
 010 ...های علوم اسالمیمیزان مهخوانی ساختار و ویژگیهای اصطالحنامهبررسی 

 

 

 
Research Article 

Investigating the degree of compatibility 
of the Structure and Features of the Islamic 

Sciences Thesauri with the Retrieval Thesauri
1
 

 

Muhammad Hadi Yaghoub Nezhad 

Assistant Professor, Islamic Sciences and Culture Academy- Islamic Information and 

Documentation Center, Qom, Iran. islamicdoc@gmail.com 

Leila Ajerloo 
M.A. of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad 

University, Hamadan, Iran. (Corresponding Author). Leilaajerloo53@gmail.com 

Seyyed Mehdi Taheri 

Assosiate Professor, Knowledge and Information Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, 

Iran. taherismster@gmail.com 

 

Abstract 

Purpose: To determine and explain the degree of compatibility of the structure and 
characteristics of Islamic sciences thesauri with the retrieval thesauri based on standard ISO 25964.  

Methodology: The present study is applied in terms of purpose and survey-analytical research 

method. The data collection tool is a researcher-made checklist. The research population includes 
descriptors of Islamic science thesauri. To analyze the data, descriptive statistics such as mean and 

standard deviation and in inferential statistics section, one-sample t-test, Friedman test and 

Kolmokrov-Smirnov test with the help of SPSS software were used. 
Findings: Based on the data, the highest rate of conformity with the standard was seen in the 

display manner with an average of 80.87%, followed by the depth of semantic relations with a total 

average of 70.00%, Proximity of terms in natural language with an average of 24.12%, the degree 
of concordance of non-preferred terms related to each preferred term (22.25%), Quantity and 

content of domain notes (19.87%), and The lowest level of conformity to the expressive part of the 

signs indicating relationships (19.37%). 
Conclusion: The results showed that the Islamic Sciences thesauri were in high level of 

compliance with the standard of Retrieval thesauri. Based on the findings, there is a significant 

difference between the structure and characteristics of Islamic thesauri and retrieval thesauri.  
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 چکیده

بر  بازیابی های اصطالحنامه با اسالمی علوم های اصطالحنامه های ویژگی و ساختار همخوانیتعیین و تبیین میزان  هدف:
 .70837اساس استاندارد ایزو 

ها    تحلیلی است. ابزار گردآوری داده-پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و روش پژوهش پیمایشی روش پژوهش:
برای تجزیه و   اسالمی است.   های علوم ساخته است. جامعه پژوهش شامل توصیفگرهای اصطالحنامه   سیاهه وارسی پژوهشگر

ای،  نمونه   تک t ف معیار و در بخش آمار استنباطی نیز از آزمونهای آمار توصیفی نظیر میانگین و انحرا ها از شاخص   تحلیل داده
 اس.پی.اس.اس استفاده شده است. افزار    با کمک نرم اسمیرنوف-فریدمن و آزمون کولموکروف

و بعد از آن به ترتیب  %94/90میانگین   شیوه نمایش باها بیشترین میزان همخوانی با استاندارد به    اساس دادهبر ها:   یافته
% و بخش میزان 07/77% میزان نزدیکی اصطالحات به زبان طبیعی با میانگین00/40با میانگین کل عمق روابط معنایی 

دامنه  یادداشت  بخش میزان کمی و محتوایی% 70/77همخوانی اصطالحات نامرجح مربوط به هر اصطالح مرجح و میانگین 
 .شد   مربوط می% 64/08های بیانگر روابط با میانگین  بخش گویایی نشانهیزان همخوانی به کمترین م % و94/08با میانگین 

های    های علوم اسالمی از نظر میزان مطابقت با استاندارد اصطالحنامه   نتایج پژوهش نشان داد اصطالحنامه گیری:   نتیجه
های علوم اسالمی با  ن ساختار و ویژگیهای اصطالحنامهها بی   بازیابی در سطح باالیی از همخوانی است. بر اساس یافته

 داری وجود دارد.    های بازیابی تفاوت معنا اصطالحنامه

دامنه، روابط معنایی، زبان  ، یادداشت70837، استاندارد ایزو های علوم اسالمی، اصطالحنامه   امهاصطالحن ها: کلیدواژه

 های بیانگر روابط.   طبیعی، نشانه

                                                           
های  های اصطالحنامه یزان همخوانی ساختار و ویژگیبررسی منامه کارشناسی ارشد لیال آجرلو با عنوان:  پایان :مقاله حاضر برگرفته از .1

نژاد، استاد مشاور: سیدمهدی طاهری، دانشگاه آزاد،  ، استاد راهنما: محمدهادی یعقوبهای بازیابی علوم اسالمی با اصطالحنامه
 است. 1313واحد علوم و تحقیقات همدان، ارائه شده در سال 

 14/47/1311 پذیرش:تاریخ ؛    34/47/1318 تاریخ دریافت:
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  مقدمه. 9

در توصیف محتوای موضوعی اشیای  1ترین ابزار واژگان مهارشده   اصطالحنامه به عنوان مهم
گونه بیان  اهداف اصطالحنامه را این 251642گیرد. استاندارد ایزو    محتوایی مورد استفاده قرار می

ح یکسان گر به گزینش اصطال   جو   ساز و جست   کند: هدف مرسوم اصطالحنامه، هدایت نمایه   می
برای مفهوم یکسان است. برای دستیابی به این هدف، اصطالحنامه نخست باید تمام مفاهیمی را 
که ممکن است برای بازیابی اطالعات در قلمرو موضوعی معین به کار آید، فهرست کند. مفاهیم 

مایی به های ممکن بازن   شوند و برای هر مفهوم، یکی از شیوه به وسیله اصطالحات بازنمایی می
شود. در قدم بعدی، اصطالحنامه باید اصطالحات مرجح را به    عنوان اصطالح مرجح برگزیده می

ای ارائه دهد که افراد بتوانند اصطالحات مورد نیاز خود را به آسانی شناسایی کنند. این هدف،    گونه
ا برای ارائه اصطالحات به ه   با برقراری ارتباط میان اصطالحات، مفاهیم، و استفاده از این ارتباط

(. 21، ص25164،1311-1المللی ایزو    شود )استاندارد بین   ریافته برآورده می   ای ساختا   شیوه
دستی در کار  واژگان کنترل شده با هدف جبران مشکالت بازیابی، بهبود نتایج جستجو، ایجاد یک

اصطالحات تخصصی در یک زمینه  ای غنی از   دهندگان اطالعات، فراهم آوردن مجموعه سازمان
های موضوعی مختلف با ساخت اصطالحات ترکیبی، رساندن    موضوعی، ایجاد رابطه بین زمینه

سازی اصطالحات زبان طبیعی و ایجاد یکدستی در    کاربر به یک شبکه مفهومی از واژگان، مستند
مند به    به شکلی نظام( و 15، ص1313اند )محمدی و علیدوستی، ساختارهای زبانی پدید آمده

تر و مرتبط و همچنین به ذخیره و بازیابی آن    تر، جزئی   درک ارتباط بین یک مفهوم و مفاهیم کلی
 (. 84، ص1384آبادی،   پردازد )بهمن   می

های به عمل  ها و پیشرفت ها همراه با تحوالت، نوآوری رشد سریع منابع اطالعاتی در شبکه
 .ارائه اطالعات، بازآزمایی فنون مدیریت اطالعات را ضروری ساخته استهای  آمده در شیوه

ها در حال    اند، نقش اصطالحنامه   بیان کرده 1117همانگونه که ایچسن و همکارانش در سال 
 ،3آیند )ایچسن   دگرگونی است، اما همچنان یکی از ابزارهای مهم بازیابی اطالعات به شمار می

ها و نحوه    (. بنابراین، تحول در ویژگی31، ص1385 اسماعیل و صمدی،   ، نقل در: محمد1117
                                                           

1. Controlled vocabulary 
2. ISO 25964 

3. Aitchison 
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ها در ذخیره و بازیابی    های اطالعاتی منجر به تحول استفاده از اصطالحنامه   استفاده و گسترش نظام
 (. 134، ص1383اطالعات در محیط نوین بازیابی است )نوروزی،

