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چكيده
هدف :هدف پژوهش حاضر ،تبیین میزان رعايت معیارهای کنتررل واگاران در اصرطح نامر هرای علرم اسرحمی برر
اساس استاندارد ايزو  46954بمد .روش :جامع پژوهش را اصطح نام هرای کرح اسرحمی ،منطرف ،فل رس اسرحمی،
اصمل فق  ،اخحق ،علم قرآنی و علم حديث تشکیل میدادند .ب منظمر اجرای پژوهش از روش تمصریسی -پیمايشری
استساده شد .ابزار اردآوری دادهها سریاه وارسری اسرتررا شرده از اسرتاندارد  46954برمد .از هرر اصرطح نامر 461
اصطح و درمجممع  3061اصطح انتراب و ممردبررسی قرار ارفت .یافتههاا :يافتر هرای پرژوهش حراکی از آن
است ک بیشترين میزان رعايت استاندارد ب اصطح نام فل س ( )%71و بعدازآن ب اصطح نام های اصرمل فقر و کرح
اسحمی ( )%56مربمط میشد .اصطح نام های علم قرآنی و اخحق ب طمر مشترک  %54/6و اصطح نام هرای منطرف
و علم حديث نیز  %66از معیارهای استاندارد را رعايت کرده بمدند .نتیجهگیری :اصرطح نامر هرای علرم اسرحمی
ازنظر معیار رفع ابها عملکرد ضعیسی داشرتند .از مجمرمع اصرطححات بررسریشرده در ايرن اصرطح نامر هرا%71/4 ،
ب صمرت اسم و عبارت اسمی و  %49/6ب صمرت اصطح مرکب ب کاررفت بمدند .اصطح نامر هرای علرم اسرحمی
ازنظر معیار شکل دستمری اصطححات استاندارد را ب طمر کامل رعايت کرده بمدند؛ اما در معیار ثبرتنرا اشررا
استاندارد همرمانی نداشتند.
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واژگان کليدی :استاندارد ایزو  ،46952اصطالحنامه اخالق اسالمی ،اصطالحنامه اصول فقه،
اصطالحنامههای علوم اسالمی ،اصطالحنامه علوم حدیث ،اصطالحنامه علوم قرآن ،اصطالحنامه
فلسفه اسالمی ،اصطالحنامه کالم اسالمی ،اصطالحنامه منطق ،معیارهای کنترل واژگان

مقدمه
هر جا ک نیاز ب اصطححاتی برای تمصیف محتمايی ممضمعی اشیای محتمايی باشد،
اصطح نام میتماند ممرداستساده قرار ایرد .راهنمای ممس

استانداردهای ملی آمريکا

1

اهداف اصطح نام را اينامن بیان کرده است" :ترجم زبان طبیعی نمي نداان،
نماي سازان و کاربران ب تمصیسگر ،افزايش هماهنگی در انتراب اصطححات برای
نماي سازی ،نشان دادن روابط میان اصطححات ،ايسای نقش ب عنمان ابزار ج تجم و مرور "
(محمدی و علیدوستی،0385 ،

)45

همزمان با رشد سريع اطحعات و ا ترش شبک جهانی وب ن ل جديدی از
اصطح نام ها ب وجمد آمدهاند ک در فرادادهها ،نماي سازی وبسايتها و صسحات وب،
پايگاههای دسترسپذير از طريف وب و ممتمرهای کاوش وب کاربرد دارند (اسسندياری
مقد و ديگران،0385 ،

 .)71اين رشد سريع ب همراه افزايش نیازهای اطحعاتی ،نیاز ب

ايجاد شیمه ها و ابزارهای مؤثر برای ج تجم با نتايج بهتر و در زمان کمتر را ضروری ساخت
است .اصطح نام ابزاری مؤثر برای تأمین اصطححات ممردنیاز نماي سازان در
سازماندهی اطحعات و کاربران در شکلدهی پرسشهای ج تجم است و با ارائ
اصطححات کنترلشده و مرتبط ممجب کاهش نتايج بیربط در ج تجم میشمد (محمدی
و علیدوستی،0385 ،

.)48-47
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ارزيابی اصطح نام میتماند اعتبار اصطح نام را ازلحرا قابلیرت کراربرد ،دامنر  ،جامعیرت و
مانعیت بهبمد برشد .فرآيند ارزيابی تعیین میکند ک آيا اصطح نام نیل ب هدفهرای تعیرینشرده
برای آن را تأمین میکنرد يرا خیرر .همچنرین اصرطح نامر ممکرن اسرت از ديردااههرای مرتلرف
ممردنقررد و ارزيررابی قرررار ایرررد نظیرر بررسری اصررطح نامر تمسررط اروهرری از کارشناسرران ،نقررد
)1.American National Standard Institute (ANSI
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اصطح نام از ديدااه کاربران ،کنترل اصطح نام با ديگر نماي ها و واگاان در دسرترس ،مقاي ر
اصطح نام با استانداردهای ملری و برینالمللری و انجرا آزمرمنهرای بازيرابی و دسترسری برر روی
وبسايتها و نر افزارهايی ک اصطح نام بر روی آنها قرار دارد (دکس ترری کرحرک 0و لری
زنگ.)4104 ،4
اصطح نام های علم اسحمی اولین اصطح نام منتشرشده در زمین علم اسحمی در مراکز
اطحعاتی دنیاست و از شیمه بنیادی برای تدوين آنها استساده شده است .طاهری ()0390
مینمي د« :تملیدکننده اين اصطح نام انديش طراحی اصطح نام کحن علم اسحمی را در سر
داشت است .تعداد اشیای محتمايی ک بر اساس اين اصطح نام تمصیفشدهاند و در نظا

اطحعاتی کن رسیم محتمای ملی دسترسپذير ه تند ب صدها هزار پیشین (رکمرد) میرسد»؛ و
مرادی و شرافت ( )0384در خصم

تدوين اصطح نام کحن علم اسحمی میاميند« :چنین

اصطح نام ای بايد از چنان جامعیتی برخمردار باشد ک بتماند ب تما جهان اسح پاسخ اميد و
هر اصطححی را ک در اين ا تره بزرگ روا دارد در خمد جای دهد».
اصطح نام های علم اسحمی زيرساخت اصلی پايگاههای اطحعراتی علرم اسرحمی بر شرمار
میآيند 43 ،مرکز تملیدکننده اطحعات ماننرد ممس ر اطرحعرسرانی تبیران و سرازمان کتابرانر هرا،
ممزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضمی از اين اصطح نام ها اسرتساده مریکننرد (عراملی.)0390 ،
پس اين اصطح نام ها بايد ازنظر پیرروی از اسرتانداردها دارای وضرعیت مطلرمب باشرند ترا بتماننرد
نقش مؤثری در بازيابی اطحعات ايسا کنند.
اار اصطح نام ای با استانداردهای روز دنیا فاصل زيادی داشرت باشرد ،قرادر نرماهنرد
بررمد بررین اسررتسادهکننررداان و سررازمان دهنررداان اطحعررات همرراهنگی ايجرراد کن رد .چنررین
روابط مسهممی اصطححات آشکار نمیشرمند و مردارک برا اسرتساده از ايرن اصرطح نامر ،
ب صمرت يکدست نماي سازی نرماهند شد .درنتیج هنگا ج تجم اطحعرات نیرز مردارکی

1. Dextre Clarke
2. Lie Zeng
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اصطح نام ای نمیتماند اصطححات يک حمزه ممضمعی را ب خمبی نشران دهرد؛ بنرابراين
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بازيابی خماهند شد ک با پررسوجمهرا ربرط بااییی ندارناد .ننای اصاطالحناماهای
نمیتواند نقش خود را در ذخیره و بازیابی اطالعات بهخوبی ایفا کنند.
اصطح نام های علم اسحمی ،ب منزل تملید علمی يک سازمان منتشرشدهانرد .تملیردی
ک در ابتدا نیاز سازمانی منشأ شکلایرری آنهرا برمده اسرت و اکنرمن بر عنرمان ابرزار مهرم
بازيابی ،در جامع اطحعاتی کشمر نقشآفرينی میکنند .آنچر در ايرن میران اهمیرت دارد،
رعايررت اسررتاندارد در ترردوين ايررن اصررطح نام ر هاسررت تررا اطمینرران رز را برررای جامع ر
استسادهکننده ب ارمغان آورد.
بررر همررین اسرراس ،همرررمانی اصررطح نامرر هررای علررم اسررحمی  -برر عنررمان تنهررا
اصطح نام های منتشرشده در رشت های مرتلف علم اسحمی -برا اسرتانداردهای روز دنیرا
م ئل اصلی پژوهش حاضر است .ازآنجاک استاندارد ايزو  46954جديدترين و جامعتررين
استاندارد حمزه تردوين اصرطح نامر هاسرت ،بررسری میرزان رعايرت معیارهرای اسرتاندارد
يادشده در اصطح نام علم اسحمی ،بیانگر میزان روزآمدی آن خماهد بمد .نتايج حاصرل
از اين پژوهش ،میتماند در روزآمدسازی و ويرايشهای بعدی اصطح نام ها ممرداستساده
قرار ایرد .ازآنجايیک تدوين اصطح نام در شاخ های ديگرر علرم اسرحمی ادامر دارد،
پژوهش حاضر میتماند رهنممدی برای اصطح نام های در دست تدوين تلقی شمد.

