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  :  اي خالی واژگان عمومی در اصطالحنامه هاج
   زبان کنترل شدهمبتنی بر نگاهی به دشواریهاي تحقق ربط و دقت در بازیابی اطالعات

  2              ماریه رحیمی1دکتر رحمت اهللا فتاحی
   :چکیده

. ندمحدود شده ا به یک یا چند حوزه موضوعی مشخص یعنی تنهابیشتر اصطالحنامه ها تخصصی اند 
  برخی جنبه هاي خاص از مداركواژگان مرتبط بایکی از محدودیتهاي اصطالحنامه ها آن است که 

را مخاطبان مورد نظر نوع و شکل ارائه اثر ، از جمله سطح محتوا، رویکرد محتوایی و یا ساختاري، اطالعاتی
 غیر تخصصیه منزله واژه هاي بدال بر این مفاهیم  ي عمومیدلیل این امر آن است اصطالحها. در بر ندارند

این مسئله یک کاستی . و در نمایه سازي مورد استفاده قرار نمی گیرندجزو سیاهه ممنوعه قلمداد شده 
  .  مرتبط به شمار می آیددقیق و و بازیابی جستجوجدي در مسیر 

علوم انسانی  حوزه مقاالتبا استفاده از روش تحلیل محتواي ) 1: در دو مرحله انجام شد حاضر پژوهش
 تا واژه هاي عمومی که به طور معمول همراه واژه هاي تخصصی در متون این حوزه ظاهر می شدتالش 

نتایج نشان داد که . د و سیاهه آنها با محتواي اصطالحنامه هاي همان حوزه مقایسه شودگردشوند شناسایی 
در ) 2. است% 1/18/حنامه نما و در اصال% 3/24 در اصطالحنامه اصفا واژه هاي عمومیمیزان حضور 

با استفاده از واژه هاي عمومی داراي بسامد باال با برخی کلیدواژه هاي موضوعی ترکیب شد و مرحله دوم 
 کسب نتایج مرتبط و دقیق میزان موفقیت جستجو دریافته ها نشان داد . در موتور کاوش گوگل جستجو شد

  .با استفاده از واژگان عمومی بسیار باالست

مقاله نتیجه گیري می کند چنانچه قرار باشد زبان اصطالحنامه ها به زبان جستجو نزدیکتر شود و بازیابی 
با نتایج دقیقتر و مرتبط تر همراه باشد الزم است واژه ها و عبارتهاي عمومی به اصطالح هاي تخصصی 

می تواند به ز واژه هاي عمومی با استفاده ا اخص شدن هرچه بیشتر توصیفگرهابه بیان دیگر، . افزوده گردد
  .دمنتهی شونمایه سازي با هدف فراهم آوردن شرایط براي افزایش ربط و دقت در بازیابی عمقی تر شدن 

   
  دقت / ربط / بازیابی اطالعات / واژگان عمومی /  اصطالحنامه :کلید واژه ها 

 

  مقدمه  •
.  را نشان می دهد"همبسته میان مفاهیم" یا "سلسله مراتبی" رابطه صطالحنامه به واژگان کنترل شده اطالق می شود کها       

کاربرد عمده اصطالحنامه در نمایه سازي مدارك و بازیابی اطالعات است، به همین دلیل اصطالحنامه ها دوشادوش افزایش 
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و  "کنترل مترادفها" به در واقع ساختار اصطالحنامه ها. مدارك، دگرگون می شوند و پیوسته دستخوش حذف و افزایش هستند

با هر کلیدواژه اي که در ذهن دارند توجه دارد که به معناي آن است که همگان بتوانند  "برقراري رابطه معنایی میان اصطالحها"

مبهم، و کنترل مترادفها باید به شناخت استفاده کنندگان از واژگان، به کار نبردن واژه هاي . پایگاه اطالعاتی به جستجو بپردازند در

ایجاد اصطالحات علمی و فنی مناسب با نیاز استفاده کنندگان منجر شود و در صورت مبهم بودن اصطالحات، باید از واژه هاي 

  .بسیط به واژه هاي مرکب ارجاع دادکلی تر استفاده کرد و از واژه هاي منسوخ به واژه هاي جاري و از واژه هاي 

بازیابی  نظام هاي اطالع رسانی با مشکالت مهمی در جستجو وکاربران ی احساس شد که نیاز به اصطالحنامه از زمان       

بنابراین اصطالحنامه به عنوان ابزاري که هم متخصصان اطالع رسانی و هم کاربران  ).1384بابایی، (مواجه شدند مرتبط اطالعات 

ی رساند و سبب می شود تا آنها از این اصطالحها درك  یاري م- منظور واژه ها و اصطالحها–را در ذخیره و بازیابی نمادها 

عالوه بر آن، اصطالحنامه به شکلی نظام مند به درك ارتباط بین یک مفهوم و مفاهیم . مشابهی داشته پیدا کنند، حائز اهمیت است

ر حال، اصطالحنامه مجموعه در ه .)1380بهمن آبادي،  (پردازدو همچنین به ذخیره و بازیابی آن می کلی تر ، جزئی تر و مرتبط 

 . اي از واژگان زبان کنترل شده است که به طور منظم سازمان یافته است تا روابط معنایی میان مفاهیم را مشخص کند

در موضوع هاي گوناگون و به زبانهاي مختلف حکایت از آن دارد که ها تدوین و انتشار تعداد قابل توجه اصطالحنامه        

. دن مورد استفاده قرار می گیری،اینترنتمنابع تا اسناد و مدارك چاپی  نمایه سازي در نظامهاي بازیابی اطالعات، از  هااصطالحنامه

بسیاري از پایگاهها براي نمایه سازي واژگان .  بازیابی استوابزار نمایه سازي   واصطالحنامه زبان مشترك ذخیرهواژگان در واقع 

  .ستفاده می نمایند و بدین ترتیب میزان ربط و دقت در نتایج بازیابی را در خود افزایش می دهندکنترل شده از اصطالحنامه ها ا

 

  و هدف پژوهش بیان مسئله •
پذیرفته شده، مترادف، اعم، اخص، و ( ارائه سیاهه اي کنترل شده از اصطالحها ،اگرچه، فلسفه تدوین اصطالحنامه ها       

د، اما باید به این ندارك تخصصی یک موضوع خاص، از یک اصطالح واحد استفاده می کن براي ماناست و نمایه ساز) مرتبط
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این امر ناشی از  .نکته مهم توجه کرد که بسیاري از مدارك تخصصی یک موضوع واحد، از برخی جنبه ها با هم تفاوت دارند

به . ائه منبع، و مواردي از این قبیل استتفاوت در جنبه هایی چون سطح مخاطبان منبع، رویکرد خاص در تدوین آن، شکل ار

همه مدارکی که یک اصطالح واحد گرفته اند و در پاسخ به جستجو تحت همان همین دلیل است که هنگام نمایه سازي، 

