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چکیده 
هدف از اين مقاله که با روش اسنادی به انجام رسیده ،ارائه سیاههای از معیارهای ارزيابي نمايههاای تخصصاي الکترونیکاي
است .به اين منظور ،متون چاپي و الکترونیکي که به ارزيابي نمايهها پرداختهاند مورد مطالعاه قارار گرفتاهاناد و معیارهاايي کاه
بهصور پراکنده در متون گوناگون در خصوص ارزيابي نمايهها وجود دارد شناسايي و گاردآوری شاد .عاالوه بار ايان ،برخاي از
معیارها به طور مستقیم از طريق مراجعه و بررسي نمايهها شناسايي شد .به اين ترتیب ،بر اساس اينکه معیارهاا کادامین ابعااد و
قابلیتهای نمايهها را مورد توجه قرار ميدهند ،تمامي آنها در هشات طبقا کلاي طبقاهبنادی شادند و در نهايات ،سایاههای از
معیارهای ارزيابي نمايههای تخصصي الکترونیکي ارائه شد.
کلیدواژهها :نمايههای تخصصي ،ارزيابي ،معیارهای ارزيابي.


* مسئول مکاتباتrahju7@gmail.com :
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حوزههايي نظیر شیمي ،فیزيک ،مهندسي ،هنار ،معمااری و
نظاير آن پا به عرص وجود گذاشت تاا کااربران بتوانناد باا
استفاده از آنها به انواع گوناگون مناابع مارتبط باا موضاوع
مورد عالق خود دسترسي پیدا کنند [.]2
از سويي ديگار ،نماياه باه عناوان يکاي از مهامتارين
ابزارهای تحلیل اطالعا  ،در تحلیل مدارک علماي نیاز از
سهم عمده ای برخوردار است .بنابراين ،ايجااد ايان ابازار و
کنترل کیفیت دائمي آن برای هر نظام اطالعرساني الزاماي
است .اطالع از وجود مدارک علمي در زمینههای موضاوعي
گوناگون و آگاهي از محتوای اطالعاتي آنها ،يکي از عوامل
مهاام توسااع پااژوهش بااه شاامار ماايرود و اياان مهاام بااا
بهکارگیری نمايهها امکانپذير است [.]3
عالوه بر اين ،نباياد از کاارکرد نماياه هاا در خصاوص
اطالعاتي که از تکراری نبودن پژوهشهای در دست انجام،
آگاهي از حد و مرزهای دانش بارای انجاام پاژوهشهاای
جديد و استفاده از کارهای گذشتگان در تحقیقهای جدياد
برعهده دارند غافل شد .از طرفاي ،باا اساتفاده از نماياههاا
ميتوان به تبیین روابط علمي و ترسیم نقشاه هاای علماي
پرداخت .مجلهها و نشريهها نیز به عنوان مهمتارين مناابع
اطالعاتي که آخرين دستاوردهای حوزههای گوناگون دانش
بشری را عرضاه مايکنناد ،هماواره از نماياهساازی بارای
سازماندهي محتوای اطالعاتي خود بهره ميجويند .با توجاه
به اهمیت نمايهها ،شناسايي معیارها و شاخصهايي کاه باه
وسیل آنها بتوان به ارزيابي نمايه های تخصصي پرداخت ،از
اهمیت بسیاری برخوردار است .با توجه به اهمیات ارزياابي
نمايههای تخصصي ،در اين مقاله سعي ميشود تاا پاس از
پرداختن به مفهوم نمايه ،متاون مارتبط باا حاوزۀ ارزياابي
نمايهها مورد قرار گیرد و سپس سیاه وارساي مرباوط باه
معیارهای ارزيابي نمايههای تخصصي ارائه شود.

 .1مقدمه

نمايهنامههای تخصصي يا موضاوعي کاه در برخاي از
متون از آن به عنوان نمايههای تخصصي نیز ياد مايشاود،
جزء مهمترين منابع مرجع تخصصياند .با وجود اينکه ايان
گروه از منابع در مباحث علم اطالعاا و داناششناساي از
سابقهای ديرينه برخوردارند ،اما با گذشت زمان هایهگااه از
میزان اعتباار آنهاا کاساته نشاده اساات .در عااوض ،بااا
افازايش شامار پژوهشهای علمي و دانشگاهي ،گساترش
دانااش بشااری و همچنااین مجهااز شاادن نمايااهنامااههااا و
چکیدهنامهها باه امکانا و قابلیتهايي کاه فنااوریهاای
اطالعاتي و ارتباطاتي نوين در اختیارشاان قارار داده اسات،
حتي موجبا توسعه بیشتر آنها نیز فراهم آمده و باعث شده
تااا روزبااهروز انتظارهااای بیشااتری از آنهااا مطاارح شااود.
هایهگااه و حتي در دوران چاپي نیز اهمیت نمايهنامههاای
تخصصي برای متخصصان موضاوعي پوشایده نباوده ،اماا
بايد اعتراف کرد به ويژه از زماني که اين مناابع باهصاور
پايگاههای الکترونیکي پیوسته و از طرياق اينترنات عرضاه
ميشوند ،قابلیتهايشان افزايش يافته و انتظارهای بیشتری
را برای شاناخت بهتار و ماؤ رتر آنهاا در نازد گاروههاای
وسیعتری از کاربران ايجاد کرده است .هماکنون بیش از هر
زمان ديگر و در سطحي بسایار عمیقتر از قبل ،وابستگي و
نیاز به اين منابع وجاود دارد .باا ايان حاال ،باياد پاذيرفت
آنطااوری کااه انتظااار مااايرود ،باااه نماياااهناماااههاااای
تخصصاي بینالمللي پرداخته نشده است و ايان مناابع باه
لحاظ محتوايي ،مورد موشکافي و مطالعه عمیاق و دقیااق
قارار نگرفتهاند [ .]1
نمايهها برای سالیان متمادی بهمنظور کمک به کاربران
برای مکانيابي سريع اطالعا مورد نیاز ،مورد استفاده قرار
گرفته است .در اين میاان ،ساادهتارين مفهاوم نماياه ،باه
نمايههای پايان کتاب بازميگردد که باهمنظاور بااز کاردن
محتوای کتابها ارائه ميشد .اما باا رشاد تولیاد اطالعاا
علمي ،الزم بود نمايههای مرتبط با موضوعهای خاص کاه
مجموعهای از نشريهها يا سااير مناابع تخصصاي را تحات
پوشش قرار دهد و به باز کردن آنها کمک کناد باه عناوان
يااک ضاارور مطاارح شااد و در پااي آن ،نمايااههااايي در

