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 مقدمه

و جریان نامحدود  برای دسترسی به اطالعات در اختیار دارد بشر ی کهعدم توازن میان زمان محدوددر عصر کنونی، 

سازی آثار اهمیتی دوچندان سازماندهی از جمله نمایه هایروشاطالعات و  و بازیابی ازماندهیسسبب شده است اطالعات، 

یی در وقت و سهولت در بازیابی جوصرفه منظوربهی تالش بشر در پیکی از همان ابزارهایی است که  هاهینما درواقع. بیابد

طوری که هر زمان به به .وزه بازیابی اطالعاتی تبدیل گرددسازی به یک فرایند مهم در حاطالعات پدید آمد و سبب شد نمایه

 .(Shah, 2016) شودبرجسته میسازی نیز نیاز به نمایه ،ند، سازمان یافته، قابل بازیابی و قابل استفاده نیاز استماطالعات نظام

و  متون یمحتوا انیم یارتباط یهاهمان پل هادواژهیکل درواقع. دهندیمها تشکیل سازی را کلیدواژهاساس و بنیان نمایه و نمایه

ی ارتباطی در بدن هانورونهمان نقشی که  گریدیعبارتبه. ندینمایکاربران فراهم م یرا برا یسهولت دسترس که کاربران هستند
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ها متصور برای کلیدواژه توانیمدارند را نیز  هارندهیگی عصبی، حسی و حرکتی به هاامیپازجمله  هاامیپواع انسان برای انتقال ان

های واژه افرادی که از طریق عنوان نخستینموظفند به نویسندگانهای نگارش مجالت، براساس دستورالعملاز این رو  شد.

هایی را برای درج در انتهای چکیده اثر خود انتخاب کنند. با توجه به اینکه واژهکلیدکنند گذاری میرچسبیک اثر را ب ،اینمایه

هایی از مقاله دهند، الزم است از بخشرا در قالب مینیاتوری انتقال می نهفته در یک متن ها ابزاری هستند که اطالعاتکلیدواژه

عنوان شود، براساس آنچه که در ادامه ذکر می. اندصویر کشیدهسیار ساده و فشرده به ترا در قالبی ب اثرانتخاب شوند که محتوای 

 هستند که از چنین مشخصاتی برخوردارند. عنصری و چکیده اثر همان دو

توسط متون  یدر زمان جستجوعنوان است که عنوان مهمترین عنصر هر مقاله علمی و یادآور اصلی موضوعات مقاله است. 

که  ایصدها مقاله در میان ،همچنین .(Soler, 2007) شودیقضاوت ربط استفاده م یعات برااطال یبه عنوان منبع اصل انکاربر

مقاله  یابیدر بازار یمهم عنوان نقش ،کنندمی رقابت یکدیگر ه شدن باخواندبر سر و  شودمیمنتشر  یدر هر رشته علم سال در هر

کند. اکثر میبه موضوع اگر عنوان برجسته شود، بهترین خدمت را  ،لذا .(Jamali & Nikzad, 2011)کند ایفا می

نشان  توجه وچیزی است که به آن عالقه  یناولعنوان  در این راه خوانندگان در جستجوی راهنماهای موضوعی هستند و

. اندآموختهندگان این مطلب را کنتواند ابزاری کلیدی در تعیین اطالعات برای بازیابی باشد و استفادهدهند. عنوان خوب میمی

گیری و کنندگان برای تصمیمشود که بیانگر محتوا هستند و اغلب استفادههایی تشکیل میهای خوب از واژهقسمت عمده عنوان

مهمی کلیدهای  مقاالت های فرعیو عنوان هاعنوانبه طور کلی، متکی خواهند بود.  آن اثر عنوانمقاله بهیک تعیین نیاز خود به 

هدف عنوان رساندن نوعی درک و فهم از موضوع اصلی مقاله به  .دهندبه دست می آن مقاالت محتوای موضوعی دانستن برای

