چكيـده نويسـى   خدمـات  ارائـه دهنـدۀ 
دوره هاى  در  هرچند  باشد.  نمايه سازى-  
دورۀ  در  نيز  اخيراً  و  ارشد  كارشناسى 
اطالع رسانى  و  كتابدارى  رشته  كارشناسى 
اين  به  واحد  دو  دانشگاه ها،  از  برخى  در 
به صورت  و  شده  داده  اختصاص  موضوع 
ارائه دهندۀ  سازمان هاى  از  بعضى  پراكنده 
دوره هاى  در  آموزش  ارائة  به  خدمات 
ارائه  آموزش هاى  اما  پرداخته اند،  كوتاه مدت 
شده كافى نبوده و كمبود بارز نمايه سازان و 
وضعيت  تشديدكنندۀ  خبره،  چكيده نويسان 

نامطلوب پيش آمده است. 
7. همان طور كه در مقدمه اشاره شد. ارائة 
خدمات نمايه سازى و چكيده نويسى به پيش 
از انتشار آثارى در اين حوزه برمى گردد. به اين 
ترتيب كه نخستين خدمت توسط پژوهشگاه 
اطالعات و مدارک علمى ايران در سال 1348 
با انتشار نشريه اى با عنوان «چكيده» آغاز شد. 
بعد از آن شاهد افزايش انتشار انواع نمايه نامه ها 
و چكيده نامه ها به شكل چاپى و الكترونيكى 
و  اطالعات  پژوهشگاه  زمينه  اين  در  هستيم. 
مدارک علمى ايران عمده ترين نمايه نامه ها و 
چكيده نامه ها را تهيه و منتشر مى كند. خدمت 
برجسته ديگرى در اين زمينه انتشار نشريه اى 
با عنوان «نمايه» توسط دبيرخانة هيأت امناى 
كتابخانه هاى عمومى كشور است. اين مجله 
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از ابتدا (1370) به شكل چاپى و از سال 1376 
به صورت بانك اطالعات رايانه اى پاسخگوى 
نياز پژوهشگران به اطالعات مقاالت نشريات 

ادوارى فارسى است. 
ارزشمندى  منابع  وجود  با  به طوركلى، 
و  چكيده نويسى  و  نمايه سازى  حوزۀ  در 
و  نمايه سازى  ايران  در  بحث  ديرينه  طرح 
سازمان  شيوه هاى  عنوان  به  چكيده نويسى 
دهى مواد، چنان كه بايد مورد توجه واقع نشده 
است. فرايندهاى نمايه سازى و چكيده نويسى 
مطالعات  نيازمند  جديد  مباحث  در  به ويژه 
حوزۀ  در  كه  است  بسيارى  پژوهش هاى  و 
اطالع رسانى،  متخصصان  و  كتابداران  عمل 
مصنوعى،  هوش  پژوهشگران  زبان شناسان، 
و متخصصان علوم رايانه قرار مى گيرد. البته 
نكته قابل ذكر اين است كه، متخصصان ساير 
فنى  رويكردى  حوزه  اين  به  نسبت  رشته ها 
دارند و كتابداران و متخصصان اطالع رسانى 
تالش  حال،  اين  با  محتوايى؛  رويكردى 
براى  متخصصان  اين  تمامى  همكارى  و 
به  ضرورى  و  الزم  كنونى  وضعيت  بهبود 
يادگيرى  لزوم  ديگر،  طرف  از  مى رسد.  نظر 
فرايندهاى نمايه سازى و چكيده نويسى براى 
تمامى ناشران و دست اندركاران صنعت نشر 
و كلية  نويسندگانى كه خود اقدام به تهية نمايه 
و چكيده براى اثر خود مى كنند نيز، ضرورتى 
تالشى  بايد  همچنين  است.  انكارناپذير 
نمايه ها  اهميت  شناساندن  جهت  در  وسيع 
و چكيده ها در فرايند بازيابى اطالعات براى 
تمامى پژوهشگرانى صورت گيرد كه خواهان 
دست يابى به اطالعاتى مفيد و جامع در اسرع 

وقت هستند.
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پايان نامة كارشناسى ارشد كتابدارى و اطالع رسانى، 

دانشگاه آزاد اسالمى، واحد تهران شمال، 1383.
36. ريند تات، استفان. «نمايه سازى معنايى: مورد 
كتاب،  فصلنامة  خاصه.  على اكبر  ترجمة  پژوهى». 

