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  چكيده

هاي فارسي از هاي موضوعي فارسي به منزله ابزاري استاندارد و ملي جهت بازنمايي موضوعي كتاب: فهرست سرعنوانهدف
بازشناسي عميق گيرد. هدف از انجام اين پژوهش، ها در ايران مورد استفاده قرار ميسوي كتابخانه ملي ايران و ساير كتابخانه

 هاي موضوعي فارسي در دو حيطه ساختار زباني و شبكه معنايي است.هاي سرعنوانويژگي

هاي پژوهش از نوع كاربردي است و به روش تحليل محتوا انجام پذيرفته است. دستور كار كدگذاري مطابق با پرسشروش: 
بازنگري متخصصان آن حوزه تدوين شد. فهرست  ، مباني نظري به ويژه در حوزه زبان وشدهفيتعرپژوهش، چارچوب 

هاي موضوعي مشترك در فهرست ركورد) و سرعنوان 11233هاي موضوعي فارسي ويرايش سوم و دو پيوست آن (سرعنوان
ها از سطح جامعه آماري و بخشي ديگر از ركورد) به منزله جامعه آماري قرار گرفت. بخشي از داده 9519كنگره و فارسي (

 تصادفي گردآوري شد. مونهطريق ن

اند و درصد از زبان طبيعي پيروي كرده 17/86هاي موضوعي فارسي با ها از نظر ساختار زباني، سرعنوان: طبق يافتههايافته
درصد) و  1/96ها به صورت اسم (هماراي طبيعي هستند. از نظر دستوري شكل غالب سرعنوانها پيشدرصد از سرعنوان 87/79

زبان، وجود يادداشت دامنه و  فهرست از نظر طبيعي يا مصنوعي بودندرصد) است. تفاوت معناداري ميان دو  87ي (گروه اسم
وجود شماره رده برقرار است. از نظر شبكه معنايي، تفاوتي اساسي و معنادار ميان دو فهرست سرعنواني موضوعي فارسي و 

                                                 
اين مقاله برگرفته از پايان نامه دوره دكتري نويسنده نخست به راهنمايي دكتر محمدرضا داورپناه و مشاوره دكتر اعظم  .1
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هاي موضوعي فارسي الزم است ر شبكه روابط معنايي فهرست سرعنوانكنگره قابل مشاهده است. با توجه به ضعف و اشكال د
 ها مورد بازنگري قرار گيرد. سازي شبكه معنايي ميان سرعنواناين فهرست در جهت اصالح و غني

  : سرعنوان موضوعي فارسي؛ ساختار زباني؛ شبكه معنايي؛ سرعنوان موضوعي كنگره.هاكليدواژه
  

 همسئل انيمقدمه و ب

هاي موضوعي فارسي به منزله ابزاري استاندارد و ملي جهت بازنمايي موضوعي سرعنوان فهرست

گيرد. ها در ايران مورد استفاده قرار ميهاي فارسي از سوي كتابخانه ملي ايران و ساير كتابخانهكتاب

روي كرده هاي موضوعي كتابخانه كنگره پيهاي موضوعي فارسي از نظر ساختار از سرعنوانسرعنوان

هاي هاي زباني، داراي ويژگيها و نيز تفاوتاست، با اين وجود، به داليل پشتوانه انتشاراتي، تنوع موضوع

ت اهاي موضوعي فارسي به موازرود كه واژگان موضوعي در سرعنوانباشد. انتظار ميخاص خود نيز مي

 و يابد گسترش -هاكتاب اختصاصي طور به مورد اين در –هاي علمي و ادبيتولد در بستر نگارش

  موجود در زبان فارسي باشد. موضوعي هايحوزه مفاهيم از بازنموني

هاي زبان فارسي در بازنمون نظام موضوعي است گر ويژگيهاي موضوعي فارسي نشانسرعنوان 

لمان و نشاني از كاربرد واژگان موضوعي در دنياي واقعي علم و ادب و نزد عا 1تواندو از سويي مي

  هاي موضوعي گوناگون باشد.نويسندگان حوزه

 گونههمانشود، به جاي آن، ها محدود نميهاي موضوعي، نه تنها به دنياي سنتي كتابخانهسرعنوان 

. (Yi, Chan, 2010)اند، به منزله ابزار كنترل منابع ديجيتالي نيز كاربرد يافته است بيان داشته 2كه يي و چان

مورد  افزارهاي كاربردي،برخي نرم 4و توليد 3هاهاي موضوعي كنگره در انجام طرحتاكنون سرعنوان

استفاده قرار گرفته است؛ از جمله اختصاص خودكار سرعنوان موضوعي كنگره به ركوردها در منابع 

هاي موضوعي كنگره در بخش كاوش گيري از سرعنوانبهره ،(Frank, Paynter, 2004)الكترونيك 

اي از آثار هم موضوع كتاب موتور كاوش گوگل با هدف بهبود و سهولت در بازيابي مجموعه

(Steve,2008) هاي موضوعي كنگره در فرايند تعريف گيري از سرعنوانسنجي و پيشنهاد بهرهامكان

                                                 
 ها باشد.در حوزهكاربرد اصطالحات تخصصي  هاي موضوعي بر پايهچه گزينش سرعنوان.چنان1

2 Yi & Chan 
3 Projects 
4 Develop 
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در Yi, Chan, 2010; Yi, Chan, 2009; Chan,(2 (2009  هادر فولكسونومي 1هاي اجتماعيبرچسب

هاي موضوعي كنگره با استاندارد نظام ساده سازماندهي دانش و حتي كدگذاري سرعنوان  3 2محيط وب 

 ,Harper, 2006; Ed)كاربرد دارد   36در وب   5هاي پيونديبه طوري كه به عنوان داده 4(اسكاس)

Antoine, Clay, Dan, 2008) .هاي موضوعي به منزله ابزار كنترل اين ترتيب واضح است كه سرعنوان به

هاي ذخيره و ها متولد شده است اما حيات خويش را تا نظامواژگان، اگر چه در دنياي سنتي كتابخانه

توان علت اين ماندگاري را، قابليت ادامه داده است. مي 3و حتي وب  2وب   -وب -بازيابي پيوسته 

 هاي موضوعي در سازماندهي اطالعات دانست.عنواني سرويژه

 
 هاي پژوهشپرسش

هاي اندكي فهرست هاي مقدماتي پژوهشگر نشان از آن دارد كه تاكنون پژوهشبررسي

اند و از آن ميان،  اندك پژوهشگري در شناسايي و هاي موضوعي فارسي را مورد توجه قرار دادهسرعنوان

هاي موضوعي فارسي به كنكاشي عميق پرداخته ه معنايي فهرست سرعنوانشبكهاي زباني و تحليل ويژگي

 هاي موضوعي مشخص نيست كه:هاي زباني سرعنواناست. به اين ترتيب در مورد ويژگي

هايي با از نظر تعداد و نسبت سرعنوان 1هاي موضوعي فارسيسرعنوان 7هاي ساختار زبانيويژگي -1

 اختار گروه چگونه است؟هايي با سساختار واژه به سرعنوان

                                                 
1 Social tags 
2 folksonomies 
3 Web 2.0 

1..  SKOS: Simple Knowledge Organization System  يكي از استانداردهاي مطرح شده از سوي كنسرسيوم وب جهاني

ها كاربرد دارد. اين نامههاي موضوعي و اصطالحبندي، سرعنوانهاي ردههاي دانش مانند طرحباشد و در كدگذاري نظاممي

-Miles, Perez)شود اخته ميها نيز شنشناسياستاندارد زباني به منزله يكي از استانداردهاي وب معنايي در كدگذاري هستي

Aguera, 2007, p 70)  
2 .Linked data .  حاصل اين طرح در سايت رسمي كتابخانه كنگره(http://id.loc.gov) .منتشر شده است 

6 Web 3.0 

هاي هاي موضوعي و برخي از ويژگيهاي دستوري (مقوله واژگاني و گروهي) سرعنوان.  در تحليل ساختار زباني تعيين مقوله7

 بودن مصنوعي و طبيعي و هاواژه تعداد مفرد، و جمع ،)مركب –ها از جمله ساختمان واژه (ساده، مركب، مشتق، مشتق زباني آن

. گيرد قرار گروهي يا واژگاني دستوري مقوله دو از يكي در تواندمي موضوعي سرعنوان هر. است توجه مورد هاآن

گيرند و يكي از انواع اسم، صفت، فعل، قيد و ري واژگاني قرار ميدستو مقوله در اندشده ساخته واژه يك از كه هاييسرعنوان
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هاي موضوعي فارسي از نظر مقوله دستوري هاي مورد استفاده در سرعنوانانواع و نسبت واژه 1-1

 مركب مشتق، ساده، –ها در آن مقوله ساختمان واژه و ويژگي -اسم، صفت، قيد، فعل و حرف  -2واژگاني

 است؟ كدام -مركب – مشتق و

هاي موضوعي فارسي قابل شناسايي در فهرست سرعنوان 3گروه چه تنوع و نسبتي از واحد زباني 1-2