 .2مفهوم نمايه
نمايه ،معادل واژه  Indexدر زبان انگلیسي است کاه از
واژه التیني  Indicبه معني «داللاتکاردن» گرفتاه شاده
است .معادل فارسي آن «فهرست» اسات کاه گوياا از واژه
پهلوی «پهرست» آمده و فهرست هم ،معرب آن اسات []4
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با توجه به تعريفهای ارائهشده ،ميتوان اذعاان داشات
که :نمايه وسیلهای است برای هدايت نظاممند کاربر به يک
متن ،محتوا ،مجموعه ای از مدارک و يا هرگوناه اطالعاا
بت و ضبطشدهای که به شکل خاصي (به طور معمول بار
حسب نظم الفبايي) مرتب شده است و موقعیت و محل هار
مطلب وارده در بازيابي اطالعا را باا اساتفاده از شایوهای
خاص و نظام ارجاعي مشخصي نشان ماي دهاد .منظاور از
تهیه نمايه ،سازمان دادن اطالعا به قصد بازيابي ساريع و
آسان است.

و نیااز ،نمايااه از مصاادرنمااودن بااه معنااای نشاااندادن و
راهنماييکردن ،مشتق شده است [.]5
به اعتقاد «بونیورا» ،1نمايه طرحي است کاه نماياهسااز
برای نمايش اطالعا و مقصود نويسنده متن پديد ميآورد.
نمايه ابزاری برای دسترسي بهتار باه اطالعاا و تحلیلاي
موضوعي و نظاميافته بهصور الفبايي است که بار اسااس
موضوع مرتب شده است .در حقیقت ،نمايه اطالعا موجود
در مدرک را با بیارون کشایدن آنچاه کاه درون آن اسات،
دوباره سازماندهي ميکند [.]6
از نظر «داتا» و «سینها» ،2نمايه مهمترين ابزار در نظام
بازيابي اطالعا به شمار ميرود و راهنمايي فشارده بارای
اطالعاتي است که در مدرک ،کتاب يا مجموعه وجاود دارد.
به عبار ديگر ،نماياه پال ارتبااطي میاان محتاوای منباع
اطالعا و کاربر است [.]7
3
همین طور ،از نظر «گینگرند» نماياه راهنماايي بارای
مدرک ،يا تعدادی از مادارک موجاود در پايگااه اطالعااتي
است که بهمنظور آشکارساختن ماهیت آنها ساخته ميشاود
[.]8
حااری ( )1362نمايااه اسااتنادی را ساایاه منظمااي از
مقالههای استنادکننده تعريف ميکند که همراه هار ياک از
آنها سیاههای از مقاله هاای استنادشاده آماده باشاد .مقالاه
5
استنادکننده را متن 4و مقاله مورد استناد را مثخذ ياا ساند
مينامند [.]9
به طور کلي در تعريف نمايه ميتوان به ويژگيهای زير
اشاره کرد [.]3
 .1راهنمايي برای نامها ،مکاانهاا ،مفااهیم و اقاالم
موجود در يک مدرک يا مجموعه مدارک است؛
 .2مدخل های موجود در آن بر اسااس نظام خاصاي
(اغلب الفبايي) مرتب شده است؛
 .3باارای نمااايش مکااان مفاااهیم و اقااالم ،دارای
ارجاعا است.

