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Abstract 

Objective: One of the most important identifiers that users of any information system use in 

their searches is the author name identifier. Therefore, the designers and managers of any 

information system are always looking to improve the quality of content retrieval based on the 

search for the author's name. The content of information repositories and the quality of service 

delivery in them is affected by the quality and manner of storing and retrieving personal names. 

The purpose of this article is to investigate the problems and challenges of searching for the 

names of individuals in academic organizational repositories from its practical aspect. 

Methodology: In order to investigate the practical challenges of searching for researchers in the 

organizational repository of Ferdowsi University of Mashhad, the evaluation and observation 

methods were used. In this method, performance measurement, which is a more specific type of 

evaluative research, is used. Accordingly, in this study, an attempt has been made to investigate 

the performance of the search engine of the reservoir system of Ferdowsi University of 

Mashhad in order to search for the names of ambiguous persons. 

Findings: Despite the relatively small amount of information in this repository compared to 

very large organizational repositories, a search based on the name of the author in this 

organizational repository showed that there are issues and challenges related to name retrieval in 

this repository. A high percentage of similar surnames indicated that users had to be aware of 

people's first and last names in addition to surnames in many searches. About 40 percent of the 

names were multi-part or compound, which for various reasons lead to irrelevant or less 

relevant retrieving.  

Conclusion: Given that all the ambiguous names extracted from the researchers' Name List in 

the Ferdowsi University of Mashhad repository were searched in order to examine the 

performance of the search, the result indicated that there were challenges in searching for the 

names of individuals and the designed system could not display related results. In general, it can 

be said that the organizational repository of Ferdowsi University of Mashhad, when searching 
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for the ambiguous names, has problems and confusion due to the similarity of the individual' 

names, or due to language problems and It's spelling. Authority control of the names of the 

researchers nationally and internationally is one of the most important and effective ways out of 

the challenge of the name searching. It is necessary to ask researchers to enter their information 

carefully in comprehensive systems and librarians to manually control the authority of their 

names. In this way, a national system of authority control of Iranian researchers in Persian and 

English languages emerges, which can have many uses and solve the problems of searching by 

name to a large extent. 
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 چکیده

برند، شناسه نام پديدآور است. بنابراين طراحان هايی که کاربران هر نظام اطالعاتی در جستجوهای خود از آن بهره میيکی از مهمترين شناسه هدف:

پديدآورنده بهبود بخشند. محتوای مخازن  اساس جستجوی نام و مديران هر نظام اطالعاتی همواره در پی آن هستند تا کیفیت بازيابی محتوا را بر
. هدف مقاله حاضر، بررسی مشکالت و ستاهای اشخاص ها متأثر از کیفیت و چگونگی ذخیره و بازيابی ناماطالعاتی و کیفیت ارائه خدمات در آن

 های جستجوی نام اشخاص در مخازن سازمانی دانشگاهی از جنبه کاربردی آن است.چالش

های عملی جستجوی نام پژوهشگران در مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد، از روش ارزيابانه و مشاهده استفاده ظور بررسی چالشبه من روش:

تری از پژوهش ارزيابانه است، استفاده شده است. بر اين اساس، در اين پژوهش تالش گیری عملکرد که نوع اختصاصیگرديد. در اين روش، از اندازه
 تا عملکرد موتور جستجوی سامانه مخزن دانشگاه فردوسی مشهد از جهت جستجوی نام اشخاص دارای ابهام مورد بررسی قرار گیرد.شده است 

کم اطالعات در اين مخزن در مقايسه با مخازن سازمانی خیلی بزرگ، بررسی جستجو بر اساس نام پديدآور در اين  حجم نسبتاً با وجود ها:یافته

 داد نشان مشابه خانوادگی های نام از بااليی های مربوط به جستجوی نام در اين مخزن نیز وجود دارد. درصدشان داد مسائل و چالشمخزن سازمانی ن
درصد از اسامی چندبخشی يا مرکب  04باشند. حدود  آگاه نیز افراد کوچک نام از خانوادگی نام بر عالوه جستجوها از بسیاری در مجبورند کاربران که
 گردند. ند که به داليل مختلف باعث ايجاد بازيافت نامربوط يا کم مربوط میبود

رفت از چالش جستجوی از جمله مهمترين و اثرگذارترين راهکارهای برون المللیمستندسازی اسامی پژوهشگران در سطح ملی و بین گیری:نتیجه

ای جامع وارد نمايند و کتابداران نیز به صورت دستی نام د را با دقت در سامانهضروری است تا از پژوهشگران خواسته شود اطالعات خو ها است.نام
تواند آيد که میهای پژوهشگران ايرانی به زبان فارسی و انگلیسی پديد میها را کنترل و مستند نمايند. به اين ترتیب نظام ملی کنترل مستند نامآن

 اساس نام را تا حدود زيادی مرتفع سازد. های فراوانی داشته و مشکالت جستجو براستفاده
 

  ها.های اطالعات علمی، کنترل مستند، مخازن سازمانی، نامبازيابی اطالعات، سامانه ها:کلیدواژه
 پژوهشینوع مقاله: 

--------------------- 
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 مقدمه

های  شاعه اطالعات، نظامبا توسعه و گسترش روزافزون استفاده از فناوری اطالعات در گردآوری، ذخیره و ا

اطالعاتی متعددی در اقصی نقاط دنیا به وجود آمده است که به کاربران در جستجو و دسترسی به اطالعات 

های گذشته خویش را متحول رساند. ناشران نیز در همراهی با این تحوالت، فعالیتمرتبط و مطلوب یاری می

اند و بسیاری از انتشارات ا به عرصه نشر الکترونیکی گذاردهساخته و با روزآمدسازی فرآیندهای سنتی نشر، پ

دهند. کارگزاران اطالعات نیز اقدام به ایجاد خویش را به صورت الکترونیکی در اختیار کاربران قرار می

ها و آثار علمی پژوهشگران و اند و با همکاری ناشران مختلف، مقالههای اطالعاتی متعددی نموده پایگاه

مندان های متنوع در دسترس عالقهها و روشسازند و به شیوهان را به صورت الکترونیکی منتشر میدانشمند

گونه ها و نهادهای دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف دنیا نیز هماندهند. در این میان، سازمانقرار می

نمودند، به انتشارات یع میهای مختلف توزکه در گذشته انتشارات مخصوص به خود داشتند و آن را به شکل

های مرسوم الکترونیکی در اختیار کاربران و مشتریان خویش الکترونیکی آثار خویش پرداخته و آن را به روش

کنند و آثار علمی و مهم خویش را ها و نهادها در حقیقت آرشیو و مخزنی ایجاد میدهند. این سازمانقرار می

آورند. د و تسهیالت الزم را برای جستجو و بازیابی اطالعات فراهم مینمایندرون آن نگهداری و ذخیره می

دهد که شامل برنامه، سازمان، دسترسی، توزیع و حفظ ای از خدمات را ارائه میمخزن سازمانی، مجموعه

. مخزن سازمانی حکمران انتشارات علمی یک مؤسسه در قالب (7102، 1)راتانیا شودمحتوای دیجیتال می

، 3؛ روزومند7100، 2)بنسود های علمی آن مؤسسه هستندی است که این انتشارات حاصل فعالیتدیجیتال

وسیله دانشگاه است که ه ای از خدمات ارائه شده بکلیفورد لینچ معتقد است مخزن سازمانی، مجموعه. (7102

. (7112، 4)لینچ کندمی امکان مدیریت و اشاعه مواد دیجیتالی ارائه شده توسط سازمان و اعضای آن را فراهم

 در که است یکپارچه و مرتبط هایپایگاه از ایمجموعه شامل دیجیتال نظام آرشیوی»یک  سازمانی مخزن

 برای بستری مخزن این. شودمی نگهداری و ایجاد کلی طوره ب سازمان در یا سازمان و یک از بخش یک

 وسیله به شده تولید اطالعات مدیریت کلی بیانی به یا اشاعه و نگهداری و سازی، حفاظتذخیره گردآوری،