 است؟

و سرعنوان به همراه تقسيم  4هاي مقلوبسرعنوان -نسبت ساختار زبان طبيعي به زبان مصنوعي  -2

 هاي موضوعي فارسي چگونه است؟در سرعنوان -فرعي

همارايي طبيعي) به (پيشهمارا با ساخت طبيعي هاي پيشسرعنوانهمارايي و نسبت سطح پيش -3

هاي موضوعي همارايي مصنوعي)  در فهرست سرعنوانبا ساخت مصنوعي (پيش 5هماراهاي پيشسرعنوان

 فارسي چگونه است؟

 هاي موضوعي و پيوند ميان موضوعات نيز مشخص نيست كه:سرعنوان 6پيرامون شبكه معنايي

ها چه لحاظ پيوند ميان سرعنوانهاي موضوعي فارسي به شبكه معنايي حاكم بر سرعنوان -4

 هايي دارد؟ويژگي

هاي موضوعي فارسي به لحاظ در فهرست سرعنوان (LRS)7ساختار شبكه جزئي روابط معنايي 4-1

 انواع روابط معنايي حاكم بر آن چگونه است؟  9و شمار 8تعداد

فهرست  ها درميان سرعنوان 3و انسجام 2و دو مكمل آن يعني نسبت وابستگي 1نسبت پيوستگي 4-2

 هاي موضوعي فارسي چگونه است؟ سرعنوان

                                                                                                                            
هايي كه هاي متفاوتي خواهند داشت. سرعنوانحالتهايي با ساختار واژه از نظر ساختمان واژه نيز حرف خواهند بود. سرعنوان

 ي گروه، انواعي دارند.گيرند و و متناسب با نوع هستهاند در مقوله دستوري گروه قرار مياز بيش از يك واژه ساخته شده
 هاي انتخاب شدهن. سرعنوا1
 باشد.قيد، فعل و حرف مي ي اسم، صفت،هاي دستوري، پنج مقوله. منظور از مقوله2
. گروه 3. گروه صفتي؛ 2هاي اسمي شامل گروه وصفي، اضافي، عطفي و مقيد؛ .گروه1ها در اين پژوهش. منظور از گروه3

 باشد.ها مي. تركيبي از گروه6دار و . گروه حرف اضافه5. گروه فعلي؛ 4قيدي؛ 
4 Inverted headings 
5 pre-coordinaton level 
6  Semantic network 
7 Local Relational Structure 
8 Sum 
9 Count 
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هاي هاي موضوعي فارسي در مقايسه با سرعنوانالگوي شبكه معنايي حاكم بر سرعنوان -5

 موضوعي كنگره چگونه است؟ 

هاي ) روابط معنايي از نظر تعداد و شمار روابط معنايي در سرعنوانLRSساختار شبكه جزئي ( 5-1

 رعنوان هاي موضوعي كنگره چگونه است؟موضوعي فارسي در مقايسه با س

هاي موضوعي فارسي نسبت پيوستگي و دو مكمل آن يعني نسبت وابستگي و انسجام سرعنوان 5-2

 موضوعي كنگره چگونه است؟ يهاسرعنواندر مقايسه با 

 گران پذيرفته شده است:فرض از سوي پژوهشدر تدوين چارچوب پژوهش، دو پيش

هاي موضوعي به مرور زمان و به واسطه موضوعي در فهرست سرعنواناز آن جايي كه واژگان  ●

هاي موضوعي به زبان فارسي شوند و بازنموني از مفاهيم حوزهپشتوانه انتشاراتي به زبان فارسي توليد مي

هاي ساختاري هاي موضوعي فارسي نشانگر ويژگيرسد كه سرعنوانگردند، منطقي به نظر ميتلقي مي

 ر بازنمون نظام موضوعي باشد.زبان فارسي د

 1975هاي موضوعي كنگره و به ويژه بعد از سال گيري فهرست سرعنواناگر چه از ابتداي شكل ●

 -اي نامهاي و تبديل ماشيني روابط اوليه به روابط اصطالحنامهبه واسطه عدم رعايت منطقي روابط اصطالح

انتقاد قرار گرفت، اين فهرست، الگوي توسعه  اين ابزار مورد -بسته مراتب و همارز، سلسلههم

رسد كه در شرايط فعلي، نوعي هاي موضوعي فارسي قرار گرفته است. به اين ترتيب به نظر ميسرعنوان

 پذيرش و توافق ضمني در مورد روابط معنايي تعريف شده در اين ابزار، به وجود آمده است.

 مروري بر پيشينه پژوهش

گردد كه اندك هاي انجام گرفته در ايران مشخص ميشينه پژوهشدر نگاهي جامع بر پي

خواني هاي موضوعي فارسي بر سنجش تطابق و همهاي انجام شده پيرامون فهرست سرعنوانپژوهش

مندي در ساخت و رعايت يكدستي و قانون Bozorgi, 1991; Fattahi, Arastoopoor, 2007)واژگاني 

استوار  (Zhoadi, 2010)هاي موضوعي كنگره قايسه آن با سرعنوانهاي موضوعي فارسي و مسرعنوان

ها صورت پذيرفته است. از جمله ارزيابي نامههاي انجام گرفته در ايران بر اصطالحاست. ساير پژوهش

 ,AmirHosseini, 2005)و كمي ) Kazerani, Asadi gorgani & Rahadoost, 2002(هاي كيفي جنبه

2007a, 2007b, 2007c)  نامه با يكديگر از نظر ساختار ها، بررسي تطبيقي چند اصطالحنامهاصطالح

                                                                                                                            
1 Connectedness ratio 
2 Relativeness Ratio 
3 Integration Ratio 
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و شبكه روابط سلسله مراتبي   (Akhondi, Horri, 2006; Khani, Alibeyg, Haghani, 2007)توصيفگرها 

)Khojoui, 1993; Mirzabeigi, 2005; Tabib, 2001)  و مواردي چون  تأثير ورود اصطالحات جديد بر

 .(Mirzabeigi, Horri, 2006(ا هنامهساختار روابط معنايي اصطالح

 ,Okhovati, DAvarpanah, Dayani, & Shabani)اخوتي، داورپناه، دياني و شعباني وركي 

ها و هاي موضوعي فارسي از واژهدر پژوهشي به بررسي وضعيت تبعيت يا عدم تبعيت سرعنوان (2009

ها نشانگر رساني بر اساس رويكرد تحليل حوزه پرداختند. يافتهعبارات موضوعي متون كتابداري و اطالع

هومي مورد توجه آن است كه طبقه مفهومي منابع اطالعاتي در متون مورد بررسي بيش از ساير طبقات مف

ها با شبكه مفهومي مقاالت تفاوت معناداري داشته است و قرار گرفته است. شبكه مفهومي حاكم بر كتاب

رساني واژگان متون مورد بررسي در بين مفاهيم مرتبط با كتابداري و اطالع -درصد از مفهوم 65/10تنها 

هاي موضوعي فارسي وجود رعنوانها در كل سدرصد آن 32/29هاي موضوعي فارسي و سرعنوان

هاي موضوعي فارسي و متون هاي مفهومي سرعنواناند. بر اين اساس تفاوت معناداري ميان شبكهداشته

هاي مورد بررسي مشاهده شده است. وي همچنين گزارش كرده است كه شبكه مفهومي سرعنوان

عي كنگره، سرعنوان موضوعي سيرز و موضوعي فارسي به طور معناداري با شبكه مفهومي سرعنوان موضو

 ليزا متفاوت بوده است.

هاي ها درباره ويژگيدر بخش خارج از كشور نشان از تعداد بيشتر پژوهش پيشينه پژوهش

در پژوهشي عميق بر  )Yi, Chan, 2010(هاي موضوعي كنگره دارد. به طوري كه يي و چان سرعنوان

ها هاي ساختار زباني و معنايي سرعنوانو ويژگي اندتمركزشدهمهاي موضوعي كنگره هاي سرعنوانويژگي

هاي موضوعي كنگره در فضاي كاربرد سرعنوان يسنجامكان باهدفگران اند. اين پژوهشرا تعيين نموده

هاي موضوعي سرعنوان  2و ساختاري  1هاي نحويبه بازبيني و بررسي ويژگي هاي ديجيتالي،شبكه

نيز نوشته و  Perlها، چند برنامه با زبان داده اند. به منظور سهولت در تحليلداختهركورد) پر 341745(

  مورد استفاده قرار گرفته است. 