وری در ذخیره و بازیابی اطالعات است.    یی آن و بهرهها ضامن بقاء و پویا   ارزیابی اصطالحنامه
باشد.  های ارزیابی می   المللی، یکی از شیوه   ها با استانداردهای ملی و بین   مطابقت اصطالحنامه

ها به هر صورتی که باشد )سنتی یا مدرن(، نیازمند استفاده از استانداردهای    تدوین اصطالحنامه
 1تحت عنوان کلی اطالعات و مستندسازی 25164. استاندارد ایزو پذیرفته شده جهانی است

پذیری    ها با هدف تعامل   استانداردهای پیشین اصطالحنامه ها نسخه کامل و روزآمد   اصطالحنامه
های    واره ، همچون طرح2های گوناگون با یکدیگر و با انواع دیگر واژگان ساختاریافته نامه   اصطالح

و غیره پا به عرصه گذاشته است  5ها   شناسی   ، هستی4های مستند اسامی   فهرست، 3بندی   رده
پذیری    های تعامل (. این استاندارد محمل4، ص1311، 25164-1المللی ایزو    استاندارد بین)

 آورد.    واژگان و اصطالحات گوناگون را در تمام فرآیندهای ذخیره و بازیابی اطالعات فراهم می

اسالمی به عنوان ابزار بازیابی و سازماندهی اطالعات و دانش علوم   های علوم اصطالحنامه
با در نظر . های وابسته توسط مرکز اطالعات و مدارک اسالمی گسترش یافته است   اسالمی و حوزه

 یاد اصطالحنامه تدوین برای دنیا، اسالمی اطالعاتی مراکز در ای   اصطالحنامه چنین فقدان گرفتن

های علوم اسالمی    است. بنابراین، با توجه به اهمیت اصطالحنامه شده استفاده بنیادی شیوه از شده
، پژوهش حاضر بر آن است    سازی آنها   ، و استاندارد   در امر بازیابی دانش و اطالعات علوم اسالمی

زآمدترین استاندارد که رو 25164ها با استاندارد ایزو    تا میزان مطابقت این اصطالحنامه
  های بازیابی است را تعیین و تبیین نماید.   اصطالحنامه

 اهداف پژوهش. 2

های علوم اسالمی با    هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین میزان همخوانی اصطالحنامه
 است.  25164اصطالحنامه بازیابی براساس استاندارد ایزو 

                                                           

1. Documentation 

2. Structured vocabulary 

3. Classification schemes 
4. Name authority lists 

5. Ontologies 
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 های پژوهش   پرسش. 3

1دامنه های یادداشت محتوایی و کّمی همخوانی میزان( 1 
های    اصطالحنامه در موجود 

 بازیابی چگونه است؟ های مهاصطالحنا با اسالمی علوم 

 نامرجح اصطالحات کّمی همخوانی میزان (2
3مرجح اصطالح هر به مربوط2

 در موجود 

 بازیابی چگونه است؟ های اصطالحنامه با اسالمی علوم  های اصطالحنامه

4روابط بیانگر های نشانه گویایی همخوانی میزان (3
 علوم های اصطالحنامه در موجود 

 بازیابی چگونه است؟ های اصطالحنامه با اسالمی

 با اسالمی علوم  های اصطالحنامه در موجود معنایی روابط عمق همخوانی میزان (4

 بازیابی چگونه است؟ های اصطالحنامه

 با اسالمی علوم های اصطالحنامه در موجود اصطالحات زبانی نزدیکی همخوانی میزان (5

 طبیعی چگونه است؟ زبان

های بازیابی  اسالمی با اصطالحنامه های علوم    اصطالحنامه 5میزان همخوانی شیوه نمایش (6
 چگونه است؟

 های پژوهش   فرضیه. 4

 بی همخوانی دارد.های بازیا های علوم اسالمی با اصطالحنامه های اصطالحنامه ساختار و ویژگی

 پیشینه پژوهش. 5

های زیادی در داخل و خارج از کشور انجام شده است    ، پژوهش   ها   در خصوص اصطالحنامه
  شوند.   ترین آنها با پژوهش حاضر، بیان می   که در ادامه مرتبط
 های اصفا و شیمی، اصول فقه، فلسفه و   (، در پژوهشی اصطالحنامه1386امیرحسینی )

 2788و استاندارد ایزو  6منطق را از دیدگاه کّمی و کیفی همخوان با ارزیابی کیفی در آثار لنکستر
                                                           

1. Scope note 
2. Term Non-preferred 

3. Term preferred 

4. Expressive notation 

5. Display manner 

6. Lancaster 
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 مورد ارزیابی قرار داد و در نهایت اصطالحنامه فلسفه بیشترین میزان مطابقت با معیارها را دارا
 بود. 

های علوم    الف(، در پژوهش ارزیابی کّمی نسبت تعادل در اصطالحنامه1386امیرحسینی )
های کّمی در ارزیابی    اسالمی، حرکت به سمت تحلیل توانمندی واژگان مدخل به روش

ی نسبت تعادل بین توصیفگر و غیرتوصیفگر را به    ترین نتیجه و مطلوب اصطالحنامه اشاره کرده
 اصطالحنامه فلسفه اسالمی و بعد از آن به اصطالحنامه اصول فقه اختصاص داده است.

بندی بین توصیفگرها با شمار کلمات    (، در تبیین نسبت عامل1388نی و محبی )امیرحسی
گوناگون، توصیفگرهای اصفا، اصول فقه، منطق، فلسفه، علوم قرآنی، و کالم اسالمی نشان دادند 

های اصفا، منطق، و کالم    ای در اصطالحنامه   کلمه   که بیشترین میزان کاربرد توصیفگرهای یک
های اصفا، اصول فقه، و فلسفه    همارایی در اصطالحنامه   بهترین نتایج کاهش سطح پیشاسالمی و 

 بوده است. 
های علوم اسالمی براساس    از اصطالحنامه (، در ارزیابی هفت اصطالحنامه1314کازرانی )

عنایی و بیشترین میزان رعایت استاندارد مربوط به بخش روابط م ،   14/31نیزو زد  استاندارد انسی/
مربوط به سیستم مدیریت  را کمترین میزان رعایت استاندارد وپس از آن در بخش ساختار شکلی 

  .است اختصاص داده ها اصطالحنامه
های اطالعاتی ناپیوسته اسالمی مبتنی بر  (، در پژوهش کاربردپذیری پایگاه1312شادپوری )

کند که از دیدگاه کاربران    بیان می 16182و ایزو  1241نامه براساس استانداردهای ایزو  اصطالح
های مربوط به معیار جستجو و راهبری را به  های مورد بررسی تقریبًا نیمی از ویژگی نهایی، پایگاه

 کنند. صورت کامل پشتیبانی می
(، در سنجش رضایتمندی کاربران از اصطالحنامه علوم اسالمی 1314زاده )   حریری و هراتی
سازان را از    ابران را از اصطالحنامه علوم قرآنی و بیشترین رضایت نمایهبیشترین رضایت ک

 اصطالحنامه فلسفه اسالمی عنوان کرده است. 
(، در ارزیابی رعایت معیارهای کنترل واژگان اصطالحنامه علوم اسالمی 1314شیبانی ) عرب

میزان رعایت استاندارد به در بخش کنترل واژگان نشان داد که بیشترین  25164با استاندارد ایزو 
شود.    مربوط می ترتیب به اصطالحنامه فلسفه، اصول فقه و کالم اسالمی، علوم قرآن و اخالق

های علوم اسالمی از نظر روابط معنایی در وضعیت مطلوب قرار داشتند. نمایش و  اصطالحنامه
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 دارد مطابقت داشتند.% با استان8/81% و 68های علوم اسالمی به ترتیب  مدیریت اصطالحنامه
های ساخت خودکار اصطالحنامه    (، اصطالحنامه فراگیر که از جمله شیوه1114) 1کراوچ