(. استفاده از مخازن سازمانی در 0231)زاهدی نوقابی، « آیدمی شماره ب آن ساختن پذیرنیز دسترس و سازمان

ها برای مدیریت اطالعات علمی و افزایش و ارتقاء کیفیت دسترسی به اطالعات و نیز ها و پژوهشگاهدانشگاه

های تر برای ارتباطات علمی است. البته باید توجه نمود که امروزه از عبارت سامانهط مناسبآوری شرای فرآهم
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 دسترسی افزایش سازمانی مخازن کارکرد مهمترین»شود. اطالعاتی برای مخازن سازمانی دانشگاه استفاده می

 یا یادگیری یس،تدر منظور به تواندمی که است علمی تئهی اعضاء توسط تولید شده علمی محتوای به

های فراوان های باال و تعریف(. مطابق تعریف0211)زاهدی نوقابی، « گیرد قرار مورد استفاده علمی همکاری

های اطالعات علمی توان گفت مخازن سازمانی یا سامانهدیگری که در متون برای این اصطالح وجود دارد می

ت ئهای علمی اعضای هیبرداری از نتیجه تالشری و بهرهافزاری برای حفظ و نگهداها بستری نرمدر دانشگاه

 علمی یک دانشگاه و یا اطالعات موجود در یک سازمان هستند.

سراسر  های بازیابی اطالعات منبع باز، باعث گسترش مخازن سازمانی دردر دسترس بودن سیستم 

ا میزان ایجاد مخازن سازمانی در جهان، به ویژه در میان نهادهای دانشگاهی و پژوهشی شده است. متناسب ب

های مختلف بسیار ها و خدمات بازیابی اطالعات نیز برای سازمانچند سال گذشته به ویژه دهه اخیر، شیوه

های دانشگاهی، به واسطه ایجاد جذاب و گریزناپذیر گردیده است. سودمندی مخازن سازمانی در محیط

های ها با عرضه یک پیشینه اطالعاتی از خروجیت بهتر، آندسترسی به دانش و توسعه علمی است. به عبار

نمایند پذیری و استفاده از آن را چند برابر میپذیر نمودن جهانی آن، میزان رؤیتپژوهشی سازمان و دسترس

شوند و هم به طور کلی باعث های جهانی میبندیکه هم سبب ارتقاء وضعیت سازمان مربوطه در رتبه

های افزاری برای ارائه یافتهتبدیل به بستری نرم ،گردند. از این روست که مخازنعلمی می پیشرفت و توسعه

 علمی همه پژوهشگران و دانشگاهیان در سراسر دنیا شده است.

ها به عنوان ای است و دانشگاهاز آنجا که آموزش و پژوهش دو هدف بنیادین آموزش عالی در هر جامعه 

ها های دانشگاهی به عنوان خروجی پژوهشی دانشگاهند، از این رو نتیجه پژوهشمکان تحقق این اهداف هست

سنجی( بسیار مهم و حیاتی های علم بندیویژه رتبهه ها )بهم برای خود پژوهشگران و هم برای اعتبار دانشگاه

رائه نتایج آن در کنند تا با انجام تحقیقات بیشتر و نیز اها در هر کشوری تالش میاست. بنابراین دانشگاه

اشکال گوناگون، تأثیرگذاری و اهمیت خود را به اثبات برسانند. با این وصف، مخازن سازمانی ابزاری مناسب 

ها خواهند بود. گرایش به مخازن سازمانی، به دلیل بهبود دسترسی به برای پیشرفت پژوهشی دانشگاه

  (.7112، 1)کارور اه، تقویت شده استاطالعات پژوهشی و گسترش تأثیر کتابخانه در داخل دانشگ

های ایران امری نوپاست و سابقه چندان زیادی ندارد. مخزن سازمانی یا ایجاد مخازن سازمانی در دانشگاه

های مهم و پرقدمت همان سامانه مدیریت اطالعاتی علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از دانشگاه

ت علمی این ئ، نگهداری و اشاعه اطالعات علمی تولیدی اعضای هیآوریبرای جمع 0231ایران از سال 

سامانه بیش از این تاکنون در وسیله مرکز اطالعات، آمار و امور رایانه طراحی و اجرا گردیده است. ه دانشگاه ب
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ت علمی دانشگاه قرار داده شده است که دسترسی به متن کامل ئهیعضو  111 عنوان مقاله علمی از 22207

ها و های مرتبط با مقالهبه طور معمول، داده 1.عنوان آن برای همگان فراهم شده است 10111از  بیش

های مربوط در ها( توسط خود آن اعضاء وارد فرمعلمی دانشگاه )از جمله شکل نام هیئتهای اعضای  کتاب

کی از معدود شود و کنترلی روی درستی آن نیست. پریرخ و زاهدی نوقابی در یمخزن سازمانی می

های انجام شده درباره مخازن سازمانی در ایران به بررسی وضعیت مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی  پژوهش

های این های یک مخزن سازمانی مطلوب پرداخته است. مطابق با یافتهمشهد و میزان همخوانی آن با ویژگی

های ها و ویژگیاندازها و سیاستطه با چشمپژوهش، این سامانه از نظر مدیریت، در وضعیت متوسط و در راب

فنی در وضعیت مناسبی قرار دارد. در مقایسه با معیارهای یک مخزن سازمانی مطلوب، به طور تقریبی، 

 (. 0211های مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد در حد متوسط قرار دارد )پریرخ و زاهدی، ویژگی

 است علمی اسناد اقسام و انواع از دیجیتال آرشیوی دانشگاهی سازمانی مخازن شد، بیان که گونههمان

 مخزن این از استفاده الزمه است بدیهی. اند آورده پدید را ها آن دانشگاه آن مختلف استادان و پژوهشگران که

 به. است متعدد( بازیابی نقاط) های شناسه اساس بر و مختلف های روش به جستجو انجام امکان سازمانی،

 اطالعات شناسه، یا کلید یک داشتن دست در با بتوان باید اطالعاتی، های نظام سایر همچون بهتر، عبارت

سه  کاربران عموماً .کرد پیدا دسترسی آن به و نمود بازیابی باال دقت با را دانشگاه سازمانی مخزن در موجود

های ای بازیابی اطالعات در سامانهنقطه دستیابی یا جستجوی عمده شامل نام پدیدآور، عنوان و موضوع را بر

ای، های کتابخانهدهند. به همین علت بود که یکی از اهداف تهیه فهرستالکترونیکی مورد استفاده قرار می

بازیافتن منابع اطالعاتی بر اساس یکی از مشخصات نام نویسنده، عنوان و موضوع آن بود چراکه افراد به طور 

که از عنوان مطلبی که به دنبال آن هستند آگاه هستند و یا به  تی دارند و یا اینمعمول یا از پدیدآور اطالعا

طور کلی موضوعی در ذهن دارند و به دنبال مطالبی درباره آن موضوع هستند. اگرچه هر یک از این سه نقطه 

های در سامانهدر این مقاله قصد داریم تا جستجوی نام افراد را  ،اما است؛دستیابی بسیار ارزشمند و مهم 

 اطالعات علمی مورد بررسی قرار دهیم.