  4هابه زبان انگليسي انتخاب شد تا نقش كلمه  3زنبرچسب افزارنرمدر پاسخ به نخستين پرسش، دو 

درصد از  7/67ها نشان داد كه حدود ليلگذاري كند. نتايج حاصل از تحرا به صورت خودكار برچسب

                                                 
1 Syntactical 
2 Structural 

.  Tagger 3در اين پژوهش(version 1.2)  Monty tagger   وTreeTagger مورد استفاده قرار گرفته است 

4 Parts of Speech (POS) 
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درصد از  3/32هاي موضوعي كنگره، بدون تقسيم فرعي هستند و ها در فهرست سرعنوانسرعنوان

درصد هستند و  6/12اي يا ساده هاي تك كلمه. سرعنواناندظاهرشدهها به همراه تقسيمات فرعي سرعنوان

اند. در اين مورد با درصد را به خود اختصاص داده 9/36داد يعني رخ نيترشيباي هاي دو كلمهسرعنوان

الگوي   1هاي داراي توضيحگريابد. سرعنوانها سير نزولي ميافزايش تعداد كلمات، رخداد سرعنوان

، گروه  3گروه صفتي ، 2هاي مقلوبهاي مركب بوده است. پس از آن به ترتيب سرعنوانحاكم بر سرعنوان

اند. پژوهشگران ضمن تأكيد بر آمده  6هاي شناورو در نهايت سرعنوان  5، گروه عطفي 4دارفهحرف اضا

هاي موضوعي در راستاي گزينش و تخصيص الگوهاي حاكم بر سرعنوان  7پذير بودنبينياهميت پيش

ها شامل نواندرصد از سرع 90اند كه بيش از خودكار سرعنوان به منابع اطالعاتي، به اين نتيجه رسيده

هاي شناور و ... در بازنمايي توضيحگرها، سرعنوان ها از جمله تقسيم فرعي،اشكال متنوعي از گروه

پذيري و بينيهايي در زمينه پيشكنند كه الزم است تالشها توصيه ميباشند. آنموضوعات پيچيده مي

 ها انجام پذيرد. سرعنوان  8يكدستي

 رسيده انجام به فارسي زبان در كه گونه آن –خواني هايي جهت تعيين سطح هماز سويي، پژوهش

ها به نامهو همچنين امكان انجام نگاشت از اصطالح  (Youngok, Ingrid, Bill, 2007) -است

هاي موضوعي به ساير ابزارها از جمله و از سرعنوان (Chaplan, 1995)هاي موضوعي كنگره سرعنوان

هاي متنوعي انجام پذيرفته است.  در اليه شبكه معنايي پژوهش )Yi, Chan, 2009)ها  فولكسونومي

 ;Yi, Chan, 2008; 2010(هاي موضوعي كنگره به انجام رسيده است پيرامون فهرست سرعنوان

Fernandez, 1991.( هاي اجتماعي مورد مطالعه قرار هاي شبكهن ابزار با برچسبهاي معنايي ايشباهت

هايي اشكاالت پيش آمده در روابط سلسله مراتبي در شبكه و حتي در پژوهش (Yi, 2010) گرفته است

هاي نوشته شده و به صورت معنايي در نظام يكپارچه زبان پزشكي (يو ام ال اس) با كمك الگوريتم

در  )Chen et al, 2009b(همين پژوهشگران  (Chen, Gu, Perl, Geller, 2009a)خودكار تعيين شده است 

                                                 
1 Headings with qualifier 
2 Inverted 
3 adjectival phrase 
4 Prepositional Phrase 
5 Conjunctive Phrase 
6 Free floating phrase 
7 Predictability 
8 Consistent 
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بندي مفاهيم و شناسايي مفاهيمي كه به هاي خودكار و دستي به گروهاي ديگر  با استفاده از روشمطالعه

ز ني  (Kai, Heiner, Magnus, 2007)اند. كاي، هينر و مگنس اند، پرداختهاشتباه در يك حوزه وارد شده

سازي در هاي بصرياند و در اين ارزيابي از تكنيكها پرداختهنامهاي اصطالحبه ارزيابي ساختار شبكه

  اند.هاي سلسله مراتبي بهره جستهترسيم درخت

 شناسي پژوهشروش

پژوهش حاضر از نوع كاربردي است و به روش تحليل محتوا انجام پذيرفته است. در فهرست 

شود و پيوند ها، به صورت مستقل ظاهر ميفارسي و كنگره، هر يك از سرعنوانهاي موضوعي سرعنوان

توان سرعنوان موضوعي ها به واسطه انواع روابط معنايي تعريف شده است. به اين ترتيب ميميان سرعنوان

گيري و ثبت تعريف كرد. سرعنوان موضوعي (فارسي و كنگره) و مجموعه روابط را به منزله واحد نمونه

 اي تعريف شد.معنايي پيرامون آن سرعنوان به منزله واحد زمينه

هاي هر مقوله به صورت روشن و دقيق پژوهش تعيين و مالك يهاباهدفها در رابطه مقوله

شود كند و باعث تعميم نتايج ميتعريف شد. اين امر، عيني و منظم بودن روش تحليل محتوا را تضمين مي

(Sarmad, Bazargan, Hejazi, 1998) هايي از قواعد رمزگذاري در قالب هاي دقيق و مثالارائه تعريف

 شناسي، تهيه شد.هاي حوزه زبانبر پايه مباني نظري به ويژه نظريه  1"دستور كار رمزگذاري"

هاي موضوعي فارسي؛ و در اين پژوهش دو جامعه آماري حضور دارند؛ نخست  فهرست سرعنوان

هاي موضوعي فارسي ويرايش سوم هاي موضوعي كنگره. فهرست سرعنوانانديگري فهرست سرعنو

(Soltani, Fani, Rahbari Asl, 2002)  منتشر شده است،  1385و پيوست آن كه به صورت چاپي در سال

ها مورد توجه پژوهش ها قرار گرفت. اما از آن جايي كه آخرين تغييرات سرعنوانمبناي گردآوري داده

گاه سازمان اسناد و كتابخانه هاي مورد نظر از طريق وبمنظور ردگيري آخرين تغييرات، دادهبوده است به 

 گردآوري شد. 2ملي ايران

هاي غير ، بخشي از سرعنوانشدهنييتعپژوهش و با توجه به اهداف  شدهيطراحطبق چارچوب 

يي كه ساختارشان غيرطبيعي هاموضوعي (مانند نام جغرافيايي، نام تنالگان و ...) و همچنين سرعنوان

هاي ، از جامعه آماري كنار گذاشته شد. پس از پااليش 3(مصنوعي) است، ضمن شمارش و ثبت تعداد

                                                 
1 Coding agenda 
2 http://opac.nlai.ir/opac-prod/index.jsp 

هاي موضوعي است. به اين سبب، اگر چه در يا مصنوعي بودن سرعنوان.  پرسش دوم و سوم پژوهش ناظر بر ويژگي طبيعي 3

هايي با زبان تنها بر سرعنوان -هاي دستوري و واژگاني مورد توجه استآن جايي كه مقوله -هاتحليل ساختار زباني سرعنوان
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هاي سرعنوان موجود در فهرست سرعنوان 18396ركورد از مجموع  11233صورت گرفته، تعداد 

هاي موضوعي فهرست سرعنوانهاي آن، به منزله جامعه آماري از موضوعي فارسي ويرايش سوم و پيوست

است كه در  1هاي موضوعي كنگرهفارسي مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه دوم پژوهش،  فهرست سرعنوان

باشد. الزم به ذكر است كه در اين مورد تنها بر پذير ميگاه رسمي كتابخانه كنگره آمريكا  دسترسوب

هاي موضوعي كنگره رسي و فهرست سرعنوانهاي موضوعي فاهاي مشترك در فهرست سرعنوانسرعنوان

 2.ركورد تعيين شد  9519هاي مشترك در دو فهرست، تمركز شده است. تعداد سرعنوان

ركورد مورد بررسي قرار  11233در پاسخگويي به چهار پرسش نخست، سرشماري انجام شد و 

 Spssافزار آماري نرم گيري تصادفي از طريقنمونه 2-1و  1-1هاي فرعي گرفت. در پاسخ به پرسش

هاي اي از سرعنوانو نمونه 357هايي با ساختار واژه به حجم اي از سرعنوانانجام پذيرفت و به ترتيب نمونه

ركورد جهت بررسي انتخاب شد. پاسخگويي به پرسش پنجم، به همين شيوه،  368با ساختار گروه به حجم 

هاي مشترك در دو فهرست فارسي و كنگره،  ز سرعنوان، ا376اي تصادفي به حجم از طريق بررسي نمونه

 انجام پذيرفت.