های    های آماری بود را پیشنهاد داده است. وی معتقد است زمانی که رده براساس روش
قرار گیرد و از وجوها مورد استفاده  سازی و هم پرس   تواند هم برای نمایه   اصطالحنامه ساخته شد می

این جنبه اصطالحنامه فراگیر در مقابل اصطالحنامه موضعی قرار دارد. این اصطالحنامه در آزمون 
سازی و جستجوی دو مجموعه آزمایشی نشان داد که استفاده از آن عملکرد بازیابی را افزایش    نمایه

 دهد.    می
بر کارآمدی بازیابی را مورد ارزیابی (، تاثیر روابط معناشناختی اصطالحنامه 1118) 2گرینبرگ

را مقایسه کرده است. نتایج نشان داد  3گستری تعاملی   قرار داده و تاثیر این روابط بر فرآیند سئوال
گستری تعاملی    با روابط معناشناختی سبب افزایش نسبی جامعیت و سئوال 4گستری خودکار   سئوال

 شود.    میبا اصطالحات مرتبط باعث افزایش مانعیت 
(، با هدف تاثیر استفاده از اصطالحنامه در جستجو یا عدم استفاده از آن بر 1118هریسون )

کاوشگر جستجوهایی را در بانک  12نتایج کاوش را مورد ارزیابی قرار داد. در این پژوهش 
د هیچ گیرد، انجام دادند. نتایج نشان دا بهره می 6که از اصطالحنامه امتری 5اطالعاتی روسوپس

  داری در نتایج، با اصطالحنامه یا بدون آن وجود ندارد.   تفاوت معنی
جاری، شیری و  های   گرایش و ها   پیشرفت: وب روی های   اصطالحنامهبا عنوان  یپژوهش در

 پرداختند. اطالعات  یابیو باز یرهذخ یها نقش اصطالحنامه در نظام یانبه ب ،(2444) 7روی
کند که در آن به کاربرد    های الکترونیک اشاره می   کنفرانس کتابخانه(، به 2444) 8سورج

 پردازد.  هایی با ساختار متفاوت به عنوان یک میانجی در جستجوی اطالعات می   اصطالحنامه
                                                           

1. Crouch 

2. Greenberg 

3. Interactive Query Expansion 

4. Automatic Query Expansion 

5. Rosoopse 

6. Emtree 

7. Shiri & Revi 
8. Soerge 
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را  2(، در پژوهشی ارزیابی جستجو با استفاده از اصطالحنامه مش2441) 1لو، کیم و ویلبر
اثیر کاربرد مش از طریق فرآیند خودکار بسط در پایگاه اطالعاتی مطرح کرد. در این پژوهش ت

پزشکی کتابخانه ملی آمریکا بررسی شده است. نتایج بازیابی نشان داد که فرایند بسط جستجو در 
حالت استفاده از مش و عدم استفاده از آن با هم تفاوت دارد و استفاده از مش این فرآیند را بهبود 

پایگاه اطالعاتی پزشکی  ن قضیه ممکن است در وضعیت واقعی کاربران نهایی بخشد. اما ای   می
 کتابخانه آمریکا تاثیر زیادی نداشته باشد. 

سو و زمان بر بودن و هزینه  اهمیت اصطالحنامه در بازیابی و سازماندهی اطالعات از یک
ه از ضوابط و کند، اصطالحنام   باالی نیروی متخصص در کار تهیه و تدوین آن ایجاب می

 استانداردهایی پیروی کند که خود ضامن ارتقاء و پیشرفت و سودمندی خواهد شد. 
 بازیابی و ذخیره جهت بیشتر در ها   نامه   اصطالح ارزیابی دهد   می نشان های پژوهش   پیشینه
انجام گرفته  های بازیابی با یکدیگر   کاربران و یا مقایسه اصطالحنامه رفع نیازهای و اطالعات

هایی انجام  های علوم اسالمی همانطور که اشاره شد پژوهش   . در زمینه ارزیابی اصطالحنامهاست
ها با استانداردها جز    در زمینه مطابقت اصطالحنامه 25164شده، اما با توجه به استاندارد ایزو 

 .انجام نشده است ی در این راستاپژوهش ،(1314) یبانیش   عربپژوهش 
های علوم اسالمی به عنوان    این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و تطبیق اصطالحنامه از

های    که روزآمدترین استاندارد اصطالحنامه 25164اصطالحنامه برگزیده فارسی، با استاندارد ایزو 
 بازیابی است، انجام شد، تا هرچه بیشتر در جهت کارایی و بهبود آن و نشان دادن نقاط قوت و

 های مؤثری برداشته شود.    های آن گام کاستی

 شناسی پژوهش   روش. 6

 جامعه . استتحلیلی  -پیمایشی  پژوهش پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و روش
ی فگرهایتوص باشد که شامل می 3های وابسته   های علوم اسالمی و حوزه   ی نیز اصطالحنامهآمار

                                                           

1. Lo, Kim & Wilber 

2. Mesh 

به زبان فارسی توسط مرکز  1312پایان سال  های مختلف علوم اسالمی تا هایی است که در حوزه دربرگیرنده اصطالحنامه .3
 اطالعات و مدارک اسالمی، وابسته به معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم تدوین و منتشر شده است.
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اسالمی، اصول فقه، منطق، کالم اسالمی، اخالق اسالمی، علوم قرآن، فلسفه  اصطالحنامه هشت
  علوم حدیث و فقه است.

 زویا استاندارد دادن قرار اریمع با  که است پژوهشگرساخته 1یوارس  اههیس ها داده یگردآور ابزار
 یابیباز یها و ساختار اصطالحنامه ها   یژگیمقاالت و استخراج و ،متون یو با بررس 25164

 هر یبرا کل نیانگیمو  شده میتنظ  2یا   نهیگز   پنج کرتیل اسیمق در  اههیس نی. ااستشده  یطراح
 مورد یپارامترها به توجه با و شده گرفته نظر در عوامل و پارامترها براساس ها   اصطالحنامه از کدام
 ریبه عنوان نقطه پرش متغ نیانگینمره م نینمره کل و همچن کرتیل یا نهیگز جپن فیط و یبررس

 انحراف و نیانگیم) یفیتوص در دو سطح آمار یها   شاخص از ها   داده لیو تحل هیتجز یاست. برا
 -، آزمون کولموکروف4، آزمون فریدمن3ای نمونه )آزمون تی تک یاستنباط آمار و( اریمع

 شده مرتب و یآور   جمع یا   رتبه اسیمق در نکهیا و ها   داده عیتوز بودن نرمال به توجه با( 5اسمیرنوف
افزار آماری مورد استفاده جهت    استفاده شد. نرم پژوهش یها سئوال به ییپاسخگو یبرا ،بودند

  بود. SPSSها نیز    تجزیه و تحلیل داده

 ها   یافته. 7

های  های دامنه موجود در اصطالحنامه میزان همخوانی کمّی و محتوایی یادداشت. 7-9

 چقدر است؟ های بازیابی اسالمی با اصطالحنامهعلوم 

 دامنه یادداشت تناسبای برای تعیین میزان    نمونه   تک Tآزمون  -1 جدول

 نیانگیم پارامترها 
 انحراف

 استاندارد

 04/7 00/7 ( اصطالحاتی)مفهوم فیتعر یدامنه برا یادداشت کاربرد 1

 00/0 00/7 اصطالحات کاربرد انیب یبرا دامنه یادداشت استفاده از 2

 07/0 64/7 اصطالحات یموضوع دامنه نییتع یبرا دامنه   یادداشت کاربرد 3

                                                           

1. Checklist 
2. Five item likert scale 
3. Univarite t-test 
4. Friedman Test 
5. Kolmogorov-Smirnov Test 
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 نیانگیم پارامترها 
 انحراف