 مورد امروز به تا گذشته از همواره که است کلیدهایی یا ها شناسه جمله از پدیدآور نام اساس بر جستجو 

 پدیدآور نام اساس بر را کتابخانه در موجود های کتاب کتابخانه، کاربران گذشته، در. است بوده استفاده و توجه

 شده منتشر آثار بتوانند تا دارند انتظار نیز، دانشگاه سازمانی مخزن در امروز و کردند می جستجو ها دان برگه در

 بدون را صحیحی و واقعی نتایج و کنند جستجو وی نام اساس بر را دانشگاه پژوهشگران از یک هر به مربوط

ها در ص شده بود که اهمیت ناممیالدی مشخ 11از اواخر دهه  .کنند دریافت کاذبی ریزش و خطا کمترین
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. به عبارت (0113، 1)کلولند کتابخانه دیجیتال درست همانند اهمیت شابک در نظام سنتی کتابخانه است

تواند به عنوان گونه که شابک عددی منحصر به فرد برای شناسایی یک کتاب است، نام افراد نیز میبهتر، همان

حیط دیجیتالی مورد استفاده قرار گیرد. در چنین فضایی، عنصری منحصر به فرد جهت شناسایی در م

تواند نام خانوادگی و نام پژوهشگران و کاربران عادی هر دو مایلند با داشتن نام یک فرد خاص در ذهن که می

او و یا تنها نام خانوادگی وی باشد، جستجوی خود را انجام دهند و نتایج به دست آمده نیز همه مرتبط با آن 

دانند و یا که تنها نام پدیدآور یک مطلب را می اند. کاربران به دلیل آنها در پی آن بودهباشد که آن چیزی

دست آورند و مشاهده کنند درباره او چه اطالعاتی وجود ه که تمایل دارند درباره یک شخص اطالعاتی ب این

ای و چه در یک مخزن کتابخانهکنند چه در یک فهرست پیوسته دارد، از جستجوی نام شخص استفاده می

که جستجوگران متخصص یا پژوهشگران و نیز کاربران معمولی هر  سازمانی دانشگاهی. آنچه مشهود است آن

 کی، سنچز )مک داننددو هنگام بازیابی اطالعات، استفاده از جستجوی نام پدیدآورندگان را مفید و مطلوب می

سنجی اعضای های علمها و به منظور بررسیهای اطالعاتی دانشگاه امانهویژه در سه این امر ب. (7101، 2پارکر و

 علمی مهم است.  هیئت

های فراوانی و با نام استمخازن سازمانی دانشگاهی که حاوی منابع متنی مختلف و متنوع از پژوهشگران 

اما  ،وی نام افراد استدر ارتباط است، بیشتر نگران کاهش میزان دقت نتایج بازیابی شده خود حاصل از جستج

هایی وجود دارد؟ مسئله اصلی در انجام مسئله اصلی در جستجوی نام اشخاص چیست؟ آیا در این راه چالش

چنین جستجوهایی آن است که چنانچه دو فرد دارای نام یکسان باشند، یا به عبارتی یک نام واحد مربوط به 

ه توانند بشوند و چگونه کاربران میده شده و مشخص میچند شخص باشد، چگونه افراد مختلف از هم تمیز دا

راحتی به فرد مورد نظر برسند و در کمترین زمان به مطالب درباره او و یا مجموعه آثار وی دسترسی یابند؟ 

اگر یک شخص دارای چندین نام مختلف باشد و یا چنانچه فردی دارای نام مرکب )ترکیب یافته از دو یا چند 

های مختلف ثبت شده است در کنار هم پیدا نمود و مطمئن توان آثار او را که با نامچگونه می قسمت( باشد،

ها همواره ایم به همه آثار وی دسترسی داشته باشیم؟ به بیانی دیگر، در دنیای واقع، نامباشیم که توانسته

و خود باعث انحراف و ابهام  توانند به شناسایی کمک مؤثری نمایندمنحصر به فرد نیستند و در نتیجه نمی

های استنادی و نیز ارتباط گردند. بدیهی است این واقعیت بدون شک در کیفیت بازیابی اطالعات، تحلیلمی

گذارد. آشکار است که تنوع، دوگانگی یا چندگانگی در نام افراد میزان دقت و جامعیت میان منابع اثر منفی می

دهد. مسئله آشکار آن است که در انجام تحقیق، به دلیل وجود هش میرا در جستجوهای منابع دیجیتالی کا
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تواند به منابع مورد نظر دسترسی یابد در حالی که این ابهام در نام پدیدآور یا پدیدآورندگان، پژوهشگر نمی

 منابع در نزدیکی او قرار دارند. 

افزایش تعداد نویسندگان و  پرواضح است که مشکالت مربوط به نام افراد در یک مخزن سازمانی با

پدیدآورندگان، باعث کاهش میزان دقت نتایج حاصل از جستجوی نام افراد و به همین میزان، افزایش ریزش 

شود. مخازن سازمانی ها میکاذب خواهد شد که این خود سبب سردرگمی کاربران و افزایش نارضایتی آن

شوند و آثار مربوط به همان هشی به طور مستقل اجرا میبر روی میزبان یک دانشگاه یا مؤسسه پژو معموالً

. بنابراین به دلیل تعداد محدود (7112، 1)لینچ کنندآوری و نگهداری میدانشگاه یا مؤسسه را جمع

گفته مربوط به جستجوی نام در اولویت مدیران مخازن پژوهشگران در هر مؤسسه و یا دانشگاه، مسائل پیش

گیرد و چندان توجهی به آن نخواهند داشت. هنگامی که یک مخزن سازمانی ها قرار نمیسازمانی و کاربران آن

کوچک است و حاوی اطالعات اندکی است، مشکالت مربوط به کاهش دقت و افزایش بازیافت چندان قابل 

یج رو که مخزن سازمانی بزرگ است یا به تدرمالحظه نبوده و با کمک مدیر مخزن قابل حل است؛ اما هنگامی

بنابراین،  .(7113)هیل،  به گسترش می نهد، همین مسئله باعث نگرانی و نارضایتی شدید کاربران خواهد شد

گذارد و چالشی در عرصه نظام بازیابی اطالعات ابهام در شکل نام نویسنده، اثر منفی بر بازیابی اطالعات می

های جستجوی نام بررسی مشکالت و چالشکند. از این رو، هدف مقاله حاضر، مخزن سازمانی ایجاد می

اشخاص در مخازن سازمانی دانشگاهی از جنبه عملی آن است. به این منظور، به عنوان نمونه وضعیت مخزن 

 گیرد.هایی مورد بررسی قرار میسازمانی دانشگاه فردوسی مشهد از نظر وجود چنین مشکالت و چالش

 پیشینه پژوهش

های انجام گرفته در ایران اندک به طور کلی تعداد پژوهش ،ین حوزه نشان دادهای موجود در ابررسی پژوهش

و بیش از همه محققان حوزه کامپیوتر و هوش مصنوعی به این موضوع به لحاظ فنی و عملیاتی توجه  است

رتضوی، ؛ م0211)مظفری،  2اندزدایی از نام اشخاص ارائه نمودههای مختلفی را به جهت ابهاماند و روشنموده

 یست( که البته هدف مقاله حاضر پرداختن به این موضوع از این منظر ن0212ندیمی شهرکی و موسی خانی، 

 .ها اشاره شده استشود که از سوی متخصصان حوزه علم اطالعات به آنو بیشتر به آثاری اشاره می
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 جستجوی نام اشخاص

در انجام جستجوهای موفق نام افراد گردد. برخی از تواند باعث اختالل به طور کلی اشکاالت مختلفی می

های بازیابی اطالعات و در مورد همه این اشکاالت عمومی و مشترک است یعنی مشکلی است که در همه نظام

ای، عنوان و ... نیز ممکن است به وجود آید. اشکاالت تایپی انواع جستجوها مثل جستجوی موضوعی، کلیدواژه

حروف، اضافه شدن ناخواسته برخی حروف، امکان نگارش متفاوت یک کلمه مشابه در مثل افتادگی برخی 

های مرکب به صورت پیوسته یا ها )نظیر زبان فارسی که در آن روش استانداردی جهت نوشتن نامبرخی زبان

توسط ها از جمله این موارد است که البته برخی از آن ،(0210جدا از هم وجود ندارد )آخشیک و فتاحی، 

اما نتایج نادرست در هنگام جستجوی نام افراد، اغلب به خاطر یکی از  ؛باشدبینی و اصالح میرایانه قابل پیش

  .1موارد ذیل است

های خود گاه از نام : برخی از نویسندگان در نوشتهنوشتن نام کامل یا نوشتن آن به صورت مخفف