 
 ها ابزار و روش گردآوري داده

طراحي شده در   3هايها بر اساس دستور كار كدگذاري و در قالب كتابچهگردآوري داده

و توسط  4هاي پژوهش، مطالعه متون مرتبطها بر مبناي پرسشانجام پذيرفت. كتابچه Excelافزار نرم

                                                                                                                            
ين نوع، شمارش و در محاسبه اند، ضمن تعيهايي كه با ساخت مصنوعي در فهرست آمدهطبيعي تمركز شده است، اما سرعنوان

 اند.ها مورد استفاده قرار گرفتهنسبت
1 http://id.loc.gov/ 

ركورد گزارش  (Yi, Chan 2010) 341745. تعداد ركوردهاي موجود در پايگاه مستند موضوع كنگره در يي و چان 2

هاي گره، در فهرست پيوسته كتابهاي مشترك ميان دو فهرست موضوعي فارسي و كنشده است. به منظور تعيين سرعنوان

سازد، كاوشي انجام پذيرفت. به هاي ساخته شده در كتابخانه ملي و كتابخانه كنگره را برقرار مينوسا، كه ارتباط ميان سرعنوان

ركورد مشترك در اين  9519اين ترتيب كه هر سرعنوان در جامعه آماري، در فهرست نوسا مورد كاوش قرار گرفت در نهايت 

 و فهرست به دست آمد.د

 2 .Sheets .  هاي پژوهش طراحي شد.ها با توجه به پرسشاين كتابچه 

ها، ساختمان واژه و مقوله دستوري: تشخيص مقوله دستوري واژه). 1388بخشي از اين منابع عبارتند از: طباطبايي، عالءالدين (4 .

شناسي و زبان: بررسي زبان). 1371. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات / فالك، جوليا (هاي صرفيبراساس مالك

)/ 1978زاده، مترجم). مشهد: آستان قدس رضوي، معاونت فرهنگي. (نشر اثر اصلي . (خسرو غالمعليمفاهيم بنيادي زبانشناسي
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هاي مورد نظر در هاي طراحي شده با ويژگيپژوهشگر طراحي شد. به منظور تأمين روايي، تناسب كتابچه

شناسي و زبان و ادبيات فارسي هاي پژوهش از نظر ساخت زباني، طبق نظر متخصصان حوزه زبانپرسش

 مورد بازنگري قرار گرفت. 

ها مورد توجه است، هاي زباني سرعنوانجايي كه ويژگيجهت تأمين پايايي در فرايند كدگذاري نيز، آن 

كدگذاري دو بار، يك بار توسط پژوهشگر و بار ديگر توسط متخصصي از حوزه زبان و ادبيات فارسي، 

 افزارنرمنامه دهخدا، فرهنگ معين و انجام  پذيرفت. همچنين براي افزايش اعتبار كار از منابعي چون لغت

در  منتشرشدههاي استفاده شد. از آن جايي كه پژوهش حاضر تمام سرعنوان  1سيگذاري زبان فاربرچسب

هاي موضوعي فارسي ويرايش سوم و پيوست آن را تحت پوشش دارد (سرشماري) و در فهرست سرعنوان

توان روايي بيروني پژوهش را گيري تصادفي ساده استفاده شده است، ميها از نمونهتحليل برخي از ويژگي

 دانست. قبولقابل

 
 هاي پژوهشيافته

هاي موضوعي، به منظور اطالع از آخرين تغييرات و اصالحات انجام پذيرفته در فهرست سرعنوان

ها در فهرست پيوسته كتابخانه ملي ايران  مورد ها، هر يك از سرعنوانپس از شناسايي اوليه سرعنوان

هاي موضوعي كنگره ها با سرعنوانسرعنوانكاوش قرار گرفت. همچنين از آن جايي كه ارتباط اين 

كه در جهت تحقق ايده  - 2هاي نوسامدنظر است، با استفاده از امكان فراهم آمده در فهرست پيوسته كتاب

در كتابخانه ملي و كتابخانه  شدهساختههاي هاي پيوندي در وب معنايي است و ارتباط ميان سرعنوانداده

، هر سرعنوان يك بار در فهرست 1390 ماهبهمنتا  1389در بازه زماني اسفند   - سازديمكنگره را برقرار 

  كتابخانه ملي و بار ديگر در فهرست نوسا مورد كاوش قرار گرفت. 

هاي ها مشخص شد كه در برخي از موارد ارتباط ميان سرعنواندر جريان فرايند گردآوري داده

                                                                                                                            
). 1373الديني ، مهدي (دانشگاه فردوسي مشهد/ مشكوه . مشهد:توصيف و آموزش زبان فارسي). 1379الديني، مهدي (مشكوه

(ويرايش سوم). مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد. / وحيديان كاميار، تقي، عمران،  .اريتشگ هظرين هاير پ: بيارسف انور زبتدس

ها (سمت). / مدرسي، انساني دانشگاهتهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم ). 1دستور زبان فارسي (). 1379غالمرضا (

فارسي ). 1384اهللا (. تهران: چاپار./ فتوحي، محمود، عباسي، حبيبدستور  –شناسي از واج تا جمله: فرهنگ زبان). 1385فاطمه (

 .. تهران: سخنعمومي: درسنامه دانشگاهي
 j/nlp/postagger/postagger_1_0.php http://mohsenhosseini.com/pr. نسخه آزمايشي تحت وب اين نرم افزار در 1

 قابل دسترس است. اين نرم افزار توسط تيمي پژوهشي در دانشگاه فردوسي مشهد طراحي شده است.
2 http://www.nosabooks.com/WebUI/Home.aspx 
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هاي فهرست بروز اين اشكال به فعاليت ورود دادهمعادل در فهرست نوسا برقرار نشده است، علت 

ها فاقد اشكال درصد آن 9/81ركورد مورد بررسي،  11233. در گردديبازمهاي موضوعي ملي سرعنوان

ركورد مورد  11233ها خطايي رخ داده است.  الزم به ذكر است كه در درصد كاوش 1/19اند و در بوده

ها درصد از آن 1/21درصد داراي شماره رده و  1/53اقد توضيحگر، ها فدرصد از سرعنوان 7/92بررسي 

 باشند.داراي يادداشت دامنه مي

هاي واژگاني به هاي موضوعي فارسي از نظر تعداد و نسبت سرعنوان.  وضعيت سرعنوان1

شوند. هاي موضوعي از نظر زباني، به دو شكل واژه يا گروه ظاهر ميهاي گروهي سرعنوانسرعنوان

هاي موضوعي فارسي درصد از سرعنوان 6/63گر آن است كه ركورد مورد بررسي نشان 11233بررسي 

ها به صورت واژه به بازنمايي موضوع درصد از سرعنوان 4/36و  اندظاهرشدهبا ساخت گروه در فهرست 

 اند.پرداخته

 ها ها از نظر مقوله دستوري واژگاني و برخي ويژگيانواع و نسبت واژه .1-1

ها و شناسايي مقوله دستوري واژگاني از اين هاي ساختاري واژهتر ويژگيبه منظور تحليل عميق

انتخاب شد. در  شناسايي مقوله واژگاني نمونه، از دو فرهنگ دهخدا  357اي تصادفي به حجم تعداد، نمونه

 45پوشاني قابل تأمل است، همزني زبان فارسي نيز استفاده شد. آن چه برچسب افزارنرمو معين و همچنين 

درصد در  45مورد بررسي، تنها  سرعنوان 357درصدي ميان سه ابزار زباني مورد بررسي است. به بياني از 

نامه دهخدا و فرهنگ پوشاني در ميان دو ابزار لغتو اين هم اندحضورداشتههر سه ابزار زباني مورد توجه، 

 درصد است.  60معين، 

اند. درصد ) بوده% 1/96ها از مقوله واژگاني اسم (سرعنوان نيترشيبمطالعه، در نمونه مورد 

رود هيچ . آن گونه كه انتظار مياندشدهگزارشدرصد نيز هم اسم و هم صفت  6/0) صفت و %4/3اندكي (

رار ها از نظر ساختمان واژه مورد بررسي قسرعنواني در مقوله قيد، حرف و فعل شناسايي نشد. همين واژه

هاي با ساختار واژه، ساختماني درصد از سرعنوان 2/62گرفتند. مشخص گرديد كه در نمونه مورد بررسي 

 –ها مشتق درصد از آن 7/20درصد مشتق و  9درصد از نظر ساختمان واژه، مركب،  1/8ساده دارند. 