دورۀ شانزدهم، 4  (زمستان 1384): 188-183.
خدماتى  مراكز  بر  «مرورى  لى.  زانك،   .37
چكيده نويسى و نمايه سازى در چين». ترجمة مهردخت 
وزيرپور كشميری. اطالع رسانى، دورۀ دهم، 1 (1373). 

.www.irandoc.ac.ir :[قابل دسترسى در]
زلفى گـل، محمدعلـى؛ شيـرى، مرتضـى؛    .38
اصول  رعايت  «اهميت  ابوالفضل.  كيانى بختيارى، 
نمايه سازى در مستندات علمى». رهيافت، دورۀ سى 

و نهم (1386): 37- 46. 
زوارقى، رسول. «نمايه سازى معنايى پنهان».   .39
فصلنامة كتاب، دورۀ شانزدهم، 4 (زمستان 1384): 

.144-129
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محاسبه  روش  «بهبود  كبرى.  سام آرام،   .40
مدخل ها در نمايه گردان جايگشتى». فصلنامة كتاب، 

دورۀ شانزدهم، 4 (زمستان 1384): 72-61.
فولكسونومى  «كاربرد  مجيد.  سبزى پور،   .41
در  نوين  رويكردى  ديجيتالى،  تصاوير  بازنمودن  در 
نمايه سازى كاربرمدار».  كتابدارى و اطالع رسانى، 

دورۀ يازدهم، 11 (1387): 143- 160.
42. سمايى، مهدى. «مفرد و جمع در نمايه سازى». 
-27  :(1379) و2   1 شانزدهم،  دورۀ  اطالع رسانى، 

.31
غير  واژه هاى  «شناسايى  مجيد.  سنجى،   .43
مدارک  خودكار  نمايه سازى  در  (رايج)  مفهومى 
و  كتابدارى  ارشد  كارشناسى  پايان نامة  فارسى». 
روان شناسى،  و  تربيتى  علوم  دانشكدۀ  اطالع رسانى، 

دانشگاه فردوسى مشهد، 1387.
نمايه سازى  راهنماى  دومينيك.  سن ويل،   .44
مدارک و گسترش اصطالحنامه توسعه فرهنگى در 
كشورهاى آسيا. ترجمة عبدالحسين آذرنگ. تهران: 

مركز اسناد فرهنگى آسيا، 1356.
نما،  همارا».  «نمايه سازى  على.  سينايى،   .45
www. :[قابل دسترسى در] .(1351) دوره يكم، 2

.irandoc.ac.ir
همو. «نقدى بر كتاب راهنماى نمايه سازى   .46
در  فرهنگى  توسعه  اصطالحنامه  گسترش  و  مدارک 
كشورهاى آسيا». ترجمة عبدالحسين آذرنگ. تهران: 
كتابداران  انجمن  نامه  آسيا.  فرهنگى  اسناد  مركز 

ايران، دورۀ يازدهم، 1 (1357): 89-87.
آزاديان،  احمد؛  ميرزاده،  على؛  سينايى،   .47
آنوش. «راهنماى نمايه سازى». نما، دورۀ سوم، 1 و2 
.www.irandoc.ac.ir :[قابل دسترسى در] .(1353)

شريفيان، داوود. «بررسي وضعيت نمايه های   .48
انتشار  فارسي  ادب  و  زبان  كتاب های  كتاب  انتهای 

پايان نامة  پايان 1374».  تا  سال های 1370  بين  يافته 
دانشگاه  اطالع رسانى،  و  كتابدارى  ارشد  كارشناسي 

آزاد اسالمي، واحد تهران شمال، 1376.
رويكردهاى  بر  «مرورى  عاطفه.  شريف،   .49
استناد  محتوامحورى،  وب:  خودكار  نمايه سازى 
محورى و معنامحورى». كتابدارى، دورۀ سى و نهم، 

.150-119 :(1384) 43
محمـداسمـاعيـل.  فومنـى،  شفيـع پـور   .50

چكيده نويسي. شيراز: نويد شيراز، 1386.
چكيده  مقايسه  و  «بررسى  شهال.  شيردل،   .51
حوزه  پژوهشى  علمى-  مجله هاى  مقاله هاى  فارسى 
علوم انسانى با استاندارد 214». پايان نامة كارشناسي 
ارشد كتابدارى و اطالع رسانى، دانشكدۀ علوم تربيتي 