 استاندارد

 00/0 00/0 هیدوسو دامنه یادداشتاز  استفاده 4

 00/0 00/0 هیدوسو یادداشت در وندیفراپ از استفاده 5

 00/0 00/0 اصطالح ای مفهوم هر یبرا کاربر یسو از یادداشت درج 6

 60/0 94/0 )مرجح( شده رفتهیپذ اصطالح نهیشیپ دامنه یادداشت درج 7

 00/0 00/0 دامنه یادداشتدر طول  تیوجود محدود عدم 8

 00/0 00/0 (ازین صورت)در  یعموم ای مشترك واژگان یبرا دامنه یادداشتاز  استفاده 9

 60/0 07/7 یادداشت  ینحو و ییامال غلط فاقد و مناسب ساختار 10

 80/7 94/08 دامنه تناسب یادداشتمیزان 

 تا 14 از تواند   یم کل نمره ،کرتیل یا   نهیگز پنج فیط و پارامتر 14 به توجه با( 1) جدول در
طبیعی است که نمره  .باشد 34 تواند   یم برش نقطه عنوان به زین نیانگیم نمره و بوده ریمتغ 54

 87/11 کل نیانگیم به ینگاه باشد.   به دست آمده میتر بودن نمره    نشانگر پایین 34تر از    پایین
 . ندستین برخوردار یمطلوب تیوضع از یبررس مورد یها   اصطالحنامهکه  دهد یم نشان

میزان همخوانی کمّی اصطالحات نامرجح مربوط به هر اصطالح مرجح موجود در . 7-2

 ه است؟های بازیابی چگون های علوم اسالمی با اصطالحنامه اصطالحنامه

 برای تعیین  ای   نمونه تک Tآزمون  -2 جدول

 مرجح اصطالح هر به مربوط نامرجح اصطالحات تناسب میزان

 نیانگیم پارامترها 
 انحراف

 استاندارد

 00/0 00/0 مرجح اصطالح هر به مربوط نامرجح اصطالحات هیته عدم محدودیت در 1

 07/0 64/7 گرید یها   زبان مرجح یها   معادل یبرا نامرجح اصطالحات انتخاب تیمحدود عدم 2

 00/0 00/0 نامرجح اصطالحات یتمام یبرا مرجح اصطالح به دیکن نگاه ارجاع 3

 60/0 94/7 اصطالحنامه مقدمه در نامرجح اصطالحات از استفاده تیمحدود عدم 4

 00/0 00/0 مرجح اصطالحات از متفاوت نوشتار با نامرجح اصطالحات زیتما 5

 40/0 70/77 مرجح اصطالح هر به مربوط نامرجح اصطالحات تناسب

 25 تا 5 از تواند   یم کل نمره ،کرتیل یا   نهیگز پنج فیط و پارامتر 5 به توجه با (2) جدول در
تر از    طبیعی است که نمره پایین .باشد 15 تواند   یم برش نقطه عنوان به زین نیانگیم نمره وبوده  ریمتغ
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 باالتر 15 از که 25/22 کل نیانگیم به ینگاه باشد.   تر بودن نمره به دست آمده می   نشانگر پایین 15
 نامرجح اصطالحات تناسب های مورد بررسی در ُبعد   اصطالحنامه که است آن انگرینما ،بوده

  .دارند قرار یمطلوب حد در ،مرجح اصطالح هر به مربوط

های  های بیانگر روابط موجود در اصطالحنامه نشانهمیزان همخوانی گویایی . 7-3

 های بازیابی چگونه است؟ علوم اسالمی با اصطالحنامه

 روابط انگریب یها   نشانه ییایگوای میزان    نمونه   تکT آزمون -3 جدول

 نیانگیم پارامترها 
 انحراف

 استاندارد

 00/0 00/0 کاربران یبرا روابط نییتب یبرا یاسازیگو داتیتمه کاربرد 1

 60/0 94/7 یروشن به روابط یها   زهیچهر شدن مشخص 2

 00/0 00/0 هیدوسو روابط یبرا یاسازیگو داتیتمه در یمنطق کردیرو کاربرد 3

 00/0 00/0 کاربران یسو از یاسازیگو داتیتمه شنهادیپ امکان یبرقرار 4

0 
 با همگام روابط انواع یاسازیگو یبرا واژگان و ها   نشانه از اصطالحنامه استفاده
 کاربران یشناخت   صحت

00/0 00/0 

 00/0 00/0 راهنما عبارات و اصطالحنامه اصطالحات زیتما یبرا متفاوت نوشتار کاربرد 6

7 
 یبرا اصطالح کی تکرار صورت در یبند   رده نشانگان گرفتن قرار قالب داخل
 آن از پس ،یاصل تیموقع به کاربر ارجاع

00/0 00/0 

 90/0 00/7 اصطالحنامه در ایگو یبند   رده نشانگان کاربرد 8

 00/0 00/0 اصطالح کی تکرار در تکرارها یریپذ   دسترس لیتسه یبرا یکمک نشانگان کابرد 9

 00/0 00/0 نشانگان نظام در یا   لحظه یا   رده یتوال در تازه میمفاه گنجاندن امکان 10

11 
 یمبتن یمراتب سلسله روابط هیتوج و گسترش یبرا یا   زهیچهر لیتحل عامل کاربرد

 بافت بر
00/7 06/0 

 08/07 64/08 های بیانگر روابط   گویایی نشانه

 تواند   یمکل  نمره کرتیل یا   نهیگز   پنج فیط و یبررس مورد پارامتر 11 به توجه با (3در جدول )
طبیعی است که  .باشد 33 تواند   یم برش نقطه عنوان به زین نیانگیم نمره و بوده ریمتغ 55 تا 11 از

 37/11 کل نیانگیم به ینگاه باشد.   تر بودن نمره به دست آمده می   نشانگر پایین 33تر از    نمره پایین
 یبررس مورد یها   اصطالحنامه یژگیو نیا در که دهد   یم نشان است تر   نییپا یلیخ برش نقطه از که

  دارند. ینامطلوب تیوضع
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با   یهای علوم اسالم میزان همخوانی عمق روابط معنایی موجود در اصطالحنامه. 7-4

 های بازیابی چگونه است؟ اصطالحنامه

 ییمعنا روابط عمق ای میزان   نمونه   تک Tآزمون  -4 جدول

 نیانگیم پارامترها 
 انحراف

 استاندارد

 00/0 00/0 اصطالحات گرید با مرجح اصطالح ای مفهوم کی روابط تیمحدود عدم 0

 00/0 00/0 ازین صورت در یمراتب سلسله چند روابط کاربرد 7

 00/0 00/0 متقابل روابط همه یبرقرار صحت 6

 60/0 94/7 دارد ابهام یمراتب سلسله رابطه که یموارد در مرتبط( لحاظ) جنبه کاربرد 7

 00/0 00/0 مند   نظام یساختار از یمراتب سلسله یبند   رده یبرخوردار 0

 60/0 94/0 اصطالحات انیم روابط نییتع در( یزیتجو نه) یشنهادیپ کردیرو کاربرد 3

4 
 به یمراتب سلسله ساختار در نییپا به باال ای باال به نییپا راهکار کاربرد
 یبیترک صورت

00/0 00/0 

9 
 ییتوانا و حوزه کی( اصطالحات) میمفاه ورود در تیمحدود وجود عدم
 ازین مورد تعداد به اصطالحات شیافزا

00/0 00/0 

 00/0 00/0 یعبارت اصطالحات طول در تیمحدود عدم 8

 60/0 94/7 یمراتب سلسله یها   هیال تعداد در تیمحدود عدم 00

00 
 از یبرخ ای همه یبرا قبول مورد یها زبان تعداد در تیمحدود عدم

 ها   یادداشت و اصطالحات مانند یمتن عناصر
00/6 00/0 

07 
 روابط مختلف یها   گونه ای هیدوسو روابط( شنهادیپ) فیتعر امکان

 کاربران توسط همبسته
00/0 00/0 

 60/0 94/7 وابسته روابط تعداد و انواع در تیمحدود عدم 06

07 
 گوناگون یها   زبان در را مفهوم کی که یاصطالحات انیم هیدوسو رابطه

 کنند   یم انیب
00/6 00/0 

 07/0 37/7 یمراتب سلسله یها   هیال ادغام ای گسترش 00

 00/0 00/0 اصطالحات یمراتب سلسله ساختار یکل ینما به یابیدست 03

 00/0 00/0 یکاربر پشتوانه از مرجح اصطالحات یبرخوردار 04

 60/0 94/6 جستجو یکاربردها با اصطالحنامه اصطالحات یکپارچگی و یهمخوان 09

08 
 یجستجو سابقه لیتحل در گریکدی با اصطالحات ینیهمنش لحاظ

 ییمعنا روابط یبرقرار یبرا یاریمع عنوان به کاربران
00/0 00/0 

 %87 00/40 میزان عمق روابط معنایی
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 تواند   یم کل نمره کرتیل یا   نهیگز   پنج فیط و یبررس مورد پارامتر 11 به توجه با (4) جدول در
طبیعی است که . باشد 34 تواند   یم برش نقطه عنوان به زین نیانگیم نمره و بوده ریمتغ 15 تا 11 از