 .3چااارچوب معیارهاااي ارزيااابی نمايااههاااي
تخصصی از ديدگاه صاحبنظران
طي صد سال گذشته ،بیشتر نمايههای موضاوعي فقاط
به صور فهرستي از واژهها ،بدون تقسیمهای فرعي ياا باا
تقسیمهای فرعي ،دارای ساختار سلسلهمراتبي ساده ،شاامل
دو يا سه سطح و به طور معمول بهصاور الفباايي تنظایم
مي شدند .در اين مد با وجود آنکه بسیاری از پژوهشگران
و صاحبنظران ،وجود نمايه در مدارک را مغتنم ميدانساتند
و عالوه بار آن از نماياه باه عناوان نیاازی اساساي بارای
جست وجوی متون و ديگر مجموعاه هاا يااد مايشاد ،اماا
حرکتي جمعي برای کسب اطمینان از تهیاه نماياههاای باا
کیفیت باال صور نميگرفت .در کنار هماین ضارور هاا،
کیفیت نمايه ها به ندر از طرف ناشران يا استفادهکنندگان
مورد بحث قرار ميگرفت و بسیاری از آنها ،کار نمايهساازی
متااون را توسااط هاار کااس ،از جملااه کارمناادان اداری
غیرمتخصص و غیرماهر باه انجاام مايرسااندند .باه ايان
ترتیب ،تا سالها برای ارزيابي میزان فايدۀ نمايهها نیز معیار
مشخص و منسجمي وجود نداشت فقط در سالهای اخیار،
دانشمندان علوم اطالعا  ،تادوين چناین معیارهاايي را در
دستور کار خود قرار دادند [.]5
هماکنون اغلب صاحب نظران بر اين باورناد کاه نماياه
بايد کامل و به اندازه کافي تخصصي باشد .همچناین باياد
بتواند کاربر را از همه جنبههای ياک موضاوع خااص آگااه
کند .نکته ای که پیش از ارزيابي نمايه بايد مورد توجه قارار
گیرد ،ايجاد معیارهايي بر اسااس نیازهاای کااربران اسات.
هدف نمايه کمک به کاربر در يافتن اطالعا باا توجاه باه
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بستگي دارد .رهنمودهاايي بارای مشاخصکاردن کیفیات
مجلهها وجود دارد ،اما بايد اذعاان داشات کاه در مجماوع،
تعیین کیفیت ياک مجلاه دشاوار اسات .باه ايان منظاور،
ايندکس مديکوس دارای يک کمیته انتخاب است که پیش
از نمايهسازی نشريهها ،به ارزيابي و گزينش آن ميپاردازد.
اين کمیته متشکل از کارمندان کتابخانه ،کتابداران پزشاکي
و متخصصان موضوعي است .اين کمیتاه ،ابتادا معیارهاای
مشخص و کاربردی بارای انتخااب نشاريه هاا را تعیاین و
سپس منابعي که با اين معیارها همخواني دارد را شناساايي
و گردآوری مي کند و در نهايت ضمن ارزيابي نظاممند ايان
عنوانها ،به باز ارزيابي دورهای آنها ميپردازد [.]10
«کلولند» و «کلولند» نمايه را در سه سطح قابل ارزيابي
دانستهاند [:]11
 .1فني3؛
 .2معنايي4؛
 .3میزان کارايي.5

محدوديت وقت ،هزينه و تالشهای فردی اوست .بنابراين،
الزم است اطالعا بازيابي شده تا حد ممکن با نیازهای او
مرتبط باشد و اين همان نقط عطفي است که در خصاوص
ارزيابي نمايه ها وجود دارد .بار اسااس ايان ،اگار نماياهای
موجب بازيابي اطالعا مناسب نشود ،کل نظام اطالعااتي
با شکست مواجه خواهد شد .بنابراين ،ارزياابي نماياههاا در
تمامي سطوح يک ضرور به شمار ميرود .از جمله عوامل
مهم دخیل در تهی ياک نماياه خاوب کاه باياد در تعیاین
معیارهای ارزيابي آن نیز مورد توجه قرار گیرد ميتاوان باه
مااواردی همچااون صااحت ،کاماالبااودن ماادخلهااا و
انعطاف پذيری آن بر اساس پويايي زبان اشاره کرد .به ايان
ترتیب ،ميتوان انتظار داشت که يک نمايه خوب به سهولت
خوانده شود ،مطالب آن به تفصیل بیان شده باشد ،از ديدگاه
کاربر متث ر باشد و دارای مدخلهای چندگانهای برای ياک
موضاوع باشااد .همچنااین ،در ارزيااابي نماياههااا ماايتااوان
بهصور عیني کمّیتگاذاری کارد؛ اماا بارای تکمیال آن،
ارزيابي ذهني نیز الزم است .به عنوان نمونه يکي از عوامل
مورد توجه در ارزيابي نمايه ،طول کلیدواژگان آن است کاه
بايد با طول متن متناسب باشد .تااکنون هایه معیاار کمّاي
استانداردی در اين خصوص ارائه نشده است ،اما باهصاور
ذهني و با توجه به ماهیت موضوع ،عمق بحث و تماايال
کاربر ،ميتوان آن را مورد توجه قرار داد [.]3
از آنجايي که هدف ذاتي هر نمايهای ،نمايه سازی منابع
اطالعاتي با کیفیت باالست ،بنابراين تولیادکننادگان نماياه
بايد از بین منابع اطالعاتي منتشر شده ،دست به انتخااب و
گزينش بزنند .در اين خصوص ،ترلسون 1اظهار ميدارد کاه
معیار اصلي برای انتخاب مجال در اينادکس ماديکوس،2
کیفیت است .سیاست اينادکس ماديکوس در نماياهکاردن
مناابع ،نمايااهکااردن مقالااههاای ارزشاامند بااه جااای همااه
مقالههای مهم است .هدف اين نمايه ،پوششدادن بهتارين
مجلهها در همه رشته های موضوعي مرتبط است ،اما درصد
مجال نمايه شده در يک موضوع باه کیفیات هار مجلاه
بساتگي دارد .پوشاش زبااني و منطقاهای نیاز باه کیفیات

از نظر آنها ،اين سطوح به يکديگر وابستهاند .آنها بر اين
باورند که در سطح فني ،نمايه باياد دارای زباان مناساب و
شکل قابل درک باشد و به سادگي بتوان از آن استفاده کرد؛
در سطح معنايي ،واژهها بايد معااني را بادون ابهاام منتقال
کنند؛ و در سطح سوم ،نمايه باياد اطالعاا مارتبط را باه
درستي شناسايي کند و در بازيابي اطالعا مؤ ر باشد.
آزگالدوف 6نیز معیارهايي را برای تعیین کیفیت نمايهها
شناسايي کرده است ،که عبار اند از [:]12
بسندگی :7تعداد زيادی از ويژگيها از جمله دامنه پوششي،
خصوصیا واژگان مورد استفاده در نماياهساازی و عوامال
نمايهای مانند جامعنگری و انسجام را دربرميگیرد؛
شمول :8اصوالً به تنوع کاوشهايي که ميتوان انجاام داد،
اشاره دارد؛
کارپژوهی :1به سهولت استفاده اشاره ميکند؛
3. Technical
4. Semantic
5. Effectiveness
6. Azgaldov
7. Adequacy
8. Generality

