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اصول و روش های نمايه  سازی
کلیات نمايه سازی و انواع آن: جلسه اول

هادی هراتي
دکتری علم اطالعات و دانش شناسي

فاطمه ذاکری فرد
دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسي

مرکز اطالع رساني و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسي مشهد
1398تابستان 
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؟شما چه انتظاری از کارگاه نمایه سازی دارید
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:سرفصل جلسه اول

تعریف نمایه و تاریخچه مختصر

انواع نمایه از نظر هدف تهیه

انواع نمایه از نظر نوع اطالعات

انواع نمایه از نظر همارایي

انواع نمایه از نظر بیان محتواي اطالعاتي

ارزیابي نمایه ها
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مفهوم نمايه

نمايههاباارائهنشانههاوعالئم،وهمچنيننشاندادنراههاي
ميانبر،نظاممندومؤثر،مسافرانجادههاياطالعاتيرادر

رسيدنبهمقصدياريميرسانند
hadiharati77@gmail.com



 استراهنمایي کردن و نمایش دادن ، نشان دادننمایه به معناي .

  کلیتدواه  یتا )نمادهتاي کالمتي نمایه سازي عبارت استت از انتاتا
ایي بازنمتبته متدارب بتراي ( شمار  رد  بندي)غیر کالمي یا ( توصیفگر

؛ مفاهیم و محتواي آن ها

خل هتایي متدنمایه سیاهه نظام یافتته : طبق استاندارد نمایه سازي بریتانیا
یتك جایتابي اطالعتاتاست که به منظور کمك به استفاد  کنندگان در 

.ساخته مي شودمدرب 
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 فهرستو نمایه سازي عدم تمایز بین

 2000در ستومریانمربوط به الواح گلي قدیمي ترین صورت کتا  ها در

سال قبل از میالد نمایان شد

 هانجامتقامتي بته نتام الواح هیتي ها سال قبل از میالد 1500در حدود (

Colophon )داشت .
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 اسکندریهو پرگامومدو کتابخانه بزرگ در روزگار باستان در

 پیناکسدر این کتابخانه هالوح هایي وجود داشت که(Pinax ) نامید  مي

.پیناکس فهرست موضوعي تاریخي مجموعه کتابخانه بود. شد
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 مي نمایته ستازي گتاکدکسبا ایجاد شکل تاز  اي از کتا  به اسم
.دبراي اولین بار عملي شنمایه کتا  اساسي به جلو برداشت و 

 نشتریات در قرن هفدهم نوع جدیدي از ابزارهتاي اطالعتاتي یعنتي
وقتي که نشریات ادواري رشد ستری  ختود را. به وجود آمدادواري

. آغاز نمود، نمایه ها ضرورت بیشتري یافتند
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 از یتك ستو و تولید و توزی  اطالعتات میالدي 1950از حدود دهه
لته به ویژ  مقالته هتاي مج) دستیابي سری  به اسناد و مدارب علمي 

. از سوي دیگر، به یك مااله اساسي تبدیل شد( هاي علمي

 نارضایتي هاي زیاديمیالدي پس از جنگ جهاني دوم، 1950از دهه
ات نابت به عملکرد کتابخانته هادر اراهته ختدماز سوي پژوهشگران
. اطالعاتي مطرح شد
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:چرا نارضایتي

کتا تاکید کتابخانه ها بر 1.

کتا  ها جاي دهي و جایابي کتابخانه ها براي زبان مورد استفاد  2.

واهگان زبان فهرست نویايوروزآمد نبودن اصطالح ها 3.
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هرستت فبه همان شیو  ستنتي کتا :  نتیجه این مجادله ها و نارضایتي
عاتيدیگر مناب  اطالدر خدمت نمایه سازي شود و نویاي و رد  بندي 

. مورد استفاد  پژوهشگران قرار گیرد

 ،له، مقاله شامل مقاله مج)براي مواد اطالعاتي نمایه سازي به این ترتیب
یداري، شن-همایش، گزارش، پایان نامه، تصویر، نقشه فني، مواد دیداري

.شدوارد عرصه ( مناب  اینترنتي، و غیر 
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ماهيت نمايه

فضاي كلّي سند يا مدرك

فضاي نمايه يا چكيده

فضاينمايهبه
نسبتخودسند
دارايواژگان
بسياركمتري

جوهرهاستاما
وروحسند

اصليرادرخود
كامالًحفظ
نمودهاست
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كاركردهاي اصلي نمايه

