فصلنامه
نظامها و خدمات اطالعاتی
سال دوم ،شماره  ،1پیاپی  ،5زمستان 1931ص ص .27-72

بررسی میزان همخوانی و روزآمدی سرعنوانهای موضوعی فارسی با
عناوین کتابهای منتشرشده در پایگاه کتابخانه ملی ایران در سالهای
8311 -8314


دکتر زهرا اباذری

دانشیار گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

سعیده پالیزوانی
دانشآموخته کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران

تاریخ دریافت5195/9 /51 :

تاریخ پذیرش5195/51/51 :

چكیده
هدف :تعیین میزان روزآمدی و همخوانی سرعنوانهای موضوعی فارسی با عناوين کتابهای منتشرشده در پايگاه کتابخانه ملی
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از

نمونهگیری نهايی ،حجم نمونه بالغ بر  5191عنوان کتاب به شی انتخاب طبقهای از هر رده ديويی تعیین گرديد .جامعژه آمژاری
پووهش تعداد  523512عنوان کتاب فارسی بود که در سالهای 5131ژژ  5133منتشژر شژده بژود .اصژ کژار پژووهش بژر مبنژای
موضوعات دهگانه رده بندی ديويی مژی باشژدو و نژون اسژ اس کژار پژووهش بژرای تعیژین سژنجش میژزان همخژوانی عنژاوين و
موضوعات کتب فارسی ،استفاده از سرعنوانهای موضوعی فارسی بوده استو ارجاعات"نیز نگاه کنیژد از" " ،نگژاه کنیژد بژه"،
"نیز نگاه کنید به" ،هم جزء همخوانها محاسبه شدند.
یافتهها :در  99/9درصد از کتابهای مورد بررسی ،بین عناوين و موضوعات انتخابشده از سرعنوانهژای موضژوعی فارسژی
همخوانی وجود داشتهو و در1/5درصد از ک کتابهای مورد بررسی ،موضژوعات از طريژا ارجژا "نیژز نگژاه کنیژد از" ،و در
1/1درصد ،از طريا ارجا " نگاه کنید به" ،و در 1/1درصد ،از طريا ارجا "نیز نگژاه کنیژد بژه" ،بژا عنژاوين کتژب همخژوانی
داشتهاند.
نتیجهگیری :با توجه به يافتههای موجود ،به رده های علوم اجتماعی ،زبان ،علوم خاص ،علوم عملی ،هنر و سرگرمی ،ادبیژات،
تاريخ و جغرافیا و علوم وابسته511 ،درصد ،رده ديژن  99/3درصژد ،رده کلیژات  99/6درصژد ،رده فلسژفه و روانشناسژی 99/5


نويسنده رابطabazari391@yahoo.com :
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درصد ،به ترتیب باالترين میزان همخوانی عناوين و موضوعات کتب را به خود اخت اص دادهاندو که از اين آمار تعیینشده ،در
مجمو  1عنوان کتاب5 ،عنوان کتاب مربوط به رده دين 5 ،عنوان کتاب مربوط به رده کلیات ،و  5عنوان کتاب مربژوط بژه رده
فلسفه و روانشناسی ،با موضوعات تعیینشده برای آنها همخوانی نداشتند.
کلیدواژهها :پايگاه کتابخانه ملی ،سرعنوانهای موضوعی فارسی ،عنوان ،کتابخانه ملی ايران ،عناوين کتب فارسی.

مقدمه
هدف پووهش انجامشده تعیین همخوانی عناوين کتژب فارسژی و موضژوعات تعیژینشژده بژرای آنهژا اسژت .اگژر میژزان ايژن
همخوانی در فهرستنويسی زياد باشد ،میتوان از عناوينی که به زبان طبیعی و يا به زبان استفادهکنندگان نزديیتر اسژت اسژتفاده ،و
وقت و هزينه کمتری را جهت ذخیرهسازی مفاهیم صرف نمودو و از سوی ديگر راحتژی بیشژتری را بژرای اسژتفادهکننژدگان فژراهم
ساخت .دسترسپذيری از مسائ عمده در ذخیره و سازماندهی اطالعات است .هدف نهايی فهرستنويسی و سازماندهی اطالعات
دسترسپذيرکردن يا به عبارتی قاب بازيابینمودن اطالعات است تا استفادهکنندگان بتوانند با شیوههای گوناگون به اطالعات مورد
نظر خويش دست يابند .شیوه ارائه محتوای موضوعی مدرک از مهمترين عواملی است که بر دسترسپذير بژودن ارژر دارد .محتژوی
مدرک ممین است توسط عنوان نمايش داده شژود .مسژلله ،ايجژاد يژ
استفادهکننده و فهرستنوي

نظژام بژرای بژه هژم نزديژ

سژازی ذهنیژت پديدآورنژده

در امر تدوين سرعنوانهژای موضژوعی اسژت .تژدوين ننژین نظژامی در نهايژت بژه ايجژاد دسترسژی

موضوعی مناسب به بخشی از منابع کتابخانه منجر میشود (م

ايوان .)5129 ،سرعنوانهای موضوعی انتخابشده برای عناوين هر

کتاب بايد بتوانند دسترسی سريع خواننده را به کتابی که فقط موضوعش برای او روشن است ،میسر سازند و نیز نشانگر اين موضو
باشند که :کتابخانه در مورد آن موضو نه کتابهايی دارد (جعفرقلی بیگلو .)5123 ،معموالً آرار مولفین بیشتر بژه صژورت کتژاب
در اختیار عالقهمندان قرار میگیردو "عنوان"هر ارر جلوهای از هويت آن ارر است (داورپناه.)5121 ،
عنوان به معنای اخص منح راً به نام اصلی ارر اطالق میشژود (داروغژه .)5131 ،هژر کتژاب بژا نژام عنژوانش شژناخته مژیشژود
(حداديان مقدم .)5122 ،روش استفاده از عنوان برای تعیین و منعی کردن موضو مدارک ،هنوز هم در فهرسژتنويسژی معمژول
استو حتی اگر عنوان رساننده موضو متن نباشدو برای اين منظور از نییده عنژوانی اسژتفاده مژیکننژدو يعنژی عنژوانی را در کنژار
عنوان ساخته مولف به کار میبرنژد کژه متجلژی مژتن باشژد (حژری .)5131 ،حژال ،مشژی از آنجژا آغژاز مژیشژود کژه بسژیاری از
سرعنوانهای موضوعی انتخابشده (از سرعنوانهای موضوعی فارسی) برای عناوين کتژب فارسژی گژاه در برخژی زمینژههژا بسژیار
ضعیف عم میکنندو بدين معنا که آنها نه تنها قادر نیستند عبارتهای مناسب زبان پديدآورنژدگان آرژار را پیشژنهاد کننژد ،بلیژه
شرايط دسترسی موضوعی مناسب با نیاز استفادهکننده را نیز فراهم نمیکنند .نتايج معدودی از تحقیقات نشان میدهژد بازيژابیهژای
مبتنی بر عناوين و موضوعات نتايج به مراتب بهتری را در بردارند (شاپوری5129 ،و .)،Gross & Taylor, 2005
وايلدرموث تأکید میکند دانش حوزهای افراد که عموماً برگرفته از متون تخ