مخفف خود شامل مخفف نام و نام خانوادگی کامل استفاده  کامل خود شامل نام و نام خانوادگی و گاه از نام

دهند و گاهی نام را به طور کامل و کنند. برخی نیز در هنگام نوشتن منابع و مآخذ این کار را انجام میمی

نمایند و همین امر باعث عدم یکدستی در ورود داده و اشکال در امر جستجو گاهی نیز به طور مخفف وارد می

رسد در زبان فارسی مسئله مخفف نوشتن نام و نام خانوادگی افراد کمتر رایج باشد و البته به نظر می گردد.می

ها دو به همین علت در جستجوی متون فارسی کمتر با چنین مشکلی مواجهیم. البته افرادی که نام آن

درضا یا محمدحسین یا فردی که نام او محم قسمتی هست، نیز برخی اوقات دچار همین مشکل هستند. مثالً

کند و برخی محمدعلی هست، برخی اوقات از نام محمد و برخی اوقات از نام رضا، حسین یا علی استفاده می

 دهد.اوقات نیز نام کامل خود یعنی محمدرضا، محمدحسین یا محمدعلی را مورد استفاده قرار می

افرادی که در حوزه ادبیات  ستند مخصوصاًبرخی افراد دارای نام مستعار ه م:پدیدآورندگانی با چند نا

فعالیت دارند و عده دیگری نیز هستند که ممکن است بنا به دالیلی نام خانوادگی خود را تغییر داده باشند. 

ها تغییر نموده و نام خانوادگی همسر به دلیل ازدواج نام خانوادگی آن -البته خارج از ایران-برخی از بانوان نیز 

گونه اشخاص دارای چند نام خانوادگی بوده و ممکن  شود. اینها افزوده مینام خانوادگی قبلی آن ها نیز بهآن

مواجه خواهیم بود  یهای مختلفبا نام ،بنابراین ؛یک از این اسامی استفاده کرده باشند است در آثار خود از هر

 ن دقت جستجوی ما خواهد شد. مثالًشوند و این مسئله باعث کاهش میزاها به یک فرد مربوط میکه همه آن
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ها با این نام خانوادگی مقاله منتشر نموده است و سپس به فرنام فردی با نام خانوادگی کلدوی داریم که سال

 نماید.های بعدی خویش را به این نام منتشر میتغییر نام خانوادگی داده و مقاله

معه وجود دارند که نام و نام خانوادگی مشابه و افراد زیادی در هر جا پدیدآورندگانی با نام مشابه:

های ما قرار گیرند باعث یکسانی دارند. چنانچه هر یک از این افراد دارای اثری نیز باشند و در مخزن داده

اند که آثار مختلف و متعددی دارند و ها دو فرد متفاوت با یک نام یکسان و مشابهگردند. آنایجاد مشکل می

حلی بود. در برخی از ی تمیز میان آن دو و دسترسی مناسب کاربران به آثارشان، در جستجوی راهحال باید برا

ها فقط از کنند که تشخیص آننقاط ایران افراد زیادی با نام خانوادگی مشابه و حتی نام مشابه زندگی می

و  تاهیی که یکی در رشته الدو فرد با نام علی حسین پذیر است. مثالًطریق نام پدر و یا شماره ملی امکان

 معارف اسالمی و دیگری در رشته شیمی آلی هستند.

توان به دو شکل پیوسته یا جدا به کار برد. ها را میبرخی نامها: نویسی یا جدانویسی نامپیوسته

نظر آورد زیرا فرد جستجوگر ممکن است نام مورد های بازیابی به وجود میهمین امر یک مسئله کلی در نظام

خود را به صورت سرهم جستجو کند در حالی که نام مربوطه به شکل جدا در سامانه ذخیره شده باشد و 

قدم یا محمد افزار از هوشمندی الزم برای بازیابی هر دو شکل نام برخوردار نباشد، مانند محمد پیش نرم

 پیشقدم. 

 هارویکردهای کنترل مستند نام

شده ها انجام میهای دور در کتابخانهها که از سالکل عدم یکدستی نامهای پیشگیری از مشیکی از راه

است، تدوین فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان است. در نظام سنتی کتابخانه، کاربران برای آگاهی از 

وجود به دان پدیدآور مراجعه نموده و در نظم الفبایی متمام آثار موجود از یک پدیدآور در کتابخانه، به برگه

پرداختند. در چنین نظامی، افراد با اسامی مشابه از طریق سال تولد و یا وفات جستجوی نام خانوادگی وی می

. برای افرادی با اسامی مختلف  -0211و حسینی، علی  -0271حسینی، علی  ها قابل تشخیص بودند. مثالًآن

های وی به نام مرجح انتخابی ارجاع از دیگر نام شد وو ناهماهنگ نیز یک نام به عنوان نام مرجح انتخاب می

دان پدیدآور وجود داشتند ولی از های متفاوت پدیدآور در نظم الفبایی برگهشد. از این رو تمام نامداده می

برای فردی که دو نام خانوادگی کلدوی و فرنام دارد،  ها به نام مرجح انتخابی ارجاع داده شده بود. مثالًهمه آن

« ک»شود و این نام خانوادگی در نظم الفبایی خود یعنی خانوادگی کلدوی به عنوان نام مرجح پذیرفته مینام 

گیرد به نام خانودگی قرار می« ف»که در نظم الفبایی ذیل حرف « فرنام»گیرد و از نام خانوادگی قرار می

های ند مشاهیر و مؤلفان در کتابخانهشود. به این منظور کتاب یا پایگاه فهرست مستارجاع داده می« کلدوی»

اند و فرد مشهوری هستند، به بسیاری از کشورها وجود دارد که در آن نام تمام افرادی که کتابی منتشر ساخته



 220                                                                                                        0شماره  ،25دوره ، 0410 ،رسانی کتابداری و اطالع

ها از اوایل دهه گیرد. با ورود رایانه به کتابخانهصورت مستند و استاندارد وجود دارد و مورد استفاده قرار می

های پیوسته ریج فایل دیجیتالی فهرست مستند مشاهیر و مؤلفان آماده شد و در فهرستمیالدی، به تد 21

های دیجیتالی نیز از همان نظام کنترل مستند بهره در پیشینه ،بنابراین ؛ای مورد استفاده قرار گرفتکتابخانه

یوسته در جستجوی های پگرفته شد و کار به همان روال سابق ادامه دارد. چنین است که کاربران فهرست

گردند. به عنوان نمونه، بایگانی کنترل اسامی کمتر دچار مشکالت پیش گفته در مورد مخازن سازمانی می

شود، حاوی بیش از نامیده می NAFیا  LCNAFکه به صورت غیررسمی  0(LCAFمستند کتابخانه کنگره )

های قضایی  ها و حوزهها، شرکت ، خانوادههای مستند برای توصیف و نامیدن اسامی افرادمیلیون پیشینه 01

  (.7101)کنان، فرانک و هاوکینز،  بیان شده است (MARC) مارک است که با استفاده از قالب استاندارد

حلی است که بسیاری از کارشناسان استفاده از فهرست مستند اسامی پژوهشگران و پدیدآورندگان، راه

 ،اما ؛دهندهای بازیابی پیوسته از جمله مخازن سازمانی ارائه میمبرای حل مشکالت جستجوی اسامی در نظا

دانند. تعداد که این روش بهترین است، آن را در شرایط حاضر ناممکن می تأیید آن با وجودبسیاری نیز 

های سنتی کتابخانه پژوهشگران و پدیدآورندگان آثار غیرکتابی بسیار بیشتر از پدیدآورندگان کتاب در نظام

های دیگر و در یک فرایند که تدوین فهرست مستند مشاهیر و مؤلفان با همکاری کتابخانه ست؛ ضمن آنا

تعاونی در طول چندین سال به وجود آمده است ولی در مورد پژوهشگران و مخازن سازمانی چنین فعالیت 

رل بر اسامی را قبول که همه کارشناسان به نوعی کنت ای وجود ندارد. آنچه مسلم است آنجویانهمشارکت