هدف و پرسشهای پژوهش
هرردف اصررلی پررژوهش حاضررر ،تبیررین میررزان رعايررت معیارهررای کنترررل واگارران در
اصطح نام های علم اسحمی بر اساس اسرتاندارد ايرزو  46954اسرت .بررای تحقرف هردف
بیانشده ،پرسشهای ذيل طراحیشدهاند:
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.0

معیارهای استاندارد ايزو  46954در برش کنترل واگاان در هر يرک از اصرطح نامر هرای

علم اسحمی ب چ میزان رعايت شده است؟
.4

وضعیت اصطح نام های علم اسحمی ازلحا رفرع ابهرا از تمصریسگرهای اصرطح نامر

(دستمرالعملهای مربمط ب معیارهای يادداشت دامن  ،يادداشت دامنر متقابرل ،يادداشرت تاريرچر ،
کاربرد تمضیح ار) چگمن است؟

68

ارزیابی رعایت معیارهای کنترل واژگان در اصطالح...

.3

تمزيع فراوانی اسرم و عبرارت اسرمی و اصرطححات مرکرب در اصرطح نامر هرای علرم

اسحمی چگمن است؟
.4

آيا رهنممنهای استاندارد ايزو  46954در ارتباط با شرکل دسرتمری (کراربرد صرست ،قیرد،

فعل ،شکل مسرد و جمع) اصطححات رعايت شده است؟
.6

آيا دستمرالعمل استاندارد مبنی بر ثبتنا اشرا

ب صمرت م تند رعايت شده است؟

پيشينه پژوهش
تاکنمن پژوهشهای مرتلسی باهدف ارزيابی اصطح نام های ممجمد اجراشدهاند .برخی از
اين پژوهشها ب مقاي ر اصرطح نامر هرای هردف برا اصرطح نامر هرای معتبرر و برج رت
پرداخت اند و برخی ديگر ،استانداردهای حمزه تدوين اصطح نام را مبنرای ارزيرابی خرمد
قرار دادهاند .اروه سم نیز معیارهای مطر شده در مترمن علمری را بررای ارزيرابی انترراب
نمررمدهانررد .خمشرربرتان در ايررران تعررداد ايررن پررژوهشهررا قابررلقبررمل اسررت و برر ويررژه
اصررطح نامرر هررای فارسرری تملیدشررده در کشررمر ،از ابعرراد امنرراامنی مررمرد ارزيررابی
قرارارفت اند .افزون بر اينها ،فرايند ارزيابی از سمی کمی ریمن ملری يمن رکم بررای تعیرین
اعتبار اصطح نام های ايرانی انجا شده است .در ذيرل بر مهرمتررين پرژوهشهرای مررتبط
ب صمرت خحص پرداخت خماهد شد.
جحلی ديزجی ( ،)0371دو اصطح نام کشاورزی کب 0و اارووک 4را ب صمرت تطبیقی
مقاي

کرد .نتايج پژوهش وی نشان داد ک اصطح نام اارووک در مقاي

با

اصطح نام کب دارای کاستی و نماقص مرتلسی است و اصطح نام کب امتیاز بارتری
را در ارزيابی ب خمد اختصا

داد.

اصررطح نامر نمررا :نظررا مبادلر اطحعررات علمرری  -فنرری ،اصررطح نامر پزشررکی فارسرری و
اصطح نام ممضمعی ممس

تنظیم و نشر آثار اما خمینری (ره) را بررسری نمرمد .در ايرن
1. CAB
2. Agrovoc
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کازرانی ( )0378در پاياننام کارشناسی ارشد ،اصطح نامر فرهنگری فارسری (اصرسا)،
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بررسی روابط معنايی ،سراختار شرکلی و نحرمه ارائر اصرطح نامر هرای فارسری برر اسراس
استاندارد ايزو  4788ارزيابی شرد .طبرف يافتر هرای حاصرل از ايرن پرژوهش میرزان رعايرت
اسررتاندارد روابررط معنررايی و سرراختار شررکلی در اصررطح نام ر پزشررکی ن رربت ب ر ديگررر
اصطح نام ها بیشتر بمده است.
امیر ح ینی ( )0385در رسال دکتری خمد هست اصطح نام اصسا ،شیمی ،اصمل فقر ،
کح  ،فل س اسحمی و منطف را از ديردااه کمری و کیسری مرمرد ارزيرابی قررار داد .وی در
زمین بررسی کمی از هست ن بت ممجمد برای ارزيابی اصطح نام ها (مانند ن بت اتصرال،
پیمستگی ،میزان دسترسری ،ن ربت تعرادل ،تمانمنردی و  )...اسرتساده کررد و بررسری کیسری
اصطح نام ها را همرمان با آثار لنک تر و استاندارد ايزو  4788انجا داد .در اين پرژوهش،
اصطح نام فل س بیشتر میزان رعايت معیارهای ممردمطالع را داشت.
امیرح ینی ( 0385الف) در پژوهش ديگری با عنمان «ارزيرابی کمری ن ربت تعرادل در
اصطح نام هرای علرم اسرحمی حرکرت بر سرمت تحلیرل و تمانمنردی واگاران مردخل»،
اصطح نام های اصمل فق  ،کح  ،منطف ،علم قرآنی و فل س را ارزيرابی کررد و نشران داد
ک مطلمبترين نتیج ن بت تعادل بین تمصریسگر و غیرر تمصریسگر بر اصرطح نامر هرای فل رس و
پسازآن ب اصطح نام اصمل فق اختصا

دارد.

خانی و ديگران ( )0385ساختار اصرطح نامر هرای پايگراههرای اطحعراتی پراب مرد 0و
ايمبیس 4و شیمه نماير سرازی آنهرا را برر اسراس اسرتاندارد تردوين سرازمان اسرتانداردهای
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اطحعاتی آمريکا مقاي

کردند .در اين پژوهش ن معیرار از دو اصرطح نامر مرش 3و ایا

تری 4با استاندارد مقاي

شد .يافت ها حاکی از آن بمد نماي سازی ايمبیس جرامعترر از پراب

مد است.

1. pubmed
2. Embase
3. Mesh
4. Emtree
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کازرانی ( )0391در رسال دکتری خمد با عنمان ارزيرابی اصرطح نامر هرای فارسری برا
استاندارد ان ی/نیزوزد  039/09.هیجده اصطح نام منتشرشرده در ايرران (از سرال  0367ترا
سال  )0387را بررسی کرد .وی اصطح نام ها را از ديدااه ساختار شکلی ،روابط معنرايی،
نحمه ارائر و سی رتم مرديريت اصرطح نامر ارزيرابی کررد .نترايج پرژوهش وی نشران داد:
بیشترين ناب امانی در سی تم مديريت اصطح نام هاست .در برش روابط معنرايی وضرعیت
مطلمبتری ن بت ب دو برش ديگر وجمد دارد.
شملتز )4115( 4در پژوهشی همرمانی اختصارات و آغازههرای پزشرکی برا معرادلهرای
آنها در سر عنمان ممضمعی پزشکی (مش) 3را بررسری کررد .وی  406اختصرار و آغرازه،
همراه با  45اختصار پرکاربرد در اين حمزه را در مش ج تجم نممد .نتايج اين ارزيابی نشان
داد ب ر جررزء  45اختصررار پرکرراربرد ،سرراير مررمارد معررادلهررای مناسرربی در مررش ندارنررد.
ازآنجايیک اختصارات در متر من پزشرکی کراربرد فراوانری دارنرد ،نبرمد معرادل مناسرب و
درنتیج فقدان تمصیسگر مناسب برای نماي سازی ،ضعف مهم در مش تلقی میشمد.
کنسرانس اِی .اس .آی .اس )0997( 4.محمرهای کاربرد اصطح نامر پیرامرمن سراختار
آن ،ساختار و محتمای اصطح نام و ارزيابی اصطح نامر ممردبررسری قررار داد و دسرت
نام ای ب عنمان ابزاری برای روشهای ارزيابی اصطح نام ارائ شد.
تجاربی نیز پیراممن نظا بازيابی اطحعات چینی ب نا سی.آی آر .اس 6و اصطح نامر
مرتبط تعاملی در سال  0997منتشر شده است .در اين پژوهش از روشهای تعیرین جامعیرت
و مانعیررت برررای ارزيررابی اثربرشرری نظررا اسررتساده شررده اسررت و نتررايج آن نشرران داد ک ر
اصطح نام های مرتبط ،هم در اثربرشی بازيابی و هم در نماي سازی ماشینی مؤثرترند (اِی.