 .باشنديم مركب

 357از  343ها (از سرعنوان يامالحظهقابلاز مجموعه نمونه مورد بررسي در اين بخش، تعداد 

ها از نظر جمع و مفرد بودن مورد بررسي قرار گرفتند. سرعنوان) در مقوله اسم قرار دارند. اين سرعنوان

ها، با نشانه درصد از سرعنوان 3/30هايي كه در مقوله اسم هستند، مفرد و تنها نسبت بيشتري از سرعنوان
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 .اندظاهرشدهكسر جمع و يا به صورت جمع م

 هاي موضوعي فارسي تنوع و نسبت انواع واحدهاي زباني گروه در فهرست سرعنوان .2-1

هاي موضوعي فارسي با ساختار گروهي ) از سرعنوان% 6/63( يتوجهقابلگفته شد كه  بخش 

هاي گروهي اي تصادفي از سرعنوانها انجام پذيرفت، نمونه. همانند تحليلي كه پيرامون واژهاندشدهساخته

فراواني و  1ها تعيين گرديد. جدول شماره انتخاب شد و نوع گروه هر يك از سرعنوان 368به حجم 

  دهد.هاي زباني را نشان ميدرصد انواع گروه
 

 )=368nهاي موضوعي (ن. مقوله دستوري گروهي سرعنوا1جدول شماره 

 درصد فراواني مقوله دستوري گروهي

 گروه اسمي

 15/8  58 اضافي

 59/8 220 وصفي

 4/1  15 عطفي

 7/3 27 مقيد

 0/0 0  گروه صفتي

 0/0 0  گروه قيدي

 0/0 0  دارگروه حرف اضافه

 0/0 0  گروه فعلي

 13/0 48  تركيبي از  چند گروه

 100  368  مجموع

 
هاي هاي موضوعي نمونه، فاقد ساخت گروهآن گونه كه در جدول مشخص شده است، سرعنوان

درصد) را به خود  87ساخت گروهي ( نيترشيبدار و فعلي هستند. گروه اسمي صفتي، قيدي، حرف اضافه

هاي نمونه مورد بررسي، تركيبي از چند گروه (دو و بيشتر) درصد سرعنوان 13اختصاص داده است و 

. اين در اندشدهساختهگروه اسمي  سر عنوانها نيز از چند آن است كه اين تركيب توجهقابلهستند. نكته 

هاي گروه صفتي، و گروه كنگره وجود انواع سرعنوان هاي موضوعيحالي است كه در فهرست سرعنوان

 .(Yi, Chan, 2010)دار نيز گزارش شده است حرف اضافه

 . نسبت ساختار زبان طبيعي به زبان مصنوعي 2

بندي هاي موضوعي را در دو دسته زبان طبيعي و زبان مصنوعي دستهتوان سرعنوانبه طور كلي مي

هاي مورد بررسي اي موضوعي فارسي، آن گونه كه در سرعنوانهكرد. در نظام موضوعي سرعنوان

 83/13شوند و تنها ها، زبان طبيعي محسوب ميدرصد سرعنوان 17/86شود، ركورد) مشاهده مي 11233(
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)  به واسطه داشتن تقسيم فرعي، %16/12هاي مصنوعي (ناز سرعنوا يتوجهقابلاند. تعداد درصد، مصنوعي

ها درصد از سرعنوان 7/67هاي موضوعي كنگره حدود . در فهرست سرعنواناندشدهششماردر اين گروه 

 ,Yi, Chan) اندظاهرشدهها به همراه تقسيمات فرعي درصد از سرعنوان 3/32بدون تقسيم فرعي هستند و 

2010).  
هاي وانهمارايي مصنوعي در سرعنهمارايي طبيعي به پيشهمارايي و نسبت پيش. تعيين سطح پيش3

 موضوعي فارسي 

اي كلمهها، تكدرصد از سرعنوان 4/36شود كه ركورد سرعنواني مشاهده مي 11233در بررسي 

درصد شكل غالب  1/42اي با هاي دو كلمهها تركيبي از دو كلمه و بيشترند. سرعنواندرصد از آن 6/63و 

ها و به بياني طول سرعنوان بر تعداد واژه هاي مورد مطالعه است. هر چههاي موضوعي در سرعنوانسرعنوان

اي واژه 6هاي موضوعي فارسي، ترين سرعنوانيابد. طوالنيها كاهش ميشود، تعداد سرعنوانافزوده مي

 اند.ها را به خود اختصاص دادهدرصد از سرعنوان 2/0هستند و حدود 

ها در هر سرعنوان موضوعي با هها يا تعداد متوسط واژهمارايي سرعنوانطبق تعريف، سطح پيش 

هاي پذيرد. در فهرست سرعنوانها انجام ميها در كل سرعنوانمحاسباتي مشابه تعيين ميانگين تعداد واژه

 6/12اي هاي تك كلمهاي كه سرعنوانمشابهي برقرار است به گونه باً يتقرموضوعي كنگره وضعيت 

اند. در اين درصد را به خود اختصاص داده 9/36خداد يعني ر نيترشيباي هاي دو كلمهدرصد و سرعنوان

ها سير هاي موضوعي فارسي، با  افزايش تعداد كلمات، رخداد سرعنوانمورد، همچون فهرست سرعنوان

 .(Yi, Chan, 2010)يابد نزولي مي

ت، هاي موضوعي مورد بررسي، آن چه قابل توجه اسهمارايي در سرعنواندر اين سطح از پيش

و به اين ترتيب  1همارايي مصنوعيدرصد پيش 14/20همارايي طبيعي در مقابل درصدي پيش 87/79تعداد 

 همارايي طبيعي به مصنوعي است.برابري پيش 96/3نسبت 

هاي موضوعي فارسي به لحاظ پيوند ميان هاي شبكه معنايي حاكم بر سرعنوان.  ويژگي4

 هاسرعنوان

                                                 
مقلوب، و آن دسته از ساير هاي هايي كه داراي تقسيم فرعي  هستند، سرعنوانهمارايي مصنوعي سرعنوانبه منظور تعيين پيش1 .

 اند.و شمارش شده هايي كه در گروه زبان مصنوعي قرار گرفته و بيش از يك واژه دارند، در نظر گرفته شدهاشكال سرعنوان
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 هاي موضوعي فارسي روابط معنايي سرعنوانساختار شبكه جزئي  .1-4

شبكه جزئي روابط  10109) % 99/89ركورد سرعنواني مورد بررسي، تعداد ( 11233در 

ها، فاقد هر گونه پيوندي با ساير مورد از سرعنوان 1124) %01/10شناسايي شد و تعداد ( (LRS) 1معنايي

 باشند.ها ميسرعنوان

هاي نوع رابطه در فهرست سرعنوان ترينبيشآمده است.  1همانگونه كه در جدول شماره 

 2بسته با و كمترين نوع رابطه، رابطه هم 26/2درصد و  ميانگين  82ارزي با موضوعي فارسي، رابطه هم

 باشد. مي 05/0درصد و ميانگين 

دم وجود سروكار دارد. مقدار شمار، شمار مفهومي دو بعدي است، به اين معني كه با وجود و يا ع

دهد. به اين ترتيب مشخص است كه به طور ركورد نشان مي 11233تعداد واقعي كاربرد هر رابطه را در 

ارزي وجود داشته است. درصد شمار، درصد ) رابطه هم%44/86ركورد ( 11233ركورد از  9710مثال در 

شود هاي مورد بررسي است. مشاهده مينايي سرعنوانواقعي كاربرد يك رابطه در شبكه جزئي روابط مع

ها حداقل از يك نوع رابطه معنايي برخوردارند و كمترين نوع رابطه معنايي درصد از سرعنوان  99/89كه 

 11233رابطه معنايي ميان  32374بسته است. در مجموع تعداد ها، رابطه هممورد استفاده در سرعنوان

  هاست.رابطه با ساير سرعنوان 88/2ار است و به طور متوسط هر سرعنوان، داراي  ركورد مورد مطالعه برقر
 
 هاي موضوعي فارسي مورد مطالعهگيري روابط مطرح در سرعنوان. خالصه معيارهاي اندازه1جدول

 معيارها

 نوع رابطه
 تعداد

 درصد
هاي گرايش اندازه

 مركزي
 هاي پراكندگياندازه

 شمار

درصد 

 2شمار

 
 
 

  انحراف معيار حداكثر حداقل ميانه ميانگين
 

 86/44 9710 2/080 18 0 2 2/36 82 260470 ارزيهم

  18/46 2047 1/094 49 0 0/00 0/33 11 3703 اخص

 11/87 1334  0/422 6 0 0/00 0/14 5 1584 اعم

                                                 
 هايهاي موضوعي فارسي با نشانهبسته كه به ترتيب در فهرست سرعنوانسلسله مراتبي و هم ارزي،. هر سه نوع رابطه معنايي هم1

هايي كه به صورت مستقيم ذيل يك گيرد. در اين شبكه، تمام سرعنوان، ن.ن و م. آمده اند، را در بر ميx ،xxاختصاري 

 اند.مورد توجه  -پذيرفته نشده باشند  يا شده پذيرفته كه اين از نظرصرف –اند سرعنوان آمده
سرعنوان موضوعي داراي  11233سرعنوان از  9710نمونه ركورد محاسبه شده است. به طور  11233. درصد شمار به نسبت 2

 درصد خواهد شد. 44/86ارز بوده است كه درصد آن رابطه هم
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 5/02 564 0/257 8 0 0/00 0/05 2  616 بستههم

تمام 

 روابط
32374 100 2/821 2 0 58 2/575 10109 89/99 

ها در ميان سرعنوان 2. چگونگي نسبت پيوستگي و دو مكمل آن يعني نسبت وابستگي و انسجام2-4

 هاي موضوعي فارسي فهرست سرعنوان

ها، به گيرد. اين نسبتهايي كمي مورد استفاده قرار ميها، مقياسنامهدر ارزيابي شبكه معنايي اصطالح

هاي موضوعي فارسي، در مورد اين ابزار اعتبار قبول ضمني انواع روابط معنايي در فهرست سرعنوان

 بازنمون دانش محاسبه شد.  