1. Truelson
2. Index Medicus
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روزآمدی :2میزان روزآمدبودن يک ابزار را در نظر دارد؛

معیارها به عنوان بخشي از معیارهاای ارزياابي نماياههاای
تخصصي نیز مورد استفاده قرار ميگیرد .بر اساس اين ،يک
نماي تخصصي با کیفیت ،از اين رويکارد کاه ياک پايگااه
اطالعاتي کتابشناختي است بايد دارای ويژگيهای مارتبط
با ابعاد زير باشد]14[ :
 به لحاظ گزینه هتای برونتداد :نماايش ،چااپ،
ذخیااره ،پساات الکترونیکااي ،کاربرپسااندبااودن و
تحويل مدرک؛
 به لحاظ محیط رابط جستوجو :باا  ،تفااو
میان ويرايشهای (غیرشابکهای ،شابکه محلاي،
وب و غیره) ،محیط رابط کاربرپسند مبتني بر نیاز
کاربر ،دسترسي يکپارچه /هماهنگ باا اساتاندارد
 Z3950و صفحههای کمکي؛
 به لحاظ گزینه های جستت وجتو :عملگرهاای
بولي و همجواری ،جست وجاوی فیلادی خااص،
اصطالحنامه /فهرست موضاوعي ،جساتوجاوی
جنبااي ،محاادودکااردن ،ذخیاارهسااازی /ترکیااب
جست وجوها ،روش هاای گونااگون جسات وجاو،
جست وجوی چند پايگاه اطالعاتي ،جست وجاوی
سالهای مختلف و جستوجوی سیستم کمکي؛
 به لحاظ محتوا :دسترسي به فايالهاای گذشاته
متن کامل ،فرمت پيدیاف ،گرافیک /تصويرها و
رايجبودن /روزآمدی؛

هزینه :که به قیمت هر نمايه اشاره دارد.
او به درستي اشاره ميکناد کاه« :اگار عامال ساهولت
(يعني روزآمدی و کارپژوهي) نماياههاا پاايین باشاد ،حتاي
کارآمدترين نمايههای چاپي نیاز در مواجاه باا بهارهگیاران
مشکل خواهند داشات .بار عکاس آن نیاز صاادق اسات و
نمايه ای که برای استفاده ،ساده و راحت طراحي شده باشاد،
حتي اگر کارايي بازيابي آن نیز بسیار باال نباشاد ،محبوبیات
زيادی کسب خواهد کرد».
در کنار نکتههايي که تاکنون ذکر شاد ،برخاي ديگار از
صاحبنظران نظیر «لنکستر» بر اين باورند که به طور کلي،
نمايههايي که چکیدهها را نیز دربردارند بر نماياههاايي کاه
فاقد چکیدهاند اولويت دارند ،زيرا اين نوع نماياههاا در ايان
خصوص که يک مدرک خاص چقدر ميتواناد مفیاد باشاد،
اطالعا بیشتری را در اختیار کاربر قارار ماي دهاد .وجاود
چکیده به ويژه در مواردی که مادارک باه دشاواری يافات
مي شود يا مدارکي که به زباني ناآشنا بارای کاوشاگر ارائاه
شده است ،بسیار ارزشمند است .باا وجاود ايان ،چکیادههاا
همیشه ضروری نیستند .باه عناوان مثاال اغلاب ،ترکیاب
عنوان يک مادرک باا سارعنوانهاای اصالي موضاوعي و
تقسیمهای فرعاي کاه باه طاور معماول در زيار آن ارائاه
ميشود ،برای نشان دادن ربط بالقوه آن مدرک باا نیازهاای
اطالعاتي کاربر کفايت ميکند .در عین حال ،باياد پاذيرفت
نمايههايي که فقط به واژگان عناوان وابساتهاناد ،امکاناا
محدودتری را برای بازيابي فراهم ميآورند [.]13
از سويي ديگار ،از آنجاايي کاه نماياههاای تخصصاي
الکترونیکي ،به نوعي يک پايگاه اطالعااتي کتاابشاناختي
نیاز محسااوب ماايشااوند ،ضااروری اساات تااا بااا برخااي از
معیارهای ارزيابي آن پايگاه ها نیز مطابقت داشاته باشاد .در
همین زمینه ،آلیسون 3با توجه به ويژگيهاای پايگااههاای
اطالعاااتي کتااابشااناختي ،معیارهااايي را باارای انتخاااب
پايگاههای اطالعاتي کتابشاناختي معرفاي مايکناد .ايان



بتته لحتتاظ مستتاير محلتتی ختتا

کتابخانتته:

برقااراری ارتباااط بااا مجموعااههااای داخلااي،
محدوديت های امانات باین کتابخاناه ای ،اعتباار
(فقط در مورد دسترساي از راه دور) ،برناماههاای
کاربردی و آماده ،و ساعا راهنمايي و پشتیباني.
گريسمور ،)2012( 4سه پايگااه پروکوئسات ،5ارياک 6و
گوگل اسکالر 7را بر اساس سه معیار «کیفیت»« ،ربتط» و
«قابلیت دسترسی به اطالعات» مورد مقايساه و ارزياابي
قرار داد [.]15
4. Grismore
5. ProQuest
6. Eric
7. Google Scholar