1. ANSI/ NISO Z39.19
2. Shultz
)3. Medical subject heading (MeSH
4. ISIS
5. ASIS
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ارينبرگ )0993( 0در پژوهشی با عنمان اصطح نام «هنر و معماری» 4و «اصطح نامر
آل .سی 3.برای منابع ارافیکی» اين دو اصطح نام را با هرم مقاي ر کررد .نترايج پرژوهش
وی نشان داد اصطح نام هنرر و معمراری سراختار چهريرزهای داشرت و در حرال حاضرر بر
سمت مراطبان خا تری از پژوهشگران هنر و معماری اررايش دارد« .اصرطح نامر آل.
سی .برای منابع ارافیکی» ب یار شبی ب سرعنمانهای ممضمعی کنگره است و قصد دارد ب
طیف ا تردهای از جمامع آرشیمی خدمت ارائ نمايد.
مرور پژوهشهای پیشین نشان میدهد ،ارزيابی اصطح نام هرا باهردف افرزايش میرزان
اثربرشی آنها در محیطهای ذخیرره و بازيرابی اطحعرات و کمرک بر کراربران در فراينرد
اطحعيابی همماره ممردتمج پژوهشگران بمده است .پژوهشهای بررسیشرده را مریترمان
در س اروه کلی تق یمبنردی نمرمد :نر رت ،پرژوهشهرای کرازرانی ( )0378و کرازرانی
( )0391ک ارزيابی اصطح نام ها بر اساس استانداردهای بینالمللی تدوين اصطح نامر را
مدنظر قرار دادند؛ ديگر ،پژوهشهای جحلری ديزجری ( ،)0371خرانی و ديگرران (،)0385
ارينبرررگ ( )0993و شررملتز ( )4115بر مقاي ر اصررطح نامر هررا بررا يکررديگر پرداختنررد و
دوديگر ،پژوهشهای امیرح ینی ( )0385و امیرح ینی ( 0385الرف) و کنسررانس اِی .اس.
آی .اس .در حمزه اصطح نام ها (نقرل در امیرح رینی )0391 ،معیارهرای مطرر در منرابع
علمی مبنای ارزيابی آنها بمد .هر يک از اين پژوهشهرا تمان رت يافتر هرای ارزشرمندی را
برای تمسع و بازنگری اصطح نام ها ارائ دهرد؛ امرا برا تمجر بر ايرنکر اسرتاندارد ايرزو
 46954ب تازای طراحی و ب جامع علمی عرض شده است و ارزشمندی ايرن اسرتاندارد از
اين بعد ک ب کارکرد جديد اصطح نام ها و میرانکنشپرذيری آنهرا برا سراير واگارانهرا
سال اول شماره دو ،بهار44
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اختصا

يافت است ،هنمز پژوهشی ک اصطح نام های فارسری را برر پاير ايرن اسرتاندارد

ارزيابی نمايد ،انجا نشده است .اهمیت اصطح نام های علرم اسرحمی کر در ب ریاری از

1. Greenberg
)2. Art & Architecture Theasaurus (AAT
3. LC Thesaurus
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پژوهشهای داخلی امتیاز باريی را ک ب نممدهاند ،ارزيرابی آنهرا را برر اسراس اسرتاندارد
ايزو  46954مبنای پژوهش حاضر قرار داد.

روششناسی پژوهش
جامع پژوهش هست اصطح نام ای است ک در شاخ های مرتلف علم اسرحمی ترا پايران
سال  0391در کشمر ب زبان فارسی منتشر شدهاند و کار تدوين آنها در مرکز اطحعرات و
مدارک اسحمی واب ت ب معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسحمی حرمزه علمیر قرم صرمرت
ارفت است .اين اصطح نام ها عبارتاند از :اصرطح نامر اخرحق اسرحمی ،اصرطح نامر
اصمل فق  ،اصطح نام علم حديث ،اصرطح نامر علرم قرآنری ،اصرطح نامر ف ل ر س
اسحمی ،اصطح نام کح اسحمی و اصطح نام منطف.
اين پژوهش ازنظر نمع يک پژوهش کاربردی است زيرا ارزيابی اصطح نام های عضم
جامع پژوهش را ب منظمر ارائ بازخمرد در راستای تقميرت آنهرا مردنظر قررار مریدهرد و
برای انجا پژوهش از روش پیمايشی -تمصریسی بهرره ارفتر اسرت .سریاه وارسری شرامل
معیارهای مطر شده در استاندارد ايزو  46954ب عنرمان ابرزار ارردآوری دادههرای تمسرط
پژوهشگر تهی شده است .در برش کنترل واگاان ،در هر اصطح نامر پرانزده حررف السبرا
ک تعداد واگههای بیشتری از مجممع اصطححات را در برمیارفتنرد (نظیرر الرف ،ب و ،...
میم ،ن) انتراب شد .سی اصطح از هر حرف (ده اصرطح اول ،ده اصرطح پايرانی و ده
اصطح از صسحات میانی حرف) درمجممع  461اصرطح از هرر اصرطح نامر بر عنرمان
نممن انتراب شد .در نر افزار اس .پی .اس .اس .صرسح ای بررای آن طراحری شرد .در هرر
معیار چنانچ استاندارد رعايت شده بمد ،ب آن کد يک و درصمرتیکر اسرتاندارد رعايرت
تاريرچ ) ب آن کد صسر اختصا

داده شد .برای تعیین میزان رعايت اسرتاندارد در بررش

کنترل واگاان در هر اصطح نام  ،در جدولی فراوانی اصطححات در هرر معیرار ،همچنرین
مغايرت يا عد مغايرت با استاندارد مشرص شرد .ايرن جردول مبنرايی بررای امتیرازدهی بر
معیارها و درصد رعايت استاندارد در برش کنترل واگاان ،قرار ارفت .ب اين صمرت کر
برای هر معیار يک نمره در نظر ارفت شد .ازآنجايیک ده معیار در پژوهش حاضر بررسری

سال اول شماره دو ،بهار44
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شدند ،درمجممع ده نمره ب معیارها اختصا

داده شد و امتیاز هرر اصرطح نامر از ايرن ده

نمره محاسب و درصد رعايت استاندارد مشرص شد.
درباره نحمه امتیازدهی ب معیارها ،با مترصصان آشنا با تدوين اصطح نام مشمرت شد
و افزون بر آن برای اطمینران بیشرتر از صرحت نحرمه امتیرازدهی ،چنرد اصرطح نامر معتبرر
بینالمللی بررسی شد .برای مثال  461اصطح از اصطح نام يمن کم 0و  461اصرطح از
اصطح نام جی .ای .ا .ای .تی .4ب زبان عربی و انگلی ی (کر ايرن تعرداد نممنر بر روش
مشاب همین پژوهش انتراب شردند) بررسری شرد ترا میرزان کراربرد اسرم و عبرارت اسرمی،
اصطح مرکب ،يادداشت دامن و تمضیح ارر مشررص شرمد .نترايج بر دسرتآمرده ،نظرر
مترصصرران اصررطح نام ر (دربرراره میررزان مطلررمب کرراربرد معیارهررای کنترررل واگارران در
اصطح نام ) را تأيید کرد .برای مثال در پژوهش حاضر ،معیار مطلمب برای کاربرد اسرم و
عبارت اسمی  %76و بیشتر از  %76در نظر ارفت شده اسرت .میرزان کراربرد اسرم و عبرارت
اسمی در اصرطح نامر هرای معتبرر برینالمللری ،بررای مثرال ،اصرطح نامر يمن رکم  %94و
اصطح نام چندزبان جی .ای .ا .ای .تی .با همین نممن مشاب در زبران انگلی ری  %85و در
زبان عربی  %77/4است .در ادام نحمه امتیازدهی در جدول  0آمده است:

سال اول شماره دو ،بهار44
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جدول  .1نحوه امتیازدهی به معیارهای کنترل واژگان در نمونه موردبررسی مربوط بهاصطالحنامههای علوم
اسالمی
نحمه امتیازدهی

معیار

مطابف استاندارد ،يادداشت دامن برای شساف کردن دامن و نحمه کاربرد اصطححات در اصطح نام بايد ب کار
رود .با ارائ يادداشت دامن  ،تعاريف پنهان اصطححات آشکار میشمد و نماي سازان و کاربران و تدوينکننداان
اصطح نام ب درک مشترکی از اصطح میرسند؛ بنابراين فقدان آن ،نقص بزرای برای اصطح نام مح مب
میشمد؛ برای مثال در اصطح نام يمن کم با همین نممن مشاب ( 461اصطح ) %01 ،اصطححات دارای
يادداشت
دامن