ی است ،نقش عمژدهای در انتخژاب واژگژان

جستجو دارد ( .)Wildermuth, 2004گاه عنوان نقش اصلی خود را ايفا نمیکند و رساننده مباحژ
است به صورت استعاری بیان شده باشدو اين امر در ارتباط با آرار هنری يا برخی مباح
 .)5191وقتگیربودن مراح کار از ي

مژتن نیسژتو حتژی ممیژن

علوم انسانی بیشتر مشاهده میشود (تیلژور،

سو و حجم فزآينده اطالعات و مدارک از سوی ديگر موجب میشود تژا فهرسژتهژا بژه
5

موقع در دسترس استفادهکنندگان قرار نگیرند (حريری و توفیا .)5161 ،رکن اصلی در اين پووهش ،تعیژین میژزان همخژوانی بژین
عناوين کتب فارسی و موضوعات انتخابشده از سرعنوانهای موضوعی فارسی است و اينیه کتابداران و فهرستنويسان تا نه حد
در انتخاب سرعنوانهای موضوعی برای کتابها همسو عمژ کژردهانژد و سژرعنوان موضژوعی پذيرفتژهشژده گويژای عنژوان ارژر و
1. Match
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همراستا با نیازهای اطالعاتی کاربران بوده است يا خیر؟ بین عناوين و سرعنوان انتخابشده کتب تا نه حد همخوانی وجژود دارد؟
برای اين بررسی همخوانی ،يیسری مفاهیم برای مقايسه بین عناوين و موضوعات ،به کار گرفته مژیشژود ماننژد :همخژوانی کامژ :
عنوان کتابها عینا در موضو آمده است.
ارجا ن

 :ارجا "نگاه کنید به"( ،ارجا از مترادف به اصطالح انتخابشده).

ارجا ن.ن :ارجا "نیزنگاه کنید به"( ،اصطالح اخص).
ارجا  :xxارجا "نیزنگاه کنید از" (اصطالح اعم).
عدم همخوانی :به اين معنی که عناوين هیچگونه همخوانی با توصیفگرهای اخت اص دادهشده توسط فهرسژتنويسژان نداشژته
باشند(محمدی فر .)5135 ،دانشنامه کتابداری و اطال رسانی :فهرستنويسی موضوعی متفاوت از فهرستنويسی است .در آن تمژام
شناسههای موضوعی و ساير شناسهها ی افزوده شام پديدآورندگان ،همیاران و ناشران ،عنژاوين و غیژره داده مژیشژود .عنژاوين و
موضوعات کتابها مبین محتوای آنها است و جستجوگری که ق د استفاده از کتب مژورد نظژر خژود را دارد بژا ديژدن عنژاوين و
موضوعات کتابها دريچهای را در پیش رو دارد که او را به درستی به اص کتاب راهنمايی مژی کنژد .مسژلم اسژت کژه عنژاوين و
موضوعات اگر صحیح انتخاب نشوند در واقع اطالعات غلطی به کتابشناسیها راه میيابد(سلطانی راستین.)5133 ،
مسلله اساسی پووهش حاضژر ،مشژخصنبژودن میژزان همخژوانی میژان عنژاوين و موضژوعات تعیژینشژده بژرای کتژب فارسژی
(از سرعنوانهای موضوعی فارسی) منتشره در سالهای جديژد و نیژز تفژاوت ايژن همخژوانی درحژوزههژای مختلژف موضژوعی در
رده ديويی است و تا نه میزان ارجاعات مناسب برای عناوين و موضوعات کتب در نظر گرفته شده است؟
پرسشهای پژوهش
 .5میزان همخوانی سرعنوانهای موضوعی انتخابشده فارسی و عنژاوين کتژب فارسژی بژه تفییژ

ده رده موضژوعی ديژويی

نقدراست؟
 .5میزان همخوانی عناوين کتب فارسژی منتشرشژده در سژالهژای  5133-5131بژا موضژوعات در حالژت انطبژاق بژا ارجاعژات
"نگاه کنید به" " ،نیزنگاه کنید به"" ،نیز نگاه کنید از" در هر ده رده ديويی نقدر است؟
فرضیه پژوهش
بین عناوين و موضوعات بیش از  11درصد کتابهای فارسژی منتشرشژده در سژالهژای  5133-5131در حژوزه تعیژینشژده در
پووهش مورد نظر همخوانی وجود دارد.
پیشینه پژوهش
در تهیه و گردآوری پیشینه پووهش در ايران از بان

جامع مرکز اطالعات و مژدارک علمژی ايژران ،نییژده پايژاننامژههژای

کتابداری و اطال رسانی استفاده شده است و در تهیه و تیمی پیشینه در خژار از ايژران از بانژ

 UMI ،LISA ،ISAو نیژز از

پايگاه های موجود در اينترنت استفاده شده است.
گیلوری( )5121برای مشخصکردن گروههای موضوعی مجالت و تعیین گروههای ناشرينی که بیشتر از استاندارد ايزو در امر
انتشار مجله پیروی کردهاند تحقیقی انجام داد و به اين نتايج دست يافت که میزان همخوانی مجلههای فارسی با استانداردهای ايزو
در سطح پائینی قرار داشته و ناشران دولتی بیشتر از استاندارد ايزو در امر انتشار مجالت خود استفاده کردهاند.
داورپناه( )5121در پووهشی میزان همخوانی عناوين مقاالت فارسی با محتوای آنها را در گروههای مختلف علمی بررسی نمود
به اين نتیجه رسید که عناوين مقاالت در حوزه علوم انسانی با عناوين مقاالت علوم پايه و مهندسی و مقاالت علوم پزشیی از نظر
سازگاری با محتوا منطبا هستند.
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بزرگی( )5122در پووهش خود در ايران در فاصله سالهای  5161-5121به اين نتايج دست يافت که از مجمو موضوعاتی که
به کتابها اخت اص يافته است  16درصد آنها با عناوين سازگاری کام داشتند 1 .درصژد موضژوعات از طريژا ارجژا "نیزنگژاه
کنید" با عناوين کتب مربوط شده و51درصد موضوعات به وسیله ارجا "نگاه کنید" عناوين مرتبط شدهانژد .میژان موضژوعات و
عناوين فارسی به طور میانگین  21درصد سازگاری وجود داشته و کمترين میزان سازگاری در رده ادبیات  15درصد مشژاهده شژده
است.
يوسفی نواد( )5131در پووهشی به بررسی میزان روزآمدی سرعنوانهژای موضژوعی فارسژی بژا توجژه بژه عنژاوين کتژابهژای
منتشرشده در سالهای  5131-5135با توجه به جامعه مورد پووهش که شام  12311عنوان کتاب فارسی بوده اسژت بژه ايژن نتژايج
دست يافت که باالترين میزان همخوانی انجامشده با 91درصد به رده علوم خژالص و پژ