1. Ergonomocity
2. Currency
3. Allison
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دارد را ميتوان با راهبردهای جساتوجاو بازياابي
کرد؟
 .3پیشبینی پذیری :با استفاده از اطالعاا موجاود
در پايگاه اطالعاتي ،يک بهره گیر چقدر مايتواناد
درباره مناسب يا نامناسابباودن مادارک قضااو
کند؟
 .4به موقع بتودن :5آياا مناابع تاازه انتشااريافتاه را
ماايتااوان بازيااابي کاارد ،يااا اينکااه تااثخیر در
نمايهسازی /چکیدهنويساي باعاث شاده تاا نتاايج
جستوجو حاوی مدارک قديمي باشد؟

اباااذری ،میرحساایني و عسااکری ( ،)1394دو پايگاااه
اطالعاتي ساينس دايرکت 1و امرالد( 2هزينه بر) را با پايگااه
اطالعاتي رايگاان دواج ،3در دو مقولاه ابازار جساتوجاو و
نحوه سازماندهي اطالعا مورد مقايسه قرار دادند [.]16
در مقوله «نحوه سازماندهی» ،معیارهای زير را بهکاار
بردند :توصایف مادرک و اطالعاا کتاابشاناختي ،اناواع
اشاایای مااورد توصاایف ،مبنااای تحلیاال ماادرک ،شاایوه
نمايااهسااازی ،زبااان نمايااهسااازی ،اباازار کنتاارل واژگااان،
مرتبکردن نتايج جستوجو و پروفايل شخصي کاربر.
در مقوله «ابزارهای جستوجتو» ،معیارهاای ارزياابي
عبار اند از :سطح جست وجاو ،واژگاان جساتوجاو ،ابازار
کنترل واژگان جستوجو ،روشهاای جساتوجاو ،سیساتم
ماارور ،زمینااههااای 4جسااتوجااو ،عملگرهااا و شاایوههااای
جستوجو ،زمینهها و روشهای محدودکنناده جساتوجاو،
گستردهکردن جستوجو و برونداد جستوجو.
در همین زمینه ،شیرازی مهرآباد و ديگران ( ،)1396باه
ارزيابي تطبیقي ساختار پايگاههای اطالعاتي با ابزار ارزياابي
گالیور  2002پرداخته اناد 12 .بخاش ابازار ارزياابي گاالیور
عبار اند از :مدخل ،جستوجو ،محادودکاردن ،مشااهده و
دستکاری رکوردها ،تصاوير ،بازيابي مدارک ،خدما اشااعه
اطالعا گزينشي ،طراحي کلي ،اصطالح شناسي ،طراحي و
جایگذاری آيکونها ،کمک و مشخصا پیشرفته [.]17
به عالوه ،يک پايگااه اطالعاا کتابشاناختي را جاز از
طريق تواناايي آن در پاساخگويي باه نیازهاای اطالعااتي
کاربران نمي توان ارزيابي کرد .لنکستر در رابطه با يک نیااز
اطالعاتي خاص ،يک پايگاه اطالعاتي را بار اسااس چهاار
معیار زير قابل ارزيابي ميداند]13[ :
 .1دامنه پوشش :چه مقدار از متون منتشار شاده در
يک موضوع خاص -در يک دوره زماني معین -در
پايگاه اطالعاتي وجود دارد؟
 .2قابلیت بازیابی :چه مقدار از متون منتشر شاده در
يک موضوع خاص که در پايگاه اطالعااتي وجاود

از ديدگاه ارزياب ،به موقع بودن ،به عنوان معیاری برای
کارايي ،جذابیت فراواني دارد .اندازهگیاری باه موقاع باودن
نسبتاً ساده است و پس از اندازهگیری غیرقابل بحاث اسات
زيرا به قضاو های فردی و ذهني وابسته نیست .همچنین،
لنکستر معتقد است که در مطالعاا مرباوط باه بازياابي از
انواع پايگاههای اطالعاتي چاپي يا الکترونیکاي ،اساتفاده از
مقیاس های کارايي مثال جامعیات و مانعیات بسایار مفیاد
خواهد بود.
از دياادگاه نظااری ،مقايسااه نمايااههااا و چکیاادههااا بااا
استانداردهای منتشر شده ،بهترين راه برای ارزيابي آنهاست.
به طور کلي ،استاندارد ،برای مقايسه آنچاه کاه هسات ،باا
آنچه که بايد باشد تدوين ميشود و ميتاوان آن را الگاويي
تثيید شده تلقي کرد .اساتاندارد در زمیناههاای گونااگون از
جمله نمايهسازی کاربرد دارد و هدف از آن افزايش کیفیات
نمايههاست .استانداردهای مختلفاي در حاوزۀ نماياهساازی
وجود دارد که از سوی ساازمان هاای ملاي ياا باینالمللاي
بااهوجااود آماادهانااد .اکثاار اسااتانداردهای موجااود در حااوزۀ
نمايه سازی ،بر نتیجه نهايي (نمايه يا چکیده) تثکید دارناد و
کمتر به چگونگي نمايهسازی و نحوۀ انجام آن مي پردازناد.
در ادامه تعدادی از مهمترين استانداردهای نماياهساازی در
قالب جدول ( )1ارائه شده است.]11[ :
5. Timeliness