يادداشت دامن بمدند .در پژوهش حاضر ،در مماردی ک درصد کاربرد يادداشت دامن صسر درصد يا زير %0
باشد ،امتیاز صسر برای آن در نظر ارفت میشمد؛ چراک زير يک درصد يادداشت دامن (در  461اصطح
ممردبررسی) برای يک اصطح نام قابلقبمل نی ت .در مماردی هم ک درصد اصطححات دارای يادداشت
دامن بین  %0تا  %4/6باشد ،امتیاز  1/46و اار درصد کاربرد يادداشت دامن بین  %4/6تا  %6باشد ،امتیاز  1/6در نظر
ارفت میشمد .اار درصد کاربرد يادداشت دامن بین  %6تا  %7/6باشد ،امتیاز  1/76و در مماردی ک درصد
کاربرد يادداشت دامن بین  %7/6تا  %01باشد ،امتیاز يک برای آن منظمر میشمد .اار يادداشت دامن کاربرد را
ب خمبی نشان نداده باشد (استاندارد ب درستی رعايت نشده است)  /46از امتیاز در نظر ارفت شده ک ر میشمد.
اار سیاست و دستمرالعمل ارائ يادداشت دامن متقابل (برای هم اصطححاتی ک در يادداشت دامن اصطححات

يادداشت

ديگر ب آنها اشارهشده ،يادداشت دامن ارائ شده باشد) وجمد نداشت باشد و درصد کاربرد يادداشت دامن متقابل

دامن متقابل

صسر يا زير يک درصد باشد ،امتیاز صسر منظمر میشمد .اار سیاست و دستمرالعمل ارائ يادداشت دامن متقابل
وجمد داشت باشد ،امتیاز يک منظمر میشمد.
يادداشت تاريرچ بايد برای نشان دادن تاريخ اضاف شدن اصح ب اصطح نام يا تغییرات آن ارائ شمد .اار

يادداشت

سیاست و دستمرالعمل ارائ يادداشت تاريرچ ب کاربر وجمد نداشت باشد و درصد کاربرد يادداشت تاريرچ

تاريرچ

صسر باشد ،امتیاز صسر منظمر میشمد .اار سیاست و دستمرالعمل ارائ يادداشت تاريرچ ب کاربر وجمد داشت
باشد يعنی درصدی از اصطححات يادداشت تاريرچ داشت باشند ،امتیاز يک منظمر میشمد.

نا های
اشرا

و مسرد

ثبت م تند يا غیر م تند بمدن نا های در اين اصطح نام ها قابلبررسی نی ت و اين معیار در امتیازدهی منظمر
نشده است.
ب همان میزان ک اصطح نام استاندارد را رعايت کرده باشد ،در اين معیار امتیاز میایرد؛ اار  %011استاندارد را
رعايت کرده باشد ،امتیاز يک و اار  %91رعايت کرده باشد امتیاز  1/9دريافت میکند.
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فقدان تمضیح ار نقص مح مب میشمد؛ چراک از بین  461اصطح ممردبررسی درصدی از اصطححات نیاز
ب تمضیح ار دارند و فقدان آن ب منزل آن است ک رفع ابها از تمصیسگرها ب خمبی صمرت نگرفت است.
ب عنمانمثال اصطح نام يمن کم از بین  461نممن بررسیشده %1/7 ،اصطححات دارای تمضیح ار بمدند .در
کاربرد
تمضیح ار

اصطح نام چندزبان جی .ای .ا .ای .تی با همین نممن مشاب در زبان انگلی ی  %4/7و در زبان عربی %4/9
اصطححات تمضیح ار داشتند .اار درصد کاربرد تمضیح ار در اصطح نام صسر باشد ،،امتیاز صسر در نظر
ارفت میشمد؛ اما اار درصدی از اصطححات دارای تمضیح ار بمدند ،امتیاز يک در نظر ارفت میشمد .چمن
ماهیت هر ممضمع و میزان هم نمشتها در آن زمین  ،همچنین کاربرد اهلفن (استساده از اصطح تک کلم با
تمضیح ار ب جای استساده از اصطح مرکب و برعکس) بر درصد میزان کاربرد تمضیح ار تأثیر دارد ،صرف
کاربرد تمضیح ار محک و مدنظر است و ن درصد کاربرد آن.
ايزو  46954تأکید میکند ،اصطححات بايد ب صمرت اسم و عبارت اسمی باشد؛ برای مثال در بررسی ک انجا
شد ،در اصطح نام يمن کم با همین نممن مشاب ( 461اصطح )  %94اصطححات اسم و عبارت اسمی بمدند.

اسم و

در اصطح نام چندزبان جی .ای .ا .ای .تی با همین نممن مشاب در زبان انگلی ی  %85و در زبان عربی %77/4

عبارت

اصطححات ب صمرت اسم و عبارت اسمی بمدند .در پژوهش حاضر اار  %76و بیشتر از  %76اصطححات

اسمی

ب صمرت اسم و عبارت اسمی باشند ،امتیاز  ،0بین  %71تا  % 76اصطححات ب صمرت اسم و عبارت اسمی باشد،
امتیاز  ،1/76بین  %56تا  %71امتیاز  ،1/6بین  %51تا  %56اصطححات ب صمرت اسم و عبارت اسمی باشد امتیاز
 1/46و زير  %51امتیاز صسر در نظر ارفت میشمد.
استساده از اصطححات مرکب مجاز است؛ اما طبف ايزو  ،46954غالب اصطححات بايد ب صمرت اسم و عبارت
اسمی باشد تا اصطح مرکب .با تمج آنچ در ممرد اسم و عبارت اسمی بیان شد ،در پژوهش حاضر ،اار %46
و کمتر از  %46اصطححات ب صمرت اصطح مرکب ( %76و بیشتر ب صمرت اسم و عبارت اسمی) باشند ،امتیاز

اصطح

 ،0بین  %46تا  %31اصطححات ب صمرت اصطح مرکب ( %71تا  %76ب صمرت اسم و عبارت اسمی) باشد،

مرکب

امتیاز  ،1/76دريافت میکند .اار بین  %31تا  %36اصطححات ب صمرت اصطح مرکب ( %56تا  %71ب صمرت
اسم و عبارت اسمی) امتیاز  ،1/6اار بین  %36تا  %41اصطححات ب صمرت اصطح مرکب ( %51تا %56
ب صمرت اسم و عبارت اسمی) امتیاز  1/46و باری  %41اصطححات ب صمرت اصطح مرکب باشد (زير %51
اصطححات ب صمرت اسم و عبارت اسمی) باشد ،امتیاز صسر در نظر ارفت میشمد.
با تمج ب اينک ايزو  46954تأکید دارد ک فعل در اصطح نام ب کار نرود ،همچنین اين قاعده با تمج ب قماعد
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فعل

عرفی جر و تعديلپذير است مثل اصطح ااه باشد در اصطح نام منطف .فعالیتها را نیز بايد ب صمرت اسم
مصدر ب کار برد .ب همان میزان ک اصطح نام استاندارد را رعايت کرده باشد ،در اين معیار امتیاز میایرد؛
يعنی اار  %011استاندارد را رعايت کرده باشد ،امتیاز يک دريافت میکند.
با تمج ب اينک ايزو  46954تأکید دارد ک قید در اصطح نام ب کار نرود ،مگر زمانی ک معنای خاصی داشت

قید

باشد ،ب همان میزان ک اصطح نام استاندارد را رعايت کرده باشد ،امتیاز میایرد؛ يعنی اار  %011استاندارد را
رعايت کرده باشد ،امتیاز يک و اار  %91رعايت کرده باشد امتیاز  1/9دريافت میکند.

ارزیابی رعایت معیارهای کنترل واژگان در اصطالح...
با تمج ب اينک ايزو  46954تأکید دارد ک صست ب تنهايی در اصطح نام ب کار نرود و همراه اسم ب کار رود،
صست

ب همان میزان ک اصطح نام استاندارد را رعايت کرده باشد ،در اين معیار امتیاز میایرد؛ يعنی اار %011
استاندارد را رعايت کرده باشد ،امتیاز يک دريافت میکند.