  . اصطالح بازیابی می شوند، از نظر کاربر به یک اندازه مرتبط نیستند

بطه با بازیابی اطالعات می  اصطالحنامه ها داراي ویژگیهاي مثبتی در راهمانطور که در تحقیقات بسیاري تایید شده است،       

، از جمله افزایش مانعیت در نتایج بازیابی، تسهیل بازیابی مدارك با واژگان داراي روابط معادل و روابط همایندي، فراهم باشند

یه سازي و نیز برقراري جست و جوي چند  در نما" ترجمه" و " تحلیل مفهومی"کردن نقشه معنایی میان اصطالحها، تسهیل 

 تغییرات در محیطهاي علی رغمها نشان می دهند که  با وجود چنین توانمندیهایی، بررسی .)1383نوروزي، (زبانه مطلوبتر

ن، تغییر محیط اطالعاتی در سه بعد رفتار اطالعاتی کاربرا.  همواره ثابت بوده استاصطالحنامه هااطالعاتی، اهداف و ساختار 

اتی جدید اصطالحنامه هایی را با قابلیتهاي بیشتري ع این محیط اطال.مشهود استتولید شده فناوریهاي اطالعاتی، و ماهیت منابع 

 در صنعت 2004سورگل و دیگران، ( آنچه که اصطالحنامه هاي کنونی با ساختارهایی محدود فراهم می آورند می طلبدنسبت به

  ). 1384جو، 

ویژگیها و نحوه استفاده و گسترش نظام هاي اطالعاتی منجر به تحول استفاده از اصطالحنامه ها در ذخیره و تحول در        

، مشکالت و نارسایی هاي  اصطالحنامه با وجود ظهور انواعاما . )1383نوروزي، (ر محیط نوین بازیابی است بازیابی اطالعات د

است که اکثر   به این دلیل،می باشدآنها ختار اور عمده ناشی از ساین مشکالت که به ط.  همچنان رفع نشده استآنها

اصطالحنامه ها از استانداردهایی تبعیت می کنند که متناسب با محیط چاپی طراحی شده اند و براي محیط اطالعاتی کنونی 

 در صنعت جو، 1999سورگل،( موجب عدم تمایل کاربران به استفاده از آنها می شود چنین کاستی هایی. نارسایی هایی دارند

1384(.   

آنچه که مورد توجه تدوین کنندگان اصطالحنامه هاست این است که اصطالحهاي موضوعی الزم براي نمایه سازي منابع   

بنابراین می . اطالعاتی را شناسایی و در ساختار معنایی مورد نظر شامل اصطالحهاي اخص، اعم، مرتبط و مانند آنها قرار دهند

به همین جهت، چه .  بر اصطالحهاي داراي بار موضوعی و تخصصی متمرکز استاساسافت که رویکرد اصطالحنامه ها توان گ
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 و چه اصطالحهاي مرتبط، همگی تنها جنبه هاي موضوعی و )زیر مجموعه آنها(اصطالحهاي اعم و چه اصطالحهاي اخص 

  . تخصصی را نشان می دهند

ل موضوعی به منظور نمایه سازي و بازنمون محتوایی منابع اطالعاتی، جنبه هایی وجود دارد نکته مهم آن است که در تحلی      

اهمیت جنبه هاي . از محتوا یا رویکرد محتوایی را نشان می دهنددیگري  بلکه جنبه هاي ، نیستند"موضوع تخصصی"که بیانگر 

نویسندگان یعنی (وجه پدیدآورندگان منابع اطالعاتی ن جهت است که هم مورد تآغیر تخصصی یا همان رویکردهاي محتوایی از 

به بیان دیگر، زبان مورد استفاده تولید کننده و مصرف کننده . است و هم نیازمندان اطالعات به آنها توجه دارند) و پژوهشگران

ل ساده می توان اهمیت این مثابا یک . اطالعات داراي واژه ها یا عبارتهایی است که جنبه هاي غیر موضضوعی را نیز در بر دارد

 باشد، "جهانی شدن"بان ساده در باره موضوعی مانند چنانچه کاربري در پی یافتن منابعی به ز. دادجنبه ها را براي کاربران نشان 

 ، سازد برآورده از جنبه هاي مورد نظر وي به تنهایی نمی تواند منابعی را بازیابی کند که نیاز کاربر را"جهانی شدن"کلیاصطالح 

در .  آنها بازیابی می کند"جنبه هاي محتواییرویکردها و "زیرا این اصطالح همه منابع مرتبط با جهانی شدن را بدون نشان دادن 

 بسیار ،چنین حالتی وارسی همه منابع بازیابی شده براي کاربر و یافتن منابعی که جهانی شدن به زبان ساده را در بر داشته باشد

در واقع یافته هاي بسیاري از پژوهشها نشان می دهد که کاربران تنها یک تا سه صفحه اول نتایج بازیابی . ر استدشوار و زمان ب

 Spink, Greisdof and(را بررسی می کنند و چنانچه اطالعات مناسبی نیابند، از ادامه کار منصرف و گاه بیزار می شوند 

Bateman, 1998; Jansen, Spink and Saracevic, 2000; Henzinger, Motwani, Silverstein,2000 .( حال چنانچه

 محتواي منابع باشد شناسایی شده و در نمایه سازي و "سادگی"انواع اصطالحهاي غیرموضوعی و غیرتخصصی که نشان دهنده 

 عبارتهاي ،اي مثالبر. نیز جستجو مورد استفاده قرار گیرد، مشکل کاربر در بازیابی آنچه مورد نظر وي است برطرف می شود

 و "چیست؟جهانی شدن "، "به زبان سادهجهانی شدن  "، " جهانی شدن مقدمه اي بر" همراه اصطالح تخصصی مانندکمکی 

 به بیان دیگر، . باشد در زمینه موضوع مورد نظرمحتواي منابع اطالعاتیرویکرد و  آنها می تواند نشان دهنده ساده بودن امثال

 که می توان از آنها در قالب زبان طبیعی و همراه با اصطالحهاي موضوعی استفاده کرد تا منابع مرتبط تري عبارتهایی وجود دارد

  ).1385فتاحی،(استفاده کرده است بازیابی شود، منابعی که متن آنها از همان عبارتهاي زبان طبیعی 

 این ابزار نیز مانند بازیابی اطالعات،در نظامهاي ها   با وجود توانمندیهاي اصطالحنامه،همانطور که پیش از این ذکر شد       

در واقع، زبان کنترل ( ها عدم توجه اصطالحنامه"سایر ابزارها داراي محدودیتهایی است که مرتبط ترین آنها با بحث مقاله حاضر 
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راي حوزه هاي موضوعی در واقع در هر کتابخانه معموال ب.  است"یاطالعاتمنابع محتوایی رویکرد  به سطح کاربر و )شده

گوناگون از اصطالحنامه هاي خاص همان حوزه موضوعی که در نزد متخصصان آن حوزه رواج دارد، استفاده می شود، بنابراین 