 کل نیانگیم به ینگاهبا  باشد.   تر بودن نمره به دست آمده می   نشانگر پایین 57تر از    نمره پایین
 یمطلوب تیوضع از یبررس مورد یها   اصطالحنامه ،که کرد یریگ   جهینت توان   یم 44/74 معادل

  .اند   بوده برخوردار

های علوم  میزان همخوانی نزدیکی زبانی اصطالحات موجود در اصطالحنامه. 7-5

 اسالمی با زبان طبیعی چگونه است؟

 یعیطب زبان به اصطالحات یکینزدای میزان    نمونه   تک Tآزمون  - 5 جدول

 نیانگیم پارامترها 
 انحراف

 استاندارد

 96/0 94/6 (یکاربر پشتوانه با فن اهل) یعیطب زبان به مرجح اصطالحات یکینزد 1

 00/0 00/6 یزبان دستورات از اصطالحنامه موجود اصطالحات یرویپ 2

 00/0 00/6 کاربران یسو از نامرجح و مرجح یها   نقش رییتغ شنهادیپ 3

4 
 شینما و یابیباز ندیفرا لیتسه یبرا یعموم ای مشترك واژگانکاربرد 

 جستجو جینتا
00/7 00/0 

5 
 ریپذ امکان یبرا مرجح اصطالح هر مقابل در مرتبط نشانگانکاربرد 

 اصطالحنامه افتهی   نظام  شینما به کاربر مراجعه کردن
94/7 60/0 

6 
 یبرا اصطالحنامه کننده   نیتدو گروه یسو از منظم یها   یبررس انجام

 یعیطب زبان به مرجح اصطالحات یکینزد
64/0 07/0 

 00/0 00/7 کاربران یسو از دیجد نامرجح اصطالحات شنهادیپ امکان 7

 %96 07/77 میزان نزدیکی اصطالحات به زبان طبیعی

 کرتیل یا   نهیگز   پنج فیط و یبررس مورد پارامتر 7 به توجه با شود   یم مشاهده (5) جدول در
. باشد 21 تواند   یم برش نقطه عنوان به زین نیانگیم نمره و بوده ریمتغ 35 تا 7 از تواند   یم کل نمره

 به ینگاه باشد.   تر بودن نمره به دست آمده می   نشانگر پایین 21تر از    طبیعی است که نمره پایین
 بودن باالتر انگریب نیا و بوده باالتر 21 یعنی برش نقطه از ،است 12/24 معادل که کل نیانگیم

  باشد. می یژگیو نیا در نیانگیم از یبررس مورد یها   اصطالحنامه تیوضع
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های  های علوم اسالمی با اصطالحنامه   میزان همخوانی شیوه نمایش اصطالحنامه. 7-6

 بازیابی چگونه است؟ 

 شینما وهیش تناسبای    نمونه   تک Tآزمون  -6 جدول

 نیانگیم پارامترها 
 انحراف

 استاندارد

1 
 شینما هنگام گرید اصطالح کی به اصطالح کی از پرش یبرا وندهایپ   فرا کاربرد

 خودکار شکل به اصطالحنامه
00/0 00/0 

2 
 به اصطالح کی از حرکت هنگام( نخست) نظر مورد اصطالح از تمرکز حذف

 گرید اصطالح
00/0 00/0 

 00/0 00/0 نامرجح و مرجح اصطالحات زیتما یبرا ییالفبا شینما یتوال کی در متفاوت نوشتار ارائه 3

 00/0 00/7 اصطالحنامه شینما وهیش در یکاربر یها   گروه یازهاینلحاظ  4

 00/0 00/0 اصطالحات اتیجزئ شینما در یا   پنجره یها   روش کاربرد 5

6 
 اصطالح آن به نسبت یکل دید به دنیرس یبرا یفهرست هر از اصطالح انتخاب
 کاربر توسط

00/0 00/0 

 00/0 00/7 اصطالح کی نهیشیپ تمام شینما 7

8 
 یبرخوردار زانیم ای اخص و اعم مراتب سلسله سطوح تمام در حرکت و مشاهده

 یفرامتن یراهبر و یقو یراهبر از اصطالحنامه
00/0 00/0 

 00/0 00/6 یانتشارات پشتوانه عنوان به ریتصو و متن کنار در صوت قیتلف 9

 00/0 00/7 اصطالحات شینما شکل تیجامع و یدست   کی 10

11 
 ییالفبا شینما در کامل طور به مرجح اصطالح کی یبرا نامرجع اصطالحات ارائه

 اصطالحات
00/0 00/0 

 60/0 94/6 ها   آن جیرا کاربرد با اصطالحات شکل تناسب و مطابقت 12

 00/0 00/7 مطالب ارائه در یمنطق نظم از اصطالحنامه یبرخوردار 13

 00/0 00/7 میمفاه درك و سهیمقا منظور به یریتصو و یمتن یها   شینما زمانی   هم 14

 00/0 00/7 وب صفحات و انهیرا خاص یها   تیمحدو و طیشرا لحاظ با یقو کاربر   رابطکاربرد  15

16 
 و یچرخش شینما افته،ی   نظام شینما ،ییالفبا شینما دامنه، یادداشت مشاهده

 اصطالحنامه در یمراتب سلسله شینما
00/0 00/0 

 00/0 00/0 اصطالحنامه شینما در جستجو جینتا چاپ و اصطالحات نیب ییمعنا روابط شینما 17

 00/0 00/0 اصطالحات شینما هنگام در ها   یتورفتگ اعمال 18

 00/0 00/0 یسازمان و یکاربر ،یانتشارات پشتوانه براساس یکیتفک صورت به اصطالحات شینما 19

 00/0 00/6 یابیباز نظام از استفاده یچگونگ یبرا مناسب یراهنما ارائه 20

 %60 94/90 میزان تناسب شیوه نمایش



 541 ...های علوم اسالمیمیزان مهخوانی ساختار و ویژگیهای اصطالحنامهبررسی 

 کل نمره کرت،یل یا   نهیگز   پنج فیط و یبررس مورد پارامتر 02 به توجه با (6) جدول رد
طبیعی  .باشد 62 تواند   یم برش نقطه عنوان به زین نیانگیم نمره و بوده ریمتغ 022 تا 02 از تواند   یم

 باشد.   تر بودن نمره به دست آمده می   نشانگر پایین 62تر از نقطه برش یا همان    است که نمره پایین
 به نیانگیم بودن باالتر به توجه با مجموع در که است آن انگریب 78/72 یعنی کل نیانگیم به ینگاه

 . است بوده مطلوب یژگیو نیا در ها   هاصطالحنام تیوضع برش نقطه از آمده دست

 یبررس مورد یها   یژگیو یبند   رتبه. 7-7

 یبررس مورد یها   یژگیو یبند   رتبهآزمون فریدمن  -7 جدول

 رتبه یا   رتبه نیانگیم پارامترها

 1 00/6 شینما وهیش تناسب

 2 00/5 ییمعنا روابط عمق

 3 49/3 یعیطب زبان به اصطالحات یکینزد

 9 55/2 مرجح اصطالح هر به مربوط نامرجح اصطالحات تناسب

 5 49/1 دامنه یادداشت تناسب

 6 33/1 روابط انگریب یها   نشانه ییایگو

(x2) = 320/35  , df = 5 , P= 000/0  

 20/2 یعنی آن یبحران مقدار از که( 222/2) دمنیفر آزمون در یمعنادار سطح به توجه با
 مطابقت و تناسب و محتوا لیتحل نیب که گفت توان   یم نانیاطم درصد 50 با است، تر ککوچ