یافتههای پژوهش
کنترل واگاان اصطح نام متشکل از معیارهای يادداشرت دامنر  ،يادداشرت دامنر متقابرل،
يادداشت تاريرچ  ،کنتررل شرکل دسرتمری اصرطح (صرست ،اسرم ،قیرد ،فعرل) ،کراربرد
تمضرریح اررر ،شررکل جمررع و مسرررد ،اصررطححات مرکررب و نررا هررای خررا

اسررت .در هررر

اصطح نام  461اصطح ازنظر رعايت رهنممنهای استاندارد در معیارهای کنترل واگاان
بررسی شد .درصد تمزيع فراوانی کاربرد هريک از معیارهای کنتررل واگاران در جردول 4
آمده است.
جدول  .4توزیع درصد معیارهای کنترل واژگان در نمونه موردبررسی مربوط بهاصطالحنامههای علوم اسالمی

اصطح نام

کاربرد يادداشت دامن

کاربرد يادداشت دامن متقابل

کاربرد تمضیح ار

کاربرد يادداشت تاريرچ

کاربرد اسم و عبارت اسمی

کاربرد اصطح مرکب

عد استساده از فعل

عد کاربرد صست ب تنهايی

عد کاربرد قید

کاربرد
مغاير با
استاندارد

انتراب شکل جمع يا مسرد اصطح

علم
حديث

کاربرد
مغاير با
استاندارد
کاربرد
معیار

%1/9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%1/7

1

%4/7

1

%71

%31

%011

%99/5

%011

%4/4

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%1

1

%7/8

1

%54/4

%37/8

%011

%98/9

%011

%1/4

%4/7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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اصمل فق

کاربرد
مغاير با
استاندارد
کاربرد
معیار

ثبتنا های اشرا

اخحق
اسحمی

کاربرد
معیار

%4/7

%1/4

1

1

%76/0

%43/0

%98/4

%95/4

%98/4

%8/4

1

%011
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علم
قرآن

فل س
اسحمی

کح
اسحمی

منطف

کاربرد
معیار
کاربرد
مغاير با
استاندارد
کاربرد
معیار
کاربرد
مغاير با
استاندارد
کاربرد
معیار
کاربرد
مغاير با
استاندارد
کاربرد
معیار
کاربرد
مغاير با
استاندارد

%4/4

1

%7/8

1

%58/4

%30/0

%99/5

%98/4

%99/8

1

%4/7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

%0/0

1

%80/0

%08/9

%011

%98/4

%99/8

%0/0

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%1/4

1

%3/3

1

%73/3

%45/7

%011

%97/5

%99/5

%0/0

%4/4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%011

1

1

%3/3

1

%51/9

%38/4

%99/3

%98/4

%011

%4/7

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

همانطمر ک در جدول  4مشاهده میشمد ،برای نممن در اصطح نام اخحق اسحمی،
 %4/7اصطححات ،يادداشت دامن داشتند ک در  %1/9کاربرد يادداشت دامن مغاير با
استاندارد بمده است؛ و  %1/4اصطححات يادداشت دامن متقابل داشتند .يادداشت تاريرچ
برای هیچکدا از اصطححات بکار نرفت است .از  461واگه بررسیشده%76/0 ،
اصطححات اسم و عبارت اسمی و  %43/0اصطح مرکب بمدند .استاندارد  46954درباره
صست ،قید و فعل و شکل جمع و مسرد ،ب میزان  %011رعايت شده است .نا های خا

در

اصطح نام اخحق ذکر نشدهاند .در اينجا از تمضیح درصد فراوانی مؤلس ها در ساير
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اصطح نام ها ب دلیل تکرار صرفنظر میشمد.
پسازاين ک درصد فراوانی هر يک از مؤلس ها در اصطح نام های مربمط (مطابف
جدول  )4مشرص شد .بر اساس میزان کاربرد مؤلس ها و مطابف با جدول  0ب اصطح نام ها
در هريک از مؤلس ها امتیاز داده شد و میزان رعايت استاندارد با تمج ب درصد امتیاز تعیین
شد .امتیاز اصطح نام ها در اين معیارهای دهاان و نیز میزان رعايت استاندارد در جدول
شماره  3قابلمشاهده است:

ارزیابی رعایت معیارهای کنترل واژگان در اصطالح...

جدول  .3میزان رعایت استاندارد در بخش کنترل واژگان مربوط بهاصطالحنامههای علوم اسالمی
مؤلس
علم
قرآنی

1/6

1/6

1/46

1

1

0

0

0

0

0

%54/6

فل س
اسحمی

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

%71

کح
اسحمی

./76

./76

1

1

1

0

0

0

0

0

%56

منطف

1/46

1/46

1

1

1

0

0

0

0

0

%66

امتیاز

اسم و عبارت اسمی

اصطح مرکب

علم
حديث

1/46

1/46

1

1

1

0

0

0

0

0

%66

يادداشت دامن

يادداشت دامن متقابل

يادداشت تاريرچ

تمضیح ار

عد کاربرد قید

عد کاربرد صست

عد کاربرد فعل

جمع و مسرد

اصمل
فق

./76

./76

1

1

1

0

0

0

0

0

%56

درصد امتیاز

اخحق
اسحمی

0

0

1/46

1

1

1

0

0

0

0

%54/6

چنانک جدول شماره  3نشان میدهد ،اصطح نام اخحق اسرحمی در معیرار يادداشرت
دامن امتیاز  1/46دريافت کرده است؛ زيرا در اين اصطح نام  %4/7اصطححات يادداشرت
دامن داشتند و  %1/9از يادداشت دامنر هرا ارائر شرده ،کراربرد اصرطح را بر خرمبی نشران
نمیدادند و کاربردشان مغاير با استاندارد برمد؛ بنرابراين برا تمجر بر جردولهرای ( 0نحرمه
امتیازدهی ب معیارهای کنترل واگاان) و جدول ( 4تمزيع درصد فراوانری معیارهرای کنتررل
واگاان در اصطح نام های علرم اسرحمی) امتیراز  1/46بر معیرار يادداشرت دامنر در ايرن
يادداشت دامن متقابل داشتند ،امتیاز صسر دريافت مریکنرد .در معیرار يادداشرت تاريرچر ،
چمن يادداشرت تاريرچر بررای هریچکردا از اصرطححات ثبرتنشرده ،امتیراز صرسر بر آن
اختصا

داده شد .تمضیح ار در اصطح نام اخحق بر کرار نرفتر اسرت ،بنرابراين امتیراز

صسر دريافت میکند .در معیار اسم و عبارت اسمی %76/0 ،اصطححات بر صرمرت اسرم و
عبارت اسمی ه تند و در معیار نا های مرکرب  %43/0بر صرمرت مرکرب بر کاررفتر انرد،
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بنابراين در معیارهای اسم و عبارت اسمی و اصطح مرکب امتیاز يک دريافت میکند .در
معیارهای فعل ،صست ،قید استاندارد  %011رعايت شده است (فعرل ،صرست و قیرد بریش از
 %95بکار نرفت اند و در مماردی ک ب کاررفت اند ،کاربردشان تمجیر پرذير برمده و مغراير برا
استاندارد نبمده است) ،بنابراين در اين مؤلس ها امتیاز يرک بر آنهرا اختصرا

يافرت .بنراتر

آنچ بیان شد ،مطابف جدول  3اصطح نام اخحق اسحمی در برش کنتررل واگاران امتیراز
 5/46از ده امتیاز و  %54/6استاندارد را رعايت کرده است.
امتیازدهی ب ساير اصطح نام ها ،مانند اصطح نام اخحق صمرت ارفت ک در اينجرا
برای پرهیز از تکرار از ذکر آنها خمدداری میشمد.
پاسخ به پرسش اول پاووهش :در بررش کنتررل واگاران اصرطح نامر اخرحق ،%54/6
اصطح نام اصمل فق  ،%56اصرطح نامر علرم حرديث  ،%66اصرطح نامر علرم قررآن
 ،%54/6اصطح نام فل س اسحمی  %71و اصطح نام کح اسرحمی  %56و اصرطح نامر
منطف  %66ايزو  46954را رعايت کردهاند.
در پاسخ ب پرسشهای دو تا پنجم پژوهش دادههای ممردنظر را میتمان در جردول 4
مشاهده کرد.
جدول  .2توزیع فراوانی معیارهای کنترل واژگان در نمونه موردبررسی مربوط بهکل نمونهها در اصطالحنامههای
علوم اسالمی
کاربرد مؤلس

معیار
کنترل واگاان
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عد کاربرد مؤلس

کاربرد مغاير با
استاندارد

جمع

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

يادداشت دامن

47

%/8

3043

%99/0

4

%/0

3061

يادداشت دامن متقابل

0

%/13

3049

%99/95

-

-

3061

007

%3/7

3130

%95/4

-

-

3061

1

1

3061

%011

-

-

3061

اسم و عبارت اسمی

4401

%71/4

941

%49/8

-

-

3061

اصطح مرکب

4443

%71/6

947

%49/6

-

-

3061

عد استساده از فعل

3037

%99/5

03

%/4

-

-

3061

تمضیح ار
يادداشت تاريرچ

ارزیابی رعایت معیارهای کنترل واژگان در اصطالح...
عد استساده از صست ب تنهايی

3196

%98/4

66

%0/7

-

-

3061

عد کار برد قید ب تنهايی

3039

%99/7

00

%/3

-

-

3061

مماردی ک بايد بین شکل مسرد و
جمع انتراب صمرت ایرد.