 رایج در میان متخصصان هر یک از آن علوم ياهالحطواژگان مندرج در هر یک از اصطالحنامه هاي موضوعی بر اساس اص

ی است که معموال استفاده یک کاربر غیر متخصص موضوعی و با سطح علمی متفاوت براي بازیابی این در حال. گزینش می شود

نیز به رویکرد مناسبی که نشان دهنده بستر و زمینه اي که اطالعات در آن . نمی شودمورد توجه در اصطالحنامه مدارك مرتبط 

، یک کتابدار و یک مهندس نرم جو هر گاه یک دانش، مثال به طور).1383نوروزي، ( ارائه شده است نیر توجهی نمی شودبافت 

 بدون توجه به پایگاه اطالعاتیبپردازند، تحت همین واژه  1"فراداده"استاندارد افزار به جست و جوي اطالعاتی در خصوص 

مقاله اي که  طور قطع به. نماید تفاوت در نیاز و سطح آگاهی و دانش این چند گروه، به تمامی آنها نتایج مشابهی را ارائه می

همچنین ممکن است که نوع .  براي یک مهندس نرم افزار بسیار ساده و کسل کننده باشداحتماال مناسب است، جوبراي یک دانش

طبیعی است که یک کتابدار به دنبال .  متفاوت از رویکرد یک مهندس نرم افزار باشد"فراداده " استانداردرویکرد یک کتابدار به 

 در ذخیره و بازیابی اطالعات و یک مهندس نرم افزار جویاي قابلیتهاي فنی و روشهاي برنامه نویسی و استانداردي این کارکردها

  . باشدکاربرد آن در طراحی صفحات وب چگونگی 

 منابع و سطحمحتوایی در زمینه بازنمایی رویکرد  راهکارهاي مناسبی ها قادر نیستندبنابر آنچه ذکر شد، اصطالحنامه       

این محدودیت می تواند به بازیابی . در بازیابی مدارك بر اساس سطح کاربر ارائه نمایدو دقت براي افزایش ربط اطالعاتی 

  ). 1383نوروزي، ( منجر گردد - که به احتمال زیاد براي او غیر مرتبط محسوب می شود–مدارکی خارج از سطح و دانش کاربر 

 قادر به نشان دادن ، در ذخیره و بازیابی اطالعات،که یکی از کاستی هاي اصطالحنامه ها آن است کهبنابراین می توان گفت       

و شکل ارائه، برخی جنبه هاي خاص از مدارك مورد بررسی، از جمله سطح مفهوم و محتوا، رویکرد محتوایی و یا ساختاري، 

 زیرا این اصطالحها ،گر این جنبه ها در اصطالحنامه ها وجود نداردبه این دلیل که واژگان نمایان. سطح مخاطبان مورد نظر نیستند

، )بولی(این مسئله یک کاستی جدي در مسیر جستجوي ترکیبی . به منزله واژه هاي عمومی جزو سیاهه ممنوعه قلمداد شده اند

ل دارند هنگام جستجو، این واژه ها بسیاري از کاربران نیز تمای.  و بازیابی مدارك مرتبط به شمار می آیدجستجو به زبان طبیعی

                                                
1.Metadata. 
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این واژه ها همان واژه هاي غیرموضوعی هستند که . ترکیب کنندمرتبط با موضوع مورد جستجو ی صرا با اصطالحهاي تخص

واژه هاي عمومی همواره . معموال به تنهایی مورد جستجو قرار نمی گیرند ، زیرا به خودي خود معنا و مفهوم خاصی ندارند

 آشنایی "، "...  مقدمه اي بر "براي مثال، . واژه هاي موضوعی می آیند تا جنبه خاصی از موضوع را نشان دهند) پس ازپیش یا (

رموضوعی یا عمومی  و مواردي از این قبیل، واژه هاي غی "...تاریخ مختصر "، "...تاریخچه "، "... تاریخ " ، "...درباره "، "... با 

به توسط تولیدکنندگان متون  زیرا ،نا شناختی، واژه هاي غیرموضوعی از جایگاه خاصی برخوردارندبه لحاظ مع . تلقی می شوند

بنابرین جزو جدایی ناپذیر زبان متون به شمار می آیند و نقش ویژه . وفور در متون علمی و غیرعلمی مورد استفاده قرار می گیرند

و یا مترادف در مرتبط  ،همانند سایر واژه هاي اعم، اخص.  غیره دارنداي در بیان رویکرد، سطح خوانایی، نوع مطلب یا منبع و

متون و همینطور در اصطالحنامه ها به لحاظ معناشناختی و در چارچوب هستی شناسی واژگان نقش دارند، واژه هاي عمومی هم 

دگاهی دیگر، واژه هاي غیرموضوعی را در واقع و از دی. در بیان مقاصد پدیدآورندگان متون و تولید کنندگان دانش اهمیت دارند

  .)1385فتاحی، ( ا واژه هاي موضوعی به شمار آوردمی توان زیر مجموعه مرتبط ب

در رابطه با وجود یا عدم وجود واژه هاي  هدف اصلی پژوهش حاضر آن است که محدودیت اصطالحنامه ها ،از این رو       

 و کرده بررسی عات از نظامهاي اطالعاتی می شود را و بازیابی اطالکه باعث مشکالتی در جستجوغیر موضوعی یا عام 

  :  اصلی مقاله حاضر آن است که تواالئس .دهدراهکارهایی براي برطرف نمودن آن به دست 

 میزان حضور واژگان عمومی در اصطالحنامه ها چقدر و چگونه است؟  •

  بازیابی موضوع دلخواه چقدر است؟تاثیر استفاده از واژگان عمومی به همراه کلیدواژه ها در  •

مانند اصطالحنامه به ضابطه در آورد و در نمایه سازي و  تعریف شده در یک ساختارواژگان عمومی را آیا می توان  •

 بازیابی اطالعات مورد استفاده قرار داد؟ 

 

  روش پژوهش •
ی شده است تا از میان مقاله هاي تخصصی ابتدا سعبر این اساس، . هش حاضر به روش تحلیل محتوا انجام شده استوپژ     

) 1385سال (چکیده از مقاله هاي شماره هاي جدید  تعداد قابل قبولیمجالت معتبر رشته هاي حوزه علوم انسانی، مندرج در 
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عرفان، رشته هاي تاریخ، جغرافیا، زبانشناسی، علوم اجتماعی، ادیان و :  رشته شامل 12. گردآوري شده و مورد بررسی قرار گیرد

  . استفلسفه و حکمت، کتابداري، روانشناسی، علوم تربیتی، حقوق، علوم اقتصادي و مدیریت

 کلیدواژه هاي ) و یا بین دوقبل و یا بعد از(همراه با بود که واژگان عمومی هدف از این بررسی، شناسایی و استخراج        

به بیان دیگر، عبارتهایی که توسط مولفان و پژوهشگران به .  استدر متن چکیده ها آمده) زبان طبیعی(در شکل طبیعی موضوعی 