1. Science Direct
2. Emerald
3. DOAJ
4. Field
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پژوهشي دانشگاهها و مراکز تحقیقاتي که همواره نیازمند در
اختیار داشتن معیارهايي برای شناساايي نماياههاای معتبار
به منظور اعتبارسنجي تولیدا علمي اعضای هیئت علمياند
نیز مفید و قابل استفاده است .از سويي ديگر ،ايان معیارهاا
مي تواند برای کتابخانهها و مراکز اطالعرساني که با اهداف
مجموعهسازی به نمايهها مينگرند نیز مؤ ر باشد و آنهاا را
به سوی شناسايي نمايههای کیفيتر رهنمون سازد .به ايان
ترتیااب ،مهاامتاارين معیارهااايي کااه ماايتوانااد توسااط
استفاده کنندگان ،تولیدکنندگان نمايهها و کتابداران بهمنظور
ارزيابي نمايهها بهکار گرفته شود به قرار زير است:

جدول  .1استانداردهاي حوزه نمايهسازي
سال

عنوان

ايجاد

استاندارد

استاندارد اساسی براا نمایهها

1984

ANSI/ Z 39.4

استاندارد بازیابی اطالعات:
کاربرد ،ت ریف ،خدمات و پروتکل
(نسیه )3

1995

ANSI/ NISO Z
 39.50

استاندارد آمادهسازا نمایه براا
کتابها ،نشریههاا ادوارا و
دیتر مدارک

1988

 BS 3700

استاندارد بررسی مدارک ،ت یین
موضوعهاا آنها و انتیاب
اصطالحهاا نمایهاا

1984

استاندارد تحلیل مدارک ،ت یین
موضوعها ،انتیاب اصطالحهاا
نمایهاا

1985

 ISO 5963

استاندارد و دستورال مل محتوا،
ساختار و نمایش نمایهها

1996

 ISO 999

حوزه کاربرد

 .5مشخصبودن اهداف و دامنه نمايه



1

 BS 6529






 .4معیارهاي نهايی ارزيابی نمايههاي تخصصی



چنانکااه پاایشتاار اشاااره شااد ،بااا توجااه بااه نظاارا
پژوهشااگران ،بايااد معیارهااای نهااايي ارزيااابي نمايااههااای
تخصصي بهگونه ای باشد که در نهايت منجر باه شناساايي
نمايههای باکیفیت تار شاود .از آنجاايي کاه باا اساتفاده از
نمايه های باکیفیت مي تواند مادارک علماي باکیفیات تار را
شناسايي و ارزيابي کرد ،بنابراين بهکاارگیری ايان معیارهاا
يک ضرور به شمار ميرود .اين معیارهاا ،هام مايتواناد
بارای اسااتفادهکننادگان از اطالعااا کااه باهدنبااال منااابع
اطالعاتي باکیفیت ترند و هم برای تولیدکننادگان نماياههاا
مناسب باشد که به دنباال معیارهاايي بارای ارتقاای ساطح
محصوال اند .از طرفي ،اين معیارها ميتواند برای ماديران






آيا هدف نمايه به طور واضح و روشن ارائاه شاده
است؟
آيا نمايه به منظور انتخاب منابع اطالعااتي بارای
نمايهکردن ،معیارهايي مشخص و کاربردی دارد؟
آيا اصول و استانداردهای مورد استفاده در تنظایم
پیشینههای نمايه ،مشخص شده است؟
آيا نماياه خاطمشاي مرباوط باه فاصاله زمااني
روزآمدکردن و فرايند آن را داراست؟
آيا خطمشي نمايه در رابطه با قوانین حق مؤلاف
بیان شده است؟
آيا دامنه موضوعي تحت پوشش نمايه مشاخص
است؟
آيا انواع مدارک تحت پوشاش نماياه  ،مشاخص
است؟
آيا زبانهای تحت پوشش نمايه مشخص است؟
آيا حوزه جغرافیايي تحت پوشش نمايه مشاخص
است؟

 .6اعتبار تولیدکنندگان نمايه




1. British Standard

91

آيااا پديدآورناادگان نمايااه در حااوزه موضااوعي
موردنظر شهر و اعتبار دارند؟
آيا ناشر و پشتیبان نمايه در حوزه موضوعي مورد
نظر شهر و اعتبار دارند؟
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آيا نمايه دارای هیئت ويراستاری فعال متشکل از
داوران منتقد و زبده با موقعیت حرفاه ای بااال در
حوزه موضوعي مورد نظر است؟
آيا نمايه به يک سازمان معتبر وابسته است؟

 .9قابلیتها جستوجو در نمايه




 .7منابع تحت پوشش نمايه















آيا ارزيابي مستمر و نظاام مناد مناابع اطالعااتي
برای تحت پوشش قارار گارفتن در نماياه انجاام
ميشود؟
آيا ارزيابي مناابع اطالعااتي باا در نظار گارفتن
گروههای موضوعي مربوطه انجام ميشود؟
آيا بازارزيابي منابع اطالعاتي تحت پوشش نماياه
به طور دورهای انجام ميشود؟
آيا دامنه زيرپوشش نمايه در حوزه موضوعي مورد
نظر با توجه به اهداف معرفيشده در نمايه کامال
است؟
آيا نمايه دارای پوشش گذشتهنگر است؟
آيا زبان مناابع اطالعااتي تحات پوشاش نماياه،
بینالمللي است؟
آيا حوزه جغرافیايي منابع اطالعاتي تحت پوشش
نمايه بینالمللي است؟