 ها با این مسئله متفاوت است.های برخورد آنکنند اما روش و شیوهداشته و بر آن تأکید می

زدایی از اسامی در سراسر جهان و در قالب تحقیقات مختلف انجام به طور کلی آنچه که در رابطه با ابهام

ای خود باید به صورت نظام رایانه است که گرفته است، تأکید بر دو راهبرد مشخص است؛ راهبرد نخست آن

خودکار کار مستندسازی اسامی را انجام دهد. گروهی از پژوهشگران معتقدند با وجود اطالعات فراوان تولید 

های ای خودکار باید کار مستندسازی را انجام دهند و در نتیجه بر روشهای رایانهشده و امکانات موجود، نظام

های دیجیتالی فراوانی که در سطح دنیا وجود دارد، اند. کتابخانهو هوشمند متمرکز شده زدایی خودکارابهام

ها جدا دهد و اغلب منابع خود را از سایر کتابخانهای کار مستندسازی خود را انجام میهرکدام به شیوه

که کاربران  ضمن این باشد،ها عملی نمیسازی دستی این کتابخانهسازند بنابراین کار هماهنگی و یکدست می

کنند؛ بنابراین باید به دنبال راهی بود که بتوان به های دیجیتالی استفاده نمیاینترنتی فقط از منابع کتابخانه

 .(7111، 2)اسمالهیزر و تورویک زدایی از اسامی را انجام دادای خودکار در تمام اینترنت کار ابهامشیوه
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معتقدند تطابق خودکار اسامی  (7111) 1فراد دیگری از جمله وودر مقابل اسمال هایزر و تورویک، ا

های اندکی کند، تالشهمیشه با شکست رو به رو خواهد بود و همواره به دخالت انسانی محتاجیم. او بیان می

، تنها XMLنظیر کنترل مستند اسامی در  ،که برای خودکارسازی کنترل مستند اسامی صورت گرفته است

ها را به نقاط دسترسی مطمئنی اند آناند ولی نتوانستهموفق بوده XMLهای سامی از پیشینهدر استخراج ا

وسیله رایانه را مورد بررسی ه های مستند اسامی تولید شده بتبدیل سازند. همواره باید انسانی باشد تا پیشینه

 قرار دهد. 

مبتنی بر هر یک از  یهارد و پژوهشکه هردوی این نظرات طرفدارانی برای خود دا آنچه مسلم است آن

که کدام راهبرد مناسب و بهتر  این دو راهبرد در حال انجام است. نکته قابل تأمل آن است که در پاسخ به این

که در برخی  های پروژه در دسترس بستگی دارد، به طوریاست باید گفت این موضوع به شرایط و ویژگی

ای روست که تاکنون روش و رویه . از این(7101، 2)الیوتفاده نمود بایستی از روش ترکیبی استمواقع می

یکدست و هماهنگ و در حقیقت استانداردی مشخص برای این مسئله به وجود نیامده است و در طول 

های متعددی در کشورهای مختلف تعریف شده و هر کدام با های گذشته به خصوص دهه اخیر پروژه سال

اند که در ها و ابتکاراتی را ارائه نمودهحلبلی و مبتنی بر مشخصات خاص محلی، راهاستفاده از تجربیات ق

 شود.ها پرداخته شده، اشاره میها که در متون مختلف به آنادامه به تعدادی از آن

بیش از  7113های کتابخانه موزه بریتانیا در اثر رشد مخازن سازمانی ضرورت یافت. در سال پروژه نام

های پیشینه در انگلستان وجود داشت که مستند نمودن نام 211111ن سازمانی با بیش از مخز 32

مخزن  201در حال حاضر  7170اما مطابق با آمار سال  ؛(7113)هیل،  ها اهمیت یافتپدیدآورندگان آن

به هر نویسنده مطابق با توضیحاتی که راجع به این پروژه ارائه شده است،  3.سازمانی در انگلستان وجود دارد

هایی را برقرار های نام فرد ارتباطیابد که به سایر شکلیک شماره شناسایی منحصر به فرد اختصاص می

گویند و نه کنترل مستند چرا که برخالف روش کنترل می« 1کنترل دسترسی»سازد، بنابراین به آن  می

 یرفته شده نیست.ها، در اینجا دیگر خبری از نام مرجح قراردادی و پذمستند نام

1های هنرمندان )فهرست مشترک نام
ULAN نام هنرمند است که به صورت دستی و  071111( حاوی

های حوزه هنر، ای ایجاد شده است تا در دسترس هنرمندان، کتابخانهبراساس روش کنترل مستند کتابخانه

ر قرار گیرد. در این فهرست نیز با نویسان منابع دیداری و شنیداری و جستجوگران حوزه هن آرشیوها، فهرست
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های مختلف یک نام به شکل استاندارد آن ارجاع داده ایم که از شکلاسامی پذیرفته شده و استاندارد مواجه

( دارد که از LCAF( اسامی مشترکی با فهرست مستند کتابخانه کنگره )ULANشده است. فهرست )

که با وجود این نقاط اشتراک،  ردند. نکته قابل تأمل آنگ( شناسایی میLC Flagطریق فیلدی با عنوان )

تواند باشد که میموردهایی نیز وجود دارند که یک فرد در دو نظام موجود دارای دو نام استاندارد متفاوت 

 .(7101، 1)تراست سبب بروز مشکالتی گردد

FOAF 2در نظام 
ثل نام و نام خانوادگی، های مختلف مربوط به او مبرای شناسایی فرد از ثبت داده 

شود. در این نظام برای باشد، تصویر و ... استفاده مینشانی پست الکترونیکی که یک نشانه منحصر به فرد می

شود. برای شناسایی استفاده می RDF 3توصیف ارتباط میان مدارک و نیز افراد از چارچوب توصیف منابع 

شوند و چنانچه نشانی پست الکترونیکی هر یک ابقت داده میمدارک مربوط به یک فرد هر دو متن با هم مط

ها دقیقا مشابه هم باشد، آن دو متن به یک فرد تعلق خواهد داشت. در حال حاضر از این نظام در  از آن

. هر چند این (7101)الیوت، شود های اجتماعی و موتورهای جستجو نظیر گوگل و یاهو استفاده میشبکه

ها ارائه زدایی از نامحلی نیز برای ابهامرود و راههای اجتماعی به کار میجستجو و شبکهروش در موتورهای 

بینند، چندان که افراد همواره خود را ملزم به درج نشانی پست الکترونیکی نمی دهد، اما به دلیل اینمی

 حل مطمئن و پرکاربردی باشد.تواند راه نمی

پدیدآورندگان  1شناسیدهند، استفاده از نظام سبکک ارائه میهایزر و تورویروش دیگری که اسمال

های کند و سپس از این منظر متنهای یک فرد را درک میمطابق با این شیوه، رایانه سبک نوشته .است

هایزر و ترویک معتقدند هر چند این روش برای تعداد دهد. اسمالمختلف را مورد بررسی و تحلیل قرار می

های اطالعاتی زدایی از نام در پایگاهکارگیری آن جهت ابهامه ده قابل انجام است، اما امکان بمحدودی نویسن

 6سالو .(7111، 5)اسمالهیزر و تورویکهایی در این زمینه انجام داد توان بررسیبزرگ نیز وجود دارد و می

افزارهای مخزن سازمانی به صورت استاندارد به وجود آید و پدیدآورندگان، دهد که نرمپیشنهاد می (7111)

خود نسبت به ورود اطالعات شخصی اقدام نمایند و اصالحات الزم را به عمل آورند. خوداظهاری 

ن تمایل دهد اما عملیاتی شدن آن به میزاها را افزایش میپدیدآورندگان، اطمینان از صحت داده
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ها در ورود درست، یکدست و پدیدآورندگان برای صرف وقت در این خصوص و نیز توانایی و مهارت آن

 ها بستگی دارد.استاندارد داده

دهند. در ها پیشنهاد میزدایی از نامنیز مدلی را برای یادگیری رایانه جهت ابهام (7111) دیگرانو  1هان