شکل طبیعی در چکیده مقاله ها آمده و مفاهیم تخصصی مرتبط با محتواي مقاله ها را در بر دارند مورد شناسایی و تحلیل قرار 

عمومی مرتبط با اصطالحنامه ه به دو  سپس تالش شد تا با مراجع.را داد این واژه ها و عبارتها تشکیل یک سیاهه الفبایی. گرفت

تک تک واژه ها و عبارتهاي شناسایی شده مورد جستجو قرار  )اصطالحنامه فرهنگی اصفا و اصطالحنامه نما(حوزه علوم انسانی 

   . دوشبررسی  در ساختار اصطالحنامه ها آنهاوجود و یا عدم وجود  و گیرد

، که از تحلیل  غیرموضوعی یا عبارت  واژههز حوزه علوم انسانی انتخاب و سپس با د کلید واژه ا10در مرحله دوم تعداد          

جستجوي کلید واژه اي، ( گوگل کاوش ر نوع جستجوي موتو4ترکیب و در  متن چکیده هاي بررسی شده استخراج شده بود،

  . رفتمورد جستجو قرار گ) جستجوي دقیق عبارتی، جستجوي دقیق عنوانی و جستجوي دقیق نشانی

در نهایت پس از .  و پس از آن با یکدیگر مقایسه شد)واژهاي غیر موضوعیافزودن با (نتایج بازیابی قبل از بسط جستجو        

  . ارائه نتایج، پیشنهاداتی براي رفع کاستی هاي اصطالحنامه ها در رابطه با واژگان غیر موضوعی ارائه شد

  

 یافته ها و تحلیل آن •

  ایی واژگان عمومی و غیرموضوعی شناس: مرحله اول  •
مقاالت مجالت اول صفحه توجه به حوزه مورد بررسی که حوزه علوم انسانی را در بر می گرفت، با مرحله اول پژوهش در        

 )نمااصطالحنامه    واصفااصطالحنامه (در دامنه موضوعی اصطالحنامه هاي مورد نظر  از این حوزه که )1 پیوست ( رشته12معتبر 

 که همراه با کلید غیرموضوعیدر واقع با بررسی عنوان و چکیده مقاالت آنها یک فهرست از واژگان . قرار می گرفتند بررسی شدند

ویژگیهاي واژه ها از  رابطه با این واژگان، در. به دست آمد واژه غیرموضوعی 1070شامل واژه هاي مقاالت مورد نظر آمده بودند، 
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 1طبق جدول . موجود بودن در اصطالحنامه هاي مورد نظر بررسی شدو کانی آنها نسبت به کلید واژه، لحاظ تعداد، موقعیت م

 واژه غیر موضوعی شناسایی شد که با در نظر گرفتن تکرار برخی از واژگان در متون 1070همانطور که مشاهده می شود تعداد 

 . واژه غیرموضوعی به طور کل از متون مربوطه به دست آمد3490

  فراوانی واژگان غیرموضوعی . 1جدول 
 فراوانی بدون تکرار ب تکراراستحافراوانی با 

3490 1070 

  
 واژگان عمومی 

  
  : صورت در جمله هاي مورد بررسی قرار داشتند 3به  واژه هاي غیر موضوعی شناسایی شده از لحاظ مکانی       

  قبل از کلید واژه . 1
 بعد از کلید واژه . 2

  به عنوان رابط  دو کلید واژه اساسی بین. 3
  .  وضعیت قرار گرفتن این واژه ها نسبت به کلید واژه ها به صورت زیر است2بنابراین طبق جدول        

 نسبت به کلید واژه هاآنها وضعیت جایگاه فراوانی و درصد فراوانی واژه هاي غیرموضوعی از لحاظ  . 2جدول 

 ژگان غیر موضوعی مکان وا فراوانی درصد فراوانی

 قبل از کلید واژه  786   % 5/73

 بعد از کلید واژه 46  3/4%

 بین دو کلید واژه 238  2/22%

 کل  1070 100%
  

از %) 3/4 (واژه هاي غیرموضوعی قبل از کلید واژه ها و درصد کمی%) 5/73 (همانطور که مشاهده می شود بیشترین درصد       

 اغلب تهااین عبار. از آنها بین دو کلید واژه اساسی در یک جمله قرار گرفته اند% 2/22نیز . ها قرار گرفته اندآنها بعد از کلید واژه 

  . به عنوان رابط میان دو کلید واژه عمل می نمودند

 هاي  مشاهده می شود، بیشترین درصد واژه3، همانطور که در جدول از لحاظ بسامد و تکرار واژگان غیرموضوعیاما        

 بود که تنها 65 واژه و حداکثر بسامد 585 که 1 در واقع حداقل بسامد . بوده اند10 تا 1عمومی به دست آمده داراي بسامد بین 

  . یک واژه عمومی را در بر می گرفت
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  از لحاظ بسامدغیر موضوعی واژگان درصد فراوانی  وفروانی. 3جدول 
 ب واژگان عمومی منتخ فراوانی  درصد فراوانی 

09/0% 1 60 -70 

09/0% 1 50 -60 

0 0 40 -50 

3/0% 4 30 -40 

4/1% 15 20 -30 

2/4% 46 10 -20 

7/93% 1003 1-10 

  بسامد هاي 
 به دست آمده 

 کل  1070  100%
  

        
دو اصطالحنامه بررسی موجود بودن واژگان شناسایی شده در اصطالحنامه ها، یعنی اما در رابطه با هدف اصلی پژوهش حاضر  

عمومی معتبر شامل اصطالحنامه اصفا و اصطالحنامه نما در نظر گرفته شد و فهرست واژه هاي غیرموضوعی مورد نظر در این 

 دصد فراوانی واژه هاي موجود و غیر موجورنشان دهنده فراوانی و د 4داده هاي جدول . اصطالحنامه ها مورد جستجو قرار گرفت

  . امه ها استعمومی در این اصطالحن

  موجود بودن واژگان غیر موضوعی در اصطالحنامه هافراوانی و درصد فراوانی واژه هاي غیرموضوعی از لحاظ . 4جدول 

 اصطالحنامه نما اصطالحنامه اصفا
 نیست هست نیست هست

 % فراوانی % فراوانی % فراوانی % فراوانی

  
 نواژگا
غیر 

  %9/81  876  %1/18  194 %7/75 810 %3/24  260 موضوعی
  

 1/18اصفا و از آنها در اصطالحنامه % 3/24 واژه هاي غیرموضوعی در هر دو اصطالحنامه نشان داد که بررسی موجود بودن       

ها در واقع واژه هاي موجود در اصطالحنامه . به یک صورت نیستندواژه هاي موجود اما تمام . موجودندآنها در اصطالحنامه نما % 

  :شکل هستندبه دو 
 تعداد چنین .هستندموجود در اصطالحنامه توصیفگرهاي  غیر موضوعی به صورت بخشی از هايیا عبارتها واژه بیشتر  )1