از آن رده علژوم کژاربردی بژا 95درصژد

همخوانی و کمترين میزان همخوانی متعلا به رده فلسفه با رقم 25درصد بژوده اسژت .سژاير مفژاهیم همچژون ارجژا "ن" و ارجژا
"اعم" و سرعنوانهای شیلی جزء همخوانها محاسبه گرديده است.
ارسطوپور( )5136در پووهشی به بررسی میزان همخوانی سرعنوانهای موضوعی فارسی با کلیژدواژه هژای عنژاوين و فهرسژت
مندرجات کتابهای فارسی در حوزهها ی علوم اجتماعی ،علوم انسانی ،علوم کاربردی و علژوم محژب بژا اسژتفاده از روش تحلیژ
محتوا از میان  33119کتاب ربت شده در کتابشناسی ملی ايران در طول سالهای 5131-5123پرداخت و از بژین 125کتژاب بژه ايژن
نتیجه رسید که از نظر همخوانی کام سرعنوانهای موضوعی با کلیدواژههای عنوان و فهرست مندرجات کتابهای فارسی تفاوت
معناداری میان حوزههای مختلف وجود دارد.
ايرانشژژژاهی( )5136در پووهشژژژی بژژژه بررسژژژی میژژژزان همخژژژوانی کلیژژژدواژههژژژای عنژژژوان در پايژژژاننامژژژههژژژای منژژژدر در
"پايگاه نییدهنامه های ايران" با توصیفگرهای اخت اصيافته به اين پاياننامهها پرداخت و پ

از تعیین حجم نمونه 511رکورد به

اين نتیجه رسید که بین تعداد متوسط کلیدواژههای عنوان در حوزههای علوم انسانی و علوم پايه ،علژوم پزشژیی ،فنژی و مهندسژی،
علوم کشاورزی و هنر تفاوت معناداری وجود دارد و  62درصد توصیفگرهای نمايه سژازان را کلیژدواژه هژای عنژوان تشژیی داده
است.
شفرد ( )Shepherd, 1989در پووهشی به بررسی میزان همخژوانی کلیژدواژههژای عنژاوين و توصژیفگرهای موضژوعی در
پايگاه اطالعاتی( )OONپرداخت .در اين پايگاه که وابسته به موسسه اطالعاتی علمژی و فنژی کانژادا ( 5 )CISTIاسژتو گژزارش
کنفران ها ،ت

نگاشتها ،گزارشهای فنی در حوزه علوم پزشیی و فناوری نگهداری میشود .نتايج بدستآمژده نشژان داد کژه

کاربران اين پايگاه برای دسترسی اطالعات از دو روش بازيابی (از طريا عناوين و توصیفگرهای موضوعی) استفاده میکنند.
فراست ( )Frost, 1989در پووهشژی ارتبژاط بژین شناسژههژای سژرعنوان موضژوعی کتابخانژه کنگژره و واژههژای عنژوان در
رکوردهای کتابشناسی را بررسی نموده است .نتايج حاصله نشان داد که در  11درصد از مدارک ،حژداق يژ
ي

کلمژه از عنژوان بژا

کلمه از سرعنوان موضوعی همخوانی دارد.
لوتر ( )Loteer, 1989در پووهش خود میزان روزآمدبودن سرعنوانهژای موضژوعی کتابخانژه کنگژره را ارزيژابی و در ايژن

پووهش عنوان کتابها با سرعنوان موضوعی مقايسه شدند .اين پووهش در فاصله سالهژای  5939 –5931انجژام و معلژوم شژد کژه
نون واژههای عنوان متفاوت است .بنابراين سرعنوان موضوعی کتابخانه کنگره منبع روزآمدی نمیباشد.
هنگ و وربیج ( )Henk, Voorbij, 1998در پووهشی به بررسی ت

نگاشت های موجود در کتابخانه ملی هلند درحوزه

علوم انسانی و اجتماعی که از طريا فهرست همگانی پیوسته قابژ بازيژابی بژود ،بژه نتژايج زيژر رسژید کژه از نظژر میژزان همخژوانی

)1. Canada Institute for Scientific and Technical Information(CISTI

31

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال دوم ،شماره  ،1پیاپی  ،5زمستان 1931

کلیدواژههای عنوان و توصیفگرها  36درصد منابع با استفاده از توصیفگرها و  13درصد با استفاده از کلیژدواژههژای عنژوان بازيژابی
شدند.
کلر ( )Keller, 1992در پووهشی با رويیردی کامالً متفاوت به امیان سژنجی اسژتفاده از سژرعنوانهژای موضژوعی جهژت
سازماندهی مفهومی پاياننامه ها پرداخت که با تحلی محتوای پیشینههای هر ي

از آنها و مقايسه کلیدواژههای عنوانها بژا اولژین

سرعنوان اخت اص يافته61 ،درصد هماهنگی ديده شد.
وايز ( )Wise, 1994در پووهشی به بررسی میزان روزآمدبودن سرعنوانهای موضوعی کنگره پرداخت .وی سژرعنوانهژای
موضوعی را با واژگان کتابهای تازه منتشرشده مقايسه نمود .ايژن پژووهش نشژان داد کژه تطبیژا کامژ در حژد 15درصژد تطبیژا
نسبی 15درصد و عدم تطبیا  3درصد است.
م

کالن ( )Mc clellan, 2003در پووهشی در پايگاه  OCLCبین 515مورد کتابهژای کمیژاب بژه ايژن نتژايج دسژت

يافت که بین 295سرعنوان شام  153سرعنوان اصلی و  161سرعنوان فرعی میان کلیدواژههای  69مورد با واژگان اخت ژاص يافتژه
همخوانی ديده نشده است.
جمعبندی پیشینهها
بزرگی( )5122و يوسفینواد( )5131در پووهشی مشابه ،بح

میزان سازگاری و همخوانی موضوعات و عناوين کتب فارسی

را محور پووهش خود قرار دادند و به اين نتايج دست يافتند که درصد سازگاری و همخوانی عناوين و موضوعات بايد درصد
بااليی باشد و استفاده از ارجاعات مناسب در صورت نبود همخوانی بین عناوين و موضوعات کتب میتواند در تعیین و
مشخصکردن میزان همخوانی آنها کم

کند .ارسطوپور( ،)5136نیز مانند روش پووهش حاضر ،روش تحلی محتوا را

مناسبترين راه برای سنجش و تعیین میزان همخوانی سرعنوانهای موضوعی فارسی با عناوين و فهرست مندرجات در حوزههای
موضوعی علوم اجتماعی ،علوم انسانی ،علوم کاربردی و علوم محب دانسته است.
ايرانشاهی( ، )5136هم مانند اين پووهش که هدفش سنجش میزان همخوانی عناوين و موضوعات کتابهای فارسی بژه عنژوان
اص اطالعاتی آرار بوده است ،هدف پووهش خود را پررنگ جلوهدادن نقش عناوين و موضوعات به عنوان اصژ اطالعژاتی آرژار
در امر بازيابی اطالعات توسط کاربران و استفادهکنندگان دانست .وايژز ( )Wise, 1994مطژابا هژدف ايژن پژووهش کژه میژزان
همخوانی باالی عناوين کتب فارسی را مد نظر دارد ،هدف پووهش خژود را تعیژین سژنجش بژاالی تطبیژا کامژ میژزان همخژوانی
سرعنوانهای موضوعی تعیین کرده است .م