 . (1091)کلیولند، خواننده بالقوه است 

آخرین بخشی است که توسط  معموالچکیده  است. یک اثر از عناصر اصلی متن یمختصر شرحچکیده  گر،ید از طرف

بنابراین باید یک  ؛شودآید و توسط سردبیران و داوران مطالعه میشود اما نخستین بخشی است که در مقاله میشته مینویسنده نگا

باید در عین مختصر و مفید بودن جامع باشد. چکیده به طور  ،تحقیق انجام شده فراهم کند. عالوه بر آن متن و تصویر کلی از

کند ترین شکل بیان میرا در خالصه هایج و یافتهها، نتااهداف، روش ینه،از جمله زم یک اثر را یقاتیتحق یهاتمام جنبهکلی 

(Dewan & Gupta, 2016). ها مواد یدهچکتوانند نشانگرهای اصلی محتوای موضوعی باشند. در این های خوب مییدهچک

ها به مقدار زیادی های خوب اکثر واژهیدهچکشود. در دی مقاله پرداخته میشود و به موضوعات کلیای کنار گذاشته مییهحاش

 (1091)کلیولند، . دهندمحتوای موضوعی را ارائه می

ی نگاشته شوند حاوی اصطالحاتی غنی از موضوعات اصلی و مهم متن هستند درستبهها یدهچکعناوین و  درصورتیکه بنابراین

ای عنوان و چکیده چگونه بر بازیابی اطالعات های نمایهواژهسازی اثر استفاده کرد، اما استفاده از برای نمایهتوان میها که از آن

 ند:کنمیبندی رتبهی جستجو مدارک بازیابی شده را بر اساس دو ویژگی مهم افزارهانرم گذارد؟یماثر 

باشد،  «ایران»در مورد  منابعیکتابخانه به دنبال  یک کاربری دروقتی مثال  که به طور طورهمانالف( محل درج کلیدواژه: 

یعنی به  ؛دهدهمین کار را انجام می دقیقا  موتور کاوش نیز  ،گرددیمهایی با این عنوان کتابدار در نخستین گام به دنبال کتاب

به این صفحات یا مدارک  .شده باشددرج مورد نظر گردد که در بخش عنوان آنها واژهدنبال صفحات وبی یا مدارکی می

کند. در گام بعدی، موتور کاوش صفحاتی بندی میین منابع بازیابی شده رتبهترمرتبطعنوان ها را بهدهد و آناولویت بیشتری می

باشد. بدیهی است درج کلیدواژه  ذکرشدهعنوان( ترین مکان نسبت بهیکنزدیابد که در آن کلیدواژه در چند بند اول )در را می

 .(1091)منتظر، جحیت است ی ابتدایی صفحه ازنظر موتور کاوش دارای اربندها در
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تکرار  دفعاتکننده در سنجش میزان مرتبط بودن مدرک بازیابی شده، یینتعتکرار )بسامد(: یکی دیگر از عوامل  دفعاتب( 

های ها را نسبت به سایر واژهکلیدواژه یا عبارت مورد جستجو در آن مدرک است. اغلب موتورهای کاوش میزان تکرر کلیدواژه

عنوان واژگان دارای ربط و تناسب بیشتر برخوردار باشند بهسنجند و واژگانی را که از بسامد بیشتری یمحات وب موجود در صف

 .(1091)منتظر، کنند معرفی می

ا به وسیله جستجوی اساس نیزاطالعاتی علمی معتبر های پایگاهبازیابی مقاالت  ، مشابه با آنچه در باال ذکر شد،همچنین

  .(Ferreira, Locali, Lapin & Hochman, 2011)شود میکه در عنوان و چکیده قرار دارند انجام هایی کلیدواژه

ه . بسازی باید به آنها توجه نمودمهمی هستند که هنگام نمایه هایبخشاز های آثار یدهچکعناوین و  ،شودچنانچه مالحظه می

شود بسامد واژگان باالتر رود و به این طریق سبب می های کلیدیواژهها در بخش های موجود در این بخشتکرار واژه ،عالوه

 .(1091)منتظر، دند گرسبب بازیابی می
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