 ي نسبت وابستگي و انسجام . نسبت پيوستگي و دو مكمل آن يعن 2جدول شماره 

 هاي موضوعي فارسيمعيارهاي كمي ارزيابي در فهرست سرعنوان

 نسبت وابستگي نسبت انسجام نسبت پيوستگي

0/296  0/270 0/050 

  

گونه كه نمايش داده شده است بيشترين نسبت محاسبه شده، همان 2گونه كه در جدول شماره آن

هايي كه داراي يكي از تعلق يافته است. در محاسبه اين نسبت، سرعنوانرود، به نسبت پيوستگي انتظار مي

ركورد)  11233ها (در اين جا بسته باشند شمارش شده و بر تعداد سرعنوانانواع روابط سلسله مراتبي و هم

ها باشد. پس رسد كه عدد حاصل شده براي اين نسبت بيش از ساير نسبتشود، منطقي به نظر ميتقسيم مي

هاي داراي رابطه سلسله مراتبي است، قرار گرفته است و نسبت ز آن نسبت انسجام كه تحت تأثير سرعنوانا

بسته قرار دارد، كمترين ميزان را به خود اختصاص داده وابستگي، كه تنها تحت تأثير رابطه معنايي هم

 است.

                                                 
به طور جداگانه  هاي گرايش مركزي و پراكندگي، شمار و درصد آن در رديف كل روابط معنايي،. عدد مربوط به اندازه1

 ن ستون نيست.هاي باالي آمحاسبه شده است و مجموع عددهاي رديف
هاي متقابل (داراي ارتباط سلسله هاي داراي  ارجاع: نسبت پيوستگي يا ارتباط عبارت است از نسبت سرعنواننسبت پيوستگي . 1

 اندبستههايي كه داراي سرعنوان هم: عبارت است از  نسبت سرعنوان. نسبت وابستگيهابسته) به تعداد كل سرعنوانمراتبي و هم

هايي كه داراي : عبارت است از  نسبت سرعنواننسبت  انسجامها. اين نسبت، مكمل نسبت پيوستگي است. ل سرعنوانبه تعداد ك

 ,Amirhosseiniها. اين نسبت، مكمل نسبت پيوستگي است (رابطه اعم و اخص (سلسله مراتبي) هستند به تعداد كل سرعنوان

2007a) 
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 هاي موضوعي فارسي در مقايسه با كنگره. فهرست سرعنوان5

در هر دو  -درصد 7/84 -ها اي از سرعنوانكورد مورد بررسي، تعداد قابل مالحظهر 11233در 

اين انطباق  (Okhovati et al, 2009(اخوتي و ديگران فهرست موضوعي فارسي و كنگره مشترك است. 

 67/71هاي موضوعي فارسي و كنگره، رساني ميان دو فهرست سرعنوانرا در حوزه كتابداري و اطالع

) به دست آورده است.  روشن %58/59) و ليزا  (%08/32هاي موضوعي سيرز (بيش از سرعنواندرصد و 

ركورد مشترك در  9519تايي از   376اي هاي ميان اين دو ابزار به واسطه نمونهها و تفاوتساختن شباهت

 دو فهرست موضوعي انجام پذيرفت. 

معنادار ميان دو ابزار سرعنواني در سه ويژگي      گر وجود تفاوت نشان 1نتايج آزمون آماري ويلكاكسون

 )P-value= 0.003(. به كارگيري يادداشت دامنه 2،  )P-value= 0.000( . نوع زبان (طبيعي يا مصنوعي)1

گيري از ساختار زبان طبيعي و افزودن است. بهره) P-value= 0.000بندي كنگره (. ارتباط با رده3و 

فارسي بيش از فهرست كنگره است. اين در حالي است كه به واسطه ارائه  يادداشت دامنه در فهرست

بندي كنگره بندي كنگره، بيش از فهرست فارسي و ردهشماره رده، ارتباط ميان سرعنوان كنگره و رده

 برقرار شده است. 

 گره هاي موضوعي فارسي و كن. مقايسه ساختار شبكه جزئي روابط معنايي در دو فهرست سرعنوان5-1

 سازد.تفاوت رويكرد در ساخت روابط معنايي دو ابزار بازنمون دانش را منعكس مي  3جدول شماره 

 
 )=n 376. اطالعات توصيفي روابط معنايي حاكم بر سرعنوان هاي موضوعي فارسي و كنگره  (3جدول 

 گيريمعيارهاي اندازه

 نوع رابطه

 2درصد شمار شمار درصد تعداد

 كنگره فارسي كنگره فارسي كنگره فارسي كنگره فارسي

 47/20 85/37 279 321 19/1 82/7 673 949 ارزيهم

 55/32 21/54 208 81 60/6 10/9 2129 125 اخص

 85/37 12/76 321 48 15/6 4/2 548 48 اعم

 29/78 6/91 112 26 7/4 2/2 165 25 بستههم

 97/34 91/22 366 343 100 100 3515 1147 تمام روابط معنايي

 

                                                 
1 Wilcoxon 

 سرعنوان محاسبه شده است. 376با احتساب تعداد   .2
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ارز بوده است به رسد كه بيشترين تالش كتابخانه ملي ايران در ساخت رابطه همچنين به نظر مي

ارز است. اين در درصد از كل روابط معنايي تعريف شده در اين فهرست از نوع رابطه هم 7/82طوري كه 

باشد. هاي موضوعي كنگره ميندرصد، بيشترين نوع رابطه در سرعنوا 6/60حالي است كه رابطه اخص با 

دهد، عدم توازن در توجه به انواع پيوندهاي معنايي در در ستون شمار، كه كاربرد واقعي رابطه را نشان مي

شود كه رابطه هم ارز در نمونه مورد بررسي، قابل مشاهده است. با اندك دقتي در اين ستون مشخص مي

هاي موضوعي فارسي مورد استفاده ) در فهرست سرعنوان%37/85ركورد مورد بررسي ( 376مورد از  321

هايي با رابطه اخص بيش از ساير انواع روابط در فهرست كنگره قرار گرفته است و اگر چه درصد سرعنوان

ها، سازد كه كاربرد رابطه اعم در سطح سرعنوانبوده است، اما شمار روابط در اين فهرست آشكار مي

مورد از ركوردهاي مورد بررسي رخ داده است. به بياني ديگر رخداد  321و در  بيش از ساير روابط است

هاي كنگره است. ميانگين روابط معنايي به رابطه اعم بيش از ساير روابط در نمونه مورد بررسي از سرعنوان

و  33/0، در رابطه اخص 79/1و  52/2ارزي ترتيب در دو فهرست فارسي و كنگره در مورد رابطه هم

است. در كل ميانگين تعداد كل روابط  44/0و  07/0بسته و در رابطه هم 46/1و  13/0، در رابطه اعم 66/5

باشد. باالترين تعداد رابطه در فهرست كنگره به رابطه اخص مي 35/9و در كنگره  05/3در فهرست فارسي 

مورد اختصاص يافته است.  14با  ارزيمورد و باالترين تعداد رابطه در فهرست فارسي به رابطه هم 137با 

هاي موضوعي كنگره گرايي و ساخت رابطه اخص در فهرست سرعنواناين يافته نشانگر توجه به اخص

از نظر تعداد روابط  )value=0.000-P(تفاوتي معنادار و قوي  1دوسويه Tباشد. نتيجه آزمون آماري مي

 دهد.معنايي، در مورد تك تك روابط در دو ابزار مورد مطالعه نشان مي

هاي موضوعي در دو . مقايسه  نسبت پيوستگي و دو مكمل آن يعني نسبت وابستگي و انسجام سرعنوان2-5

 فهرست 

ركورد  11233هاي كمي نسبت پيوستگي، نسبت وابستگي و انسجام براي مقياس 2تر در جدول پيش

تايي  376ها به طور مجزا در نمونه اين نسبت 4سرعنواني مورد مطالعه محاسبه و گزارش شد. در جدول 

مالحظه هاي مشترك انتخاب شده از دو فهرست سرعنوان موضوعي كنگره و فارسي آمده است. سرعنوان

 جز به –پوشي هاي فارسي نمونه، با تفاوتي قابل چشمهاي محاسبه شده در سرعنوانشود كه نسبتمي

 فارسي موضوعي سرعنوان ركورد 11233 مورد در آمده دست به هاينسبت مشابه – پيوستگي نسبت

 در كنگره موضوعي هايسرعنوان وضعيت بازنمون، ابزار دو مقايسه در اما. است آمده دست به) 2 جدول(

                                                 
1 Paired T test 
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دهد. اين هاي معادل آن در فارسي نشان مياي را با سرعنوانمالحظه قابل هايتفاوت تايي، 376 نمونه

ها ناشي از تفاوت رويكرد مستندسازان كتابخانه ملي آمريكا و كتابخانه ملي ايران در گسترش تفاوت

تر در تفاوت درصد كاربرد روابط است و پيش  -بسته به ويژه روابط سلسله مراتبي و هم -روابط معنايي 