کالن  ،هم اص پووهش خود را بژر محژور سژرعنوانهژای اصژلی و فرعژی و میژزان

همخوانی باالی آنها قرار داد .گیلوری( )5121و داورپناه( )5121در پووهشی مشابه در مژورد مقژاالت و مجژالت ،میژزان همخژوانی
عناوين مقاالت و مجالت فارسی را با محتوای آنها بررسی و ن تیجه پووهش خود را میزان باالی همخوانی بیشتر عناوين با محتژوای
مقاالت و مجالت فارسی بیان کردند.
موسی جعفر قلی بیگلو( )5123هدف پووهش خود را سنجش میزان همخوانی عناوين و موضوعات بژرای دسترسژی راحژتتژر
کاربران به منابع اطالعاتی بیان کرد و تاکید کرد بر موضو دادن مناسژب بژه عنژاوين کتژب فارسژی در جهژت پیژداکژردن نیازهژای
کاربران و دسترسی خوانندگان به کتابهايی که موضو مشخ ی دارند کرد .فراست ( )Frost, 1989نیز بر همخوانی عنژاوين و
سرعنوانهای موضوعی تاکید داشت.
لوتر ( )Loteer, 1989نیز بر روزآمد بودن سرعنوانهای موضوعی به عنوان منبع مناسب در پووهش خود تاکید کرده است.
هنگ و وربیج ( )Henk, Voorbij, 1998و شفرد ( )Shepherd, 1989در پووهشی مشابه هدف بازيابی آسان را همخوانی
عناوين ،موضوعات و توصیفگرهای موضوعی برای بیان بازيابی مدارک از طريا کاربران بیان کردهاند.
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نتايج بدستآمده در اين پووهش و نتايج مشخص شده در پیشینهها اين نیته را بیان میکنند که هر نه میزان همخوانی عناوين
و موضوعات و توصیفگرهای موضوعی در کتب ،مجالت ،مقاالت ،پاياننامهها و ديگر مدارک اطالعاتی بیشژتر باشژد ،نتیجژه کژار
فهرستنويسی دقیاتر بوده ،و از سويی بازيابی برای کاربران سريعتر و راحتر خواهد بود.
روششناسی پژوهش
5

تحلی محتوای موضوعی  ،شناسايی موضو ها و میزان فراوانی آنها در ي
محتوای پیامهای موجود در ي

متن است (باب الحوائجی .)5126 ،برای بررسژی

متن میتوان از روش تحلی محتوا استفاده کرد (سلطانی ،راسژتین .)5133 ،روش پژووهش حاضژر

تحلی محتواست به اين صورت که اطالعات پووهش ،از بخش کتابشناسی پايگاه کتابخانه ملی ايران به شی ت ادفی انتخاب شد.
پ

از نمونهگیری نهايی و تعیین حجم نمونه به شی طبقهای از هر ده رده ديويی بالغ بر 5111عنوان کتاب انتخاب و از اين تعژداد

 2عنوان کتاب که جزء کتب حذفی قرار داشتند ،از حجم نمونه پووهش جژدا شژدند و در نهايژت بژا  5191عنژوان کتژاب پژووهش
حاضر انجام گرديد .جامعه آماری پووهش تعداد  523512عنوان کتاب فارسی که در سالهای5131ژ  5133منتشر شده است .اصژ
کار پووهش برمبنای موضوعات دهگانه رده بندی ديژويی شژی گرفژت و نژون اسژاس کژار پژووهش بژرای تعیژین سژنجش میژزان
همخوانی عناوين و موضوعات کتب فارسی استفاده از سرعنوانهای موضوعی فارسی بوده است ،ارجاعات مناسب "نیز نگژاه کنیژد
از"" ،نگاه کنید به"" ،نیز نگاه کنید به" هم جزء همخوانها محاسبه شدند .گردآوری اطالعات کتابشناسی کتب فارسژی از پايگژاه
کتابخانه ملی ايران ،با توجه به موضوعات داده شده به هر عنوان کتاب از ي

موضو تا نندين موضو از هر ردهبندی ديژويی در

نظرگرفته شد و اطالعات با توجه به سیاهه وارسی تهیه شده جمعآوری و يافتههای پووهش بژا توجژه بژه جژداول فراوانژی مشژخص
گرديد.
موارد زير از جامعه آماری حذف شدند:



کتابهايی که در ايران به زبان غیر فارسی منتشر شدهاند.



کتابهای بدون موضو .



کتابها ی داستانی نون به دلخواه و از روی سلیقه نويسنده عنوان برای کتب انتخاب خواهد شد.



منابع غیر کتابی مانند CDها.

نمونهگیری به شی طبقهای 5به روش فیش برداری ت ادفی انجام و اطالعات مورد نیاز به تفیی
وارسی تهیه شده وارد و هر رده ديويی به عنوان ي
رده ديويی از طريا نمونهگیری سیستماتی

طبقه در نظر گرفته شد .سپ

هر عنوان کتژاب ،در سژیاهه

با مشخصشدن حجم کتابهای موجود در هژر

 ،1با شرو از سال  ،5131حجم نمونه پووهش تعیین گرديد .برای تعیین حژداق حجژم

نمونه از رابطه تعیین حجم نمونه برای صفات کیفی ،از رابطه زير استفاده شده است:
2




N
 z1   p.q
2 

n 
2


 p.q
 N  1d 2  
z

 1 
2 


 Pپارامتر نسبت بوده و با توجه به نامعلومبودن آن برای اينیه حجم نمونه حداکثر شود مقدار آن برابژر  P=1/1در نظژر گرفتژه
شد .در اين رابطه N :حجم جامعه آماری که برابر 523512عنوان کتاب است.

1. Thematic content analysis
2. Stratified sampling
3. Systematic sampling
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 : حداکثر خطای نو اول برابر با .1/11
 :q=1-pنسبت عدم موفقیت.
 : Z1-α/2مقدار متناظر سطح معناداری  1/151در جدول توزيع احتمال نرمال است که برابر 5/96است.
 : dخطای مطلا برآورد p - P =1/15 :در نظر گرفته شد.
یافتههای پژوهش
جدول .8توزیع فروانی رده کتابهای مورد بررسی
عنوان رده کتاب

درصد واقعی

فراوانی

کلیات

21

1/ 1

فلسفه و روانشناسی

555

1/ 9

دين

191

59/2

علوم اجتماعی

115

51/2

زبان

511

3/ 1

علوم خاص

511

9/ 2

علوم عملی

122

51/5

هنر و سرگرمی

551

1/ 1

ادبیات

132

51/1

تاريخ ،جغرافیا و علوم وابسته

516

1/ 9

مجمو

5191

511/1

در جدول  5رده ديويی کتابهای مورد بررسی در نمونه ارايه شده است .بر اين اساس ،به ترتیب کتابهای رده دين با
 59/2درصد ادبیات با 51/1درصد علوم عملی با 51/5درصدکتابهای علوم اجتماعی با  51/2درصد بیشترين حجم از کتابها را به

خود اخت اص دادهاند.
جدول  .2همخوانی بین عناوین و موضوعات انتخابشده برای کتابهای رده کلیات ()000
همخوانی بین عناوین و موضوعات انتخابشده برای
کتابهای رده کلیات )000

مفاهیم
همخوانی بین عناوين و موضوعات انتخابشده از سر عنوان موضوعی فارسی
همخوانی موضوعات از طريا ارجا
همخوانی موضوعات از طريا ارجا
همخوانی موضوعات از طريا ارجا