نماید. به نام مجله، عنوان مقاله و نیز نام پدیدآورندگان مقاله را ذخیره میهای مربوط این روش، رایانه داده

ها، احتمال همکار شدن نویسنده زدایی از برخی نامها، جهت ابهامآنگاه با تحلیل نویسندگان همکار در مقاله

 شود.میز قائل میگیرد و بر این اساس میان دو نویسنده مشابه تمورد نظر را با نویسندگان دیگر در نظر می

ویژه ه های بازیابی اطالعات بدهد طراحان نظامها اشاره شد، نشان میتوجه به موردهایی که در باال به آن

کنند با ابتکاری اند و هر یک به طریقی سعی میها پی بردهمخازن سازمانی به وجود مشکل در جستجوی نام

سعی دارند تا از یک عامل منحصر به فرد مربوط به اشخاص  هااین مشکل را حل نمایند. هر یک از این پروژه

گفته جلوگیری نماید، استفاده نماید و با عملیاتی نمودن آن در هنگام ذخیره و بازیابی از ایجاد مشکالت پیش

باشد و الزم است تا با توجه برداری نمیاما این عوامل منحصر به فرد مختلف در هر مخزن سازمانی قابل بهره

 ها اقدام شود.های هر مخزن، نسبت به استفاده از هر یک از آنهای خاص دادهویژگی به

 :است شده انجام زیر هایپرسش پاسخ یافتن پی در حاضر پژوهش

های پژوهشگران موجود در مخزن سازمانی )سامانه اطالعات علمی( دانشگاه فردوسی مشهد نام .0

 زایی چگونه هستند؟از نظر ابهام

زا چگونه عمل های ابهامانی دانشگاه فردوسی مشهد در رابطه با جستجوی ناممخزن سازم .7

 کند؟ می

  روش پژوهش

های جستجوی نام اشخاص در مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد به به منظور بررسی مسائل و چالش

ا پژوهش ارزشیابی نوع گفته، از روش ارزیابانه و مشاهده استفاده گردید. پژوهش ارزیابانه یلحاظ مسائل پیش

دیگری از پژوهش کاربردی است که هدف اصلی آن به جای کشف دانش، آزمایش کاربرد دانش در یک طرح 

تری از پژوهش گیری عملکرد، که نوع اختصاصی(. در این روش، از اندازه0221یا برنامه ویژه است )پاول، 

داد، تعیین دستاوردهای حاصل از عملکرد یا برونگیری ارزیابانه است، استفاده شده است. هدف از اندازه

ها، خدمات یا امکانات خاصی است که ارائه شده است. بر این اساس، در این پژوهش تالش شده است تا برنامه

عملکرد موتور جستجوی سامانه مخزن دانشگاه فردوسی مشهد از جهت جستجوی نام اشخاص مورد بررسی 
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مراجعه گردید. در  http://profdoc.um.ac.irاین سامانه به نشانی  گاهار، به وبقرار گیرد. برای انجام این ک

فیلد  01صفحه ورودی، دو قسمت مجزا برای جستجو در قالب مقاله و کتاب وجود دارد. قالب مقاله، دارای 

ه، کلمات کلیدی، نام مجله، نام همایش، سال انتشار مجله، از: عنوان مقاله، نویسند که به ترتیب عبارتنداست 

سال برگزاری همایش، موضوع مقاله، اعتبار علمی و زبان مقاله. در انتها هم کادری قرار دارد برای ورود عبارت 

شود و قدری غریب های مختلف دیده نمیگاهامنیتی تا جستجو انجام گیرد، امری که در صفحات جستجوی وب

د. درباره این مورد با مسئول مربوطه در سایت به صورت تلفنی گفتگو شد و ایشان دلیل این امر را نمایمی

توان های مختلف عنوان کردند. در فیلدهای سال انتشار، فقط میرعایت نکات امنیتی و جلوگیری از نفوذ ربات

زبان مقاله به صورت کشویی بوده و که فیلد موضوع مقاله، اعتبار علمی و  سال میالدی را وارد نمود، ضمن آن

های موجود، در صورت نیاز یکی را انتخاب نمود. بخش کتاب نیز فیلدهایی شامل عنوان بایستی از گزینهمی

ای که فیلد موضوعی نیز گزینه استکتاب، نویسنده یا مترجم، کلمات کلیدی، موضوع کتاب و سال انتشار 

ی موضوعی یکی را انتخاب نمود. در این قسمت هم کادر مربوط به ورود هاتوان از میان عنوانبوده و فقط می

ای وجود ندارد عبارت امنیتی وجود دارد و قبل از انجام جستجو، حتما باید آن را وارد کرد. جستجوی پیشرفته

نمود ( استفاده Or) برای عمل( |( و )ANDتوان از عملگرهای )+( برای عمل )و برای ترکیب فیلدها، تنها می

 و جستجوی ترکیبی انجام داد که با توجه به رابط کاربری آن برای کاربران بسیار مبهم و گمراه کننده است. 

نام و نام خانوادگی  111های جستجوی نام در این مخزن سازمانی، ابتدا فهرست تمام برای بررسی چالش

دید و فهرست اسامی که چالش برانگیز موجود در این سامانه که به صورت الفبایی نظم یافته است مرور گر

 یا نویسیبودند )مانند کامل یا مخفف بودن نام، داشتن چند نام، داشتن نام مشابه و یکسان، پیوسته

ها، از طریق موتور جستجوی سامانه، جستجو ها( به دست آمد و پس از آن مبتنی بر این نامنام جدانویسی

رفت تا مشخص شود آیا جستجوی اسامی چالش برانگیز از این طریق برای بازیابی اشخاص مورد نظر انجام گ

 گیرد یا خیر. به سهولت و بدون خطا انجام می

 هاارائه یافته

بندی شدند. ، دسته0بندی جدول ها مرور شد و مطابق با طبقهجهت تحلیل و بررسی اسامی موجود، تمام آن

ها، وجود اسامی مشابه در یک کاهش دقت در جستجوی نام تر نیز بیان شد، یکی از دالیل گونه که پیشهمان

ها با یکدیگر ادغام شده و با هم بازیابی شوند و ریزش کاذب شود آثار آنمخزن سازمانی است که باعث می

نام  721های مختلف وجود داشت که این موارد متعلق به نام خانوادگی مشابه با فراوانی 011اتفاق افتد. 

پرتکرارترین  02با فراوانی « حسینی». نام خانوادگی استاز مجموع اسامی  درصد 71.33 خانوادگی یعنی

http://profdoc.um.ac.ir/
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دهد که کاربران مجبورند در بسیاری از های خانوادگی مشابه نشان می. وجود درصد باالیی از ناماست

در غیر اینصورت با  ؛دجستجوها عالوه بر نام خانوادگی از نام کوچک افراد نیز آگاه بوده و آن را نیز اضافه نماین

 نتایج مناسبی روبه رو نخواهند بود. در این مخزن، تنها دو فرد وجود داشتند که نام و نام خانوادگی کامالً

علمی  هیئتها عضو هستند؛ این در حالی است که یکی از آن« سید محمود حسینی»مشابهی داشتند و هردو 

مهندسی عمران است. برای مشاهده آثار این دو نفر از علمی گروه  هیئتگروه مهندسی صنایع و دیگری عضو 

از  درصد1.7طریق جستجو در مخزن به دلیل چنین مشابهتی، هیچ راهی وجود ندارد؛ هر چند این مورد تنها 

حلی کند که مدیران مخزن سازمانی درباره آن اندیشه کرده و راهها است، اما کاربرمداری اقتضا میمجموع نام

های به ذکر است با افزایش تعداد اسامی و بزرگ شدن مخزن و یا ادغام مخازن سازمانی دانشگاه بیابند. الزم

 ها، فزونی خواهد یافت.تعداد این مشابهت مختلف کشور، مسلماً

 هاها و نیز ساختار آن. تحلیل مجموع اسامی موجود در مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد براساس مشابهت0جدول 