 :براي مثال می توان به موارد زیر اشاره نمود. مواردي بسیار زیاد بود

  "آشنایی با فرهنگ" به صورت " ...آشنایی با"          
   "استفاده از اطالعات" به صورت "... استفاده از"
  "...اثر هنري و " به صورت "...اثر"
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   "اهمیت مساله" به صورت " ...اهمیت"
   "بازنگري طرح" به صورت "  ...بازنگري"
    "...  بررسی کاربران و " به صورت " ...بررسی"

  

 چرا که ، و مفهومی زیاد آنهاست موضوعیری در اصطالحنامه ها حاکی از اهمیت این عبارتها و باهایوجود چنین عبارت      

چسبیده به کلید واژه ها وارد متن اصطالحنامه ها شده اند و بنابراین می توانند همراه با سایر کلید واژه ها نیز به کار روند و جنبه 

  . هاي مختلف سایر موضوعات را نیز نشان دهند

یب توصیفگرها در اصطالحنامه ها بیشتر استفاده شود، بدون تردید در ترکچنین واژه هایی از از این رو به نظر می رسد اگر        

از آنها می توان براي بازنمونی عمیقتر محتواي منابع و در نتیجه افزایش احتمال ربط و دقت در بازیابی اطالعات توسط کاربران 

در فهرستی جداگانه د و یا به شکل مکان الفبایی خودر همچنین، این امکان وجود دارد که سیاهه واژگان عمومی . بهره گرفت

کاربر می تواند از ترکیب نمایه ساز می تواند با استفاده از آنها نمایه سازي مطلوبتري انجام دهد و نیز آورده شوند، اصطالحنامه 

تعداد زیاد نمونه هایی . اطالعات دست یابدآنها با کلید واژه مورد نظر خود به مدارك مرتبط تر و در نتیجه ربط بیشتر در بازیابی 

نشان می دهد که می توان به این واژه )  مورد در اصطالحنامه نما190حدود  مورد در اصطالحنامه اصفا و 240حدود (از این قبیل 

  .  تدابیري خاص اندیشید،ها اهمیت بیشتري داد و در مورد استفاده بیشتر از آنها

 اما در متون تخصصی همان ،غیرموضوعی نیز هستند که در متن اصطالحنامه آمده اند و عبارتهاي اژه هااما نوع دیگري از و       

با این وجود تنها یک صورت از آنها . واژه ها به صورت ترکیبی با سایر واژه ها به کار رفته اند و صورت متداولی به خود گرفته اند

 "بررسی"واژه مانند . در اصطالحنامه هاي مورد بررسی وجود دارد)  جمع آنها و یا تنها شکلک واژه ايتمعموال شکل مفرد و (

 "، "بررسی تاثیر"، "بررسی ارتباط"، "بررسی ابعاد" اما سایر اشکال متداول آن مانند ،که به تنهایی در اصطالحنامه موجود است

در حالیکه اگر کاربر . الحنامه موجود نیستو غیره در اصط "بررسی وضعیت"، "بررسی نقش"، "بررسی میزان"، "بررسی عوامل

 به همراه کلید واژه مورد نظر خود استفاده نماید، تعداد نتایج بازیابی شده بسیار زیاد و "بررسی" در جستجوي خود، تنها از واژه

ثیرات یک خارج حد زمان و حوصله کاربر شود، در صورتیکه اگر منظور وي بررسی ارتباط  بین دو موضوع و یا بررسی تا

 دقیق عبارتی، نیز در جستجوي.  استفاده از این عبارتهاي رایج می تواند وي را به نتایج مرتبط تر برساند،موضوع خاص باشد
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از دست دادن بسیاري از مدارك افزایش تعداد بازیافتها و  باعث )بدون افزودن واژگاه عمومی مورد نظر(توصیفگر از فقط استفاده 

   . شود، استفاده نموده اند در متن خود دیگر آناشکالمرتبط که از 

با مثال دیگري می توان نشان داد که گاه در اصطالحنامه تنها شکل مفرد یک واژه یا تنها شکل جمع یک واژه آورده شده و        

الحنامه وجود  در اصط"ي-"سایر اشکال آن از لحاظ دستوري مثل انواع اشکال جمع فارسی و عربی و شکل مفرد به همراه 

.  به تنهایی وجود ندارد"متن"، اما  هست"متون" نیست و یا "مجله" در اصطالحنامه اصفا هست اما "مجله ها"مثال براي . ندارند

  .  اصطالحنامه هاي موجود باشد ساختارياین مساله یکی از نقصهايبه نظر می رسد 

 یک فهرست جداگانه می تواند  الفبایی اصطالحنامه و یان متآنها درکال آوردن چنین واژه هایی همراه با انواع اشدر واقع        

هنگامی که انواع . ، باشدراهنمایی براي کاربران که در جستجوها و انتخاب واژگان مناسب براي جستجو دچار مشکل شده اند

 .د در جستجو به نتایج مرتبط تر دست یابداشکال واژه هاي عام در مقابل دید کاربر باشد، هر کاربر با کمترین مهارت نیز می توان

با ویرایش و تجدید نظر در ساختار اصطالحنامه ها و یا افزودن واژه هاي نظیر واژه هاي مورد بحث در نظر می رسد به  بنابراین

 افزایش دادعات دستیابی به ربط در بازیابی اطالردیف الفبایی و یا در فهرستهاي جداگانه، بتوان کارکرد اصطالحنامه ها را در 

  . )2بنگرید به پیوست (

گاه . وجود ندارند، بررسی نشان داد که این واژه ها و عبارات انواع مختلفی دارنددر مورد واژگانی که در اصطالحنامه ها اما        

با "، "با استفاده از"، "گاهاز دید"این عبارات از ترکیب یک و یا دو حرف اضافه و یا ربط با واژه هاي دیگر ایجاد شده اند، مانند 

اصول و "، "اجزاء و عملکردهاي"، "راء و افکارآ" نیز از ترکیب دو واژه به همراه یک حرف ربط مثل تهابرخی از عبار. "روش

 .تشکیل شده اندو غیره  "ارائه راهکارهاي"، "بررسی نقش" ،"بحث درباره"مانند و یا ترکیب دو واژه به تنهایی و غیره  "مبانی

، اما ها یکی از واژه هاي آنها در متن اصطالحنامه آمده اندن به تنهایی یعنی ت از این ذکر شد برخی از این عبارتهامانطور که پیشه

ترکیب آنها با  بر جنبه هاي خاصی از موضوع داللت دارند و برتهاي مختلف ترکیبی اغلواین ص. وجود ندارندبه صورت ترکیبی 

  . رسیدن به نتایج مرتبط یاري دهددر کاربر را نمایه ساز را در نشان دادن جنبه خاص منبع و  تواندکلید واژه هاي مختلف می 
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چنین واژه ها و عبارتهایی در ساختار اصطالحنامه ها وجود داشته باشد، می توان )به ضابطه در آوردن(در واقع اگر امکان کنترل 