 یبند   رتبه جهینت که دارد وجود یمعنادار تفاوت مختلف یها   اصطالحنامه در مختلف یها   یژگیو
 به نمایش درآمده است.  (7( و نمودار )8) جدول در گانه   سه ابعاد نیا
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 پژوهش هیفرض آزمون. 7-8

. شد استفاده رنوفیاسم -کولموگروف آزمون از هیفرض آزمودن یبرا شد اشاره شتریپ چنانکه
رنرمال بودن یا غینرمال  ید اقدام به بررسیمشخص کردن نوع آزمون مورد استفاده ابتدا با یبرا

 یمناسب برا یناپارامترا ی یپارامتر یآمار یها ن آزمون از روشیج ایها، سپس با استفاده از نتا   داده
 ها استفاده کرد.   هیآزمودن فرض

H0: کند توزیع مشاهدات از توزیع نرمال پیروی می  
 
H1: کند توزیع مشاهدات از توزیع نرمال پیروی نمی  
 
P-Value (sig) >   0/05  شود تأیید می  H0 
 
P-Value (sig) <   0/05  شود تأیید می  H1 

 برای بررسی نرمال بودن نمرات متغیرهای پژوهش رنوفیاسم -   کولموگروف آزموننتایج  -9 جدول

 آزمون جهینت (α) خطا سطح P-Value یژگیو

 نرمال 00/0 767/0 دامنه یادداشت

 نرمال 00/0 364/0 نامرجح به مرجح اصطالحات

 نرمال 00/0 773/0 روابط انگریب یها   نشانه

 نرمال 00/0 438/0 ییمعنا روابط عمق

 نرمال 00/0 900/0 یعیطب زبان به اصطالحات یکینزد

 نرمال 00/0 090/0 شینما وهیش

 نرمال 00/0 967/0 (کل) یخوان   هم زانیم

 خطا سطح از P_Value مقدار موارد یتمام در شود،   یم مشاهده (1) جدول در که همانطور
 به ییگو پاسخ یبرا کیپارامتر یها آزمون از توان   یم ،نیبنابرا است، و نرمال رت گبزر( 45/4)

 رهیمتغ تک t آزمون از ها   سئوال نوع به توجه با پژوهش نیا در که نمود  استفاده پژوهش یها   سئوال
  .است شده استفاده

 یها   با اصطالحنامه یعلوم اسالم یها   اصطالحنامه یها   یژگیساختار و و: فرضیه پژوهش
 دارد. یهمخوان یابیباز

H0: 216 
 
H1: 216 



 017 ...های علوم اسالمیمیزان مهخوانی ساختار و ویژگیهای اصطالحنامهبررسی 

 : است ریز صورت به آزمون قبول ای رد طیشرا
P    0/05  شود تأیید می  H0 
 
P    0/05  شود تأیید می  H1 

 یابیباز یها   اصطالحنامه با یاسالم علوم یها   اصطالحنامه مطابقت .1-9 جدول

 آزمون جهینت یمعنادار سطح نیانگیم تفاوت یآزاد درجه t نیانگیم

 H0 فرض رد 000/0 00/70 4 040/8 00/763

 45/4 یعنی آن یبحران مقدار از که( 444/4) یمعنادار سطح به توجه با (1-1) جدول در
 به نیانگیم نیب معنادار تفاوت انگرینما یاسالم یها   اصطالحنامه یبررس نمره است، رت کوچک

 نمرات نیانگیم که ییآنجا از. باشد   یم کرتیل فیط در 216 یعنی ینظر نیانگیم با آمده دست
ی ها   اصطالحنامه ساختار ،نیبنابرا ،است معنادار زین تفاوت نیا و بوده ینظر نیانگیم از شتریب

  دارد. مطابقت مجموع در یابیباز یها   اصطالحنامه با یبررس  مورد یاسالم علوم
 یاسالم علوم یها اصطالحنامه در دامنه یادداشت ییمحتوا و یکّم  یهمخوان :اول یفرع سوال

 چقدر است؟ یابیباز یها اصطالحنامه با
H0: 30 
 
H1: 30 

 ر است: یا قبول آزمون به صورت زیط رد یشرا
P    0/05  شود تأیید می  H0 
 
P    0/05  شود تأیید می  H1 

 دامنه یادداشت ییمحتوا و یکمّ یهمخوان .2-9 جدول 

 آزمون جهینت یمعنادار سطح نیانگیم تفاوت یآزاد درجه T نیانگیم

 H0 فرض رد 000/0 -07/00 4 -940/8 94/08

 45/4 یعنی آن یبحران مقدار از که( 444/4) یمعنادار سطح به توجه با( 2-1) جدولدر 
 به نیانگیم نیب معنادار تفاوت انگرینما یاسالم یها   اصطالحنامه یبررس نمره است، رت ککوچ

 بودن یمنف به توجه با نیهمچن. باشد   یم کرتیل فیط در 34 یعنی ینظر نیانگیم با آمده دست
 با موجود دامنه یادداشت یفیک و یکّم  یهمخوان نهیزم در یاسالم یها   اصطالحنامه ساختار t نمره

 .است  نبوده یمطلوب حد در یابیباز یها   اصطالحنامه
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 در مرجح اصطالح هر به مربوط نامرجح اصطالحات یکّم  یهمخوان :دوم یفرع سوال
 است؟ چقدر یابیباز یها اصطالحنامه با یاسالم علوم یها اصطالحنامه

H0: 15 
 
H1: 15 

 ر است: یا قبول آزمون به صورت زیط رد یشرا
P    0/05  شود تأیید می  H0 
 
P    0/05  شود تأیید می  H1 

 مرجح اصطالح به نامرجح اصطالحات یکمّ یهمخوان .3-9 جدول

 آزمون جهینت یمعنادار سطح نیانگیم تفاوت یآزاد درجه t نیانگیم

 H0 فرض رد 000/0 70/4 4 00/78 70/77

 45/4 یعنی آن یبحران مقدار از که( 444/4) یمعنادار سطح به توجه با (3-1) جدول در
 دست به نیانگیم نیب معنادار تفاوت انگرینما یاسالم یها   اصطالحنامه یبررس نمره است، تر ککوچ
 یاسالم علوم یها   اصطالحنامه بنابراین،. باشد   یم کرتیل فیط در 15 یعنی ینظر نیانگیم با آمده

 یها   اصطالحنامه با مرجح اصطالح هر به مربوط نامرجح اصطالحات یکّم  یهمخوان عدبُ  در
  دارد. یهمخوان یابیباز

 یعلوم اسالم یها اصطالحنامه در روابط انگریب یها نشانه ییایگو یهمخوان: سوم یفرع والس
 است؟ چگونه یابیباز یها با اصطالحنامه

H0: 33 
 
H1: 33 

 ر است: یا قبول آزمون به صورت زیط رد یشرا
P    0/05  شود تأیید می  H0 
 
P    0/05  شود تأیید می  H1 

 روابط انگریب یها   نشانه ییایگو یهمخوان .4-9 جدول

 آزمون جهینت یمعنادار سطح نیانگیم تفاوت یآزاد درجه t نیانگیم

 H0 فرض رد 000/0 -37/06 4 -009/04 64/08

 45/4 یعنی آن یبحران مقدار از که( 444/4) یمعنادار سطح به توجه با (4-1) جدول در
 به نیانگیم نیب معنادار تفاوت انگرینما یاسالم یها   اصطالحنامه یبررس نمره است، رت ککوچ



 019 ...های علوم اسالمیمیزان مهخوانی ساختار و ویژگیهای اصطالحنامهبررسی 

 t نمره بودن یمنف به توجه با و ،باشد   یم کرتیل فیط در 33 یعنی ینظر نیانگیم با آمده دست
 با روابط انگریب یها نشانه ییایگو یهمخوان نهیزم در یاسالم یها   اصطالحنامه ساختار