ها و به طور منطقي تفاوت معنادار در استفاده از روابط معنايي در دو )، تفاوت ميانگين3(جدول  معنايي

  گر شده است.ابزار موضوعي جلوه
 
 

  )=n 376. مقايسه نسبت پيوستگي و دو مكمل آن يعني نسبت وابستگي و انسجام در دو فهرست  (4جدول 

 هاشاخصه
سرعنوان موضوعي 

 فارسي

 نتايج آزمون نسبت كنگره سرعنوان موضوعي

 
 
 

 P-valueمقدار  Zآماره 

 0/000 15/92 0/898 0/353 نسبت پيوستگي

 0/000 16/42 0/888 0/300 نسبت انسجام

 0/000 8/19 0/292 0/063 نسبت وابستگي

  

هاي موضوعي برابر نسبت پيوستگي سرعنوان 68/2هاي موضوعي كنگره نسبت پيوستگي سرعنوان

هاي موضوعي كنگره نيز بزرگتر از ). نسبت انسجام سرعنوان335/0در مقابل  898/0( فارسي است

در مقابل  888/0هاي فارسي معادل آن است (برابر سرعنوان 96/2هاي موضوعي فارسي و سرعنوان

ت بسته در فهرست كنگره به نسبكننده كاربرد بيشتر روابط سلسله مراتبي و هم). اين واقعيت، تثبيت300/0

به وضوح مشخص است، با حذف  4طور كه در جدول هاي فارسي است. همانفهرست سرعنوان

بسته در محاسبه نسبت انسجام، اين نسبت در هر دو فهرست فارسي و كنگره هاي داراي رابطه همسرعنوان

و  300/0ه ب 335/0ها يافته است (در فارسي از تفاوت اندكي در مقايسه با نسبت پيوستگي در همان فهرست

بسته است، در كاهش يافته است). نسبت وابستگي، كه تحت تاثير رابطه هم 888/0به  898/0در كنگره از 

ها نشانگر آن است كه تعريف روابط معنايي در برابر فهرست فارسي است. يافته 63/4فهرست كنگره 

رخوردار است و تفاوتي معنادار هاي كنگره در مقايسه با فهرست فارسي از غناي بيشتري بفهرست سرعنوان

 هاي پيوستگي، انسجام و وابستگي برقرار است.هاي موضوعي فارسي و كنگره از نظر نسبتميان سرعنوان

 
 سخن پاياني
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گيري از زبان طبيعي هايي چون بهرههاي موضوعي فارسي دستورالعملدر مقدمه فهرست سرعنوان

(Soltani, Fani, Rahbari Asl, 1994) مله عدم استفاده از فرم مقلوب و به كارگيري فرم تقسيم از ج

افزودن ، (p28)1و در عين حال ارجحيت شكل عبارتي سرعنوان نسبت به تقسيم فرعي  (p28)فرعي 

و استفاده به جا از توضيحگر در  (p19, p26)يادداشت و دستورالعمل به منظور كاستن از هر گونه ابهام 

مورد اشاره قرار گرفته است. همچنين از نظر ساختمان،  (p14)اصطالحاتي كه مشترك لفظي هستند 

 -از نظر مقوله دستوري . (p28)است  اي را بهترين نوع سرعنوان دانستهواژههاي ساده و تكسرعنوان

 هاييسرعنوان انواع و شده ذكر هايمثال به توجه با اما نيامده مقدمه در دستورالعملي –واژگاني و گروهي 

شود كه مقوله واژگاني اسم و  مقوله به لحاظ شكلي در فهرست آمده است، به طور ضمني مشخص مي كه

هيچ يك از دو شكل جمع يا مفرد سرعنواني در فهرست . (p28)اند هاي اسمي مورد نظر بودهگروهي گروه

وضوعات كه الزم است جمع يا مفرد بيايند، مورد تأكيد نيست و تنها قواعد مختصري پيرامون برخي از م

توان ارجحيتي از اين باب قائل شد و  تنها بر اهميت . به اين ترتيب نمي(p29, p30)ارائه شده است 

 در كل فهرست تأكيد شده است. هاي جمع يا مفرد و به كارگيري آنيكدستي در انتخاب سرعنوان

ها فاقد درصد از سرعنوان 7/92، نشانگر آن است كه ركورد مورد بررسي 11233ها در تحليل يافته

باشند. بيشتر ها داراي يادداشت دامنه ميدرصد از آن 1/21درصد داراي شماره رده و  1/53توضيحگر، 

هاي موضوعي فارسي از نظر مقوله دستوري در مقوله گروه هاي ساخته شده در فهرست سرعنوانسرعنوان

هاي ) غالب است. در سرعنوان%87( ) و گروه اسمي%1/42اي (دو واژه هايگنجند و شكل سرعنوانمي

) است. اين %7/69) و مفرد (%2/62)، ساده (%1/96ها، اسم (اي، غالب سرعنوانواژهاي يا تككلمهتك

همارايي نيز درصد اند و از نظر پيش) هماهنگ%17/86ها بيشتر با ساختار زبان طبيعي (سرعنوان

ها، هاي حاصل شده از تحليلهمارايي مصنوعي بيشتر است. ويژگيي طبيعي به نسبت پيشهمارايپيش

هاي تعريف شده در مقدمه فهرست ها از دستورالعملگر پايبندي نسبي و مطلوب سرعنواننشان

هاي موضوعي فارسي است. در بررسي تفاوت ميان دو فهرست فارسي و كنگره، تفاوتي معنادار سرعنوان

. به كارگيري يادداشت دامنه و 2. طبيعي يا مصنوعي بودن زبان، 1و فهرست فارسي و كنگره از نظر ميان د

هاي موضوعي بندي كنگره مشاهده گرديد. همچنين مشخص شد كه فهرست سرعنوان. ارتباط با رده3

 ها بوده است.فارسي از نظر زبان، بيش از كنگره پايبند به اصل طبيعي بودن سرعنوان

                                                 
اي با تقسيم فرعي ارجحيت واژهتوان به طور قطع گفت كه فرم عبارتي هميشه بر فرم تككند كه نمي.اما در ادامه اشاره مي1

 ).p28دارد يا بالعكس (



 1393بهار و تابستان ، 1، شماره 4سال                            دانشگاه فردوسي مشهد     ، رسانينامه كتابداري و اطالعپژوهش   66

هاي فارسي در اب روابط معنايي، تعداد روابط معنايي تعريف شده در فهرست سرعنواندر ب

مقايسه با كنگره بسيار اندك است و تفاوتي معنادار ميان اين دو از نظر گسترش شبكه معنايي حاكم است. 

ابطه ارز و در كنگره، رهاي فارسي، رابطه همبيشترين روابط معنايي تعريف شده در فهرست سرعنوان

بودن، به  هاي كنگره ضمن غنيرسد كه شبكه معنايي سرعنواناخص است. به اين ترتيب چنين به نظر مي

هاي دسترسي، پيوستگي و دو مكمل آن باشد. محاسبه نسبتتر نيز ميهاي فارسي، اخصنسبت سرعنوان

ايي كه شبكه روابط معنايي دهد. از آن جيعني وابستگي و انسجام نيز تفاوتي ميان دو فهرست را نشان مي

هاي به دست آمده براي اين دو ابزار فاصله تر از فهرست فارسي است، نسبتدر كنگره از نظر تعداد، غني

 زيادي با يكديگر دارند.

هاي سرعنوان 1با مقايسه ساختار شبكه مفهومي )Okhovati et al, 2009(اخوتي و ديگران 

المللي فهرست رساني با شبكه مفهومي سه ابزار بينموضوعي فارسي در حوزه كتابداري و اطالع

نامه كتابداري و هاي موضوعي سيرز و چكيدههاي موضوعي كنگره، فهرست سرعنوانسرعنوان

از نظر روابط هاي موضوعي فارسي رساني (ليزا) نشان داد كه ساختار شبكه مفهومي در سرعنواناطالع

 رساني حاكم بر سرعنوانالزم را ندارد و شبكه مفهومي كتابداري و اطالع 2واژگاني، انسجام و پيوستگي

هاي كنگره و سيرز و رساني در سرعنوانموضوعي فارسي با شبكه مفهومي مرتبط با كتابداري و اطالع

ست كه از نظر شكلي نيز در شبكه همچنين ليزا تفاوت معناداري داشته است. وي خاطر نشان ساخته ا

شود و بر اين پايه نتيجه گرفته است كه به احتمال ريختگي مشاهده ميمفهومي اين سرعنوان، نوعي از بهم

بتوان گفت پايه نظري سرعنوان موضوعي فارسي چندان مستحكم نيست و ترسيم روابط واژگاني در آن 

نامه در بررسي دو اصطالح (Khojoui, 1993)يي  تابع الگويي منطقي و عملي نيست. از سويي خاجو

با فرايندي شبيه به تشكيل شبكه جزئي روابط و محاسبه ارزش هر يك از  SDIMو  ASMمتالوژي 