و روان شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، 1384.
نمايه سازی   اصول   ماندانا.  صديق  بهزادی،   .52
همكاری   با   .1996-999 ايزو  استاندارد  براساس  
ملي   كتابخانة   ديگران ]. تهران :  [و   ... تعاوني   شيرين  

جمهوری  اسالمي  ايران،  1381.   
فرشته.  مولوى،  ماندانا؛  صديق  بهزادی،   .53
ايزو  استاندارد  براساس   چكيده نويسي    اصول  
 4  1  2 -  6  7  9  1 . تهران : كتابخانة  ملي  جمهوری  اسالمي  

ايران ، 1381.   
ن م اي ه س ازى  .  و  ن م اي ه   فرج اهللا.    ض رغ ام ي ان ،   .54

ت ه ران : ب اغ  دان ش ، 1382.
كيفيت  تطبيقي  «بررسي  مهدى.  طاهری،   .55
نمايه سازی و رتبه بندی اشيای محتوايي حاوی عناصر 
فراداده ای هسته دوبلين و مارک 21 توسط موتورهای 
كاوش عمومي». پايان نامة كارشناسي ارشد كتابدارى 
و اطالع رسانى، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و 

تحقيقات، 1387.
نمايه  پيشنهادى  «طرح  قربانعلى.  فارسى،   .56
پايان نامة  ايران».  اسالمى  جمهورى  علوم  استنادى 



(8
ز 8

ايي
7 (پ

ب 9
كتا

مه 
لنا
فص

     

288

كارشناسي ارشد كتابدارى و اطالع رسانى، دانشكدۀ 
ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 

.1380
و  موضوعي   تحليل   رابرت.  فاگمن ،   .57
عملي .  توصيه های   و  نظری   مباني   نمايه سازی : 
ترجمة على مزينانى. تهران : كتابخانه  ملي  جمهوری  

اسالمي  ايران، 1374.
58. فرايدى، پيتر. «نمايه سازى نشريات ادوارى». 
 .(1351)  1 اول،  دورۀ  نما،  آقاميرى.  زهره  ترجمة 

.www.irandoc.ac.ir :[قابل دسترسى در]
نمايه سازى  «مسايل  جى.  دى.  فوسكت،   .59
دستمالچى.  مهين  ترجمة  اجتماعى».  علوم  نشريات 
[قابل   .(1355) و4   3 سوم،  دورۀ  اطالع رسانى، 

.www.irandoc.ac.ir :[دسترسى در
قريب، زهرا. «بررسى وضعيت نمايه سازى   .60
در  مستقر  رسانى  اطالع  مراكز  و  ها  كتابخانه  در 
و  كتابدارى  ارشد  كارشناسى  پايان نامة  تهران».  شهر 
و  علوم  واحد  اسالمى،  آزاد  دانشگاه  اطالع رسانى، 

تحقيقات،  1377.
«نمايه  قربانعلى.  فارسى،  فريده؛  عصاره،   .61
آن».  كاربردهاى  و  ساختار   :(SCI) علوم  استنادى 

رهيافت، دورۀ بيست و هفتم (1381): 226- 233.
حسن؛  عصاره،  سيروس؛  عليدوستى،   .62
نمايه سازى».  فرايند  كيفيت  «كنترل  زهرا.  كاظم پور، 
فصلنامة كتاب، دورۀ شانزدهم، 4  (زمستان 1384): 

.103-93
«اصطالح هاى  اگنس.  كاكالسكاهالم،   .63
روشى  رايانه اى:  مستند سازى  براى  نمايه سازى 
اطالع رسانى،  مرتضايى.  ليال  ترجمة  كاربرمدار». 

دورۀ سيزدهم، 1 (1376): 37-31.
وضعيت  «بررسي  سارا.  كريم زاده،   .64
دكتری  و  كارشناسي ارشد  پايان نامه های  چكيده های 

رشته های فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
استانداردهای  با  آن  مقايسه  و  تحقيقات  و  علوم 
كتابدارى  ارشد  كارشناسى  پايان نامة  چكيده نويسي». 
و اطالع رسانى، دانشگاه آزاد اسالمى، واحد علوم و 

تحقيقات، 1386.
رعايت  ميزان  «مطالعه  سكينه.  كريمى،   .65
پايانى  نمايه هاى  در  ايزو  بين المللى  استانداردهاى 
در  شده  منتشر  ايران  معاصر  فارسى  كتاب هاى 
ارشد  كارشناسى  پايان نامة   .«1377-1373 سال هاى 
كتابدارى و اطالع رسانى، دانشگاه آزاد اسالمى، واحد 