008

1

1

-

-

3061

نا های اشرا

41

3001

%98/7

41

%011

3061

%0/3

همانطمر ک جدول  4نشان میدهرد ،از برین  3061اصرطح بررسریشرده ،فقرط  47اصرطح
يادداشت دامن داشتند و از اين میان يادداشت دامن  ،برای  4اصرطح نیراز بر ارائر يادداشرت دامنر
متقابل بمد ک اين امر رعايت نشده اسرت .يادداشرت تاريرچر بررای هریچ اصرطححی ارائر نشرده
است .تمضیح ار نیز ب میزان  %3/7ب کاررفت است .در اصطح نام رفرع ابهرا از اصرطح مررجح
(تمصیسگرها) با ارائ يادداشت دامن  ،يادداشت دامن متقابل ،يادداشرت تاريرچر و افرزودن تمضریح
ار ب اصطححات صمرت مریایررد؛ بنرابراين در پاسرخ بر پرسرش دو پرژوهش بايرد اسرت کر
اصطح نام های علم اسحمی ازنظر رفع ابها از تمصیسگرها در وضعیت مطلمبی قرار ندارند.
پاسخ به پرسش سوم پووهش :تمزيع فراوانی اسم و عبارت اسمی و اصطححات
مرکب در اصطح نام های علم اسحمی چگمن است؟

همانطمر ک جدول  4نشان میدهد ،در اصطح نام های علم اسحمی از 3061
اصطح بررسیشده 4401 ،اصطح ( )%71/4اسم و عبارت اسمی و  941اصطح
( )%49/6اصطح مرکب بمدند.
با تمج ب جدول  ،4ازنظر فراوانی اسم و عبارت اسمی ،بیشترين فراوانی اسم و عبارت
اسمی ب اصطح نام فل س اسحمی با  %80/0تعلف دارد .بعد از فل س  ،ب ترتیب اخحق
اسحمی ( )%76/0کح اسحمی ( )%71علم قرآن ( )%58/4و علم حديث ( )%54/4قرار
با تمج ب جداول  ،4در اصطح نام های علم اسحمی در معیار اصطح مرکب،
بیشترين فراوانی ب اصطح نام منطف با  %38/4تعلف دارد .بعد از منطف ،ب ترتیب علم
حديث ( )%37/8علم قرآن ( )%30/0اصمل فق ( )%31کح ( )%45/7و اخحق ()%43/0
قرار دارند .کمترين فراوانی اصطح مرکب ب اصطح نام فل س با  %08/9تعلف دارد.
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پاسخ به پرسش چهارم پووهش :آيا رهنممنهای استاندارد در ارتباط برا شرکل دسرتمری
اصطححات (کاربرد صست ،قید ،فعل ،شکل مسرد و جمع اصطححات) رعايت شده است؟
بر اساس دادههرای جردول شرماره  ،4از  3061اصرطح بررسریشرده 3039 ،اصرطح
( )%99/7اصطح قید نبمدهاند ،در  %1/3باقیمانده نیز قید معنای خاصی داشت و کراربرد آن
مجاز بمده است ،مثل «خنده زياد» در اصطح نام اخحق اسحمی؛ بنابراين اصطح نام های
علم اسحمی ازنظر عد کاربرد قید در وضعیت مطلمبی قرار دارند.
با تمج ب دستمرالعمل استاندارد مبنی بر عد استساده از فعل و مصدر ب عنمان اصرطح
مرجح ،از  3061اصطح بررسیشده 3037 ،اصطح ( )%99/5ب صمرت مصدر و فعرل بر
کار نرفت اند و  03اصطح يعنی ( )%1/4ب صمرت فعل يا وج مصدری استسادهشدهانرد کر
با تمج ب تأکید استاندارد ايزو  46954مبنی بر جرر وتعرديل ايرن قاعرده برر مبنرای قرمانین
عرفی ،کاربرد آنها تمجی پذير است ،مانند اصطح «ااه باشد» در اصرطح نامر منطرف يرا
«خمردن» در اصطح نام اخحق اسحمی؛ بنابراين اصرطح نامر هرای علرم اسرحمی ازنظرر
عد کاربرد فعل در وضعیت مطلمبی قرار دارند.
از  3061اصطح بررسیشده  3196اصرطح ( )%98/3صرست نبرمدهانرد 66 .اصرطح
( )%0/7نیز مماردی بمده است ک ايزو  46954استساده از صرست را مجراز شرمرده اسرت .برا
تمج ب دستمرالعمل ايزو  ،46954مبنی بر عد استساده از صست ب تنهايی ب عنمان اصرطح
مرجح ،اصطح نام های علم اسحمی ازنظر عد کاربرد صست در وضرعیت مطلرمبی قررار
دارند.
در معیار شکل جمع و مسرد ،در بین معیارهای ممردبررسری ،مرمردی خرحف اسرتاندارد
سال اول شماره دو ،بهار44

مشاهده نشد .اصطح نام های علم اسحمی وضعیت مطلمبی داشت انرد و دسرتمرالعملهرای
استاندارد  46954را درباره استساده از شکل جمع و مسرد  %011رعايت کردهاند.
با تمج ب ممارد بار ،در پاسخ ب سؤال چهار پژوهش بايرد اسرت :اصرطح نامر هرای
علم اسحمی ازنظر دستمرالعملهای اسرتاندارد در ارتبراط برا شرکل دسرتمری اصرطححات
(کاربرد صست ،قید ،فعل ،شکل مسرد و جمع اصطححات) در وضعیت مطلمبی قررار دارنرد
و استاندارد را  %011رعايت کردهاند.
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پاسخ به پرسش پنجم پووهش :آيا دستمرالعمل استاندارد مبنی برر ثبرتنرا هرا بر صرمرت
م تند رعايت شده است؟ ايزو  46954تأکید میکند ک نا های خا

(نا های اشررا

و

مکانها) نقاط بازيابی مسیدی در اصطح نام ها ب شرمار مریآينرد .هنگرامیکر ايرن نرا هرا
ب عنمان اصطح مرجح (تمصیسگر) ب کار مریرونرد ،بايرد بر شرکل م رتند و همررمان برا
قماعد فهرستنمي ی انگلمامريکن و يا فهرستهای م تند ملی و بینالمللری بر کرار رونرد.
 41اصطح از نممن پرژوهش ،نرا هرای اشررا

بمدنرد و ايرن نرا هرا نر تنهرا همررمان برا

استاندارد ب کار نرفت بمدند ،بلک در مماردی نا يک فرد در دو اصطح نامر بر دو شریمه
متساوت ثبت شده بمد .در مقدم هیچيک از اصطح نام ها نیز درباره نحمه کاربرد نا هرای
خا

و نماي سازی مدارک ب آنها تمضیحی داده نشده بمد؛ بنابراين در پاسرخ بر پرسرش

پنجم پژوهش بايد است :اصطح نامر هرای علرم اسرحمی در معیرار ثبرتنرا هرای خرا
ب هیچوج  ،با ايزو  46954همرمانی ندارند.

بحث و نتيجهگيری
تأثیر اصطح نام در بازيابی اطحعات و نیز هزين بر و زمانبر بمدن کار تردوين آن ،ايجراب
میکند ک اين فرآيند بر اساس ضمابط و استانداردهای مربمط صمرت ایرد تا حاصل کار
ب عنمان ابزاری مسید در بازيابی اطحعات نقشآفرينی نمايد .ارزيابی اصطح نام ضامن بقرا
و پميايی آن است .در زمین ارزيابی اصطح نام های علم اسحمی ،کرازرانی و امیرح رینی
پژوهشهايی انجا دادهاند .پژوهش حاضر با پژوهشهرای کرازرانی در سرالهرای  0378و
 0391و برشی از رسال دکتری امیرح ینی ( 0385ب) از اين نظر ک تکی بر يک استاندارد
بینالمللی دارد شباهت دارد .با اين تساوت ک استاندارد پژوهش حاضر متساوت از پرژوهش
ساخت و تدوين اصح نام منتشر شده است .جامعر پرژوهش حاضرر نیرز برا پرژوهشهرای
نامبرده متساوت است .جامع پژوهش امیرح ینی اصطح نام های اصسا ،شیمی ،اصمل فقر ،
کح  ،فل س اسحمی و منطف است .پژوهش کازرانی اصطح نام علرم حرديث را بررسری
نکرده و ويرايش قبلری اصرطح نامر علرم قرآنری را ممردبررسری قررار داده اسرت .شریمه
پژوهش و روش نممن ایری کازرانی متساوت با پژوهش حاضرر اسرت .کرازرانی از جردول