خانوادگی های نام

 مشابه

نام نام و 

های خانوادگی

 مشابه

های خانوادگی نام

 چندبخشی

های نام

 خانوادگی مرکب

های کوچک نام

 چندبخشی
 «سید»واژه 

 مورد 149

29.88% 

 مورد 1

4.2% 

301 

37.88% 

00 

0.88% 

229 

25.00% 

77 

8.00% 

 

های کوچکی است وادگی و یا نامهای خان، نام0بندی اسامی جدول منظور از اصطالح چندبخشی در طبقه

، «محمدعلی»اند؛ به عنوان مثال نام کوچک دار تشکیل شده یبخش مستقل و معن که از دو یا چند

و ... « کامیابی گل»، «طباطبایی یزدی»، «جباری نوقابی»... یا نام خانوادگی  و« اهللروح»، «محمدرضا»

های نیز در دسته نام« نیامشاوری»، «فروانکی»های خانوادگی چون چندبخشی هستند. همچنین، نام

ها آن است که وجود چنین بندیاند. دلیل توجه به این خصوصیات در این دستهخانوادگی مرکب قرار گرفته

ها به فیلدهای مخزن سازمانی توسط اسامی در زبان فارسی به دلیل مشکالتی که در هنگام تایپ )ورود داده

آورند مثل رعایت فاصله و یا عدم رعایت آن، باعث ایجاد بازیافت وجود می خود اعضای هیئت علمی( به

درصد نام خانوادگی چندبخشی و مرکب نشانگر آن است که  11گردند. وجود حدود نامربوط یا کم مربوط می

ها دهی آنها و شیوه سازمانمدیران این مخزن سازمانی و البته سایر مخازن سازمانی در ایران باید به مسئله نام

ای کنند تا از بازیابی جامع و دقیق نظام بازیابی خود اطمینان حاصل کنند. نکته حائز اهمیت دیگر دقت ویژه

داشتند که ورود و یا عدم ورود این واژه در هنگام جستجو، در « سید»درصد از افراد، پیشوند  3که حدود  آن
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مخزن سازمانی الزم است تا از این امر نیز آگاه بوده و  تعداد نتایج بازیابی شده مؤثر بود؛ بنابراین مدیران

 تر با این مسئله برخورد نمایند.دقیق

های مختلف نام خانوادگی داشته باشد، یافت نگردید. در مخزن مورد مطالعه، حالتی که یک فرد شکل

های این زبان دشواری نویسی در زبان فارسی که یکی ازدرباره اشتباه تایپی و یا مسئله جدانویسی و پیوسته

( نیز باید گفت این مشکل 0210ها اشاره شده است )آخشیک و فتاحی، است و در تحقیقات متعددی به آن

« کهنسال»در این مخزن سازمانی نیز وجود دارد. به عنوان نمونه در این مخزن دو فرد با نام خانوادگی مشابه 

با چنین امالیی وجود دارد.  دقیقاً« علیرضا کهنسال»دیگری و « سالمحمدرضا کهن»ها وجود دارد؛ یکی از آن

دو دارای نام کوچک چندبخشی و هم نام خانوادگی چندبخشی هستند که کار  که این هر نکته جالب آن

که به دلیل امالی متفاوت به کار رفته برای این دو نام  نماید، ضمن آنها را دشوارتر میجستجوی آن

وارد کند، « محمدرضا کهنسال»بارت جستجو را برای فرد اول به صورت پیوسته خانوادگی، چنانچه کاربر ع

ثبت شده « اله»در این مخزن سازمانی به صورت « اهلل»که واژه  گردد. قابل ذکر آنای یافت نمیهیچ نتیجه

رحمت »ه صورت باید ب ... حتماًو، « اهللروح»، «رحمت اهلل»است، بنابراین تمام اسامی مشتمل بر این واژه مثل 

ای بازیابی نخواهد شد. به بیان دیگر، صورت نتیجه مورد جستجو قرار گیرند، در غیر این« الهروح»، «اله

 های تایپی را نادیده بگیرد.افزار این مخزن سازمانی هوشمند نیست که بتواند اشتباه نرم

های پژوهشگران از سیاهه نامهای مستخرج که تمام نام دوم پژوهش، با توجه به این پرسشدر پاسخ به 

زا بودند مورد جستجو قرار گرفتند تا عملکرد جستجو مورد بررسی قرار گیرد، نتیجه موجود در مخزن که ابهام

های جستجوی نام گفته در به حداقل رساندن چالشهای پیشحاصل بیانگر عدم استفاده از هر یک از روش

 یج مرتبطی را نمایش دهد.اشخاص بود و نظام طراحی شده نتوانست نتا

های خانوادگی توان گفت مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد، در هنگام جستجوی نامدر مجموع می

ها و یا به دلیل ها و تکرار آنهای نامگردد و این مسئله نیز به خاطر مشابهتدچار مشکل و آشفتگی می

چه بهتر شدن وپا بودن این مخزن الزم است جهت هرمشکالت زبانی و امالیی است. بنابراین با توجه به ن

 نواقص آن اصالح شوند.

 گیرینتیجه

های علمی است. نام اشخاص عنصری کلیدی در جستجوی منابع اطالعاتی از قبیل کتاب و انواع مقاله

زایی مشابهت نام اشخاص با یکدیگر و یا وجود چند نام مختلف برای یک فرد و نیز دالیل دیگری سبب ابهام

سازد. پژوهشگران به خصوص هایی مواجه میاساس نام اشخاص را با چالش شود و جستجو برها میاین نام
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ها را مرتفع یا به های مختلف این چالشپژوهشگران حوزه رایانه و هوش مصنوعی تالش دارند تا با ارائه روش

 حداقل برسانند و نتایج جستجوها را بهبود بخشند.

های موجود در جستجوی نام اشخاص در مخزن سازمانی دانشگاه هدف بررسی چالشاین پژوهش با 

فردوسی مشهد به عنوان نمونه انجام گرفت. مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد از جمله مخازن سازمانی 

یسه کم اطالعات در این مخزن در مقا حجم نسبتاًوجود با گیرد.  در ایران است که بسیار مورد جستجو قرار می

زا از انواع های متعدد ابهامبا مخازن سازمانی خیلی بزرگ، پژوهش نشان داد که این مخزن سازمانی حاوی نام

گردد و نتایج جستجو مورد نظر زا دچار چالش میهای ابهاممختلف آن است و در مواجه با جستجوی نام

یی درباره آن اندیشه شود تا هرچه زودتر این هاحلباشد. بنابراین ضروری است تا راهکارها و راهجستجوگر نمی

 مشکالت رفع شوند.

ها در مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مطابق با آنچه بیان شد، جهت اصالح مشکالت جستجوی نام

علمی پیرامون اهمیت  هیئتهای اعضای هایی صورت پذیرد. بهتر است تا آموزشمشهد الزم است تا فعالیت

ها و اهمیت هر فیلد و ضرورت آن آموزش ه افزایش یابد و چگونگی ورود درست دادهمخزن سازمانی دانشگا

 ها استفاده شود.داده شود و سعی شود از روش خوداظهاری برای ورود داده

ها، الزم است تا کتابداران شاغل در دانشگاه با توجه به تجربه کتابداران در رابطه با مستند نمودن نام

های سامانه اطالعات علمی دانشگاه نمایند و فهرست مستند صرف کنترل مستند نام بخشی از وقت خود را

های پژوهشگران دانشگاه را به زبان فارسی و التین آماده نموده و در اختیار مرکز امور رایانه دانشگاه و نیز نام

م خود را بنویسند و از ها نیز آگاه باشند که همیشه به شکل استاندارد ناخود پژوهشگران قرار دهند تا آن

کاری و تکرار اشتباهات پرهیز نمایند. همچنین ضروری است تا مرکز امور رایانه دانشگاه جهت اصالح دوباره