تهران شمال، 1378.
66.   كليولند، دونالد بى؛ كليولند، آنادى. درآمدى 
مهدى  ترجمة  چكيده نويسى.  و  نمايه سازى  بر 

حسينى. تهران: چاپار،1385 .
در  نمايه سازى  «ساختار  احمد.  كميجانى،   .67
موتورهاى كاوش وب». اطالع رسانى، دورۀ هفدهم، 

3 و 4 (1381): 44- 48.
گيلوری، عباس. «نقش نمايه در نظام های   .68
يازدهم،  دورۀ  اطالع رساني،  اطالعات».  بازيابي 

.23-14 :(1375)
گذشتـه،  خودكـار:  «نمـايه سـازى  همـو.   .69
دهم، 4 (1379): دورۀ  كتابخانه،  پيام  آينده».  حال، 

.25-17
و  چكيده  «انواع  دبليو.  اف.  لنكستر،   .70
كاركردهاى آن». ترجمة على شاه شجاعى. اطالع رسانى، 

دورۀ سيزدهم، 3 و4 (1377): 59- 67.
همو. نمايه سازی  و چكيده نويسي: مبانى   .71
نظرى و عملى . ترجمة  عباس  گيلوری . تهران : چاپار، 

.1382
ترجمه  نمايه ها».  «ارزشيابى  ديويد.  لى،   .72
دورۀ  كتابخانه،  پيام  مختارى.  حيدر  تلخيص  و 

چهاردهم،  1 و 2 (1383): 34- 48.
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ليبشر، پيتر. «فرامتن و نمايه سازى». ترجمة   .73
(پاييز   3 دهم،  دورۀ  كتاب،  فصلنامة  كوشا.  كيوان 

.130-120 :(1378
ترجمة  نمايه ها».  «سودمندى  آى.  بن  ليپز،   .74
محسن نوكاريزى. پيام كتابخانه، دورۀ چهارم،  3 و 

.122 -117 :(1373) 4
محبت، پرويز. اصول نمايه سازى همارا با   .75
و  فرهنگ  وزارت  تهران:  هسته اى.  علوم  بر  تاكيد 

آموزش عالى، مركز اسناد و مدارک علمى،1364 .
76. همو. راهنماى نمايه سازى به كمك رايانه 
هسته اى.  علوم  اطالع رسانى  بين المللى  نظام  براى 
تهران: مركز اطالعات هسته اى سازمان انرژى اتمى 

ايران، 1366.
محمدى فر، محمدرضا. مبانى نمايه سازى.   .77
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و  تهران: 

ارشاد اسالمى، 1381.
چكيده  انطباق  «بررسى  حيدر.  مختارى،   .78
با  پزشكى  علوم  دانشگاه هاى  مجالت  مقاله هاى 
دستور العمل هاى گروه ونكور و استاندارد ايزو 214». 
پايان نامة كارشناسى ارشد كتابدارى و اطالع رسانى، 
دانشگاه  پزشكي،  اطالع رساني  و  مديريت  دانشكدۀ 

علوم پزشكي ايران،1380.
در  آن  نقش  و  ساختارى  «چكيده  همو.   .79
بهداشتى».  و  پزشكى  علوم  اطالعات  فشرده سازى 
فصلنامة كتاب، دورۀ شانزدهم، 4 (زمستان 1384): 

.78-73
پرسى».  نمايه سازى  «نظام  نوراهللا.  مرادی،   .80
نامه انجمن كتابداران ايران، دورۀ دهم، 3 (1356): 

.373-362
[قسمت  پرسى:  نمايه سازى  «نظام  همو.   .81
 4 دهم،  دورۀ  ايران،  كتابداران  انجمن  نامه  دوم]». 

.304-279 :(1356)

انجمن  نامه  همارا.  نمايه سازى  همو.   .82
كتابداران ايران، دوره نهم، 1 (1355): 84- 106.

دوم]».  [قسمت  همارا:  «نمايه سازى  همو.   .83
نامه انجمن كتابداران ايران، دورۀ نهم، 2 (1355): 

.295 -272
انتهای  نمايه های  «بررسي  على.  مزينانى،   .84
بين  شده  منتشر  فارسي  پزشكي  علوم  كتاب های 
كارشناسي ارشد  پايان نامة   .«1368-1372 سالهای 
كتابداری و اطالع رساني، دانشكدۀ مديريت و اطالع-
رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، 1373.