 .است  نبوده یمطلوب حد در یابیباز یها   اصطالحنامه
 با یاسالم علوم یها اصطالحنامه در ییمعنا روابط عمق یهمخوان: چهارم یفرع والس

 است؟ چگونه یابیباز یها اصطالحنامه
H0: 57 
 
H1: 57 

 ر است: یا قبول آزمون به صورت زیط رد یشرا
P    0/05  شود تأیید می  H0 
 
P    0/05  شود تأیید می  H1 

 ییمعنا روابط عمق یهمخوان .5-9 جدول

 آزمون جهینت یمعنادار سطح نیانگیم تفاوت یآزاد درجه t نیانگیم

 H0 فرض رد 000/0 00/06 4 47/68 00/40

 45/4 یعنی آن یبحران مقدار از که( 444/4) یمعنادار سطح به توجه با (5-1) در جدول
 به نیانگیم نیب معنادار تفاوت انگرینما یاسالم یها   اصطالحنامه یبررس نمره است، تر ککوچ

 علوم یها   اصطالحنامه ،نیبنابرا. باشد   یم کرتیل فیط در 57 یعنی ینظر نیانگیم با آمده دست
 اند. داشته یابیباز یها   اصطالحنامه با ییمعنا روابط عمق در یمطلوب یهمخوان یاسالم

 زبان با یاسالم علوم یها اصطالحنامه در اصطالحات یزبان یکینزد یهمخوان: پنجم یفرع والس
 است؟ چگونه یعیطب

H0: 21 
 
H1: 21 

 ر است: یا قبول آزمون به صورت زیط رد یشرا
P    0/05  شود تأیید می  H0 
 
P    0/05  شود تأیید می  H1 

 یعیطب زبان با موجود اصطالحات یزبان یکینزد یخوان هم . 6-9 جدول

 آزمون جهینت یمعنادار سطح نیانگیم تفاوت یآزاد درجه t نیانگیم

 H0 فرض رد 000/0 07/6 4 08/00 07/77
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 45/4 یعنی آن یبحران مقدار از که( 444/4) یمعنادار سطح به توجه با (6-1) جدول در
 به نیانگیم نیب معنادار تفاوت انگرینما یاسالم یها   اصطالحنامه یبررس نمره است، رت ککوچ

 علوم یها   اصطالحنامه ،نیبنابرا. باشد   یم کرتیل فیط در 21 یعنی ینظر نیانگیم با آمده دست
 . است بوده یعیطب زبان با موجود اصطالحات یزبان یکینزد در ییباال یهمخوان یدارا یاسالم
 یها   اصطالحنامه با یاسالم علوم یها   اصطالحنامه شینما وهیش یهمخوان: ششم یفرع والس

 چگونه است؟  یابیباز
H0: 60 
 
H1: 60 

 ر است: یا قبول آزمون به صورت زیط رد یشرا
P    0/05  شود تأیید می  H0 
 
P    0/05  شود تأیید می  H1 

 شینما وهیش یهمخوان . 7-9 جدول

 آزمون جهینت یمعنادار سطح نیانگیم تفاوت یآزاد درجه t نیانگیم

 H0 فرض رد 000/0 94/70 4 00/034 94/90

 45/4 یعنی آن یبحران مقدار از که( 444/4) یمعنادار سطح به توجه با (7-1) جدول در
 نیانگیم نیب معنادار تفاوت انگرینما یاسالم ی علومها   اصطالحنامه یبررس نمره است، تر ککوچ

 یها   اصطالحنامه ،نیبنابرا. باشد   یم کرتیل فیط در 64 یعنی ینظر نیانگیم با آمده دست به
  .است یابیباز یها   اصطالحنامه با شینما وهیش بعد در ییباال یهمخوان یدارا یاسالم علوم

 های پژوهش به طور خالصه پاسخ سئوال نتایج -15جدول 

 آزمون جهینت یمعنادار سطح نیانگیم تفاوت یآزاد درجه t نیانگیم سئوال

 H0 فرض رد 000/0 00/70 4 040/8 00/763 یاصل

 H0 فرض رد 000/0 -07/00 4 -940/8 94/08 اول

 H0 فرض رد 000/0 70/4 4 00/78 70/77 دوم

 H0 فرض رد 000/0 -37/06 4 -009/04 64/08 سوم

 H0 فرض رد 000/0 00/06 4 47/68 00/40 چهارم

 H0 فرض رد 000/0 07/6 4 08/00 07/77 پنجم

 H0 فرض رد 000/0 94/70 4 00/034 94/90 ششم
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 گیری   نتیجه. 8

های علوم    پژوهش حاضر کوششی در جهت تعیین و تبیین میزان همخوانی اصطالحنامه
باشد: براساس نتایج    های بازیابی با نتایجی به شرح ذیل می   اصطالحنامهاسالمی با استانداردهای 

های علوم اسالمی با استاندارد، با میانگین    دامنه اصطالحنامه حاصل، میزان تناسب یادداشت
 و اندک یاسالم علوم یها   اصطالحنامه در دامنه یادداشت تعداد% در حد پایینی قرار دارد. 87/11
 کنند   ینم برطرف را اصطالحات ابهامصریح و روشن نبوده و  ها   اصطالحنامه یبرخ در تعداد نیهم

 ،نیز 1یا دوسویه متقابل دامنه یادداشت مؤلفه در. شوند   ینم محسوب دامنه یادداشت و
دامنه دوسویه در  های علوم اسالمی دستورالعمل استاندارد را در ایجاد یادداشت   اصطالحنامه

دامنه رعایت نکرده است. همچنین  اصطالحی به اصطالح مرجح در یادداشت صورت اشاره
 در موارد افزودن اصطالح مرجح یا تغییرات در اصطالحات، آورده نشده است. 2پیشینه یادداشت

 امکان ارائه یا درج یادداشت از سوی کاربران برای مفاهیم و اصطالحات کم وجود دارد. یادداشت
 یبانیش عربهای    توان در یافته   و نحو ضعیفی دارد. نظیر این نتایج را می دامنه ساختار و امالء

های علوم    کلی اصطالحنامه طور ( نیز مشاهده کرد. به1314) زاده   یهرات و یریحر(،    1314)
تاریخچه عملکرد ضعیفی  دامنه دوسویه، یادداشت دامنه، یادداشت اسالمی از جهت یادداشت

 دارد. 
تیجه تحقیق در ُبعد همخوانی کّمی اصطالحات نامرجح مربوط به هر اصطالح همچنین ن

 .دارند قرار یمطلوب حد در% 25/22ی علوم اسالمی با میانگین ها   اصطالحنامه داد نشان مرجح
کننده از اصطالحنامه  تواند استفاده   ارجاعات کافی و مناسب از اصطالحات نامرجح به مرجح می

جهت انتخاب اصطالح و عبارت مناسب جستجو راهنمایی نموده و به را به درستی در 
و از هدر رفتن وقت او  پردازد   توانمندسازی واژگان مدخل شبکه اصطالحات علوم اسالمی می

 .ای برخوردار است   ها از اهمیت ویژه جلوگیری نماید. بنابراین، توجه به این امر در اصطالحنامه
 ( نیز وجود دارد.1314زاده ) (، حریری و هراتی1386امیرحسینی ) ایه   در یافته نتایج مشابه

های علوم اسالمی با میانگین    اصطالحنامهدر  روابط انگریب یها نشانه ییایگو یهمخوانمیزان 
دوسویه  تمهیدات گویاسازی روابط اصطالحات اعم از روابط .دارند ینامطلوب تیوضع% 37/11

                                                           

1. Reciprocal scope notes 

2. Def (definition) 
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در  1ای   ارائه پیشنهاد از سوی کاربران ایجاد نشده است. تحلیل چهریزهبرای کاربران و همچنین 
های مورد بررسی در    جهت گویاسازی روابط میان مفاهیم به روشنی مشخص نیست. اصطالحنامه