سال اول شماره دو ،بهار44

کازرانی و امیرح ینی است و روزآمدترين استانداردی (ويرايش  )4100است ک در زمینر
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ممراان برای نممن ایری استساده کرده است و از هر اصرطح نامر در حردود  311ترا 361
اصطح ب عنمان نممن انتراب کرده است ،اما در پژوهش حاضر از هرر اصرطح نامر 461
اصطح بررسی شد.
ب طمرکلی اصطح نام های علم اسرحمی ازنظرر معیارهرای يادداشرت دامنر  ،يادداشرت دامنر
متقابررل و يادداشررت تاريرچرر عملکرررد ضررعیسی نشرران دادنررد .تعررداد يادداشررت دامنرر هررای
اصطح نام های علم اسحمی در حد قابرل قبرملی نی رت .از  3061اصرطح نامر بررسریشرده در
اصطح نامر هرای علرم اسرحمی ،فقرط  43اصرطح ( )%1/7يادداشرت دامنر داشرتند .در بعضری
اصطح نام ها نظیرر علرم حرديث و منطرف از برین  461اصرطح بررسریشرده ،هریچ اصرطححی
يادداشت دامن نداشت .برای تبیرین بیشرتر ،بر عنرمانمثرال ،اصرطح نامر اخرحق اسرحمی برا 4748
اصطح مرجح 33 ،يادداشت دامن دارد و يا اصطح نامر اصرمل فقر برا  6394اصرطح مررجح،
پنج يادداشت دامن دارد.
اصطح نام با ارائ يادداشت دامن و يادداشتهای تاريری ممجب يکدستی در فرآينرد
ذخیره و بازيابی اطحعات میشمد .اارچ کاربران اصطح نام های علم اسرحمی ازلحرا
دانشرری مترصررص بر شررمار مرریآينررد ،امررا بر واقررع ماننررد ديگررر حررمزههررای علررم ان ررانی
اصررطح شررناس نی ررتند .ضررمن اينک ر دانررش نماي ر سررازان ب ر انرردازه کارشناسرران ترردوين
اصطح نام های علم اسحمی ک مترصصان ممضمعی نیز ه تند ،نی ت .اصرطححاتی کر
دامن ممضمعی آنها همپمشانی دارد ،نیاز ب ارائ يادداشت دامن ای دارند ترا تمرايز کراربرد
آنها را نشان دهد .اروهی از کاربران اصطح نام ها ،نماي سازانی ه تند ک در پايگاهها و
مراکز اطحعاتی ب نماي سازی مشغملاند ،اروهی ديگر از کاربران کاوشگرانی ه رتند کر
سال اول شماره دو ،بهار44

ب ج تجم در اين پايگاهها مریپردازنرد .ارائر يادداشرت دامنر سربب مریشرمد مترصصران
ممضمعی ،نماي سازان و کاربران ب درک مشترکی از اصطح برسند .در اين صمرت است
ک فرآيند نماي سازی اشیای محتمايی با دقت بیشتری انجرا مریشرمد .هنگرا ج رتجم نیرز
نتايج مرتبطتری بازيابی میشمد.
افزون بر آنک تعداد يادداشت دامن در اصطح نامر هرای علرم اسرحمی انردک اسرت.
همین تعداد يادداشت دامن در برخی اصطح نام ها ،ابها اصطححات را رفرع نمریکننرد و
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میتمان است يادداشت دامن مح مب نمیشمند .ب عنمان نممن  ،يادداشرت دامنر اصرطح
ذيل مربمط ب اصطح نام اخحق اينامن است:

لذت
ى.د :زيرمجممع آن را در دانش فل س ج تجم کنید«.
اينامن يادداشتها يادداشت ارجاعی ه تند .ازنظر ايزو  46954هرر يادداشرتی غیرر از
يادداشت دامن (درصمرتیک رز است در اصطح نام بیايد) بايد از يادداشت دامنر جردا
شمد.
در برخی اصطح نام ها ،تعريف کامل اصطح با يادداشرت دامنر درهرمآمیرتر شرده
است .استاندارد ايزو  46954پیشنهاد میکند ،درصمرتیک تعريف کامل اصطح ممردنیاز
است ،بايد ب صمرت جدااان بیايد و منبع تعريف ذکر شمد.
مثال :اصطح «منقطع» در اصطح نام علم حديث:

مُنقطع (اخص)
ى.د :حديث منقطع در اصطح علماى حديث س اصطح دارد:
 0ر حديث منقطع (وقف بر تابعى) ک اخص حديث مرسل (اعم) شمرده شده است.
 4ر حديث منقطع (اعم) ک مترادف حديث مرسل (اعم) شمرده شده است.
 3ر حديث منقطع (اخص) ک اعم آن حديث مرسل (اعم) است.
حديث منقطع (اخص) تعريفهای متساوت دارد .0:حديثى است ک يرک نسرر از وسرط
سند آن حذف شده است«. ... .
از  3061اصطح بررسریشرده ،فقرط يرک اصرطح يادداشرت دامنر متقابرل (اارر در
اصطح نامبرده شده ،ايجاد شمد) داشت اسرت؛ بنرابراين در معیرار يادداشرت دامنر متقابرل،
اصطح نام های علم اسحمی دستمرالعمل استاندارد را رعايت نکردهاند.
از  3061اصطح بررسیشده در اصطح نام های علم اسرحمی ،هریچکردا يادداشرت

سال اول شماره دو ،بهار44

يادداشت دامن اصطححی ب اصطح مرجحی اشاره شمد ،بايد يادداشت دامن متقابلی بررای

تاريرچ نداشتند .يادداشت تاريرچ تاريخ افزودن اصطح ب اصطح نام يا تغییررات آن
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در طمل زمان را نشان میدهد و برای آااهی از تغییررات اصرطح و بازيرابی مردارکی کر
دراذشت با اصطح ديگری نماي سازی شردهانرد ،ب ریار اهمیرت دارد؛ بنرابراين فقردان آن
نقص عمدهای مح مب میشمد.
ايزو  46954تأکید میکند ،غالب اصطححات در اصطح نام ب صمرت اسرم و عبرارت
اسرمی باشرد .در اصررطح نامر هررای علرم اسرحمی از  3061اصررطح بررسریشررده4401 ،
اصطح ( )%71/4اسم و عبارت اسمی بمدند .ايرن رقرم برا معیرار مطلرمب پرژوهش حاضرر
( %76اسررم و عبررارت اسررمی) فاصررل دارد .اارچرر اسررتساده از اصررطححات مرکررب در
اصطح نام اجتنابناپذير است؛ اما بايد غالب اصطححات ب صمرت اسم و عبرارت اسرمی
باشد .در اصطح نام های علم اسحمی ( )%49/6اصرطححات مرکرب بمدنرد .ايرن رقرم برا
معیار مطلمب پژوهش يعنی زير  %46کاربرد اصطح مرکب فاصل دارد.
با تمج ب تأکید ايزو  46954ک غالب اصطححات بايد ب صمرت اسم و عبارت اسرمی
باشند و مقاي