بهحداقلرساندنزمانبراي-1
جستجوياطالعات

بهحداكثررساندنضريب-2
موفقيتجستجويكاربر
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:ساختار نمایه

  کلید واه

توصیفگر
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  کلیتدواه  یتا )نمادهتاي کالمتي نمایه سازي عبتارت استت از انتاتا
ي مفاهیم بازنمایبه مدارب براي ( شمار  رد  بندي)غیر کالمي یا ( توصیفگر

؛ و محتواي آن ها

خل هتایي متدنمایه سیاهه نظام یافتته : طبق استاندارد نمایه سازي بریتانیا
ك مدرب جایابي اطالعات یاست که به منظور کمك به استفاد  کنندگان در 

.ساخته مي شود
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دسته بندي کلي نمایه
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هنمايه از نظر هدف تهي

نمايه به منظور جايابي 
اطالعات

تابينمايه تک نگاشتي يا ک

ر نمايه جايابي اطالعات د
مجموعه آثار

نمايه به منظور بازيابي 
مدارک

نمايه بازيابي مدارک

نمايه استنادي



:  نمایه استنادي

 یوچین گارفیلتد میالدي توسط 1955تدوین نمایه نامه استنادي در سال
در آمریکا

 استناد»و « ارجاع»تفاوت»

 Reference

 Citation

نمود خارجي: تفاوت دیگر
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ار پیشتین که به آثتفهرست آثار پاین نوعي نمایه است که استنادي نمایه 

ي بتین و مبتني بر روابط ارجاعي و استتنادمي دهد نشان استناد کرد  اند را 

. مناب  اطالعاتي است
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:  نمایه استنادي



:  نمایه استنادي

: کاربردهاي نمایه استنادي

جاتجوي استنادي

 ان دانشگا  ها و مراکز علمي و حتتي افتراد، از طریتق میتزرتبه بندي

استناد به آثار علمي 

 در یك زمینه موضوعي خاص شناسایي مجالت هاته( فهرستJCR)
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:ندمحقق را در پاسخ به پرسش هاي ذیل کمك مي کنمایه استنادي 

منتشر شد  است چه پیشرفت هایي در یتكAاز زماني که مقاله ي 1.
موضوع خاص رخ داد  است؟

چیات؟ Aمقاله هاي جدید نویاند  ي مقاله ي 2.

ه شد  اند؟چه آثار تحقیقي جدیدي براي اولین بار در این زمینه نوشت3.

استناد کرد  اند؟Aچه کااني هم اکنون به مقاله ي 4.

استناد کرد  اند؟ Aچه تعداد اثر به مقاله ي 5.
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:انواع نمایه از نظر نوع اطالعات
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:انواع نمایه از نظر همارایي

پیش همارا

پس همارا
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قارار اسا "روانشنرساي کاود "فرض شود که مدرکي دربارر  
:نمريه سرزي و وارد نمريه ير پريگر  اطالعرتي شود

پس همرراپیش همررا

 

 : مرا   نمريه سرزي و برزيربي اطالعر  در ن ر  پیش همررا29ش  

 

 

 : مرا   نمريه سرزي و برزيربي اطالعر  در ن ر  پس همررا30ش  
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بازیابي مدارک موردنظر چه در = «روانشناسي کودک»جستجو با :سؤال

پس تفاوت چیست؟. نمایه سازي پیش همارا شده و چه پس همارا

بککه بازیککابي ط ککا مککدارک مککرتبا : همککارانمایه سککازي پککیش یککن نظککا  در . 1

مانعیتیا دقتاطزایش / «روانشناسي کودک»

مککدارک مربککوا بککه بازیککابت تمککامي : همککاراپککس نمایه سککازي نظککا  در یککن 

ا یککجامعیککتاطککزایش / «کککودکروانشناسککي»و « روانشناسککي»، «کککودک»

ریزش کاذب ااالعاتوبازیاطت 
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بکه در رت« کودکروانشناسي »مدارک با مرتبا ترینهمارا پیش نظا  در . 2

؛ مي گیرندقرار باالي نتایج بازیابي 

و «روانشناسککي»، «کککودک»بککین تمککایزينمي توانککد چنککین پککس همککارا نظککا  

.ایجاد کند« کودکروانشناسي »
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منطق جاتجو در نظام پس همارا

ل منطق جستجو در نمريه هري پس همررا منطق ريرضي جورج بو

 عملگرهري منطق بولین عبررتند ازAND , OR وNOT.
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:انواع نمایه از نظر بیان محتواي اطالعاتي
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بيان محتواياز نمايه 
اطالعاتي