شناختی کاربران    ای با صحت   ها و واژگان در جهت گویاسازی روابط اصطالحنامه   کاربرد نشانه
راهنما از نوشتار متفاوت کم استفاده شده است.  یز اصطالحات و عباراتضعیف است. برای تما

در صورت تکرار یک اصطالح برای ارجاع کاربر به موقعیت اصلی به میزان کم  2بندی نشانگان رده
داخل قالب قرار گرفته است. هر نظام نشانگانی باید امکان گنجاندن مفاهیم تازه را در توالی 

 ( نیز1314) زاده   یهرات و یریحر(، 1314) یکازران پژوهش. در    ه فراهم آوردای، در هر لحظ   رده
 گزارش متوسط اصطالحنامه، نیا در ارجاعات نظام و یاسالم علوم اصطالحنامه ساختار تیوضع
 سازان   هینما کاربران و تیرضا جلب یبرا یاصالح اقدامات شود یسع دیبا ،نیبنابرا. است شده

 . شود انجام
های مورد    ها نشان داد اصطالحنامه   براساس سنجش میزان همخوانی عمق روابط معنایی، یافته

مراتبی باید از  بندی سلسله   رده .هستند برخوردار یمطلوب تیوضع از% 44/74بررسی با میانگین 
در کاربرد  های یاد شده،   مند برخوردار باشد. در ساختار سلسله مراتبی اصطالحنامه   ساختاری نظام

ساختار سلسله مراتبی به صورت ترکیبی باید تجدیدنظر شود. اصطالحات مرجح از پشتوانه 
انتشاراتی الزم برخوردار نیستند و روابط همنشینی اصطالحات با یکدیگر در جهت برقراری روابط 

 یریحر پژوهش در معنایی در تحلیل سابقه جستجوی کاربران به میزان کم مدنظر قرار گرفته است.
نیز میزان مطابقت با استانداردها به میزان باالتر  (1378) (،1314) یکازران (،1314) زاده   یو هرات

 از متوسط گزارش شده است. 

های    ها نشان داد اصطالحنامه   یافته یعیطب زبان به اصطالحات یزبان یکینزد در بعد همخوانی
 قوت نقطه خود تواند   یم امر نیابی قرار دارد. % در وضعیت مطلو12/24مورد بررسی با میانگین 

 افراد توسط را ها   آن از استفاده که چرا ،باشد یبررس مورد یاسالم یها   اصطالحنامه یبرا یمهم
کنندگان    در این مقوله باید از سوی گروه تدوین .دینما   یم تر   راحت پژوهشگران یحت و یعاد

های منظم در جهت بهتر    اصطالحات مرجح به زبان طبیعی بررسیاصطالحنامه برای نزدیکی 
( در نحوه ارائه و صحت محتوای 1314زاده )   شدن این امر انجام گیرد. در پژوهش حریری و هراتی

                                                           

1. Facet analaysis 

2. Notation 



 011 ...های علوم اسالمیمیزان مهخوانی ساختار و ویژگیهای اصطالحنامهبررسی 

% میزان همخوانی به میزان باالتر از متوسط 412/3% و 145/3اصطالحنامه به ترتیب با میانگین 
 زیاد به زبان طبیعی در اصطالحنامه وارد شده است. بوده و اصطالحات به میزان 

میزان همخوانی شیوه نمایش با استانداردهای دهد    در ادامه نتایج تحقیق نشان می
مطلوب بوده است. نمایش اصطالحات باید  %87/84های بازیابی با میانگین کل    اصطالحنامه

براساس پشتوانه انتشارتی، کاربری و سازمانی باشد. همچنین اصطالحنامه باید با ارائه گرافیکی و 
ها و روابط اصطالحات را نمایش    دامنه تمام پیشینه یک اصطالح نظیر یادداشت های نمایش   سبک

نیز رعایت استاندارد در شیوه  (1312) یریحر و یکازران(، 1314) یبانیش   عربدهد. در پژوهش 
 نمایش اصطالحنامه به میزان باالیی ارائه شده است. 

ی علوم اسالمی در زمینه مطابقت با استانداردهای اهدر مجموع ارزیابی اصطالحنامه
حال های بازیابی در شش بعد مورد بررسی از ساختار مطلوبی برخوردار است. با این اصطالحنامه

های علوم اسالمی باید تالش کنند در ابعادی از نظر میزان کّمی و    متولیان تدوین اصطالحنامه
ها را به دامنه و گویایی نشانگان بیانگر روابط، عملکرد ضعیف اصطالحنامه محتوایی یادداشت

  تر کنند.   استاندارد نزدیک

 پیشنهادها. 1

 . یاسالم یها   اصطالحنامه دیجد یها   شیرایو در دامنه یادداشت یساز   استاندارد( 1
 مناسب اختصاص جهت ها اصطالحنامه نیتدو در یموضوع متخصصان از استفاده( 2

 . دامنه یادداشت

 . دامنه یادداشت نییتع زمان در مختلف کاربران اطالعات سطح و ازهاین به توجه( 3
 از دیبا( دیایب اصطالحنامه در است الزم که یصورت در) دامنه یادداشت از ریغیادداشت  هر( 4

 .شود جدا دامنه یادداشت

 منبع و دیایب در فیلد جداگانه دیبا است، ازین مورد اصطالح کامل فیتعر که یصورت در( 5
 .شود ذکر فیتعر

 دامنه یادداشت دیبا شود، اشاره یمرجح اصطالح به یاصطالح دامنه یادداشت در اگر( 6
 .شود جادیا شده برده نام اصطالح یبرا یمتقابل

 .شود ارائه اند،شده اضافه ای اصطالح که یاصطالحات یبرا خچهیتار یادداشت( 7

 هنگام و کند دایپ شیافزا یاسالم علوم یها   اصطالحنامه در دامنه یادداشت تعداد( 8
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 دامنه یادداشت ارائه است ممکن د،یجد اصطالح افزودن که شود توجه اصطالحنامه، یروزآمدساز
 .سازد یضرو گرید اصطالحات یبرا را

 ی شود.بازنگر دامنهیادداشت  و حگریتوض کردن اضافه خصوص در ها اصطالحنامه یبرخ در( 1

 .ها   اصطالحنامه نیتدو در ارجاعات از شتریب استفاده( 14

 از استفاده جهت یبررس مورد یها اصطالحنامه از دیجد یها   اصطالحنامه یالگوبردار( 11
 . ارجاعات

 نیب روابط یها   ستمیس از استفاده جهت کاربران یسو از شنهادیپ ارائه امکان ( ایجاد12
 . اصطالحات

  .اصطالحات نیب روابط انیب جهت فگرهایتوص از شتریب استفاده( 13
 از استفاده جهت یابیباز یها اصطالحنامه ژهیوبه یابیباز و رهیذخ یها نظام به توجه( 14

 .اصطالحات نیب روابط نهیزم در مناسب یانگرهایب

 اخص و اعم اصطالحات شدن روشن یبرا یمراتب سلسله مناسب یها   ستمیس از استفاده( 15
 . کاربران یبرا ها   آن نیب ییمعنا بافت و

 . اصطالحنامه در مناسب یشکل به اصطالحات نیالت معادل دادن یجا( 16
 از استفاده با کاربران یبرا واژگان یمراتب سلسله ساختار یکل ینما مشاهده امکان( 17

 . مناسب یراهکارها و افزارها   نرم

 . یعیطب زبان به اصطالحنامه زبان کردن کینزد( 18

 . بالعکس و شده کنترل زبان اصطالحات به یعیطب زبان اصطالحات از ارجاع( 11
 . کاربران یسو از نامرجح اصطالحات شنهادیپ امکان ایجاد( 24

 . یرچاپیغ و یچاپ صورت به اصطالحنامه در شینما مختلف یها   وهیش از استفاده( 21

 . ها   اصطالحنامه نیتدو جهت استاندارد یها   فونت از استفاده( 22
 . یکیالکترون یها   نسخه در یفرامتن یوندهایپ یبرقرار امکان( 23
 .اصطالحنامه از استفاده نحوه مناسب یراهنماها میتنظ( 24
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