درصد فراوانی اصطححات مرکب در اصرطح نامر هرای علرم اسرحمی برا

اصطح نام های بینالمللی؛ اين سؤال مطر است ک آيا اين درصد کاربر اصطح مرکب
تمجی پذير است؟ سؤالی ک پاسررگميی بر آن نیازمنرد کرار تیمری متشرکل از مترصصران
ممضمعی ،اصطح شناسان و کارشناسان ج توجم است.
در معیار تمضیح ار از  3061اصطح بررسیشده در اصطح نام هرای علرم اسرحمی،
 007اصطح ( )%3/7تمضریح ارر داشرتند .در برخری اصرطح نامر نظیرر اخرحق و منطرف
تمضیح ار اصحً ب کار نرفت است .در هر زمین ممضمعی درصردی از اصرطححات وجرمد
دارند ک برای ابها زدايی از آنها بايد از تمضیح ار استساده کرد .ازآنجايیک تمضیح ارر
سال اول شماره دو ،بهار44
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ب کار میرود تا از اصطححات ابها زدايی کند .فقدان آن ب منزل آن است ک رفع ابهرا از
اصطححات ب خمبی صمرت نمیایرد؛ بنابراين در معیار تمضیح ار برخی اصطح نامر هرا
عملکرد خمبی نداشت اند؛ برای مثال در اصطح نام اخحق ،اصطح «سائل» فاقرد تمضریح
ار است و معلم نی ت سائل بر معنرای «محترا » مردنظر برمده اسرت ،يرا سرائل بر معنرای
«پرسشگر».
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اصطح نام هرای علرم اسرحمی ازنظرر عرد کراربرد قیرد ،صرست و فعرل اسرتاندارد را
ب صمرت  %011رعايت کردهاند ،يعنی صست ،قید و فعل در اصطح نام های علم اسحمی
ب کار نرفت است و در مماردی ک بر کاررفتر انرد کاربردشران مجراز برمده اسرت و معنرای
خاصی داشت اند .مثل «خنده زياد» در اصطح نام اخحق اسحمی ،اصطح «اراه باشرد» در
اصطح نام منطف يا «خمردن» در اصطح نام اخحق اسحمی.
در معیار شکل جمع و مسرد ،در بین معیارهای ممردبررسری ،مرمردی خرحف اسرتاندارد
مشاهده نشد .اصطح نام های علم اسحمی وضعیت مطلمبی داشت انرد و دسرتمرالعملهرای
استاندارد  46954را درباره استساده از شکل جمع و مسرد  %011رعايت کرردهانرد .در معیرار
شکل جمع و مسرد ،اارچ در بین نممن ها ،ممردی خحف دسرتمرالعمل اسرتاندارد مشراهده
نشد؛ اما در ساير اصرطححات نکتر قابرلترأملی مشراهده شرد .در اصرطح نامر هرای علرم
اسحمی 0اعضای بدن در مماردی ک بايد ب صمرت جمرع بر کرار رونرد ،بر صرمرت مسررد
ب کاررفت اند :ب عنمانمثال «دست» و «پا» در اصطح نام های اخحق و کح اسحمی ک بايد
ب صمرت «دستها» و «پاهرا» بر کرار رونرد امرا بر صرمرت «دسرت» و «پرا» بر کاررفتر انرد.
استانداردهايی ک تاکنمن در زمین تدوين و ساخت اصطح نام منتشر شدهاند ،تأکیددارنرد
اعضای بدن در ممجمدات زنده ،هرااه عضم فقط يکی باشد ،ب صمرت مسرد و اار بیش از
يکی در ممجمد زنده وجمد دارد ب صمرت جمرع بر کرار مریرود .در کتراب درآمردی برر
اصطح نام علم اسحمی نیز همین دستمرالعمل آمده است (يعقرمبنرژاد .)0376 ،کراربرد
«دست» و «پا» در اصطح نام های اخحق و کح اسرحمی خرحف ايرزو  46954و همچنرین
دستمرالعمل تدوين اصرطح نامر هرای علرم اسرحمی (ارائر شرده در کتراب «درآمردی برر
در معیار نا های اشرا

عحوه بر عد رعايت دستمرالعمل استاندارد نمعی ناهماهنگی

در ثبتنا های ب چشم میخمرد .رويکررد يک رانی بررای ذکرر يرا عرد ذکرر نرا هرای در
اصطح نام های علم اسحمی وجمد ندارد .نرا هرای اشررا

در برخری اصرطح نامر هرا،

سال اول شماره دو ،بهار44

اصطح نام علم اسحمی») است.

 .0اين ممارد در خار از نممن پژوهش مشاهده شد ،اما ب علت اينک حائز اهمیت بمد ،آورده شده است.
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واردشدهاند و در برخی اصطح نام ها وارد نشدهاند .در اصطح نام هايی هم کر نرا هرای
اشرا

ب کاررفت اند ،نا های ب يک شیمه ثبتنشدهاند.

مانند
الف) اصطالحنامه کالم اسالمی

اما علی علی ال ح  ،بج :علی بن ابیطالب علی ال ح
ب) اصطالحنامه علوم حدیث:

على (علی ال ح ) (اما اول) ،بج :اما على (علی ال ح )
على بن ابیطالب (علی ال ح )
نا های خا

در اصطح نام های علم اسحمی در بعضی رشت ها نظیرر علرم حرديث،

علم قرآن و کح اسحمی نقاط مسیدی برای بازيابی اطحعات مح مب میشرمند .پیشرنهاد
ايزو  46954برای ثبتنا های خا  ،نظیر نرا هرای اشررا

و مکرانهرا اسرتساده از شرکل

م تند آنهاست .برای ثبتنرا هرای بر شرکل م رتند ،بايرد از فهرسرتهرای م رتند ملری و
بررینالمللرری و قررمانینی نظیررر قماعررد فهرسررتنمي رری انگلررمامريکن اسررتساده کرررد .در
اصطح نام های علم اسحمی در بعضی از رشت ها ،نظیر اخحق اسحمی ،اصمل فقر  ،منطرف
نا های خا
اشرا

(نا های اشرا

) ب چشم نمیخمرد .حالآنک نا های خا

نظیر نرا هرای

و مؤس ات میتماند در نماي سازی مدارک مسید باشند .ب عنمانمثرال نماير سرازی

مدرکی با عنمان بندای از نگاه اما سجاد ،میتماند با اصرطححاتی نظیرر امرا سرجاد ،امرا
زينالعابدين ،علی بن ح ین نماي سازی شمد؛ بنابراين کنترل نا های خا

امرری ضرروری

اسررت و بايررد ممردتمجرر قرررار ایرررد .در ادامرر برر منظررمر تقميررت و بهبررمد وضررعیت
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اصطح نام های علم اسحمی ،ب طمر مشررص پیشرنهادهای ذيرل برر اسراس رهنمرمنهرای
استاندارد ايزو  46954ارائ میاردند:
 .0يادداشتهای ارجاعی از يادداشتهای دامن جدا شمند؛
 .4تعاريف در فیلد جدااان ارائ شمند؛
 .3يادداشت تاريرچ برای اصطححاتی ک تغییريافت اند و يا اضاف شدهاند ،ارائ شرمد ترا کراربران از
اصطححات انجا شده در اصطح نام آااه اردند؛

ارزیابی رعایت معیارهای کنترل واژگان در اصطالح...

 .4تعداد يادداشت دامن در اصطح نام های علم اسحمی افزايش پیدا کند و هنگرا روزآمدسرازی
اصطح نام  ،ب اين نکت تمج شمد ک اضاف کردن اصطح جديد ،ممکن اسرت ارائر يادداشرت
دامن را برای اصطححات ديگر ضروری سازد؛
 .6در اصطح نام هايی مانند اخحق ،درباره اضاف کردن تمضریح ارر و يادداشرت دامنر برازنگری
صمرت ایرد؛
 .5ازآنجايیک هدف از اصطح نام های علم اسحمی ،تدوين اصطح نامر جرامع علرم اسرحمی
بمده ،لذا بهتر است اين اصطح نام ها در ممارد زير يکپارچگی داشت باشند:
 .0-5 در اصطح نام های علم اسحمی در مماردی يک نا منحصرب فرد ب دو شیمه
مرتلف آمده است .در برخی اصطح نام ها نا های خا

آورده شدهاند و در برخی

نیامدهاند (باوجمداينک نقاط بازيابی مسیدی ه تند) ه تند ،لذا يکی از دو
رويکردهای زير پیشنهاد میشمد:
 در صمرت تمايل ب حسظ نا های خا

در اصطح نام های علم اسحمی ،بهتر است

آنها را ب شکل م تند (همرمان با فهرستهای م تند و قمانینی نظیر آنگلم-امريکن)
آورد.
 در صمرت عد تمايل ب حسظ نا های خا
جدااان ای برای نا های خا

در اصطح نام  ،فايل م تند

در اصطح نام های علم اسحمی ايجاد شمد و در

مقدم اصطح نام دستمرالعملهای رز برای نماي سازی (چگمنگی ذکر نا های
خا ) ارائ شمد.
 .4-5 در ممرد شکل جمع و مسرد ،اعضای بدن در اصطح نام های علم اسحمی،
اصطح نام علم اسحمی نمشت يعقمب نژاد) عمل شمد .در پايان ،ارزيابی ديگر
اصطح نام های فارسی بر مبنای استاندارد ايزو  46954ب عنمان جديدترين و
معتبرترين استاندارد تدوين اصطح نام ها پیشنهاد میاردد .ارزيابی ديگر
اصطح نام های تملیدشده در ايران بر اساس استاندارد جديد ايزو  46954میتماند

سال اول شماره دو ،بهار44
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زمین را برای استانداردسازی و ب پیروی از آن افزايش کارايی و کارآمدی اين
اصطح نام ها فراهم سازد.
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 اصطح نام کح.)0384( واحد اصطح نام علم اسحمی پژوهشگاه علم و فرهنگ اسحمی
بمستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسحمی حمزه علمی

 مؤس: قم.اسحمی
.)قم
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 بمستان کتاب: قم. درآمدی بر مبانی اصطح نام علم اسحمی.)0376(  محمدهادی،يعقمبنژاد
.قم
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