"نیز نگاه کنید از" با عناوين
" نگاه کنید به" با عناوين
"نیز نگاه کنید به" با عناوين

کامال

اصال

همخوانی

همخوانی

دارد

ندارد

21
%93/6
5

5
%5/1
21

21
%511/1
21

%5/ 1

%93/6

%511/1

مجموع

1

25

21

%1/5

%91/9

%511/1

1

21

21

%1

%511/1

%511/1

نتايج بدستآمده در مورد همخوانی عناوين و موضوعات انتخابشده برای کتابهای رده کلیات ( )111مطابا جدول 5
نشان میدهد که در  93/6درصد کتابها همخوانی بین عناوين و موضوعات وجود داشته است .در  5/1درصد همخوانی از طريا
ارجا "نیز نگاه کنید از" و در  1/5درصد از طريا ارجا "نگاه کنید به" بوده است .از طريا ارجا "نیز نگاه کنید به" همخوانی
ديده نشده است.
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جدول  .3همخوانی بین عناوین و موضوعات انتخابشده برای کتابهای رده فلسفه و روانشناسی ()800
همخوانی بین عناوین و موضوعات انتخاب شده برای

کامال
همخوانی
دارد

اصال
همخوانی
ندارد

555
%99/5

5
%31

555
%511/1

"نیز نگاه کنید از" با عناوين

1
%1/ 1

555
%511/1

555
%511/1

" نگاه کنید به" با عناوين

1
%1/ 1

555
%511/1

555
%511/1

"نیز نگاه کنید به" با عناوين

5

555

555

%1/ 3

%99/5

%511/1

کتابهای رده فلسفه و روانشناسی()800
مفاهیم

همخوانی بین عناوين و موضوعات انتخابشده از سر عنوان موضوعی
فارسی
همخوانی موضوعات از طريا ارجا
همخوانی موضوعات از طريا ارجا
همخوانی موضوعات از طريا ارجا

مجموع

نتايج بدستآمده در مورد همخوانی عناوين و موضوعات انتخابشده برای کتابهای رده فلسفه و روانشناسی( )511مطابا
جدول  1نشان میدهد که در  99/5درصد کتابها همخوانی بین عناوين و موضوعات وجود داشته است .در  1/3درصد همخوانی
از طريا ارجا "نیز نگاه کنید به" بوده و از طريا ارجاعات "نیز نگاه کنید از" و " نگاه کنید به" همخوانی ديده نشده است.
جدول .4همخوانی بین عناوین و موضوعات انتخابشده برای کتابهای رده دین ()200
همخوانی بین عناوین و موضوعات انتخابشده برای

کامال

اصال

همخوانی

همخوانی

دارد

ندارد

139
%99/3

5
%1/ 5

191
%511/1

"نیز نگاه کنید از" با عناوين

0
%1/ 1

191
%511/1

191
%511/1

" نگاه کنید به" با عناوين

0
%1/ 1

139
%511/1

191
%511/1

"نیز نگاه کنید به" با عناوين

1

136

191

%1/ 3

%99/5

%511/1

کتابهای رده دین ()200
مفاهیم

همخوانی بین عناوين و موضوعات انتخابشده از سر عنوان موضوعی
فارسی
همخوانی موضوعات از طريا ارجا
همخوانی موضوعات از طريا ارجا
همخوانی موضوعات از طريا ارجا

مجموع

نتايج بدستآمده در مورد همخوانی عناوين و موضوعات انتخابشده برای کتابهای رده دين ( )511مطابا جدول 1
نشان میدهد که در  99/3درصد کتابها همخوانی بین عناوين و موضوعات وجود داشته است .در  1/3درصد همخوانی از طريا
ارجا

" نیز نگاه کنید به" بوده و از طريا ارجاعات "نیز نگاه کنید از" و "نگاه کنید به" همخوانی ديده نشده است.
جدول .5همخوانی بین عناوین و موضوعات انتخابشده برای کتابهای رده علوم اجتماعی ()300
همخوانی بین عناوین و موضوعات انتخابشده برای
کتابهای رده علوم اجتماعی ()300

کامال
همخوانی
دارد

اصال
همخوانی
ندارد

مجموع

115
%511/1

1
% 1/ 1

115
%511/1

"نیز نگاه کنید از" با عناوين

5
%1/ 1

111
%99/2

115
%511/1

" نگاه کنید به" با عناوين

5
%1/ 1

111
%99/2

115
%511/1

"نیز نگاه کنید به" با عناوين

5

111

115

%1/ 1

%99/2

%511/1

مفاهیم

همخوانی بین عناوين و موضوعات انتخابشده از سر عنوان موضوعی
فارسی
همخوانی موضوعات از طريا ارجا
همخوانی موضوعات از طريا ارجا
همخوانی موضوعات از طريا ارجا
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نتايج بدستآمده در مورد همخوانی عناوين و موضوعات انتخابشده برای کتابهای رده علوم اجتماعی ( )111مطابا
جدول  1نشان میدهد که در تمامی کتابها بین عناوين و موضوعات همخوانی وجود داشته است .در  1/1درصد همخوانی از
طريا ارجا "نیزنگاه کنید از" در 1/1درصد از طريا ارجا "نگاه کنید به" و در  1/1درصد از طريا ارجا "نیز نگاه کنید به" بین
عناوين و موضوعات ديده شده است.
جدول  .6همخوانی بین عناوین و موضوعات انتخاب برای کتابهای رده زبان ()400
همخوانی بین عناوین و موضوعات انتخابشده
برای کتابهای رده زبان ()400
مفاهیم

همخوانی بین عناوين و موضوعات انتخابشده از سر عنوان موضوعی
فارسی
همخوانی موضوعات از طريا ارجا
عناوين
همخوانی موضوعات از طريا ارجا
همخوانی موضوعات از طريا ارجا

"نیز نگاه کنید از" با
" نگاه کنید به" با عناوين
"نیز نگاه کنید به" با

عناوين

کامال

اصال

همخوانی

همخوانی

دارد

ندارد

511

1

511

%511/1

%1/ 1

%511/1

1

511

511

%1/ 1

%511/1

%511/1

1

511

511

%1/ 1

%511/1

%511/1

1

511

511

%1/ 1

%511/1

%511/1

مجموع

نتايج بدستآمده در مورد همخوانی عناوين و موضوعات انتخابشده برای کتابهای رده زبان ( )111مطابا جدول 6
نشان میدهد که در تمامی کتابها ،بین عناوين و موضوعات همخوانی ديده شده است .از طريا ارجاعات "نیز نگاه کنید از" و
"نگاه کنید به" و "نیز نگاه کنید به" بین عناوين و موضوعات هیچی

از کتابهای اين رده همخوانی ديده نشده است.