 را که یک محدودیت اساسی در آنها به شمار می رود تا حدودي رفع وعدم توجه اصطالحنامه ها به سطح کاربر و اطالعات 

در واقع تنها توصیفگرها نیستند که باعث ربط در بازیابی می شوند، بلکه استفاده از واژگان غیر . تدابیري براي آن اندیشید

براي . ی پربارتر در بر داشته باشدکه داللت بر جنبه خاصی از موضوع دارند، به همراه توصیفگرها می تواند جستجوهایموضوعی 

در مرحله دوم پژوهش تاثیر استفاده از برخی از واژه هاي غیر موضوعی در جستجو مورد بررسی قرار گرفت تا تاثیر آن این منظور 

  . بازیابی اطالعات آشکار شودمیزان ربط در بر 

  

  
  

  موتور جستجوي گوگل جستجو در : مرحله دوم 
 کلید واژه 10 ابتدا و به منظور پی بردن به اثربخش بودن کاربرد واژگان عمومی در جستجوي منابع مرتبط، در این مرحله       

 حالت جستجوي کلیدواژه اي، عبارتی دقیق، عنوان 4انتخاب و به صورت مستقل در هر یک از حوزه علوم انسانی از موضوعی 

فراوانی و میانگین فراوانی صفحات بازیابی شده براي هر .  گرفت گوگل مورد جستجو قرارکاوشدقیق و نشانی دقیق در موتور 

  . ارائه شده اند5کدام از کلید واژه ها به دست آمد که در جدول 

  فراوانی و میانگین فراوانی صفحات بازیابی شده در پاسخ به جستجوي موضوعی در حوزه علوم انسانی . 5جدول 

  نشانی دقیق  عنوان دقیق  بارتی دقیقع  کلید واژه اي  عبارات موضوعی / واژه ها  
  4  4020  718  50900  تجارت الکترونیکی  1
  52  15300  25800  62600  انقالب اسالمی   2
  2  182  198  3180  رابط کاربر  3
  49  193  14300  14300  خالقیت   4
  800  1030  9800  525000  اسالم   5
  7  1900  653  134000  شعر فارسی   6
  183  564  54300  54300  اعتیاد  7
  523  497  82700  82700  فقه   8
  467  575  64700  64700  مهاجرت  9
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  4  954  1050  20600  فلسفه اسالمی   10
  09/20  5/2521  9/25421  101228         میانگین 

  

 واژه و عبارت غیرموضوعی که داراي 10 ،ست واژگان غیرموضوعی به دست آمده در مرحله اول پژوهشرهسپس از میان ف       

  :  بودند و بر جنبه خاصی از موضوع داللت داشتند انتخاب شد که عبارتند از بیشتري مفهومی ربا

  "درباره" و "تاثیرات"،"منابع"،"انواع"، "مقدمه اي بر"،" ویژگیهاي"، "تعریف"، "تاریخچه"، "بررسی"، "ارزیابی"

جستجو مورد جستجو قرار یاد شده  حالت 4 ترکیب و در  واژه عمومی فوق10بنابراین هر یک از کلید واژه هاي مورد نظر با      

 6همانطور که در جدول .  جستجو انجام شد و فراوانی بازیافتهاي مربوطه به دست آمد440در مجموع، در این مرحله . گرفت

  .ارائه شده است از بسط جستجو سیش از بسط و پمشاهده می شود، میانگین بازیافتها پ

   
  نسبت بازیافتها پیش و پس از بسط جستجو در چهار حالت جستجو در گوگلمیانگین و  . 6جدول 

 حوزه وضعیت جستجو کلیدواژه اي  عبارتی دقیق  عنوان دقیق  نشانی دقیق

 پیش از بسط جستجو  101228  9/25421  5/2521  09/20

 پس از بسط جستجو 99/8210 53/26 25/7 39/11

 نسبت   11/8%  10/0%  28/0%  028/0%

 علوم انسانی 

      
 حالت جستجو در گوگل پیش از بسط جستجو و 4 براي مقایسه میانگین بازیافتها در  که مشاهده می شود،6 جدول طبق

 ترکیب با به صورت کلیدواژه مورد نظر بدون ترکیب با واژه هاي غیر موضوعی و سپس 10 میانگین جستجوي تمام ،پس از آن

به خصوص در جستجوي  حالت جستجو 4در هر که نشان می دهد مقایسه این میانگین ها . واژه هاي غیر موضوعی به دست آمد

براي نشان . میانگین بازیافتها پس از بسط جستجو به میزان قابل توجهی کاهش یافته استعبارتی دقیق، عنوان دقیق و نشانی دقیق، 

در بت براي میانگین بسامدها پیش و پس از بسط جستجو دادن ارزش بسط جستجو با استفاده از واژه هاي غیرموضوعی، آزمون نس

نتایج به دست .  بازیافتها پیش از بسط تقسیم شدبه این صورت که میانگین بازیافتها پس از بسط بر میانگین. انجام شد حالت 4هر 

  .  قابل مشاهده اند6آمده در جدول 
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، در جستجوي عبارتی دقیق به   % 11/8واژه اي نسبت بازیافتها به مشاهده نسبتها نشان می دهد که در حالت جستجوي کلید        

در واقع از طریق ترکیب . کاهش یافته است % 028/0و در جستجوي نشانی دقیق به  % 28/0، در جستجوي عنوان دقیق به  10/0%

ارت ترکیبی مد نظر بوده است،  بازیابی به خصوص در جستجوهایی که عین عب)حجم(میزان واژه هاي غیرموضوعی با کلیدواژه ها 

 و در واقع کاربر با اضافه نمودن درست. این نتایج به خوبی تاثیر بسط جستجو را نشان می دهد. به میزان زیادي کاهش یافته است

ضوعی  و پراکندگی مو زیاد هم می تواند از بازیابی، برخی از واژه هاي عمومی و غیر موضوعی به کلیدواژه مورد نظر خودبه موقع

  .به یافته هاي مرتبط تر دست یابدجلوگیري کند و هم در بسیاري از موارد یافته ها 

به لحاظ منطقی، علت افزایش ربط در نتایج جستجوي مبتنی بر ترکیب واژه هاي عمومی با از این رو می توان گفت که      

 در ""با استفاده از نشانه (تجوي عبارتی دقیق کلیدواژه هاي موضوعی آنست که این ترکیب، بویژه هنگامی که در قالب جس

 تشکیل یک رشته عبارتی را می دهد و تنها با مدارکی تطبیق داده می شود ،انجام گیرد) موتورهاي جستجو و پایگاههاي اطالعاتی

ص ناشی از واژه به این صورت مدارکی بازیابی می شوند که آن جنبه خا .ها به همان شکل به کار رفته استآنکه آن عبارت در 

عام که می تواند به سطح، نوع، رویکرد و یا زمان مدرك اشاره داشته باشد را همزمان با موضوع مورد نظر در یک ترکیب عبارتی 

  .  داشته باشند

 