 .8سازماندهی (ذخیرهسازي) اطالعات در نمايه













آيااا ماادارک در حااداقل زمااان ممکاان پااس از
انتشارشان نمايهسازی ميشوند؟
آيااا در نمايااه از ساارعنوانهااای موضااوعي يااا
اصطالحنامه های مهم و معتبر در حوزه موضوعي
مورد نظر استفاده ميشود؟
آيا اصطالح های انتخاب شده در نمايه با تخصص
موضوعي کاربران تناسب دارد؟
آيا در نمايه پیوندهای ارجاعي (برونمتني) بارای
دستیابي به منابع بیشتر وجود دارد؟
آيا نمايه فاقد پیوندهای کور است؟
آيا در نمايه انواع نمايهها (نماياه عناوان ،مؤلاف،
موضوع و  )...وجود دارد؟





آيا در نمايه امکان بازيابي گزينههاای ماورد نیااز
(جامعیت) وجود دارد؟
آيااا در نمايااه امکااان نبااود بازيااابي گزينااههااای
ناخواسته (مانعیت) وجود دارد؟
آيا در نمايه امکان انجام جستوجوی همزمان در
چند پايگاه وجود دارد؟
آيا در نمايه امکان انجاام جساتوجاوی سااده و
پیشرفته وجود دارد؟
آيا در نمايه امکان انجام جستوجو از طريق مرور
و تورق وجود دارد؟
آيا در نمايه امکاان انجاام جساتوجاو باه زباان
طبیعي وجود دارد؟
آيا در نماياه امکاان انتخااب و اجارای مساتقیم
جستوجوها از طريق اصطالحنامه وجود دارد؟
آيا در نمايه امکان انجام جستوجو با کلیدواژگان
عنوان ،موضوع ،نويسنده و  ...وجود دارد؟
آيا در نمايه امکان استفاده از عملگرهاای جباری
وجود دارد؟
آيااا در نمايااه امکااان اسااتفاده از عملگرهااای
جسااتوجااوی ريشااه و جسااتوجااوی عمااومي
(کوتاهسازی و عملگرهای همجواری) وجود دارد؟
آيا در نمايه امکان فرمولبندیکردن جساتوجاو
وجود دارد؟
آيااا در نمايااه امکااان اسااتفاده از محاادودگرهای
مناسب ،نظیر سال انتشاار ،ناوع مادرک ،زباان و
مانند آن وجود دارد؟
آيا در نمايه امکان جسات وجاوی همزماان باین
رکوردهای سالهای گذشته و سال جااری وجاود
دارد؟

 .10نمايش اطالعات و نتايج جستوجو در نمايه
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آيا پیشینههای کتابشاناختي بازياابي شاده کامال
است؟
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آيا پیشینههای کتابشناختي بازيابيشده از دقات و
صحت برخوردار است؟
آيا پیشینههاای کتابشاناختي بازياابي شاده فاقاد
اشتباها اماليي و گرامری است؟
آيا در نمايه امکان ارائه نتايج جستوجو در قالبي
قابل فهم برای کاربر وجود دارد؟
آيا در نمايش نتايج بازياابي شاده ،واژگاان ماورد
جستوجو يا مترادف بهصور برجسته است؟
آيا در نمايه امکان مرتبکردن نتايج جستوجو بر
اساس فیلدهای مشخص از قبیال ناام نويسانده،
تاريخ انتشار ،نوع مدرک و  ...وجود دارد؟
آيا در نمايه امکان محدودکردن نتايج جستوجاو
توسط کاربر وجود دارد؟
آيااا در نمايااه امکااان پااردازش و ترکیااب نتااايج
جستوجو با يکديگر وجود دارد؟
آيا در نمايه امکان ذخیره يا نشاندار کردن نتاايج
جستوجو برای استفادههای بعدی وجود دارد؟
آيا در نمايه امکان پارش باه رکاوردی خااص از
نتايج جستوجو وجود دارد؟
آيا در نمايه تعداد مدارک بازياابيشاده مشاخص
است؟
آياا در نماياه امکاان چااپ بار اسااس نیازهااای
مختلف کاربران (چاپ ماتن انتخااب شاده ،کال
مدرک ،گزينه چاپ) وجود دارد؟
آيا در نمايه امکاان ارساال نتاايج جساتوجاو از
طريق پست الکترونیکي وجود دارد؟
آيا در نمايه امکان مشاهده سابقه جستوجوهاای
انجامشده وجود دارد؟