واژه اي

ايچرخه 

نوبتي

تعويضي

جايگشتي

کوئيک

کوواک

(مفهومي)موضوعي 
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:مثال براي نمایه کوهیك
مدیریت دانشتاریخچه ي           
مدیریت دانشسازمان ها و         
مدیریت دانشمقدمه اي بر         
مدیریت دانشنظام هاي            
در توسعه علمي کشورمدیریت دانشنقش                  

سازمانيمدیریت دانش

و حافظه سازمانيمدیریت دانش
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:مثالي براي نمایه کوواب

تاریخچه مدیریت دانشمدیریت دانش

سازمان ها و مدیریت دانشمدیریت دانش     

مدیریت دانش سازمانيمدیریت دانش    

مدیریت دانش شخصيمدیریت دانش     

مقدمه اي بر مدیریت دانشمدیریت دانش     

نقش مدیریت دانش در توسعه علمي کشورمدیریت دانش     
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:مزایاي نمایه سازي مبتني بر عنوان

تهیهسهولت وسادگي . 1

نمایه سازيسرعت عمل . 2

تخصصيوواهگان جاري استفاد  از . 3

محتواي مداربتفایر نکردن . 4

ودنسلیقه اي نبویکدستي کار ،تصمیم گیري مورديعدم نیاز به . 5

نمایه سازيزبان طبیعي بودن . 6
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:معایب نمایه سازي مبتني بر عنوان

مدرب نیات محتواي وموضوع عنوان همیشه گویاي . 1

در عنوان   موضوع اصلي امکان پذیر نبودن بیان همه . 2

وع زیتر و پراکندگي اطالعات مرتبط با یك موضتفقدان کنترل واهگان . 3

ستازمان هاي »؛ مثتال نبود ارجتاع هتاي مزممدخل هاي مختلف، به دلیل 

«مؤساات دولتي»و « دولتي
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:نمایه سازي مفهومي یا موضوعي
شیو  اي را که در آن نمایه ساز پس از مطالعه مدرب و درب مفتاهیم

ب آن واه  هایي را بعنوان موضوع یا نمایند  موضوعي به متدرب منتات

ه ستازي نمایتیا نمایه سازي تخصیصي یا نمایه سازي انتاابي مي کند، 

.مي گویندموضوعي 
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:ارزیابي نمایه ها
 آن استکارایيو اثربخشيهدف از ارزیابي نمایه، تعیین میزان .

واند هنگامي که کاربري از نمایه استفاد  مي کند هر یك از موارد زیر مي ت
:رخ دهد

کاربر اطالعاتي نمي یابد، اگر چه وجود دارد؛1.

کاربر اطالعاتي مي یابد که نامرتبط با نیازهایش است؛2.

کاربر بخشي از اطالعات موجود را مي   یابد؛3.

.کاربر اطالعات کامال مرتبط با نیازش را مي یابد4.

ختر نمایه سازان سعي مي کنند سه مورد اول را به حداقل برسانند و مورد آ
. را افزایش دهند
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 استیك ارزیابي واقعي از شبیه سازي شیو  هاي ارزیابي، از یکي .

انتخا  چند مدرب از یك پایگا  اطالعاتي؛1.

خ مدرب پاستمحتواي رسد مي به نظر که سؤال براي هر مدرب انتخا  سه 2.

باشد؛آنها مناسبي براي 

ا بتراي هتر ستؤال بته وستیله مشتورت بتایجاد استراتژي مناسب جاتجو 3.

؛جاتجوتحلیل گران 

این که آیا جهت مشخص شدنجاتجو با استراتژي شد  تطبیق نمایه تولید 4.

ازیتابي ب، قابتل یافتتهبا اصطالحات اختصتاص مرتبط انتخا  شد  مدارب 

.یا خیرهاتند 
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:جامعیت
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:مانعیت
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:سه گرو  افراد جهت داوري و ارزیابي نمایه ها
مي فردي است که راهکار جاتجو را تشکیل مي دهد و: واسطه اطالعاتي1.

.دتواند در چهارچو  طریقه مطرح کردن سؤال در مورد نتایج داوري کن

ئله داراي دید جهاني وسی  تري است و به ایتن مات: متخصص موضوعي2.
مي اندیشد که اطالعات موجود در سند به طور مؤثر بتا موضتوع متورد 

درخواست ارتباط دارد یا خیر؟

درخواست کنند  اطالعات در مورد تناسب: درخواست کنند  اطالعات3.
اثر با نیاز خود داوري مي کند 
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پایان جلسه اول
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