نامه بر مبناي تعداد روابط اعم و اخص آن به اين نتيجه رسيده است كه هر چه توصيفگرهاي اصطالح

تري بيشتر باشد، اصطالحات آن در موقعيت مستحكم نامهروابط متقابل بين اصطالحات يك اصطالح

                                                 
ه مفهومي با عنوان شبكه معنايي و هاست. در پژوهش حاضر اين شبكهاي معنايي و ارتباط ميان آناي از گره.منظور مجموعه1

شود كه نظام مفهومي مورد بررسي در اين پژوهش با آن اختصاصا شبكه جزئي روابط، مورد بررسي قرار گرفته است. تاكيد مي

 از شبكه مفهومي در نظر گرفته است، تفاوت دارد. (Okhovati et al, 2009چه اخوتي و ديگران (
هاي ترسيم شده است و قضاوتي بر مبناي شبكه (Okhovati et al, 2009اخوتي و ديگران (.انسجام و پيوستگي مورد نظر 2

هاي هاي كمي است كه در پژوهش حاضر و بر اساس فرمولمحاسباتي براي آن صورت نپذيرفته است لذا متفاوت از سنجه

 مشخص محاسبه شده است. 
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هاي موضوعي فارسي در اين نظام نرسد كه سرعنواخواهند بود. با توجه به اين دو مطلب، چنين به نظر مي

 موضوعي، از موقعيت چندان مستحكمي برخوردار نيستند.

وعي فارسي از نظر هاي موضشود كه اگر چه سرعنوانهاي پژوهش مشخص ميبا توجه به يافته

ساختار زباني، وضعيت به نسبت مطلوبي دارد و سعي در رعايت ضوابط مندرج در مقدمه فهرست 

ها از جمله ساخت طبيعي  داشته است، اما عدم توجه كافي به گسترش روابط معنايي، وجود سرعنوان

ت به پايگاه كتابخانه اشكاالت در تعريف اين شبكه و حتي اشكاالت حاصل شده در مرحله ورود اطالعا

فرض كند. لزوم اين نوع از بازنگري تنها با اين پيشملي ايران لزوم بازنگري در فهرست را پررنگ مي

اي ها و روند حاكم بر توسعه آن از سوي جامعه علمي و حرفهپذير است كه ساختار فعلي سرعنوانتوجيه

اي و گسترش ركت به سمت ساختار اصطالحنامهتري چون حايران پذيرفته شده باشد و تصميمات مبنايي

هاي موضوعي گوناگون با رويكردهايي چون رويكرد تحليل هاي موضوعي در حوزهمجزاي سرعنوان

 پيشنهاد شده است، مطرح نباشد. (Okhovati et al, 2009)اخوتي و ديگران حوزه، آن گونه كه در 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

   كتابنامه

 
). تحليل و مقايسه شبكه 1388خوتي، مريم؛ داورپناه، محمدرضا؛ دياني، محمدحسين؛ شعباني وركي، بختيار (ا

مفهومي حاكم بر سرعنوان موضوعي و متون فارسي كتابداري و اطالع رساني بر اساس رويكرد تحليل 

از   1389/ 2/4. بازيابي شده در 26-5) ، ص 2. (10نامه مباني تعليم و تربيت, پژوهشحوزه. 
http://jm.um.ac.ir/index.php/psychology/article/view/1594 

). تحليل ساختاري توصيفگرهاي فارسي پايگاه هاي اطالعاتي پژوهشگاه 1385آخوندي، شكوفه، حري، عباس (

 .62- 37)، ص 45(40، كتابداري اطالعات و مدارك علمي ايران. 



 1393بهار و تابستان ، 1، شماره 4سال                            دانشگاه فردوسي مشهد     ، رسانينامه كتابداري و اطالعپژوهش   68
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فصلنامه هاي فارسي. ). بررسي ميزان سازگاري موضوع ها و عنوان ها در كتاب 1370بزرگي، اشرف السادات (

 .145-114)، ص 4- 1(2، كتاب

). بررسي ميزان قوت و ضعف روابط سلسله مراتبي در اصطالحنامه با نگرشي بر دو 1372خاجويي، فائزه (

 .33-22)، ص 3و2(3، پيام كتابخانه. SDIMو  ASMاصطالحنامه متالوژي 

هاي اطالعاتي ساختار اصطالحنامه هاي پايگاه ) مقايسه1386خاني، صديقه؛ علي بيك، محمدرضا و حقاني، حميد (

Pubmed  وEmbase  با استاندارد اصطالحنامه نويسي سازمان ملي استانداردهاي اطالعاتي آمريكا و

 .32 - 27)، ص 27(10، مديريت سالمتبررسي شيوه هاي نمايه سازي دو پايگاه. 

لي و محتوايي سرعنوان هاي همراه با تقسيم فرعي ) بررسي ميزان قانون مندي و يكدستي شك1388زهادي، فيروزان (

[موضوع] و اسالم در بانك مستند سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه ملي، در گر اسالم، يا تركيب يا توضيح

كتابداري و اطالع مقايسه با سرعنوان هاي مشابه در بانك مستند موضوعي كتابخانه كنگره آمريكا. 

از ،1/4/91درشدهبازيابي.(12) 4 .رساني
http://www.aqlibrary.org/index.php?module=TWArticles&file=index&func

=view_pubarticles&did=743&pid=10 

 . تهران: آگاه.هاي تحليق در علوم رفتاريروش). 1377سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازي، الهه (

. تهران: )3هاي موضوعي فارسي (ويرايشسرعنوان. )1381سلطاني، پوري؛ فاني، كامران؛ رهبري اصل، مهناز (

 سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران.

پيوست  - هاي موضوعي فارسي ويراست سوم سرعنوان). 1382سلطاني، پوري؛ فاني، كامران؛ زهادي، فيروزان (

 .  تهران: سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران.يك
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.  پيوست دو -هاي موضوعي فارسي ويراست سوم سرعنوان). 1385، پوري؛ فاني، كامران؛ زهادي، فيروزان (سلطاني

 تهران: سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران.

. تهران: )2هاي موضوعي فارسي (ويرايشسرعنوان). 1373سلطاني، پوري؛ فاني، كامران؛ مهناز رهبري اصل (

 د و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران.سازمان اسنا

هاي ها، براساس مالكساختمان واژه و مقوله دستوري: تشخيص مقوله دستوري واژه). 1388طباطبايي، عالءالدين (

 . تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.صرفي

). بررسي تطبيقي ساختار و روابط ميان اصطالحات علم كتابداري و اطالع رساني در سه 1380طبيب، مهديس (

 .95 -82)، ص 3(12، فصلنامه كتاباصطالحنامه يونسكو، اريك و اسيس. 

مشهد: زاده، مترجم). . (خسرو غالمعليشناسي و زبان: بررسي مفاهيم بنيادي زبانشناسيزبان). 1371فالك، جوليا (

 )1978آستان قدس رضوي، معاونت فرهنگي. (نشر اثر اصلي 

). بررسي ميزان همخواني سرعنوان هاي موضوعي فارسي با كليد واژه 1386شعله (اهللا ؛ ارسطوپور، فتاحي، رحمت

هاي عنوان و فهرست مندرجات كتابهاي فارسي در حوزه هاي علوم انساني، علوم اجتماعي، علوم كاربردي 

،از 2/1/88. بازيابي شده در 39- 27)، ص 39(10، كتابداري و اطالع رسانيم محض. و علو
http://www.aqlibrary.org/index.php?module=TWArticles&file=index&func

=view_pubarticles&did=153&pid=10 
 . تهران: سخن.فارسي عمومي: درسنامه دانشگاهي). 1384اهللا (فتوحي، محمود، عباسي، حبيب

 استانداردهاي با فارسي هاياصطالحنامه ارزيابي).  1381كازراني، مريم؛ اسدي گرگاني، فاطمه؛ رهادوست، فاطمه (

  .92- 89، ص 62، كتاب ماه كليات .اطالعات بازيابي و ذخيره در وري بهره يسو به گامي: ايزو

 ).1962تهران: قصه (تاريخ نشر اثر اصلي  (عباس طاهري، مترجم).هاي علمي. ساختار انقالب). 1383كوهن، تامس (

 ر.. تهران: چاپادستور  –شناسي از واج تا جمله: فرهنگ زبان). 1385مدرسي، فاطمه (

). بررسي روابط ميان اصطالحات مشترك در اصطالحنامه فرهنگي فارسي: اصفا و 1384( ميرزابيگي، مهديه

 .246-233)، ص 43(39، دفتر كتابدارياصطالحنامه بين المللي توسعه فرهنگي يونسكو. 

جديد با رويكردي بر ). بررسي تأثيرپذيري اصطالحنامه از ورود اصطالحات 1385ميرزابيگي، مهديه؛ حري، عباس (

  146- 125)، ص 45( 40 . دفتركتابدارياصطالحنامه اريك
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