 .11کاربرپسند بودن نمايه







آيا نمايه دارای ساختاری ساده و کاربرپسند است؟
آيا پايگااه اطالعااتي نماياه ابات و تغییارا در
محیط کاربر آن اندک است؟
آيا نمايه از طراحي مناسب نظیر رنگ ،قلامهاای
خوانا ،فاصله گذاری مناسب ،تضاد رناگ زمیناه و
متن و  ...برخوردار است؟
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آيا در نمايه از برچسبها و توضیحا سرصافحه
برای درک بهتر استفاده شده است؟
آيا در نمايه ابزارهاای کمکاي نظیار آيکاونهاا،
دکمه ها ،منوهای باالرونده ،نشانه های جهتياب،
آموزش جستوجاو و مثاال بارای مارور صافحه
نمايه وجود دارد؟
آيا پرش به صفحههای قبلي و بعدی به ساهولت
انجام ميپذيرد؟
آيا در نمايه امکان ارائه کمکهای فني و خدما
پشتیباني از طريق پست الکترونیاک ،تلفان و ياا
مطرحکردن پرسشهای متداول وجود دارد؟
آيا در نماياه تمهیاداتي بارای آماوزش کااربران
(گزينههای  Free Trial،Demoو  )...در نظار
گرفته شده است؟
آيا نمايه راهنمايي قابل جستوجو وجود دارد؟
آيا در نمايه امکان اشاعه اطالعا گزينشي وجود
دارد؟
آيا روزآمدسازی نمايه به هنگام است؟
آيا در نمايه امکان دسترسي به منابع بهکار رفتاه
در مدرک از طريق پیوند وجود دارد؟
آيااا در نمايااه امکااان برقااراری ارتباااط بااه طااور
مستقیم از استنادها به مجلههای الکترونیکي تمام
متن اشتراکي وجود دارد؟
آيا در نمايه امکان دسترسي باه مادرک ازطرياق
خدما تحويل مدرک و يا امکان سفارش مدرک
بهصور پیوسته در صور در دسترس نبودن به
متن مدرک وجود دارد؟
آيا در نمايه اطالعا مربوط به برقراری تماس با
پديدآورنده يا ناشر نمايه (پست الکترونیکي ،تلفن،
فکس ،آدرس پستي) وجود دارد؟
آيا در نمايه عالوه بر اطالعا کتابشناختي بارای
منابع اطالعاتي چکیده ارائه شده است؟
آيا آدرس نماياه ( )URLباه طاور مکارر تغییار
نميکند؟
آيا پیوند به آدرس جديد در صاور تغییار آدرس
وجود دارد؟
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آيا نمايه امکانا گرافیکي دارد؟
آيا نمايه از امکانا صوتي و تصويری برای درک
بهتر متن استفاده ميکند؟
آيا نقشه نمايه در سايت ارائه شده است؟
آيا پیغامهای بیاان شاده در نماياه دارای مفهاوم
است؟
آيا تاريخ آخرين روزآمدسازی در همه صافحههاا
قابل مشاهده است؟
آيا اطالعا توصیفي در خصوص هر پیوند وجود
دارد؟
آيا پیوندهای فرامتناي موجاود در نماياه درسات
عمل ميکنند؟
آيااا صاافحه اصاالي(خانگي) نمايااه بااه ساارعت
بارگذاری ميشود؟
آيااا پیوناادهای درونمتنااي موجااود در نمايااه بااه
سرعت بارگذاری ميشوند؟
آيا جعبه جستوجاو در صافحه اصالي (خاانگي)
نمايه وجود دارد؟
آيا امکان تاورق نماياه هاای مختلاف و انتخااب
پیشینه از داخل اين نمايهها وجود دارد؟
آيا در نمايه از پیوندهای درونمتني استفاده شاده
است؟
آيا در نمايه برای دسترسي باه مناابع متناي کاه
امکان دسترسي به آنهاا از طرياق پايگااه وجاود
ناادارد هزينااههااای اشااتراک اضااافي دريافاات
نميشود؟













 .13نتیجهگیري
در اين مقاله بنا به اهمیت ارزيابي نمايههای تخصصاي
الکترونیکي ،معیارهايي بهمنظور شناسايي اين نوع نماياههاا
ارائه شد ،اما بايد توجه داشت که برای قضاو در خصوص
يک نماي مطلوب ،توجه همزمان باه تماامي ايان معیارهاا
ضروری است .به بیاني ديگر ،اين معیارها باهصاور ياک
کل محسوب ميشوند و فقط در صورتي که همگي آنهاا در
کنار يکديگر مورد استفاده قرار گیرند ،ميتوانند نتايج واقعي
و دور از سوگیری را در خصوص يک ياا چناد نماياه ارائاه
کنند.
بديهي است که چنانچه به صور گزينشي ،فقاط چناد
معیار خاص از آن میان برگزيده شاود و باهمنظاور ارزياابي
نمايه ها مورد استفاده قرار گیرد ،نهفقط نميتواند نتايج قابل
اتکائي را در اينباره در اختیار جامعه پژوهش قرار دهد ،بلکه
مي تواند موجباا انحاراف آن از واقعیات هاای موجاود در
خصوص نمايهها را فراهم آورد.

 .12انعطافپذيري نمايه


آيا در نمايه امکان انتخااب قالابهاای مختلاف
منااابع بازيااابيشااده از قبیاال PDF, TEXT,
HTMLوجود دارد؟
آيا در نمايه امکان انتقال اطالعا به يک بساته
نرمافزاری ديگر وجود دارد؟
آيا در نمايه امکان تبديل نتاايج جساتوجاو باه
فايلهای اسکي و تصويری و ارسال آنهاا وجاود
دارد؟
آيا در نمايه امکان انتخاب برخي از فیلادها بارای
برونداد جست وجو وجود دارد که غیر از فیلادهای
پیشفرض پايگاه باشد؟
آيا در نمايه امکان تغییر طول ناام فیلادها وجاود
دارد؟
آيا دسترسي به نمايه از طريق اناواع مرورگرهاا و
سیستم عامل امکانپذير است؟

آيا در نمايه امکان اصاالح غلاطهاای امالياي و
گرامری و پیشنهاد عبار هاای جاايگزين وجاود
دارد؟
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Abstract
The purpose of this paper, which has been accomplished through the documentary method, is to
provide a checklist of the criteria for evaluating electronic specialized indexes. For this purpose, the
printed and electronic texts that have been evaluated for the indexes have been studied and the criteria
that have been scattered in various texts regarding the evaluation of the indexes have been identified
and collected. In addition, some of the criteria were directly identified by referencing and reviewing
the indexes. In this way, based on the criteria for which dimensions and capabilities of the indexes are
considered, they are all categorized into eight classes, and finally, a checklist of the criteria for
evaluating the specialized e-indexes was presented.
Keywords: Specialized Indexes, Evaluation, Evaluation Criteria.
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