جدول .7همخوانی بین عناوین و موضوعات انتخابشده برای کتابهای رده علوم خاص ()500
همخوانی بین عناوین و موضوعات برای کتابهای
رده علوم خاص ()500
مفاهیم

همخوانی بین عناوين و موضوعات انتخابشده از سرعنوان موضوعی
فارسی
همخوانی موضوعات از طريا ارجا
عناوين
همخوانی موضوعات از طريا ارجا
همخوانی موضوعات از طريا ارجا

"نیز نگاه کنید از" با
" نگاه کنید به" با عناوين
"نیز نگاه کنید به" با

عناوين

کامال

اصال

همخوانی

همخوانی

دارد

ندارد

511

1

511

%511/1

%1/ 1

%511/1

1

511

511

%1/ 1

%511/1

%511/1

1

511

511

%1/ 1

%511/1

%511/1

1

511

511

%1/ 1

%511/1

%511/1

مجموع

نتايج بدستآمده در مورد همخوانی عناوين و موضوعات انتخابشده برای کتابهای رده علوم خاص ( )111مطابا جدول
 2نشان میدهد که در تمامی کتابها بین عناوين و موضوعات همخوانی وجود داشته است .از طريا ارجاعات"نیز نگاه کنید از"
و "نگاه کنید به" و "نیز نگاه کنید به" بین عناوين و موضوعات هیچی

از کتابهای اين رده ،همخوانی ديده نشده است.
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جدول .1همخوانی بین عناوین و موضوعات برای کتابهای رده علوم عملی ()600
همخوانی بین عناوین و موضوعات برای کتابهای
رده علوم عملی ()600

کامال

اصال

همخوانی

همخوانی

دارد

ندارد

122
%511/1
1
%1/ 1
1
%1/ 1
1

1
%1/ 1
122
%511/1
122
%511/1
122
%511/1

مفاهیم
همخوانی بین عنوان و موضو

انتخابشده از سر عنوان موضوعی فارسی

همخوانی موضوعات از طريا ارجا

"نیز نگاه کنید از" با عناوين

همخوانی موضوعات از طريا ارجا

" نگاه کنید به" با عناوين

همخوانی موضوعات از طريا ارجا

"نیز نگاه کنید به" با عناوين

%1/ 1

مجموع
122
%511/1
122
%511/1
122
%511/1
122
%511/1

نتايج بدستآمده در مورد همخوانی عناوين و موضوعات انتخابشده برای کتابهای رده علوم عملی ( )611مطابا جدول
 3نشان میدهد که در تمامی کتابها بین عناوين و موضوعات همخوانی وجود داشته است .از طريا ارجاعات "نیز نگاه کنید از"
و "نگاه کنید به" و "نیز نگاه کنید به" بین عناوين و موضوعات هیچی

از کتابهای اين رده همخوانی ديده نشده است.

جدول .9همخوانی بین عناوین و موضوعات برای کتابهای رده هنر و سرگرمی ()700
همخوانی موضوعات با عنوان کتابهای رده هنر و
سرگرمی ()700
مفاهیم
همخوانی بین عناوين و موضوعات انتخابشده از سر عنوان موضوعی فارسی
همخوانی موضوعات از طريا ارجا
همخوانی موضوعات از طريا ارجا
همخوانی موضوعات از طريا ارجا

"نیز نگاه کنید از" با عناوين
" نگاه کنید به" با عناوين
"نیز نگاه کنید به" با عناوين

کامال

اصال

همخوانی

همخوانی

دارد

ندارد

551
%511/1
1
%1/ 1
1
%1/ 1
5
%1/ 9

1
% 1/ 1
551
%511/1
551
%511/1
555
%99/5

مجموع

551
%511/1
551
%511/1
551
%511/1
551
%511/1

نتايج بدستآمده در مورد همخوانی عناوين و موضوعات انتخابشده برای کتابهای رده هنر و سرگرمی ( )211مطابا
جدول  9نشان میدهد که در تمامی کتابها بین عناوين و موضوعات همخوانی وجود داشته است .از طريا ارجاعات"نیز نگاه
کنید از" و "نگاه کنید به" و "نیز نگاه کنید به" بین عناوين و موضوعات هیچی

از کتابهای اين رده همخوانی ديده نشده

است.
جدول  .80همخوانی بین عناوین و موضوعات برای کتابهای رده ادبیات ()100
همخوانی بین عناوین و موضوعات برای کتابهای
رده ادبیات ()100
مفاهیم
همخوانی بین عناوين و موضوعات انتخابشده از سر عنوان موضوعی
فارسی
همخوانی موضوعات از طريا ارجا "نیز نگاه کنید از" با عناوين
همخوانی موضوعات از طريا ارجا
همخوانی موضوعات از طريا ارجا

" نگاه کنید به" با عناوين
"نیز نگاه کنید به" با عناوين

کامال

اصال

همخوانی

همخوانی

دارد

ندارد

132
%511/1
5
%1/ 1
2
%5/ 3
1
%1/ 1

1
% 1/ 1
136
%99/2
131
%93/5
132
%511/1

مجموع

132
%511/1
132
%511/1
132
%511/1
132
%511/1
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نتايج بدستآمده در مورد همخوانی عناوين و موضوعات انتخابشده برای کتابهای رده ادبیات ( )311مطابا جدول
 51نشان میدهد که در تمامی کتابها بین عناوين و موضوعات همخوانی وجود داشته است .در 1/1درصد همخوانی از طريا
ارجا "نیز نگاه کنید از" در 5/3درصد از طريا ارجا "نگاه کنید به" ديده شده است .از طريا ارجا "نیز نگاه کنید به" در
هیچی

از کتابها اين رده بین عناوين و موضوعات همخوانی ديده نشده است.
جدول  .88همخوانی بین عناوین و موضوعات برای کتابهای رده تاریخ و جغرافیا و علوم وابسته ()900
همخوانی بین عناوین و موضوعات برای کتابهای
رده تاریخ و جغرافیاعلوم وابسته ()900
مفاهیم
همخوانی بین عناوين و موضوعات انتخابشده از سر عنوان موضوعی
فارسی
همخوانی موضوعات از طريا ارجا

"نیز نگاه کنید از" با عناوين

+
همخوانی موضوعات از طريا ارجا

" نگاه کنید به" با عناوين

همخوانی موضوعات از طريا ارجا

"نیز نگاه کنید به" با عناوين

کامال

اصال

همخوانی

همخوانی

دارد

ندارد

516
%511/1
1
%1/ 1
5
%1/ 2
5
%1/ 2

1
%1/ 1
516
%511/1
511
%99/1
511
%99/1

مجموع

516
%511/1
516
%511/1
516
%511/1
516
%511/1

نتايج بدستآمده در مورد همخوانی عناوين و موضوعات انتخابشده برای کتابهای رده تاريخ و جغرافیا و علوم وابسته
( )911مطابا جدول  55نشان میدهد که در تمامی کتابها بین عناوين و موضوعات همخوانی وجود داشته است .در  1/2درصد
همخوانی از طريا ارجا " نگاه کنید به" و در 1/2درصد از طريا ارجا "نیز نگاه کنید به" ديده شده است .از طريا ارجا "نیز
نگاه کنید از" در هیچی

از کتابها بین عناوين و موضوعات همخوانی ديده نشده است.