  نتیجه گیري •
 اطالعات به شمار می ذخیره و بازیابیهمانطور که پیش از این ذکر شد، اصطالحنامه ها به عنوان یکی از مهمترین ابزارهاي        

از . روند، اما با وجود تواناییهاي ویژه اي که دارند، استفاده از آنها محدودیتهایی را براي کاربر در بازیابی اطالعات ایجاد می کند

آن است که واژگان مرتبط با برخی جنبه هاي خاص از مدارك اطالعاتی، از جمله سطح مفهوم و محتوا، ، محدودیتهاجمله این 

این اصطالحها به منزله واژه هاي در واقع . مخاطبان مورد نظر را در بر ندارندنوع ویکرد محتوایی و یا ساختاري، شکل ارائه اثر و ر

 و خارج از حوزه تخصصی اصطالحنامه ها باقی مانده اند و یا اگر برخی از آنها وارد این محدوده شده اند به عمومی قلمداد شده

 این مسئله یک کاستی جدي به شمار می آید زیرا واژه هاي عمومی . از واژگان تخصصی ارائه شده اندصورت ترکیبی با برخی
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بسیاري از کاربران نیز تمایل دارند هنگام جستجو، این واژه ها را با . نمایانگر جنبه هاي خاص اما غیرموضوعی از مدارك هستند

  . اصطالحهاي تخصی ترکیب کنند

الی تا با بررسی برخی از اصطالحنامه هاي موجود به شناسایی واژگان عمومی و یا جاي خاین بود اله حاضر مقبنابراین هدف       

 که  و غیر موضوعیواژه هاي عمومیل محتواي مدارك حوزه علوم انسانی، با استفاده از روش تحلیآنها در اصطالحنامه بپردازد و 

ظاهر می شوند مورد شناسایی قرار گیرد و سیاهه آنها با محتواي اصطالحنامه  همراه واژه هاي تخصصی در متون این حوزه معموال

ه هاي عمومی ژ درصد وا80 تا 75حدود نتایج نشان داد که در هر دو اصطالحنامه مورد نظر . هاي همان حوزه مقایسه شود

این نتیجه . عات مرتبط با نیاز کاربر نمایدشناسایی شده وجود ندارند، در حالیکه وجود آنها می تواند کمک موثري به بازیابی اطال

 جستجوهاي مرتبط ثابت شد که استفاده از واژه هاي عمومی در ترکیب با عبارت انجام برخیاز آنجا حاصل شد که از طریق 

فتاحی که در پژوهشی دیگري که همانطور . بازیابی خواهد شددر نتایج موضوعی منجر به کاهش جامعیت و افزایش مانعیت 

نشان داد که با افزودن واژه هاي عمومی به عبارت در رابطه با شناسایی و تحلیل واژگان عمومی در منابع وب انجام داد، ) 1385(

  . جستجو در موتور جستجوي گوگل تعداد نتایج کمتر اما منابع دقیقتر ي بازیابی می شوند

به راهکاري مناسب جهت سعی شد تا  در اصطالحنامه ها،  عمومیگانبا بررسی تاثیر استفاده از واژاین پژوهش در  ،از این رو      

ا قرار دادن واژگان در واقع می توان ب. رفع یکی از محدودیتهاي اصطالحنامه ها و افزایش ربط و دقت در بازیابی دست یافت

 به نمایه ساز در )"ید بهنیز نگاه کن"ایجاد توصیفگرهاي اخص به منزله  (عمومی در سیاهه واژگان تخصصی اصطالحنامه ها

این امر موجب می شود تا تفاوت منابع نمایه . تخصصی تر کردن نمایه سازي و عمق دادن به بازنمون منابع اطالعاتی کمک کرد

چنین مزیتی در مرحله جستجو و بازیابی که . شده بر اساس افزودن واژه ها یا عبارتهاي عمومی در پایگاه اطالعاتی مشخص شود

به همین . اطالعات مرتبط تر را بازیابی کنندبا توجه به نیاز خاص خود،  تا ،اصلی پایگاهها است به کاربران کمک می کندکارکرد 

 بلکه الزم ،دلیل، نه تنها ضروري است که سیاهه واژگان عمومی در اصطالحنامه ها درج شود و مورد استفاده نمایه سازان قرار گیرد

کاربر با انتخاب اصطالح موضوعی . جستجو نیز همراه اصطالحهاي موضوعی در دسترس آنها باشداست تا این سیاهه در مرحله 

 راهبرد .مورد نظر خود و افزودن واژه یا عبارت عمومی مرتبط با نیاز خود قادر خواهد بود تا اطالعات مرتبط تر را بازیابی کند
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 شناسایی شوند، سپس آنها را با  و پر کاربرد بسیار متداولدیگر می تواند این باشد که واژه ها و عبارتهاي غیر موضوعی

ترکیب نمود و در واقع متن اصطالحنامه ها را با توجه به این واژه ها )  از توصیفگرهاپیش و پس(توصیفگرها در متن اصطالحنامه 

ه نیاز و سطح کاربر در متن و عبارات غیرموضوعی متداول و پر کاربرد مورد بازنگري قرار داد و توصیفگرها را با توجه ب

اگر چنین کاري توسط متخصصان و پژوهشگران انجام شود و عبارات مناسب در متن اصطالحنامه ها . اصطالحنامه خاصتر نمود

 کاربر در رسیدن به ،جاي گیرد، کاربر دیگر نیاز به ترکیب فهرست واژگان عمومی با توصیفگرها نخواهد داشت و بدین ترتیب

 اصطالحنامه ها و در نهایت تمامی نظامهاي ذخیره و بازیابی  غایی یک قدم جلوتر خواهد بود و این همان هدفنتایج مرتبط

  . اطالعات می باشد

در پایگاههاي پیوسته و قابل دسترس در وب می توان سیاهه واژگان عمومی را در دسترس کاربران قرار داد تا با توجه به       

 براي مثال می توان به موتور .کردن عبارت جستجوي خود استفاده کنند و دقت نتایج را افزایش دهندنیاز خود از آنها در خاص 

هنگامی که کاربر  در این موتور جستجو . که نظیر چنین کارکردي در آن قابل مشاهده است، اشاره نمودAsk.comجستجوي 

 Narrow"ند، در قسمتی از صفحه بازیابی شده، سه بخش  را وارد می ک"philosophy"کلید واژه مورد نظر خود به طور مثال 

your search" ،"Expand your search" و "Related names" کاربر می تواند با بهره گیري از این بخشها . ارائه شده است

 "Narrow your search" در قسمت "philosophy"در رابطه با جستجوي واژه . جستجوي خود را خاصترو یا عامتر نماید

 Meaning of philosophy " ،" Definition of"می توان مشاهده کرد که این موتور جستجو به طور خودکار عباراتی نظیر 

philosophy" و یا "Branches of philosophy " یعنی استفاده  را ارائه داده است و در واقع جستجوي کاربر را از این طریق