افزار  های مستند، در نرمگیری از تجربیات موجود در ساختار مارک برای دادهساختاری این سامانه با بهره

ها استفاده کند. بدیهی است چنانچه ساماندهی و مستندسازی نام مخزن سازمانی از ساختاری استاندارد برای

 نویسی برطرف شود و پژوهشگران نیز با آگاهی حاصل شده باربرخی مشکالت فنی جستجو به لحاظ برنامه

های اشاره شده های خویش را کنترل نموده و مطابق با نام استاندارد خویش عمل نمایند، با چالشدیگر داده

 اهیم بود.مواجه نخو

ها وجود که در ایران تجربه اندکی درباره مدیریت اطالعات در مخزن سازمانی در دانشگاه با توجه به این

باشند و نیز توجه های علمی و پژوهشی میها فاقد هرگونه مخزن سازمانی برای یافتهدارد و بسیاری از دانشگاه

تا مخزنی سازمانی برای خود ایجاد نمایند، پیشنهادهای ها به تدریج سعی دارند به این مطلب که همه دانشگاه

 شود؛زیر ارائه می
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کتابداران که سابقه بسیار طوالنی در ذخیره و بازیابی اطالعات هم به صورت سنتی و هم دیجیتال دارند، 

سئوالن های دانشگاهی پیشنهاد ایجاد مخازن سازمانی را به مدر این امر مهم پیشقدم شده و از طرف کتابخانه

 ها برسانند.های خود را در این زمینه به اطالع آنها ارائه دهند و توانمندیدانشگاه

                   های سراسر ایران کمک نمایند تا نام وکتابداران دانشگاهی به پژوهشگران دانشگاهی در دانشگاه

زار مربوط وارد نموده افنام خانوادگی خود را در زبان فارسی و نیز انگلیسی به صورت مستند و هماهنگ در نرم

ها خواسته شود تا همیشه در همه ها تشریح نمایند. همچنین از آنو اهمیت انجام چنین کاری را برای آن

 تولیدهای علمی خود از همین شکل نام خود استفاده نمایند.

سب ای که تجربه زیادی در خصوص ذخیره و بازیابی اطالعات کافزارهای معتبر کتابخانهصاحبان نرم

های کشور افزارهای مناسبی برای مخازن دانشگاهی طراحی نمایند تا در تمام دانشگاهتوانند نرماند، مینموده

 به صورت هماهنگ مورد استفاده قرار گیرد. 

های های وابسته به وزارتخانهها و پژوهشگاهکه بسیاری از پژوهشگران ایرانی در دانشگاه با توجه به این

های باشند، معاونتمشغول به فعالیت می« بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»و « و فناوری علوم، تحقیقات»

توانند در یک طرح مشترک از تمام پژوهشگران خود به طور الزامی بخواهند تا پژوهشی این دو وزارتخانه می

ن فارسی و نیز نامه کتابخانه ملی، به زباشکل درست و یکدست نام و نام خانوادگی خود را مطابق شیوه

 افزاری که برای این مهم تهیه شده است نمایند.انگلیسی به همراه دیگر مشخصات کامل خود وارد نرم

های ها باید دادهشود که بدانیم همه افراد و دانشگاه ها وقتی بیشتر درک میاهمیت کنترل مستند نام

های استنادی مشکلی لمی وارد کنند که پایگاههای اطالعات عای در مخازن سازمانی و سامانهخود را به گونه

درستی قابل ه علمی ب هیئتثیر هر عضو أصورت، ضریب ت ها نداشته باشند. در غیر ایندر تشخیص درست نام

 محاسبه نخواهد بود.

های دانشگاهی و تعداد محدود محققان و پژوهشگران در هر با توجه به حضور کتابداران در تمام کتابخانه

های مرکزی ها به صورت دستی در هر دانشگاهی وجود دارد. کتابخانهامکان مستند نمودن نام آندانشگاه، 

های آن برای ها و ارسال دادهتوانند بر پایه رویه و استاندارد کتابخانه ملی به مستندسازی نامها میدانشگاه

وجود آید، مانند انجام ه بیشتری بافزودن به پایگاه فهرست مستند اسامی اقدام کنند تا هماهنگی و انسجام 

های مرکزی و فرستادن آن به کتابخانه ملی جهت بررسی و تأیید. با توجه به حجم باالی کار فیپا در کتابخانه

پذیر نباشد، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات در کتابخانه ملی، چنانچه انجام این مهم در کتابخانه ملی امکان

 ای انجام این هماهنگی باشد. تواند مرکزی برایران می
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ها افزاری مناسب برای مخازن سازمانی دانشگاهمطابق با آنچه به عنوان پیشنهاد آمد، الزم است تا نرم

اند، ها را نیز ایجاد کردهای که فایل مستند نامافزارهای کتابخانههای طراح نرمپدید آید که این کار را شرکت

افزار وارد نمایند و وهشگران خواسته شود اطالعات خود را با دقت در این نرماز پژسپس  .توانند انجام دهندمی

ها را کنترل و مستند نمایند. به این ترتیب نظام ملی کنترل مستند کتابداران نیز به صورت دستی نام آن

وانی داشته و های فراتواند استفادهآید که میهای پژوهشگران ایرانی به زبان فارسی و انگلیسی پدید می نام

اساس نام را تا حدود زیادی مرتفع سازد. با تحقق چنین امری، با جستجوی نام یک  مشکالت جستجو بر

اولین نتیجه، خواسته ما خواهد بود و با کلیک بر نام او به صفحه شخصی او  محقق در موتور جستجو، احتماالً

م یافت و تمام آثار او را مشاهده خواهیم که با مخزن سازمانی متعلق به دانشگاهش مرتبط است راه خواهی

در موتور جستجوی گوگل « محمدحسین دیانی»توانید با جستجویی به شکل نمود. نمونه چنین کاری را می

 مشاهده نمایید.

 سپاسگزاری

 ساختاری نظرهای ارائه و مقاله متن بازبینی خاطر به فتاحی دکتر استاد ارجمند و فرهیخته، جناب آقای از

 .شود می سپاسگزاری  علمی و ساختاری نظرهای ارائه خاطر نیز به محترم داوران از .شود می قدردانی و تشکر

 منابع
 بازيابی و ذخیره در فارسی واژگان جدانويسی و نويسی پیوسته های چالش (. تحلیل1391آخشیک، سمیه؛ فتاحی، رحمت اهلل )

 .34-9(، 3)15، رسانیعکتابداری و اطالاطالعاتی.  های پايگاه در اطالعات

تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه ، مترجم(. های اساسی پژوهش برای کتابداران )نجال حريریروش(. 1379پاول، ار. رونالد )

 (.1997آزاد اسالمی )نشر اثر اصلی 

ش میزان همخوانی آن با (. بررسی مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد و سنج1394پريرخ، مهری؛ زاهدی نوقابی، مهدی )

 .505-519(، 3)27، علوم و فناوری اطالعاتمعیارهای تخصصی. 

نامه )پايان و سازگاری آن با معیارهای علمیبررسی مخازن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد (. 1389زاهدی نوقابی، مهدی )

 شناسی. کارشناسی ارشد(. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان

 پايه بر علمی مراکز ها ودانشگاه در سازمانی مخازن سازیپیاده بر اثرگذار هایعامل (. تحلیل1390زاهدی نوقابی، مهدی )

 .344-284(، 1)5 ،رسانیواطالع کتابداری پژوهشنامهاطالعاتی.  هایسیستم های نظريه

زدايی نام نويسنده با استفاده . بهبود صحت ابهام(1397موسی خانی، مصطفی ) ؛نديمی شهرکی، محمدحسین ؛مرتضوی، سید محمد

 .127-117(، 0)30، هاعالئم و دادهبندی تجمعی. پردازش از خوشه

(، 3)37، پردازش و مديريت اطالعات(. ارائه روشی مبتنی بر ژنتیک برای رفع ابهام نام نويسندگان مقاالت. 1399مظفری، نیلوفر )

791-817. 
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