همو. «مالک هاى تهيه نمايه كتاب، مجله و   .85
ديگر انتشارات». پيام كتابخانه، دورۀ چهارم، 1 و 2 

.100-88 :(1373)
مساوات، جليل. «نكاتى چند درباره چكيده   .86
 2 و   1 نهم،  دورۀ  اطالع رسانى،  چكيده نويسى».  و 
.www.irandoc.ac.ir :[قابل دسترسى در] .(1364)

«وورد  نمايه سازى  «نظام  فاطمه.  معتمدى،   .87
(او سى ال سى)».  كتاب شناختى  شبكه  در  اسميت» 
اطالع رسانى، دورۀ هفدهم، 3 و 4 (1381): 11-  25.

نمايه سازى  «نحوه  محبوبه.  معمارطلوعى،   .88
پايان نامه ها در مركز اطالعات و مدارک علمى ايران». 
سيزدهم، 2 (تابستان 1381):  دورۀ  كتاب،  فصلنامة 

.62-57
وضعيت  «بررسي  مريم.  ملك محمدی،   .89
علوم  رشته های  دكتری  پايان نامه های  چكيده های 
انساني واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي 
و مقايسه آن با استانداردهای چكيده نويسي». پايان نامة 
دانشگاه  اطالع رسانى،  و  كتابدارى  ارشد  كارشناسى 

آزاد اسالمى، واحد علوم و تحقيقات، 1385. 
مهدوی ، محمد نقى. چكيده نويسي ، مفاهيم    .90
و روش ها. تهران : مركز اسناد و مدارک  علمي  ايران، 

 .1366
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مهرآبادی، ميترا. «مقايسه موتورهای كاوش   .91
وب از لحاظ نحوه نمايه سازی اطالعات (با تأكيد بر 
حوزه كتابداری و اطالع رساني)». پايان نامة كارشناسي 
ارشد كتابداری و اطالع رساني، دانشكدۀ علوم تربيتي 

و روان شناسي، دانشگاه تهران، 1385.
چكيده نويسى».  و  «چكيده  ضياء.  موحد،   .92

نما، دورۀ اول، 2 (1351). [قابل دسترسى در]:
.www.irandoc.ac.ir

و  «چكيده  احمد.  ميرزاده،  ضياء؛  موحد،   .93
و 2   1 سوم،  دورۀ  نما،  دوم».  قسمت  چكيده نويسى: 
.www.irandoc.ac.ir :[قابل دسترسى در] .(1353)

نمايه سازى  سوى  «به  آرتر.  رايز،  مونژو   .94
مفهومى با استفاده از تخصيص خودكار توصيفگرها». 
دورۀ  كتاب،  فصلنامة  اشرفى ريزى.  حسن  ترجمة 

شانزدهم، 4 (زمستان 1384):156-151.
نمايه سازى  «چگونگى  حسين.  ميرجليلى،   .95
تهران».  اطالع رسانى  مراكز  اطالعاتى  پايگاه هاى  در 
:(1381 (بهار   1 سيزدهم،  دورۀ  كتاب،  فصلنامة 

.51-42
نمايه سازى».  و  «نمايه  احمد.  ميرزاده،   .96
نما، دورۀ دوم، 3 و 4 (1352). [قابل دسترسى در]: 

.www.irandoc.ac.ir
نويسي».  چكيده  «آئين  مهدى.  نجيبي،   .97
اطالع رساني، دورۀ نوزدهم، 1 و 2  (1382): 42- 47.

و  هسته  «پارامتر  شهين.  نعمت زاده،   .89
و  انگليسى  اسمى  گروه  بين  مقايسه اى  نمايه سازى: 
 .(1375)  1 دوازدهم،  دورۀ  اطالع رسانى،  فارسى». 

.www.irandoc.ac.ir :[قابل دسترسى در]
كتاب :  نمايه سازی   عليرضا.  نوروزی ،   .99
كتابداران ،  نمايه سازان ،  ناشران ،  برای   راهنمايي  

مؤلفان  و مترجمان . تهران : چاپار، 1380.

نمايه سازی  «امكان سنجي  شهرزاد.  نياكان،   .100
كشاورزی».  جهاد  رساني  اطالع  مركز  در  ماشيني 
پايان نامة كارشناسي ارشد كتابدارى و اطالع رسانى، 
دانشكدۀ علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه تهران، 

.1381
101. همـو. «بررسى كاربرد نمايه سازى ماشينى 
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