بسط داده و کاربر می تواند با انتخاب هر کدام از این  و نظیر آن "شاخه هاي"، "تعریف"، "معناي"از واژه هاي عمومی نظیر 

در واقع در این .  را جستجو کند، دست یابد"philosophy"بط تر با زمانی که تنها واژه ترات مطابق با نیاز خود به نتایج معبار

وجود چنین قابلیتی در . ش ربط در بازیابی استفاده شده استموتور جستجو از اصطالحنامه همراه با واژگان عمومی براي افزای

بنابراین اصطالحنامه ها نیز با داشتن چنین . این موتور جستجو حاکی از فایده استفاده از واژگان عمومی براي بسط جستجو است

  . عباراتی می توانند به نمایه سازان و نیز طراحان پایگاههاي اطالعاتی کمک شایانی نمایند

هاي پیشنهاد.  الزم است تا براي به نظم درآوردن چنین واژگانی در ساختار اصطالحنامه ها تدابیري اندیشیداز سوي دیگر،      

  : پژوهش حاضر عبارتند از 
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در ساختار اصطالحنامه هاي موجود با هدف خاص کردن بیشتر توصیفگرها با استفاده از واژه هاي غیر ) پیشنهاد اول

بدین صورت که ابتدا واژه ها و عبارتهاي غیر موضوعی بسیار متداول و پر کاربرد . ي و تجدید نظر شودموضوعی بازنگر

در واقع متن . ترکیب نمایند) پیش و پس از توصیفگرها(سپس آنها را با توصیفگرهاي متن اصطالحنامه . شناسایی شوند

 . ی متداول و پر کاربرد مورد بازنگري قرار دهنداصطالحنامه ها را با توجه به این واژه ها و عبارات غیر موضوع

براي نمونه مثالهایی از ترکیب واژگان عمومی با توصیفگرهاي مجود در اصطالحنامه هاي مورد بررسی به شرح زیر ارائه 

  :شده است 
  

   روانشناسی   اعماصطالح 
   روانشناسی رشد   اخصاصطالح   
   روانشناسی رشدآشنایی با        
  وانشناسی رشد  رالگوهاي        
   روانشناسی رشدتاریخ        
   روانشناسی رشدتعریف        
   روانشناسی رشدکاربرد        

  
  

بدین ترتیب توصیفگرها با توجه به نیاز و سطح کاربر در متن اصطالحنامه خاصتر می شوند و عبارات مناسب در متن 

بط گامی جلوتر خواهد بود و این امر باعث نمایه سازي بنابراین کاربر در رسیدن به نتایج مرت. اصطالحنامه ها جاي می گیرند

عمیقتر مدارك و در نتیجه بازیابی مرتبط تر و دقیقتر اطالعات و نزدیکتر کردن زبان طبیعی به زبان کنترل شده و به عبارتی نزدیکتر 

  .  گردد)کاربران ( به زبان مصرف کنندگان اطالعات ) نویسندگان ( کردن زبان تولید کننده اطالعات 

  

بدین صورت که . فهرستهاي واژگان و عبارات عمومی به صورت ضمیمه به همراه اصطالحنامه ها ارائه شود ) پیشنهاد دوم

 داخل ساختار ، را به نحوي سازمان یافتهآنهابتوان گان عام رایجتر و موثرتر، واژو جمع آوري و شناسایی با بررسیهاي بیشتر 

   .نمودوارد اصطالحنامه ها 
 

  : پیشنهاد براي پژوهشهاي بیشتر در این زمینه  •
پژوهش درباره واژه ها و عبارتهایی که کاربران با آنها به جستجو می پردازند، به منظور شناسایی زبان جستجوي  .1

  )TLA= ثبت خودکار داد و گرفت( کاربران 
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رسی با استفاده از تحلیل محتواي متون پژوهشی جامع در رابطه با شناسایی واژگان عمومی رایج و متداول در زبان فا .2

 .گان در تمام حوزه ها به دست آیدحوزه هاي مختلف انجام شود تا فهرستهایی استاندارد از این واژ

  

همانند پژوهش حاضر، می توان پژوهشی با دامنه وسیعتر و در سایر حوزه هاي موضوعی انجام داد تا به نتایج مستند  .3

  . استفاده از واژگان عمومی در ساختار اصطالحنامه ها دست یافتبیشتري در رابطه با تاثیر 
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  به رشته هاي مورد بررسی در این پژوهشجدول مربوط. 1پیوست 

  رشته هاي حوزه علوم انسانی

 تاریخ

 جغرافیا

 زبانشناسی

  علوم اجتماعی
 ادیان و عرفان

 فلسفه و حکمت

 کتابداري

 روانشناسی

 علوم تربیتی

 حقوق

 علوم اقتصادي

 مدیریت

 
 

. می آیند"تجارت الکترونیکی"وضوعی که همراه با کلید واژه از سیاهه واژه ها و عبارتهاي غیر مکوچک نمونه هایی . 2پیوست   

 "تجارت الکترونیکی" آشنایی با "تجارت الکترونیکی" تحوالت
 "تجارت الکترونیکی" ارزیابی "تجارت الکترونیکی" تعریف
 "تجارت الکترونیکی" استانداردهاي "تجارت الکترونیکی" جایگاه
 "تجارت الکترونیکی"اصول  "تجارت الکترونیکی" چالشهاي
 "تجارت الکترونیکی"اصول و مبانی "تجارت الکترونیکی" خصوصیات
 "تجارت الکترونیکی"الگوهاي  "تجارت الکترونیکی" درباره
 "تجارت الکترونیکی" انواع "تجارت الکترونیکی" روشهاي

 "تجارت الکترونیکی" اهداف "تجارت الکترونیکی" ردهايکروی
 "تجارت الکترونیکی" بررسی  "رت الکترونیکیتجا" زیر ساختهاي
 "تجارت الکترونیکی" بررسی تاثیر "تجارت الکترونیکی" ساختار
 "تجارت الکترونیکی"بررسی عوامل  "تجارت الکترونیکی" شناخت

 "تجارت الکترونیکی" بررسی وضعیت "تجارت الکترونیکی" عوامل موثر بر
 "تجارت الکترونیکی" يبرنامه ریز "تجارت الکترونیکی" فلسفه
 "تجارت الکترونیکی" بهره گیري از "تجارت الکترونیکی" کاربرد
 "تجارت الکترونیکی" پدیده "تجارت الکترونیکی" مبانی

http://ai.rightnow.com/colloquium/papers/henzinger.pdf
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 "تجارت الکترونیکی" تاثیرات "تجارت الکترونیکی" مزایا و معایب
 "تجارت الکترونیکی" تاریخ "تجارت الکترونیکی" مقدمه اي بر

 "تجارت الکترونیکی" تاریخچه "تجارت الکترونیکی" منابع
 "تجارت الکترونیکی" تحقیق درباره "تجارت الکترونیکی" نظریه هاي
 "تجارت الکترونیکی" پژوهشی در "تجارت الکترونیکی" نگرشی بر

 