جدول  .82همخوانی بین عناوین و موضوعات انتخابشده برای کتابها در بین رده های مختلف دیویی
همخوانی بین عناوین و موضوعات انتخابشده برای
کتابها در بین ردههای مختلف
دیویی

کامال

همخوانی

همخوانی

دیده

دارد

نشده

5191
%99/9
1
%1/ 5

1
%1 / 5
5191
% 99/9

5191
% 511/1
5191
% 511/1

همخوانی موضوعات از طريا ارجا " نگاه کنید به" با عناوين

55
%1/ 1

5135
% 99/1

5191
% 511/1

همخوانی موضوعات از طريا ارجا "نیز نگاه کنید به" با عناوين

3
%1/ 1

5121
% 99/2

5191
% 511/1

مفاهیم

همخوانی بین عناوين و موضوعات انتخابشده از سر عنوان موضوعی فارسی
همخوانی موضوعات از طريا ارجا "نیز نگاه کنید از" باعناوين

مجموع

پاسخ به سوال اول پژوهش
مطابا جدول ،55پاسخ به سوال  5پووهش مبنی بر (میزان همخوانی سرعنوانهای موضوعی انتخابشده فارسی و عناوين کتب
فارسی به تفیی

ده رده موضوعی ديويی نقدراست؟) نتايج بدستآمده حاکی از آن اسژت کژه در  99/9درصژد از کتژابهژای

مورد بررسی بین عناوين و موضوعات همخوانی وجود داشته است.
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پاسخ به سوال دوم پژوهش
مطابا جدول 55پاسخ به سوال  5پووهش مبنی بر (میزان همخوانی عناوين کتب فارسی منتشرشده در سالهای  5133-5131بژا
موضوعات در حالت انطباق با ارجاعات "نگاه کنید به" "نیزنگاه کنید به" "نیز نگاه کنید از" در هر ده رده ديويی نقژدر اسژت؟)
نتايج حاکی از آن است که در1/5درصد از ک کتابهای مورد بررسی موضوعات از طريژا ارجژا "نیژز نگژاه کنیژد از" و در 1/1
درصد از طريا ارجا " نگاه کنید به" و در  1/1درصد از طريا ارجا "نیز نگاه کنید به" با عناوين کتب همخوانی داشتهاند.
در پووهش حاضر در پاسخ به سوال ديگر سیاهه وارسی با عنوان اينیه (آيا موضو با موضوعات مناسبی بژرای کتژب انتخژابی
تعیین شده است يا خیر؟) نون هدف اصلی بررسی همخوانی عناوين و موضژوعات بژرای کتژب فارسژی اسژت ،مبحژ

روزآمژدی

سرعنوانها ی موضوعی با توجه به هدف پووهش زمانی مطرح است که به موازات بژاال يژا پژايینبژودن میژزان همخژوانی ايژن مژورد
نتیجهگیری شود .پ

در اينجا با توجه به باال وپايین

بودن  99/9درصدی همخوانی بین عناوين و موضوعات اين نیته قاب تاکیژد اسژت کژه هنژوز سژرعنوانهژای موضژوعی منبژع
مناسبی برای موضو دادن به عناوين کتب فارسی به خ وص عناوين کتبی که با ردهبندی ديويی موضو داده شدهاند مژیباشژد .از
اين رو ،در اينجا به روزآمدی سرعنوانهای موضوعی فارسی به عنوان منبع مناسب برای تعیین موضژو بژرای کتژب فارسژی اشژاره
میشود.
آزمون فرضیه پژوهش
جدول .83آزمون فرضیه پژوهش

گروهها

پاسخ بله یا خیر

تعداد
کتابها

درصد
مشاهده
شده

گروه ي

بله

9151

99/9

گروه دو

خیر

1

1/ 5

9151

511

مجمو

نسبت آزمون

سطح معناداری آزمون

11

1/11

فرضیه پووهش (بین عناوين و موضوعات انتخابشده بیش از  11درصد کتابهای فارسی منتشرشده در سال های -5131
 5133در حوزه تعیینشده در پووهش مورد نظر همخوانی وجود دارد) .مطابا جدول 51آزمون فرضیه بیانگر اين مطلب است که
نون سطح معناداری آزمون دوجملهای  1/11از سطح آزمون  α=1/11کونیتر است از اين رو ،فرض برابری نسبت همخوانی
سرعنوان موضوعی انتخابشده با عناوين کتابها با عدم همخوانی بین آنها رد و با توجه به اينیه در  99/9درصد کتابها موضو
انتخابشده از سرعنوان موضوعی فارسی با عناوين کتابها همخوانی داشته با ضريب اطمینان  91درصد میتوان گفت :فرضیه
پووهش مورد تايید قرار گرفته است.
بحث و نتیجهگیری
بررسی و مقايسه وضعیت همخوانی سرعنوانهای موضوعی انتخابشده در شرايط فعلی با عناوين کتب فارسی میتواند
بیانگر میزان همخوانی اصطالحات پذيرفتهشده و ارجاعات آن ها با واحدهای مفهومی که در متون به کار میروند باشد.
بیشتربودن میزان اين همخوانیها در هر ي

از حوزههای موضوعی در ده رده موضوعی ديويی ،بیانگر پايبندی هرنه بیشتر

تدوينکنندگان سرعنوانهای موضوعی فارسی به اص ضمانت ادبی است .با توجه به میزان همخوانی میان عناوين و موضوعات
میتوان از عناوينی و موضوعاتی که به زبان استفادهکنندگان نزدي

باشد در فهرستنويسی استفاده کرد تا وقت و هزينه کمتری را
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جهت ذخیرهسازی مفاهیم صرف و از سوی ديگر راحتی بیشتری را برای استفادهکنندگان فراهم ساخت .در پووهش حاضر 99/9
درصد از کتابهای مورد بررسی بین عناوين و موضوعات انتخابشده از سرعنوان موضوعی فارسی همخوانی وجود داشته است.
در پووهش مشابهی ،بزرگی( )5122میزان سازگاری موضوعات و عناوين در کتابهای فارسی را  21درصد تعیین کرد .در
پووهش مشابه ديگری يوسفی نواد( )5131میزان همخوانی میان موضوعات و عناوين فارسی را به طور میانگین  35/5درصد تعیین
کرد .در پووهش حاضر با توجه به يافتههای موجود ردههای علوم اجتماعی ،زبان ،علوم خاص ،علوم عملی ،هنر و سرگرمی،
ادبیات ،تاريخ و جغرافیا و علوم وابسته 511درصد رده دين  99/3درصد رده کلیات  99/6درصد رده فلسفه و روانشناسی 99/5
درصد به ترتیب باالترين میزان همخوانی عناوين و موضوعات کتب را به خود اخت اص دادهاند.
ارسطوپور( )5136میزان همخوانی سرعنوانهای موضوعی فارسی را با کلیدواژههای عناوين و فهرست مندرجات کتابهای
فارسی در حوزههای علوم اجتماعی ،علوم انسانی و علوم کاربردی و علوم محب با استفاده از روش تحلی محتوا مورد بررسی قرار
داد که مشخص شد از میان حوزههای موضوعی مختلف ،علوم انسانی با  11/1درصد بیشترين میزان همخوانی را داشته است.
ايرانشاهی( )5136در بررسی میزان همخوانی عناوين پاياننامههای مندر در پايگاه "نییده نامههای ايران" به اين نتیجه رسید که
بین تعداد متوسط کلیدواژههای عنوان در حوزههای علوم انسانی ،علوم پايه ،علوم پزشیی ،فنی و مهندسی ،علوم کشاورزی و هنر
تفاوت معناداری وجود دارد و  62درصد توصیفگرهای نمايه سازان را کلیدواژه های عنوان تشیی داده است .در پووهش حاضر
هدف بازيابی آسان از طريا عناوين و موضوعات کتب فارسی برای استفادهکنندگان مطرح شده است .هر نه میزان همخوانی
عناوين و موضوعات انتخابشده از سرعنوان فارسی برای کتب بیشتر باشد ،بازيابی برای استفادهکنندگان راحتتر خواهد بود.
شفرد ( )Shepherd, 1989به بیان بازيابی مدارک از طريا عناوين و توصیفگرهای موضوعی برای بازيابی بهتر
استفادهکنندگان اشاره داشته است .هنگ و وربیج ( )Henk, Voorbij, 1998به اين نتیجه رسید که  13درصد منابع (ت
نگاشتهای موجود در کتابخانه ملی هلند) با استفاده از کلیدواژههای عناوين بازيابی شدهاند .فراست ( )Frost, 1989به اين
نتیجه رسید که بیش از  11درصد از مدارک بازيابیشده (ي

کلمه از عناوين با ي

کلمه از سرعنوان موضوعی) که توسط

استفادهکنندگان بازيابی شده ،با هم همخوانی داشتهاند .پووهش حاضر تطبیا کام بررسی میزان همخوانی عناوين و سرعنوانهای
موضوعی را  99/9درصد تعیین کرده است .در پووهش مشابه اين پووهش ،وايز ( )Wise, 1994و کلر ()Keller, 1992
تطبیا کام بررسی میزان همخوانی عناوين و سرعنوانهای موضوعی را به ترتیب 15:درصد و  61درصد تعیین کردهاند.
در پووهش حاضر از بین  5191عنوان کتاب تعیینشده به عنوان حجم نمونه5 ،عنوان کتاب مربوط به رده دين 5 ،عنوان کتاب
مربوط به رده کلیات و  5عنوان کتاب مربوط به رده فلسفه و روانشناسی در مجمو  1عنوان کتاب با موضوعات تعیینشده برای
آنها همخوانی نداشتند .در ي

پووهش پووهش مشابه ،م

کالن ( )Mc clellan, 2003به اين نتیجه رسید که بین295

سرعنوان شام  153سرعنوان اصلی و 161سرعنوان فرعی میان کلید واژههای  69مورد با واژگان اخت اصيافته همخوانی ديده
نشده است.
در پووهش های مشابه ديگر ،گیلوری( )5121و داورپناه( ،)5121میزان همخوانی عناوين مقاالت و مجالت فارسی با محتوای
آنها را در گروههای مختلف علمی بررسی کردند و به اين نتیجه رسیدند که عناوين مقاالت حوزههای علوم انسانی و روانشناسی
در حوزهها ی موضوعی بیشتر از استاندارهای ايزو پیروی و در مقايسه با عناوين مقاالت علوم پايه و مهندسی و علوم پزشیی از
سازگاری و همخوانی بیشتری با محتوا برخوردار هستند .هدف پووهش حاضر دسترسی آسان کاربران به اطالعات مورد نظر خود
از طريا عناوين و موضوعات کتب است و مهم جلوهدادن امر بازيابی اطالعات توسط کاربران است.
در پووهش حاضر در پاسخ به سوال ديگر مبنی بر اين که آيا موضو با موضوعات مناسبی برای کتب انتخابی تعیین شده است
يا خیر؟ نون هدف اصلی ،بررسی همخوانی عناوين و موضوعات برای کتب فارسی است ،مبح

روزآمدی سرعنوانهای
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موضوعی با توجه به هدف پووهش زمانی مطرح است که به موازات باال يا پايینبودن میزان همخوانی اين مورد نتیجهگیری شود
بنابراين ،در اينجا با توجه به باالبودن  99/9درصدی همخوانی بین عناوين و موضوعات اين نیته قاب تاکید است که هنوز
سرعنوانهای موضوعی منبع مناسبی برای موضو دادن به عناوين کتب فارسی به خ وص عناوين کتبی که با ردهبندی ديويی
موضو داده شدهاند هستند .از اين رو ،در اينجا به روزآمدی سرعنوانهای موضوعی فارسی به عنوان منبع مناسب برای تعیین
موضو برای کتب فارسی اشاره میشود .در پووهش مشابه اين پووهش ،لوتر( )Loteer, 1989به اين نتیجه رسید که نون
واژههای عناوين پاياننامهها متفاوت بوده پ

سرعنوانهای موضوعی کتابخانه کنگره منبع روزآمدی برايشان نمیباشند.

مطابا جدول 55پاسخ به سوال  5پووهش مبنی بر اين که میزان همخوانی عناوين کتب فارسی منتشرشده در سالهای
 5133 -5131با موضوعات در حالت انطباق کام با ارجاعات "نگاه کنید به" " ،نیزنگاه کنید به" " ،نیز نگاه کنید از" در هر ده
رده ديويی نقدر است؟ ،نتايج حاکی از آن است که در  1/5درصد از ک موضوعات کتابهای مورد بررسی از طريا ارجا "نیز
نگاه کنید از" و در  1/1درصد ،از طريا ارجا "نگاه کنید به" و در 1/1درصد از طريا ارجا "نیز نگاه کنید به" با عناوين کتب
همخوانی داشته اند .در پووهش مشابه اين پووهش که توسط يوسفی نواد ( )5131انجام شد ارجاعاتی مانند ارجا اعم و
سرعنوانهای شیلی و ارجا "نیز نگاه کنید"  ،ارجا " نگاه کنید" نیز جزء همخوانها قرار گرفتند تا میزان همخوانی عناوين و
موضوعات کتب فارسی مشخص شود.
مطابا جدول  51آزمون فرضیه بیانگر اين مطلب است که نون سطح معناداری آزمون دوجملهای  1/11از سطح آزمون
 α=1/11کونیتر است بنابراين ،فرض برابری نسبت همخوانی سرعنوان موضوعی انتخابشده با عناوين کتب با عدم همخوانی بین
آنها رد و با توجه به اينیه در  99/9درصد کتابها موضو انتخابشده از سرعنوان موضوعی فارسی با عناوين کتب همخوانی
داشته با ضريب اطمینان  91درصد میتوان گفت فرضیه پووهش مورد تايید قرار گرفته است.
پیشنهاد برای پژوهشهای آینده
 -بررسی میزان همخوانی عناوين پاياننامهها به زبان انگلیسی (که در صفحه آخر پاياننامهها در

میشود) با توصیفگرهای

اصطالحنامههای موجود به زبان انگلیسی).
 بررسی نیاز به ارجاعات سرعنوانهای موضوعی در محیط اينترنت. بررسی تطبیا میان عنوان و سرعنوان در منابع غیرناپی. مقايسه ساختار سرعنوانهای موضوعی معتبر جهانی از جمله سرعنوانهای موضوعی کتابخانه کنگره آمريیا ،سیرز ،مش،و ...با ساختار سرعنوانهای موضوعی فارسی.
منابع
ارسطوپور ،شعله ( .)5136بررسی میزان همخوانی سرعنوانهای موضوعی فارسی با کلیدواژههای عنوان فهرست مندرجات کتابهای
فارسی در حوزههای علوم انسانی ،علوم اجتماعی ،علوم کابردی و علوم محب .کتابداری و اطال رسانی .ش  ،19پايیز ،5136
ص . 3 – 12
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